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سوابق تحصیلي
59  تاريخ فارغ التحصیلي پايیز-دانشجوی دکتری مهندسي برق گرايش کنترل از دانشگاه صنعتي شاهرود
ییهر اعهاو بهود “ باا

.2

 ” تشخیص عیب در سیستمهای خطي متغر با پارامتر پلي تاپیک بهه رو:پايان نامه دکتری با عنوان
راهنمايي دکتر محمد علي صدرنیا دانشیار دانشگاه صنعتي شاهرود
55  تاريخ فارغ التحصیلي بهمن- کارشناسي ارشد مهندسي برق گرايش کنترل از دانشگاه صنعتي شاهرود.2

زیراضایي و با استفاده از

 ” ارائه روشي نوین جهت شناسایي مدو اضای حالت به رو:پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان

پیشنهادی بر روی روبات اانتوم “ با راهنمايي دکتر حیدر طوسیان شانديز دانشیار دانشگاه فردوسي

حساب کسری و بررسي رو
مشهد

59 تاريخ فارغ التحصیلي مرداد- کارشناسي مهندسي برق گرايش الکترونیک از دانشگاه غیرانتفاعي سجاد مشهد.0
 ” طراحي وساخت پروژه مانیتورینگ و کنترو دمای چند شبکه سنسوری به صورت بي سیم “ با:پايان نامه کارشناسي با عنوان
راهنمايي دکتر هومن نبوتي

انتشارات و مقاالت

:شده در مجالت

مقاالت پذیر

1. Hamid Behzad, Alesandro Casavola, Francesco Tedesco, Mohammad Ali Sadrnia “Fault-Tolerant Sensor
Reconciliation Schemes based on Unknown Input Observers” 2017, International Journal of Control
2. Hamid Behzad, Mohammad Ali SadrniaT Amin Ramezani, Ahmad Darabi, “Actuator Multiplicative Fault
Estimation in Discrete-Time Systems using Energetic Based Approach”, 2017, Tarbiat Modares Journal of
Control.
3. Hamid Behzad, Mohammad Ali Sadrnia, Alesandro Casavola, Amin Ramezani, Ahmad Darabi “
Multiplicative Fault Estimation Based on the Energetic Approach” 2018, Int. Journal of Adaptive Control
and Signal Processing (Under Review)
 امین رمضاني" طراحي کنترل کننده تحمل پذير عیب برای سیستمهای با تعداد سنسور و عملگر، احمد دارابي، محمدعلي صدرنیا، حمید بهزاد.4
)زياد مبتني بر رويکرد انرژی" مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز (تحت داوری
5. Hamid Behzad, Mohammad Ali Sadrnia, Amin Ramezani, Ahmad Darabi, “Multiplicative Fault
Estimation Based on the Energetic Approach for Linear Continuous Time Systems”, 2018, International
Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization, (Under Review)
6. Omid Almasi ; Mohammad Khooban ; Hamid Behzad “Nonlinear MIMO Identification of a Phantom
Omni Using LS-SVR With a Hybrid Model Selection “, IET Science, Measurement & Technology, 2017.
1. Almasi, Omid Naghash, Behzad Hamid. "Neuro–Fuzzy Based Approach for Identification of a Phantom
Robot." International Journal of Control Science and Engineering4.2 (2014): 36-48.

1

7. Nejat, Payam, et al. "Iran's achievements in renewable energy during fourth development program in
comparison with global trend." Renewable and Sustainable Energy Reviews 22 (2013): 561-570.

شده در کنفرانسها

مقاالت پذیر

1. Hamid Behzad, Alesandro Casavola, Francesco Tedesco, Mohammad Ali Sadrnia “LFT Unknown Input
Observer Design for Fault-Tolerant Sensor Reconciliation Schemes” 2018, Safeprocess 2018
2. Hamid Behzad, Alesandro Casavola, Francesco Tedesco, Mohammad Ali Sadrnia , “A Fault-Tolerant
Sensor Reconciliation Scheme based on Self-Tuning LPV Observers”, ICINCO, 2018.
3. Hamid Behzad, Alesandro Casavola, Francesco Tedesco, Mohammad Ali Sadrnia, “Use of LPV-LFT
Unknown Input Observers for the Design of Fault Tolerant Sensor Reconciliation Schemes”, ICEE 2018
4. Hamid Behzad, Mohammad Ali Sadrnia, Ahmad Darabi, Amin Ramezani “A Fault Diagnosis Approach
for Electrical Induction Motors via Energetic Based Scheme”ICCIA2017
 محمدعلي صدرنیا "استفاده از تئوری اتالفي بودن جهت تخمین عیب نشتي در سیستم سه، امین رمضاني، محمدعلي صدرنیا، حمید بهزاد.9
 دوازدهمین کنفرانس تخصصي پايش وضعیت و عیب يابي،2051 "مخزن
 احمد دارابي " استفاده از تئوری اتالفي بودن جهت تخمین عیوب عملگر به همراه اغتشاش و، امین رمضاني، محمد علي صدرنیا،حمید بهزاد
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2329 ، شیراز،عدم قطعیت" کنفرنس مهندسي کنترل و ابزار دقیق
7. Hamid Behzad, Alesandro Casavola, Francesco Tedesco, Mohammad Ali Sadrnia “A Fault-Tolerant
Sensor Reconciliation Scheme based on LPV Unknown Input Observers” 2016, 55th IEEE Conference on
Decision and Control
8. Behzad, Hamid, Saeed Khorashadizadeh, and Ali Akbarzadeh Kalat. "A robust adaptive method to control
the crushing mill machine." Control, Instrumentation and Automation (ICCIA), 2011 2nd International
Conference on. IEEE, 2011.
9. Behzad, H., et al. "Robot identification using fractional subspace method."Control, Instrumentation and
Automation (ICCIA), 2011 2nd International Conference on. IEEE, 2011.
 ايران، مشهد،ICRESI 2010 ، " حمید بهزاد و ترگل ابريشمي "مانیتورنگ وکنترو دمای چند شبکه سنسوری به صورت بیسیم.23
 ايران، گناباد،ICEEE2012 ،"N4SID زیر اضایي

 حمید بهزاد "شناسایي روبات اانتوم به رو.22

سوابق آکادمیک
)54-59(  به مدت يکسال در کشور ايتالیا، دوره فرصت مطالعاتي در دانشگاه کاالبريا-2
)59-55(  به مدت دو نیمسال، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشجوی مهمان-2
سوابق اجرائي
)ادامه دارد-52(  سال9  پژوهشي و دانشجويي دانشگاه مهندسي علوم و فناوریهای نوين گلبهار به مدت،سرپرست معاونت آموزشي

.2

)55-52( سال0 فعالیت در دفتر مهندسي بهزاد به مدت

.2

)51(  ماه2  گذراندن دوره کارورزی در واحد اتوماسیون و ابزار دقیق کارخانه قندآبکوه به مدت.0
)51(  ماه2 گذراندن دوره کارآموزی در شرکت آذرخش انتقال نیرو به مدت

.4

)50(  ماه2 گذراندن دوره کارآموزی در واحد اتوماسیون و ابزاردقیق نیروگاه مشهد به مدت

.9

)52-50(  ماه5 گذراندن دوره کارآموزی در شرکت نارون نگار در زمینه اتوماسیون صنعتي به مدت

.1

)سوابق آموزشي (تدریس

2

.2
.2
.0
.4

تدريس ازمايشگاههای مدار ،2مدار منطقي ،کنترل خطي و میکرو پروسسور و درس کنترل در ابزار دقیق_موسسه آموزش عالي خراسان
تدريس دروس کنترل خطي ،زبان تخصصي(برق) ،اندازه گیری الکتريکي در دانشگاه جامع علمي کاربردی واحد صنعت قند
تدريس در اصول شبیهسازی در دانشگاه غیرانتفاعي سناباد
تدريس دروس مدار  ،2مباني برق ،ازمايشگاه مباني برق ،آزمايشگاه الکترونیک ،ريزپردازنده و آزمايشگاه ريزپردازنده در دانشگاه مهندسي علوم و
فناوریهای نوين گلبهار

مهارتهای نرماازاری
.2

تسلط بر نرم افزار  MATLABو سیمولینک

.2

تسلط به نرمافزارهای اتوماسیون صنعتي مانند؛  STEP7و LABView

.0

تسلط بر نرم افزارهای اداری ،Office

.4

آشنايي با نرم افزارهای الکترونیک مانند؛

 Protel DXP ،Orcadو Proteus

ثبت اختراع ،عضویتها ،گواهینامه ها و کارگاههای آموزشي
.2

اخذ گواهينامه دوره آنالیز ارتعاشات سطح  1از دانشگاه صنعتي شريف .

.2

اخذ گواهينامه دوره آنالیز ارتعاشات سطح  2از دانشگاه صنعتي شريف

.0

اخذ گواهينامه مهارت آموزش فني و حرفه ای در خصوص گذراندن دورههای تستهای ییر مخرب ( )NDTشامل PT,VT,MT,UT

.4

اخذ مدرک بینالمللي  ASNTدر تست ییرمخرب اراصوتي ()UT

.9

اخذ گواهينامه مهارت آموزش فني و حرفه ای در خصوص گذراندن دورههای  PLCبه مدت  292ساعت.

.1

مدرک تعمیرات تجهیزات پزشکي

.9

مهندس ناظر و طراح پايه  0نظام مهندسي ساختمان

.5

اخذ مدرک  IELTSبا نمره . 1

.5

داور مقاالت در مجله بینالمللي ""International Journal of Adaptive Control and Signal Processing

 .23داور مقاالت در مجله بینالمللي "" IEEE Transactions on Automatic Control
 .22داوری مقاالت در کنفرانس بینالمللي ”“Safeprocess 2018
 .22اخد گواهینامه شرکت در کارگاههای آموزشي نخستین همايش بوميسازی فناوریهای نوين انرژی.
 .20اخذ گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشي بینش های جديد در داده کاوی نرم از دانشگاه فردوسي مشهد
 .24اخذ گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشي  cognitive scienceدانشگاه فردوسي مشهد
 .29اخد گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشي رايانش ابری و محیطهای شبیهسازی آن

پايیز 2059

حمید بهزاد
3

