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  )Skoltechاه: دانشگاه اسكولتك (دانشگ

  : شهر مسكو، روسيهدانشگاه مقصد كشورشهر و 

 دانشگاه اسكولتكباره مختصري در  

كيلومتري مركز شهر مسكو واقع شده است.  30نزديك به  )skolkovoدر منطقه اسكلكوو ( ولتكدانشگاه اسك

در ابتدا با همكاري سه ساله با دانشگاه  گذرد و از تاسيس آن ميسال  8اين دانشگاه تازه تاسيس بوده و تنها 

MIT يك، شروع به كار كرده است. در حال حاضر رشته هاي مهندسي مواد، مهندسي شيمي، رياضيات، فيز

اسبات كامپيوتري براي دانشجوهاي كارشناسي ارشد و دكتري وجود دارد و سيستم هاي مهندسي و محهوافضا، 

ساختمان جديد اين دانشگاه افتتاح شده و اين دانشگاه هنوز اقدام به پذيرش دانشجوي كارشناسي نكرده است. 

) اين دانشگاه 2و  1ساختمان جديد (شكل در حال تكميل در همگي بخش ها مي باشد. به نظر مي رشد با تكميل 

  قابليت افزايش تعداد دانشجو و گرفتن دانشجوهاي دوره كارشناسي را نيز خواهد داشت. 

 گروه انرژي 

با حضور در اسكولتك عضو گروه تحقيقاتي بخش علوم انرژي با زمينه ي بازارهاي انرژي و مقرارت اينجانب 

)ENERGY MARKETS AND REGULATIONجانوش بيليك و النا گريازينا هدايت اساتيد ديويد پوزو ) با ،

شدم و روي زمينه بازارهاي انرژي و سيستم هاي قدرت با زمينه ي تخصصي مشابه با كار تحقيقاتي خودم يعني 



و پروژه هاي در  . كارهاتحقيقاتي انجام مي دادمده براي شركت در بازارهاي برق كار تجميع منابع انرژي پراكن

  صورت عمده مي توان به صورت زير دسته بندي كرد: حال انجام اين بخش را به

 استراتژي هاي جديد برنامه ريزي و بهره برداري شبكه هاي انرژي بر مبناي تئوري بازي -1

 طراحي مكانيسم هاي بازار براي سيستم هاي انرژي تجميع شده -2

 ق آسياآناليز سياست ها و مكانيسم هاي بازار براي پاسخ گويي بار حلقه انرژي در شمال شر -3

 لوژي هاي جديد در صنعت برق روسيهطراحي بازار با ساختار غير متمركز با تمركز روي تكنو -4

 پژوهش هاي صورت گرفته 

و مدت دو سال است كه  ايشان فارغ التحصيل اسپانيا .بودند نجانب در گروه پروفسور پوزوستاد راهنماي اصلي ايا

بسيار به روز بوده و امكانات زيادي در در دانشگاه كار مي كنند. ايشان استادي توانا و ت تمام وقبه عنوان استاد 

، ميز كاري جدا، و قابليت استفاده از كامپيوتر محاسباتي سرور كه شخصي به مانند لپ تاپ :اختيار بنده گذاشتند

ميشه در دسترس استفاده از اكانت اين سرور انب به يك كامپيتر قوي و هي اينجبا توجه به نياز كارهاي محاسبات

  رد مطالعات اينجانب مفيد بود. محاسباتي بسيار در پيب

  موضوعات زير كار كردم: يبه طور خالصه اينجانب در همكاري با ايشان و ساير محققان گروه رو

 نيروگاه مجازي و نحوه طراحي استراتژي بيددهي آن در بازار روز بعد -1

 ه عدم قطعيت هاي موجودوز بعد و انرژي با توجه ببازار ر اه مجازي درشركت نيروگ -2

 راتور سيستم توزيعوه تعامل يك نيروگاه مجازي با اپي نحبررس -3

 براي برنامه هاي پاسخ گويي بار بر خط  جديد ارايه الگوريتم -4

  انجام اين تحقيقات موجب به نوشتن مقاله اي با عنوان زير شد:

 Virtual Power Plant Strategic Offering under Wind and Price Uncertainties  

  ارسال گرديده و در حال حاضر تحت بررسي داورها مي باشد. IEEE smart Gridاين مقاله براي ژورنال معتبر 



  

 تصاوير  

مربوط به حضور ) 3ر ادامه تصاوير مربوط به حضور اينجانب در اين دانشگاه ضميمه گرديده است. تصوير اول (شكل د

محل كار  4وير نشان داده شده در شكل در ميان دانشجوها، اساتيد و محققان بخش انرژي دانشگاه مي باشد. تص من

  ت اسكلكوو را نشان مي دهد.اقمركز تحقي 5اينجانب و شكل 

  

  : ساختمان جديد دانشگاه اسكولتك در حال حاضر1شكل 



  

  : نماي نهايي ساختمان جديد اسكولتك2شكل 

  

  



  گروه انرژيجويان، محققان و اساتيد اسكولتك . دانش4شكل 

  

  

  : محل كار در دانشگاه5شكل 



  

 : مركز تحقيقات و فناوري اسكولكوو6شكل 


