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                                      1364راه اندازي کارشناسی ارشد مهندسی هسته اي

                              1378راه اندازي کارشناسی ارشد مهندسی سيستمهاي انرژي

                                                        1379راه اندازي دکتراي  مهندسی هسته اي

                                   1381راه اندازي دکتراي مهندسی سيستمهاي انرژي

رشته مهندسی هسته اي پيشينه 
در دانشگاه صنعتی شریف 
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1382/10/10سازمان انرژي اتمی ایرانبا موافقت نامه

اندازياحداث ساختمان ، تجهيز دانشكده ، تامين هزینه هاي راه 

 1383مهر اوليه تاسيس دانشكده مهندسی انرژي                                                 پيشنهاد

(علی اکبر صالحی ، یداهلل سبوحی ، محمد باقر غفرانی) 

  1383تصویب در شوراي تحصيالت تكميلی و شوراي دانشگاه                              آبان

 1384/10/5(تصویب قطعی)تصویب در شوراي گسترش آموزش عالی

 1387اسفند –1385آذر  ساختمان جدید                                                              احداث

1388فروردین   بهره برداري  از ساختمان جدید

پيشينه تاسيس دانشكده مهندسی انرژي



دکتری کارشناسي ارشد 
(گرايش ) 

کارشناسي 
مقطع تحصیلي

رشته تحصیلي

مهندسي انرژی هسته ای 1.
مهندسي راکتور. 1.1

چرخه سوخت. 2.1
کاربرد پرتوها. 3.1

مهندسي پرتوپزشکي2.

مهندسي راکتور 1.

مهندسي چرخه سوخت  2.

ها کاربرد پرتوها و  راديواِيزوتوپ3.

مهندسي پرتوپزشکي  4.

-
مهندسي هسته ای 

مهندسي سیستمهای انرژی مدلسازی انرژی1.
فناوريهای انرژی 2.
انرژی و محیط زيست 3.

دوره فرعي مهندسي سیستمهای انرژی 

رشته ها وگرایشهاي تحصيلی



(         ارشد)نمودار ساالنه ظرفیت پذيرش دانشجو 

دانشجویان



( دکتری)نمودار ساالنه ظرفیت پذيرش دانشجو 

دانشجویان



تعداد کل دانشجويان 

1400-1399نیم سال اول 



دانش آموختگان

تعداد دانش آموختگان

مقطع رشته
از زمان انتقال دانشكده به محل  

(1388)جدید 
شروع به فعاليت  از ابتداي

180 413 ارشد

مهندسی هسته اي
11 16 دکتري

191 329 ارشد
مهندسی سيستم هاي

16انرژي 16 دکتري

NEW جدید  فارغ التحصیلان مقطع دکتری.xlsx
NEW جدید  فارغ التحصیلان مقطع دکتری.xlsx


کادر هيات علمی  
1400

همكار تمام وقت  مرتبه علمی
هیات علمي 

رشته تحصیلي

1

1

-

2

2

3

1

استاد

دانشيار 

استادیار 

مربی

مهندسي هسته ای 

2

1

-

2

4

3

استاد

دانشيار 

استادیار 

مهندسي سیستمهای انرژی 

3

2

-

4

6

6

1

استاد

دانشيار 

استادیار 

مربی

جمع دانشکده

5 17 جمع کل 

هيات علمی 



همكار تمام وقت 
هیات علمي 

رشته تحصیلي 

سازمان انرژي اتمی
مهندسی مكانيک 

مهندسی برق 

امير موافقی1.

وثوقی وحدت2.
محمد اتوکش 1.
ابوالفضل حسينی2.
علی اکبر صالحی3.
محمد صمد فام 4.
خليل مشكبار بخشایش5.
وثوقیناصر 6.
محسن غفاري 7.
(  مربی ) حميد رضا سالمی 8.
(بازنشسته) محمد باقر غفرانی 9.

مهندسي هسته ای 

فيزیک
مهندسی مكانيک
مهندسی مكانيک 

عليرضا مشفق1.

مهرداد منظري 2.

بهشاد شفيعی 3.

مهرداد بروشكی 1.

عباس رجبی2.

رامين روشندل 3.

ید اهلل سبوحی4.

سورنا ستاري 5.

اکرم عوامی6.

معين معينی 7.

ملكیعباس 8.

حسين خواجه پور9.

مهندسي 
سیستمهای انرژی 

5 1+17 جمع 

کادر هيات علمی  
1398-99
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گرايش مهندسي راکتور 
برنامه آموزشي و درسي 

درسهای جبراني 

 ( وروديهای مهندسي) ای کاربردی  فیزيک هسته

 (فیزيک وروديهای ) کنترل

درسهای اصلي 

1یزيک راکتور ف

 2فیزيک راکتور

 انتقال حرارت هسته ای

فیزيک بهداشت

تکنولوژی نیروگاههای هسته ای

درسهای اختیاری 

دينامیک  راکتور

مديريت سوخت در راکتور

   ايمني نیروگاههای هسته ای

 روش مونت کارلو

 ترابرد پرتوها



فرآيند تبديل انرژی در نیروگاههای هسته ای و فسیلي 

انرژی  حرارتي انرژی مکانیکيانرژی الکتريکي

انرژی شیمیايي

انرژی هسته ای 

انرژی هیدرولیکي
منابع سوخت فسیلي

..نفت ، گاز ، زغال 

منابع سوخت  هسته ای

..اورانیوم ، توريوم 

ژنراتور
ماشینهای حرارتي

توربین بخار ، گاز

ي 
آب

ن 
ربی

تو

جاذبه+ انرژی خورشید  



سیر تحول توسعه نیروگاههای هسته ای
نسلهای مختلف راکتور  

TMI

1979

Chernobyl

1986

Fukushima

2011

نمونه هاي اوليه 
صنعتی  

تجاري سازي 
بلوغ فناوري 

یارتقاي ایمن ارتقاي ایمنی
ساده سازي 

ایمنی ذاتی  
کاهش هزینه 

کاهش پسماندها



طبقه بندی انواع راکتور هسته ای



طبقه بندي انواع راکتور هسته اي



توزيع انواع نیروگاههای هسته ای در جهان
2015

راکتور نوع

درحال ساخت  در حال بهره برداری 

ظرفیت تعداد 
GWe

ظرفیت تعداد درصد  
GWe

درصد  

آب سبک
LWR

PWR28226474575889.2

BWR787519.643.96

36033988.66461.989.3جمع 

4924.66.442.54(HWR) آب سنگین  

147.72.010.20.01(GCR) گازی

1811.6310.50.01( FBR +LWGR)سایر 

4413831006765100جمع کل



توزيع انواع نیروگاههای هسته ای در جهان

2010

راکتور نوع

درحال ساخت  در حال بهره برداری 

ظرفیت تعداد 
GWe

ظرفیت تعداد درصد  
GWe

درصد  

آب سبک
LWR

PWR26924866464486

BWR928422348

36133288494894جمع 

46236312(HWR) آب سنگین  

---1892.5(GCR) گازی

16113324( FBR +LWGR)سایر 

4413751005551100جمع کل



آمار استفاده از انرژی هسته ای 
وضعیت استفاده از انرژی هسته ای در جهان



آمار استفاده از انرژی هسته ای 
(2015)راکتورهای هسته ای درحال کار و در دست ساخت  



آمار استفاده از انرژی هسته ای 
(2015)توزيع انواع راکتورهای هسته ای درجهان 



آمار استفاده از انرژی هسته ای  
(2015) برآورد تولید انرژی الکتريکي و سهم انرژی هسته ای 



آمار استفاده از انرژی هسته ای
سهم انرژی هسته ای 

در تولید انرژی الکتريکي 

در کشورهای مختلف 

(2015)



(LWR) راکتورهای با آب سبک 
(  PWR)  نوع با آب تحت فشار 



Conventional Island 

Thermodynamic Cycles

Nuclear Island 

Nuclear SteamPlant

(LWR) راکتورهای با آب سبک 
(  PWR)  نوع با آب تحت فشار 



(LWR) راکتورهای با آب سبک 
(  روسی VVER)  نوع با آب تحت فشار 



(LWR) راکتورهای با آب سبک 
(  PWR)  نوع با آب تحت فشار 



(LWR) راکتورهای با آب سبک 
(  BWR)  نوع با آب جوشان 



نيروگاه هسته اي با آب سنگين
HWR  (CANDU)



Pressure Tube type HWR ( CANDU)
D2O cooled , D2O moderated



)راکتورهای گرافیت گاز  GCR )

Magnox, AGR



راکتورهای زاينده سريع  

LMFBR



نيروگاه هسته اي زاینده سریع
Fast Breeder Reactor (FBR)

Primary sodium loop

Fuel UO2/PuO2

Enrichment 20%

Core size D=1.8m H=1m

Pressure 8bar

Temperature 530oC

Secondary 
sodium loop

Turbine cycle

Pressure 120bar

Temperature 480oC

http://www.jnc.go.jp/zmonju/mjweb/_vti_bin/shtml.exe/schemati.htm/map
http://www.jnc.go.jp/zmonju/mjweb/_vti_bin/shtml.exe/schemati.htm/map


نيروگاه هسته اي نسل چهارم 
Generation IV Reactors (GIV)



مراجع بین المللي 



مراجع بین المللي



مراجع بین المللي





توسعه روشهاي نوین و کد هاي محاسباتی راکتورهاي هسته اي•

توسعه روشهاي نوین  تحليل نویز در  راکتورهاي هسته اي•

PWRکنترل و تنظيم قدرت در نيروگاههاي هسته اي •

نی مدیریت  توسعه ابزارهاي کمک اوپراتوري نيروگاه بوشهر براي پشتيبا•

حوادث هسته اي

PWRبهينه سازي مدیریت سوخت در راکتور هاي   •

(PSA/PRA) ارزیابی ایمنی و مخاطرات به روش احتماالتی   •

(نسل چهارم ) طراحی مفهومی راکتورهاي گازي با دماي باال •

مهندسي راکتور

محورهای پژوهشي
در زمینه مهندسي هسته ای



 Reactorإ

Power 

Control

Reactor 

Primary Loop

α t

Grid

Reactivity

CRs

Boron Th ,Tc

 Plantإ

Power 

ControlإTurbine

Control
Φ

 Reactorإ

Power 

Control

Reactor 

Primary Loop

α t

Grid 

Reactivity

CRs

Boron Th ,Tc

 Plantإ

Power 

ControlإTurbine

Control
Φ

Ps

Ps

Turbine Follows Reactor  ( Mode N ) 

Reactor  Follow s Turbine ( Mode T ) 

P

P

ρ

ρ

Sec. Loop

T- G  

Sec. Loop

T- G  



قينی  توسعه کدهاي محاسبات هسته اي براي ترابرد ذرات به روش هاي ی•

و احتماالتی

نجی  طراحی، بهينه سازي و ساخت سيستمهاي آشكارسازي جهت طيف س•

انواع پرتوهاي یونيزان

طراحی، بهينه سازي و ساخت انواع قطعات براي شتاب دهنده ها•

ند جهت توسعه روش هاي بازسازي مبتنی بر الگوریتم هاي تكرار و هوشم•

شناسایی مواد هسته اي

کاربرد روشهاي هسته اي در مسائل زیست محيطی•

: کاربرد رادیوایزوتوپها در صنعت •

ته اي،  چاه پيمایی هسته اي، تشخيص مواد  خاص، توسعه باتریهاي هس•

سيستم هاي پرتودهی، رادیوگرافی صنعتی

توسعه کاربردهاي مختلف دستگاه پالسماي کانونی •

کاربرد پرتوها و 

راديوايزوتوپها

محورهای پژوهشي
در زمینه مهندسي هسته ای



شبيه سازي و بهينه سازي دستگاه هاي پرتوپزشكی•

صویر دستگاه توسعه الگوریتم هاي مختلف پردازش تصویر به منظور بهبود کيفيت ت•

هاي پرتوپزشكی

زشكیتوسعه کدهاي محاسباتی به منظور حفاظ سازي در مقابل پرتو در مراکز پ•

طراحی و توسعه روش هاي مختلف درمان از طریق پرتودهی•

افت آسيب دیدهتوسعه الگوریتم مختلف بازسازي تصویر به منظور شناسایی دقيق ب•

پرتوپرشکي مهندسي 

جداسازي ایزوتوپی •

سنتز نانو مواد ، گرافن و کاربردهاي آنها در مهندسی هسته اي•

:انتقال حرارت فوق بحرانی•

واد راکتور فوق بحرانی براي سنتز نانو مواد و تجزیه م5طراحی و ساخت •

شيميایی

:مدیریت پسماندهاي هسته اي •

UCFپسماندهاي مایع نيروگاه اتمی بوشهر، استخرهاي پسماند کارخانه•

اصفهان 

مهندسي چرخه سوخت 

محورهای پژوهشي
در زمینه مهندسي هسته ای
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مهندسی هسته اي فرصتها و چالشهاي 
مهندسی راکتور گرایش 

فرصتها

:کسب دانش پيشرفته و روز آمد در زمينه 1.

فيزیک و مهندسی راکتور ، دیناميک راکتور ، مدیریت سوخت در راکتور
  فناوري نيروگاههاي هسته اي
 ایمنی نيروگاههاي هسته اي و تحليل حوادث به روشهاي یقينی و احتماالتی(DSA/PSA)
 کنترل ، تنظيم قدرت و بهره برداري نيروگاههاي هسته اي

VVERمشخصه ها ي طراحی ، بهره برداري و ایمنی نيروگاههاي اتمی آشنایی با2.

 (در سيكل پنجم بهره برداري ) بوشهر نيروگاه اتمی 1واحد شماره
 ( در دست احداث ) نيروگاه اتمی بوشهر 3و2واحد هاي

ار تباط نزدیک دانشكده با سازمان انرژي اتمی 3.
 پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي
  شرکت توليد و توسعه انرژي اتمی ایران
 شرکت بهره برداري نيروگاه اتمی بوشهر
 شرکت افق  هسته اي(  توانا ) شرکت پشتيبانی فنی نيروگاه اتمی بوشهر   ،
   شرکت مسنا ،  ادیس



مهندسی هسته اي فرصتها و چالشهاي 
مهندسی راکتور گرایش 

چالشها  

جدید ماهيت چند رشته اي مهندسی هسته اي و آشنایی اندک ورودیها با درسهاي1.
  نياز به اخذ درسهاي جبرانی
  نياز به انگيزه و تالش براي انطباق با رشته چند رشته اي

محدودیتهاي اشتغال در سازمان  2.
وجود نمونه هاي موفق براي دانش آموختگان بر تر و کارآمد

ه  و جود نمونه هاي موفق در ایجاد کسب وکار خصوصی  با استفاده از دانش و مهارتهاي کسب شد

محدودیتهاي ادامه تحصيل در خارج از کشور  3.
وجود نمونه هاي موفق در ادامه تحصيل دکتري

 دکتريمطالعاتی گذراندن فرصت نمونه هاي موفق در وجود
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