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فهرست مطالب

؟مهندسی سیستمهای انرژی چیست•
های پژوهشی را در بر می گیرد؟  گرایش ها و زمینه این رشته چه •

برنامه آموزشی گروه چیست؟•
چه درس هایی در این رشته ارائه می شود؟•
زمینه های تخصصی اساتید این رشته چیست؟•
بازار کار این رشته و امکان ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور چگونه است؟وضعیت •
؟امکاناتی برای انجام پژوهش های مرتبط وجود داردچه •
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مهندسی سیستمهای انرژی چیست؟

های  در تامین انرژی مورد نیاز بخشانرژی های فسیلی باالی سهم و سریع مصرف انرژی رشد •
و  سیلی پایان پذیری منابع انرژی فمختلف مصرف کننده انرژی، موجب سرعت بخشیدن به روند 

.  حجم زیادی از مواد آالینده به محیط زیست شده استانتشار
موجب  لی صادرات منابع انرژی فسیکشور به درآمدهای ناشی از اقتصادبر این، وابستگی عالوه •

.  شده تا نظام اقتصادی کشور به شدت از تحوالت بازار جهانی انرژی تاثیر بپذیرد

:هدف تربیت متخصصانی است که قادرند
راهای انرژیبرداری از سیستمطراحی، توسعه، و بهره

گرایانه و براساس نگرش نظام
های سیستم انرژی  باتکیه بر شناخت ابعاد مختلف کنش و واکنش

زیستی  و محیطنی، اقتصادیفمالحظاتبا 
.  انجام دهند
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این رشته چه گرایش ها و زمینه های پژوهشی را در بر می گیرد؟  

سیستم های انرژی

فناوری های انرژی

انرژی و محیط زیست
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این رشته چه گرایش ها و زمینه های پژوهشی را در بر می گیرد؟  

انرژیسیستمهای 
ویزیربرنامهمدلسازی،تحلیل،نحوهزمینهدرپژوهشوآموزشبادانشجویانگرایش،ایندر•

هاینهادگیرانتصمیموتصمیم سازانتابودخواهندقادرانرژیبخشکالنسیاستگذاری
.کنندیاریراکشورمرتبط

،فنیبعدازترکیبیسیستم  هایمدلسازیروش هایفراگیریبادانشجویان،همچنین•
یمهندسدیدگاهازسیستم هابررسیجهتدرتخصصیگامیزیستی،محیطواقتصادی،

مصرفکاهشوانرژیسازیبهینهعلمی،اصولکمكبهودارندمیبرانرژیسیستمهای
.شودمیپذیرامکانمختلفهایبخشبرایانرژی
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این رشته چه گرایش ها و زمینه های پژوهشی را در بر می گیرد؟  

های انرژیفناوری 
پیشرفته،انرژیتبدیلسیستم هایمفهومیطراحیمختلفروش هایگرایش،ایندر•

انرژیسیستمهایانواعقابلیتهایهمچنینوبرودتوحرارتوبرقهمزمانتولیدسیستمهای
مدلسازیریاضی،برنامه ریزیمدل هاینظیرمتفاوتتحلیلیابزارهایکمكباپذیرتجدیدهای

.گرفتخواهدقراربررسیموردتجربیآزمایشاتانجاموعددی،
وانرژیهپیشرفتهایفناوریانواعشناختباتوانندمیگرایشاینآموختگاندانشهمچنین•

تدویننه،زمیایندرفنیدانشتوسعهبرعالوهکشوردرپذیرتجدیدانرژیمنابعقابلیتهای
.گیرندعهدهبرنیزراکشورردنوینهایفناوریازاستفادهگسترشهایبرنامه
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این رشته چه گرایش ها و زمینه های پژوهشی را در بر می گیرد؟  

انرژی و محیط زیست
تحلیلیمتقابل انرژی و محیط زیست به کمك ابزار های ارتباط •
در محیطهاپخش انواع آالینده مدل •
بازیافت انرژی از ضایعات و پسماند ها روشهای •

اقتصادی آنها –ارزیابی فنی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی روشهای•
محیطیهای زیست استاندارد و مقررات زیست محیطی، تجارت کربن، قوانین •

7



اعضای هیئت علمی گروه
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اعضای هیئت علمی گروه

سیستم ، بادتکنولوژی نیروگاههای کنترل، سیستم های هوشمند و ماشین، یادگیری : بروشکیدکتر مهرداد •
خورشیدهای انرژی 

دگی هوا، ، آلواقلیمتغییر ،زیستمحیط ،اکسرژی،انرژیتوسعه پایدار سیستم های : دکتر حسین خواجه پور•
مهندسی فرآیند

انرژی الکتریکی، قابلیت اطمینان و تحلیل ریسكسیستمهای : قهنویهدکتر عباس رجبی •
وختیهای انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، پیوند آب انرژی غذا، هیدروژن و پیل سفناوری : دکتر رامین روشندل•
انرژیانرژی، مدلسازی انرژی، مدیریت سیستمهای : سبوحیدکتر یداله •
مدیریت انرژی، سیستم های انرژی: دکتر سورنا ستاری•
انرژی و محیط زیست، پیوند آب و انرژی، انرژی زیستی، انتگراسیون : عوامیدکتر اکرم •
شبکه های توزیع انرژی فعالانرژی، سیستم های مهندسی : معینیدکتر معین •
انرژی، آینده پژوهیسیاستگذاری انرژی، اقتصاد انرژی، امنیت : ملکیدکتر عباس •
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اجزای موثر در برنامه آموزشی

برنامه آموزشی

دانش 

بینش

مهارت

نیازهای جامعه
ترکیب درسها

محتوای درسها

استاد دانشجو

زیر ساختهای الزم
....برنامه زمان بندی فعالیتها، رویه ها و دستورالعمل ها، راهنمایی و مشاوره، ابزارهای کمك آموزشی، 

آموزشهای تکمیلی
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طبقه بندی موضوعی برنامه آموزشی
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نام درس تعداد واحد درس هانوع
مبانی اقتصاد 

*انرژی الکتریکیتحلیل سیستم های
**اصول ترموهیدرولیک

واحد6حداکثر  درس های جبرانی

تحلیل سیستم های انرژی  
****همبست آب و انرژی/***مهندسی فرآیند

برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 
مدلسازی انرژی

12 درس های اصلی

با توجه به گرایش و زمینه پژوهشی 12 درس های انتخابی
6 ارشدپروژه کارشناسی
30 جمع کل

ساختار دوره و تعداد واحدهای درسی

مکانیكدانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی شیمی، فیزیك و مهندسی برای * 
برای دانشجویان با کارشناسی مهندسی برق** 

برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی برق و فیزیك*** 
و مهندسی مکانیكشیمی، مهندسی انرژی برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی **** 



وضعیت بازار کار این رشته چگونه است؟

:های زیر را کسب خواهند نمودهای تخصصی الزم جهت احراز مسولیتآموختگان این دوره زمینهدانش
های رژیجویی انرژی، بکارگیری انهای فنی فرآورش، تبدیل، انتقال، صرفهطراحی و توسعه سیستم•

تجدیدپذیر، کنترل آلودگی محیط زیست
(ای و ملیمنطقه)های خرد و کالن مدیریت انرژی در سطح•
ای، و ملی انرژی و محیط زیستریزی بخشی، منظقهبرنامه•
ریزی و مدیریت واحدهای فرآورش و تبدیل انرژیبرنامه•
های تحقیقاتی در زمینه انرژی و محیط زیستانجام پروژه•
وزارت وزارت نفت، وزاتر نیرو،)خدماتی نهادهای بخش انرژی و محیط زیست -فنی-پشتیبانی علمی•

مسکن، وزارت راه و ترابری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و 
...(بودجه، وزات صنایع، و 
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ادامه تحصیل بخش خصوصی بخش دولتی



آزمایشگاههای تخصصی
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ممیزی انرژی

سامانه ترکیبی انرژی های تجدیدپذیر

زیست توده

دوچرخه الکتریکی

پردازش موازی



گروه مهندسی سیستم های انرژی چه همکاری هایی دارد؟
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پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
مرکز نوآوری انرژی 

:همکاردانشکده های 
مهندسی شیمی

مهندسی مکانیک
فیزیک

مهندسی برق

:اقتصاددانشکده مدیریت و 
انرژیاقتصاد رشته 
EMBAدر مدیریت اجراییانرژی 



آدرسهای منتخب

رشتهمعرفی •
آموزشیبرنامه چکیده •
نام اعضای هیئت علمی گروه•
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0216616613graduate_office@energy.sharif.edu: کارشناس آموزش
02166166117ese_group@energy.sharif.edu: کارشناس گروه

avami@sharif.edu: مدیر گروه

اطالعات تماس

http://energy.sharif.edu/~website/images/SYSPRE-Br-980417.pdf
http://energy.sharif.edu/~website/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c/
http://energy.sharif.ir/~website/%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c/
mailto:graduate_office@energy.sharif.edu
mailto:ese_group@energy.sharif.edu
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