دانشگاه صنعتی شریف

چکيده برنامه آموزشی

دانشکده مهندسی انرژی

دوره کارشناسیارشد
مهندسی سيستمهای انرژی
گرایشهای:
سیستمهای انرژی
فناوری انرژی
انرژی و محیطزیست

1400

گروه مهندسی سيستمهای انرژی

 -1نظام آموزشی

 -3درسهای دوره

برنامه آموزشییک رارشییناسییکارشییم مدنمسییک سیییسییتمهای
انرژی مجموعیهای اسیییت شیییام ر های نظری و عملک

 -1-3ر های جبرانک
اگر ان ییجویک ت ما ی از واعمهای رسییک از را ر ورط

برای تربییت رارشیییناسیییاه آزمو ط برای تراعک ،توسییی ه،
ممیریت و بدرطبر اری از سیییسییتمهای اسییتارا  ،فرآور ،

رارشیناسک نذررانمط باشم موف است به ت ای گروط
مدنمسییک سیییسییتمهای انرژی ،رمبو واعمهای رسییک

تبمی  ،انتقال ،توزیع و مصرف انرژی.

خو را جبراه رنیم .ر

تول ورط رارشییناسییکارشییم ناویوسییته  2سییال  4نیمسییال

رلیییه ان یییجویییاه و ر

اسییت .ت ما ر واعمهای آموزشییک و ویوه ییک  30واعم
به شرح زیر مکباشم:

انرژی ا کتریکک  46301برای ان ییجویانک ره رشییته

ر های اصلک

 12واعم

ر های اختیاری

 12واعم

وروژط

 6واعم

جمع

 30واحد

ر های جبرانک

 6واعم

 -2گرایشها

گرایشهای مصییور رشییته مدنمسییک سیییسییتمهای انرژی
عبارتنم از:
سیستمهای انرژی
فناوریهای انرژی
انرژی و محیطزیست

مبانک اتتصیییا  44714برای
تحلی ی سییییسیییتمهییای

رارشناسک آندا مدنمسک برق نباشم به عنواه ر جبرانک
محسییور مکشییو  .ان ییجویاه با ممرک رارشییناسییک
مدنمسییک برق ،ر
ر

را به عنواه

اصییول ترموهیمرو ی

جبرانک اخر خواهنم رر .

 -2-3ر های اصلک برای رلیه گرایشها
شمارط ر

نا ر

46312

تحلی سیستمهای انرژی

46314

برنامهریزی ریاضک وی رفته


واعم
3
3


46310

مدنمسک فرآینم  /همبست آر و انرژی

46313

مم سازی انرژی

3
3

 برای ان جویاه با رشته رارشناسک مدنمسک برق و فیزی .
 برای ان جویاه با رشته رارشناسک مدنمسک شیمک و مدنمسک مکانی

و مدنمسک انرژی.

 -3-3ر های اختیاری هر گرایش
اخر ر های سییتارط ار



تبصره:

برای ان ییجویاه هر گرایش ا زامک

ان یییجویاه رلیه گرایشها مکتواننم با نظر اسیییتا راهنما و

اسییت .علاوط بر ای  ،ان ییجویاه هر گرایش از اسییت عمات

تصویب گروط ی

یکک از رسیییدای اختیاری خو را با تدییم اسیییتا راهنما از میاه

وروژط از ر های تحصییلات تکمیلک سیایر ان کمطها اخر

رسدای اختیاری گرایش خو اخر رننم.

نماینم.

 -1-3-3ر های اختیاری گرایش سیستمهای انرژی
شمارط ر

نا ر
تابلیت اتمیناه و تحلی ریس

46331

ر

به ارز

 3واعم ر راستای موضوع



ر فضای چنمعاملک انرژی

 -4پروژه
واعم

ان ییجویاه موف انم تا وایاه نیسییمال اول ،اسییتا راهنما و

3

زمینه وی یندا ی وایاهنامه خو را انتاار و به تصویب گروط

46336

تحلی

46333

بدینهسازی جریاه انرژی

3

46334

امنیت انرژی

3

3

مدنمسییک سیییسییتمهای انرژی برسییاننم .همینی

ان ییجویاه

مکبایستک تا تب از وایاه نیمسال و تحصیلک ،وی ندا وروژط
تفصیلک وایاهنامه خو را به گروط مدنمسک سیستمهای انرژی

46334

رو های اعتما اتک ر سیستمهای انرژی

3

46360

اتتصا انرژی

3

ارائییه نمییاینییم .ان یییجویییاه آموز محور بییه جییای وروژط

46361

اتتصا منابع وایاهوریر

3

 6واعم از میاه ر های ان یییکمط،

46371

آزمای ذاط ممیزی انرژی

1

مکبایسیییتک تا سیییق

ر های اختیاری خو را اخر نماینم و ر

 -3-3-3رسدای اختیاری گرایش فناوریهای انرژی

46373

رارایک انرژی ر تدسیسات عرارتک

3

46374

بدینهسازی انرژی ا کتریکک

3

شمارط ر

46360

سیاستگراری انرژی

3

46344

فناوریهای تبمی انرژی وی رفته

46361

آینمطویوهک ر انرژی

3

46332

سیستمهای هوشمنم

3

46341

فناوریهای تبمی و ذخیرطسازی انرژی

3

46342

سیستمهای انرژی خورشیمی

3

46343

فناوری وی های سوختک

3

46346

فناوریهای نیروگاطهای با

3

46344

تراعک سیستمهای تو یم همزماه

3

 گررانمه ای

ر

برای ان جویاه گرایش سیستمهای انرژی ا زامک است.

 -2-3-3ر های اختیاری گرایش انرژی و محیطزیست
نا ر

شمارط ر



واعم

46360

انرژی و محیطزیست

46361

انرژی و تغییر اتلیم

3

46362

مملسازی و مدنمسک محیطزیست

3

46363

ارزیابک فنک و اتتصا ی محیطزیست

3

46364

بازیافت انرژی از وسمانم

3

46364

تصفیه فاضلار و انرژی

3

46366

رنترل آ و گکهای محیطزیست

3

 گررانمه ای

ر

3

برای ان جویاه گرایش انرژی و محیطزیست ا زامک است.

واعم

نا ر


3

46340

مدنمسک فرآور

46372

ممیریت مصرف انرژی ر ساختماه

46374

بدینهسازی راربر ی ر سیستمهای انرژی

46362
46363


گررانمه ای



انرژیهای او یه

ر

ان جویاه برای سترسک به آئی نامهها و فر های ان جویک
مکتواننم به وبذاط ان کمط مدنمسک انرژی مراج ه فرماینم.

energy.sharif.edu

3


 -تلفن:

3



نشانی:

3



3

تهران ،ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف،
کوچه شهید احمد قاسمی ،بنبست تیموری  -نمابر:

برای ان جویاه گرایش فناوریهای انرژی ا زامک است.

برای ان جویاه همة گرای دا

واعمی را بذرراننم.

3

تحلی رلاه ا ط ر سیستمهای انرژی
یا گیری تقویتک ر سیستمهای انرژی

سیییمینار ی

