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 های انرژیکارشناسی ارشد مهندسی سیستممعرفی رشته دوره  

ضَد ٍ تشداسی اص هٌاتغ اًشطی فسیلی تاهیي هیّای ػشضِ اًشطی ٍ تْشُسًٍذ فضایٌذُ تقاضای اًشطی اص طشیق گستشش سیستن

اًشطی ٍاتستگی اقتصاد جوَْسی اسالهی ایشاى تِ دسآهذّای ًاضی اص صادسات هٌاتغ . ایي اهش تا پایاى قشى حاضش تذاٍم داسد

 .فسیلی، تأثیشپزیشی ًظام اقتصادی اص تحَالت تاصاس اًشطی جْاًی سا هَجة ضذُ است

-ّای اًشطی سا هذًظش قشاس هیتشداسی اص سیستنای است کِ طشاحی، تَسؼِ ٍ تْشُّای اًشطی ػلوی فشا سضتِهٌْذسی سیستن

 . ضَددّذ ٍ دس دٍسُ تحصیالت تکویلی اسائِ هی

-گشایاًِ است ٍ دس ایي چْاسچَب تاکیذ تش ایي است کِ طشاحی، تَسؼِ ٍ تْشُّای اًشطی ًگشش ًظامضالَدُ هٌْذسی سیستن

 .هحیطی ٍ تکٌَلَطیکی اًجام گیشدّای اًشطی تا هلحَظ ًوَدى اثشات اقتصادی، اجتواػی، صیستتشداسی اص سیستن

ّای ّا، کلیِ سضتِّا، ًیشٍگاُدس پاالیطگاُّای اًشطی هتخصصیٌی خَاٌّذ تَد کِ التحصیالى سضتِ هٌْذسی سیستنفاسؽ

ّا، ٍصاست ًفت، ضشکت هلی گاص ایشاى، ٍصاست ًیشٍ، ساصهاى اًشطی صٌؼتی، سیستن حول ٍ ًقل، طشاحی تاسیسات ساختواى

ػالیت ّای اًشطی فّای تَلیذ ٍ تَصیغ حاهلاتوی ایشاى، ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ، ساصهاى حفاظت اص هحیط صیست ٍ کلیِ سضتِ

 .ّای هَسد اضاسُ ایفا ًوایٌذداضتِ تاضٌذ ٍ ًقص هؤثشی دس تْثَد اهَس دس ّش یک اص ًْادّا ٍ تخص

ًاهِ دٍسُ سال است ٍ حذاکثش هذت صهاى هجاص تشای اتوام ایي دٍسُ هطاتق آییي 5/1طَل صهاى الصم تشای اتوام ایي دٍسُ 

 .ضَداست ٍ کلیِ دسٍس دس سِ ًین سال ػشضِ هی ًظام آهَصضی ایي دٍسُ ٍاحذی. تاضذکاسضٌاسی اسضذ هی

 :تشتیة صیش استتؼذاد ٍاحذّای دسسی تِ

 ٍاحذ 12دسٍس اصلی   

 ٍاحذ 12دسٍس تخصصی ٍ اًتخاتی  

 ٍاحذ 3   دسٍس جثشاًی

 ٍاحذ 2   سویٌاس 

 ٍاحذ 6ًاهِ    پایاى

 ٍاحذ 35   جوغ 

 .پزیشدگشٍُ ٍ استاد ساٌّوا اًجام هیالصم تِ رکش است کِ اًتخاب دسٍس تخصصی تا تطخیص هذیش 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چارت ترم بندی

 ترم ًام دسس تؼذاد ٍاحذ ساػات ًَع دسس ًیاصپیص ًیاصّن
 ًظشی ػولی جوغ ًظشی ػولی

سیضی سیاضی تشًاهِ 3 - 3 48 - اصلی - -

 پیطشفتِ

ٍل
ا

 

ّای تحلیل سیستن 3 - 3 48 - اصلی  - -

 3اًشطی 

قاتلیت اطویٌاى ٍ  3 - 3 48 - اصلی - -

 تحلیل سیسک

 هثاًی اقتصاد 3 - 3 48 - جثشاًی - -

 جوغ 12 0 12     

 ترم ًام دسس تؼذاد ٍاحذ ساػات ًَع دسس ًیاصپیص ًیاصّن

 ًظشی ػولی جوغ ًظشی ػولی

-تشداسی اص سیستنتْشُ 3 - 3 48 - تخصصی - -

 ّای قذست پیطشفتِ 

ٍم
د

 

ّای تکٌَلَطی ًیشٍگاُ 3 - 3 48 - تخصصی - -

حشاستی، خَسضیذی ٍ 

 ّیذسٍطى خَسضیذی

 هٌْذسی فشآیٌذ  3 - 3 48 - اصلی - -

 جوغ 9 - 9     

 ترم ًام دسس تؼذاد ٍاحذ ساػات ًَع دسس ًیاصپیص ًیاصّن

 ًظشی ػولی جوغ ًظشی ػولی

ّای تَصیغ اًشطی سیستن 3 - 3 48 - تخصصی - -

 الکتشیکی

َم
س

 

هٌْذسی  -

 فشآیٌذ

تکٌَلَطیْای تثذیل ٍ  3 - 3 48 - تخصصی

 رخیشُ اًشطی

 پشٍطُ 6       

 سویٌاس 2       

 جوغ 14       
 

 عبدالعظیم یاقوتی: مدیر گروه  


