
 

توجهی یافته است؛ اما چنانچه تولید انرژی کماکان در دست با عوض شدن سبک زندگی بشر و به جهت پیشرفت فنّاوری، همواره نیاز به انرژی، افزایش قابل

فته جهان با سرعت های اخیر اغلب کشورهای پیشرکنترل خواهد بود. به همین علت است که در سال های فسیلی باقی بماند، بحران آلودگی غیرقابلسوخت

 .اند. در عصر حاضر این نوع از انرژی ها کارآیی و سالمت خود را بر همگان ثابت کرده استهای تجدید پذیر نهادهگیری پا به عرصه تولید انرژیچشم

از منابع انرژی در دسترس را دانند و چگونگی استفاده جانبه اقتصادی در تمام کشورها میبدون شک متخصصان، انرژی را موتور محرکه توسعه همه

های محیطی در کنار قیمت روزافزون سوختآورند. نگرانی درباره تغییرات زیستترین عامل توسعه اقتصادی جوامع پس از نیروی انسانی به شمار میعمده

های تجدید پذیر به انواعی از انرژی کنند. انرژیسازی منابع سرشار تجدید پذیر را تشویق میبرداری و تجاریشود که بهرهفسیلی باعث وضع قوانینی می

 .های تجدید ناپذیر قابلیت بازیابی مجدد در طبیعت رادارندشود که برخالف انرژیگفته می

بودن منابع  های تجدید پذیر هستند. رو به اتمامتوده، هیدروژن و پیل سوختی، اقیانوسی و آبی ازجمله انرژیگرمایی، زیستانرژی خورشیدی، بادی، زمین

های برداری از این منابع انرژی، گزینه استفاده و توسعه کاربرد انرژیهای ناشی از بهرهزیست توسط آالیندهای و تخریب محیطهای فسیلی و هستهسوخت

شده هم قیمت تمامعمده روبروست و آنهای تجدید پذیر با یک چالش ناپذیر نموده است؛ اما استفاده از منابع انرژیتجدید پذیر را امری ضروری و اجتناب

ها ازنظر پژوهشی و کسب دانش فنی و های تجدید پذیر نسبتاً نو بوده و پرداختن به این انرژیهاست. فنّاوری استفاده از انرژیباالی انرژی حاصل از آن

های تجدید پذیر باید نقشی نظر دارند که انرژیرژی در دنیا اتفاقناپذیر برای هر ملتی است. متخصصین و برنامه ریزان انها امری اجتناباقتصادی کردن آن

 .بهتر ازآنچه امروزه در دنیا برای تأمین انرژی موردنیاز جوامع بشری دارند، ایفا نمایند

 

های تجدید پذیر بود؛ اما برای آشنایی شما بهتر است تعریف جامع و کاربردی از این رشته بسیار مهم ای برای آشنایی شما با رشته مهندسی انرژیاین مقدمه

 .راه باشیدکنم در ادامه با ما همو حیاتی برای شما دوستان عزیز ارائه نماییم تا بااهمیت این رشته بیشتر آشنا شوید. پس پیشنهاد می



 های تجدید پذیرتعریف مهندسی انرژی

برداری از ای است که دروس نظری و عملی برای تربیت کارشناسان نخبه برای طراحی توسعه مدیریت و بهرههای تجدید پذیر مجموعهمهندسی انرژی

ی دروس ریاضی و های مهندسی این رشته نیز بر پایهیشتر رشتهشود. همانند بهای استخراج فراورش تبدیل انتقال توزیع و مصرف انرژی را شامل میدستگاه

و مهندسی شیمی  مهندسی مکانیک هایباید که بیشین مطابقت را با رشتهشده در این رشته در میی واحدهای ارائهفیزیک استوار است که با مقایسه

 .دارد

های تجدید ناپذیر گونه بیان نمود که طبیعت با دو گونه انرژی سروکار دارد. دسته اول انرژیتوان اینطورکلی برای یک تعریف کامل از این رشته میبه

نشدنی و قابل بازگشت به طبیعت های تجدید پذیر هستند که تمامی دوم انرژیها پس از استفاده قابل بازگشت نخواهند بود. دستهستند که این انرژیه

متخصصانی  تربیت پذیر تجدید هایانرژی مهندسی رشته تدریس از هدف همچنین. است …ها وهستند. انرژی تجدید پذیر شامل بادها، خورشید، اقیانوس

های گوناگون از اند در انجام امور پژوهشی و آموزشی در عرصهاست که بتوانند با استفاده از دانش و علومی که در بازه تحصیلی در این رشته کسب کرده

ه، بهتر است برای آشنایی بیشتر شدتازگی در کشور تأسیسهای تجدید پذیر بهره ببرند. البته با توجه به اینکه رشته کارشناسی مهندسی انرژی بهانرژی

 .توضیحاتی در رابطه تاریخچه آن ارائه شود

 های تجدید پذیرتاریخچه رشته مهندسی انرژی

میالدی در  ۱۹۷۰ یدهه از مختلفان مای ٔ  های انرژی و ضرورت تربیت نیروی متخصص درزمینهی مهندسی انرژی با توجه به افزایش قیمت حاملرشته

ناچار همه کشورها با توجه به کز تحقیقاتی امریکا و کشورهای بزرگ عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای شرق آسیا آغاز شد. بعدها بهها و مرادانشگاه

 در را …و موجود منابع حفظ و انرژی جدید منابع اکتشاف قبیل از انرژی مختلف مای ٔ  محدودیت در منابع انرژی نیاز به وجود افراد متخصص درزمینه

 .های مختلف احساس کردندشبخ

خورشیدی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد  ۱۳۷۰ی در ایران نیز دانشگاه علوم تحقیقات تهران و بعد از آن دانشگاه صنعتی شریف در دهه

خورشیدی اقدام  ۱۳۹۴مطرح شد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال  مهندسی مکانیک های رشتهعنوان یکی از گرایشکردند که رشته مهندسی انرژی به

 .آزمون سراسر نخستین دانشجویان کارشناسی را پذیرفت به تأسیس دانشکده مهندسی انرژی کرد و از طریق

 های تجدید پذیرمقاطع تحصیلی در رشته انرژی

مهندسی  هایرشته مستقل در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین یکی از گرایشعنوان یکهای تجدید پذیر در حال حاضر بهگرایش تحصیلی انرژی

های فوق، با شروع مباحث گیری از رشتهامکان بهره ۱۳۹۴شود. در کشور ایران، از سال بیوسیستم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می مکانیک

که در ریطوبه. پذیرفت صورت رشته این التحصیالنفارغ جذب ٔ  مربوط به خرید تضمینی برق حاصل از تجدیدپذیرها، فراهم شد و رشد نسبتاً خوبی درزمینه

نیرو در بخش خصوصی بیشتر بود. البته با التهابات ارزی و  هر دو بخش دولتی و خصوصی شاهد جذب نیرو در این زمینه بودیم، لیکن درصد رشد جذب

 .های اخیر این روند مخصوصاً در بخش خصوصی رو به نزول و حتی توقف و تعدیل نیرو بوده استسیاسی، ماه
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 های تجدید پذیرمنابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی انرژی

 و منابع انرژی، ممیزی و هادستگاه انرژی، هایدستگاه طراحی ازجمله مختلفی مای ٔ  های تجدید پذیر درزمینهدانشجویان رشته ارشد مهندسی انرژی

زم ال تجربیات و بادانش متخصصانی تربیت رشته این اصلی هدف. کنندمی کسب مهارت زیست،محیط از حفاظت و انرژی سازیذخیره و تبدیل مصارف،

های های مختلف مهندسی انرژیهای نوین و تجدید پذیر وتوان تولید دانش فنی و کاربرد آن در جنبههای مختلف انرژیبرای پژوهش و آموزش در زمینه

بازگشت مجدد را به  های تجدید ناپذیر قابلیتگویند که برخالف انرژیپذیر به انواعی از انرژی میهای تجدید پذیر یا برگشتتجدید پذیر هست. انرژی

 ناپذیر تجدید انرژی منابع کهاین به توجه با اخیر هایسال در(. …توده، هیدروژن، اقیانوسی و آبی، زیستگرمایی، برقطبیعت دارند. )نظیر باد، خورشید، زمین

های های اخیر به دلیل کاربردهای وسیع و متنوعی که انرژیلسا در که است نوپایی علوم از رشته این. اندقرارگرفته موردتوجه منابع این هستند، اتمام به رو

 .سرعت رو به گسترش استای دارد، بهتجدید پذیر در پاسخ به نیازهای هر جامعه

ع و مصارف، ها و ممیزی انرژی، منابهای انرژی، دستگاههای تجدید پذیر درزمینه های مختلفی ازجمله طراحی دستگاهدانشجویان رشته ارشد مهندسی انرژی

های تجدیدپذیر تربیت متخصصانی با دانش و کنند. هدف اصلی رشته مهندسی انرژیزیست، مهارت کسب میسازی انرژی و حفاظت از محیطتبدیل و ذخیره

های مختلف در جنبههای نوین و تجدید پذیر و توان تولید دانش فنی و کاربرد آن های مختلف انرژیتجربیات الزم برای پژوهش و آموزش در زمینه

 .های تجدید پذیر استمهندسی انرژی

 :های تجدید پذیر شاملمنابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی انرژی

های کنترل ل، انتقال حرارت و ترمودینامیک، تولید و نیروگاه، مکانیک سیاالت، سیستمزبان تخصصی )انگلیسی(، ریاضیات مهندسی و معادالت دیفرانسی

 .زیست، اقتصاد عمومی استهای محیطهای قدرت، سوخت و احتراق، آلودگیخطی، بررسی سیستم

 های تجدید پذیر مناسب چه افرادی است؟رشته مهندسی انرژی

کشور ما نوپاست، امکان پیشرفت بسیار زیادی در این رشته وجود دارد. این رشته برای تمام کسانی که به ی مهندسی انرژی در که رشتهبا توجه به این

شوند باید خالقیت کافی داشته باشند تا بتوانند میان مسائل و مطالب مند هستند مناسب است. افرادی که وارد مهندسی انرژی مینوآوری و ایجاد تحول عالقه

ها و ابزار موجود و کشف انرژی و ترین عامل موفقیت در این رشته ایجاد ارتباط بین انرژیی و مهندسی آن ارتباط برقرار کنند، زیرا مهممختلف مربوط به انرژ

 .ابزار جدید است



 

  آینده شغلی این رشته

 :تواند شامل بخش زیر باشدآموختگان این رشته میهای شغلی برای دانشفرصت

 :بخش دولتی

وری انرژی، سازمان حفاظت های نو ایران، سازمان بهرهسازی مصرف سوخت، سازمان انرژیوزارت نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی نفت ایران، شرکت بهینه

، وزارت راه و ایهای برق منطقهالمللی انرژی، وزارت صنعت معدن و تجارت، توانیر و شرکتزیست، سازمان انرژی اتمی ایران، موسسه مطالعات بینمحیط

 .گیری در بخش انرژی کشور استشهرسازی و سایر نهادهای تصمیم

توسعه به ها باال است. دلیل این امر توجه کشورهای پیشرفته و درحالالتحصیالن مقاطع مختلف این رشتههمچنین میزان مهاجرت شغلی و تحصیلی فارغ

شوند. مواردی هستند ین در سطوح باالی کاری و تحقیقات در مؤسسات معتبر مشغول به کار نمیطورقطع همه مهاجرهای تجدید پذیر است، البته بهانرژی

 و دانشجویان از ایگسترده طیف طورکلیبه. دارد فعالیت خورشیدی هایپانل نصب اجرایی کار ٔ  اند، اما درزمینهالتحصیلعنوان مثال در استرالیا فارغکه به

های بیشتر رو عالوه بر مباحث تدریس شده، با گذراندن دورهه باالیی برای تحصیل و مهاجرت در سایر کشورها دارند و ازاینانگیز رشته این آموختگاندانش

منظور های دیگری را نیز به دست آورده و بتوانند بهپردازند تا عالوه بر دانش تحصیلی خود، مهارتافزارهای این حیطه میبه شکل مستقل به فراگیری نرم

 .تغال در دیگر کشورها نیز اقدام نماینداش

 های تجدید پذیر در دانشگاهتعداد واحدها و دروس رشته مهندسی انرژی 

 :گیرندی مهندسی انرژی در سه دسته قرار میشدهواحد درسی دارد که شامل دروس عمومی و تخصصی است. کل واحدهای ارائه ۱۴۵مهندسی انرژی حدود 

مهندسی  چند واحد از رشته و…، مکانیک سیاالت و۲و  ۱و مهندسی شیمی از قبیل ترمودینامیک  مهندسی مکانیک هایهواحدهای مشترک با رشت– 

 های انرژیمثل سیستم برق

 .ای وجود دارد( از قبیل مبانی اقتصاد و اقتصادسنجیر کمتر رشتهد که) مدیریت و اقتصاد ی ٔ  واحد درزمینه ۲۰الی  ۱۵-

 .خورشیدی هایسلول و سوختی هایسلول و بادی هایتوربین قبیل از انرژی برای دنیا روز منابع با متناسب واحدهای –

  های مختلف این رشتهگرایش
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ناچار مجبور خواهید بود که به منابع جدید انرژی روی بیاوریم و همچنین باید بههای فسیلی با علت رشد روزافزون مصرف انرژی در دنیا و کمبود سوخت

های مختلف آماده تمامی سعی خود را در مصرف بهینه منابع موجود داشته باشیم که مهندسی انرژی در مراتب باالتر همچون کارشناسی ارشد باوجود گرایش

 .های مختلف استحلارائه راه

 :زیستانرژی و محیط

 اقتصادی مسائل تأثیر گرفتن نظر در با …زیست به کمک ابزارهای تحلیلی مانند معادالت دینامیک سیاالت و در این گرایش ارتباط متقابل انرژی و محیط

 .گیردمی قرار سنجش و موردبررسی

 :های انرژیفناوری

زمان برق و حرارت و برودت آشنا شده و همچنین های تولید همهای تبدیل انرژی پیشرفته یا سیستمهای طراحی سیستمدر این گرایش دانشجویان با روش

ای تجربی هآزمایش انجام و …ی ریاضی وهای برنامههای تجدید پذیر با کمک ابزارهای تحلیلی متفاوت نظیر مدلهای انرژیقابلیت انواع سیستم

های های استفاده از فناوریی دانش فنی در این زمینه، تدوین برنامهتوانند عالوه بر توسعهآموختگان این رشته میدهند. همچنین دانشموردبررسی قرار می

 .نوین در کشور را نیز بر عهده بگیرند

 

 :های انرژیسیستم

سازی و حداقل کردن مصرف سوی بهینههای فعلی را بهگیری فناوریدر این گرایش به کمک قوانین علوم مکانیک و ترمودینامیک و برق قدرت، جهت

زمان، همهای ترکیبی، مانند سیستم ترکیبی تولید حرارت و قدرت یا تولید سازی سیستمانرژی رود. همچنین در این زمینه با فراگیری تکنیک های شبیه

 .شودهای زیادی از دیدگاه مهندسی انرژی انجام میهای انرژی فعالیتباهدف ارزیابی جایگاه حامل

 


