
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد واحد  نوع درس

 واحد  6حداکثر   جبرانی

 12 اصلی

 12 انتخابی تخصصی 

 8 سمینار و پایان نامه 

 32 جمع واحدهاي دوره 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد 

 بعد(  و 1395)ورودی  انرژیهای سيستم مهندسي پيوسته ارشد ناكارشناسي  وس رشتهدر ليست 

 واحد(  6)  جبرانیجدول دروس 

 نام درس
 تعداد واحد 

 نیازهم نیازپیش
 عملی نظري

 اجباري براي همه --- - 3 مبانی اقتصاد

 اجباري براي همه --- - 2 روش تحقیق

 --- - 1 )ره(ها و وصایاي حضرت امام اندیشه

گذراندن این درس 

براي تمامی 

دانشجویان در یکی 

 تحصیلیاز مقاطع  

 .الزامی است

 

 
 (  واحد 20)  و الزامی  اصلی  جدول دروس 

 نام درس
 تعداد واحد 

 نیازهم نیازپیش
 عملی نظري

 --- --- - 3 3هاي انرژي تحلیل سیستم

 --- --- - 3 ریزي ریاضی پیشرفتهبرنامه

 --- --- - 3 یند آمهندسی فر

 --- --- - 3 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 

 --- --- - 2 سمینار

 --- --- - 6 پایان نامه 

 

 واحد (  12)  های انرژیگرایش سیستم انتخابی   و جدول دروس تخصصی

 درسنام 
 تعداد واحد 

 نیازهم نیازپیش
 عملی نظري

 - 3 سازي انرژيمدل

هاي تحلیل سیستم

و  3انرژي  

ریزي ریاضی برنامه

 پیشرفته 

--- 

 - 3 انرژي و محیط زیست 
هاي تحلیل سیستم

 3انرژي  
--- 

هاي انرژي  توسعه بهینه سیستم

 الکتریکی 
3 - 

مبانی اقتصاد، 

هاي تحلیل سیستم

و  3انرژي  

ریزي ریاضی برنامه

 پیشرفته 

--- 

 --- مبانی اقتصاد  - 3 اقتصاد منابع انرژي پایان پذیر 

 --- ---  3 سازي جریان اگزرژيبهینه

 --- ---  pinch 3تکنولوژي 

 --- مبانی اقتصاد   3 اقتصاد سنجی

 - 3 انرژي و اقتصاد
مبانی اقتصاد و 

هاي تحلیل سیستم

 3انرژي  

--- 

 

 واحد (  12های انرژی  )تخصصی و انتخابی گرایش تکنولوژی جدول دروس 

 نام درس
 تعداد واحد 

 نیازهم نیازپیش
 عملی نظري

هاي بادي آبی  هاي نیروگاهتکنولوژي

 بیوماس و امواج
3 - --- --- 

هاي حرارتی  تکنولوژي نیروگاه

 خورشیدي و هیدروژن خورشیدي 
3 - --- --- 

 --- --- - 3 مهندسی پاالیش نفت

 --- مهندسی فرآیند  - 3 صنایع انرژي بر 

 --- --- - 3 مصرف انرژي در مهندسی مواد 

هاي قدرت بهره برداري از سیستم

 پیشرفته 
3 - --- --- 

 --- --- - 3 هاي توزیع انرژي الکتریکی سیستم 

هاي تبدیل و ذخیره  تکنولوژي

 انرژي
 --- مهندسی فرآیند  - 3

 --- --- - 3 حرارتیهاي طراحی سیستم 

 

 

 واحد (  12)   و محیط زیست جدول دروس تخصصی و انتخابی گرایش انرژی

 نام درس
 تعداد واحد 

 نیازهم نیازپیش
 عملی نظري

 - 3 سیاالت پیشرفتهمکانیک 
ریزي ریاضی برنامه

 پیشرفته 
--- 

 - 3 ترمودینامیک پیشرفته
ریزي ریاضی برنامه

 پیشرفته 
--- 

 --- --- - 2 آشنایی با محیط زیست 

 --- --- - 3 اثرات زیست محیطی انرژي

 --- --- - 3 هاي محیط زیست آلودگی

 - 3 زداییهاي آلودهتکنیک

آشنایی با محیط 

زیست و 

هاي محیط آلودگی

 زیست 

--- 

 - 2 اقتصاد محیط زیست 
مبانی اقتصاد و 

آشنایی با محیط 

 زیست 

--- 

 --- --- - 2 هاي بازیافت سیستم 

 --- --- - 2 ارزیابی زیست محیطی

هاي صنایع  شناسایی آالینده

 غذایی
2 - --- --- 

 

است    توجه: موظف  ارزش    درس   ۴دانشجو  دروس   واحد(  12)به  مجموعه  از 

درس از گرایش اصلی و یک درس   ۳ای که  گونه تخصصی و انتخابی انتخاب نماید به 

   ها باشد.از سایر گرایش 

 

 

 

 


