
 مهندسی انرژيرشته درسی  برنامه

 تعداد واحد نوع درس 
 20 دروس عمومی

 35 دروس پایه
 63 دروس اصلی

 16 دروس انتخابی
 4 کارآموزي و پروژه

 138 جمع تعداد واحدها
 

 

 

 نیمسال اول

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس
  3 زبان عمومی
  3 مبانی اقتصاد
  3 1ریاضی عمومی 

  3 1فیزیک 
  3 شیمی عمومی

  2 نقشه کشی صنعتی
 17 جمع واحد ها

 نیمسال دوم

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس
  2 درس عمومی

 1فیزیک  1 1آز فیزیک 
 1ریاضی عمومی  3 2ریاضی عمومی 

 1فیزیک  3 2فیزیک 
 1ریاضی عمومی  3 معادالت دیفرانسیل

 1ریاضی عمومی  3 آمار و احتماالت مهندسی
 1ریاضی عمومی  3 کامپیوتر مبانی

 18 جمع تعداد واحدها

 نیمسال سوم

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس
  3 ادبیات فارسی

 1، ریاضی عمومی 1فیزیک 3 استاتیک
 ، معادالت دیفرانسیل1فیزیک  3 1ترمودینامیک 

 ، معادالت دیفرانسیل2ریاضی  3 ریاضی مهندسی
 مبانی اقتصاد 3 اقتصادسنجی

 2فیزیک  1 2فیزیک آز 
 شیمی عمومی 1 آز شیمی عمومی

 17 جمع تعداد واحدها



 نیمسال پنجم

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس
  2 درس عمومی
  1 1تربیت بدنی 

 2، ریاضی عمومی 2فیزیک  3 کنترل
 1هاي انرژي الکتریکی سیستم 3 2الکتریکی هاي انرژي سیستم

 1ترمودینامیک  3 انتقال حرارت
 2ترمودینامیک  3 هاي انرژيمبانی تحلیل سیستم

 1 هاي انرژي الکتریکیسیستم 1 هاي انرژي الکتریکیآز سیستم
 مکانیک سیاالت 1 آز مکانیک سیاالت

 17 جمع واحد ها

 نیمسال ششم
 پیشنیاز تعداد واحد نام درس
 1تربیت بدنی  1 2تربیت بدنی 

 هاي انرژيمبانی تحلیل سیستم 3 هاي تجدیدپذیرمبانی انرژي
 ریاضی مهندسی 3 ریزي ریاضیبرنامه

 ، انتقال حرارت، مکانیک سیاالت2ترمودینامیک  3 مبانی انتگراسیون فرآیند
 2ترمودینامیک  3 تبدیل انرژي

 کنترل 1 آز کنترل
 انتقال حرارت 1 حرارتآز انتقال 

  2 درس عمومی
 17 جمع تعداد واحدها

 
 
 
 
 
 

 

 

 نیمسال چهارم

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس
 ، مکانیک سیاالت (همنیاز)1ترمودینامیک  3 2ترمودینامیک 

 استاتیک، معادالت دیفرانسیل 3 مکانیک سیاالت
 استاتیک، شیمی عمومی 3 مقاومت مصالح

 مبانی کامپیوتر 2 عدديمحاسبات 
 2، ریاضی عمومی 2فیزیک  3 1 هاي انرژي الکتریکیسیستم

 زبان عمومی 2 زبان تخصصی
  2 درس عمومی

 18 جمع تعداد واحدها



 نیمسال هفتم
 پیشنیاز تعداد واحد نام درس

 هاي انرژيمبانی تحلیل سیستم 3 اقتصاد انرژي
 هاي انرژيمبانی تحلیل سیستم 3 ممیزي انرژي

 هاي انرژيمبانی تحلیل سیستم 3 آثار زیست محیطی انرژي
 تبدیل انرژي 3 ايمبانی انرژي هسته

 تبدیل انرژي 3 فناوري هیدروژن و پیل سوختی
  2 درس عمومی

 17 جمع تعداد واحدها

 نیمسال هشتم
 پیشنیاز تعداد واحد نام درس

 هاي انرژيمبانی تحلیل سیستم 3 هاي حرارتیاصول کار نیروگاه
 ممیزي انرژي 1 آز ممیزي انرژي

 مبانی انتگراسیون فرایند 3 ازگمهندسی فراورش، انتقال و توزیع نفت و 
 هاي انرژيمبانی تحلیل سیستم 3 و تحلیل ریسکمبانی قابلیت اطمینان 

  2 درس عمومی
  4 کارآموزي و پروژه
 17 جمع تعداد واحدها

 
 
 

 تابستان بعد از واحدي و از 4(یک کد درس)  درس یک عنوان درس کارآموزي و پروژه در رشته مهندسی انرژي تحت 
واحد  70بولی در تابستان، ق شد. شرط کافی براي اخذ درس کاراموزي و پروژه در نیمسالبانیمسال ششم قابل اخذ می

الزم به ذکر است استاد راهنماي پروژه، استاد راهنماي کاراموزي  باشد.درسی تخصصی (مجموع دروس پایه و اصلی) می
 باشد.نیز می


