
 

 
 

 

 ل ی تحص ران ی }شغل، درآمد و چارت دروس{ | ا  1401 ی انرژ  یرشته مهندس

افزایش مصرف و تعامالت انرژی در جهان و رو به پایان رفتن منابع سوخت های فسیلی سبب شده است تا توجه جهانیان به 

سوخت های تجدید پذیر و فراوان دیگر و نیز آالینده هایی که به محیط زیست ورود پیدا می کنند، جلب شود. برای جلوگیری 

فسیلی و نیز ارائه راهکار هایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی،  از افزایش آلودگی های ناشی از مصف انرژی 

محاسبه و برآورد فعالیت های مرتبط با انرژی سازمان ها به افراد متخصص نیاز داریم. مهندس انرژی در این زمینه می 

که تقریبا در ایران نو ظهور   رشته مهندسی انرژی تواند نقش مهمی داشته باشد. برای تربیت این افراد متخصص نیازمند

می باشد، هستیم. در این مقاله به بررسی جامع این رشته و نیز بازار کار رشته مهندسی انرژی، درآمد رشته مهندسی 

د تا با دروس مورد نیاز برای تحصیل در انرژی می پردازیم. هم چنین چارت دروس مهندسی انرژی را نیز ارائه خواهیم دا

 .این رشته آشنا گردید. تا انتهای مقاله همراه ما باشید

 

 آشنایی با رشته مهندسی انرژی
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هندسی انرژی می بایست در کنکور گروه ریاضی و فیزیک شرکت نمایید چرا که این رشته از  برای تحصیل در رشته م

زیر شاخه های این گروه آزمایشی می باشد. رشته مهندسی انرژی را در ایران می توان رشته ای تقریبا نو ظهور نامید چرا 

ز ارائه این رشته در ایران با توجه به افزایش  و در دانشگاه علوم تحقیقات ارائه شد. هدف ا 1372که اولین بار در سال 

مصرف انرژی و لزوم صرفه جویی، تربیت نیروی متخصص برای طراحی، توسعه و بهره برداری از سیستم های  

استخراج، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف بهینه انرژی در بخش ها و زمینه های مختلف صنعتی، خانگی، حمل و نقل و ...  

مند به تحصیل این رشته هستید، خوب است بدانید که یک رشته میان رشته ای )مهندسی برق، مهندسی  هست. اگر عالق

  .شیمی، مهندسی مکانیک و فیزیک( را انتخاب کرده اید

در ادامه این مقاله با بازار کار رشته مهندسی انرژی و چارت دروس مهندسی انرژی نیز آشنا خواهیم شد تا به یک دید کلی  

   .ه با این رشته برسیمدر رابط

  

 .کلیک کنید بهترین رشته های مهندسی برای خانم ها برای مطالعه مقاله

  

 مهارت های الزم برای مهندسان انرژی 

پیش از انتخاب هر رشته ای الزم است تا با مهارت های مورد نیاز آن رشته آشنا شوید چرا که تضمین کننده موفقیت شما در  

به شغل خود خواهد بود. با داشتن مهارت در موارد مورد بحث  آینده کاری مهارت ها، استعداد ها و نیز میزان عالقه شما 

زیر، عالقه شما نیز به رشته مهندسی انرژی نیز بیشتر خواهد شد. توانایی های مورد نیاز برای یک مهندس انرژی عبارت  

 :است از

 توانایی و تسلط قوی بر دروس محاسباتی مانند ریاضی و فیزیک  •

 نظارت و سنجش کارایی اشخاص •

 نایی حل مسائل و تجزیه و تحلیلتوا •

 توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزار های رایانه ای  •

  و عملکرد تجهیزات و سیستم ها تحلیل عملیات •

 کنترل عملیات  •

 تعیین علت خطا ها و اشتباهات عملیاتی و تصمیم گیری برای حل آن ها  •

 داشتن عالقه به کار های تحلیل و محاسباتی مربوط به انرژی •

 صبور و متفکر بودن  •

تسلط متوسط رو به باال به زبان انگلیسی )به دلیل نو پا بودن این رشته در ایران، الزم است تا داوطلب به زبان  •

ه و بتواند مقاالت و کتاب های به روز دنیا را مطالعه کرده و برای یافتن راه حل ها و خلق انگلیسی مسلط بود

 تکنولوژی و فناوری های جدید در حوزه شغلی خود به تحقیق و پژوهش بپردازد.(
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جعه کنید  پس از مطالعه مهارت های مورد نیاز پیشنهاد ما به شما این است که حتما به چارت دروس مهندسی انرژی نیز مرا

تا عالوه بر آشنایی با درس ها از عالقه خود نسبت به دروسی که در طول دوران تحصیل خود مطالعه و تحقیق خواهید کرد  

 .اطمینان حاصل کنید

 

 .کلیک کنید ه های بدون کنکور دانشگاه علم و فرهنگ مهر و بهمنرشت مشاهده لیست برای

  

 چارت دروس مهندسی انرژی

پیش از اقدام برای تحصیل در رشته مهندسی انرژی خوب است تا با چارت دروس مهندسی انرژی آشنا شوید. پس از  

ترم تحصیلی(  8سال )معادل  4واحد درسی را در مدت زمان حدودا  138پذیرش در این رشته می بایست در مجموع 

بگذرانید تا در نهایت تحصیالت خود را به پایان رسانده و مدرک تحصیلی خود را دریافت نمایید. در جداول زیر لیست 

 .کاملی از چارت دروس مهندسی انرژی را مشاهده خواهید کرد
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 :التحصیلیواحد های مورد نیاز برای فارغ 

  

 تعداد واحدهای الزم  نوع درس 

 ۲۰ رس های عمومید

 ۳۵ درس های پایه

 ۶۳ درس های اصلی 

 ۱۶ درس های انتخابی

 ۴ کارآموزی و پروژه 

 ۱۳۸ جمع واحد ها

  

 :درس های پایه

  

 هم نیاز  -پیش نیاز   تعداد واحد  نام درس  ردیف

ــ  ۳ ۱ریاضی عمومی  ۱  ــــــ

ــ  ۳ ۱فیزیک  ۲  ــــــ

 ۱فیزیک  ۱ ۱فیزیک  -آز ۳

 ۱ریاضی عمومی  ۳ ۲ریاضی عمومی  ۴

 ۱فیزیک  ۳ ۲فیزیک  ۵

 ۲فیزیک  ۱ ۲فیزیک  -آز ۶

ــ  ۳ شیمی عمومی  ۷  ــــــ

 شیمی عمومی  ۱ شیمی عمومی  -آز ۸

 ۱ریاضی عمومی  ۳ معادالت دیفرانسیل  ۹

 ۱ریاضی عمومی  ۳ مبانی برنامه سازی کامپیوتر ۱۰

 مبانی برنامه سازی کامپیوتر ۲ محاسبات عددی ۱۱

 ۱ریاضی عمومی  ۳ آمار و احتماالت مهندسی ۱۲

ــ  ۳ مبانی اقتصاد ۱۳  ــــــ

 مبانی اقتصاد ۳ اقتصاد سنجی ۱۴

  

 :درس های اصلی

  

 هم نیاز  پیش نیاز  واحد درس ردیف



 

 
 

ــ  ۱، ریاضی عمومی ۱فیزیک ۳ استاتیک  ۱  ــــــ

ــ  ، معادالت دیفرانسیل ۱فیزیک ۳ ۱ترمودینامیک مهندسی  ۲  ــــــ

ــ  ، مکانیک سیاالت ۱ترمودینامیک مهندسی  ۳ ۲ترمودینامیک مهندسی  ۳  ــــــ

ــ  استاتیک، معادالت دیفرانسیل  ۳ مکانیک سیاالت  ۴  ــــــ

ــ  مکانیک سیاالت  ۱ مکانیک سیاالت  -آز  ۵  ــــــ

 ۱ترمودینامیک مهندسی  ۳ انتقال حرارت ۶
مکانیک  

 سیاالت 

ــ  انتقال حرارت ۱ انتقال حرارت -آز  ۷  ــــــ

۸ 
های انرژی  سیستم

 ۱الکتریکی 
ــ  ۲، ریاضی عمومی ۲فیزیک عمومی  ۳  ــــــ

۹ 
های انرژی  سیستم

 ۲الکتریکی 
ــ  ۱های انرژی الکتریکی  سیستم ۳  ــــــ

۱۰ 
های انرژی  سیستم -آز 

 الکتریکی 
ــ  ۱های انرژی الکتریکی سیستم  ۱  ــــــ

ــ  استاتیک، شیمی عمومی ۳ مقاومت مصالح و علم مواد  ۱۱  ــــــ

ــ  ، معادالت دیفرانسیل۲ریاضی عمومی  ۳ ریاضی مهندسی  ۱۲  ــــــ

ــ  ۲، ریاضی عمومی ۲فیزیک عمومی  ۳ کنترل  ۱۳  ــــــ

ــ  کنترل  ۱ کنترل -آز ۱۴  ــــــ

۱۵ 
مبانی تحلیل سیستم های  

 انرژی
ــ  ۲ترمودینامیک مهندسی  ۳  ــــــ

ــ  ریاضی مهندسی  ۳ برنامه ریزی ریاضی ۱۶  ــــــ

۱۷ 
مبانی انرژی های تجدید  

 پذیر
ــ  مبانی تحلیل سیستم های انرژی ۳  ــــــ

ــ  ۲ترمودینامیک مهندسی  ۳ تبدیل انرژی ۱۸  ــــــ

 ۳ مبانی انتگراسیون فرآیند  ۱۹
،مکانیک سیاالت،   ۲ترمودینامیک مهندسی 

 انتقال حرارت
ــ   ــــــ

ــ  مبانی تحلیل سیستم های انرژی ۳ ممیزی انرژی  ۲۰  ــــــ

ــ  مبانی تحلیل سیستم های انرژی ۳ آثار زیست محیطی انرژی ۲۱  ــــــ

ــ  مبانی تحلیل سیستم های انرژی ۳ اقتصاد انرژی  ۲۲  ــــــ

ــ  ممیزی انرژی  ۱ ممیزی انرژی  -آز  ۲۳  ــــــ

ــ  ۲ نقشه کشی صنعتی  ۲۴ ــ  ــــــ  ــــــ

ــ  انگلیسی همگانی  ۲ زبان تخصصی  ۲۵  ــــــ

  

 :درس های انتخابی



 

 
 

  

 پیش نیاز  واحد درس ردیف

 تبدیل انرژی ۳ انرژی خورشیدی ۱

 تبدیل انرژی ۳ انرژی باد ۲

 تبدیل انرژی ۳ انرژی زیست توده  ۳

 تبدیل انرژی ۳ مبانی انرژی هسته ای ۴

 تبدیل انرژی ۳ اصول کار نیروگاه های آبی  ۵

 تبدیل انرژی ۳ فناوری هیدروژن و پیل سوختی  ۶

 تبدیل انرژی ۳ انرژی زمین گرمایی  ۷

 مبانی تحلیل سیستم های انرژی ۳ مبانی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک ۸

 مبانی تحلیل سیستم های انرژی ۳ اصول کار نیروگاه های حرارتی ۹

 مبانی تحلیل سیستم های انرژی ۳ سیستم های تولید همزمان ۱۰

 مبانی تحلیل سیستم های انرژی ۳ اصول کارایی انرژی  ۱۱

 مبانی تحلیل سیستم های انرژی ۳ مبانی سیاست گذاری انرژی ۱۲

 مبانی تحلیل سیستم های انرژی ۳ مقدمه ای بر تحلیل اکسرژی ۱۳

 مبانی انتگراسیون فرآیند  ۳ مهندسی فرآورش، انتقال و توزیع نفت و گاز  ۱۴

 انرژی خورشیدی ۱ سیستم های خورشیدی  -آز  ۱۵

 اصول فناوری هیدروژن و پیل سوختی  ۱ هیدروژن و پیل سوختی  -آز  ۱۶

ــ  ۳ مباحث ویژه مهندسی انرژی ۱۷  ــــــ

  

 گرایش های رشته مهندسی انرژی

برای تحصیل در رشته مهندسی انرژی الزم است تا یک گرایش از گرایش های موجود را انتخاب کنید. این رشته در مقطع 

کارشناسی دارای سه گرایش متفاوت می باشد که در ادامه این مقاله به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. این گرایش ها عبارت  

 :هستند از

 گرایش سیستم های انرژی •

 گرایش فناوری انرژی •

 گرایش انرژی و محیط زیست  •



 

 
 

 

 :گرایش سیستم های انرژی -رشته مهندسی انرژی 

شجویان را برای فعالیت در زمینه تکنیک های شبیه سازی سیستم های ترکیبی همانند در گرایش سیستم های انرژی، دان

سیستم های ترکیبی تولید حرارت و قدرت و یا تولید همزمان آماده می کنند تا در زمینه توان ارزیابی جایگاه های حامل 

  .انرژی تخصص و حرفه الزم را به دست آورند

مدل سازی اولیه و با کمک قوانین اساسی در علومی مانند مکانیک، ترمودینامیک و  گرایش سیستم های انرژی بر مبنای 

برق قدرت برای تراز کردن انرژی سیستم ها، جهت گیری تکنولوژی های فعلی را به سمت و سوی بهینه سازی و کم کردن 

 .میزان انرژی هدایت می کند

  

  گرایش فناوری های انرژی -رشته مهندسی انرژی 

فناوری انرژی یکی دیگر از گرایش های مهندسی انرژی است که در این گرایش به دانشجویان روش های گوناگون گرایش 

طراحی و ترسیم سیستم های تبدیل انرژی، سیستم های تولید هم زمان برق، برودت و حرارت و قابلیت های سیستم انرژی  



 

 
 

ینه کسب تخصص را فراهم می کنند. الزم به ذکر است که در های تجدید پذیر و آزمایش های گوناگون را آموزش داده و زم

های پیشرفته انرژی و قابلیت های مرتبط با آن حال حاضر گرایش فناوری های انرژی به دلیل شناخت باال از انواع فناوری 

 .در زمینه فناوری انرژی افزایش یافته است و این فناوری نوین در کشور در حال پیشرفت و توسعه است

  

  گرایش انرژی و محیط زیست -رشته مهندسی انرژی 

از دیگر گرایش های رشته مهندسی انرژی می توان ب گرایش انرژی و محیط زیست اشاره کرد. در گرایش انرژی و 

محیط زیست دانشجویان به مطالعه ارتباطات میان انرژی های گوناگون )تجدید پذیر و تجدید ناپذیر( و محیط زیست می  

د. الزم به ذکر است که برای بررسی این ارتباط نیازمند ابزار های گوناگونی خواهید بود مانند معادالت انتقال جرم، پردازن

معادالت دینامیک سیاالت و… . از جمله موضوعات پر اهمیت در این گرایش نقش آالینده های مختلف ناشی از انرژی و 

طریق بتوان بهترین و به صرفه ترین انرژی را که آلودگی زیست محیطی   جنبه های اقتصادی آن ها نیز می باشد تا از این

 .کمتری نیز دارد، انتخاب کرده و مورد استفاده قرار داد

  

 .کلیک کنید لیست رشته های ریاضی با رتبه مورد نیاز برای مطالعه مقاله

  

 بازار کار رشته مهندسی انرژی 

شناخت بازار کار رشته مهندسی انرژی و درآمد رشته مهندسی انرژی یکی از ابتدایی ترین و مهم ترین نکاتی است که باید  

مورد توجه قرار گیرد و نسبت به شرایط و روحیه داوطلب سنجیده شود. عالوه بر آن داشتن اطالعات از میزان درآمد رشته  

قه داوطلبان برای تحصیل در این رشته تبدیل شود. حوزه کاری و فعالیتی  مهندسی انرژی می تواند به عاملی برای عال

مهندس انرژی تولید منابع انرژی در صنایع نفت، گاز و مصرف انرژی جدید و جایگزین با جمع آوری نیرو های آبی،  

سیلی( و کاهش تولید  خورشیدی و بادی است تا عالوه بر صرفه جویی انرژی سبب کاهش نیاز به انرژی های تجدید پذیر )ف

آالینده های خطرناک به محیط زیست گردد. مهندسی انرژی با طراحی تجهیزات و دستگاه هایی با تکنولوژی و فناوری 

نوین و آزمایش آن ها تالش می کنند تا راه هایی برای بهبود بهره برداری و استخراج نفت و نیز کاهش آسیب های زیست  

 .خراج این منابع انرژی طبیعی پیدا کنندمحیطی و اقتصادی ناشی از است

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2/


 

 
 

 

 :وظایف مهندس انرژی

تجهیزات مناسب  فرآیند ها و تجهیزات انرژی در سیستم مورد نظر را شناسایی نموده و بر انتخاب و طراحی  •

 .نظارت کنند

 .برای افزایش کارایی و بهبود مصرف انرژی، منابع اقتصادی و هزینه تغییرات سیستم را ارزیابی کنند •

 .تهیه و تنظیم و پیگیری اجرای دستور العمل های بهره برداری از تأسیسات مکانیکی و برقی را انجام دهند •

 .ن و پیگیری کنندبرنامه های صرفه جویی انرژی را تهیه و تدوی •

 .کاهش هزینه ها انجام دهندبرنامه ریزی و طراحی جهت  •

 .بر اعمال تعرفه انرژی الکتریکی نظارت کنند •

  

افراد پس از اتمام تحصیالت خود در این رشته به دنبال بازار کار رشته مهندسی انرژی گشته و سعی می کنند تا بهترین  

فرصت کاری را برای خود پیدا کنند. در جدول زیر می توانید لیستی از سازمان هایی را که از بازار کار رشته مهندسی 

 .لی امکان استخدام مهندسان انرژی در آن ها وجود دارد، مشاهده کنیدانرژی خوبی برخوردارند و پس از فارغ التحصی



 

 
 

 وزارت نفت  وزارت نیرو 
سازمان انرژی های نو 

 ایران 
 شرکت ملی نفت ایران

شرکت بهینه سازی  

 مصرف سوخت

سازمان حفاظت از 

 محیط زیست 

سازمان انرژی اتمی 

 ایران 

سازمان بهره وری  

 انرژی

موسسه مطالعات بین  

 رژی المللی ان

وزارت صنعت و معدن 

 و تجارت 

توانیر و شرکت های  

 برق منطقه ای

وزارت راه و شهر 

 سازی

نهاد های تصمیم گیری  

 در بخش انرژی کشور

شرکت های خدمات  

 انرژی

شرکت های طراحی 

سیستم های انرژی 

 تجدید نیرو 

شرکت های صنایع  

 نیروگاهی 
        

  

 :درآمد رشته مهندسی انرژی

در این بخش از مقاله به بررسی درآمد رشته مهندسی انرژی به عنوان یک مالک مهم می پردازیم. از آن جایی که رشته  

مهندسی انرژی یک رشته نو پا در ایران می باشد، می توان ادعا کرد که هنوز به میزان کافی اشباع نشده است و امکان  

در صورت داشتن توانایی، مهارت و تخصص کافی بسیار است. هم چنین میزان پیش بینی رشد این موفقیت در این رشته 

% است که نشان از آینده شغلی خوب این رشته است. با اینکه نمی توان درآمد رشته مهندسی انرژی را مانند هر 6/4شغل 

میلیون  7حداقل درآمد رشته مهندسی انرژی رشته دیگری به طور دقیق بیان کرد ولی می توان به صورت تقریبی گفت که 

میلیون )با افزایش تجربه، تخصص، مهارت و ارتقا مدرک تحصیلی(   17تومان می باشد و امکان افزایش درآمد این رشته تا 

 .وجود دارد



 

 
 

 

اگر قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارید و تمایل دارید تا از درآمد رشته مهندسی انرژی در خارج از کشور نیز  

دالر   79206اطالعات داشته باشید، خوب است بدانید که متوسط درآمد ساالنه یک مهندس انرژی در کشوری مانند آمریکا، 

  .است

  

 .کلیک کنید بهترین رشته های مهندسی برای اپالی برای مطالعه مقاله

  

 دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسی انرژی 

در این بخش از مقاله لیستی از دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسی انرژی را ارائه داده ایم. توجه داشته باشید که چارت 

دروس مهندسی انرژی در تمامی دانشگاه ها یکسان می باشد. در صورتی که نیازمند اطالعات بیشتر در این زمینه بودید،  

جرب مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی های آن ها بهره مند  می توانید با کارشناسان و مشاوران م

 .شوید

https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84%d8%a7%db%8c/


 

 
 

 لیست دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی انرژی 

 نام رشته استان دانشگاه  نام دانشگاه  نحوه پذیرش  نوع دوره 
جنسیت 

 پذیرش 
  ظرفیت

 تهران تهران  -دانشگاه صنعتی امیرکبیر  با آزمون روزانه
مهندسی  

 انرژی
 30 مرد -زن 

 قم دانشگاه صنعتی قم  با آزمون روزانه
مهندسی  

 انرژی
 30 مرد -زن 

 با آزمون روزانه
 -دانشگاه مهندسی فناوری های نوین 

 قوچان
 خراسان رضوی 

مهندسی  

 انرژی
 45 مرد -زن 

 با آزمون نوبت دوم 
 -دانشگاه مهندسی فناوری های نوین 

 قوچان
 خراسان رضوی 

مهندسی  

 انرژی
 10 مرد -زن 

 فارس مرکز آموزش عالی المرد با آزمون روزانه
مهندسی  

 انرژی
 45 مرد -زن 

 روزانه
مناطق   -با آزمون 

 محروم
 فارس مرکز آموزش عالی المرد

مهندسی  

 انرژی
 2 مرد

 روزانه
مناطق   -با آزمون 

 محروم
 فارس مرکز آموزش عالی المرد

مهندسی  

 انرژی
 3 مرد

 روزانه
مناطق   -با آزمون 

 محروم
 کرمانشاه  دانشگاه صنعتی کرمانشاه 

مهندسی  

 انرژی
 2 مرد

غیر 

 انتفاعی
 با آزمون

 -دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد 

 مشهد 
 خراسان رضوی 

مهندسی  

 انرژی
 60 مرد -زن 

غیر 

 انتفاعی

صرفا با سوابق 

 تحصیلی

دانشگاه غیر انتفاعی عالمه محدث 

 نور  -نوری 
 مازندران

مهندسی  

 انرژی
 60 مرد -زن 

غیر 

 انتفاعی

صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 گیالن رشت -موسسه غیر انتفاعی احرار 

مهندسی  

 انرژی
 60 مرد -زن 



 

 
 

غیر 

 انتفاعی

صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 خراسان رضوی  مشهد -اسرار موسسه غیر انتفاعی 

مهندسی  

 انرژی
 60 مرد -زن 

غیر 

 انتفاعی

صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مرکزی ساوه -موسسه غیر انتفاعی انرژی 

مهندسی  

 انرژی
 60 مرد -زن 

غیر 

 انتفاعی

صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 فارس شیراز  -موسسه غیر انتفاعی پاسارگاد 

مهندسی  

 انرژی
 60 مرد -زن 

غیر 

 انتفاعی

صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 یاسوج -موسسه غیر انتفاعی پویا  

کهگیلویه  

 وبویراحمد 

مهندسی  

 انرژی
 60 مرد -زن 

غیر 

 انتفاعی

صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 اصفهان نجفآباد -موسسه غیر انتفاعی جامی 

مهندسی  

 انرژی
 60 مرد -زن 

غیر 

 انتفاعی

صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 اصفهان کاشان -موسسه غیر انتفاعی سینا  

مهندسی  

 انرژی
 60 مرد -زن 

غیر 

 انتفاعی

صرفا با سوابق 

 تحصیلی

 -موسسه غیر انتفاعی صنعتی فوالد 

 فوالد شهر اصفهان
 اصفهان

مهندسی  

 انرژی
 60 مرد -زن 

غیر 

 انتفاعی

صرفا با سوابق 

 تحصیلی

موسسه غیر انتفاعی فخرالدین اسعد 

 گرگان  -گرگانی 
 گلستان

مهندسی  

 انرژی
 60 مرد -زن 

غیر 

 انتفاعی

صرفا با سوابق 

 تحصیلی
 مازندران ساری -موسسه غیر انتفاعی هدف 

مهندسی  

 انرژی
 60 مرد -زن 

  

 اخبار مرتبط با مهندسی انرژی 

 :ها ساخت سیستم انتقال نور طبیعی با قابلیت تولید انرژی در ساختمان

ها با   علی رمضانی دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح »ساخت سیستم انتقال نور طبیعی در ساختمان

های فتوولتائیک و باتری« به سرپرستی گئورک بابا ملک قره پتیان عضو هیات علمی دانشگاه   امکان کاربرد در پنل

های بزرگ   های مناطق مسکونی، باعث افزایش سازه و ساختمان صنعتی امیر کبیر گفت: افزایش شهر نشینی و محدودیت

 .و در نتیجه آن عدم استفاده از نور طبیعی شده است



 

 
 

 ها عالوه بر محرومیت از مزایای نور طبیعی، در معرض مضرات نور مصنوعی قرار می وی افزود: ساکنان این فضا 

 .گیرند

ها با امکان کاربرد در  تا دستگاهی برای انتقال نور طبیعی در ساختمان رمضانی بیان داشت: به همین دلیل در صدد برآمدیم

های فتوولتائیک و باتری طراحی کنیم؛ هدف از این پروژه طراحی سیستمی جهت انتقال نور خورشید از جبهه جنوب،   پنل

 .بام ساختمان به محیط تاریک ساختمان است  شمال و پشت

ود: عالوه بر این، در حاالتی که نیاز به روشنایی خورشید نیست؛ سیستم با استفاده از محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر افز

 کند و از آن در طول شب یا روز  صفحات فتوولتائیک از نور خورشید انرژی الکتریکی تولید کرده و در باطری ذخیره می

 .گیرد های ابری جهت روشنایی مورد استفاده قرار می

 :ه مهندس انرژی در دانشگاه یاسوجپذیرش دانشجو در رشت

یاسوج راه اندازی شده  رشته جدید در دانشگاه ۳عباس ظریفی، معاون آموزشی دانشگاه یاسوج گفت: برای نخستین بار 

  .است و دانشجو پذیرش می کند

: رشته مهندسی  وی از پذیرش داوطلبان در دو دانشگاه نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام خبر داد و اظهار کرد

انرژی، رشته مهندسی نقشه برداری و رشته مهندسی خاک از جمله رشته های جدیدی هستند که در دانشکده نفت و گاز  

 .گچساران، دانشکده صنعت و معدن چرام و دانشگاه یاسوج دانشجو می پذیرد

ن این استان است، خاطر نشان کرد: در  معاون آموزشی دانشگاه یاسوج با بیان اینکه دانشگاه یاسوج دانشگاه مادر و معی

رشته و کشاورزی و منابع طبیعی   ۹دانشکده فنی و مهندسی شش رشته پایه، در دانشکده علوم پایه چهار رشته، علوم انسانی 

 .پنج رشته پذیرای داوطلبان است

گاه یاسوج دارای درصد رشته ها در دانش ۹۰دانشجو عنوان و تصریح کرد:  ۶۵تا  ۳۵ظریفی ظرفیت هر رشته را 

 .کارشناسی ارشد و تکمیلی دکترا است

  

  

 خالصه مقاله

با افزایش مصرف انرژی تجدید ناپذیر )فسیلی( و نیز افزایش آالینده های ناشی از استفاده منابعی چون نفت که در نهایت  

د. این رشته با ارائه  ارائه ش رشته مهندسی انرژی سبب افزایش آلودگی محیط زیست می گردد، رشته ای تحت عنوان

راهکار هایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی، محاسبه و برآورد فعالیت های مرتبط با انرژی سازمان ها و نیز  

طراحی و ترسیم دستگاه ها و تجهیزات مدرن برای استخراج انرژی های جدید، تالش می کند تا آسیب های ناشی از استفاده  

کنترل و کاهش دهد. به دلیل اهمیت این رشته در ایران )با توجه به منابع غنی ایران و  بیش از حد سوخت های فسیلی را



 

 
 

لزوم کنترل و مدیریت صحیح آن ها( در این مقاله به بررسی جامع بازار کار رشته مهندسی انرژی، درآمد رشته مهندسی 

مقاله در صورتی که با سوال و یا اشکالی انرژی و نیز چارت دروس مهندسی انرژی می پردازیم. پس از مطالعه دقیق این 

مواجه شدید می توانید با کارشناسان ما در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید. همچننی می توانید برای ما کامنت  

 .بگذارید. کامنت شما در کوتاه ترین زمان ممکن از سوی مشاوران ما پاسخ داده خواهند شد

 


