




 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 مقدمه

 تیاز اهم نهیزم نیمختلف در ا یکشورها اتیتجرب یدر سطح جهان، بررس یتعامالت انرژ یدیتوجه به نقش کل با

 یالدیم 1970از دهه  ایدن یقاتیدر دانشگاه ها و مراکز تحق یانرژ یرشته مهندس جادیباشد. ا یبرخودار م یا ژهیو

آغاز شد.  یمختلف انرژ یها نهیمتخصص در زم یروهاین تیو ضرورت ترب یانرژ متیق عیسر شیبا توجه به افزا

 بخش مشکالت و مسائل یها یدگیچینفت، با توجه به پ یو پس از شوک بازار جهان یالدیم 1970از اواسط دهه 

 یها نهیزم در مناسب یها حل راه افتنی جهت متخصص یروهاین بیترت به کشورها مبرم ازین احساس و یانرژ

 .آغازشد یلیتحص مختلف مقاطع در رابطه نیا در یدانشگاه یها رشته جادیا جیتدر به ،یانرژ مختلف

از منابع  یو بهره بردار یعرضه انرژ یها ستمیگسترش س قیاز طر یانرژ یحال حاضر روند رو به رشد تقاضا در

 ازیمورد ن یانرژ نیدر تام یلیفس یها یانرژ یو سهم باال یمصرف انرژ عیشود. رشد سر یم نیتام یلیفس یانرژ

و بخش  یلیفس یمنابع انرژ یریپذ انیبه روند پا دنیموجب سرعت بخش ،یمختلف مصرف کننده انرژ یبخشها

 یناش یبه درآمدهااقتصاد کشور  یوابستگ ن،یشده است. عالوه بر ا ستیز طیدر مح ندهیاز مواد آال یادیحجم ز

 ریتاث یانرژ یکشور به شدت از تحوالت بازار جهان یموجب شده تا نظام اقتصاد ،یلیفس یاز صادرات منابع انرژ

 یم جابیا یو اجتماع یاقتصاد ،یعلم ،یبا تحوالت مختلف فن یارتباط گسترده بخش انرژ گرید ی. از سوردیبپذ

نقش  بیترت نی. به اردیصورت بپذ نهیبه صورت به یانرژ یها ستمیاز س یتوسعه و بهره بردار ،یکند تا طراح

 یابیارز یمهم و اساس اریبس یمختلف انرژ یها نهیو کارآمددر زم دهیآموزش د یانسان یروین تیدانشگاه ها در ترب

 شود  یم

 هدف و فیتعر

مانند منابع، استخراج، انتقال،  یسطوح مختلف انرژ لیتحل یرا برا هیپا یعلوم و مهندس یمبان ،یانرژ یمهندس

 یمهندسان تیترب ،یانرژ یمهندس ی. هدف از ارائه برنامه کارشناسردیگ یبه کار م یانرژ عیو توز لیفرآورش و تبد

 صنعت، یها بخش در مختلف یکاربردها در یانرژ یها ستمیس خالقانه یریکارگ به و یطراح جهت کارآمد،

 باشد. یم یو اقتصاد یطیمح ستیمالحظات ز گرفتن نظر در با ساختمان و نقل و حمل
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 طول دوره و شکل نظام -(الف

 درس واحد هر و است هفته 16 مسالین هر. است( مسالین)ده  سال پنج دوره نیا در لیتحص مجاز مدت حداکثر

 ساعت 32 مسالین هر در یشگاهیآزما و یعمل درس واحد هر. شود یم برگزار مسالین هر در ساعت 16 ینظر

 است

  یکارشناس یدوره ها ریارتباط دوره با سا-(ب

 یکینزد اریبس ارتباط آن، بودن یا رشته نیب عتیطب زین و دوره نیا موضوع یقیتحق یها نهیزم تنوع به باتوجه

 .دارد وجود کیزیف و برق یمهندس ک،یمکان یمهندس ،یمیش یمهندس یها دوره با یکارشناس سطح در

 

 یدرس یواحدهاتعداد -(ج

 املش( 1) جدول مطابق که است واحد 138 یانرژ یمهندس یکارشناس دوره یبرا الزم یدرس یواحدها تعداد

(، 3) ،(2است.در جداول ) پروژه و یکارآموز ،یانتخاب یواحدها ،یاصل یواحدها ه،یپا یواحدها ،یعموم یواحدها

 شیبا توجه به گرا دوره آمده است. نیدر ا یو انتخاب یاصل ،هیپا ،یعموم یها درس فهرست تیتتر به( 5) و( 4)

 یعموم واحد 22 کهیانیدانشجو. شودیم میتقس( 8) و (7(، )6( خود به سه جدول )5جدول ) انیدانشجو یانتخاب

 ،یانرژ یهاستمیس از عبارتند یانرژ یسدمهن رشته یهاشیگرا. شوندیم لیالتحصواحد فارغ 140 با بگذرانند،

 جداولاز  یکیخود را از  یواحد 15 یانتخابتوانند بسته  یم انیدانشجو .یانرژ یتکنولوژ و ریدپذیتجد یهایانرژ

 .ندینما نییتع( 8) و( 7(، )6)

 یانرژ یمهندس یکارشناس دوره یبرا الزم یدرس یواحدها تعداد -(1)جدول

 درس نوع الزم یواحدها تعداد

 *یجبران دروس 6

 یعموم یهادرس 22

 هیپا یدرسها 35



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 یاصل یدرسها 63

 پروژه و یکارآموز 4

 یانتخاب یدرسها 16

 (یجبران دروس جز)به واحدها جمع 140

 

 *.شد خواهد نییتع یآموزش گروه دیصالحد به شده نییتع تعداد سقف با یجبران یواحدها نوع
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 یانرژ یمهندس یکارشناس دوره یعموم یها درس -(2) جدول

 یعموم دروس ستیل

 واحد تعداد عنوان شیگرا فیرد

 )*( اسالم ینظر یمبان 1

 2 (معاد و)مبدأ  1 یاسالم شهیاند

 2 (امامت و)نبوت  2 یاسالم شهیاند

 2 اسالم در انسان

 اسالم در یاسیس و یاجتماع حقوق

 
2 

 )**(اسالم در اخالق 2

 2 (یتیترب مباحث بر هیتک)با  اخالق فلسفه

 2 (میو مفاه ی)مبان یاسالم اخالق

 2 (یکاربرد)اخالق  یزندگ نییآ

 2 اسالم در یعمل عرفان

 یمهندس اخالق

 
2 

 )**( یاسالم انقالب 3

 2 رانیا یاسالم انقالب

 2 رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون با ییآشنا

 «ره» ینیخم امام یاسیس شهیاند

 
2 

 )**( یاسالم تمدن و خیتار 4
 2 یاسالم تمدن و فرهنگ خیتار

 2 اسالم صدر یلیتحل خیتار
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 امامت خیتار

 
2 

 )**( یاسالم منابع با ییآشنا 5
 2 قرآن یموضوع ریتفس

 2 البالغه نهج یموضوع ریتفس

 3 یفارس زبان ـ 6

 1 1 یسیانگل زبان ـ 7

 2 2 یسیانگل زبان ـ 8

 1 1 یبدن تیترب ـ 9

 1 2 یبدن تیترب ـ 10

 2 تیجمع و خانواده دانش ـ 11

 22 یعموم یواحدها کل جمع

 است  یگروه الزام نی* انتخاب دو درس از ا      

 است یالزام هاگروه نیاز ا کیدرس از هر کیانتخاب  **      
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 یانرژ یمهندس یکارشناس دوره هیپا یها درس-(3)جدول

 

 

 ازیهمن درس

 

 

 ازیشنیپ دروس

  ساعت

 

 دواح

 

 

 درس نام

 

 

 فیرد

 

 جمع

 

 یعمل

 

 ینظر

 1 1 یعموم یاضیر 3 48 - 48 - 

 2 1کیزیف 3 48 - 48 - 

 3 1 کیزیف شگاهیآزما 1 - 32 32 1 کیزیف 

 4 2یعموم یاضیر 3 48 - 48 1 یعموم یاضیر 

 5 2 کیزیف 3 48 - 48 1 کیزیف 

 6 2 کیزیف شگاهیآزما 1 - 32 32 2 کیزیف 

 7 یعموم یمیش 3 48 - 48 - 

 8 یعموم یمیش شگاهیآزما 1 - 32 32  یعموم یمیش 

 9 لیفرانسید معادالت 3 48 - 48 1 یعموم یاضیر 

 10 وتریکامپ یساز برنامه یمبان 3 48 - 48 1 یعموم یاضیر 

 11 یعدد محاسبات 2 32 - 32 وتریکامپ یساز برنامه یمبان 

 12 یمهندس احتماالت و آمار 3 48 - 48 1 یعموم یاضیر 

 13 اقتصاد یمبان 3 48 - 48 - 

 14 یسنج اقتصاد 3 48 - 48 اقتصاد یمبان 

 جمع 35
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 یانرژ یمهندس یکارشناس دوره یاصل یها درس-(4)جدول

 

 درس

 ازیهمن

 

 ازیشنیپ درس

  ساعت

 تعداد

 واحد

 

 درس نام

 

 ینظر یعمل جمع فیرد

 یعموم یاضیر ،1کیزیف 

1 

 1 کیاستات 3 48 - 48

 معادالت ،1کیزیف -

 لیفرانسید

 2 1یمهندس کینامیترمود 3 48 - 48

 3 2یمهندس کینامیترمود 3 48 - 48 1 یمهندس کینامیترمود -

 کینامیترمود شگاهیآزما 1  32 32 2یمهندس کینامیترمود 

  یمهندس

4 

 معادالت  ک،یاستات -

 لیفرانسید

 5 االتیس کیمکان 3 48 - 48

 6 حرارت انتقال 3 48 - 48 1 یمهندس کینامیترمود -

 یانرژ یها ستمیس 3 48 - 48 2 یعموم کیزیف -

 1یکیالکتر

8 

 یانرژ یستمهایس -

 1 یکیالکتر

 یانرژ یها ستمیس 3 48  48

 2یکیالکتر

9 

 یانرژ یستمهایس -

 2 یکیالکتر

 یها ستمیس شگاهیماآز 1 - 32 32

 یکیالکتر یانرژ

10 

 11  مصالح مقاومت 3 48 - 48  کیاستات -
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 ،2 یعموم یاضیر -

 لیفرانسید معادالت

 12 یمهندس یاضیر 3 48 - 48

 ،2 یعموم کیزیف -

 لیفرانسید معادالت

 13 کیاتومات کنترل 3 48 - 48

 یستمهایس لیتحل یمبان 3 48 - 48 2 یمهندس کینامیترمود -

 یانرژ

15 

 16 یاضیر یزیر برنامه 3 48 - 48 2 یعموم یاضیر -

 یستمهایس لیتحل یمبان -

 یانرژ

 دیتجد یها یانرژ یمبان 3 48 - 48

 ریپذ

17 

 18 یانرژ لیتبد 3 48 - 48 2یمهندس کینامیترمود -

 ،2 یمهندس کینامیترمود -

 حرارت انتقال

 19 ندیفرآ ونیانتگراس یمبان 3 48 - 48

 یستمهایس لیتحل یمبان -

 یانرژ

 20 یانرژ یزیمم 3 48 - 48

 یستمهایس لیتحل یمبان -

 یانرژ

 21 یانرژ یطیمح ستیز آثار 3 48 - 48

 یستمهایس لیتحل یمبان -

 اقتصاد یمبان ،یانرژ

 22 یانرژ اقتصاد 3 48 - 48

 23 یصنعت یکش نقشه 2  32 32 - -

 24 یتخصص زبان 2 32 - 32 یعموم زبان -

 25 کیالکترون 3 48 - 48 2 کیزیف 

 جمع 63
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 یانرژ یمهندس یکارشناس دوره یانتخاب یها درس-(5) جدول

 درس

 ازیهمن

 

 ازیشنیپ درس

 تعداد ساعت

 واحد

 

 درس نام

 

 ینظر یعمل جمع فیرد

 یها ستمیس لیتحل یمبان -

 یانرژ

 و نانیاطم تیقابل یمبان 3 48 - 48

 سکیر لیتحل

1 

 یها ستمیس لیتحل یمبان 

 یانرژ

 دیتول یها ستمیس 3 48 - 48

 همزمان

2 

 یها ستمیس لیتحل یمبان 

 یانرژ

 3 یانرژ یکارائ اصول 3 48 - 48

 یها ستمیس لیتحل یمبان -

 یانرژ

 یگذار استیس یمبان 3 48 - 48

 یانرژ

4 

 لیتحل بر یا مقدمه 3 48 - 48 2 یمهندس کینامیترمود -

 یاکسرژ

5 

 ندیفرآ ونیانتگراس یمبان -

 

 انتقال فرآورش، یمهندس 3 48 - 48

 گاز و نفت عیتوز و

6 

 یمهندس ژهیو مباحث 3 48 - 48 - 

 یانرژ

7 

 8 یدیخورش یانرژ 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 9 باد یانرژ 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 10 توده ستیز یانرژ 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 11 یا هسته یانرژ یمبان 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -
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 لیپ و دروژنیه یفناور 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 یسوخت

12 

 13 ییگرما نیزم یانرژ 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 14 یآب یهاروگاهین کار اصول 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 یهاروگاهین کار اصول 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 یحرارت

15 

 16 االتیس کیمکان شگاهیآزما 1 - 32 32 االتیس کیمکان 

 17 کنترل شگاهیآزما 1 - 32 32 کیاتومات کنترل 

 18 حرارت انتقال شگاهیآزما 1 - 32 32 حرارت انتقال 

 یها ستمیس شگاهیآزما 1 - 32 32 یدیخورش یانرژ -

 یدیخورش

19 

 لیپ و دروژنیه یفناور -

 یسوخت

 لیپ و دروژنیه شگاهیآزما 1 - 32 32

 یسوخت

20 

 تواندیم خود عالقه حسب بر دانشجو گردد، اخذ( 5)جدول در شده ارائه یها درس از واحد 16 است الزم: توجه

 .باشد داشته واحد انتخاب( 8) و( 7) ،(6) جداول طبق شیگرا اساس بر
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 یانرژ یهاستمیس شیگرا-یانتخاب یها درس -(6)جدول

 درس

 ازیهمن

 

 ازیشنیپ درس

 تعداد ساعت

 واحد

 

 درس نام

 

 ینظر یعمل جمع فیرد

 یها ستمیس لیتحل یمبان -

 یانرژ

 و نانیاطم تیقابل یمبان 3 48 - 48

 سکیر لیتحل

1 

 یها ستمیس لیتحل یمبان 

 یانرژ

 دیتول یها ستمیس 3 48 - 48

 همزمان

2 

 یها ستمیس لیتحل یمبان 

 یانرژ

 3 یانرژ یکارائ اصول 3 48 - 48

 یها ستمیس لیتحل یمبان -

 یانرژ

 یگذار استیس یمبان 3 48 - 48

 یانرژ

4 

 لیتحل بر یا مقدمه 3 48 - 48 2 یمهندس کینامیترمود -

 یاکسرژ

5 

 ندیفرآ ونیانتگراس یمبان -

 

 انتقال فرآورش، یمهندس 3 48 - 48

 گاز و نفت عیتوز و

6 

 یمهندس ژهیو مباحث 3 48 - 48 - 

 یانرژ

7 

 8 االتیس کیمکان شگاهیآزما 1 - 32 32 االتیس کیمکان 

 9 کنترل شگاهیآزما 1 - 32 32 کیاتومات کنترل 

 10 حرارت انتقال شگاهیآزما 1 - 32 32 حرارت انتقال 

 11 یانرژ یزیمم شگاهیآزما 1 - 32 32 یانرژ یزیمم 

 جمع 25
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 ریدپذیتجد یهایانرژ شیگرا-یانتخاب یها درس -(7)جدول

 درس

 ازیهمن

 

 ازیشنیپ درس

 تعداد ساعت

 واحد

 

 درس نام

 

 ینظر یعمل جمع فیرد

 1 یدیخورش یانرژ 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 2 باد یانرژ 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 3 توده ستیز یانرژ 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 4 یا هسته یانرژ یمبان 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 لیپ و دروژنیه یفناور 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 یسوخت

5 

 6 ییگرما نیزم یانرژ 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 یها ستمیس شگاهیآزما 1 - 32 32 یدیخورش یانرژ -

 یدیخورش

7 

 لیپ و دروژنیه یفناور -

 یسوخت

 لیپ و دروژنیه شگاهیآزما 1 - 32 32

 یسوخت

8 

 9 االتیس کیمکان شگاهیآزما 1 - 32 32 االتیس کیمکان 

 10 حرارت انتقال شگاهیآزما 1 - 32 32 حرارت انتقال 

 جمع 22
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 یانرژ یتکنولوژ شیگرا-یانتخاب یها درس -(8)جدول

 درس

 ازیهمن

 

 ازیشنیپ درس

 تعداد ساعت

 واحد

 

 درس نام

 

 ینظر یعمل جمع فیرد

 یها ستمیس لیتحل یمبان 

 یانرژ

 دیتول یها ستمیس 3 48 - 48

 همزمان

1 

 یها ستمیس لیتحل یمبان 

 یانرژ

 2 یانرژ یکارائ اصول 3 48 - 48

 لیتحل بر یا مقدمه 3 48 - 48 2 یمهندس کینامیترمود -

 یاکسرژ

3 

 ندیفرآ ونیانتگراس یمبان -

 

 انتقال فرآورش، یمهندس 3 48 - 48

 گاز و نفت عیتوز و

4 

 یمهندس ژهیو مباحث 3 48 - 48 - -

 یانرژ

5 

 6 یآب یهاروگاهین کار اصول 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 یهاروگاهین کار اصول 3 48 - 48 یانرژ لیتبد -

 یحرارت

7 

 8 االتیس کیمکان شگاهیآزما 1 - 32 32 االتیس کیمکان 

 9 کنترل شگاهیآزما 1 - 32 32 کیاتومات کنترل 

 10 حرارت انتقال شگاهیآزما 1 - 32 32 حرارت انتقال 

 جمع 24
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  سودر سرفصل
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 1یعموم یاضیر

 :یفارس به درس عنوان

 1یعموم یاضیر

 :یسیانگل به درس عنوان

Calculus I  

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -ساعت: 

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 ندارد

 یعمل

 هیپا
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

 □ ناریسم

 دارد: نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 .باشد یم یمهندس مسائل در کاربرد یبرا اتیاضیر یاصل میمفاه با ییآشنا درس نیا از هدف

 مطالب: سرفصل

اعداد مختلط، تابع، جبر  یقطب شیاعداد مختلط، نما یهندس شیو نما شهیاعداد مختلط، جمع و ضرب و ر ،یمختصات قطب ،یدکارت مختصات

 مشتق و معکوس تابع ،یریگمشتق  یمشتق، دستورها ،یوستگیحد چپ و راست، پ ت،ینهایو حد در ب تینهایمربوطه، حد ب یایتوابع، حد وقضا

 در شتاب و ها یمنحن مشتق، یکیزیف و یهندس یکاربردها لر،یت بسط ن،یانگیم هیقض رل، هیقض آنها، معکوس توابع و یمثلثات توابع مشتق آن،
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 حساب یاساس یایقضا وسته،یپ قطعه قطعه و وستهیپ توابع انتگرال فیتعر معادالت، یها شهیر بیتقر در مشتق کاربرد ،یقطب مختصات

 ثقل، مرکز گشتاور، ،یمنحن طول حجم، مساحت، محاسبه در انتگرال کاربرد انتگرال، برآورد یبیتقر یها ه،روشیاول تابع انتگرال، و لیفرانسید

 و ریمتغ ضیتعو مانند یریگ انتگرال یها روش ،یهذلول یها تابع آنها، مشتق و ینمائ تابع و تمیلگار(، یقطب و یدکارت مختصات)در  رهیغ و کار

 .لوریت هیقض و توان یسر مربوطه، یایقضا و یعدد یسر و دنباله خاص یرهایمتغ ضیتعو یبرخ کسرها، هیتجز و جزء به جزء

 

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 12: ینوشتار یهاآزمون

- 
 -: یعملکرد

 

 :منابع

1-TTTTTT, TTTTTT T. TT.T TTTTTT, TTTT T, )1996(. TTTTTTTT TTT TTTTTTTT TTTTTTTT )9TT TT.(. TTTTTTT 

Wesley.   

2-TTTTT, T.T. )1999(. TTTTTTTT: T TTTTTTTT TTTTTT )4TT TT(. TTTTTTT-TTTTTT. 

3-TTTTTTTT, TTTTT )1986(. TTT TTTTTTTT TTTT TTTTTTTT TTTTTTTT )5TT TT.( TTTTTT T TTT. 
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 1 کیزیف

 :یفارس به درس عنوان

 1 کیزیف

 :یسیانگل به درس عنوان

Physics I 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -ساعت: 

 واحد نوع

 هیپا
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 ندارد

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

 □ ناریسم

 :داردنیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 .باشد یم یمهندس مسائل در یریبکارگ منظور به کیزیف هیپا مسائل با ییآشنا درس نیا از هدف

 مطالب: سرفصل

 :کیمکان کیزیف-اول بخش 

 تعادل ذره. وتن،ی(، قانون سوم نداریو ناپا داری)پایتعادل خنث وتن،یقانون اول ن :ذره کی تعادل-بردارها
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 شرط دوم تعادل، مرکز ثقل، کوپل. رو،یگشتاور ن :صلب اجسام تعادل اصطکاک

سرعت توسط انتگرال شتاب، حرکت با شتاب  نییتع ،یشتاب متوسط و لحظه ا ،یحرکت، سرعت متوسط و لحظه ا :بعد کی در حرکت

 دو جسم. یکشش ثقل ،یسرعت نسب ر،یسقوط آزاد، حرکت سقوط متغ کنواخت،ی

حرکت  ،یشتاب، حرکت پرتاب یمولفه ها ،یشتاب متوسط لحظه ا ،یحرکت در صفحه، سرعت متوسط لحظه ا )صفحه(:بعد دو در حرکت

 در شتاب ثقل. نیدوران زم ریعمود بر افق، حرکت قمرها، تاث یا رهیحرکت دا ،یمرکز یروین ،یا رهیدا

 لیپتانس یانرژ ،یو هدر شونده، کار داخل ییالقا یبردارها ک،یاالست لیپتانس یثقل، انرژ لیپتانس یانرژ ،یجنبش یمقدمه، کار، انرژ :یانرژ و کار

 توان و سرعت. ،یداخل

 یخط یشتاب ها و سرعت ها نیثابت، رابطه ب یا هیدوران با شتاب زاو ر،یمتغ یا هیدوران با شتاب زاو ،یا هیشتاب زاو ،یا هیسرعت زاو :دوران

 یدوران حول محور ،یا هیکار و توان، ممنتوم زاو یجنبش یانرژ ،ینرسی(، محاسبه ممان اینرسی)ممان ا یا هیگشتاور و شتاب زاو ،یا هیو زاو

 (.روسکوپیدر حال حرکت )ژ

آونگ  ک،یهارمون یا هیآونگ ساده، حرکت زاو خته،یساده حرکت جسم آو کیمعادله حرکت هارمون ک،یاالست یروهاین :کیهارمون حرکت

 )مرکب(، مرکز نوسان.یکیزیف

  کینامیمربوط به گرما و قانون اول و دوم ترمود اتیحرارت کل کیزیف-دوم بخش

 

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 12: ینوشتار یهاآزمون

- 
 -: یعملکرد

 

 :منابع

1-TTTTT TTTTTTTT, TTTTTT TTTTTTT )1986(. TTTTTTT )3TT TT.(. TTTTT 

2-TTTTTTTTT T. TTTTTTT )1980(. TTTTTTTTTTTT TT TTTTTTT TTT TTTTTTTTTT TTT TTTTTTTTT )3TT TT(. TTTTTT-TTTT   

3-TTTTTTT TTTTTT, TTTTTT T. TTTTT )1980( TTTTTTTTTTT TTTTTTTTTT TTTTTTT )2TT TT.( 
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 1 کیزیف شگاهیآزما

 :یفارس به درس عنوان

 1 کیزیف شگاهیآزما

 :یسیانگل به درس عنوان

lab Physics I  

 تعداد

 :واحد

 -  ینظر

 1  یعمل

 

 

 تعداد

 32: ساعت

 واحد نوع

 هیپا
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 1 کیزیف

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

           شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

 □ ناریسم

    :درس یکل اهداف

 .1یعموم کیزیف یاساس میمفاه شتریدرک ب یبرا شاتیآزما یانجام عمل

  :مطالب سرفصل

 

 .یریگاندازه یهادستگاه -1

 .واقع در صفحه یروهاین یشرط تعادل برا یبررس -2

 .عاتیجامدات و ما یجرم حجم یریگاندازه -3
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 .اصطکاک بیضر نییتع و مطالعه -4

 .در آونگ ساده یحرکت نوسان نیقوان یبررس -5

 .ونیراسیژ شعاع نییتع و کاتر آونگ مطالعه -6

 .فنر در هوک قانون قیتحق -7

 .فنر دو بیترک -8

 

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

10 - 
 10: ینوشتار یهاآزمون

- 
 -: یعملکرد

 :منابع

 

 .1 یعموم کیزیف شگاهیآزما کار دستور
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 2 یعموم یاضیر

 :یفارس به درس عنوان

 2 یعموم یاضیر

 :یسیانگل به درس عنوان

Calculus II 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -: ساعت

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 یاضیر

 1 یعموم

 یعمل

 هیپا
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

 □ ناریسم

 دارد: نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 یمهندس مسائل حل در یریبکارگ یبرا یاضیر میمفاه با ییآشنا

 مطالب: سرفصل

سطرها،  یرو اتیعمل ،یسه مجهول یدستگاه معادالت خط 3×3 یها سیماتر ،یبردار در فضا، ضرب عدد ،ییمختصات فضا ،یپارامتر معادالت

 ژه،ی، ارزش و بردار و3×   3نانیآن، دترم سیو ماتر یخط لیتبد ،3Rو  2Rدر  هیپا ،یحل دستگاه معادالت، استقالل خط س،یمعکوس ماتر

تابع چند  ،یقائم بر منحن یو بردارها یدگیو مشتق آن، سرعت و شتاب، خم یدرجه دو، تابع بردار هیمعادالت خط و صفحه رو ،یضرب بردار
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دو گانه و سه  یکامل، انتگرالها لیفرانسید ،یمشتق جزئ یبرا یریقاعده زنج ان،یصفحه مماس و خط قائم گراد ،یو جزئ یمشتق سوئ ره،یمتغ

 یبردار دانیم ،یکرو و یا استوانه مختصات(، قی)بدون اثبات دق یریانتگرال گ بیترت ضیتعو ،یکیزیو ف یگانه و کاربرد آنها در مسائل هندس

  .استکس و ورژانسید و نیگر یایقضا لیپتانس ن،یالپالس چرخه، ورژانس،ید ،یا هیرو انتگرال الخط، یمنحن انتگرال

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 12: ینوشتار یهاآزمون

- 
 -: یعملکرد

 :منابع

 1-Thomas, George B. Jr.; Finney, Ross L, (1996). Calculus and Analytic Geometry (9th Ed.). Addison 

Wesley.   

2-TTTTT, T.T. )1999(. TTTTTTTT: T TTTTTTTT TTTTTT )4TT TT(. TTTTTTT-TTTTTT. 

3-TTTTTTTT, TTTTT )1986(. TTT TTTTTTTT TTTT TTTTTTTT TTTTTTTT )5TT TT.( TTTTTT T TTT. 
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 2 کیزیف

 :یفارس به درس عنوان

 2 کیزیف

 :یسیانگل به درس عنوان

Physics II 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 _: ساعت

 واحد نوع

 هیپا
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 1 کیزیف

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

 □ ناریسم

 ندارد: نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 .باشد یم یمهندس مسائل در یریبکارگ منظور به کیزیف هیپا مسائل با ییآشنا درس نیا از هدف

 مطالب: سرفصل

 ها، قانون کولن. قیها، عا یهاد ،یکیبار الکتر :ماده و بار

 .یکیالکتر دانیدر م یدو قطب ،یبار نقطه ا رو،یخطوط ن :یکیالکتر دانیم
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 قانون گوس. یاز کاربردها یبرخ ،یکیالکتر دانیقانون گوس و ارتباط آن با قانون کولن، شدت م :گوس قانون

 .لیپتانس اختالف محاسبه ،یکیالکتر لیپتانس یانرژ ،یقطب دو لیپتانس ،یا نقطه بار لیپتانس ،یکیالکتر لیپتانس: یکیالکتر لیپتانس

 .توتهیپرم و کیالکتر ید بیضر آنها، یانرژ و محاسبه ها خازن بستن ها، خازن تیظرف و خواصها:  خازن

 .یکیدر مدار الکتر یمخصوص، قانون اهم، انتقال انرژ تیمقاومت، مقاومت و هدا ،یکیالکتر انیجر :یکیالکتر مقاومت و برق انیجر

و  انیجر یریاندازه گ ،یچند حلقه ا یمدارها ل،یاختالف پتانس ان،یو محاسبه شدت جر یکیمحرکه الکتر یروین :یکیالکتر محرکه یروین

 .وتستون ومتروپلیپتانس متر، آمپر و متر ولت و کار اساس رشف،یک نیقوان و ها مقاومت بستن ،RL یمدارها ل،یاختالف پتانس

 اثر هال، بار در گردش. ان،یوارد بر جر یسیمغناط یروین ،یسیمغناط یفلو ،یسیالقاء مغناط :یسیمغناط دانیم

 .یسیمغناط دانیبلند، خطوط م میس یکیدر نزد یسیمغناط دانیقانون آمپر، م :آمپر قانون

 .ریمتغ یسیمغناط یها دانیقانون لنز، القاء، م ،یفاراد شیآزما :القاء و یفاراد قانون

 .یسیالکترومغناط انیجر رییتغ س،ینوسانات الکترومغناط تیحرکت آونگ ساده، کم لیو تحل هیتجز :سیالکترومغناط

 ها، ترانسفورماتورها. یها و صاف کسوکنندهیمتناوب،  انیجر یتوان در مدارها ،یمتناوب، مدارک تک حلقه ا انیجر :متناوب یها انیجر

  

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 12: ینوشتار یهاآزمون

- 
 -: یعملکرد

 

 :منابع

 1-David Halliday, Robert Resnick (1986). Physics (3rd Ed.). Wiley 

2-TTTTTTTTT T. TTTTTTT )1980(. TTTTTTTTTTTT TT TTTTTTT TTT TTTTTTTTTT TTT TTTTTTTTT )3TT TT(. TTTTTT-TTTT   

3-TTTTTTT TTTTTT, TTTTTT T. TTTTT )1980( TTTTTTTTTTT TTTTTTTTTT TTTTTTT )2TT TT.( 
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 2 کیزیف شگاهیآزما

 :یفارس به درس عنوان

 2 کیزیف شگاهیآزما

 :یسیانگل به درس عنوان

lab Physics II 

 تعداد

 :واحد

 -  ینظر

 1  یعمل

 

 

 تعداد

 32: ساعت

 واحد نوع

 هیپا
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 2 کیزیف

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

           شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

 □ ناریسم

    :درس یکل اهداف

 .2یعموم کیزیف یاساس میمفاه شتریدرک ب یبرا شاتیآزما یانجام عمل

  :مطالب سرفصل

 .لوسکوپیشناسایی اس -1

 .متر وات و متر گالوانومتر و طرز تبدیل آن به آمپرمتر، ولتشناسایی  -2

 .ترانزیستور و دیود قطبی،سه و دوقطبی هایالمپ یرسم منحنی مشخصه -3

 .هاآن نیقوان تحقیق و هاخازن ظرفیت گیریاندازه -4
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 .(RL-RC)  ونیسلف اندوکس یمقاومت ظاهر یریگاندازه -5

 .نیمقاومت پل تار، پل وتسون، پل کلو یریگاندازه -6

 .سیسترزیه یرسم منحن -7

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

10 - 
 10: ینوشتار یهاآزمون

- 
 -: یعملکرد

 :منابع

 .2 یعموم کیزیف شگاهیآزما کار دستور
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 یعموم یمیش

 :یفارس به درس عنوان

 یعموم یمیش

 :یسیانگل به درس عنوان

General Chemistry 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -: ساعت

 واحد نوع

 هیپا
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 ندارد

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

  -:نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 یمیش یکل اصول و میمفاه با انیدانشجو ییآشنا

 مطالب: سرفصل

    ییایمیش یفشرده مطالب مربوط به ساختمان اتم و مولکول و بندها یادآوری-1
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نقطه انجماد، نقطه ذوب، فشار بخار جامدات،  ر،یفشاربخار، نقطه جوش، حرارت تبخ ر،یتبخ عات،یما یجنبش هینظر :جامدات و عاتیما-2

 یانرژ ،یونی یساختمان متراکم، بلورها نیبلور یها ستمیس ،ییالکترون، شبکه فضا تهیبلورها، دانس یفاز، ساختمان مولکول ینمودارها د،یتصع

 .هایهاد مهیبلورها، ن یساختمان صینقا ،یشبکه ا

 نزول ع،یما در عیما یها محلول بخار فشار انحالل، در موثر عوامل ،یحجم زیآنال ها، محلول غلظت ها، دراتیه شدن، حل زمیمکان: محلولها-3

 یونی نیب جاذبه تیالکترول یها محلول ر،یتقط ،یاسمز فشار جوش نقطه صعود ها، محلول انجماد و جوش نقاط ،یکش نم و ریتبخ بخار، فشار

 .جذب ،یبرون حرکت و نور پخش دها،یکلوئ ،یجزئ دو یها ستمیس در فاز ینمودارها ها، محلول در

 قدرت  ز،یدرولیبرنشتد، ه یو بازها دهایقدرت اس ،یبرنشتدلور هیحالل، نظر یها ستمیس وس،یآرن هینظرو باز:  دیاس-4

 ،یانحالل حاصلضرب ک،یپروت یپل یدهایاس بازها، مشترک ونی اثر ها، معرف ،PHآب،  ونیزاسیونی ف،یضع یها تیالکترول :یونی تعادالت-5

 . باز و دیاس ونیتراسیت م،یآمفوترس کمپلکس، یونی تعادالت دهایسولف یریگ رسوب ،یانحالل حاصلضرب و یریگ رسوب

معادله  ک،یگالولن لیپ اء،یو اح ونیداسیاکس یواکنش، موازنه واکنش ها مهین هینظر اء،یو اح ونیداسیحالت اکس :اءیاح و ونیداسیاکس-6

 . یسوخت یها لیها، پ یباتر ،یخورندگ ،ینرسیالکترو ا اء،یو اح ونیداسیاکس ونیتراسیسل و ثابت تعادل، ت لینرست، پتانس

 زورها،یواکنش، اثر درجه حرارت، کاتال زمیمعادالت سرعت، مکان ،یتک مرحله ا یسرعت واکنش و غلظت، واکنش ها :ییایمیش کینتیس-7

 . هیتعادل، اثر فشار، اصل لوشاتل یثابت ها ،ییایمیو تعادل ش ریبرگشت پذ یواکنش ها

حمل متقابل با ماده  γ،β، αزوال یندهایفرآ ته،یویواکتی(، رادیهسته ا یها رویهسته )اندازه، جرم، شکل و ن تیماه :یا هسته یمیش -8

 ها زوتوپیکاربرد ا ،یگذار خیوتار یومتریراد ته،یویاکت ویزوال راد یسرعت ها ،یهسته ا یواکنش ها

 

 : یعمل بخش

 ندارد

 

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 12: ینوشتار یهاآزمون

- 
 -: یعملکرد
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 :منابع

1-TTTTTTT T. TTTTTTT )1986( TTTTTTTTT. )6TT TT( TTTTTTTTT TTT. TT. 

2-TTTTTTT T. TTTTTT, TTTTTTTTTT TTTTTT, TTTT T. TTTTTTTT )1996( TTTTTTT TTTTTTTTT )5TT TT(.  

Houghton Mifflin. 

3-TTTT T. TTTTTT, TTT T. TTTTTTT., )1996( TTTTTTT TTTTTTTTT )2TT TT(. TTTT TTT. TT.  
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 یعموم یمیش شگاهیآزما

 :یفارس به درس عنوان

 یعموم یمیش شگاهیآزما

 :یسیانگل به درس عنوان

General Chemistry 

lab 

 تعداد

 :واحد

 -  ینظر

 1  یعمل

 

 

 تعداد

 32: ساعت

 واحد نوع

 هیپا
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 یمیش

 یعموم

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

           شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

 □ ناریسم

   :درس یکل اهداف

 .یعموم یمیش یاساس میمفاه شتریدرک ب یبرا شاتیآزما یانجام عمل 

  :مطالب سرفصل

 در فیوظا وشرح مقررات و هیاول یها کمک ،یمنیا مهم اصول ، ییایمیش مواد مورد در هشدارها و عالئم شگاه،یآزما طیمح با ییآشنا   · 

 .شگاهیآزما

 یکیالکتر و یکیمکان یترازوها با ییآشنا آنها، حیصح کاربرد و یشگاهیآزما ولوازم یا شهیش لیوسا با ییآشنا  ·  

 غلظت یواحدها با ییآشنا و یساز محلول نحوه و یمیش یها شگاهیآزما در پرکاربرد مواد از یبعض ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص با ییآشنا  ·  

 محلولها
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 یحجم جرم از استفاده با ها محلول غلظت نییتع  ·  

 فلز واالنیاک نییتع ·  

 گازها و فرار عاتیما یمولکول جرم نییتع ·   

 ییایمیش یواکنشها سرعت یریگ اندازه  ·  

  ییایمیش تعادل  ·  

 یاسپکتروفتومتر  ·  

 باز و دیاس ونیتراسیت  ·  

   کاهش – شیاکسا ونیتراسیت  ·  

 آب یسخت نییتع  ·  

 جرم بقاء قانون یبررس ·  

·     PH یمتر 

  یسنج تیهدا     ·

 تیحالل     ·

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

10 - 
 10: ینوشتار یهاآزمون

- 
 -: یعملکرد

 

 

 :منابع

 .یعموم یمیش شگاهیآزما کار دستور
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 لیفرانسید معادالت

 :یفارس به درس عنوان

 لیفرانسید معادالت

 :یسیانگل به درس عنوان

Differential 

Equations 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -ساعت: 

 واحد نوع

 هیپا
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 یاضیر

 1 یعموم

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 

 

 دارد: نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 لیفرانسید معادالت حل یها روش با ییآشنا
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 مطالب: سرفصل

مرتبه  یخط لیفرانسیمعادله د ،یمعادله جداشدن ،یکیزیف یقائم، الگوها یرهایها و مس یو حل آنها، خانواده منحن لیفرانسیمعادالت د عتیطب 

 مرتبه معادالت کاربرد پارامترها، رییتغ روش ن،ینامع بیضرا روش ثابت، بیضرا با همگن معادله دوم، مرتبه یخط معادله همگن،اول، معادله 

 ل،یفرانسید معادالت دستگاه بر یا مقدمه لژاندر، یا جمله چند گاما و بسل توابع ها، یسر با لیفرانسید معادله حل ک،یمکان و کیزیف در دوم

 .لیفرانسید معادالت حل در آن کاربرد و الپالس لیتبد

 

 : یعمل بخش

 ندارد

 

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 12: ینوشتار یهاآزمون

- 
 -: یعملکرد

 

 :منابع

1-William E. Boyce, Richard C. Diprima (2003) Elementary Differential Equations and Boundary Value 

.Ed). Wiley th7Problems ( 

2-William R. Derrick, Stanley I. Grossman (1997) Elementary Differential Equations with Boundary Value 

.Wesley-Ed). Addison th4Problems ( 

3-Richard Haberman (1987) Elementary Applied Partial Differential Equations: with Fourier series and 

.  Hall-iceEd.) Prent nd2Boundary Value Problems ( 
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 وتریکامپ یساز برنامه یمبان

 :یفارس به درس عنوان

 پوتریکام یساز برنامه یمبان

 :یسیانگل به درس عنوان

Fundamentals Of 

Computer 

Programming 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 _: ساعت

 واحد نوع

 هیپا
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 یاضیر

 1یعموم

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 دارد: نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 یسینو برنامه یها تمیالگور و وتریکامپ کار اساس با ییآشنا

 مطالب: سرفصل

 ساعت(  2تا1)وتریمختصر کامپ خچهیمقدمه و تار-1

 ساعت(3تا2()یجانبامکانات -یاصلحافظه -یمرکز)پردازنده  افزار سختاجزاء -2

 ساعت(3تا2()باال سطح یهازبان -یاسمبلزبان -نیماش)زبان  آن وانواعزبان -3
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 ساعت( 2تا1()یکاربرد یبرنامه ها-مترجم یبرنامه ها-عامل و انواع آن ستمینرم افزار و انواع آن )س فیتعر-4

 ساعت( 1)آنها ارتباط نییتع و کوچکتر مسائل به مسئله هیتجز-مسئله لیتحل-مسئله فیتعر: مسئله حلمراحل -5

دنبال -کد شبه کمک به تمیالگور انیب -نما روند کمک به تمیالگور انیب تم،یالگور یطراح و حل راه دادن تیعموم-تمیالگور فیتعر: تمیالگور-6

 ( ساعت 6تا4)تمیالگور ریزمفهوم -تمیالگور کردن

   یبرنامه ساز یاساس یساختمان ها-برنامه یساختارکل-برنامه فیتعر: مسائل حل وبرنامه -7

 

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 8: ینوشتار یهاآزمون

4 
 -: یعملکرد

 

 :منابع

1-TTT TTTTTT TTTTTTTTTTT TT TTTTTTT TTTTTT TTTTT. )2008( TTT TTTTTTTTT TTTT )9TT TT( TTT.   

.یدانشگاه جهاد پاسکال، یساز برنامه و وتریکامپ مقدمات( 1370)اهلل نیع ،یجعفرنژادقم -2  

3-TTTTTT T. TTT TTT TTTTTTT T. TTTTTT )1995( TTTTTTTTTTT TT TTTTTTTT TTTTTTT TTTT T., TTTTTTTT 

Science Press   
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 یعدد محاسبات

 :یفارس به درس عنوان

 یعدد محاسبات

 :یسیانگل به درس عنوان

Numerical Methods 

 تعداد

 :واحد

 2  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -: ساعت

 واحد نوع

 هیپا
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 برنامه یمبان

 یساز

 وتریکامپ

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 دارد: نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 یمهندس مسائل در یعدد حل یها روش با ییآشنا

 مطالب: سرفصل

 یها تفاوت ،یعدد یریگ مشتق و یریگ انتگرال مختلف، یها روش با معادالت یها شهیر افتنی ،یابی برون و یابی درون واشتباهات، خطاها

 یها دستگاه حل آنها، ژهیو ریمقاد نییتع و ها سیماتر یرو اتیعمل، 2و1مرتبه یمعمول لیفرانسید معادالت حل یبرا یعدد یها روش محدود،

 .مربعات حداقل روش ،یخط ریغ و یخط معادالت



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 8: ینوشتار یهاآزمون

4 
 -: یعملکرد

 

 :منابع

1-TTTTTTT T. TTTTT, )1989( TTTTTTTTT TTTTTTT: TTT TTT TT TTTTTTTTTT TTTTTTTTT, TTTTTTTTT 

University Press.  

.علم انتشارات موسسه ف،یشر یصنعت دانشگاه. یعدد محاسبات یها روش( 1377. )بهروز زاده، یقل - 2  

3-TTTT T. TTTTTTT, TTTTTTTTT TTTTTT, )1987(. TTTTTTTTT TTTTTTT TTT TTTTTTTT TTTTTTT, TTTTTTTTTTT, 

and Mathematics. Prentice-Hall.    
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 یمهندس احتماالت و آمار

 :یفارس به درس عنوان

 یمهندس احتماالت و آمار

 :یسیانگل به درس عنوان

Engineering Statistics 

And Probability 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -: ساعت

 واحد نوع

 هیپا
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 یاضیر

 1 یعموم

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 

 :نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 یمهندس مسائل در احتماالت و آمار یها یتئور و اصول با ییآشنا

 مطالب: سرفصل

جنبه  ستوگرام،ینمودار ه ،یآمار یداده ها، رسم نمودارها یجدول فراوان ،یآمار یداده ها، انواع داده ها ر،ینمونه، متغ ت،یجمع :یفیتوص آمار

 . یانباشتگ یجنبه پرفراوان ،یپرفراوان
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مدل احتمال، مدل  ،یشخص ک،یکالس ،ینسب یفراوان قیبه طر یاحتمال یرهاییآمدها، تغ شینمونه، پ یفضا ،یتصادف شیآزما :احتماالت

 ،یتصادف یرهایمتغ آمدها، شیپ استقالل ز،یب فرمول ،یشرط احتمال احتمال، یایقضا احتمال، فیتعر احتماالت،محاسبه  کنواخت،ی یاحتمال

 ،یاضیر دیام آنها، احتماالت محاسبه و گسسته وسته،یپ یتصادف یرهایمتغ انواع ،یتصادف یرهایمتغ ها، عی،توزیبعد کی یتصادف یرهایمتغ انواع

 آزمون نان،یاطم یها فاصله. یتصادف ریمتغ در استقالل ،یهمبستگ بیضر ،یرائیهم آنها، یاحتمال ،تابعیبعد دو یتصادف یرهایمتغ انس،یوار

 .ونیرگرس از یمختصر ،یآمار یها

 

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 12: ینوشتار یهاآزمون

- 

 -: یعملکرد

 

 :منابع

1-TTTTTT T. TTTTTTT. )2007( TTTTTTTTTTT T TTTTTTTTTT TTT TTTTTTTTT T TTTTTTTTTT )8TT TT( TTTTTTT 

Prentice Hall.   

2-TTTTT, T.T. )2004( TTTTTTTTTTTT TT TTTTTTTTTTT TTT TTTTTTTTTT TTT TTTTTTTTT. TTTT TTTTT T TTTT.  

3-TTTTTTT T. TTTTT )2003( TTTTTTTTTTT TTT TTTTTTTTTT TT TTTTTTTTTTT )4TT TT( TTTTT. 
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 اقتصاد یمبان

 :یفارس به درس عنوان

 اقتصاد یمبان

 :یسیانگل به درس عنوان

Fundamentals Of 

Economics 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -: ساعت

 واحد نوع

 هیپا
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 ندارد

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 :نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 کالن و خرد یها نهیزم در اقتصاد یعلم یمبان و اصول با انیدانشجو ییآشنا

 مطالب: سرفصل

 مقدمه

 مختلط اقتصاد در دولت بازار، و تقاضا و عرضه ،یاقتصاد لیتحل و هیتجز یابزارها اقتصاد، علم فیتعر
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 :خرداقتصاد -1

بنگاه(، ساختار بازار در  دیهاو تول نهیعرضه)هز یرفتار بنگاه، تئور یانتخاب مصرف کننده، تئور یتقاضا، تئور ریو درآمد بر مقاد متیق اثرات

 (هیسرما و کار یروی)ن عوامل بازار لیتحل و هیتجز ناقص، رقابت و بازار ساختار کامل، انحصار و کاملحالت رقابت 

 از اقتصاد رفاه: یمباحث-2

 .یعموم تعادل ،یساز یخصوص و کردن یمل ،یصنعت استیس و یرقابت استیس دولت، مخارج و اتیمال ،یخارج اثرات بازار، شکست و،یپارت یکارائ

 :کالناقتصاد -3

 سطح و کل ،یمال و یپول یها استیس وبانک، پول ،یخارج تجارت و یمال استیس و کل یتقاضا ،یمل درآمد نییتع ،یمل یها حساب محاسبه

 یپول یها استیس ،یوخارج یداخل لیتعد ها، پرداخت تراز ارز، نرخ بازار باز، اقتصاد کی کالن اقتصاد تورم، ،یکاریب ل،یتعد سرعت و ها متیق

 .شناور و ثابت یارز یها نظام در یمال و

 از اقتصاد رشد: یمباحث-4

 یتجار کلیس یها یتئور ،یفن شرفتیپ قیطر از رشد ،یفن دانش و رشد مفهوم

 :الملل نیاز اقتصاد ب یمباحث-5

 در حال توسعه  یالملل، مسائل و مشکالت کشورها نیب یپول ستمیس ،یتجار یها استیالملل و س نیب تجارت

 

 : یعمل بخش

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 12: ینوشتار یهاآزمون

- 
 -: یعملکرد

 

 

 

 :منابع



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

1-TTTT.T, TTTTTTT.TT TTTTTTTTT, T )2011(: TTTTTTTTT )10TT TT(, TT.TTTT-TTTT.   

2-TTTTTTT T. TTTTTT TTT T. TTTT TTTTTTT )1999( TTTTTTTTTT TT TTTTTTTTT )9TT TT( TTTTTT TTTTTTTTTT 

Press.  

3-TTTT T. TTTT )1999( TTTTTTTTT )4TT TT( TTTTTTTT TTTT TTTTTT.   

 

 

 

 

 

  



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 یاقتصادسنج

 :یفارس به درس عنوان

 یسنج اقتصاد

 :یسیانگل به درس عنوان

Econometrics 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -: ساعت

 واحد نوع

 هیپا
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 اقتصاد یمبان

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 :نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 روشها نیا از یعلم استفاده و یآمار استنتاج و معادله تک نیتخم یها روش با ییآشنا

 مطالب: سرفصل

 پارامترها، مورد در فرض آزمون و یعموم یخط یالگو نیتخم ره،یمتغ کی یالگو در فرض آزمون ره،یمتغ کی ساده یالگو ،یآمار مقدمات

 یرهایمتغ کاربرد مسائل، نگونهیا رفع یها روش و ثابت انسیوار وجود عدم خطا، جمالت یزمان یهمبستگ ،یخط نیتخم در موجود مسائل

 اقتصاد لیتحل و هیتجز و نیتخم مورد در بهنگام یافزارها نرم یمعرف مستقل، یرهایمتغ در خطا افته،ی میتعم مربعات حداقل روش ،یکمک

 .یسنج



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 : یعمل بخش

 ندارد

 

 

 

 

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 8: ینوشتار یهاآزمون

4 
 -: یعملکرد

 

 :منابع

  13891 سمت، ودوم، اول جلد ک،یکالس فروض با معادالت تک ،یسنج اقتصاد مسعود،درخشان. -

2-TTTTT, T. TTTTTTTT, T. TTTTTTTT, TTTTTTTT TT TTTTTTTTTTTT, TTTTTTTTT, TTT TTTTTTTTTTT: TTTTTTTT 

Science, 1994. 

3-TTTTTTT, TTTT T., TTTTTTTTTTTTT TTTTTTT: TTTTTTTT, 2008  

  



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 کیاستات

 :یفارس به درس عنوان

 کیاستات

 :یسیانگل به درس عنوان

Statics 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -: ساعت

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 ،1 کیزیف

 یاضیر

 1 یعموم

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

  :نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 سکون حال در اجسام تعادل هدف با ها ممان و گشتاور و روهاین محاسبه یروشها با ییآشنا

 مطالب: سرفصل

 حالت در آنها ندیبرآ و ییروین یها مجموعه رو،ین زوج رو،ین گشتاور رو،ین آحاد، ستمیس و وتنین نیقوان ،یبردار جبر ها، تیکم فیتعار بر یمرور

 .ییجز ودیق و یکیاستات ینیمع نا ،یگاه هیتک یها واکنش نییتع و صلب اجسام تعادل معادالت اجسام، آزاد کرهیپ نمودار مختلف، یها

 نیسازه ها: خرپاها )روش گره ها و روش مقاطع(، قاب ها و اجراء ماش-1       



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 گسترده: مرکز ثقل، جرم، حجم اجسام صلب و مرکز خطوط، سطوح و احجام مرکب یروهاین-2       

 با     یرهایت یو رسم نمودار آنها برا یو گشتاور خمش یبرش یروین ،یمحور یرویمعادالت ن نیی: تعرهایت-3       

 یو گشتاور خمش یبرش یرویگسترده، ن یبار گذار نیگسترده همراه با روابط ب یمتمرکز و بار گذار یبار گذار       

 .)یلنگرخمش(         

 .یریکابل زنج ،یمتمرکز و گسترده، کابل سهمو یجانب یکابل ها: تحت بار ها- 4      

 ( وفوژی)سانتر ینرسی( حاصلضرب اینرسیماند )ممان ا یلنگرها فی( سطح: تعرینرسیماند)ممان ا یلنگرها-5      

 مور. رهیدا ،یاصل ی(، انتقال محورها، دوران محورها، محورهاونیراسی)ژ یخشچر یسطح، شعاع ها یلنگر قطب      

 ها   سکیها، د اتاقانیها،  چیاصطکاک، اصطکاک در گوه ها، پ هیاصطکاک خشک، زاو نیاصطکاک: قوان-6      

 (یخشک، تسمه ها و اصطکاک غلتش ی)کالچ ها      

 ها،  نیدر ماش یکاربرد اصل کار مجاز ،یاصول کار مجاز ،یمکان مجاز ریی: تغیو روش انرژ یکار مجاز-7      

 لیپتانس یروش انرژ      

 

 : یعمل بخش

 

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 8: ینوشتار یهاآزمون

4 
 -: یعملکرد

 

 

 

 



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 

 :منابع

1-TTTTTT. T T. “TTTTTTTTTTT TTTTTTTTT-TTTTTTT”, TTTT TTTTT, 2002. 

2-TTTTTT. T. T.  “TTTTTTTTTTT TTTTTTTTT )TTTTTTT(”, TTTTTTTT-TTTT. 

3- T. T. TTTT TTT T.T. TTTTTTT, “TTTTTT TTTTTTTTT TTT TTTTTTTTT, TTTTTTT” , TTTTTT TTTT. 

 

 

 

  



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 1یمهندس کینامیترمود

 :یفارس به درس عنوان

 1 یمهندس کینامیترمود

 :یسیانگل به درس عنوان

Engineering 

Thermodynamics I 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -ساعت: 

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 کیزیف

 ،1 یعموم

 معادالت

 لیفرانسید

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 :نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 کینامیترمود میمفاه درک و ییآشنا

 مطالب: سرفصل

 فیتعار-1

 و ندیفرآ ماده، کی حالت و خواص(، کنترل)حجم  مشخصه حجم و( مشخصه)جرم یکینامیترمود ستمیس ک،ینامیترمود علم خچهیتار و فیتعر

 . دما یها اسیمق ک،ینامیترمود صفرام اصل(، کلی)س چرخه



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 خالص ماده خواص-2

 . بسیقاعده فاز گ ،یکینامیجداول خواص ترمود ،یقیحق یکامل و گازها یجامد(، معادالت حالت، گازها ع،یسه گانه )بخار،ما یفازها تعادل

 حرارت و گاز-3

 .حرارت و کار سهیمقا حرارت، فیتعر ،یتعادل شبه ندیفرآ کی در ریپذ تراکم ستمیس کی مرز ییجا جابه گاز،کار فیتعر

 کینامیترمود اول اصل-4

 یانرژ حالت، رییتغ ای( مشخصه)جرم  ستمیس کی یبرا کینامیترمود اول اصل چرخه، کی در گردش با ستمیس کی یبرا کینامیترمود اول اصل

-کنواختی انیجر ندی(، فرآSSSF)دائم حالت دائم انیجر ندیفرآ ،یآنتالپ مشخصه، حجم یبرا کینامیترمود اول اصل جرم، بقا، اصل ،یدرون

و  یآنتالپ ،یدرون یبا فشار ثابت، انرژ ستمیدر س یشبه تعادل ندیدر فشار ثابت، فرآ ژهیو یدر حجم ثابت، گرما ژهیو یگرما کنواخت،یحالت 

 کامل.   یگازها ژه،یو یگرما

 کینامیترمود دوم اصل-5

 یعوامل ر،یپذ برگشت ندیفرآ ک،ینامیترمود دوم اصل خچال،ی عملکرد بیضر و یحرارت یها نیماش بازده خچال،ی و دیتبر ،یحرارت یها نیماش

 دما یکینامیترمود اسیمق کارنو، چرخه بازده کارنو، چرخه شوند، یم ندهایفرآ یریناپذ برگشت موجب که

 یآنتروپ-6

 برگشت ندیفرآ در یآنتروپ راتییتغ ر،یپذ برگشت ندیفرآ در یآنتروپ راتییتغ خالص، جسم یآنتروپ ،یآنتروپ(، Clausius)وسیکالس ینامساو

 یگازها یآنتروپ راتییتغ ر،یپذ برگشت کیاباتیآد ندیفرآ کنواخت،ی انیجر با ندیفرآ مشخصه، حجم یبرا یکینامیترمود اصل کار، افت ر،یناپذ

 .یحرارت بازده ،یآنتروپ ادیازد کامل، یگازها یبرا ریپذ برگشت( کیتروپ ی)پلبرزخ ندیفرآ کامل،

 یریناپذ برگشت-7

 یریناپذ برگشت ر،یپذ برگشت کار ای(،  Availability Exergy)کار انجام تیقابل

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 8: ینوشتار یهاآزمون

4 
 -: یعملکرد



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 

 :منابع

1-“TTTTTTTTTTT TT TTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTT”, T. T. TTTTTT. T. TTTTTTT. 

2-“TTTTTTTTTTT TT TTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTT”, T. T. TTTTT TTT T. T. TTTTTTT.   

3-“TTTT TTT TTTTTTTTTTTTTT”, T. T. TTTTTTTT TTT T. T. TTTTTT. 3   

 

 

  



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 2 یمهندس کینامیترمود

 :یفارس به درس عنوان

 2 یمهندس کینامیترمود

 :یسیانگل به درس عنوان

Engineering 

Thermodynamics II 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 _: ساعت

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 کینامیترمود

 1 یمهندس

 

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 :نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 کینامیترمود میمفاه درک و ییآشنا

 مطالب: سرفصل

 چرخه ها  -1

 یکینامیترمودروابط -2

 مخلوط-3



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 احتراق وسوخت -4

  ها پره گذرگاه و ها پورهیش در انیجر-5

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 8: ینوشتار یهاآزمون

4 
 -: یعملکرد

 

 :منابع

1-“TTTTTTTTTTT TT TTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTT”, T. T. TTTTTT. T. TTTTTTT. 

2-“TTTTTTTTTTT TT TTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTT”, T. T. TTTTT TTT T. T. TTTTTTT.   

3-“TTTT TTT TTTTTTTTTTTTTT”, T. T. TTTTTTTT TTT T. T. TTTTTT. 3   

  

 

 

 

 

  



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 یمهندس کینامیترمود شگاهیآزما

 :یفارس به درس عنوان

 کینامیترمود شگاهیآزما

 یمهندس

 :یسیانگل به درس عنوان

Engineering 

Thermodynamics 

Lab 

 تعداد

 :واحد

 -  ینظر

 1  یعمل

 

 

 تعداد

 32: ساعت

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 کینامیترمود

 2 یمهندس

 

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم            شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

  درس: یاهداف کل

 .اند شده سیتدر کینامیترمود یها درس در که ینیقوان و نکات و مطالب یعمل یبررس

 و رئوس مطالب:  سرفصل

: تئوری 4 هفته ،: تئوری و آزمایش کالری متر3 هفته ،: تئوری و آزمایش دیگ مارست2هفته  ،: معرفی آزمایشگاه و آزمایشها1هفته :شهایآزما

 ،: تئوری تولید بخار7 هفته ،: تئوری و آزمایش شیپوره همگرا واگر6 هفته ،: آزمایش کمپرسور رفت و برگشتی5 هفته ،کمپرسور رفت و برگشتی

 هفته ،: تئوری برج خنک کن11 هفته ،: آزمایش دستگاه توربین بخار10 هفته ،: تئوری توربین بخار9 هفته ،: آزمایش دستگاه تولید بخار8 هفته

 : آزمایش توربین گاز15 هفته ،: تئوری توربین گاز14 هفته ،ا: تئوری و آزمایش دستگاه خنک کن هو13 هفته ،: آزمایش برج خنک کن12

 :یابیارز روش



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

10 - 
 10: ینوشتار یهاآزمون

- 
 -: یعملکرد

 :منابع

 ریرکبیام یصنعت دانشگاه ک،ینامیترمود شگاهیآزما عمل دستور

 

  



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 االتیس کیمکان

 :یفارس به درس عنوان

 االتیس کیمکان

 :یسیانگل به درس عنوان

Fluid Mechanics 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 ساعت: 

- 

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 ک،یاستات

 معادالت

 لیفرانسید

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت

 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 :نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 کیکالس کیمکان یمبان و اصول به نسبت یآگاه شیافزا و انیدانشجو ییآشنا

 مطالب: سرفصل

 مقدمه -1

  کیمکان یمهندس در آن کاربرد و درس نیا فلسفه و االتیس کیمکان علم شناخت جهت



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 آن فیتعار و االتیس خواص-2

 .خواص ریسا و یسطح ،کششیریپذ تراکم ون،یتاسیکاو مخصوص، وزن و مخصوص جرم لزجت، ،یبرش تنش فشار،

 االتیس کیاستات-3

 فشارسنج شناور، اجسام تعادل ،یشناور اصول سد، بر وارد یکیدرواستاتیه یروین ،یمنحن و یمستو سطوح بر وارد یروین فشار، راتییتغ

 )مانومترها(ها

  یبه صورت انتگرال االتیس انیجر یبررس -4

و  یممنتوم خط ی(، بقایوستگیجرم )رابطه پ یاصول بقاء: بقا ره،یو غ انیخط جر ستم،یو س اریحجم مع االت،یس انیمورد لزوم در جر فیتعار

آل به صورت  دهیا الیس انیجر حیتوض ان،یامتداد خط جر دریو برنول لریمعادله او ،یبه صورت انتگرال یانرژ ی)رابطه مقدار حرکت(، بقا یا هیزاو

 یونتور توت،ی)مثل لوله پ یکاربرد معادله برنول ال،یس انیدر جر یرابطه برنول یها تیکاربرد و محدود ان،یدر طول لوله جر یساده، معادالت انرژ

 ( رهیثابت و متحرک، خم ها و غ یوارد بر پره ها یرویمومنتوم )مثل ن یو........(، کاربرد معادالت انتگرال

 یمدل مطالعات و بعد بدون اعداد-5

 در یمدل مطالعات و بعد بدون اعداد از استفاده نحوه ،یمدل مطالعات. تشابه...، و لریاو ماخ، وبر، فورد، نولدز،یبعدر بدون اعداد کهام،یباکن یتئور

 . یتجرب مطالعات

 ها لوله در انیجر-6

 اشاره ،یمواز و یسر یها لوله به یا اشاره ،یموضع یها افت ها، لوله در مغشوش و یا هیال انیجر معادالت مغشوش، و یا هیال انیجر فیتعر

 . ها لوله در انیجر یریگ اندازه لیوسا به یا

 

 : یعمل بخش

 

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 8: ینوشتار یهاآزمون

4 
 -: یعملکرد

 



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 :منابع

1-TTTTT T.T. TTTT T TTTTTTT T. TTTTTT, “TTTTTTTTTTTT TT TTTTT TTTTTTTTT”, TTTTTTTT TTTT.   

2-TTTTT T. TTTTT, “TTTTT TTTTTTTTT”, TT-TTTT TTTT, 1994.  

3-T. T. TTTTTT: TTTTT T TTTTTT, “TTTTTTTTTTTT TT TTTTT TTTTTTTTT”, TTTT T TTTTT, 1998.   

4-T. T. TTTTTTTT: TTTTT T TTTTTTT,”TTTTT TTTTTTTTT”, TT-TTTT TTTT, 1998. 

5-T. T. TTTTTT, “TTTTTTTTT TT TTTTTT”, TTT, 1986. 

6-TTTTTT T. TTTTTT, “TTTTTTTTT TT TTTTT”, TT-TTTT TTTT 1986. 

7-T. T. TTTTTTT, “TTTTTTTTTTT TTTTT TTTTTTTTT”, TTTTT T TTTTTTT TTTTTTTTTT, 2001. 

8-TTTTTT: TTTTTT T TTTTTTT, “TTTTTTTTTT TTTTT TTTTTTTTT”, TTTT-TTTTT. 

9-TTT: TT-TTTTTT, “TTTTTTTTTTTT TT TTTTT TTTTTTTTT”, TTTT-TTTTT.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 

 حرارت انتقال

 :یفارس به درس عنوان

 حرارت انتقال

 :یسیانگل به درس عنوان

Heat Transfer 

 تعداد

 :واحد

 3   ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -: ساعت

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 شیپ دروس

 :ازین

 کینامیترمود

 1یمهندس

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 :نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 یمهندس مسائل در آن کاربرد و مختلف اجسام در حرارت انتقال میمفاه با ییآشنا

 مطالب: سرفصل

  بردار کی عنوان به حرارتشار -1



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

  یخالء و ماد یها طیحرارت در مح انیجر-2

 یمنابع حرارت یمهندس-3

 ( یحل عدد ،ی)مقاومت معادل، مسائل چند بعد تیهدا قیانتقال حرارت از طر-4

 (یتجرب روابط ،یلیتحل حل ال،یس و حرارت انیجر تشابه دما، یمرز هی)ال ییجابجا قیطر از حرارتانتقال -5

 سطوح، نیب تشعشع تبادل ،یخاکستر جسم اه،یس جسمبولتزمن، -استفان و رشوفیک نیقوان ه،یاول)اصول  تشعشع قیطر از حرارتانتقال -6

 (گازها در تشعشع

 (LMTDو NTUیها روش آنها، از استفاده و یطراح یکاربرد مسائل ها، مبدل)انواع  یحرارت یهامبدل -7

 

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 8: ینوشتار یهاآزمون

4 
 -: یعملکرد

 

 :منابع

1-TTTTTT, T. T. )TTTT TTTTTT()2001( TTTT TTTTTTTT )TTTTTT TT TTTTTT TT( TTTTTT-TTTT.  

2-TTTTT T. TTTTTTTTT, TTTTT T. TTTTTT )2002( TTTTTTTTTTTT TT TTTT TTTTTTTT )4TT TT( TTTTT.  

3-TTTTT T. TTTTTT, TTT-TTTT TTT, TTTTT TTTTTTT )2000( TTTTTTTTTTTT TT TTTT TTTTTTTT, TTTTTTTT 

Hall.   

   

 

  



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 1 یکیالکتر یانرژ یها ستمیس

 :یفارس به درس عنوان

 یانرژ یها ستمیس

 1 یکیالکتر

 :یسیانگل به درس عنوان

Electric Energy 

Systems I 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -ساعت: 

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 کیزیف

  2یعموم

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 دارد: نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 شبکه، و مدار یاساس یایقضا شناخت ،یکیالکتر یها ستمیس معادالت حل و لیتشک اصول ،یکیالکتر یها المان مدل شناخت درس نیا از هدف

 .باشد یم یانرژ یها ستمیس یکارشناس انیدانشجو یبرا تکفاز ترانسفورمر لیتحل و شناخت ،یسیمغناط یمدارها یمبان شناخت

 مطالب: سرفصل

 ......( آل، دهیا ترانسفورمر خازن، سلف، مقاومت،)منابع، هیپا یها المان یها مدل و میمفاه-1

 .....(حلقه، روش گره، روش ،KCL، KVL)یکیالکتر یمدارها لیتحل-2



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 .....(ماندگار، پاسخ گذار، پاسخ ،یزمان ثابت -RL، RC3مرتبه اول ) یمدارها-3

 .......( ،یپاسخ-مدار )تونن، جمع آثار، حداکثر انتقال توان، هم یاساس یایقضا-4

 .......( توان، بیضر تانس،یادم امپدانس،)فازور،  متناوب یدائم حالت لیتحل-5

 ......( فاز، بر لیتحل اصول متعادل، متقارن یها ستمیس ،ی)معرف فاز سه یها ستمیس-6

 ......( ،یسیمغناط یالقا شار، یچگال دان،یم شدت ،یسیمغناط)شار  سیالکترومغناط یمبان یادآوری-7

 .......(یانرژ لیتبد ،یانرژ-کو ،یانرژ)رلوکتانس،  یسیمغناط یمدارها در یاساس میمفاه-8

 .........( ولتاژ، ونیرگوالس ل،یتحل)مدل،  تکفازترانسفورمر -9

 

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 8: ینوشتار یهاآزمون

4 
 -: یعملکرد

 

 :منابع

1-TTTTTTT T. TTTTT T TTTTTT T.TTT, TTTTT TTTTTTT TTTTTT, 1984. 

2-TTTTTTTTTT T TTTTTTTT T TTTTT, TTTTTTTT TTTTTTTTT, 2002. 

3-TTTTTTTTT TTT TTTTT, TTTTTTTT TTTTT TTTTTTT: T TTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTT, 2006.  

 

 



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 

 2 یکیالکتر یانرژ یها ستمیس

 :یفارس به درس عنوان

 یانرژ یها ستمیس

 2 یکیالکتر

 :یسیانگل به دس عنوان

Electric Energy 

Systems II 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -ساعت: 

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 یها ستمیس

 یانرژ

 1 یکیالکتر

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 :نیتمر حل

  درس: یاهداف کل

 و یمدلساز شناخت قدرت، یها ستمیس لیتحل روش شناخت ،یکیالکتر یها ستمیس یاساس میمفاه و ساختار با ییآشنا درس نیازا هدف

 .باشدیم یکیالکتر یها شبکه کنترل و تیریمد یچگونگ با ییآشنا و یکیالکتر ستمیس مختلف یاجزا لیتحل

 مطالب: سرفصل

  ،یکیالکتر بار پست، موتور، ترانسفورمر، کابلها، و خطوط)ژنراتور،  یکیالکتر یها ستمیس یاجزا-1



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 .......(عیتوز ع،یتوز فوق انتقال، د،ی)تول قدرت شبکهساختار -2

 ......(ریدپذیتجد یها یانرژ ،یگاز ،ی)حرارت یکیالکتر یانرژ دیتول یها یفناور-3

 ......(متقارن یها مولفه ،per-unitواحد-بر لی)تحل فاز سه یها ستمیس لیتحل-4

 .....(آسنکرون، یموتورها سنکرون، یژنراتورها فاز، سه)ترانسفورمر  یکیالکتر یها نیماش یدائم حالتمدل -5

 ........( پارامترها محاسبه روش بلند، و کوتاه خطوط مدل خطوط، خازن و اندوکتانس -)مقاومت یکیالکتر یها کابل وخطوط -6

 ..........( توان، انتقال حدود و،یرآکت و یقیحق توان)محاسبه  انتقال خط دائم حالت لیتحل-7

 .......(،یکیالکتر یبارها مدل ع،یتوز یها ستمیس)انواع  یکیالکتر عیتوز یهاشبکه -8

 .......( برق بازار د،یجد و یسنت یساختارهافرکانس، -بار)کنترل  ستمیس و کنترل تیریمد-9

 

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 8: ینوشتار یهاآزمون

4 
 -: یعملکرد

 

:منابع  

1- J. D. Glover, M. S. Sarma, T. Overbye, Power System Analysis and Design, SI Version, 5th Edition, 

Cengage Learning, 2009. 

2-T. T. TTTTTTTT, T. T. TTTTTTTTT, TTTTT TTTTTT TTTTTTTT, TTTTTT TTTT, 1994.   

3-T. T. TTTTTTTT, TTTTTTTTTTTT TTTTTT TTTTTTTT TTT TTTTTTTT, 2TT TTTTTTT, TTT TTTTT, 2006. 

 

 



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 

 یکیالکتر یانرژ یها ستمیس شگاهیآزما

 :یفارس به درس عنوان

 یها ستمیس شگاهیآزما

 یکیالکتر یانرژ

 :یسیانگل به درس عنوان

Electric Energy 

Systems Lab 

 تعداد

 :واحد

 -  ینظر

 1  یعمل

 

 

 تعداد

 32: ساعت

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 یها ستمیس

 یانرژ

 2 یکیالکتر

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم           شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

  درس: یاهداف کل

 یکیالکتر یها نیماش انواع کارکرد وآشنایی با اصول  

 و رئوس مطالب:  سرفصل

 مولد  :اول شیآزماDC مستقل کیتحر 

 یخود کیمولد شنت تحر :دوم شیآزما 

 یسر یمولد ها :سوم شیآزما 

 موتور شنت :چهارم شیآزما 



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 تک فاز یراندمان در ترانسفورماتور ها نییتع :پنجم شیآزما 

 آنها  نیقدرت ب عیاختالف توز نییکرن دو ترانسفورماتور سه فاز و تع یمواز :ششم شیآزما 

 موتور آسنکرون تک فاز :هفتم شیآزما 

 سه فاز آسنکرون ییموتور القا :هشتم شیآزما 

 

 :منابع

 ریرکبیام یصنعت دانشگاه برق، یمهندس دانشکده ،یکیالکتر یها موتور و برق یمبان شگاهیآزما دستورکار. 



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

مصالح مقاومت  

 :یفارس به درس عنوان

  مصالح مقاومت

 :یسیانگل به درس عنوان

Mechanics of 

Material 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -ساعت: 

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 کیاستات

 یعمل

 هیپا
 ینظر

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 

  درس: یاهداف کل

 سرفصل قطعات یخراب و شکست علت لیتحل جهت در یفلز ریغ و یفلز مواد استحکام لیتحل در مسائل و روابط انواع حل با انیدانشجو ییآشنا

 مطالب:

 1رفتار  سهیکرنش و تنش و کرنش حقیقی و مقا-نمودار تنش ،کرنش برشی وتعریف کرنش تک محوری در کشش و فشار  :کرنش و تنش

مسایل نامعین  ،تغییر شکل عضوها تحت اثر بار محوری ،قانون هوک و مدول االستیسیته ،االستیک در مقایسه با رفتار پالستیک مواد

 تنش تمرکز ،نسبت پواسون و بارگذاری چند محوری  ،استاتیکی

 انرژی کرنش  ،یل توپرتطپیچش مقاطع مربع و مس ،پیچش میله های مرکب ،فرمول پیچش و زاویه پیچش ،پیچش مقاطع مدور :چشیپ

 ها لهیم اتصال ،پیچش مقاطع جدار نازک با شکل سطح مقطع دلخواه ،االستیک   در پیچش



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 خمش تیرهای مرکب ،طراحی تیرها در خمش ،تنش خمشی ها: ریخمش خالص ت 

 :مرکز برش ،تنشهای برشی در عضوهای جدار نازک تنشهای برشی در خمش 

 :انتقال  ،تنشهای برشی حداکثر و حداقل با زوایای مربوطه ،تنشهای اصلی و جهات اصلی ،انتقال تنش صفحه ای انتقال تنش و کرنش

برای انتقال تنش و  دایره مور ،کرنش های برشی حداکثر و حداقل با زوایای مربوطه ،کرنش های اصلی و جهات اصلی ،کرنش صفحه ای

 کرنش صفحه ای

تنشهای  ،یل استوانه های جدار نازکلحت  ،تنشهای ناشی از بارهای خمش و محوری ،تنشهای ناشی از بارهای خمش و پیچش :مرکب یها تنش

 دهیخم یها ریت در تنش ن،قدمه ای بر خمش نا متقارم ه،تنش در کر ،طولی و محیطی در استوانه ها

 : یعمل بخش

 ندارد

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

2 6 
 8: ینوشتار یهاآزمون

4 
 -: یعملکرد

 

 :منابع

1- Popov, Egor P. "Mechanics of materials." Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ (1976). 

2-TTTT, TTTTTTTT T., TTT T. TTTTTTT TTTTTTTT TT. TTTTTTTTTT TT TTTTTTTTT, 1981.T )1974(. 

3-TTTTTTTTTT, TTTTTTT. TTTTTTT TT TTTTTTTT TT TTTTTTTTT: TTTT T TTTTT TTTTTTT TT TTT TTTTTTT 

of theory of elasticity and theory of structures. Courier Corporation, 1983. 

 

 

  



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 یمهندس یاضیر

 :یفارس به درس عنوان

 یمهندس یاضیر

 :یسیانگل به درس عنوان

Engineering 

Mathematics 

 تعداد

 :واحد

 3  ینظر

 -  یعمل

 

 

 تعداد

 -ساعت: 

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 یاضیر

، 2یعموم

 معادالت

 لیفرانسید

 یعمل

 هیپا
 ینظر

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 ناریسم          □ شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

□ 

 

  درس: یاهداف کل

 یمهندس یکاربردها در اتیاضیر با ییآشنا

 مطالب: سرفصل

 الپالس.   لیتبد ه،یدامنه، نوسانات واداشته، انتگرال فور مهیبسط در ن لریفرمول او ه،یفور یسر فی: تعرهیفور لیو انتگرال آن، تبد هیفور یسر-1



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

معادله موج، معادله انتشار گرما،  یجواب دالمبر برا رها،یمتغ کیروش تفک ره،یمتغ کی: نخ مرتعش، معادله موج یمعادالت با مشتقات جزئ-2

موارد  ک،یبول پریو ه کیپارابول ،یضویمعادالت ب ،یو قطب یو کرو یارتمعادله الپالس در مختصات دک ره،یمعادله موج. معادله موج دو متغ

 . هیبا استفاده از انتگرال فور یالپالس در حل معادالت با مشتق جزئ لیاستعمال تبد

 ،یتمیلگار و یهذلول ،یمثلثات و ینمائ توابع مختلط، توابع مشتق ،یوستگیپ و حد: مختلط یها انتگرال و کانفرمال نگاشت و یلیتحلتوابع -3

 .کانفرمال نگاشت مختلط، ینما با ینمائ و معکوس یمثلثات

 لورویتا یها بسط ،یکوش فرمول ن،ینامع یها انتگرال لهیبوس یخط انتگرال محاسبه ،یکوش انتگرال هیقض مختلط، صفحه در یخطانتگرال -4

 .یقیحق انتگرال از یبرخ محاسبه ها، مانده هیقض ها مانده روش به یریگ انتگرال لورن، مک

 : یعمل بخش

 ندارد
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 ییگرما نیزم مخازن و منابعانواع -4

  ییگرما نیزم منابع ییشناسا در یشناس نیزم یها وروش واصول -5
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 مقدمه-1

 سوخت گاز، و مایع سوخت ذغال، شامل فسیلی سوختهای دسترس، در انرژی منابع انرژی، به نیاز -

 .گرمایی زمین انرژی ای، هسته
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 هیدرودینامیکآشنایی عمیق تر داشنجویان با روابط اساسی حاکم بر مکانیک سیاالت و مشاهده تجربی بعضی از رخداد های 
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 آزمایش پمپ سانتریفوژ: بدست آوردن منحنی مشخصه ی پمپ، اثر دور کارکرد موتور بر عملکرد پمپ، اندازه گیری انواع  :اول شیآزما

 بازده های قابل تعریف

 استوکس یبطه آزمایش اندازه گیری ضریب درگ یک گوی در حال سقوط آزاد، تعریف ضریب درگ، را :دوم شیآزما 

 ا آنبآزمایش ضربه ی فوران و استفاده از آنالیز انتگرالی برای محاسبه ی اندرکش سیال و سطح جامد در تماس  :سوم شیآزما 
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 ریرکبیام یصنعت دانشگاه ک،یمکان یمهندس دانشکده  االت،یس شگاهیآزما دستورکار. 
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 :یفارس به درس عنوان

کنترل شگاهیآزما  

 :یسیانگل به درس عنوان

Control Lab 

 تعداد

 :واحد

 -  ینظر

 1  یعمل

 

 

 تعداد

 32: ساعت

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

  کنترل

 کیاتومات

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

            شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

 □ ناریسم

 

 درس: یاهداف کل

 با مبانی کنترل سیستم ها یآشنایی تجرب

 و رئوس مطالب:  سرفصل

سیستم های با تاخیر  ،، کنترل دو ضعیتیMatlabنرم افزار  طیمح در Real Time Workshop یمعرف شگاه،یآزما یمعرف:  مباحث

کنترل،  Matlab Identification Toolbox ، Pها به کمک  ستمیس ییشناسا ر،یکنترل مفصل انعطاف پذ ،کنترل های ترکیبی ،زمانی

 یی، آشنا  PIC یکنترلر ها کرویبا م ییجبران کننده ها، آشنا ستم،یس یداریها در حوزه فرکانس، پا تمیسس یی، شناسا  PDسرعت  دبکیف

 PLCبا 
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 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

10 - 

 10:ینوشتار یهاآزمون
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 ریرکبیام یصنعت دانشگاه ک،یمکان یمهندس دانشکده ک،یاتومات کنترل شگاهیآزما دستورکار. 
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 حرارت انتقال شگاهیآزما
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 مختلف یها شیآزما یط حرارت انتقال یها روش از کی هر سهم یبررس و یتجرب صورت به حرارت انتقال یها روش با انیدانشجوآشنایی 

 و رئوس مطالب:  سرفصل

 (ایحالت پا در ،حالت گذرا در)یمحور یبعد کی تیهدا  :1شیآزما 

 یشعاع تیهدا :2شیآزما 

 یعیطب ییو جا به جا تشعشع :3شیآزما 

 صفحه تخت یاجبار ییبه جا جا: 4شیآزما 
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 حرارتی متراکم با لوله های فین دار مبدل :8شیآزما 
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 ریرکبیام یصنعت دانشگاه ک،یمکان یمهندس دانشکده  حرارت، انتقال شگاهیآزما دستورکار. 
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            شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

 □ ناریسم

 

 درس: یاهداف کل

 یانرژ یزیمم زاتیتجه با یآشنائ 

 :درس سرفصل

 :زاتیتجه با یآشنائ

 گاز زوریآنال 

 یحرارت نیدورب 



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 متر لوکس 

 دورسنج 

 زریپاورآناال 

 :منابع

 یانرژ یزیمم شگاهیآزما کار دستور. 

 



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

یدیخورش یها ستمیس شگاهیآزما  

 :یفارس به درس عنوان

 یها ستمیس شگاهیآزما

یدیخورش  

 :یسیانگل به درس عنوان

Solar systems Lab 

 تعداد

 :واحد

 -  ینظر

 1  یعمل

 

 

 تعداد

 32: ساعت

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 یانرژ

 یدیخورش

 

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

            شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

 □ ناریسم

 

 درس: یاهداف کل

 تهیسیالکتر دیتول و یحرارت یکاربردها در یدیخورش یانرژ از استفاده موارد با ییآشنا

 مطالب: سرفصل

 با یآشنائ

 یدیخورش آبگرمکن یها ستمیس

 یدیخورش شیسرما و شیگرما یها ستمیس



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

   کیفتوولتائ یها پانل

 :یابیارز روش

 پروژه یینها یهاآزمون ترم انیم مستمر یابیارزش

10 - 

 10:ینوشتار یهاآزمون
- 

 -: یعملکرد

 : منابع

 ریرکبیام یصنعت دانشگاه ک،یزیف و یانرژ یمهندس دانشکده  ،یدیخورش یهاستمیس شگاهیآزما دستورکار. 

 

  



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

یسوخت لیپ و دروژنیه شگاهیآزما  

 :یفارس به درس عنوان

 لیپ و دروژنیه شگاهیآزما

یسوخت  

 :یسیانگل به درس عنوان

Hydrogen and fuelcell 

Lab 

 :واحد تعداد

 -  ینظر

 1  یعمل

 

 

: ساعت تعداد

32 

 واحد نوع

 یجبران
 ینظر

 دروس

 :ازیشنیپ

 یآور فن

 لیپ و دروژنیه

 یسوخت

 یعمل

 یاصل
 ینظر

 یعمل

 یالزام
 ینظر

 یعمل

 یاریاخت
 ینظر

 یعمل

  ندارد                 □ داردآموزش تکمیلی عملی: 

 □ ناریسم            شگاهیآزما         □کارگاه           □ یعلم سفر

 

 درس: یاهداف کل

 . یسوخت یلهایپ عملکرد و ستمیس ،یسوخت یها لیپ در شده انجام یندهایفرآ با یآشنائ

 مطالب: سرفصل

 :یسوخت یلهایپ کاراساس -1

 :الکترودها و ییایمیالکتروش یها واکنش کینتیس-2

 انتقال بار:  یندهایفرآ-3

 :حرارت و جرم انتقال یندهایفرآ-4



 کارشناسی مهندسی انرژی

 

 و مراجع:  منابع

 ریرکبیام یصنعت دانشگاه ک،یزیف و یانرژ یمهندس دانشکده  ،یسوخت لیپ و دروژنیه شگاهیآزما دستورکار. 


