
 

 

 قابل توجه دانشجویان عزیز: 

 انتخاب نمایند  جدول زیر مربوط به هر رشته گرایش راواحد از دروس  6 حداکثر  واحد و دانشجویان دکتری 9دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 

 

 99پاییز  ترم درسیجدول اعالم برنامه 

 99 ورودی: (دکتری وارشد کارشناسی ) انرژی مدلسازی گرایش انرژی سیستمهای مهندسیرشته 

 عنوان درس ردیف
 شماره درس

 

نام استادان 

 اصلی و فرعی

درصد 

 مشارکت
 روز و ساعت ارائه درس

 تاریخ  امتحان

 
 ساعت امتحان

 نوع درس

در  فرآیند مهندسی 1

 سیستمهای انرژی 

 نژاد حاجی دکتر 8301225

 اصالنی دکتر

 درصد 50

 درصد 50

 9-10:30یکشنبه

 9-10:30دوشنبه 

 اصلی  16-14 01/11/99

 های سیستم تحلیل 2

 انرژی

 14:30-13دوشنبه  درصد100 دکتر نوراللهی 8301098

 16-17:30یکشنبه

 اصلی 16-14 27/10/99

 پتانسیلارزیابی و  3

 انرژی منابع سنجی

 14:30-16یکشنبه درصد100 دکتر نوراللهی 8301075

 14:30-16دوشنبه 

 اختیاری 16-14 04/11/99

 انرژی های فناوری 4

 2تجدیدپذیر های

30:14-16شنبه سه درصد100 نژاد دکتر حاجی 8301209  

 14:30 -16چهارشنبه

 اختیاری 16-14 05/11/99

 دکتر یوسفی  زیست محیط و انرژی 5

 دکتر حاجی نژاد

 درصد 50

 درصد 50

61-30:71شنبه سه  

 16-17:30چهارشنبه

 اختیاری 16-14 06/11/99

 منابع اقتصاد 6

 تجدیدپذیر 

 10:30-12سه شنبه درصد100 الدین دکتر سیف 8301207

 10:30-12چهارشنبه

 اختیاری 16-14 08/11/99

 9-10:30سه شنبه  درصد100 الدین دکتر سیف 8301111 گذاری انرژی سیاست 7

 9-10:30چهارشنبه 

 اختیاری 16-14 09/11/99

 

 

 
 
 
 



 

 
 99پاییز  ترم درسیجدول اعالم برنامه 

      99ورودی  – (ارشدکارشناسی ) تکنولوژیهای انرژی  گرایش انرژی سیستمهای رشته مهندسی

 عنوان درس ردیف
شماره 

 درس
 

نام استادان 
 اصیل و فریع

درصد 
 مشارکت

 روز و ساعت ارائه درس
تاری    خ  

 امتحان
 

ساعت 
 امتحان

 نوع درس 

تحلیل اکسرژی در سیستم های  2

 انرژی

 دکتر پورفیاض 8301214

 دکتر کساییان

50 

50 

 14:30-13شنبه

 9-7:30دوشنبه 

 اختیاری 16-14 29/10/99

 دکتر مهرپویا 8301225 مهندسی فرایند درسیستمهای انرژی 3

 دکتر کساییان

50 

50 

 12-10:30سه شنبه 

 16-14:30یکشنبه

 اصلی 16-14 01/11/99

 پورفیاضدکتر   8301099 برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 5

 دکتر مهرپویا

50 

50 

 14:30-13یکشنبه

 14:30-13سه شنبه

 اصلی 16-14 04/11/99

 دکتر مهرپویا 8301086 تبدیل و ذخیره سازی انرژی 6

 دکتر پورفیاض

50 

50 

30:14-16شنبه  

 14:30-16دوشنبه 

 اختیاری 14-16 06/11/99

 

 99پاییز  ترم درسیجدول اعالم برنامه 

    99ورودی  – (دکتری) فناوریهای انرژی  گرایش انرژی سیستمهای رشته مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان درس ردیف
شماره 

 درس

نام استادان اصلی و 

 فرعی

درصد 

 مشارکت

روز و ساعت ارائه 

 درس

تاریخ  

 امتحان

ساعت 

 امتحان

 نوع درس

 تولید سیستمهای طراحی 1

 حرارت و برق همزمان

  دکترکسائیان 8301119

پورفیاض دکتر  

66 

34 

9-30:10یکشنبه  

9-30:01سه شنبه  

01/11/99  12-10  اختیاری 

   دکتر مهرپویا 8301118 پیشرفته انرژی تبدیل 2

 پورفیاض دکتر

66 

34 

30:10-12یکشنبه  

30:10-12سه شنبه  

04/11/99  12-10  اختیاری 

 دکتر جهانگیر 8301208 (1) تجدیدپذیر هایانرژی فناوری 3

 دکتر راضی

66 

34 

16-30:14یکشنبه   

61-30:14سه شنبه  

08/11/99  12-10  اختیاری 



 

 

 99پاییز  ترم درسیجدول اعالم برنامه 

    99ورودی  – (ارشدکارشناسی ) های تجدیدپذیر انرژی رشته مهندسی

 عنوان درس ردیف

 نیمسال
شماره 

 درس

نام استادان 

اصلی و 

 فرعی

درصد 

 مشارکت

روز و ساعت ارائه 

 درس

تاریخ  

 امتحان

ساعت 

 امتحان

نوع 

 درس

 جهانگیرکتر د 8301022 اول (1) تجدیدپذیر هایانرژی مبانی 1

راضیدکتر   

66 

34 

13-30:14شنبه  

13-30:14سه شنبه  

27/10/99  اصلی 10-8 

 قاسمپوردکتر  8301016 اول (2) تجدیدپذیر هایانرژی مبانی 2

 دکتر راضی

66 

34 

3:14-16شنبه  

30:14-16سه شنبه  

29/10/99  اصلی 10-8 

انرژی سازی ذخیره و تبدیل 3  راضیدکتر  8301195 اول 

قاسمپوردکتر   

50 

50 

9-30:10شنبه   01/11/99  اختیاری 10-8 

زیست محیط و انرژی 4 یوسفیدکتر  8301006 اول  30:10-12سه شنبه 100   04/11/99  اصلی 10-8 

 
 99پاییز  ترم درسیجدول اعالم برنامه 

    99ورودی  – (ارشدکارشناسی ) اکوهیدرولوژی  رشته مهندسی

 عنوان درس ردیف
شماره  نیمسال

 درس

نام استادان 

 اصلی و فرعی

درصد 

 مشارکت

روز و ساعت ارائه 

 درس

تاریخ  

 امتحان

ساعت  

 امتحان

نوع 

 درس

دکتر ساداتی نژاد  8301166 اول اکوهیدرولوژی 1

 دکتر نوحه گر 

50 

50 

27/10/99    30:7- 00:9دوشنبه   اصلی 10-8  

30:10-30:10دوشنبه درصد 100 دکتر مهدوی 8301169 اول ساحل و مصب رود، اکوهیدرولوژی 2  29/10/99  اصلی 10-8  

 اطالعات و سیستمهای دور از سنجش 3

 جغرافیایی

13-30:14دوشنبه درصد100 دکتر وفایی نژاد 8301172 اول  01/11/99  اصلی 10-8  

04/11/99  30:10-12چهارشنبه درصد100 دکتر جهانگیر 8301200 اول سیل و خشکسالی خطرات ارزیابی 4  اختیاری 10-8  

0:13-30:14چهارشنبه درصد100 دکتر هنربخش 8301167 اول هیدروژئومرفولوژی 5  05/11/99  اصلی 10-8  

 
 


