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 دانشگاه شهید بهشتی

 

 برنامه درسی و مشخصات کلی،

 های تجدیدپذیرانرژی رشته مهندسیسرفصل دروس  

 

 کارشناسی ارشد دوره

 مهندسی مکانیک و انرژیدانشکده 

 

 1398...../...../دانشگاه مورخ آموزشی شورای  مصوب جلسه

 

 

 

 

 

 

های انرژی ها مبنی بر ضرورت بازنگری رشتهنامه واگذاری اختیارات برنامه درسی به دانشگاهاین برنامه بر اساس آئین

دانشکده مهندسی مکانیک و دانشکده  های تجدیدپذیرانرژی گروه علمیتوسط اعضای  دانشگاه شهید بهشتیدر   تجدیدپذیر

 بازنگری و در جلسه مورخ .../.../..... شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید. انرژی
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در خصوص  ..../..../.......دانشگاه مورخ آموزشی مصوبه شورای 

دوره  ................................گرایش/برنامه درسی رشتهبازنگری 

.............................. 

 

 

 

 

 

سی  شگاه در مورد برنامه در شی دان شورای آموز سه مورخ .../.../.....  صادره جل رأی 

صحیح است  .......................دوره  ......................بازنگری شده رشته/گرایش 

 به واحدهای ذیربط ابالغ شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 علی اکبر افضلیاندکتر  دکتر محسن ابراهیمی مقدم

ریزی و ارزیابی مدیر برنامه

 آموزشی
 معاون آموزشی دانشگاه

ریزی درسیییی که توسیییط کمیته برنامه ............................دوره  ....................................................... گرایش/رشیییته برنامه درسیییی

 اء به تصویب رسید................................ دانشکده/پژوهشکده.............................................. بازنگری شده بود با اکثریت آر

 این برنامه از تاریخ تصویب الزم االجرا است.*

 دانشگاه برسد.آموزشی *: هر نوع تغییر در برنامه مجاز نیست مگر آنکه به تصویب شورای 
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 درسی ریزیبرنامه کمیتهاسامی 

 

 : استادیارمرتبه علمی     های تجدیدپذیر: انرژیتخصص      مجید زندی: و نام خانوادگی نام -1

 استادیارتجدیدپذیر     مرتبه علمی: های انرژیایمان خزایی      تخصص: : و نام خانوادگی نام -2

 تجدیدپذیر     مرتبه علمی: استادیارهای انرژیرقیه گوگ ساز      تخصص: : و نام خانوادگی نام -3

 تجدیدپذیر     مرتبه علمی: استادیارهای انرژیتخصص:       مختار بیدی: و نام خانوادگی منا -4

 تجدیدپذیر     مرتبه علمی: استادیارهای انرژیتخصص:       نگار نباتیان : و نام خانوادگی نام -5

 مرتبه علمی: استادیارتجدیدپذیر     های انرژیتخصص:       پویان هاشمی طاری: و نام خانوادگی نام -6

 

 

 

 

 

 

 

 



 دوره کارشناسی ارشد  -های تجدیدپذیر انرژی مهندسی مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس رشته

 

 4   صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « کارشناسی ارشددوره های تجدیدپذیر انرژی مهندسی هگزارش توجیهی برای ایجاد رشت» 

 

 

 

 

 فصل اول:

های رشته مهندسی انرژی مشخصات کلی

 تجدیدپذیر

 دوره کارشناسی ارشد
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 تعریف -1

حوزه تولید انرژی در جایگزینی منابع انرژی پاک، نو و تجدیدپذیر با منابع  های تجدیدپذیر شاخه ای از علوم و فناوریانرژی

ها می باشد. تولید انرژی سنتی می باشد که بشر با توجه به محدودیت ها و نیازمندی های جدیدش مجبور به استفاده از آن

ناخت بعضی از انواع آن همچون انرژی خورشیدی شود. هر چند مبنای شتر میروز به روز متداول استفاده از این نوع منابع انرژی

و بادی به زمان های بسیار دور تمدن بشری برمی گردد اما با پیشرفت علم و فناوری بشر در اقتصادی شدن استفاده از آنان در 

 باشند.رژی میمقایسه با دیگر منابع تولید انرژی سنتی، جایگزین بسیار مناسبی در مقایسه با سوخت های فسیلی جهت تولید ان

 کارائی

 های زیر باشد:تواند دارای کاراییدانش آموخته این دوره می

 های پژوهشیپذیر در موسسههای تجدیدفعالیت پژوهشی در زمینه انرژی -الف

 های آموزشی در زمینه مربوطفعالیت آموزشی در موسسه -ب

 های نرم افزاریهای تحلیل و طراحی سیستمهمکاری در گروه-پ

 های تجدیدپذیرفعالیت اجرایی در توسعه انرژی -ت

 

 هدف -2

ها باعث اقتصادی های تجدیدپذیر در این سالهای صنعتی در استحصال و ساخت منابع تولید انرژیبهبود و پیشرفت روش

این علم و فناوری توان از نوآوری در ها به ویژه به این مهم اشاره دارند که نمیشدن استفاده از آنان شده است. این پیشرفت

دهند. با توجه به ضرورت گذاری در این زمینه علمی جدید و رو به پیشرفت را نشان میغافل ماند و همه این موارد لزوم سرمایه

آوری و نیاز مبرم به تامین انرژی قابل اطمینان های اقتصادی، تکنولوژی، فنحرکت به سمت توسعه پایدار و دانش بنیان در عرصه

اندازی دوره دکترای رشته های تجدیدپذیر از سویی دیگر، راهسو و نیل به خود کفایی علمی در زمینه انرژیار از یکو پاید

 نمایاند. های تجدیدپذیر را ضروری میمهندسی انرژی

 

 ضرورت و اهمیت: -3

های گوناگون غیرقابل ز جنبههای مختلف و ااش در پیشرفت جوامع در بخشهای زندگی و نقش کلیدیحضور انرژی در همه عرصه

که این علم و فناوری در تمامی کاربردهای متصور در زمینه تولید و مصرف انرژی پاک و باشد. با توجه به اینپوشی میچشم

تجدیدپذیر قابل جایگزینی با منابع تولید انرژی سنتی می باشند واز سویی دیگرمحدود بودن عمرمنابع تولید انرژی سنتی، ضرورت 

 گردد.ای آشکار میگویی به نیازهای ملی و منطقهیجاد دوره از نظر پاسخا

 

 طول دوره و شکل نظام: -4
 سالیصورت نیمسال و شکل نظام آن به 2طور متوسط طول دوره به
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 تعداد و نوع واحدهای درسی دوره:  -5

 است: ها شامل موارد زیرواحد است. این واحد 32های درسی این دوره برابر تعداد واحد

 واحد 9 دروس اجباری

 واحد 60 دروس اختیاری

 واحد 2 سمینار

 واحد 6 پروژه پایانی)پایان نامه(

 24های دروس اجباری و اختیاری برابر شیییود که مجموع واحدگونه ای انتخاب میهای دروس اختیاری بهتعداد واحد

 واحد باشد.

 

 نقش و توانایی فارغ التحصیالن:  -6

 :بود خواهند دارا را زیر هایتوانایی رشته این آموختگاندانش

 این در سییط  ارتقاء جهت ایرشییته بین هایآوری فن  و علوم فراگیری با که متعهد و متخصییص انسییای نیروی تربیت-الف

 .کنند تالش منطقه و کشور در دانشی حوزه

 . حوزه این در مملکت آتی و عاجل نیاز نمودن برطرف و پاک و تجدیدپذیر و نو هایانرژی زمینه در تحقیق  -ب

 .کشور در تجدیدپذیر هایانرژی ریزیبرنامه و آموزش زمینه در مشارکت، تحقیق، تدریس توانایی  -ج

ستم سازیبهینه و ساخت، طراحی   -د شگاه در تجدیدپذیر هایانرژی از وریبهره و انرژی هایسی سات سایر و هادان س  مو

 .خصوصی و دولتی پژوهشی موسسات همچنین و عالی آموزش

 

 شرایط ورود به رشته/گرایش: -7

 .شوند رشته این وارد میتوانند زیر های رشته دانشجویان

 انرژی مهندسی، مکانیک  مهندسی،  برق مهندسی 

 

 مواد و ضرایب امتحانی و...:  -8

عالی برنامه ریزی اعالم  ساله توسط کمیته انرژی گروه فنی و مهندسی شورایمواد امتحانی آزمون ورودی این دوره هر

ریزی، گرایش مهندسی برق گردد. تا قبل از انجام آزمون توسط کمیته انرژی گروه فنی و مهندسی شورای عالی برنامهمی

شته مهندسی برق و گرایش مهندسی مکانیک مهندسی انرژیمهندسی انرژی های های تجدیدپذیر در زیرگروه قدرت ر

 انرژی رشته مهندسی مکانیک آزمون خواهند داد. تجدیدپذیر در زیرگروه تبدیل 
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 :فصل دوم

 جداول دروس

 جدول دروس الزامی  -1

 جدول دروس اختیاری  -2

 پایان نامه  -3
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 بسمه تعالی

 برنامه درسی فرم بازنگری

 32تعداد کل واحد در مقطع:       های تجدیدپذیر       نام رشته:  مهندسی انرژی دانشکده: مکانیک و انرژی             

  تعداد واحد دورس اختیاری: تعداد واحد دروس پایه:                                   

 07/11/1385ریزی:   تاریخ تصویب نهایی سرفصل در شورای عالی برنامه

 های اجرا شده در این دانشگاه:تعداد دوره 1391تاریخ اخذ مجوز رشته:             

 برنامه پیشنهادیدروس در  دروس در برنامه جاری

 نام درس ردیف
شماره 

 درس

نوع 

درس)الزامی، 

تخصصی، 

 و...( اختیاری

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد
 ردیف توضیحات*

درس 

 پیشنهادی

نوع درس)الزامی، 

 تخصصی، اختیاری

 و...(

 

 نوع واحد تعداد واحد
تدوین  جدیدنوع سرفصل )

 شده یا از قبل وجود داشته(

 ( *5الی  2)توضیحات 

 

1 
 هایمبانی انرژی

 تجدیدپذیر

(1) 

 الزامی نظری 3 - 3615014

1 
مبانی 

 هایانرژی

 تجدیدپذیر

 نظری 3 الزامی
 تدوین شده جدید

 
2 

2 
 هایمبانی انرژی

 تجدیدپذیر

(2) 

3615015 

 
 الزامی نظری 3 -

* 

 = درس از برنامه درسی حذف شده است1

 کرده است.درس از الزامی به اختیاری تغییر پیدا -6

*      
 = درس تغییر عنوان داده و محتوا تغییر کرده است.2

 = درس تغییر عنوان نداده ولی محتوا تغییر کرده است.3

=درس جدید تدوین شده است4  

= تغییر در نوع واحد5  
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 دروس در برنامه پیشنهادی دروس در برنامه جاری

 نام درس ردیف
شماره 

 درس

نوع 

درس)الزامی، 

 تخصصی،

 و...( اختیاری

 

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد
 درس پیشنهادی ردیف توضیحات*

نوع 

درس)الزامی، 

تخصصی، 

 و...( اختیاری

 

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد

تدوین شده  جدیدنوع سرفصل )

 یا از قبل وجود داشته(

 

 ( *5الی  2)توضیحات 

 

 3 6 نظری 3 الزامی 3615010 آمار کاربردی و ریاضیات 3
 انرژیریاضی در 

 
 6 از قبل وجود داشته نظری 3 اختیاری

3 
 مدیریت و اقتصاد انرژی

 
  - نظری 2 اختیاری 3615016

 4 6 نظری 3 الزامی 3615013 انرژی هایسیستم طراحی 4
های طراحی سیستم

 حرارتی خورشیدی
 6 از قبل وجود داشته نظری 3 اختیاری

-- 

4 
های طراحی سیستم

 فتوولتاییک خورشیدی
 6 از قبل وجود داشته نظری 3 اختیاری

4 
های طراحی سیستم

 بادی
 6 از قبل وجود داشته نظری 3 اختیاری

4 

های طراحی سیستم

های کنشیرینآب

 خورشیدی
 6 از قبل وجود داشته نظری 3 اختیاری

 5 6 نظری 3 الزامی 3615011 سازی انرژیتبدیل و ذخیره 5
 سازی انرژیذخیره

 مکانیکی و هیدروژن
 6 از قبل وجود داشته نظری 3 اختیاری

-- 
5 

و  سازی انرژیذخیره

 الکتروشیمیایی
 6 از قبل وجود داشته نظری 3 اختیاری

5 
تبدیل انرژی در 

 های تجدیدپذیرانرژی
 6 از قبل وجود داشته نظری 3 اختیاری

 -- 6 6 عملی 1 الزامی 3615009 و انرژی سنجی گیریآزمایشگاه اندازه 6

 6 از قبل وجود داشته نظری 3 اختیاری زیست انرژی و محیط 7 6 نظری 2 الزامی 3615008 زیست انرژی و محیط 7

 7 از قبل وجود داشته نظری 3 الزامی انرژی خورشیدی 8 7 نظری 2 اختیاری 3615005 انرژی خورشیدی )مبانی و کاربردها( 8

9 
 انرژی بادی

 )مبانی و کاربردها(
 از قبل وجود داشته نظری 3 الزامی انرژی بادی 9 7 نظری 2 اختیاری 3615002

7 
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 = درس از برنامه درسی حذف شده است1

 درس از الزامی به اختیاری تغییر پیدا کرده است.-6

 درس از اختیاری به الزامی تغییر پیدا کرده است. -7

     

 

 

 

 

 کرده است.= درس تغییر عنوان داده و محتوا تغییر 2

 = درس تغییر عنوان نداده ولی محتوا تغییر کرده است.3

=درس جدید تدوین شده است4  

= تغییر در نوع واحد5  
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 : دروس تخصصی الزامی2جدول شماره 

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد

پیشنیاز یا  ساعت

 عملی نظری جمع همنیاز

   48 48 3 های تجدیدپذیرمبانی انرژی 

   48 48 3 انرژی بادی 

   48 48 3 انرژی خورشیدی 
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 : دروس تخصصی اختیاری3جدول شماره       

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد

پیشنیاز یا  ساعت

 عملی نظری جمع همنیاز

   48 48 3 ذخیره سازی انرژی الکتریکی و الکتروشیمیایی 

   48 48 3 انرژی زیستی 

   48 48 3 انرژی آبی 

   48 48 3 ذخیره سازی انرژی مکانیکی و هیدروژن 

   48 48 3 انرژی اکتیو و پسیو 

های تجدیدپذیرکنترل در انرژی   3 48 48   

   48 48 3 منابع و مصارف انرژی 

های تجدیدپذیرتبدیل انرژی در انرژی   3 48 48   

های تجدیدپذیرسازی و تحلیل پایداری سیستممدل   3 48 48   

نگری و رصد انرژی آینده   3 48 48   

های انرژی تجدیدپذیر های قدرت سیستممبدل   3 48 48   

زیستانرژی و محیط   3 48 48   

   48 48 3 ریاضی در انرژی 

سوختی  هایپیل   3 48 48   

های حرارتی خورشیدیطراحی سیستم   3 48 48   

های فتوولتاییک خورشیدیطراحی سیستم   3 48 48   

های بادیطراحی سیستم   3 48 48   

های خورشیدیکنشیرینطراحی آب   3 48 48   

های هیبرید انرژی و میکروگریدسیستم   3 48 48   

ها و ممیزی انرژیتحلیل سیستم   3 48 48   
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 های تجدیدپذیردرس مبانی مهندسی انرژی :سرفصل درس

 سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

 های درس مبانی مهندسی انرژی

 تجدیدپذیر

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگلیسی:

Basic of Renewable Energies 

Engineering 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 3: نظریتعداد واحد 

 :عملیتعداد واحد 

 اختیاری
 :نظریتعداد واحد 

 :عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

 کلینیک         سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 :اهداف درس

 های تجدیدپذیر.آشنایی با مفاهیم انرژی .1

انرژی بادی، انرژی چون های تجدیدپذیر همای در ورود به دروس تخصصی انواع انرژیمقدمه .2

 زیستی.خورشیدی،پیل سوختی و انرژی

 های عملكردی تجهیزات تبدیل منابع اولیه انرژی تجدیدپذیر به انواع انرژی مصرفی.آشنایی با مشخصه .3

 صورت موضعی و نیروگاهی.آشنایی با نحوه تبدیل انرژی از منابع اولیه تجدیدپذیر به .4

ن با توجه به تغییر شرایط اقلیمی در منابع تولید و تبدیل انرژی های ردیابی حداکثر تواآشنایی با روش .5

 تجدیدپذیر.

روی جامعه بشری از قبیل بازیافت های پیشهای تجدیدپذیر در مواجهه با چالشآشنایی با کاربرد انرژی .6

 محیطی.های زیستآب و آلودگی

 ای منابع تجدیدپذیر و پاک( بر مبنEnergy Harvestingآشنایی با مفاهیم جدید برداشت انرژی )  .7

 هاچون تولید پراکنده و ریزشبكههای انرژی همهای جدید شبكهآشنایی با روش  .8

 (Energy Forecastingنگری انرژی )آشنایی با مفاهیم آینده  .9

 گزاری انرژی آشنایی با مفاهیم سیاست  .10
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  ریدپذیتجد یهایانرژ یمهندس یدرس مبان :سرفصل درس

 سرفصل هفته

 ریدپذیرتجدیغ یهایمنابع انرژ یو آت یکنون تیبه وضع یهمراه نگاه ریدپذیتجد یهایانرژ هیبر منابع اول یامقدمه اول

 یو حرارت یکیالکتر یو در دو شکل انرژ ویو اکت ویصورت پسبه یدیخورش یبا انرژ ییآشنا دوم 

 کییفتوولتا یهاسلول یسازانواع مدل یبر مبنا کییفتوولتا یها( پنل P-V( و ) I-V) یبا مشخصه عملکرد ییآشنا سوم

اثر  یو بررس کییفتوولتا یهاستمیدر س ممیدنبال کردن توان ماکز یکیو الکتر یکیمکان یکنترل یهابا روش ییشنا چهارم

 کییفتوولتا یهاستمیس یدر عملکرد خروج یمیاقل طیشرا رییتغ

 نیروگاهی تبدیل انرژی خورشیدی به شکل انرژی حرارتیهای موضعی و آشنایی با روش پنجم

 صورت پسیو و اکتیو و به دو شکل انرژی الکتریکی و مکانیکیبه آشنایی با انرژی بادی ششم

های سازی توربینهای بادی بر مبنای مدل( توربین P-V( و ) T-Vآشنایی مقدماتی با مشخصه عملکردی ) هفتم

 محور عمودی و افقی

های بادی های کنترلی مکانیکی و الکتریکی دنبال کردن توان ماکزیمم در توربینآشنایی مقدماتی با روش هشتم

 محور عمودی و افقی

 های بادی محور عمودی و افقیهای کنترلی یاو، پیچ و استال در توربینآشنایی مقدماتی با انواع سیستم نهم

 هوا و میکروبی( -)هیدروکربوری  و فلز ای سوختیهآشنایی با انرژی هیدروژنی و انواع پیل دهم

 های سوختی همچون کاربرد در تصفیه پسآب و خودروهای برقیآشنایی با انواع کاربردهای نوین پیل یازدهم

 (Energy Harvestingآشنایی با انواع انرژی زیستی و انواع برداشت انرژی ) دوازدهم

 صورت موضعی و نیروگاهیبه گرماییآشنایی با انرژی زمین سیزدهم

چون انرژی امواج دریا و جذر و مد و ( از نوع سنتی و نوین همBlue Energyآشنایی با انواع انرژی آبی ) چهاردهم

.... 

 های تجدیدپذیرها بر مبنای انرژیتولید پراکنده و ریزشبکه پانزدهم

 منابع اولیه و ثانویه انرژیهای تجدیدپذیر از حیث نگری مهندسی انرژیآینده شانزدهم
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 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 
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 انرژی خورشیدی :سرفصل درس

 سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

 انرژی خورشیدی

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگلیسی:

Solar Energy 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 3: نظریتعداد واحد 

 0 :عملیتعداد واحد 

 اختیاری
 :نظریتعداد واحد 

 :عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد           ی:ملآموزش تكمیلی ع

 کلینیک     سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 خورشیدی. با مفاهیم انرژی. آشنایی 1

 با هندسه تابش خورشید. آشنایی 2

مصرفی برقی و های عملکردی تجهیزات تبدیل انرژی خورشیدی به دو شکل انرژی با مشخصه. آشنایی 3

 های فتوولتاییک(.حرارتی )کالکتورهای خورشیدی و سیستم

 صورت موضعی و نیروگاهی.با نحوه تبدیل انرژی خورشیدی به. آشنایی 4

 های فتوولتاییک در شبکه قدرتبا تاثیر افزایش سیستم. آشنایی 5

 های فتوولتاییکهای جدید سلولبا نسل. آشنایی 6

 های خورشیدی روگاهبا انواع نی. آشنایی 7
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 انرژی خورشیدی: سرفصل درس

 سرفصل هفته

 ها و هندسه خورشیدی و زاویهشیدرخوژی نردر ایج های راآشنایی با واژه اول

 محاسبه تشعشع خورشیدی در خارج تز اتمسفر و در سطح زمین دوم 

 انرژی اکتیو و پسیو خورشیدی –آشنایی با مفاهیم اولیه انرژی حرارتی خورشیدی  سوم

 معرفی کاربردهای غیر نیروگاهی انرژی حرارتی خورشیدی –آشنایی با انواع کالكتورهای خورشیدی  چهارم

 های حرارتی خورشیدیآشنایی با انواع نیروگاه پنجم

 های فتوولتاییکتشریح اجزای مختلف سیستم ششم

 متصل به شبكه و منفصل از شبكه های فتوولتاییکبررسی و مقایسه سیستم هفتم

 های فتوولتاییکآشنایی با انواع کاربردهای غیرنیروگاهی سیستم هشتم

 های فتوولتاییکاجزای سلول -پارامترهای اثرگذار بر راندمان  نهم

 های فتوولتاییکبررسی تغییر پارامترهای محیطی بز عملكرد سیستم دهم

 های فتوولتاییک و موارد اثرگذار بر عملكرد آنهانیروگاهآشنایی با اجزای  یازدهم

 های فتوولتاییکتشریح ساخت سلول دوازدهم

 های فتوولتاییکسازی و مشخصه عملكردی سلولمدل سیزدهم

 افزار های فتوولتاییک به کمک نرمسازی سلولشبیه چهاردهم

 فتوولتاییکهای های ساخت سلولمروری بر فناوری پانزدهم

 های خورشیدیهای فتوولتاییک و نیروگاهنگری سلولآینده شانزدهم
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 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 
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 بادی درس انرژی :سرفصل درس

 سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

 بادی درس انرژی

 تعداد واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگلیسی:

Wind Energy 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 3: نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری
 :نظریتعداد واحد 

 0 :عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد           ی:ملآموزش تكمیلی ع

 کلینیک     سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 معاصر. با تاریخچه انرژی بادی و روند پیشرفت آن در عصر. آشنایی 1

 با مبانی مهندسی مکانیکی مرتبط با حوزه بادی.. آشنایی 2

 با مبانی مهندسی برقی مرتبط با حوزه بادی.. آشنایی 3

 با روندهای متفاوت در استفاده و برداشت از انرژی بادی به صورت صنعتی و شهری.. آشنایی 4

 های بادی.با مباحث مرتبط با کنترل سیستم. آشنایی 5

 های ردیابی حداکثر توان با توجه با به تغییر پارامترهای مختلف محیطی.با روش. آشنایی 6

 های بادی.با نحوه چیدمان و عملکرد نیروگاه. آشنایی 7

 زیستی و اقلیمی در کابرد انرژی بادی به صورت صنعتی و شهری.  های محیطبا چالش. آشنایی 8

 های ورتکسانرژی بادی به روش توربینهای نوین استحصال . آشنایی با روش9
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 بادی درس انرژی سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 الیه مرزی اتمسفر -های آن منابع باد و مشخصه -آشنایی با تاریخچه انرژی باد اول

های ارتعاشی و توربین های بادی مدرنآشنایی با توربین -گیری سرعت و جهت باد های اندازهروش دوم 

 ورتكس

 آیرودینامیک دو بعدی و سه بعدی توربین بادی سوم

های محور عمودی، محور افقی و توربین های بادیآشنایی با مفاهیم و پارامترهای مهم در طراحی توربین چهارم

 مدرن

 های بادی محور افقی در ابعاد کوچکطراحی و ساخت توربین پنجم

( در ابعاد و هیبریدی )داریوس و ساوینیوسهای بادی محور عمودی طراحی و ساخت توربین ششم

 کوچک

 هاو ورتكس های بادی محور عمودی و افقیمحاسبه و اندازه گیری توان و محاسبه راندمان توربین هفتم

های بادی های کنترلی مكانیكی و الكتریكی دنبال کردن توان ماکزیمم در توربینآشنایی با روش هشتم

های بادی های کنترلی یاو، پیچ و استال در توربینآشنایی با انواع سیستم -محور عمودی و افقی 

 های بادیای در توربینهای کنترلی عملگری و مشاهدهآشنایی با سیستم – محور عمودی و افقی

محور عمودی و محور  های بادیآشنایی با میدان جریان و دینامیک سیال اطراف و پشت توربین نهم

 افقی

 محور عمودی و محور افقی آشنایی با مزارع بادی دهم

 های سنتی و مدرنبه روشآشنایی با کاربرد انرژی بادی در حوزه شهری  یازدهم

 ی بادیهاآشنایی تاثیر محیط زیستی و اجتماعی انرژی بادی و نیروگاه دوازدهم

 های هیبریدی بادیآشنایی با سیستم سیزدهم

و دیگر  های مورد استفاده در برداشت و تبدیل انرژی بادی به برقیژنراتورآشنایی با انواع  چهاردهم

 های جانبی الكتریكیسیستم

های بادی و نحوه اتصال سیستمها قدرت الكتریكی و ریزشبكهآشنایی با مفاهیم مقدماتی شبكه  پانزدهم

 به آنها 

 و هیبریدیادی محور افقی و عمودی بهای آشنایی مقدماتی با نحوه ساخت و نصب توربین شانزدهم
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 ارزشیابی:
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 پروژه
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 32تعداد کل واحد در مقطع:       های تجدیدپذیر       نام رشته:  مهندسی انرژی دانشکده: مکانیک و انرژی             

 

 تعداد واحد دروس پایه:                                   

 

 تعداد واحد دورس اختیاری:
 

 

 07/11/1385ریزی:   تاریخ تصویب نهایی سرفصل در شورای عالی برنامه

 1391تاریخ اخذ مجوز رشته:             

 

 های اجرا شده در این دانشگاه:تعداد دوره

 

 دروس در برنامه پیشنهادی دروس در برنامه جاری

 نام درس ردیف
شماره 

 درس

نوع 

درس)الزامی، 

تخصصی، 

 و...( اختیاری

 

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد
 ردیف توضیحات*

درس 

 پیشنهادی

نوع 

درس)الزامی، 

تخصصی، 

 و...( اختیاری

 

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد

نوع 

سرفصل 

 جدید)

تدوین 

شده یا 

از قبل 

وجود 

 داشته(

 

الی  2)توضیحات 

5* ) 

 

10 

تحلیل 

ها و سیستم

 ممیزی انرژی

 

 10 - نظری 2 اختیاری  3615012

تحلیل 

ها و سیستم

ممیزی 

 انرژی

 

 نظری 3 اختیاری

از قبل 

وجود 

 داشته
3 

 

 = درس از برنامه درسی حذف شده است1

 درس از الزامی به اختیاری تغییر پیدا کرده است.-6

 

      
 = درس تغییر عنوان داده و محتوا تغییر کرده است.2

 = درس تغییر عنوان نداده ولی محتوا تغییر کرده است.3

شده است =درس جدید تدوین4  

= تغییر در نوع واحد5  
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 دروس در برنامه پیشنهادی دروس در برنامه جاری

 شماره درس نام درس ردیف

نوع 

درس)الزامی، 

تخصصی، 

 و...( اختیاری

 

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد
 ردیف توضیحات*

درس 

 پیشنهادی

نوع 

درس)الزامی، 

تخصصی، 

 و...( اختیاری

 

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد

نوع 

سرفصل 

 جدید)

تدوین 

شده یا از 

قبل وجود 

 داشته(

 

 2)توضیحات 

 ( *5الی 

 

11 

ای )مبانی انرژی هسته

 و کاربردها(

 

 الزامی 3615006
2 

 - - - - - - 11 1 نظری

12 
 انرژی آبی

 )مبانی و کاربردها(
3615001 

 2 اختیاری
 12 - نظری

 انرژی آبی

 
 نظری 3 اختیاری

از قبل 

وجود 

 داشته
2 

13 
 انرژی بیوماس و بیوگاز

 )مبانی و کاربردها(
 13 - نظری 2 اختیاری 3615004

14 

 انرژی

 زیستی

 
 نظری 3 اختیاری

 جدید

تدوین 

 است شده

2 
14 

 انرژی بیو انرژی

 )مبانی و کاربردها(
 - نظری 2 اختیاری 3615003

15 
هیدروژن و  انرژی

 های سوختیپیل
3615007 

 2 اختیاری
 15 - نظری

های پیل

 سوختی

 
 نظری 3 اختیاری

 جدید

تدوین 

 است شده

2 

 3615017 منابع و مصارف انرژی 16

 2 اختیاری

 16 - نظری

منابع و 

مصارف 

 انرژی

 

 نظری 3 اختیاری

از قبل 

وجود 

 داشته
3 

* 

 = درس از برنامه درسی حذف شده است1

 درس از الزامی به اختیاری تغییر پیدا کرده است.-6

 

*      
 درس تغییر عنوان داده و محتوا تغییر کرده است. =2

 = درس تغییر عنوان نداده ولی محتوا تغییر کرده است.3

=درس جدید تدوین شده است4  

= تغییر در نوع واحد5  
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 دروس در برنامه پیشنهادی دروس در برنامه جاری

 شماره درس نام درس ردیف

نوع 

درس)الزامی، 

تخصصی، 

 و...( اختیاری

 

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد
 درس پیشنهادی ردیف توضیحات*

نوع 

درس)الزامی، 

تخصصی، 

 و...( اختیاری

 

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد

نوع 

سرفصل 

 جدید)

تدوین 

شده یا از 

قبل وجود 

 داشته(

 

 2)توضیحات 

 ( *5الی 

 

17 - - - - - - 17 

های کنترل در انرژی

 تجدیدپذیر

 
 3 اختیاری

 

 نظری

 جدید

تدوین 

 است شده

4 

18 - - - - - - 18 

های قدرت مبدل

های انرژی سیستم

 تجدیدپذیر

 

 نظری 3 اختیاری

 جدید

تدوین 

 است شده

4 

19 - - - - - - 19 

سازی و تحلیل مدل

های پایداری سیستم

 تجدیدپذیر

 

 نظری 3 اختیاری
 جدید

تدوین 

 است شده

4 

20 - - - - - - 20 

نگری و رصد آینده

 انرژِی

 
 نظری 3 اختیاری

 جدید

تدوین 

 است شده

4 

21 - - - - - - 21 
 انرژی اکتیو و پسیو

 
 نظری 3 اختیاری

 جدید

تدوین 

 است شده

4 

* 

 = درس از برنامه درسی حذف شده است1

 درس از الزامی به اختیاری تغییر پیدا کرده است.-6

 

*      
 = درس تغییر عنوان داده و محتوا تغییر کرده است.2

 تغییر عنوان نداده ولی محتوا تغییر کرده است.= درس 3

=درس جدید تدوین شده است4  

= تغییر در نوع واحد5  
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 دروس در برنامه پیشنهادی دروس در برنامه جاری

 شماره درس نام درس ردیف

نوع 

درس)الزامی، 

تخصصی، 

 و...( اختیاری

 

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد
 درس پیشنهادی ردیف توضیحات*

نوع 

درس)الزامی، 

تخصصی، 

 و...( اختیاری

 

تعداد 

 واحد

نوع 

 واحد

نوع 

سرفصل 

 جدید)

تدوین 

شده یا از 

قبل وجود 

 داشته(

 

 2)توضیحات 

 ( *5الی 

 

16 - - - - - - 16 

های هیبرید سیستم

 انرژی و میکروگرید

 
 نظری 3 اختیاری

 جدید

تدوین 

 است شده

4 

* 

 = درس از برنامه درسی حذف شده است1

 درس از الزامی به اختیاری تغییر پیدا کرده است.-6

 

*      
 = درس تغییر عنوان داده و محتوا تغییر کرده است.2

 = درس تغییر عنوان نداده ولی محتوا تغییر کرده است.3

=درس جدید تدوین شده است4  

= تغییر در نوع واحد5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دوره کارشناسی ارشد  -های تجدیدپذیر مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی

 

30 صفحه    

 الكتروشیمیاییسازی انرژی الكتریكی و ذخیره: سرفصل درس

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

سازی انرژی الكتریكی و ذخیره

 الكتروشیمیایی

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Electrical & Electrochemical 

Energy Storage 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 0: عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد           ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 

 اهداف درس: 

 صورت الکتریکی و غیرالکتریکی.به سازی انرژیبا مفاهیم ذخیره. آشنایی 1

 ساز انرژی الکتریکی.عنوان یکی از ابزار ذخیرهها به. آشنایی با باتری2

 ساز انرژی الکتریکی.عنوان یکی از ابزار ذخیرهها بهبا ابرخازن. آشنایی 3

 ساز انرژی الکتریکی.ر ذخیرهعنوان یکی از ابزاها بهبا فالیویل. آشنایی 4

 ساز انرژی الکتریکی.با دیگر ابزار ذخیره. آشنایی 5

 (.ESSسازی انرژی الکتریکی )های ترکیبی ذخیرهبا سیستم. آشنایی 6
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 سازی انرژی الكتریكی و الكتروشیمیاییذخیره: سرفصل درس

 سرفصل هفته

 سازی انرژی الكتریكی و غیر الكتریكیسازی انرژی و تفاوت ذخیرهآشنایی با ذخیره اول

 طور کلیسازی انرژی الكتریكی بهآشنایی با ذخیره دوم 

 بندی آنهاسازی انرژی الكتریكی و کالسهعنوان یكی از ابزار ذخیرهها بهآشنایی با انواع باتری سوم

 اسید و مشخصه عملكردی آنها –ها سرب آشنایی با انواع باتری چهارم

 لیتیوم و مشخصه عملكردی آنها –ها یون آشنایی با انواع باتری پنجم

 ها خاص و مشخصه عملكردی آنهاآشنایی با انواع باتری ششم

 ها خورشیدی و مشخصه عملكردی آنهاآشنایی با انواع باتری هفتم

 بندی آنهاکالسه سازی انرژی الكتریكی وعنوان یكی از ابزار ذخیرهها بهآشنایی با انواع ابرخازن هشتم

 های دوالیه الكتروشیمیایی و مشخصه عملكردی آنهاآشنایی با ابرخازن نهم

 ها و مشخصه عملكردی آنهاآشنایی با شبه ابرخازن دهم

 های هیبریدی و مشخصه عملكردی آنهاآشنایی با ابرخازن یازدهم

سازی ها در ذخیرهها و ابرخازنمقایسه عملكرد باتری –ها های ساخت ابرخازنآشنایی با روش دوازدهم

 انرژی الكتریكی

 سیزدهم

 بندی آنهاسازی انرژی الكتریكی و کالسهعنوان یكی از ابزار ذخیرهها بهآشنایی با انواع فالیویل
 چهاردهم

 پانزدهم

 انرژی آنهاسازی انرژی الكتریكی و کنترل و مدیریت های ترکیبی ذخیرهآشنایی با سیستم
 شانزدهم

 

 

 

 



 دوره کارشناسی ارشد  -های تجدیدپذیر مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی

 

32 صفحه    

 ارزشیابی:

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 
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 انرژی زیستی :سرفصل درس

 سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

 انرژی زیستی

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Bioenergy 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 0: عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 ها و فرآیندهای تبدیل مواد اولیه به انرژی زیستیانواع زیست توده. شناخت 1

 های تبدیل مواد اولیه به انرژی زیستیو ارزیابی روش. تحلیل 2

 پدیده احتراق در انرژی زیستی. شناخت 3

 تودههای زیستبا احتراق سوخت. آشنایی 4

 های زیستیکارگیری سوختاجتماعی تولید و به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و. بررسی 5

 های زیستی و چگونگی گسترش استفاده از آنهاکارگیری سوختهای بهو چالشها . پتانسیل6

 تودههای زیستبا بازطراحی محفظه احتراق برای احتراق سوخت. آشنایی 7

 انرژی زیستیبا سیکل ترکیبی جهت افزایش بازده در تبدیل مواد اولیه به . آشنایی 8
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 انرژی زیستی :سرفصل درس

 سرفصل هفته

 اول
 های زیستیانداز و آینده سوختچشم –مقدمه 

 دوم 

 ها، شعله و احتراقآشنایی با انواع سوخت سوم

 توده  های شیمیایی یک زیستهای زیستی، آشنایی با ترکیبآشنایی با انواع سوخت چهارم

 شیمیاییآشنایی با راکتورهای  پنجم

 هوازیتولید گاز زیستی به روش هضم بی ششم

 های احتراق و دمای بی در رو شعلهمحصول هفتم

 های احتراقهای تعادل محصولمحاسبه نسبت هشتم

 تولید اتانول زیستی نهم

 تولید بیودیزل دهم

 سازیگازی یازدهم

 احتراق بیودیزل و بیوگاز دوازدهم

  های بیوگازمشعلبازطراحی  سیزدهم

 در تبدیل مواد اولیه به انرژی زیستی (CHP)سیكل ترکیبی  چهاردهم

 پانزدهم

 تولید انرژی از زباله –پیرولیز 
 شانزدهم
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36 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

10% 20% 50% - 20% 

 

 منابع اصلی:
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Biofuel from Biowastes and Biomass”, American Society of Civil Engineers, 2010. 

6. Erik Dahlquist, “Biomass as Energy Source: Resources, Systems and Applications”, CRC Press, 2017. 

7. Stephen R. Turns, “An Introduction to Combustion: Concepts and Applications”, McGraw-Hill, 2012. 

8. Kenneth K. Kuo, “Principles of combustion”, John Wiley, 2003. 
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 درس انرژی آبی سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

 درس انرژی آبی

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Blue Energy 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 0: عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 با منابع نوین انرژی آبی. آشنایی 1

 با نحوه کارکرد هریک از منابع نوین انرژی آبی. آشنایی 2

 با انواع کاربردهای انرژی آبی در مناطق مختلف. آشنایی 3

 سازی منابع نوین انرژی آبیبا انواع مدل. آشنایی 4
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 درس انرژی آبی سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 تاریخچه و اهمیت انرژی آبی در تولید الكتریسیتهمقدمه،  اول

 تاریخچه مختصر از انرژی آبی شامل محرک های اولیه و چرخ آب و  استفاده از آن دوم 

های انرژی آبی، پتانسیل انرژی ذخیره شده، فشار و میزان دبی جریان آب، پتانسیل آشنایی با  انواع سیستم سوم

 چهارم های سنتی و نوین آبی در ایران و جهانان و جهان، وضعیت فعلی تولید انرژیمنابع سنتی و نوین آبی در ایر

 پنجم

های اقیانوسی جزر و مد، های جزر و مدی، ، جریانآشنایی با منابع نوین انرژی آبی شامل: جریان

دیگر ای و ذخیرهای، تلمبه امواج و مقایسه با منابع سنتی انرژی آبی شامل: مخرنی، رودخانه

 های سنتی تبدیل انرژی آبی به انرژی مصرفیروش

 ششم

 هفتم

 هشتم
های آشنایی با دیگر منابع نوین انرژی آبی شامل: گرمایی اقیانوسی، گرادیان شوری آب، و دیگر روش

 نهم نوین تبدیل انرژی آبی به انرژی مصرفی 

 دهم
اثرها در تبدیل انرژی آبی به انرژی  های زیست محیطی: اثر هیدرولوژی، سدها و سایرمالحظه

 یازدهم های سنتی و نوینمصرفی در روش

 دوازدهم
گرمایی اقیانوسی، های نوظهور تبدیل انرژی آبی به انرژی مصرفی شامل: انرژی زمینآشنایی با روش

 سیزدهم ها و دریاها و ...بیوانرژی ناشی از اقیانوس

های کنترلی الكتریسیته آبی در تبدیل نوین انرژی آبی به انرژی مصرفی و سیستمانواع تاسیسات  چهاردهم

 آنها

 پانزدهم

 های مربوطههای جدید در الكتریسیته آبی و پیشرفتها و پژوهشتحقیق
 شانزدهم

 

 

 



 دوره کارشناسی ارشد  -های تجدیدپذیر مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی

 

39 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 منابع اصلی:
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3. J. Sherman, "Hydroelectric power", Capstone, 2007.  

4. P. Breeze, "Hydropower", Elsevier, 1 st edition, 2018. 

5. The Commonwealth Blue Economy Series, No. 4, “Marine Renewable Energy”, Commonwealth Blue Economy 

Series, No. 4, 2016. 

6. Alessandro Siria1, Marie-Laure Bocquet2 and Lydéric Bocquet, “New avenues for the large-scale harvesting of blue 
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6. Erik Dahlquist, “Biomass as Energy Source: Resources, Systems and Applications”, CRC Press, 2017. 
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8. Kenneth K. Kuo, “Principles of combustion”, John Wiley, 2003. 

9. Peters N., “Turbulent Combustion”, Cambridge University Press, 2004. 
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 سازی انرژی مكانیكی و هیدروژنذخیره سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

سازی انرژی مكانیكی ذخیره

 و هیدروژن

 

تعداد 

 واحد:

3 
 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Hydrogen and Mechanical 

Energy Storage 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 : عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 صورت مکانیکی و فیزیکی.به سازی انرژیبا مفاهیم ذخیره. آشنایی 1

 مکانیکی. ساز انرژیعنوان یکی از ابزار ذخیرههای هوای فشرده بهبا سیستم. آشنایی 2

 ساز انرژی مکانیکی.عنوان یکی از ابزار ذخیرههای هوای حرارتی بهبا سیستم. آشنایی 3

 ساز انرژی مکانیکی.با دیگر ابزار ذخیره. آشنایی 4

 سازی هیدروژن.های ذخیرهبا سیستم. آشنایی 5

 های ترکیبی ذخیره انرژی.با سیستم. آشنایی 6
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 مكانیكی و هیدروژن سازی انرژیذخیره سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 اول
 سازی انرژیآشنایی با ذخیره

 دوم 

سازی انرژی ترمومكانیكی و عنوان یكی از ابزار ذخیرهسازهای انرژی حرارتی بهآشنایی با انواع ذخیره سوم

 چهارم بندی آنهاکالسه

سازی انرژی پنومكانیكی و یكی از ابزار ذخیرهعنوان سازهای انرژی هوای فشرده بهآشنایی با انواع ذخیره پنجم

 ششم بندی آنهاکالسه

سازی انرژی هیدرومكانیكی و عنوان یكی از ابزار ذخیرهسازهای انرژی هیدرولیكی بهآشنایی با انواع ذخیره هفتم

 هشتم بندی آنهاکالسه

 نهم
 بندی آنهاکالسه سازهای نوین و نوظهور انرژی مكانیكی وآشنایی با انواع ذخیره

 دهم

 یازدهم
 بندی آنهاسازی انرژی و کالسهعنوان یكی از ابزار ذخیرهسازهای هیدروژنی بهآشنایی با انواع ذخیره

 دوازدهم

 سیزدهم
 بندی آنهاسازهای انرژی مكانیكی ترکیبی و کالسهآشنایی با انواع ذخیره

 چهاردهم

های قطعیت منابع اولیه انرژیسازهای انرژی مكانیكی در موضوع عدمذخیرهآشنایی با نقش انواع  پانزدهم

 شانزدهم تجدیدپذیر
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42 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 منابع اصلی:

 .1397انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، های تبدیل و ذخیره انرژی، رامین حقیقی خوشخو، روش. 1

 .1395ابرخازن منبع ذخیره آینده، مجید زندی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،  .2

 .1397انرژی خورشیدی انرژی پایدار آینده، مجید زندی و مریم امیرحسینی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، . 3

4. Paul Breeze, “ Power System Energy Storage Technologies”, Elsevier Science, 2018. 
5. Alfred Rufer, “Energy Storage: Systems and Components”, 1st edition, springer, 2018.  

6. Bent Sørensen, “Solar Energy Storage”, Elsevier Ltd. , 2015.  

7. Rupp Carriveau, David S.-K. Ting, " Methane and Hydrogen for Energy Storage ", Institution of Engineering 

and Technology, 2016. 

8. Gabriele Zini, Paolo Tartarini, " Solar Hydrogen Energy Systems: Science and Technology for the Hydrogen 

Economy ", Springer Science & Business Media, 2012. 

9. Ram Gupta, Angelo Basile, T. Nejat Veziroglu, "Compendium of Hydrogen Energy: Hydrogen Storage, 

Distribution and Infrastructure", Elsevier Science, 2016. 

10. Odne Stokke Burheim, " Engineering Energy Storage ", Elsevier Science, 2017. 
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 انرژی اکتیو و پسیو سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

 انرژی اکتیو و پسیو

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Active & Passive Energy 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 : عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 های کم انرژی.و رویکردهای نوین به طراحی و اجرای ساختمان با مسئله جهانی انرژی.آشنایی 1

 های اکتیو و پسیو انرژی در انواع کاربرد.با استفاده از سیستم. آشنایی 2

 های تجدیدپذیر در ترکیب انواع اکتیو و پسیو آنهاوری انرژیبا افزایش بهره. آشنایی 3
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 انرژی اکتیو و پسیو سرفصل درس:

 سرفصل هفته

تجدیدپذیر شامل انرژی بادی، خورشیدی، آشنایی با تاریخچه استفاده پسیو و اکتیو از انواع انرژی اول

 دوم  گرمایی و ...زمین

 صورت اکتیو و پسیوهای تجدیدپذیر بهزیستی در استفاده از انواع انرژیآشنایی با مباحث محیط سوم

 صورت اکتیو و پسیو آشنایی با نیاز انرژی ساختمانی به چهارم

 پنجم

 صورت اکتیو و پسیو در انواع کاربردآشنایی با انرژی بادی به
 ششم

 هفتم

 صورت اکتیو و پسیو در انواع کاربردآشنایی با انرژی خورشیدی به
 هشتم

 نهم

 پسیو در انواع کاربرد صورت اکتیو وگرمایی و زیست توده بهآشنایی با انرژی زمین
 دهم

 یازدهم
 هایصورت اکتیو و پسیو )ترکیبی( در ساختمانهای تامین انرژی حرارتی بهآشنایی با روش
ZeroEnergy دوازدهم 

 سیزدهم
 هایصورت اکتیو و پسیو )ترکیبی( در ساختمانهای تامین انرژی الكتریكی بهآشنایی با روش
ZeroEnergy چهاردهم 

 پانزدهم
 هایصورت اکتیو و پسیو )ترکیبی( در ساختمانافزارهای طراحی تامین بهینه انرژی بهآشنایی با نرم

ZeroEnergy شانزدهم 
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 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

1. Twidell J. and T. Weir, “Renewable Energy Resources”, 2nd Edition, Routledge, 2005. 

2. Tushar K. Ghosh and Mark A. Prelas, “Energy Resources and Systems”, Volume 2: Renewable Resources, Springer 

Netherlands, 2011.  

3. Aldo V. da Rosa, “Fundamentals of Renewable Energy Processes”, 3rd Edition-Academic Press, 2012. 

4. Athienitis, A., & Brien, W. O. (n.d.). "Modeling, Desing, and Optimization of Net-Zero Energy Building", Wiley, 

2015.  

5. Jadhav N. Y., “Green and Smart Building: Advanced Technology Options”, Spinger, 2016. 

6. John Schaeffer, “Real Goods Solar Living Sourcebook: Your Complete Guide to Living beyond the Grid with 

Renewable Energy Technologies and Sustainable Living”, New Society Publishers, 2014. 

7. Manwell, McGowan, and Rogers, “Wind Energy Explained”, 2nd Edition, Wiley, 2009. 

8. Wei Tong, “Wind Power Generation and Wind Turbine Design”, WITpress, 2010. 

Sinisa Stankovic, “Neil Campbell and Alan Harries, Urban Wind Energy”, Earthscan, 2009. 

9. John A. Duffie and William A. Beckman, “Solar Engineering of Thermal Processes”,4th Edition, Wiley, 2013. 
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 های تجدیدپذیرکنترل در انرژی سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

 های تجدیدپذیرکنترل در انرژی

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 انگیسی:عنوان درس به 

Control of Renewable Energies 

Conversion Sources 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 0: عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار          آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 های تجدیدپذیرهای کاربردی در سیستمکنندهبا نحوه کار کنترل. آشنایی 1

 هاکنندهکنترلهای بندی. دسته2

 های تجدیدپذیرکامل سیستمسازی . شبیه3

 

 

 

 

 

 



 دوره کارشناسی ارشد  -های تجدیدپذیر مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی

 

47 صفحه    

 های تجدیدپذیرکنترل در انرژی سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 های تجدیدپذیرهای کاربردی در سیستمکنندههای کنترلبندیدسته اول

 انداز باال ، بدون ترم انتگرالکننده راهکنترل دوم 

 انداز باال هیبریدیکننده راهکنترل سوم

 کنندهسازی سیستم و کنترلشبیه چهارم

 رگوالتور ترکیبی با مسدودکن باال پنجم

 کننده هیسترزیس کنترل ششم

 هیسترزیس مدوله هفتم

 آی مرتبط با یک مدوالسیون پهنای باندرگوالتور پی هشتم

 معرفی یک سیستم هیبریدی با چند منبع تجدیدپذیر نهم

 سوختیسازی پیلمدل دهم

 سازی باتریمدل یازدهم

 های تجدیدپذیرکننده توان در سیستمکنترل دوازدهم

 های تجدیدپذیرکننده انرژی در سیستمکنترل سیزدهم

 هامعرفی چند کانورتر و نحوه عملكرد آن چهاردهم

 مد لغزشی پانزدهم

 کننده مسطحکنترل شانزدهم
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 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

1. R. Gavagsaz-Ghoachani, M. Phattanasak, J.-P. Martin, S. Pierfederici, B. Nahidmobarakeh, and P. Riedinger, “A 

Lyapunov Function for Switching Command of a DC–DC Power Converter With an LC Input Filter,” IEEE Trans. Ind. 

Appl., vol. 53, no. 5, pp. 5041–5050, Sept.-Oct. 2017. 

2. R. Gavagsaz-Ghoachani, M. Phattanasak, J.-P. Martin, S. Pierfederici, B. Nahid-Mobarakeh, and B. Davat, 

“Generalisation of an averaged model approach to estimate the period-doubling bifurcation onset in power 

converters,” IET Power Electron, vol. 9, no. 5, pp. 977–988, Apr. 2016. 

3. R. Gavagsaz-Ghoachani, , M. Phattanasak, M. Zandi, J.-P. Martin, S. Pierfederici, B. Nahid-mobarakeh, and B. Davat, 

“Estimation of the bifurcation point of a modulated-hysteresis current-controlled DC–DC boost converter: stability 

analysis and experimental verification,” IET Power Electron, vol. 8, no. 11, pp. 2195–2203, Nov. 2015. 

4. M. Phattanasak, R. Gavagsaz-Ghoachani, J.-P. Martin, B. Nahid-mobarakeh, S. Pierfederici, and B. Davat, “Control 

of a Hybrid Energy Source Comprising a Fuel Cell and Two Storage Devices using Isolated Three-Port Bidirectional DC-

DC Converters,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 51, no. 1, pp. 491–497, Jan./Feb. 2015. 

5. R. Gavagsaz-Ghoachani, J. Martin, S. Pierfederici, B. Nahid-Mobarakeh, and B. Davat, “DC Power Networks With 

Very Low Capacitances for Transportation Systems: Dynamic Behavior Analysis,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 28, 

no. 12, pp. 5865–5877, Dec. 2013. 

6. M. Karbalaye Zadeh, R. Gavagsaz-ghoachani, J.-P. Martin, S. Pierfederici, B. Nahid-Mobarakeh, and M. Molinas, 

“Discrete-Time Tool for Stability Analysis of DC Power Electronics Based Cascaded Systems,” IEEE Trans. Power 

Electron., vol. 32, no.1, pp.652–667, Jan 2017. 

7. C.K. Tse, "Complex Behavior of Switching Power Converters". Boca Raton, FL: CRC Press, 2004. 

8. R. W. Erickson, D. Maksimovic, "Fundamentals of Power Electronics, 2 ed.": Kluwer Academic Publishers, 2001. 

9. Jean-Jacques E. Slotine, Weiping Li, Applied Nonlinear Control, Prentice Hall, 1991. 

10. Ali H. Nayfeh, Balakumar Balachandran, Applied Nonlinear Dynamics: Analytical, Computational, and Experimental 

Methods, John Wiley & Sons, 2008. 
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11. Gerasimos G. Rigatos, Nonlinear Control and Filtering Using Differential Flatness Approaches, Springer 

International Publishing, 2015. 

12. O. BEUCHER and M. WEEKS, Introduction to MATLAB & Simulink, Infinity Science Press, 2007. 

13. E. Monmasson, Power Electronic Converters: PWM Strategies and Current Control Techniques, ISTE Ltd and John 

Wiley & Sons Inc, 11 mars 2011. 

14. M. Kazimierczuk, Pulse-width modulated DC-DC power converters, Chichester, U.K.: Wiley, 2008. 
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 منابع و مصارف انرژی سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

 منابع و مصارف انرژی

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:پیش دروس

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Energy Sources & Consumption 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 0: عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 بندی منابع انرژیبا دسته. آشنایی 1

 های تجدیدپذیر کلی منابع انرژی در سیستم. کاربردهای 2

 های تجدیدپذیر  های منابع انرژیبا چالش. آشنایی 3

 های منابعموجود برای رفع چالشهای حلراه. ارائه 4
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 منابع و مصارف انرژی سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 بندی منابع انرژیدسته اول

 های تجدیدپذیر معرفی کاربردهای کلی منابع انرژی در سیستم دوم 

 های متفاوت منابع انرژیبیان مشكل سوم

 های سوختیهای پیلآشنایی با چالش چهارم

 فیلتر اکتیو برای رفع یک چالش پیل سوختیسیستم  پنجم

 کننده سیستم فیلتر اکتیوها و کنترل معرفی شكل موج ششم

 های باتریآشنایی با چالش هفتم

 هااکوالیزر راهكاری برای چالش باتری هشتم

 های فتوولتاییکهای سیستمآشنایی با چالش نهم

 های باالنس ولتاژحلمعرفی راه دهم

 نحوه انجام کار آزمایشگاهی برای باالنس ولتاژ یازدهم

 های کاربردیمعرفی مبدل دوازدهم

 هامزایا و محدودیت -کاربردها –ها مقایسه مبدل سیزدهم

 LCبیان نقش فیلترهای  چهاردهم

 های بار توان ثابتبار منفی در سیستم پانزدهم

 معرفی چند سیستم کاربردی با توان ثابت شانزدهم
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 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

1. Shahin, R. Gavagsaz-Ghoachani, J.-P. Martin, S. Pierfederici, B. Davat, and F. Meibody-Tabar, “New Method to Filter 

HF Current Ripples Generated by Current-Fed DC/DC Converters,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 26, no. 12, pp. 

3832–3842, Dec. 2011. 

2. R. Gavagsaz-Ghoachani, J. Martin, S. Pierfederici, B. Nahid-Mobarakeh, and B. Davat, “DC Power Networks With 

Very Low Capacitances for Transportation Systems: Dynamic Behavior Analysis,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 28, 

no. 12, pp. 5865–5877, Dec. 2013. 

3. M. Karbalaye Zadeh, R. Gavagsaz-ghoachani, J.-P. Martin, S. Pierfederici, B. Nahid-Mobarakeh, and M. Molinas, 

“Discrete-Time Tool for Stability Analysis of DC Power Electronics Based Cascaded Systems,” IEEE Trans. Power 
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Moreno-Alfonso,” Power-electronic systems for the grid integration of renewable energy sources: A survey”, IEEE 

Transactions on Industrial Electronics, 53(4):1002–1016, June 2006. 

5. C.K. Tse, Complex Behavior of Switching Power Converters. Boca Raton, FL: CRC Press, 2004. 

6. R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, 2 ed.: Kluwer Academic Publishers, 2001. 

7. A. H. Nayfeh, Balakumar Balachandran, Applied Nonlinear Dynamics: Analytical, Computational, and Experimental 
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8. Jean-Jacques E. Slotine, Weiping Li, Applied Nonlinear Control, Prentice Hall, 1991. 
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10.Gerasimos G. Rigatos,  . Nonlinear Control and Filtering Using Differential Flatness Approaches, Springer 

International Publishing, 2015. 

11. O. BEUCHER and M. WEEKS, Introduction to MATLAB & Simulink, Infinity Science Press, 2007. 

12. E. Monmasson, Power Electronic Converters: PWM Strategies and Current Control Techniques, ISTE Ltd and John 

Wiley & Sons Inc, 11 mars 2011. 
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13. M. Kazimierczuk, Pulse-width modulated DC-DC power converters, Chichester, U.K.: Wiley, 2008. 
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 های تجدیدپذیرتبدیل انرژی در انرژی سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 فارسی:عنوان درس به 

 های تجدیدپذیرتبدیل انرژی در انرژی

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Energy Conversion in Renewable 

Energies 

 

تعداد 

ساع

 ت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 0: عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 های تبدیل انرژی در منابع تجدیدپذیرروش. شناخت 1

 سازی انرژی تجدیدپذیرهای تبدیل انرژی در ذخیرهبا روش. آشنایی 2

 های مختلف تبدیل انرژی نوینبا مکانیسم. آشنایی 3
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 های تجدیدپذیرتبدیل انرژی در انرژی سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 اول

 های تبدیل سنتی و نوین انرژی شناخت روش
 دوم 

 سوم

 انرژی الكتریكیتبدیل انرژی خورشیدی به 
 چهارم

 پنجم

 تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی
 ششم

 تبدیل انرژی بادی به انرژی الكتریكی هفتم

 تبدیل انرژی آبی به انرژی الكتریكی هشتم

 تبدیل انرژی زیستی به انرژی الكتریكی و انرژی حرارتی نهم

 انرژی حرارتی گرمایی به انرژی الكتریكی وتبدیل انرژی زمین دهم

 یازدهم

 (Energy Harvestingتبدیل انرژی از منابع نامتعارف به انرژی الكتریكی )
 دوازدهم

 سیزدهم

 های سوختی به شكل الكتریكی و حرارتی و ترکیبیتبدیل انرژی در انواع پیل
 چهاردهم

 پانزدهم

 و ابرخازنآشنایی با تبدیل انرژی در ذخیره انرژی الكتروشیمیایی در باتری 
 شانزدهم
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 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی
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10. J. R. Balfour, M. Shaw & N. B. Nash, “Introduction to Photovoltaic System Design (The Art and Science of 

Photovoltaics)”, 2018.  

11. Ravindranath, N. H. and Hall, D.D., “Biomass, Energy and Environment.” Oxford University Press, 1995. 
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57 صفحه    

 های تجدیدپذیرپایداری سیستمو تحلیل  سازیمدل سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

و تحلیل پایداری  سازیمدل

 های تجدیدپذیرسیستم

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Modeling and Stability Analysis 

of Renewable Systems 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 0: عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 های تجدیدپذیرسازی در سیستمآشنایی با مدل .1

 های پایدارسازی بیان روش .2

 های کاربردیسازی سیستمشبیه .3

 هاآنالیز روابط و شکل موج .4
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58 صفحه    

 های تجدیدپذیرو تحلیل پایداری سیستم سازیمدلسرفصل درس: 

 سرفصل هفته

 های متفاوتسازیبیان مدل اول

 هاهای دوشاخگی در مبدلمعرفی پارامترها و نمونه دوم 

 های پیوستهپایداری در سیستم سوم

 های گسستهپایداری در سیستم چهارم

 سازیهای مدلاستراتژی پنجم

 کنندهسازی گسسته یک مبدل با کنترلمدل ششم

 های متفاوتنحوه رسم دیاگرام دوشاخگی با استفاده از مدل هفتم

 تحلیل مقادیر ویژه سیستم و کنترل مقاوم هشتم

 سازی سیستمشبیه نهم

 سازیاعتبارسنجی نتایج شبیه دهم

 هامزایا و محدودیت –سازی پیوسته مدل یازدهم

 های پسیو و اکتیوپایدار کننده دوازدهم

 بار توان ثابت سیزدهم

 سازی پیوستهمدل چهاردهم

 لیاپونف پانزدهم

 پایداری معیارهای شانزدهم
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59 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

1. M. Karbalaye Zadeh, R. Gavagsaz-ghoachani, J.-P. Martin, S. Pierfederici, B. Nahid-Mobarakeh, and M. 

Molinas, “Discrete-Time Tool for Stability Analysis of DC Power Electronics Based Cascaded Systems,” IEEE 

Trans. Power Electron., vol. 32, no.1, pp.652–667, Jan 2017. 

2. R. Gavagsaz-Ghoachani, M. Phattanasak, J.-P. Martin, S. Pierfederici, B. Nahidmobarakeh, and P. Riedinger, “A 

Lyapunov Function for Switching Command of a DC–DC Power Converter With an LC Input Filter,” IEEE Trans. 

Ind. Appl., vol. 53, no. 5, pp. 5041–5050, Sept.-Oct. 2017. 

3. L. M. Saublet, R. Gavagsaz-Ghoachani, J.-P. Martin, B. Nahid-Mobarakeh, and S. Pierfederici, “Asymptotic 

Stability Analysis of the Limit Cycle of a Cascaded DC–DC Converter Using Sampled Discrete-Time Modeling,” 

IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 63, no. 4, pp. 2477–2487, Apr. 2016. 

4. A. Emadi, A. Khaligh, C. H. Rivetta, and G. A. Williamson, “Constant power loads and negative impedance 

instability in automotive systems: Definition, modeling, stability, and control of power electronic converters 

and motor drives,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 55, no. 4, pp. 1112–1125, Jul. 2006. 

5. M. Cespedes, L. Xing, and J. Sun, “Constant-power load system stabilization by passive damping,” IEEE Trans. 

Power Electron., vol. 26, no. 7, pp. 1832–1836, Jul. 2011. [3] M. Ashourloo, A. Khorsandi, and H. Mokhtari, 

“Stabilization of DC microgrids with constant-power loads by an active damping method,” in Proc. 4th Power 

Electron., Drive Syst. Technol. Conf. (PEDSTC), pp. 471–475, Feb. 2013. 

6. P. Magne, D. Marx, B. Nahid-Mobarakeh, and S. Pierfederici, “Largesignal stabilization of a DC-link supplying 

a constant power load using a virtual capacitor: Impact on the domain of attraction,” IEEE Trans. Ind. Appl., 

vol. 48, no. 3, pp. 878–887, May/Jun. 2012. 

7. X. Lu, K. Sun, L. Huang, J. M. Guerrero, J. C. Vasquez, and Y. Xing, “Virtual impedance based stability 

improvement for DC microgrids with constant power loads,” in Proc. IEEE Energy Convers. Congr. Exposit. 

(ECCE), pp. 2670–2675, Sep. 2014. 

8. C.K. Tse, "Complex Behavior of Switching Power Converters". Boca Raton, FL: CRC Press, 2004. 

9. R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, 2 ed.: Kluwer Academic Publishers, 2001. 
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60 صفحه    

10. A. H. Nayfeh, Balakumar Balachandran, Applied Nonlinear Dynamics: Analytical, Computational, and 

Experimental Methods, John Wiley & Sons, 2008. 

11. Gerasimos G. Rigatos, Nonlinear Control and Filtering Using Differential Flatness Approaches, Springer 

International Publishing, 2015. 

12. O. BEUCHER and M. WEEKS, Introduction to MATLAB & Simulink, Infinity Science Press, 2007. 

13. M. Kazimierczuk, Pulse-width modulated DC-DC power converters, Chichester, U.K.: Wiley, 2008. 
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61 صفحه    

 نگری و رصد انرژی آینده سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

 نگری و رصد انرژی آینده

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Energy Forecasting and 

Observation 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 : عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 نگری و رصد انرژی های مختلف آیندهآشنایی با روش

 های تجدیدپذیرنگری و رصد انرژی در ایران و جهان با نگرش به انرژیآشنایی با آینده

 گزاری انرژی  ریزی و سیاستریزی، برنامهها، طرحآشنایی با استراتژی

 های تجدیدپذیرگزاری انرژی در ایران با نگرش به انرژییاستریزی و سریزی، برنامهها، طرحارائه صحیح استراتژی
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62 صفحه    

 نگری و رصد انرژی آینده سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 اول
 آشنایی با مفاهیم گوناکون رصد انرژی شامل:

 Energy observation, futuring, forecasting, monitoring, intelligence, assessment,… 
 دوم 

  Energy Strategies های انرژی در جهان و با مطالعات تطبیقیبا استراتژیآشنایی  سوم

  Energy Planning ریزی انرژی در جهان و با مطالعات تطبیقیآشنایی با طرح چهارم

  Energy Programming ریزی انرژی در جهان و با مطالعات تطبیقیآشنایی با برنامه پنجم

  Energy  Policies انرژی در جهان و با مطالعات تطبیقیگذاری آشنایی با سیاست ششم

 هفتم

 گذاری انرژی در ایران ریزی و سیاستریزی،  برنامههای،  طرحآشنایی با استراتژی
 هشتم

 نهم

 نگری انرژی سازی توصیفی آیندهآشنایی با انواع مدل
 دهم

 یازدهم

 نگری انرژی سازی ریاضی آیندهآشنایی با انواع مدل
 دوازدهم

 سیزدهم

 نگری انرژی در ایرانسازی توصیفی آیندهمدل
 چهاردهم

 پانزدهم

 نگری انرژی در ایرانسازی ریاضی آیندهمدل
 شانزدهم
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63 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

1. George Kariniotakis, “Renewable Energy Forecasting From Models to Applications”, A volume in Woodhead 
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2. Jan Kleissl, “Solar Energy Forecasting and Resource Assessment”, Academic Press, 2013. 

3. P. Drobinski,  M. Mougeot, D. , Picard,  R. Plougonven &  P. Tankov, “Renewable Energy: Forecasting and Risk 

Management”, Springer, 2017. 

4. Ricardo J. Bessa, Jethro Dowell & Pierre Pinson, “Renewable Energy Forecasting“, John Wiley & Sons, 2016. 

5. James C. White, “Global Energy Strategies: Living with Restricted Greenhouse Gas Emissions”, Environmental 

Science Research, vol 47, 1993. 

6. Justin Gonzalez, “Energy Planning: Approaches and Assessment (Energy Policies, Politics and Prices)”, Nova 

Science Pub Inc, 2017. 

7.  Timothy F. Braun & Lisa M. Glidden, “Understanding Energy and Energy Policy”, Zed books, 2014. 

8. Andreas Goldthau, “The Handbook of Global Energy Policy (Handbooks of Global Policy)”, Wiley blackwell, 

2016. 

9. Chris Foulds, " Advancing Energy Policy ", Springer, 2018. 

10. Wei-Chiang Hong, "Kernel Methods and Hybrid Evolutionary Algorithms in Energy Forecasting", MDPI, 2018. 

11. Thomas J. Sargent, "Energy, Foresight and Strategy", Routledge, 2016. 
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64 صفحه    

 های انرژی تجدیدپذیر های قدرت سیستممبدل سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

های های قدرت سیستممبدل

 انرژی تجدیدپذیر 

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Power Converters of 

Renewable Energy Systems 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 0: عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 هابندی مبدلآشنایی با دسته .1

 های تجدیدپذیر های قدرت در سیستمکاربردهای کلی مبدل .2

  های تجدیدپذیر های انرژیهای کاربردی در سیستمآشنایی با نحوه کار مبدل .3

 افزارسازی مدهای کاری برای چند مبدل به کمک نرمشبیه .4
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65 صفحه    

 های انرژی تجدیدپذیر های قدرت سیستممبدل سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 سرفصل اول

 هابندی مبدلدسته دوم 

 های تجدیدپذیر های قدرت در سیستمهای کلی مبدلمعرفی جایگاه سوم

 هاهای متفاوت مبدلبیان کاربرد چهارم

 های قدرتهای مبدلها و محدودیتآشنایی با مزیت پنجم

 معرفی کانورترهای دی سی غیر ایزوله و مقایسه هر یک ششم

 سی ایزوله معرفی کانورترهای دی هفتم

 هاآشنایی با مدهای کاری مبدل هشتم

 آشنایی با استفاده از کانورترهای متناسب با منابع انرژی تجدیدپذیر نهم

 های فتوولتاییکآشنایی با اینورترهای سیستم دهم

 های قدرت کسكیدمعرفی مبدل یازدهم

 های قدرت چندسطحیمعرفی مبدل دوازدهم

 افزار پیشنهادینرمآشنایی با  سیزدهم

 چهاردهم

 سازی مبدل قدرت سه سطحیشبیه
 پانزدهم

 های تجدیدپذیرهای قدرت جدید در سیستمسازی مبدلشبیه شانزدهم
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66 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

1. R. Gavagsaz-Ghoachani, M. Phattanasak, M. Zandi, J-P. Martin, B. Nahid-mobarakeh, and S. Pierfederici, 

“Control of a two-phase interleaved boost converter with input LC filter for fuel cell vehicle applications,” in 

Proc. VPPC, 2017. 

2. L. M. Saublet, R. Gavagsaz-Ghoachani, J.-P. Martin, B. Nahid-Mobarakeh, and S. Pierfederici, “Asymptotic 

Stability Analysis of the Limit Cycle of a Cascaded DC–DC Converter Using Sampled Discrete-Time Modeling,” 

IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 63, no. 4, pp. 2477–2487, Apr. 2016. 
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5. C.K. Tse, "Complex Behavior of Switching Power Converters". Boca Raton, FL: CRC Press, 2004. 

6. R. W. Erickson, D. Maksimovic, "Fundamentals of Power Electronics", 2 ed.: Kluwer Academic Publishers, 2001. 

7. Hassan K.Khalil, "Nonlinear Systems", Pearson; 3 edition, December  2001. 
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“Control of a Hybrid Energy Source Comprising a Fuel Cell and Two Storage Devices using Isolated Three-Port 

Bidirectional DC-DC Converters,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 51, no. 1, pp. 491–497, Jan./Feb. 2015. 
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67 صفحه    

  انرژی و محیط زیست سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

  انرژی و محیط زیست

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Energy and Environment 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 0: عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 های ارزیابی آثار تولید و مصرف انرژی بر محیط زیستبا روش. آشنایی 1

 بر روش های تاثیرسیاست حفاظت از محیط زیست بر توسعه بخش انرژی و اقتصاد. تسلط 2

 های تجدیدپذیر و محیط زیستبر اثر متقابل انرژی. آشنایی 3
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68 صفحه    

  انرژی و محیط زیست سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 مباحث پایه )انرژی و محیط زیست، آلودگی محیط زیست ، اثر تغییر زیست محیطی( اول

 های شهریهای اسیدی( آلودگیچرخه مواد در طبیعت )تراز انرژی جو، تغییر آب و هوایی، باران دوم 

 (Water Pinchچرخه آب )آب برای انرژی ، انرژی برای آب، طراحی شبكه های آب  سوم

گذاری در محیط زیست )مقدمه، استانداردهای زیست محیطی، معیارهای زیست محیطی، سیاست چهارم

 های   زیست محیطی(سیاست

 پنجم

 Lifeریزی زیست محیطی ) مقدمه، رویكردهای زیست محیطی، تحلیل چرخه عمر )های برنامهروش

Cycle Analysis)) 

 ششم

 هفتم

 هشتم

انرژی و محیط زیست، خدمات  -های زیست محیطی، رابطه اقتصاداکوسیستم، توسعه پایدار )مدل

 و تخمین ارزش خدمات اکوسیستم( و ارزیابی ESاکوسیستم )

 نهم

 دهم

 یازدهم

 تحلیل امرژی )مقدمه، مفاهیم، روش تحلیل صنایع بر اساس تحلیل امرژی(
 دوازدهم

 سیزدهم

 های کنترل ثانویه(های کنترل اولیه، روشکنترل پخش انتشار )روش
 چهاردهم

 پانزدهم
تجدیدپذیر در سد انرژی جهانی در تغییر شرایط اقلیمی و های برسی افزایش ضریب تاثیر افزایش انرژی

 شانزدهم محیط زیست
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69 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی
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2. Robin Smith, Chemical Process Design and Integration, Chapter 8,25,26, John Wiley & Sons Ltd, 2005.  

3. Francis M. Vanek Louis D. Albright, Energy Systems Engineering Evaluation and Implementation, McGraw-Hill 

Companies, 2008.  

4. https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-actors. 

5. Efstathios E. Michaelides, "Energy, the Environment, and Sustainability ", CRC Press, 2018. 

6. Ibrahim Dincer, Adnan Midilli, Haydar Kucuk, " Progress in Exergy, Energy, and the Environment ", Springer, 

2014. 

7. Sofien Tiba, Anis Omri, " Literature survey on the relationships between energy, environment and economic 

growth ", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 69, 2017. 

8. Theerthagiri Jayaraman, Arun Prasad Murthy, Venugopal Elakkiya, Sivaraman Chandrasekaran, Palaniyandy 

Nithyadharseni, Ziyauddin Khan, Raja Arumugam Senthil, Ravi Shanker, Mitty Raghavender, Parasuraman 

Kuppusami, Madhavan Jagannathan, Muthupandian Ashokkumar, " Recent development on carbon based 

heterostructures for their applications in energy and environment: A review ", Journal of Industrial and 

Engineering Chemistry, Volume 64, 2018. 

9. Shuai Cao, Bing Li, Rongmei Zhu, Huan Pang, " Design and synthesis of covalent organic frameworks towards 

energy and environment fields", Chemical Engineering Journal, Volume 355, 2019. 

10. Subramanian Senthilkannan Muthu, " Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Volume 

1", Springer Science & Business Media, 2014. 

11. Ángel Arcos-Vargas, Laureleen Riviere, " Grid Parity and Carbon Footprint: An Analysis for Residential Solar 

Energy in the Mediterranean Area ", Springer, 2018. 
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 ریاضی در انرژی سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 فارسی:عنوان درس به 

 ریاضی در انرژی

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Mathematics in Energy 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 : عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 موردنیاز در حوزه انرژی شناخت مبانی احتمال و آمار .1

 های احتمالروشسازی مسایل مهندسی انرژی با استفاده از آشنایی با مدل .2

 های آماریتحلیل داده با استفاده از روش .3

 طراحی آزمایش در حوزه انرژی .4

 در حوزه انرژی انجام آزمایش و جمع آوری داده .5

 در حوزه انرژی تحلیل و توصیف داده .6

 های آماری در حوزه انرژیحل مسایل کاربردی مهندسی با استفاده از تحلیل .7
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71 صفحه    

 ریاضی در انرژی سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 اول

 های انرژی تجدیدپذیردر سیستم آشنایی با عدم قطعیت –مقدمه 
 دوم 

 های احتمالی مربوطتعریف متغیر گسسته و توزیع سوم

 های احتمالی مربوطتعریف متغیر پیوسته و توزیع چهارم

 های احتمالی چند متغیرهشناخت توزیع پنجم

 ششم

 های انرژی تجدیدپذیرسیستمآشنایی با قابلیت اطمینان در 
 هفتم

 آشنایی با آمار توصیفی هشتم

 برداریهای نمونهشناخت روش نهم

 های آماریآشنایی با بازه دهم

 آشنایی با آزمون فرضیه یازدهم

 دوازدهم

 ایهای مقایسهآشنایی با آزمون
 سیزدهم

 آشنایی با آنالیز واریانس چهاردهم

 پانزدهم

 های تصادفیفرآیندهای اتفاقی و طراحی بلوکآشنایی با 
 شانزدهم
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72 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

1. Douglas C. Montgomery and George C. Runger, "Applied Statistics and Probability for Engineers", 6th Edition, 

Wiley, 2014.  

2. Mongomery, D.C., "Design and Analysis of Experiments"Joh Wiley & Sons, 2013.  

3. Valentin Bertsch, Wolf Fichtner, Vincent Heuveline, Thomas Leibfried, "Advances in Energy System 

Optimization ", Springer, 2017. 

4. D. R. Cox, Christl A. Donnelly, " Principles of Applied Statistics ", Cambridge University Press, 2011. 

5. Lawrence E. Jones, " Renewable Energy Integration: Practical Management of Variability, Uncertainty, and 

Flexibility in Power Grids ", Academic Press, 2014. 

6. Ricardo G. Barcelona, " Energy Investments: An Adaptive Approach to Profiting from Uncertainties ", 

Springer, 2017. 

7. Haris Doukas, Alexandros Flamos, Jenny Lieu, " Understanding Risks and Uncertainties in Energy and Climate 

Policy: Multidisciplinary Methods and Tools for a Low Carbon Society", Springer, 2019. 

8. Tyler G. Hicks, " Handbook of Energy Engineering Calculations ", McGraw Hill Professional, 2011. 

9. Donald G. Newnan, Ted Eschenbach, Jerome P. Lavelle, " Study Guide for Engineering Economic Analysis ", 

Oxford University Press, 2004. 
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 سوختی پیل سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

 سوختی پیل

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Fuel Cell 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 0: عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 های سوختیآشنایی با انواع پیل .1

 های سوختیآشنایی با نحوه کارکرد پیل .2

 های سوختیآشنایی با انواع کاربردهای پیل .3

 های سوختیسازی ترمودینامیکی و چند بعدی حرارتی و الکترشیمیایی پیلآشنایی با انواع مدل .4

 های سوختیهای تبدیل انرژی در پیلآشنایی با روش .5

 های سوختی نوین و ویژهآشنایی با پیل .6
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 سوختی پیل درس:سرفصل 

 سرفصل هفته

 بندی آنهاهای سوختی و کالسهمعرفی و تشریح انواع پیل اول

 بندی آنهاهای سوختی هیدروژنی و کالسهمعرفی و تشریح انواع پیل دوم 

 بندی آنهاهوا و کالسه-های سوختی فلزمعرفی و تشریح انواع پیل سوم

 بندی آنهانوین و ویژه و کالسه های سوختیمعرفی و تشریح انواع پیل چهارم

 بندی آنهاهای سوختی میكروبی و کالسهمعرفی و تشریح انواع پیل پنجم

 ششم

 هوا، نوین و ویژه-های سوختی هیدروژنی، فلزهای مختلف و کاربردهای انواع پیلمبانی، سیستم
 هفتم

 های سوختیهای پیلمبانی ترمودینامیكی و جنبشی واکنش هشتم

 نهم

 های سوختیمبانی انتقال جرم و انتقال حرارت در پیل
 دهم

 یازدهم

 های سوختیسازی ترمودینامیكی و الكتروشیمیایی پیلبررسی مدل
 دوازدهم

 های سوختیسازی صفر بعدی، یک بعدی و چند بعدی پیلبررسی مدل سیزدهم

 چهاردهم

 های سوختی مبانی فرآیند تبدیل انرژی در فرآیند الكتروشیمیای تولید برق در انواع پیل
 پانزدهم

 های سوختیانواع پیل فزآیندهای کنترلی در شانزدهم
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75 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

1. Fuel Cell Systems Explained Technology– James Larminie, Andrew Dicks, UK- John Wiley, 2003. 

2. Handbook of Fuel Cells (4 V ol) W. Vielstich, A. Lamm, H. Gasteiger – U.S.A- John Wiley, 2003. 

3. Ryan O'Hayre, Suk-Won Cha, Whitney Colella, Fritz B. Prinz, "Fuel Cell Fundamentals", John Wiley & Sons, 

2016. 

4. Advanced Methods of Solid Oxide Fuel Cell Modeling, Jarosław Milewski, Konrad S´wirski, Massimo Santarelli, 

Pierluigi Leone, Springer-Verlag London Limited, 2011. 

5. I. Khazaee, H. Sabadbafan, “Effect of humidity content and direction of theflow of reactant gases on water 

management in the 4-serpentine and 1-serpentine flow channel in a PEM (proton exchange membrane) fuel 

cell” Energy, 2016. 

6. I. Khazaee, H. sabadbafan, “Numerical study of changing the geometry of the flow field of a PEM fuel cell 

“Heat and Mass Transfer., 51, 2015. 

7. Alireza Bayat, Nicholas Maus and Faramarz Gordaninejad, “Modeling of a Three-Dimensional Single-Phase 

Direct Methanol Fuel Cell”, J. Electrochem. En. Conv. Stor. 14(1), 011003, 2017. 

8. XiupingZhuJinrenNi, “  Simultaneous processes of electricity generation and p-nitrophenol degradation in a 

microbial fuel cell”,  Electrochemistry Communications, Volume 11, Issue 2, Pages 274-277,  2009. 

9. A. Ghanbarian, M.J. Kermani, Enhancement of PEM fuel cell performance by flow channel indentation, Energy 

Conversion and Management 110, 356–366, 2016. 

10. M. Gholizadeh, M.Ghazikhani, I.Khazaee, “Effect of changing the water balance on electro-osmotic flow in an 

elliptical single proton exchange membrane fuel cell” Energy conversion and management, 2016. 

11. I. Khazaee, A.Rava, “Numerical Simulation of The Performance of solid oxide fuel cell with different flow 

channel Geometries” Energy, 2016. 

12. Huseyin Kahraman, Mehmet F. Orhan, Flow field bipolar plates in a proton exchange membrane fuel 

cell:Analysis & modeling, Energy Conversion and Management, 2016. 
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76 صفحه    

 های حرارتی خورشیدیطراحی سیستم سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

های حرارتی طراحی سیستم

 خورشیدی

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Solar Thermal Systems Design 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 -: عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 : عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 های حرارتی خورشیدی.های طراحی سیستمآشنایی با روش .1

 صورت مرکزی و موضعی.های حرارتی خورشیدی بهآشنایی با طراحی سیستم .2

 های حرارتی خورشیدی. افزارهای طراحی سیستمآشنایی با نرم .3

 های حرارتی خورشیدی.سنجی نیروگاهمطالعات اقتصادی و امکانآشنایی با  .4
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77 صفحه    

 های حرارتی خورشیدیطراحی سیستم سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 های حرارتی خورشیدی های گوناگون طراحی سیستمآشنایی با روش اول

 حرارتی خورشیدی آشنایی کلی با طراحی کالكتورهای دوم 

 حرارتی خورشیدی سهموی شكل خطی و بشقابی کالكتورهایآشنایی با طراحی  سوم

 حرارتی خورشیدی  لوله خال آشنایی با طراحی کالكتورهای چهارم

 حرارتی خورشیدی هیبریدی آشنایی با طراحی کالكتورهای پنجم

 و مدهای ترکینگ های حرارتی خورشیدیآشنایی با طراحی انواع ترکر در سیستم ششم

 هفتم

 افزارها های پسیو حرارتی خورشیدی و فراگیری نرمطراحی سیستمآشنایی با 
 هشتم

 نهم
های کن خورشیدی و گرمایش فضا با استفاده از سیستمگرمدر طراحی آب T*solافزار فراگیری نرم

 دهم حرارتی خورشیدی

 یازدهم

 های حرارتی خورشیدیدر طراحی سیستمZeroEnergy 123افزار فراگیری نرم
 دوازدهم

 سیزدهم

 های حرارتی خورشیدیدر طراحی سیستم Easy rssافزار فراگیری نرم
 چهاردهم

 پانزدهم
کن شیرنموضعی )فر خورشیدی، آب های حرارتی خورشیدیآشنایی با طراحی چند نمونه از سیستم

 شانزدهم خورشیدی و...(
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78 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 نهاییهای آزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

 .1397انرژی خورشیدی انرژی پایدار آینده، مجید زندی و مریم امیرحسینی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،  .1

2. Laltu Chandra, Ambesh Dixit, " Concentrated Solar Thermal Energy Technologies: Recent Trends and 

Applications", Springer, 2017. 

3. Manuel Blanco, Lourdes Ramirez Santigosa, " Advances in Concentrating Solar Thermal Research and 

Technology", Elsevier Science, 2016. 

4. Werner Vogel, Henry Kalb, " Large-Scale Solar Thermal Power: Technologies, Costs and Development", John 

Wiley & Sons, 2010. 

5. Napoleon Enteria, Aliakbar Akbarzadeh, " Solar Energy Sciences and Engineering Applications ", CRC Press, 

2013. 

6. M. Santamouris, "Solar Thermal Technologies for Buildings: The State of the Art ", Routledge, 2014. 

7. Brian Norton, "Harnessing Solar Heat", Springer Science & Business Media, 2013. 

8. http://valentin.de/calculation/thermal/start/en 

9. https://www.123zeroenergy.com 

10. Amir Mohammad Norouzi, Majid Siavashi, MohammadHasan Khaliji Oskouei, "Efficiency enhancement of the 

parabolic trough solar collector using the rotating absorber tube and nanoparticles", Renewable Energy, 

Volume 145, 2020. 

11. https://www.designbuilder.co.uk/ 

12. https://www.easy-rss.co.uk/software-suite/solar-thermal 

13. https://www.homerenergy.com 

14. Nipun Goel, Robert A. Taylor, Todd Otanicar, "A review of nanofluid-based direct absorption solar collectors: 

Design considerations and experiments with hybrid PV/Thermal and direct steam generation collectors", 

Renewable Energy, Volume 145, 2020. 
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79 صفحه    

 فتوولتاییک خورشیدیهای سیستمطراحی  سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

های فتوولتاییک سیستمطراحی 

 خورشیدی

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Solar Photovoltaic Systems 

Design 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 : عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 : عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 های خورشیدی فتوولتاییک.سیستم های طراحیآشنایی با روش .1

 های خورشیدی فتوولتاییک متصل به شبکه و منفصل از شبکه.آشنایی با طراحی سیستم .2

 های خورشیدی فتوولتاییکافزارهای طراحی سیستمآشنایی با نرم .3

 .های خورشیدی فتوولتاییکسنجی نیروگاهآشنایی با مطالعات اقتصادی و امکان .4
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80 صفحه    

 های فتوولتاییک خورشیدیسیستمطراحی  سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 های خورشیدی فتوولتاییکهای گوناگون طراحی سیستمآشنایی با روش اول

 دوم 

 های خورشیدی فتوولتاییکسنجی سیستمآشنایی با مطالعات اقتصادی و امكان
 سوم

 های خورشیدی فتوولتاییکافزارهای طراحی سیستمآشنایی کلی با نرم چهارم

 پنجم
های خورشیدی فتوولتاییک منفصل از شبكه و متصل به در طراحی نیروگاه PVsystافزار فراگیری نرم

 ششم شبكه

 هفتم
های خورشیدی فتوولتاییک منفصل از شبكه و متصل به در طراحی نیروگاه PV*solافزار فراگیری نرم

 هشتم شبكه

 نهم
های خورشیدی فتوولتاییک منفصل از شبكه و متصل به در طراحی نیروگاه TRNSYSافزار فراگیری نرم

 دهم شبكه

 یازدهم
های خورشیدی فتوولتاییک منفصل از شبكه و متصل در طراحی نیروگاه RETScreenافزار فراگیری نرم

 دوازدهم به شبكه

 سیزدهم
های خورشیدی فتوولتاییک منفصل از شبكه و در طراحی نیروگاه Homer Energyافزار فراگیری نرم

 چهاردهم متصل به شبكه

 پانزدهم

 افزارهای طراحیهای خورشیدی فتوولتاییک بزرگ مقیاس در مقایسه نرمآشنایی با طراحی نیروگاه
 شانزدهم
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81 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

 .1397انرژی خورشیدی انرژی پایدار آینده، مجید زندی و مریم امیرحسینی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،  .1

2. N.D. Kaushika, Anuradha Mishra, Anil K. Rai, " Solar Photovoltaics: Technology, System Design, Reliability and 

Viability ", Springer, 2018. 

3. Mohammad Azad Malik, Peter Skabara, " Nanostructured Materials for Type III Photovoltaics ", Royal Society 

of Chemistry, 2017. 

4. L.M. Fernández-Ahumada, J. Ramírez-Faz, R. López-Luque, M. Varo-Martínez, I.M. Moreno-García, F. Casares 

de la Torre, "A novel backtracking approach for two-axis solar PV tracking plants", Renewable Energy, Volume 

145, 2020. 

5. http://www.pvsyst.com  

6. Aldo Orioli, "An accurate one-diode model suited to represent the current-voltage characteristics of crystalline 

and thin-film photovoltaic modules", Renewable Energy, Volume 145, 2020. 

7. https://www.solardesign.co.uk/pvsol-premium.php 

8. J. R. Balfour, M. Shaw & N. B. Nash, “Introduction to Photovoltaic System Design (The Art and Science of 

Photovoltaics)”, 2018.  

9. Joseph Burdick, Philip Schmidt, “Install Your Own Solar Panels: Designing and Installing a Photovoltaic System 

to Power Your Home”, Storey Publishing, LLC, 2017. 

10. http://www.trnsys.com 

11. https://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465 

12. Luis Hernández-Callejo, Sara Gallardo-Saavedra, Víctor Alonso-Gómez, "A review of photovoltaic systems: 

Design, operation and maintenance", Solar Energy, Volume 188, 2019. 

13. Piyush Choudhary, Rakesh Kumar Srivastava, "Sustainability perspectives- a review for solar photovoltaic 

trends and growth opportunities", Journal of Cleaner Production, Volume 227, 2019. 

14.  



 دوره کارشناسی ارشد  -های تجدیدپذیر مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی

 

82 صفحه    

 های بادیطراحی سیستم سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

 های بادیطراحی سیستم

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Wind Systems Design 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 : عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 : عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 های بادی.های طراحی سیستمآشنایی با روش

 های بادی متصل به شبکه و منفصل از شبکه.آشنایی با طراحی سیستم

 های بادیافزارهای طراحی سیستمآشنایی با نرم

 .نیروگاهی و موضعی صورتهای بادی بهسنجی سیستمآشنایی با مطالعات اقتصادی و امکان
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83 صفحه    

 های بادیطراحی سیستم سرفصل درس:

 سرفصل هفته

های بادیهای گوناگون طراحی سیستمآشنایی با روش اول  

 دوم 

های بادیسنجی سیستمآشنایی با مطالعات اقتصادی و امكان  
 سوم

های بادیافزارهای طراحی سیستمآشنایی کلی با نرم چهارم  

 

افزارهای های بادی محور افقی بزرگ مقیاس با استفاده از نرمسازی توربینطراحی و بهینه آشنایی با پنجم

 مهندسی )روتور، سیستم کنترل و سیستم برقی(

 ششم
 

افزارهای مهندسی آشنایی با طراحی مزارع بادی بزرگ مقیاس با استفاده از نرم هفتم  

 هشتم
 

 نهم
های بادی محور افقی کوچک مقیاس جهت استفاده در انرژی توربینسازی آشنایی با طراحی و بهینه

افزارهای مهندسی )روتور، سیستم کنترل و سیستم برقی(شهری با استفاده از نرم  دهم 

 یازدهم
های بادی محور عمودی داریوس کوچک مقیاس جهت استفاده در سازی توربینآشنایی با طراحی و بهینه

افزارهای مهندسی )روتور، سیستم کنترل و سیستم برقی(از نرمانرژی شهری با استفاده   دوازدهم 

 سیزدهم
های بادی محور عمودی ساوینیوس کوچک مقیاس جهت استفاده سازی توربینآشنایی با طراحی و بهینه

افزارهای مهندسی )روتور، سیستم کنترل و سیستم برقی(در انرژی شهری با استفاده از نرم  چهاردهم 

 پانزدهم
های بادی محور عمودی هیبریدی کوچک مقیاس جهت استفاده در انرژی شهری آشنایی با طراحی توربین

افزارهای مهندسی  )روتور، سیستم کنترل و سیستم برقی(با استفاده از نرم  شانزدهم 
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84 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

1.  Peter Jamieson, “Inovation in Wind Turbin Design”, Wiley, 2011.  

2.  Wei Tong, “Wind Power Generation and Wind Turbine Design”, WITpress, 2010.  

3.  Muyiwa Adaramola, “Wind Turbine Technology: Principles and Design”, Apple academic press, 2014.  

4. Abdel Ghani Aissaoui and Ahmed Tahour, “Wind Turbines Design, Control and Applications”, BoD – Books on 

Demand, 2016.  

5. Leon Mishnaevsky, "Repair of wind turbine blades: Review of methods and related computational mechanics 

problems", Renewable Energy, Volume 140, 2019. 

6. Hui Liu, Chao Chen, Xinwei Lv, Xing Wu, Min Liu, "Deterministic wind energy forecasting: A review of intelligent 

predictors and auxiliary methods", Energy Conversion and Management, Volume 195, 2019. 

7. Mukesh Kumar Lalji , “Design of Vertical Axis Wind Turbine: Design Development Fabrication and Testing of 

Small Vertical Axis Wind Turbine”, LAMBERT, 2012. 

8. Hawwa Kadum, Sasha Friedman, Elizabeth H.Camp & Raúl BayoánCal, “Development and scaling of a vertical 

axis wind turbine wake, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Volume 174,  Pages 303-

311, 2018. 

9. Christos Galinos, Torben J. Larsen, Helge A. Madsen & Uwe S. Paulsen, “Vertical Axis Wind Turbine Design 

Load Cases Investigation and Comparison with Horizontal Axis Wind Turbine,  Energy Procedia, Volume 94, 

Pages 319-328, 2016. 

10. Alexandru-Mihai CISMILIANU, Alexandru BOROS, Ionut-Cosmin ONCESCU & Florin FRUNZULICA, “New Urban 

Vertical Axis Wind Turbine Design”, INCAS BULLETIN, Volume 7, Issue 4, 2015. 
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 های خورشیدیکنشیرینطراحی آب سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

 های خورشیدیکنشیرینطراحی آب

 

تعداد 

 واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Solar Desalination Systems Design 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 : عملیتعداد واحد 

اختیاری 
 

 3: نظریتعداد واحد 

 : عملیتعدا واحد 

 ندارد   دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 مخصوص در ابعاد بزرگ شهری و صنعتیکن خورشیدی بهشیرینهای آبآشنایی با انواع سیستم

 های خورشیدیکنشیرینایجاد توانایی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای طراحی آب

 کن خورشیدیشیرینهای آبکاربردهای کلی سیستم

 هاکنشیرینآبهای موجود در زمینه آشنایی با چالش

 های این حوزههای موجود برای رفع چالشحلارائه راه
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86 صفحه    

 های خورشیدیکنشیرینطراحی آب سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 آب محلول و امالح الكتریكی هدایت آشنایی با خواص آب شور و لب شور،  تعاریف اول

 های خورشیدیکنهای پیش تصفیه برای آب شیرینروش دوم 

 فرایندهای تصفیه و شیرین سازی آب سوم

 کن خورشیدیشیرینهای آببندی سیستمدسته چهارم

 کن خورشیدیشیرینهای آبمعرفی کاربردهای کلی سیستم پنجم

 کن خورشیدیشیرینهای آبهای موجود در سیستمآشنایی با چالش ششم

 آب محلول و امالح الكتریكی هدایت تعاریف هفتم

 (ROهای خورشیدی غشایی از نوع اسمز معكوس )کنها و طراحی آب شیرینمحاسبه هشتم

 خورشیدی اسمز معكوس آب دریا کنشیرینسازی یک واحد نمونه آبطراحی و بهینه نهم

 خورشیدی اسمز معكوس آب لب شور کنشیرینسازی یک واحد نمونه آبطراحی و بهینه دهم

 های حرارتی خورشیدی چند اثرهکنشیرینطراحی آبها و محاسبه یازدهم

 حرارتی چند اثره کنشیرینطراحی و بهینه سازی یک واحد نمونه آب دوازدهم

 (HDگیری )رطوبت –های حرارتی خورشیدی رطوبت زنی کنشیرینها و طراحی آبمحاسبه سیزدهم

 گیریرطوبت –حرارتی رطوبت زنی  کنشیرینطراحی و بهینه سازی یک واحد نمونه آب چهاردهم

(، مزایا و محدودیتها برای CDI( و یون زدایی خازنی)EDRمعرفی روش الكترودیالیز  معكوس ) پانزدهم

 سازی آبشیرین

 بندی نهاییو جمع  شیرینآب تهیه هایروش اقتصادی مقایسه شانزدهم
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87 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 نهاییهای آزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

1. M. GH., N. Bakhtiari, M. Bidi, "Effects of tracking modes on the performance of a solar MED plant" , 

Desalination, Vol.380, pp.29-42, 2016. 

2. A. Naseri, M. Bidi, M. Ahmadi, "Thermodynamic and exergy analysis of a hydrogen and permeate water 

production process by a solar-driven transcritical CO 2 power cycle with liquefied natural gas heat sink" , 

Renewable Energy, Vol.113, pp.1215-1228, 2017. 

3. A. Naseri, M. Bidi, M. Ahmadi, R. Saidur, "Exergy analysis of a hydrogen and water production process by a 

solar-driven transcritical CO 2 power cycle with Stirling engine" , Journal of Cleaner Production, Vol.158, 

pp.165-181, 2017. 

4. H. Mokhtari, M. Bidi, M. GH., "Thermoeconomic Analysis and Multiobjective Optimization of a Solar 

Desalination Plant" , Journal of Solar Energy, Vol.2014, pp.1-13, 2014. 

5. Solar Energy for Water Desalination, Procedia Engineering, Volume 46, Pages 220-227, 2012. 

6. Solar desalination: A sustainable solution to water crisis in Iran, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

Volume 48, Pages 571-584, 2015. 

7. H. T. El-Dessouky, H. M. Ettouney, "Fundamentals of Salt Water Desalination", Elsevier, 2002.  

8. Kalogirou, "Seawater desalination using renewable energy sources", Progr Energy Combustion Science, 242-

281, 2005. 

9. Precise way to select desalination technologies -Khalid Al Subaie – Desalination 206 29-35 -Elsevier, 2007. 

10. Overview of the cost of desalinated water and costing methodologies -K.V. Reddy, N. Ghaffour -Desalination 

205 340-353 -Elsevier, 2007. 

11. Technical and economic comparison between PV-RO system and RO-Solar Rankine system -D. Manolakos et 

al -Desalination 221 37-46, 2008. 

12. Solar-driven desalination with reverse osmosis: the state of the art – A. Ghermandi, R. Messalem -Desalination 

and Water Treatment -7 285-296, 2009. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058/46/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321/48/supp/C
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=H.+T.+El-Dessouky&search-alias=digital-text&field-author=H.+T.+El-Dessouky&sort=relevancerank
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&text=H.+M.+Ettouney&search-alias=digital-text&field-author=H.+M.+Ettouney&sort=relevancerank
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13. Performance of a self-regulating solar multistage flash desalination system-S.M.A. Mustafa, D.I. Jarrar and H.I. 

Mansy -Solar Energy, 35 333, 1985. 

14. Techno-economic evaluation of a solar powered water desalination plant -G. Fiorenza, -V.K. Sharma -Energy 

Conversion and Management, 44, Pages 2217-2240, 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دوره کارشناسی ارشد  -های تجدیدپذیر مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی

 

89 صفحه    

 های هیبرید انرژی الكتریكیسیستم سرفصل درس:

 :سرفصل درس

 عنوان درس به فارسی:

های هیبرید انرژی سیستم

 الكتریكی

 

 تعداد واحد:

3 

 نوع واحد

 

 پایه

 :نظریتعداد واحد 

  نیاز:دروس پیش

 :عملیتعداد واحد 

 عنوان درس به انگیسی:

Electrical Energy Hybrid 

systems 

 

تعداد 

 ساعت:

48 

 تخصصی

 الزامی 
 : نظریتعداد واحد 

 : عملیتعداد واحد 

 اختیاری 
 3: نظریتعداد واحد 

 : عملیتعدا واحد 

   کلینیک      ندارد  دارد          ی:ملآموزش تكمیلی ع

  سمینار        آزمایشگاه        کارگاه          یلمسفر ع

 

 

 اهداف درس: 

 های تجدیدپذیرالکتریکی برپایه انرژیآشنایی با سیستم هیبریدی انرژی  .1

 های تجدیدپذیرمنابع تولید و منابع کمکی انرژی برپایه انرژی –آشنایی با ساختارهای متفاوت  .2

 سازی سیستم مورد مطالعهآشنایی با شبیه .3

 های تجدیدپذیرارائه نحوه کنترل و مدیریت سیستم هیبریدی برپایه انرژی .4
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90 صفحه    

 هیبرید انرژی الكتریكیهای سیستم سرفصل درس:

 سرفصل هفته

 های غیرخطیپدیده اول

 های دی سی  معرفی مبدل دوم 

 ارائه فایل اجرایی مبدل  -نحوه کار یک نمونه مبدل  سوم

 های تجدیدپذیربرپایه انرژی سازی سیستم هیبریدیآشنایی با شبیه چهارم

 بهره ولتاژ و جریان  –ها شكل موج پنجم

 تكمیل روابط  –تعاریف اجزا  –های دیفرانسیل حاکم بر سیستم معادله ششم

 عملكرد اجزا –معرفی کنترل کننده و اجزای تشكیل دهنده آن  هفتم

 گوناگون ساختارهای معرفی – های تجدیدپذیرنقش کانورترها در سیستم هیبریدی برپایه انرژی هشتم

 انرژی هیبرید هایسیستم

 های تجدیدپذیرمتفاوت سیستم هیبریدی برپایه انرژینقش اجزای  نهم

 های تجدیدپذیرمدل سیستم هیبرید ی برپایه انرژی دهم

 روش کنترلی مسطح –های نوین کنترلی سیستم روش یازدهم

 روابط -پروفیل بار  دوازدهم

 های تجدیدپذیرسازی منابع تولید برپایه انرژیمدل سیزدهم

 های تجدیدپذیربرپایه انرژی منابع کمكیسازی مدل چهاردهم

 مدیریت انرژی بین منابع تولید انرژی و منابع ذخیره پانزدهم

 های تجدیدپذیرتحلیل مدار اجرایی سیستم نمونه هیبریدی برپایه انرژی شانزدهم
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91 صفحه    

 :ارزشیابی

 میان ترم ارزشیابی مستمر
 های نهاییآزمون

 پروژه
 عملکردی نوشتاری

30% 10% 50% - 10% 

 

 :منابع اصلی

1. C.K. Tse, Complex Behavior of Switching Power Converters. Boca Raton, FL: CRC Press, 2004. 

2. R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, 2 ed.: Kluwer Academic Publishers, 2001. 

3. Jean-Jacques E. Slotine, Weiping Li, Applied Nonlinear Control, Prentice Hall, 1991. 

4. Ali H. Nayfeh, Balakumar Balachandran, Applied Nonlinear Dynamics: Analytical, Computational, and 

Experimental Methods, John Wiley & Sons, 2008. 

5. Hassan K.Khalil, "Nonlinear Systems", Pearson; 3 edition, December  2001. 

6. Gerasimos G. Rigatos, Nonlinear Control and Filtering Using Differential Flatness Approaches.59, no 1, pp. 

207-214, Jan. 2012. 

7. D. C. Hamill, D. J. Jeffries, “Subharmonics and chaos in a controlled switched-mode power converter,” IEEE 

Transactions on Circuits and Systems, vol. 35, no. 8, pp. 1059-1061, Aug. 1988. 

8. D. C. Hamill, J. H. B. Deane, D. J. Jefferies, “Modeling of chaotic DC-DC converters by iterated nonlinear 

mappings,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 7, no. 1, pp. 25-36, Jan.1992. 

9. H. Iu, C. Tse, “Study of low-frequency bifurcation phenomena of a parallel-connected boost converter 
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