
 

تبديل انرژی دروس گرايش 

  
 (واحذ 6)درس زير  2: عووهی اجباریدروس 

 1ريبضيبت پيشزفتِ 

 هببًی ديٌبهيک سيبالت هحبسببتی 

( واحذ 6) درس زير 3درس از  2: دروس تخصصی اجباری

هکبًيک سيبالت پيشزفتِ 

تزهَديٌبهيک پيشزفتِ 

( ّذايت يب تشعشغ يب جببجبيی)اًتمبل حزارت پيشزفتِ 

  (واحذ 12)هحور تخصصی درس از دروس زير هتناسب با  4: انتخابی –تخصصیدروس  

هحور تخصصی 

  ديناهيک سياالت  

هحور تخصصی  

علوم حرارتی  

هحور تخصصی 

  سيستن های انرژی 

هحور تخصصی 

نفت و گاز 

يط هتخلخل جزيبى در هح کبربزد اًزصی خَرشيذی اًتمبل حزارت در جزيبى ّبی دٍ فبسیتَربَالًس 

طزاحی شبکِ لَلِ کشی صٌعتی سَخت ٍاحتزاق پيشزفتِ  سَخت ٍ احتزاق پيشزفتِ ديٌبهيکرٍ یآّيذرٍ 

 تئَری اليِ هزسی تئَری اليِ هزسی
حزارت )هببحث بزگشيذُ در اًزصی 

 (سيبالت
تَليذ دهبّبی خيلی پبييي 

هببًی تَربَ کوپزسَرّب ( جببجبيی )ُ اًتمبل حزارت پيشزفت (جببجبيی )اًتمبل حزارت پيشزفتِ جزيبى لشج 

هبذل ّبی حزارتی پيشزفتِ ( تشعشغ )اًتمبل حزارت پيشزفتِ ( تشعشغ )اًتمبل حزارت پيشزفتِ  (جببجبيی )اًتمبل حزارت پيشزفتِ 

طزاحی تَربَهبشيي ّبی جزيبى  ( ّذايت )اًتمبل حزارت پيشزفتِ هکبًيک سيبالت پيشزفتِ  
هحَری  

جزيبى ّبی چٌذ فبس 

بْيٌِ سبسی سيستن ّبی اًزصی تزهَ ديٌبهيک پيشزفتِ تزهَ ديٌبهيک پيشزفتِ ديٌبهيک سيبالت هحبسببتی  

هکبًيک هحيط پيَستِ ًيزٍگبُ آبی پيشزفتِ  ديٌبهيک سيبالت هحبسببتی  اًذاسُ گيزی پيشزفتِ 

حزارت )هببحث بزگشيذُ در اًزصی 
( سيبالت

 سَخت ٍاحتزاق پيشزفتِهَتَر ّبی احتزاق داخلی پيشزفتِ  ُ اًذاسُ گيزی پيشزفت

حزارت )هببحث بزگشيذُ در اًزصی هکبًيک هحيط پيَستِ  
( سيبالت

 (جببجبيی )اًتمبل حزارت پيشزفتِ اًذاسُ گيزی پيشزفتِ  

( تشعشغ )اًتمبل حزارت پيشزفتِ هکبًيک هحيط پيَستِ هکبًيک هحيط پيَستِ جزيبى در هحيط هتخلخل 

( ّذايت )اًتمبل حزارت پيشزفتِ طزاحی شبکِ لَلِ کشی صٌعتی طزاحی شبکِ لَلِ کشی صٌعتی طزاحی شبکِ لَلِ کشی صٌعتی 

طزاحی هحفظِ ّبی تحت فشبر جزيبى در هحيط هتخلخل جزيبى در هحيط هتخلخل  

تکٌَلَصی کٌتزل فزايٌذ    

کٌتزل ٍ ابشار دليك    

واحذ  2: سوينار

حذ وا 6: پروژه

واحذ  32: جوع

. خَاّشوٌذ است سويٌبر را فمط يک ببر اخذ ًوبييذ*
. شَد اخذپبيبى ًبهِ تب سهبى دفبع السم است در ّز ًيوسبل *

 


