
داردارنژی ابعاد مختلفی
عباس ملکی

دانشکده مهندسی ارنژی



1364تهران،شریف،صنعتیدانشگاهمکانیکمهندسیدانشکدهمکانیک،مهندسیکارشناسی-

1374تهران،شریف،صنعتیدانشگاهصنایعمهندسیدانشکدهصنایع،مهندسیارشدکارشناسی-

1382تهران،استراتژیک،علومعالیدانشگاهاستراتژیک،مدیریتدکتری-

1386-87هاروارد،دانشگاهکندیحکومتمدرسهانرژی،امنیتمدیریتدکتریپسا-

1391ماساچوست،فنآوریانستیتوبینالمللیمطالعاتمرکزفلوشیب-

1376آستانه،قزاقستان،جمهوریعلومآکادمیافتخاریدکترای-
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َومَنْجَِميعًااسَالنَََّقتَلَفَكَأََنَّمَاالْأَرْضِفِيفَسَادٍَأوْنَْفسٍبَِغيْرِنَفْسًاَقتَلَمَنْأَنََّهُِإسْرَاِئيلَبَنِيعََلىَكَتْبنَاذَلِكَأَجْلِمِنْ

﴾٣2﴿رِفُننَلَمُسْالْأَرْضِفِيذَلِكَبَعْدَمِنْهُمْكَثِيرًاإِنََّثُمََّبِالْبَيَِّنَاتِرُسُلُنَاجَاءَتْهُمْوَلَقَدْجَمِيعًاالنََّاسَأَحْيَافَكَأَنََّمَاأَحْيَاهَا

بکشد،زمینویردرفسادیاقتلارتکاببدونراانسانیهرکس،کهداشتیمرمقراسرائیلبنیبرجهت،همینبه

همهییگوکهاستچنان،بخشدرهاییمرگازراانسانیهرکس،وکشتهراهاانسانهمهگوییکهاستچنان

درآنازپسها،آنازبسیاریاماآوردند،اسرائیلبنیبرایروشندالیلما،رسوالنو.استکردهزندهرامردم

.کردنداسرافوتعدیزمین،روی

32آیهمائده،سوره
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.نیستپوشیدهکسیبرفعلیجهاندرانرژیمحورینقش❖

داشتهیاساسنقشیایجامعههرتوسعهدر،گازونفتخصوصبه،پذیرپایانهایانرژی❖
.دندارو

:صورتدوبهنقشاین❖
گرماو،نورنقل،وحملبرایسوخت➢
خدماتومحصولساختبرایتولیدعامل➢

آنقیمتوتنفبخصوصپذیرپایانهایانرژیرویبرراثیرأتبیشترینجهانیتحوالت❖
استداشته

.ستاخوردهگرههایانرژاینگونهبانیززیستمحیطو،خاکیکرهحفظجهان،ۀآیند❖

مقدمه
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انرژیهایوریافن❖

انرژیمدیریت❖

انرژیاقتصاد❖

انرژیگذاریسیاست❖

انرژیحقوق❖

انرژیامنیت❖

انرژیآینده❖

انرژیوزیستمحیط❖

.هایمرتبطباانرژی،انسانکمترموفقبودهاستدهدکهدرشناختوفهمدانشمینشانواقعیت

دستهبندیعلوم
وابستهبهانرژی
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،2030تقاضای جهانی انرژی تا 
برابر1/5

.خواهد شدحاضرحال
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چینافزایش تقاضای نفت 
ز میلیون بشکه در رو12به 3از 

2030سالدر
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درصدجمعیتجهان1دارای❖

درصدذخایرطبیعیدنیا7دارای❖

جهاننفتشدهاثباتذخایردرصد10➢

جهانگازیمنابعدرصد16➢

رتبهسومآموزشدرحوزهمهندسی❖

نن اریا
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نقشایراندرایجادامنیتانرژی❖

نگاهدوبارهبهبازارآسیایی❖

جنوب–پلارتباطیشمال❖

رویکردهایروسیهوفرصتهایایران❖

همکاریایرانبااتحادیهاروپادرطرحهایمختلفانرژی❖

تبادالتانرژیباکشورهایعربی❖

نن فرصت اهی اریا
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(انرژیتاسیساتیابیمکانلوله،خطوطمسیرمخازن،موقعیت)انرژیژئوپلیتیک❖

درنرژیامحیطزیستیسیاستهایترانزیت،ومصرفتولید،برمالیات)انرژیسیاستگذاری❖
(ایراندرانرژیسیاستگذاریدولتی،بخش

انرژیحاملهایقیمتگذاریبرحاکمضوابط❖

انرژیدرجوییصرفهبهمربوطسیاستهای❖

اطالعاتیفنآوریوانرژی❖

انرژیبخشدرآیندهنگریمطالعات❖

لسفهفمقدار،مدت،مختلف،انبارهایدرنفتمصرفکنندهعمدهکشورهاینفتراهبردیذخایر❖
آنهاتغییراتو

کردهایم؟گذربیشینهمقداروسقفاینازآیاجهان،درنفتتولیدسقف❖

هن انمن اپیاموضوعات مورد عالقه من ربای تدوین 

1
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گازونفتمتالطمجهاندرانرژیعرضهامنیت❖

است؟کارتلیکآیااوپک❖

ایرانهمسایهکشورهایمیاندرانرژیترانزیتمسئلهبررسی❖

ایرانمنافعنمودنبهینهبرایمدلیتعریفوخزردریایدرانرژیوضعیتبررسی❖

دیگرکشورهایبهایرانگازلولهخطوطبرایمختلفسناریوهای❖

مسئلهایندرایراننقشوانرژیدیپلماسی❖

حملونقلبخشدرگازونفتجایگزینهای❖

انرژیآسیاییبازاربهدوبارهنگاه❖

اروپاوایرانانرژتیکهمکاریهای❖

هن انمن موضوعات مورد عالقه من ربای تدوین اپیا

2

11/22



محیطزیستوانرژی❖

تنفملیشرکتهایوگازونفتبینالمللیشرکتهایدرشرکتهااجتماعیمسئولیت❖

انرژیبازاردرمقرراتزدایی❖

انرژیبازاردربیرونیهزینههایوسودآوری❖

بهینهبهرهبرداریدرمطرحمدلهای❖

پایانپذیرمنابعوناکاملرقابت❖

پایانپذیرانرژیهایوبینالمللتجارت❖

چینجادهیکوکمربندیکابتکارباآنتقاطعوجنوب–شمالارتباطیکریدور❖

انرژیبازاردرریسکوقطعیتعدم❖

هن انمن موضوعات مورد عالقه من ربای تدوین اپیا

3
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پاکانرژیهایبهفسیلیانرژیهایازانتقالروندوانرژیگذار❖

پساکروناجهاندرانرژیجهان❖

انرژیگذاردر19-کوویدبیمارینقش❖

یاقتصادقدرتهایبرآمدنوپساترامپدوران:قطبیچنددورهدرانرژیجهانآینده❖

جدید

انایربرایسیاستیهایتوصیهغربی،آسیایانرژیبازاردرترکیهبازیگری❖

SWAPتحلیلایرانبرتمرکزباانرژیتبادل❖

اوکراینوروسیهجنگازپسوپساکرونادورهدرانرژیجهانآینده❖

هن انمن موضوعات مورد عالقه من ربای تدوین اپیا

4
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بنانزویا

:کارشناسی ارشدعنوان رساله 

سازیدیاکسیدکربندرآیندهسیستمانرژیکشورایرانآوریوذخیرهارزیابینقشتکنولوژیجمع

(سیاستگذاریتوسعهفناوری)
1391: سال دفاع

دانشجویدکتریسیاستگذاریمدیریتانرژی،دانشگاهایالتیپنسیلوانیا

هادیاشراقی

:کارشناسی ارشدعنوان رساله 

کشوریانرژامنیتبرهواییآبوتغییراتکاهشهایسیاستتاثیرارزیابیبرایتحلیلیچارچوبیکتوسعه
1391: سال دفاع

،دانشگاهایالتیکارولینایشمالیآمریکاتجدیدپذیرانرژیهایپژوهشگر
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هالهبختیار

:دکتریعنوان رساله 

استراتژیهایبهرهبرداریازمنابعگازیایرانباهدفبهینهنمودنمنافعاقتصادی

باتکیهبرروشتصمیمگیریچندمعیاره
1394: سال دفاع

مشاورمدیرعاملشرکتبهینهسازیسوختکشور

محمدصادقکریمی

:دکتریعنوان رساله 

ایرانبررسیاثراتمتقابلوضعیتبازارنفتواقداماتکشورهایتحریمکنندهوتحریمشونده،مطالعهموردی
1397: سال دفاع

رییسگروهراهبریانرژیمرکزهمکاریهایتحولوپیشرفت
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معیناحمدی

:کارشناسی ارشدعنوان رساله 

هاییبهمنظوربهبودشدتانرژیارائهسیاست:گذاریانرژیدربخشساختمانسیاست

(مطالعهموردیشهرتهران)سالهدربخشساختمانایراندرافقده
1395: سال دفاع

کارشناسکمیتهبرقونیرومعاونتانرژیمرکزهمکاریهایتحولوپیشرفت

محمدجوادساکت

:کارشناسی ارشدعنوان رساله 

ونقلایرانبررسینهادیموانعکاهشمصرفسوختدربخشحمل
1396: سال دفاع

(ایتان)گروهحاملهایانرژی،شبکهکانونهایتفکرایران
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غرویعلی

ابوالفضلزینتی

علیرضااسقانیان

Mail: gharavi@energy.sharif.ir

Mail: abolfazl.zinati@energy.sharif.ir

Mail: alireza_asghanian@energy.sharif.edu

دانشجویان

دکتری
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محمدعلیاسالمی

تبسممیرشکارزاده

سید حسین پورحسینی

Mail: mohammadali.eslami@energy.sharif.ir

Mail: tabassom.mirshekarzad@energy.sharif.ir

Mail: sh.pourhoseini@energy.sharif.ir

دانشجویان

کارشناسیارشد
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یراهکارهااجرایوتعیینومیشودمحسوبکشورآتیتوسعةاصلیعواملازیکیانرژی❖

.ودبخواهدکشوردرپایدارتوسعةتسهیلکنندۀانرژیبهمربوطحوزههایکلیةدرمناسب

برایوداردرامختلفانرژیهایصدوروتولیداصلیقطبیکبهشدنتبدیلتواناییایران❖

وبرنامهباایدباست،کشورآتیتوسعةبرایفراوانراهبردیاهمیتدارایکهنقشآنبهدستیابی

فزودهاارزشایجادبرایانرژیبخشبالقوهتوانازورفتهپیشمنطقیاولویتهایمبنایبر

.کنداستفاده

.بودخواهدانرژیمختلفابعادبهمطلعوتوانا،ماهر،انسانینیروینیازمندامراین❖

.استضرورتیکانرژیآیندهنگریوامنیتی،سیاسی،حقوقی،اقتصادی،ابعادباآشنایی❖

نتیجهگیری
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maleki@sharif.edu

http://sharif.ir/~maleki/
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وضعيت فعليسال دفاعمقطعنام دانشجنرساله/ عننان پایان نامه 

مشاور مدیرعامل شركت بهينه سازی سنخت كشنر94دکتریهاله بختیارندمعيارهاستراتژی های بهره برداری از منابع گازی ایران با هدف بهينه نمندن منافع اقتصادی با تكيه  بر روش تصميم گيری چ

ریيس گروه راهبری انرژی مركز همكاری های تحنل و پيشرفت نهاد ریاست جمهنری97دکتریمحمدصادق کریمیایران: بررسي اثرات متقابل وضعيت بازار نفت و اقدامات كشنرهای تحریم كننده و تحریم شننده، مطالعه منردی

مدیرعامل شركت پنل های خنرشيدی 97دکتریرضا رضایی مویدنقش نگرش سيستم های پنیا با روش سنارینننیسي برای بهبند تحليل های بلندمدت در حنزه انرژی ایران

ITكار خصنصي در شركت 97دکترییاسر کنعانیتحليل اقتصادی حفظ جریان عرضه انرژی با رویكرد محاسبه هزینه های متناظر با شاخص های امنيت انرژی

كارشناس ارشد انرژی در سازمان تنسعه منابع انرژی99دکتریعلی عباسی گودرزیارائه مدل سياست گذاری تنليد و مصرف برق كشنر جهت تحقق تعهدات محيط زیستي بين المللي تنافق نامه پاریس

1401دکتریامین حسنیهرانبررسي تاثير وضعيت اقتصادی بر كارآیي سياست های كنترل انتشار آالینده های هنا از منابع متحرک مسافری شهر ت

در حال انجامدکتریمحمد سبط احمدیمدلسازی دیناميك و تحليل ریسك سرمایه گذاری در تنسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر ایران

در حال انجامدکتریفرشاد مطبوع تنسعه مدل سيستم ننآوری فنآوری انرژی مطالعه منردی سيستم عرضه نفت و گاز

در حال انجامدکتریعلی غروی همدانیم هامدل تنسعه پایدار سيستم امنيت انرژی منطقه ای بر مبنای همبست آب، انرژی، و غذا با رویكرد پنیاشناسي سيست

در حال انجامدکتریابوالفضل زینتیABMبررسي راهكارهای بهبند امنيت انرژی ایران در صنایع برق و گاز كشنر با استفاده از مدل عامل بنيان 

همراه با دانشكده هنافضادر حال انجامدکتریسعید رستمیبررسي گذار انرژی در صنعت هناننردی و اثرات زیست محيطي و اقتصادی آن با استفاده از مدل یكپارچه هناننردی

در حال انجامدکتریعلیرضا اسقانیاننظام هنشمند تنزیع یارانه های انرژی بر اساس رتبه بندی مصرف كنندگان 

در حال انجامدکتریستاره منصوریبررسي یافتن راه حل های برون رفت از ناترازی گاز با استفاده از روش تصميم گيری چند معياره

مدیرعامل یك شركت در چين90ارشدمهدی الوندیسياستگذاری در زمينه بهينه كردن صادرات گاز ایران

كار آزاد90ارشدپویا نبوی زادهاروپا با تنجه به ابعاد اقتصادی، محيط زیست و امنيت انرژی-مطالعات منافع هزینه و مقایسه ای خط لنله گاز ایران 

پژوهشگر انرژی های تجدیدپذیر در دانشگاه ایالتي كارولينای شمالي آمریكا91ارشدهادی اشراقیتنسعه یك چارچنب تحليلي برای ارزیابي تاثير سياست های كاهش تغييرات آب وهنایي بر امنيت انرژی كشنر

تنسعه سياست گذاری)ارزیابي نقش تكننلنژی جمع آوری و ذخيره سازی دی اكسيدكربن در آینده سيستم انرژی كشنر ایران 
(فناوری

دانشجنی دكتری در دانشگاه ایالتي پنسيلنانيا، سياست گذاری مدیریت انرژی91ارشدزویا بنان

مشاوره صندوق كارآفریني92ارشدحسین خاکپورارزیابي ترانزیت گاز حنزه دریای خزر و اثرات آن بر منافع مطلنب ایران

مدیرعامل شركت بينش هنشمند نسل پيشرو، دانشجنی دكتری سيستم های انرژی دانشگاه تهران93ارشدنیما شمسا پوربررسي فرایندهای سياست گذاری در تصنیب قاننن اساسنامه شركت ملي نفت ایران

پژوهشكده شهيد رضایي94ارشدعباس ملک ثابتبررسي امكان و مدل روابط ایران و عراق بر پایه انرژی

كارشناس پتروشيمي شازند اراک94ارشدعلی سلیمانیبررسي زنجيره ارزش گاز متان

مدیر تنسعه صادرات محصنالت دانش بنيان، شركت رهام94ارشدمحمد ابراهیم نجاتیانتحليل آینده پژوهانه از شاخص های پایداری سيستم عرضه انرژی ایران

حمدیرعامل شركت بهين یابان سروش انرژی، مدیر گروه فنآوری و حاكميت حنزه دفاعي ستاد كل نيروهای مسل95ارشدسعید ودادی کالنتربررسي بازارهای انرژی خزر با رویكرد تامين امنيت تقاضای انرژی كشنرهای خزر

ارائه سياست هایي به منظنر بهبند شدت انرژی: سياست گذاری انرژی در بخش ساختمان
(  مطالعه منردی شهر تهران)در بخش ساختمان ایران در افق ده ساله 

كارشناس كميته برق و نيرو معاونت انرژی مركز همكاری های تحنل و پيشرفت نهاد ریاست جمهنری95ارشدمعین احمدی

كارشناس تحليل سيستم، واحد تحقيق و تنسعه، شركت پایانه های داده ای ننین95ارشدعادل عبدلیبررسي مكانيزم های اقتصادی انگيزشي كاهش شدت انرژی در بخش صنعت

ليست دانشجنیان كارشناسي ارشد و دكتری



وضعيت فعليسال دفاعمقطعنام دانشجنرساله/ عننان پایان نامه 

(اینترنت اشياء)مدیرعامل شركت دنيای هنشمند آینده 95ارشد هادی عطاران کاخکیتدوین راهبرد صنعت انرژی های تجدیدپذیر در ایران با رویكرد سنارینننیسي

يعيارائه مدلي جهت تصميم گيری در انتخاب بهترین روش تعامل در زمينه بهره برداری از ميادین مشترک نفت خام و گاز طب
بين ایران و عراق با استفاده از نظریه بازی ها

دانشجنی دكتری در دانشگاه داندی اسكاتلند96ارشدمحسن شالباف

(ایتان)گروه حامل های انرژی، شبكه كاننن های تفكر ایران 96ارشدمحمد جواد ساکتبررسي نهادی منانع كاهش مصرف سنخت در بخش حمل ونقل ایران

كارشناس بازاریابي شركت بينش هنشمند نسل پيشرو96ارشدسجاد باقرپورارائه راهكاری برای جذب سرمایه های خرد در راستای تأمين مالي بخش استخراج و تنليد نفت

پژوهشكده سياست گذاری دانشگاه صنعتي شریف97ارشدعلی اسم خانیورانهسياست گذاری تنسعه فنآوری باتری ینن ليتينمي در آینده سيستم انرژی كشنر بر اساس رویكر نظام ننآوری فنآ

كارشناس استراتژی، شركت نفت ستاره خليج فارس97ارشدحسین رنجگریراهبردهای ایران برای دستيابي به بازار ال ان جي در چين با تكيه بر نظریه بازی

سربازی در شركت تنانير98ارشدحامد ساالرکیابررسي اثرات بكارگيری سياست های قيمتي تبعيضي در چارچنب قاننن هدفمندی یارانه های ایران

كارشناس مركز شركت ها و منسسات دانش بنيان، معاونت علمي و فنآوری ریاست جمهنری98ارشدعلی قربانینظام حكمراني مطلنب در راستای تامين فرآورده های نفتي ایران در بخش حمل ونقل

ارزیابي ظرفيت بخش انرژی های تجدیدپذیر بعننان منتنر پيشران صنعت بجای تأمين كننده انرژی
مطالعه منردی بررسي اقتصادی تنليد تنربين های بادی در ایران

برنامه ننیسي و طراحي سایت98ارشدمریم کافی زاده

(  دینار)كارشناس ارشد شركت آگه پردازان هنشمند 98ارشدسجاد موحدیپيشنهادهایي برای ایران: تحليل كيفي مقایسه ای سياست های اصالح یارانه های حامل های انرژی در كشنرهای منتخب

98ارشدمهدی میرزاخانیاستراتژی های اقتصادی ایران برای دستيابي به بازار ال ان جي ژاپن با تكيه بر نظریه بازی

ویراستار98ارشد نوید جعفریطراحي چارچنب همكاری دو كشنر برای حداكثر كردن گاز صادراتي ایران به هند: روابط انرژی ایران و هند

دانشجنی دكتری مهندسي سيستم های انرژی شریف99ارشدابوالفضل زینتیبررسي امكان سنجي سياست گذاری بالک چين در صنعت نفت و گاز

گاه در نقش تنظيم گری و بررسي مدل مطلنب آن در بخش قيمت گذاری و سياست های مربنط به خنراک و محصنالت پتروپاالیش
ایران

دانشجنی دكتری مهندسي سيستم های انرژی شریف1400ارشدستاره منصوری

كارشناس انرژی مركز همكاری های تحنل و پيشرفت نهاد ریاست جمهنری1400ارشدحسن راعی1404تاثير اصالح یارانه های انرژی بر اقتصاد در بخش صنعت و انتشار كربن دی اكسيد ایران در افق زماني 

1400ارشدآرمین خزاییميزان مصرف گاز طبيعي بخش خانگي در شهر تهران با استفاده از روش های یادگيری ماشين

1401ارشدامین زاهدی مطلقفایده برای پياده سازی مشاركت ملي ایران ذیل تنافق پاریس از طریق بهبند بخش نيروگاهي-تحليل هزینه

Perspectives of Iran-China Energy Cooperation via Central Asiaدانشگاه عالمه طباطبایي1401ارشدمریم هاشمی نژاد

Chinese energy diplomacy in the Caspian Basin and its impact on energy security of Europeدانشگاه عالمه طباطبایي1401ارشدامیرمحمد مغانی

در حال انجامارشدتبسم میرشکارزادهراهبردهای تنسعه هيدروژن در آینده سيستم انرژی كشنر

ترل منابع تنليد تنان بهبند امنيت استاتيكي شبكه برق با ضریب نفنذ باالی نيروگاه های فتنولتائيك متصل به شبكه از طریق كن
شبكه

در حال انجامارشدحسین پورحسینی

در حال انجامارشدمحمدعلی اسالمیساله25همكنش گذار انرژی ایران و چين ذیل تنافقنامه 

در حال انجامارشدمحمد بیاتمنفعت در ایران -بررسي كمينه سازی هزینه ساخت یك واحد كنچك تنليد ال ان جي از روش هزینه

در حال انجامارشدزهرا اسدیفایده تنليد برق از پنل های فتنولتائيك در ایران و مقایسه آن با سایر كشنرها-تحليل هزینه

همراه با دكتر خناجه پنردر حال انجامارشدکیان ابتکارارزیابي اثرات فرامرزی اقدامات مقابله ای تغيير اقليم بر اقتصاد 

ليست دانشجنیان كارشناسي ارشد و دكتری


