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 کالس  ربانمه
 46- 390شماره درس:   •

 3تعداد واحد:   •

 ندارد : ازین شیپ •

 9:00تا   7:30 شنبهسه  و  کشنبهی یروزها :زمان •

 1401-02 اول مسالین ،N2اتاق  ،ی انرژ یمهندس  دانشکده •

  اقتصادی،   هایفعالیت   در  زیستمحیط   و  انرژی  نقش  یافتن  افزایش  لحاظ  به  اخیر  هایسال  در   انرژی  سیاستگذاری     

  و   ایران  در  فراوان  زیرزمینی  منابع  وجود.  است  گشته  برخوردار  ایویژه  اهمیت  از  مختلف  جوامع  اجتماعی  و  ،سیاسی

.  کنیم  نگاه  توسعه  موتور  و  نسبی  مزیت  عنوان  به  انرژی  به  بتوانیم  شودمی  باعث  آن،  خاص جغرافیایی  موقعیت  همچنین

  برای  چه   و   شغلی   آینده   برای   چه   انرژی   به   ای ویژه  نگاه   توانند می  شریف  صنعتی   دانشگاه   گوناگون  های رشته  دانشجویان

  عدم   و  بخش  این   سریع  تحوالت  و   انرژی  بخش  در  فناوری  توسعه  سرعت  به  توجه  با.  باشند   داشته   خود   پژوهشی   آینده

از یک    انرژی   حوزه   در   گیریتصمیم.  است  ضروری  شناسیآینده  هایروش   و  محتمل  هایآینده  درک  فراوان،  هایقطعیت

  درسی  برنامه  در  همچنین .  است  ایویژه  ضرورت   دارای  از سوی دیگر  حوزه  این  اهمیت   و  آن  های پیچیدگی  به   توجه   باسو  

 تجارب  با  همانانیم  درسی،   برنامه   با   متناسب.  شودمی  پرداخته   حوزه   این   روز  مسائل   تحلیل  و   انرژی   حوزه   مسائل  به 

 . کنند می پیدا  حضور  سیاستگذاری و  انرژی  مختلف  های بخش در  اجرایی

 تجربیات  و   اتفاقات  دانشجویان  بررسی  این   در.  است(  Case Study)موردی    بررسی   درس   این  در   آموزش   ارکان  از   یکی     

 مقدمات  تواند می  درس   این.  دهند می   قرار   بحث   مورد   و  کنند می   مرور   را  انرژی   بخش   در  کشورها  و   هاشرکت  مختلف

 .نماید  فراهم  انرژی  بخش  در  تحصیلی  و  کاری  هایموقعیت  با را دانشجویان  آشنایی

  بازار   در   گیری تصمیم  فرآیند   و   ، محیطیزیست  سیاستگذاری  انرژی،   سیاستگذاری  مابین  ارتباط   درس   این   خمیرمایه

  انرژی،   مهندسی  هایرشته  در  که   است  مطالبی  از  ای رشته  میان   مجموعه  یک   درس   این  دیگر   عبارت  به .  است  انرژی

 . شودمی  ارائه یکدیگر،  با تعامل  در زیستمحیط  و  ،عمومی سیاستگذاری انرژی،  مدیریت  انرژی، اقتصاد
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 ردس  یاهتی فعال 
 کالس رد

 (1  جدولتدریس توسط استاد ) •

 کالس  همانانیگفتگو و انتقال تجربه توسط م •

   (2جدول ارائه دانشجویان ) •

 منزل  رد
 ی مطالعه کتاب درس  •

 هاو کیس  ،ها، مقاالتمطالعه کتاب •

 (3)جدول  (Policy Paper)سیاستگذاری  هایتهیه گزارش  •

 درس سیاستگذاری انرژی   الکترونیکمشارکت در گروه  •
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 ی سدرموضوعات  :1 جدول

 م یمفاه درس  عنوان 
 ران یا یانرژ یاستگذاریسو  ، ی انرژ یاستگذاریس ، یدموكراس و نفت ، یریگمیتصم ، یاستگذاریس ی استگذاریس 1

 یسازتنوعمو  ، نفت واردات ، یانرژ تیامن یانرژ تیامن 2

 نفت  یخارج  روابط 3
، و حمله ایآس غرب یانرژ  ، ی امنطقه یهایهمکار ، ی خارج استیس الملل، نیب روابط ک، یژئوپلت

 روسیه به اوكراین و تبعات آن بر بازار انرژی

 ریدپذیتجد یهایانرژ یاستگذاریسو  ، یآورتاب دار، ی پا توسعه ست، یزطی مح، 19-كووید  دار یپا توسعه و ستیز طیمح 4

 گاز  كنندهصادر یمجمع كشورهاو  ، یانرژ یكنگره جهان ، ی انرژ یالمللنی ب آژانس اوپک،  یانرژ یتخصص یهاسازمان 5

 ی مرز مشترک یهاحوزهو  ، ینفت  یقراردادها نفت،  یحقوق مسائل نفت  یحقوق مسائل 6

 سک یر پوشش و نفت،  یمال مسائل ، ی انرژ یسازمدل ، یانرژ  و اقتصاد ، ینفت قله ، یانرژ و آمار ی انرژ اقتصاد 7

 یوسازیسنار و ینگرندهیآ ی انرژ ینگرندهیآ 8

 پراكنده دیتولو  ، ی رگوالتور ، یانرژ یهاحامل  عیتوز یاستگذاریس ، برقدیتول برق یشبکه 9

 ران یا گازو  ها، تیمحدود و هافرصت گاز،   یجهان تیوضع ی عیطب گاز معجزه 10

 

ان یدانشجو ارائه یبرا ییهاسیك  :2  جدول  

 عنوان 

1 Gazprom (4 cases) 

2 Journey to Sakhalin, Shell (2 cases) 

3 Kashagan (2 files) 

4 C12 Energy 

5 China National Oil Companies Restructuring 3 Dragons 

6 China Shenhua Energy Company 

7 Elon Musk Big Bets 

8 ENGIE Strategic Transformation of an Energy Conglomerate 

9 Google Energy Shift into Renewables 

10 Indian Oil Corporation Vertical Specialization to Vertical Integration 

11 Natural Gas and its Role in the New Energy Dynamics 

12 Recycling Food Waste to Energy: Fist Mover Pitfalls 

13 Russia: The End of a Time of Troubles 

14 Saudi Arabia: Finding Stability after the Arab Spring 

15 The Geopolitics of Natural Gas 

16 The Global Oil and Gas Industry 

17 The Promise and Peril of Russia’s Resurgent State 
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های مذکور در ادامه آورده شده است. گیری گزارش های سیاستی، جهت تبیین جهتورهای پیشنهادی گزارش مح       

گیری ایده در ذهن دانشجویان محترم مطرح شده و چنانچه موضوع مورد عالقه شما ذیل  محورهای ذیل تنها جهت شکل

های  باشد. دستورالعمل نحوه نگارش گزارش ز بررسی با دستیار درس قابل پیگیری می گنجد، پس امحورهای مذکور نمی 

 سیاستی در ادامه در اختیار دانشجویان محترم قرار خواهد گرفت. 

 ی استینوشتن گزارش س یبرا یشنهادیپ نیعناو :3 جدول

 عنوان 
 گاز و نفت عیصنا یباالدست تیظرف و رساختیز توسعه 1

 یشیو پتروپاال ، ییایمیپتروش ، یشیپاال عیصنا توسعه 2

 بازار  در موجود یهااز ین براساس گاز و نفت عیصنا  یفرآور دی جد محصوالت توسعه 3

 ی صادرات  هدف ی کشورها  در  عی ما گاز  بازار جادیا و  د یتول رساختیز  توسعه 4
 نفت و گاز عیارزش صنا ۀریزنج لیتکم و توسعه 5

 ی انرژ یها حامل  صادرات یهااست یس نیتدو 6

 ی انرژ یهاحامل  انواع صادرات یهاتیاولو نییتع 7

 كشورها  ریبا سا یمبادالت انرژ لیو تسه میدور زدن تحر یهااست یس نیتدو 8

 كشور  یانرژ بخش عرضه سمت بهبود و توسعه یهااست یس نیتدو 9

 كشور  یانرژ بخش یتقاضا سمت در بار تیریمد یهااست یس نیتدو 10

 ر یدپذیتجد یهایانرژ نفوذ بیضر شیافزا یریگ جهت نیتدو 11

 كشور  یانرژ بخش یمال نیمأت  و هیسرما جذب یهااست یس نیتدو 12

 كشور  یانرژ بخش یسازیخصوص یهااست یس نیتدو 13

 یانرژ  ، مصرف، و انتقالدیتول یوربهره و بازده شیافزا یهااست یس نیتدو 14

 ، تبعات آن بر بازار انرژی، و آینده 19-بیماری كووید شیوع  15

 حمله روسیه به اوكراین و آیندۀ بازار انرژی اروپا 16

 ی انرژ پراكنده دیتول منابع ۀتوسع 17

 ی انرژ همزمان دیتول یهارساختیز ۀتوسع 18

 ریدپذیتجد منابع به یانرژ ریدناپذیتجد و یسنت منابع از گذار یهااست یس نیتدو 19

 افتاده  دور و العبورصعب  مناطق یانرژ نیمأت جهت دیجد   یراهکارها ارائه و یفناور توسعه 20

 یمیپتروش یاقتصاد ژهیو مناطق توسعه یهااست یس نیتدو 21

 ی انرژ یاقتصاد ژهیو مناطق توسعه یهااست یس نیتدو 22

 ی انرژ بخش یفناور یعلم توسعه یهااست یس نیتدو 23

 متخصص  یانسان یروین تیترب یهااست یس نیتدو 24

 كشور  یدر بخش انرژ یمهندس-ی فن دانش صدور قیطر  از درآمد كسب یهااست یس نیتدو 25

 ران یا هیهمسا یكشورها  با برق تبادل یاستگذاریس 26

 نی چ و رانیا نیماب یعیطب  گاز لوله خط 27

 هیهمسا یكشورها  و رانیا نیماب گاز و نفت مشترک  منابع از استفاده استیس نیتدو 28

 رانیا گاز و نفت یهاپروژه  توسعه جهت یمال منابع از استفاده یبرا یراهکار ارائه 29
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 نن دانشجويا از مدرس قعتو
 موارد زیر را انجام دهند:  ترمرود دانشجویان در طول انتظار می

 آموزشی دانشگاه تعیین گردیده است. حضور مستمر در کالس و رعایت تعداد غیبت مجاز که در قوانین   .1

 شود را مطالعه و با آمادگی به کالس وارد شوند. مطالبی که هر هفته برای هفته بعد مشخص می .2

   .دهند  را در کالس درس ارائه  ( 2)جدول  های مطرح شده در عناوین کیس ناز میا کیس یک  .3

 . شد خواهد منظور باالتر ارائه نمره  داشت، کالس در ارائه کی از شیب ییدانشجو اگر

 شود. تحویل یک گزارش سیاستی؛ تعیین موضوع توسط مدرس انجام می .4

 شود. تحویل یک پروژه درسی؛ تعیین موضوع توسط مدرس انجام می .5

 در امتحان نهایی شرکت نمایند.  .6

 نمره  توزيع
عین حال از دانشجویان انتظار  شود. در  در کالس بیشتر بها داده میو مشارکت  عرضه مطالب    ، در این درس به تحقیق

 گردد: گیری میرود که در مورد حضور در کالس جدی باشند. نمره نهایی این درس بصورت زیر نتیجهمی

 15                             یاستیس  گزارش  •

   25                                          پروژه  •

 20                                کالس  در ارائه •

 40                                 یینها امتحان •
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 و پروژه یاستیس گزارش لی تحو موعد: 4 جدول

 جمع تیفی ك  نمره ی بندزمان  تیرعا  نمره مهلت عنوان 

 15 13 2 10/08/1401 گزارش سیاستی  1

 25 23 2 25/10/1401 پروژه  2

 40 36 4 - جمع 

 

 ردس   منابع 
در اختیار دانشجویان    ست که د، حجم وسیعی از کتب و مقاالت انگیرمنابعی که در این درس مورد استفاده قرار می 

 : زا. کتاب درسی این درس عبارتست شودداده میقرار 

 1393تهران: نشر نی، گذاری انرژی،  تسیاس ملکی، عباس،  •
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 ردس  نن هماانی م 
 صاحبنظران و همچنین کارآفرینان برای بحث و گفتگو استفاده کنیم. افرادی مانند کنیم از در این درس سعی می 

 وزارت نفت  یالمللنیمعاون ب   ؛اینیزمان نیحسریام دکتر •

 دکتر سورنا ستاری؛ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف •

 متحدروانچی؛ سفیر سابق ایران در سازمان ملل  دکتر مجید تخت •

 دکتر کیومرث اشتریان؛ استاد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران •

 مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایرانسرشت؛ دکتر سعید پاک •

 رانیو معادن ا ع یصنا ،ی اتاق بازرگان یانرژ  تهیکم  سیرئ ؛ یشمس اردکان  ی دکتر عل •

 رانیا اقتصاد ماهنامه هیریتحر أت یه عضو و  گاز  و نفت لی مسا کارشناس ؛قربان یدکتر نرس •

 در دولت دوازدهم  در امور آب روین ریوز یمشاور عال  ؛ یدکتر محمد فاضل •

 OIEC رعاملیمد ؛یدکتر غالمرضا منوچهر •

 رانیشبکه برق ا تیامن تیریشرکت مد رعاملیمد ؛دکتر داود فرخزاد •

 رو یسابق ن ریوز ؛انیچتیچ دیمهندس حم •

 ران یا یباد یانجمن انرژ سیرئ ؛ی دکتر هاشم اورع  •

 رانینفت ا یشرکت مل المللنیاسبق امور ب ریمد  ؛یمهندس اصغر عرش •

 معاون سابق وزارت نفت در دولت دوازدهم مهندس هوشنگ فالحتیان؛  •

 FGEدکتر ایمان ناصری؛ کارشناس بازار نفت و انرژی مؤسسه  •

 دکتر محمد ساتکین؛ معاون سابق وزیر نیرو در دولت دوازدهم  •

 باشرکت فر رعامل یمد   ؛ی لیوک ی دکتر عل •

 گاز کنندهصادر یسابق مجمع کشورها  سیرئ ؛ی عادل نیحسدکتر محمد •

 های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوریکارشناس انرژی مرکز همکاری ؛ یمیکر محمدصادق دکتر •

 ران یشرکت پمپ رعاملیمد ؛چراغ احمد مهندس •

 یمرکز یایو آس ه،یروس ن،یچ یکارشناس انرژ ؛ یرئوف دیمج دکتر •

 گاز یمل  شرکت یفناور  و پژوهش  ریمد باف؛یفارس مظلوم دکتر •

 آقای رضا زندی؛ خبرنگار حوزۀ انرژی  •

 

 


