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 (46334) امنیت انرژی
 1401-1402سال تحصيلی    اول، نيمسال  ظريواحد، ن  3

 مدرس: عباس ملکی دانشکده مهندسی انرژي،  

 16:30تا    15شنبه، دوشنبه و    گروه اول، روزهاي

درس:  انرژي   شرح  مصرف  و  تهيه  خاکی،  کره  روي  بر  انسان  پيدایش  ابتداي  از  گرچه 

اما  است،  بوده  او  هميشگی  سال  دغدغه  اندر  امنيت  موضوع  اخير  اهميت هاي  رژي 

است.قابل یافته  گرم   توجهی  براي  چوب  آوري  جمع  براي  تالش  در  انفرادا  انسان  زمانی 

براي کاوش در عمق معادن براي یافتن ذغال سنگ دن خود بوده و زمانی شهرهایی را  کر

ت گاز  و  نفت  صدور  و  توليد  اساس  بر  کشورهایی  اکنون  است.  نموده  اند. بنا  شده  اسيس 

هاي تجدیدپذیر همچون خورشيد، باد، امواج فعال در زمينه هاي انرژيبنگاه هاي  برخی از  

 اي برخوردارند.يولوژیک از گردش مالی فوق العادهو ب

.  دو صد چندان کردمسئله امنيت انرژي را    اهميت  رمنتظره در چند سال اخيريدو اتفاق غ

ن تحت را در سراسر جها  که رشد اقتصادي   2019اخر  از او  19-ابتدا شيوع بيماري کووید

ته و یا متوقف افیکاهش  برخی از رشته هاي کسب و کار عميقا  فعاليت در  .  تاثير قرارداد

نقل    در  شدند. و  تا    مسافر درحمل  هوایی شاهد کاهش  دنيا    90بخش  در سراسر  درصد 

ادهاي آتی در این بخش این مسئله باعث انباشته شدن سوخت هواپيما و لغو قراردبودیم.  

تر صفر هم پایين  ت خام که شاخص اصلی وضعيت بازار انرژي است حتی ازقيمت نف  شد.

در    آمد. اوکراین  کشور  به  روسيه  تجاوز  حادثه  این  2022فوریه    24دومين  مسئله    بود. 

 گاز طبيعی   اوکراین، باعث کاهش حجم صادراتنفت و گاز روسيه به    جریان  ععالوه بر قط
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دالر هر بشکه   100از    قيمت نفت خام و گاز طبيعی   این بار   به سراسر اروپا گردید.  روسيه

 ر یک ميليون بی تی یو براي گاز طبيعی فراتر رفت. دالر ه   80براي نفت و 

امنيت انرژي عموما به در دسترس بودن مقدار کافی و قابل اطمينان از عرضه انرژي براي 

ت خالصه می توان گفت که امنيت انرژي سه وربص   راضی نمودن تقاضا تعریف می گردد.

و   1رد: قيمت، تداوم گيژي در جهان امروزي را در بر میمفهوم اساسی زنجيره تحوالت انر

اقتصاد   محيط زیست. جهانی،   فراز و نشيب در قيمت نفت خام باعث تغييرات شگرف در 

رهاي ا شکوفایی کشوو یري  پذیآسيب  ثباتی،بی  هاي هر کارخانه وبودجه هر خانواده، هزینه

کننده می و مصرف  برنامه توليدکننده  امکان  آنکه  براي  انرژي  دریافت  متقاضی  هر  گردد. 

انرژي می دراز مدت  و  مداوم  به جریان  باشد، الجرم  داشته  را  آینده  براي  و ریزي  پردازد 

 حفظهاي با بازدهی بيشتر و مصرف کمتر، گامی در جهت  روش  افتن تالش براي ینهایتا  

 يط طبيعی و بقاي بشر در آینده است. مح

در منطقه ایران، کشوري با داشتن مقام دومين دارنده ذخائر ثابت شده نفت و گاز جهان  

نيازمند طراحی اي ثبات خاورمبی این کشور  همه جانبه  توسعه  هرگونه  است.  واقع شده  نه 

صاد است.  صادرات  و  داخلی  مصرف  به  انرژي  منابع  توليد  نسبت  گاز نف  راتدقيق  و  ت 

هاي مناسب از جمله خطوط آزاد کشتيرانی، خطوط لوله، تعویض نفت و گاز در نيازمند راه

بازده حامل با  تبدیل  به یکدیگر است. تکنولوژي هاي شمال و جنوب کشور و  انرژي  هاي 

انرژي، اقتصاد انرژي، سياستگذاري انرژي، امنيت انرژي و مدیریت انرژي پنج رکن اساسی 

 ع کشور است. ه ریزي استراتژیک منابنامبر  طراحی

 

   اهداف  اين درس:

 هاي نفت، گاز و برقآشنایی با اقتصاد انرژي در بخش −

 آشنایی با ژئوپلتيک انرژي −

 ثباتی در بخش عرضه و تقاضا ط به ریسک و بیبو رهاي مآشنایی با مدل −

 مدل هاي قيمت گذاري نفت خام  −

 
1 Sustainability 
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 آن   از   يريهاي جلوگهاي نفتی و راهمدلسازي شوک −
 

 سرفصل های درس:
 مدل هاي اقتصادي منابع پایان پذیر -اقتصاد انرژي: هفته اول:   ▪

 آیا در دوره پس از ماکزیمم توليد نفت جهان قرار داریم؟-                                   

  هاي قيمت گذاري نفت خام مدل  هفته دوم: ▪

 ا قاضي ت قطع نفت و گاز و تاثير آن بر بازارها  هفته سوم: ▪

 انرژي  هاي بين المللی تخصصی سازمان:  هفته چهارم ▪

 نقش آنان در ایجاد ثبات در بازار انرژي   -                                   

 تنوع سازي در بخش عرضه انرژي   -                                  

 ف کنندهمصر ده  ذخيره سازي استراتژیک کشورهاي عم -                                  

 هاي توليد کننده نفتکشورها و کارتل  جم:هفته پن ▪

 ریسک سياسی در کشورهاي توليد کننده -                                      

 جنوب-اوپک اولين سازمان همکاري هاي جنوب-                                      

 ملی نفت در این کشورها  هاي کت آینده شر-                                       

 ظرفيت اضافی توليد و نقش آن در تعادل در بازار هفته ششم:   ▪

 نقش حادثه هاي طبيعی در امنيت انرژي  هفته هفتم:  ▪

 آسيب پذیري زیرساخت هاي انرژي  -                                 

 چگونگی دخالت سياست در انرژي ه هشتم: هفت ▪

 سرمایه گذاري دولتی -                                  

 وضع قوانين -                                 

 حفاظت از تاسيسات انرژي-                               

 ناامنی، شورش و تروریسم -                               

 ژيانرراهزنی دریایی و آسيب پذیري نقل و انتقال  -                               

 سياست خارجی و امنيت انرژي ته نهم:  هف ▪

 دیپلماسی انرژي -                               
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 مصرف کننده -همکاري هاي توليد کننده-                               

 تنی بر سناریو سازيتداوم و مدل هاي مبهفته دهم:   ▪

 معل  آینده نگري به مثابه یک-                               

 برنامه ریزي استراتژیک انرژي-                               

 تغييرات جوي به مثابه عامل تاثيرگذار بر امنيت انرژي هفته یازدهم:   ▪

 کره زمين گرم شدن  -                              

 محيط زیست و انرژي -                              

 متداولي  هاارزیابی ریسک و مدلهم:  هفته دوازد ▪

 ، توليد و مصرف انرژي در ایراننگاهی اجمالی به منابع  هفته سيزدهم: ▪

و نقش آن در امنيت انرژي  اي، وضعيت منطقهخطوط لوله صادرات،  هفته چهاردهم:   ▪

 ایران 

پانزدهم:   ▪ با مدلهفته  برق  و  فرآورده  معاوضه  و  گاز  و  خام  نفت  تعویض  هاي 

   ایران  همسایگان

 

 جويان: توقع مدرس از دانش
 : دهند  انجام  را  زیر  موارد   ترم  طول  در دانشجویان  رودانتظار می

رعا  -1 و  در کالس  مستمر  غ  تیحضور  قوان  بتيتعداد  در  که  دانشگاه   یآموزش  نيمجاز 

 است.   دهیگرد  نييتع

 کالس   به   آمادگی  با   و   مطالعه   را   شودمطالبی که هر هفته براي هفته بعد مشخص می  -2

 .شوند  وارد

 انتخاب نموده و در کالس  مطرح شده در کالس   هاي سي ک  نیعناو  ان ياز م  س ي ک  ک ی  -3

 درس ارائه دهند. 
 ( ارائه در کالس داشت، نمره ارائه باالتر منظور خواهد شد. کیاز  شيب یی دانشجو  اگر)

 .شود یموضوع توسط مدرس انجام م  ن ييتع  ؛یاستيگزارش س   کی  لیتحو  -4

 . شودیع توسط مدرس انجام مموضو  ن ييتع  ؛یپروژه درس   کی  لیتحو  -5

 در امتحان نهایی شرکت نمایند.  -.6
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 توزيع امتیازات: 

در این درس به تحقيق و عرضه مطالب در کالس بيشتر بها داده می شود. در عين حال از 

دانشجویان انتظار می رود که در مورد حضور در کالس جدي باشند. نمره نهایی این درس 

 گردد:ي می  بصورت زیر نتيجه گير 

 15                              گزارش سياستینگارش    -1

 20        کالس      و مشارکت در مباحثها  ارائه   -2

 25                             پروژه درسی       انجام  -3

 40          امتحان نهایی                                  -4

 

 نحوه تماس:
با توجه به  -1 این درس  با گ  در  بيشتر، مناسب است که  به رایزنی  نياز  ستردگی بحث و 

 مدرس در تماس باشيد. 
maleki@sharif.edu     

 محل مراجعه: دانشکده مهندسی انرژي، طبقه سوم

 66166129    شماره تلفن:   

 09121471810  تلفن همراه: 

آقاي    دستيار   -2 زینتیبوااین درس  انرژي   الفضل  رشته سيستم هاي  دکتراي  دانشجوي 

 ایشان عبارت است از  الکترونيک  می باشند که نشانی  
zinati_abolfazl@yahoo.com  

ستيار دیگر این درس می باشند که نشانی الکترونيک ایشان  د  محمدعلی اسالمیآقاي    -3

 ست ازا  عبارت

 Malieslami1376@gmail.com  

 

 میهمانان درس
در این درس از ميهمانان، تصميم گيران و صاحبنظران نيز دعوت خواهد شد تا نظرات خود 

 افرادي نظير:را با دانشجویان در ميان گذارند.  

mailto:maleki@sharif.edu
mailto:zinati_abolfazl@yahoo.com
mailto:Malieslami1376@gmail.com
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 وزارت نفت  ی ملللانيمعاون ب ا؛ينیزمان نيرحسيام دکتر  •

 دکتر سورنا ستاري؛ عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی انرژي دانشگاه صنعتی شریف  •

 روانچی؛ سفير سابق ایران در سازمان ملل متحد دکتر مجيد تخت •

 دکتر کيومرث اشتریان؛ استاد سياستگذاري عمومی دانشگاه تهران  •

 سرشت؛ مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دکتر سعيد پاک •

 ران یو معادن ا ع یصنا ،یاتاق بازرگان  يانرژ  تهيکم سي رئ ؛ یشمس اردکان یدکتر عل •

 رانی ا اقتصاد  ماهنامه  ه یر یتحر أتيه عضو  و  گاز  و  نفت لیمسا کارشناس   ؛قربان  یدکتر نرس  •

 در دولت دوازدهم   در امور آب رو ين  ریوز  یمشاور عال ؛ی دکتر محمد فاضل •

 OIEC رعاملی مد  ؛ يدکتر غالمرضا منوچهر •

 ران یشبکه برق ا ت يامن ت یریشرکت مد  رعامل یمد  ؛ دکتر داود فرخزاد •

 رو يسابق ن ریوز ان؛يچتيچ د يمهندس حم •

 ران یا يباد  يانجمن انرژ س يرئ ؛ یدکتر هاشم اورع •

 ران ینفت ا یشرکت مل المللنياسبق امور ب  ر یمد  ؛یمهندس اصغر عرش  •

 زدهم امهندس هوشنگ فالحتيان؛ معاون سابق وزارت نفت در دولت دو •

 FGEدکتر ایمان ناصري؛ کارشناس بازار نفت و انرژي مؤسسه  •

 دکتر محمد ساتکين؛ معاون سابق وزیر نيرو در دولت دوازدهم  •

 ابشرکت فر رعامل یمد   ؛یل يوک  یدکتر عل •

 گاز  کننده صادر يسابق مجمع کشورها  سي رئ ؛ یعادل نيحسدکتر محمد  •

 نهاد ریاست جمهوري ي تحول و پيشرفت اهانرژي مرکز همکاريکارشناس   ؛ی میکر دکترمحمدصادق •

 ران يشرکت پمپ رعاملیمد  چراغ؛ احمد  مهندس  •

 ي مرکز يايو آس  ه، يروس  ن،يچ ي کارشناس انرژ  ؛ی رئوف  د يمج دکتر  •

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

 آقاي رضا زندي؛ خبرنگار حوزۀ انرژي جناب  •

 منابع مورد نیاز اين درس

 :درس انتخاب شده اندوان متن درسی براي این  نر بعزی  منابع
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مخ هاي  بخش  مورد  در  متعددي  به مقاالت  کالس  در  که  دارند  وجود  درس  این  تلف 

 ویان داده خواهد شد.جدانش


