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وضعیت فعلیسال دفاعمقطعنام دانشجورساله/ عنوان پایان نامه 

مشاور مدیرعامل شرکت بهینه سازی سوخت کشور94دکتریهاله بختیارندمعیارهاستراتژی های بهره برداری از منابع گازی ایران با هدف بهینه نمودن منافع اقتصادی با تکیه  بر روش تصمیم گیری چ

رییس گروه راهبری انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری97دکتریمحمدصادق کریمیایران: بررسی اثرات متقابل وضعیت بازار نفت و اقدامات کشورهای تحریم کننده و تحریم شونده، مطالعه موردی

مدیرعامل شرکت پنل های خورشیدی 97دکتریرضا رضایی مویدنقش نگرش سیستم های پویا با روش سناریونویسی برای بهبود تحلیل های بلندمدت در حوزه انرژی ایران

ITکار خصوصی در شرکت 97دکترییاسر کنعانیتحلیل اقتصادی حفظ جریان عرضه انرژی با رویکرد محاسبه هزینه های متناظر با شاخص های امنیت انرژی

کارشناس ارشد انرژی در سازمان توسعه منابع انرژی99دکتریعلی عباسی گودرزیارائه مدل سیاست گذاری تولید و مصرف برق کشور جهت تحقق تعهدات محیط زیستی بین المللی توافق نامه پاریس

1401دکتریامین حسنیهرانبررسی تاثیر وضعیت اقتصادی بر کارآیی سیاست های کنترل انتشار آالینده های هوا از منابع متحرک مسافری شهر ت

در حال انجامدکتریمحمد سبط احمدیمدلسازی دینامیک و تحلیل ریسک سرمایه گذاری در توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر ایران

در حال انجامدکتریفرشاد مطبوع توسعه مدل سیستم نوآوری فنآوری انرژی مطالعه موردی سیستم عرضه نفت و گاز

در حال انجامدکتریعلی غروی همدانیم هامدل توسعه پایدار سیستم امنیت انرژی منطقه ای بر مبنای همبست آب، انرژی، و غذا با رویکرد پویاشناسی سیست

در حال انجامدکتریابوالفضل زینتیABMبررسی راهکارهای بهبود امنیت انرژی ایران در صنایع برق و گاز کشور با استفاده از مدل عامل بنیان 

همراه با دانشکده هوافضادر حال انجامدکتریسعید رستمیبررسی گذار انرژی در صنعت هوانوردی و اثرات زیست محیطی و اقتصادی آن با استفاده از مدل یکپارچه هوانوردی

در حال انجامدکتریعلیرضا اسقانیاننظام هوشمند توزیع یارانه های انرژی بر اساس رتبه بندی مصرف کنندگان 

در حال انجامدکتریستاره منصوریبررسی یافتن راه حل های برون رفت از ناترازی گاز با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

مدیرعامل یک شرکت در چین90ارشدمهدی الوندیسیاستگذاری در زمینه بهینه کردن صادرات گاز ایران

کار آزاد90ارشدپویا نبوی زادهاروپا با توجه به ابعاد اقتصادی، محیط زیست و امنیت انرژی-مطالعات منافع هزینه و مقایسه ای خط لوله گاز ایران 

پژوهشگر انرژی های تجدیدپذیر در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی آمریکا91ارشدهادی اشراقیتوسعه یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی تاثیر سیاست های کاهش تغییرات آب وهوایی بر امنیت انرژی کشور

توسعه سیاست گذاری)ارزیابی نقش تکنولوژی جمع آوری و ذخیره سازی دی اکسیدکربن در آینده سیستم انرژی کشور ایران 
(فناوری

دانشجوی دکتری در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، سیاست گذاری مدیریت انرژی91ارشدزویا بنان

مشاوره صندوق کارآفرینی92ارشدحسین خاکپورارزیابی ترانزیت گاز حوزه دریای خزر و اثرات آن بر منافع مطلوب ایران

مدیرعامل شرکت بینش هوشمند نسل پیشرو، دانشجوی دکتری سیستم های انرژی دانشگاه تهران93ارشدنیما شمسا پوربررسی فرایندهای سیاست گذاری در تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

پژوهشکده شهید رضایی94ارشدعباس ملک ثابتبررسی امکان و مدل روابط ایران و عراق بر پایه انرژی

کارشناس پتروشیمی شازند اراک94ارشدعلی سلیمانیبررسی زنجیره ارزش گاز متان

مدیر توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان، شرکت رهام94ارشدمحمد ابراهیم نجاتیانتحلیل آینده پژوهانه از شاخص های پایداری سیستم عرضه انرژی ایران

حمدیرعامل شرکت بهین یابان سروش انرژی، مدیر گروه فنآوری و حاکمیت حوزه دفاعی ستاد کل نیروهای مسل95ارشدسعید ودادی کالنتربررسی بازارهای انرژی خزر با رویکرد تامین امنیت تقاضای انرژی کشورهای خزر

ارائه سیاست هایی به منظور بهبود شدت انرژی: سیاست گذاری انرژی در بخش ساختمان
(  مطالعه موردی شهر تهران)در بخش ساختمان ایران در افق ده ساله 

کارشناس کمیته برق و نیرو معاونت انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری95ارشدمعین احمدی

کارشناس تحلیل سیستم، واحد تحقیق و توسعه، شرکت پایانه های داده ای نوین95ارشدعادل عبدلیبررسی مکانیزم های اقتصادی انگیزشی کاهش شدت انرژی در بخش صنعت
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وضعیت فعلیسال دفاعمقطعنام دانشجورساله/ عنوان پایان نامه 

(اینترنت اشیاء)مدیرعامل شرکت دنیای هوشمند آینده 95ارشد هادی عطاران کاخکیتدوین راهبرد صنعت انرژی های تجدیدپذیر در ایران با رویکرد سناریونویسی

یعیارائه مدلی جهت تصمیم گیری در انتخاب بهترین روش تعامل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت خام و گاز طب
بین ایران و عراق با استفاده از نظریه بازی ها

دانشجوی دکتری در دانشگاه داندی اسکاتلند96ارشدمحسن شالباف

(ایتان)گروه حامل های انرژی، شبکه کانون های تفکر ایران 96ارشدمحمد جواد ساکتبررسی نهادی موانع کاهش مصرف سوخت در بخش حمل ونقل ایران

کارشناس بازاریابی شرکت بینش هوشمند نسل پیشرو96ارشدسجاد باقرپورارائه راهکاری برای جذب سرمایه های خرد در راستای تأمین مالی بخش استخراج و تولید نفت

پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف97ارشدعلی اسم خانیورانهسیاست گذاری توسعه فنآوری باتری یون لیتیومی در آینده سیستم انرژی کشور بر اساس رویکر نظام نوآوری فنآ

کارشناس استراتژی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس97ارشدحسین رنجگریراهبردهای ایران برای دستیابی به بازار ال ان جی در چین با تکیه بر نظریه بازی

سربازی در شرکت توانیر98ارشدحامد ساالرکیابررسی اثرات بکارگیری سیاست های قیمتی تبعیضی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه های ایران

کارشناس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری98ارشدعلی قربانینظام حکمرانی مطلوب در راستای تامین فرآورده های نفتی ایران در بخش حمل ونقل

ارزیابی ظرفیت بخش انرژی های تجدیدپذیر بعنوان موتور پیشران صنعت بجای تأمین کننده انرژی
مطالعه موردی بررسی اقتصادی تولید توربین های بادی در ایران

برنامه نویسی و طراحی سایت98ارشدمریم کافی زاده

(  دیوار)کارشناس ارشد شرکت آگه پردازان هوشمند 98ارشدسجاد موحدیپیشنهادهایی برای ایران: تحلیل کیفی مقایسه ای سیاست های اصالح یارانه های حامل های انرژی در کشورهای منتخب

98ارشدمهدی میرزاخانیاستراتژی های اقتصادی ایران برای دستیابی به بازار ال ان جی ژاپن با تکیه بر نظریه بازی

ویراستار98ارشد نوید جعفریطراحی چارچوب همکاری دو کشور برای حداکثر کردن گاز صادراتی ایران به هند: روابط انرژی ایران و هند

دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی شریف99ارشدابوالفضل زینتیبررسی امکان سنجی سیاست گذاری بالک چین در صنعت نفت و گاز

گاه در نقش تنظیم گری و بررسی مدل مطلوب آن در بخش قیمت گذاری و سیاست های مربوط به خوراک و محصوالت پتروپاالیش
ایران

دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی شریف1400ارشدستاره منصوری

کارشناس انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری1400ارشدحسن راعی1404تاثیر اصالح یارانه های انرژی بر اقتصاد در بخش صنعت و انتشار کربن دی اکسید ایران در افق زمانی 

1400ارشدآرمین خزاییمیزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در شهر تهران با استفاده از روش های یادگیری ماشین

1401ارشدامین زاهدی مطلقفایده برای پیاده سازی مشارکت ملی ایران ذیل توافق پاریس از طریق بهبود بخش نیروگاهی-تحلیل هزینه

Perspectives of Iran-China Energy Cooperation via Central Asiaدانشگاه عالمه طباطبایی1401ارشدمریم هاشمی نژاد

Chinese energy diplomacy in the Caspian Basin and its impact on energy security of Europeدانشگاه عالمه طباطبایی1401ارشدامیرمحمد مغانی

در حال انجامارشدتبسم میرشکارزادهراهبردهای توسعه هیدروژن در آینده سیستم انرژی کشور

ترل منابع تولید توان بهبود امنیت استاتیکی شبکه برق با ضریب نفوذ باالی نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه از طریق کن
شبکه

در حال انجامارشدحسین پورحسینی

در حال انجامارشدمحمدعلی اسالمیساله25همکنش گذار انرژی ایران و چین ذیل توافقنامه 

در حال انجامارشدمحمد بیاتمنفعت در ایران -بررسی کمینه سازی هزینه ساخت یک واحد کوچک تولید ال ان جی از روش هزینه

در حال انجامارشدزهرا اسدیفایده تولید برق از پنل های فتوولتائیک در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها-تحلیل هزینه

خواجه پوردکتر همراه با در حال انجامارشدکیان ابتکارارزیابی اثرات فرامرزی اقدامات مقابله ای تغییر اقلیم بر اقتصاد 

کترین کارشناسی ارشد و دن لیست دانشجویا


