
 به بعد 89ورودي  حفاري و استخراج –برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی نفت   

نمره دروس پیش نیاز  تعداد

واحد

دروس پیش دانشگاهی ردیف

 --------------------- 2 ریاضی پیش نیاز 1

 --------------------- 2 شیمی پیش نیاز 2

 ---------------------- 2 اززبان پیش نی 3

 ---------------------- 2 فارسی پیش نیاز 4

 8جمع 

واحد

دروس عمومی

نمره دروس پیش نیاز  تعداد

واحد

نام درس ردیف

------------------------ 2 1اندیشه اسالمی 1

1اندیشه اسالمی 2 2اندیشه اسالمی  2

------------------------ 2 )ممبانی و مفاهی(اخالق اسالمی  3

------------------------ 2 انقالب اسالمی ایران 4

------------------------ 2 تفسیر موضوعی 5

------------------------ 2 تحلیلی صدر اسالم  تاریخ 6

------------------------- 2 7 وتمدن اسالم وایران فرهنگتاریخ 

فارسی پیش 3 فارسی 8

زبان پیش 3 ان خارجیزب 9

 ------------------------- 2 ظیم خانواده و جمعیتنت 10

1تربیت بدنی 1 1تربیت بدنی 11

 -------------------------- 1 2تربیت بدنی 12

 -------------------------- 1 وصایاي امام 13

-------------------------- 1 آشنایی با قرآن کریم 14

واحد 24جمع

+2 

دروس پایه

نمره دروس پیش نیاز  تعداد

واحد

نام درس ردیف

ریاضی پیش  3 1ریاضی عمومی  1

1ریاضی 3 2ریاضی عمومی  2

2ریاضی 3 معادالت دیفرانسیل 3



معادالت دیفرانسیل 3 ریاضیات مهندسی 4

2ریاضی 3 برنامه نویسی کامپیوتر 5

یا همزمان 1ریاضی 3 1فیزیک عمومی 6

یا همزمان 1فیزیک 1 1آزمایشگاه فیزیک  7

3 و آز 1فیزیک 2فیزیک عمومی  8

یا همزمان 2فیزیک 1 2آزمایشگاه فیزیک  9

شیمی پیش  3 شیمی عمومی 10

شیمی عمومی یا همزمان 1 آزمایشگاه شیمی عمومی 11

و آز شیمی عمومی 3 شیمی آلی 12

شیمی آلی یا همزمان 1 شیمی آلی آزمایشگاه 13

 -------------- 2 زمین شناسی عمومی 14

واحد 33جمع 

دروس اصلی

نمره دروس پیش نیاز تعداد 

واحد

نام درس ردی

ف

ترم سوم به بعد 4 موازنه انرژي و مواد 1

1ریاضی 3 استاتیک ومقاومت مصالح 2

موازنه انرژي و مواد 3 ترمودینامیک 3

معادالت دیفرانسیل 3 مکانیک سیاالت 4

مکانیک سیاالت یا همزمان 1 آزمایشگاه مکانیک سیاالت 5

و آز مکانیک سیاالت 3 انتقال حرارت 6

انتقال حرارت یا همزمان 1 انتقال حرارتآزمایشگاه  7

و آز مکانیک سیاالت 3 کنترل فرآیند 8

کنترل فرآیند یا همزمان 1 کنترل فرآیند آزمایشگاه 9

مین شناسی ساختمانیز 3 زمین شناسی نفت 10

زمین شناسی نفت 3 مبانی فرآیندهاي صنایع نفت 11

ترم سوم به بعد 3 خواص سنگهاي مخزن 12

خواص سنگهاي مخزن یا همزمان 1 خواص سنگهاي مخزنآزمایشگاه  13

ترمودینامیک 2 خواص سیاالت مخزن 14

خواص سیاالت مخزن یا همزمان 1 زمایشگاه خواص سیاالت مخزنآ 15

و آز انتقال حرارت 3 مهندسی شیمیرکاربرد ریاضیات د 16

و آز 2فیزیک  3 مبانی مهندسی برق 17



مبانی مهندسی برق 1 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 18

معادالت دیفرانسیل و استاتیک 4 دینامیک 19

 ----------------- 1 کارگاه عمومی 20

واحد 47 جمع

دروس تخصصی

نمره دروس پیش نیاز تعداد 

واحد

نام درس ردیف

زمین شناسی عمومی 3 زمین شناسی ساختمانی 1

و آز خواص سنگها

 و آز وخواص سیاالت

3 1مهندسی مخازن  2

1مهندسی مخازن 3 test  مبانی چاه آزمایی 3

وزمین ساختمانی 1مهندسی مخازن 3 نمودارگیري چاه log 4

مکانیک سیاالت و آز 3 1مهندسی حفاري 5

یا همزمان 1مهندسی حفاري 1 1آزمایشگاه مهندسی حفاري 6

و آز 1مهندسی حفاري 3 2مهندسی حفاري 7

یا همزمان 2مهندسی حفاري  1 2آزمایشگاه مهندسی حفاري 8

و آز 1مهندسی حفاري 2 سیمان حفاري 9

سیمان حفاري یا همزمان 1 آزمایشگاه سیمان حفاري 10

و آز 1مهندسی حفاري 2 گل حفاري 11

گل حفاري یا همزمان                     1 آزمایشگاه گل حفاري 12

2مهندسی حفاري   مهندسی حفاري پیشرفته  2 13  

2مهندسی حفاري   اسیدکاري در عملیات حفاري  2 14  

پس از ترم چهارم   1 1کارآموزي 15  

رم ششمپس از ت   1 2کارآموزي 16  

ترم آخر یا ماقبل آخر   3 پروژه 17  

واحد 35جمع 



  دروس اختیاري

نمره دروس پیش نیاز تعداد 

واحد

نام درس ردیف

معادالت دیفرانسیل 3 آمار و احتماالت مهندسی 1

شیمی عمومی 2 خواص مواد 2

3 1مهندسی مخازن 3مهندسی مخازن گازي 3

ل حرارت و آزانتقا 3 انتقال جرم 4

زبان عمومی 2 زبان تخصصی 5

 --------------------------- 2 خوردگی فلزات 6

1و مهندسی حفاري 1مهندسی مخازن 3 عملیات بهره برداري 7

زمین شناسی ساختمانی واستاتیک                  

ومقاومت مصالح

3 مکانیک سنگ           8

1  یندهاي صنایع نفتمبانی فرا   آزمایشگاه نفت 9

   ----------------------------  2 ارزشهاي دفاع مقدس 10

    2 نقشه کشی صنعتی  11

3   1مهندسی مخازن    شبیه سازي مخازن 12

3  ار ترم هفتم به بعد   طرح و اقتصاد مهندسی  13

حداقل           

واحد 5

  

  چکیده اي ازآئین نامه آموزشی 

 ، 142مجموع واحدها جهت فراغت از تحصیل بدون احتساب دروس پیشنیاز و دروس وصایا و قرآن 

.واحد می باشد

 واحد درسی را ندارد 14، مشروط بوده و در نیمسال بعدي حق انتخاب بیش از 12معدل ترم کمتر از.

 واحد می باشد 20داکثر ح و 12تعداد واحد انتخابی در یک نیمسال براي دانشجویان غیر مشروط، حداقل.

 و باالتر می باشد 12نمره قبولی درس قرآن.

در غیر اینصورت مطابق با آئین نامه . نیاز و همنیاز در انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشدرعایت پیش

.آموزشی ، حذف خواهد شد

ی شود وچنانچه معدل تاثیرداده م در براي هردرس درطول دوران تحصیل فقط یک نمره مردودي ثبت و

 41حذف ماده (آن بالاثر از بعد نمره مردودي دوم و یک درس مردود گردد ، در بار چند دانشجو

.نیمسال محاسبه نمی شود معدل کل و در می گردد و) آموزشی 

 کمیته انضباطی شامل هیچ گونه حذف آموزشی نمی شود 25/0نمره.

جلسه امتحان غیبت نماید، می  در یا و ولی کسب ننمایدنمره قب درس پیش نیاز چند یک یا از اگر دانشجو

همزمان اخذ نماید ولی چنانچه نتواند در درس یا  وابسته آن را تواند با نظر مدیرگروه درس پیش نیاز و



نمره درس یا دروس وابسته اعم از  کند  یا غیبت امتحانی  دروس پیش نیاز نمره قبولی کسب کند ، و

نیاز مردودي در دروس پیش نمی گردد ، ودانشجو موظف به اخذ درس یا  قبولی یا مردودي ، حذف

.شده ، می باشد   اولین نیمسالی که ارائه

سال می باشد 6براي دانشجویان کارشناسی ) سقف سنوات (مدت تحصیل مجاز  حداکثر.

 قف ا بهمن اخذ شود دانشجو موظف به رعایت سیدرصورتی که درس کارآموزي درطول نیمسال مهر

واحد و اگر معدل ترم  16باشد به همراه درس  کارآموزي   16تا  12اگرمعدل ترم قبل (واحد می باشد 

 البته دانشجویان ترم آخر) .واحد بالمانع است  18باشد به همراه درس کارآموزي تا  16قبل باالتر از 

ومی توانند حتی بدون ه واحد درسی فارغ التحصیل شوند ازین قاعده مستثنی بود 24چنانچه با اخذ 

.نیاز نیز تمامی دروس باقی مانده را اخذ نمایند رعایت پیش

 مشروط ) بافاصله(ویا چهار ترم متناوب ) پشت سرهم (دانشجویان دوره کارشناسی که درسه ترم متوالی

 باید به کارشناس رشته خود و خاص دارند کمیسیون موارد از شوند ، جهت ادامه تحصیل نیاز به مجوز

.مراجعه کنند

باشد، گواهینامه پایان تحصیالت  12براي دانشجویانی که معدل کل آنها جهت فراغت از تحصیل ، زیر

    .نخواهد شد صادر


