
 

 

 مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد -چارت پیشنهادی رشته مهندسی نفت )مقطع کارشناسی(

 به بعد( 89)ورودی 

 واحد  341  تعداد کل واحد:                                  کارشناسی پیوسته      مقطع:                             مهندسی نفت    :نام رشته

 اول ترم:

 واحد 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم ترم:

 واحد 39

 سوم ترم: 

 واحد 02

 

 

 

 

 چهارم ترم:

واحد 31   
 1ریاضی عمومی  نام درس:

 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 - پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 2ریاضی عمومی  نام درس:

 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 1ریاضی عمومی  پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 کارگاه نرم افزار مهندسی نام درس:

 1 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 برنامه نویسی کامپیوتر پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 خواص سیالات مخزن نام درس:

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 افزار مهندسیکارگاه نرم0ترمودینامیکپیش نیاز:

 - هم نیاز:

 1فیزیک  نام درس:

 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 - نیاز: پیش

 - هم نیاز:

 معادلات دیفرانسیل نام درس:

 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 - پیش نیاز:

 2ریاضی عمومی  هم نیاز:

 شیمی آلی  نام درس:

 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 شیمی عمومی پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 های مخزنخواص سنگ نام درس:

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

زمین شناسی رسوبی، آشنایی با  پیش نیاز:

 مهندسی نفت

 - هم نیاز:

 شیمی عمومی نام درس:

 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 - پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 1آز فیزیک  نام درس:

 1 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 1فیزیک  پیش نیاز:

 -هم نیاز:

 ریاضیات مهندسی نام درس:

 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 معادلات دیفرانسیل نیاز: پیش

 -هم نیاز:

 مهندسی حفاری نام درس:

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 مکانیک سیالات پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 مبانی زمین شناسی نام درس:

 2 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 - پیش نیاز:

 - نیاز:هم 

 آز شیمی عمومی نام درس:

 1 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 شیمی عمومی نیاز:پیش 

 - نیاز:هم 

 مکانیک سیالات نام درس:

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

استاتیک و مقاومت مصالح،  پیش نیاز:

 موازنه مواد و انرژی

 -هم نیاز:

 زمین شناسی ساختمانی نام درس:

 2 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 زمین شناسی رسوبی پیش نیاز:

 - نیاز:هم 

 کارگاه عمومی نام درس:

 1 تعداد واحد:

 پایه  نوع درس:

 -پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 برنامه نویسی کامپیوتر نام درس: 

 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 - پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 ترمودینامیک نام درس: 

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 موازنه مواد و انرژی پیش نیاز:

 -نیاز: هم 

 1انتقال حرارت  نام درس: 

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 ، معادلات دیفراسیلمکانیک سیالات پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 آشنایی با مهندسی نفت نام درس:

 2 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 - پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 استاتیک و مقاومت مصالح نام درس: 

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 1فیزیک  پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 زمین شناسی رسوبی نام درس: 

 2 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 مبانی زمین شناسی پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 آز. مکانیک سیالات نام درس: 

 1 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 مکانیک سیالات پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 زبان انگلیسینام درس:

 3 تعداد واحد:

 عمومی  نوع درس:

 -پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 موازنه مواد و انرژی نام درس: 

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 شیمی عمومی پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 زبان تخصصی نام درس: 

 3 تعداد واحد:

 اختیاری نوع درس:

 زبان انگلیسی پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 1اندیشه اسلامی  نام درس: 

 2 تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 - نیاز: پیش

 - هم نیاز:

 دانش خانواده نام درس:

 2 تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 - پیش نیاز:

 - نیاز:هم 

 1تربیت بدنی  نام درس: 

 1 تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پیش نیاز:

 -نیاز:هم 

 تفسیر موضوعی قرآن نام درس: 

 2تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پیش نیاز:

 -نیاز: هم 

 نام درس: 

 تعداد واحد:

 نوع درس:

 پیش نیاز:

 نیاز:هم 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 ترم:پنجم

 واحد 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششمترم:

 واحد 31

 هفتمترم: 

 واحد 31

 

 

 

 

 هشتمترم:

 واحد 31
 تحلیل عددی نام درس:

 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

معادلات دیفرانسیل، کارگاه نرم  پیش نیاز:

 افزار مهندسی 

 نیاز: هم

 مهندسی مخزن کاربردی نام درس:

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 مهندسی مخزن پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 نمودار گیری از چاه نام درس:

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

مهندسی حفاری، کاربرد فیزیک در  پیش نیاز:

 مهندسی نفت

 - هم نیاز:

 مبانی فرآیندهای صنعت نفت نام درس:

 2 تعداد واحد:

 اصلی  نوع درس:

 مهندسی بهره برداری پیش نیاز:

 -هم نیاز:

 مهندسی مخزن :درس نام

 3 :واحد تعداد

 اصلی :درس نوع

های مخزن، خواص خواص سنگ :نیاز پیش

 سیالات مخزن

 :نیاز هم

 شبیه سازی مخزن نام درس:

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 مهندسی مخزن، تحلیل عددی پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 مهندسی بهره برداری نام درس:

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 مهندسی مخزن، مهندسی حفاری پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 روش های ازدیاد برداشت نام درس:

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 مهندسی مخزن پیش نیاز:

 - هم نیاز:

زمین شناسی نفت و منابع  نام درس:

 هیدروکربنی ایران

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 زمین شناسی ساختمانی پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 چاه آزمایی نام درس:

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 مهندسی مخزن، مهندسی حفاری پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 1کارگاه نرم افزار نام درس:

 1 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

چاه آزمایی، مهندسی مخزن  پیش نیاز:

 کاربردی

 - هم نیاز:

 طراحی تأسیسات بهره بردارینام درس:

 3 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 مهندسی بهره برداری پیش نیاز:

 هم نیاز:

 کاربرد فیزیک در مهندسی نفت نام درس:

 2 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 1فیزیک  پیش نیاز:

 - هم نیاز:

کاربرد آمار واحتمالات در مهندسی  نام درس:

 نفت

 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 ، از ترم پنجم به بعد2ریاضی عمومی  پیش نیاز:

 - نیاز:هم 

 2کارگاه نرم افزار  نام درس:

 1 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 شبیه سازی مخزن پیش نیاز:

 -نیاز:هم 

 تکمیل و انگیزش چاه نام درس:

 3 واحد:تعداد 

 تخصصی نوع درس:

 مهندسی بهره برداری پیش نیاز:

 نیاز:هم 

 آز خواص سنگ مخزن نام درس:

 1 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 خواص سنک مخزن پیش نیاز:

 هم نیاز:

 آز خواص سیالات مخزن نام درس: 

 1 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 خواص سیالات مخزن پیش نیاز:

 -هم نیاز:

 موارد ویژه در مهندسی نفت نام درس: 

 3 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 ترم هفتم به بعد پیش نیاز:

 هم نیاز:

 مخازن کربناته نام درس: 

 2 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 مهندسی مخزن کاربردی پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 اخلاق اسلامی نام درس:

 2 تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 پیش نیاز:

 هم نیاز:

 مکانیک سیالات دوفازی نام درس: 

 2 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 مکانیک سیالات پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 پروژه نام درس: 

 3 تعداد واحد:

 پروژه نوع درس:

نیمسال هفتم به بعد، گذراندن  پیش نیاز:

 واحد 100حداقل 

 هم نیاز:

 اقتصاد نفت نام درس: 

 2 تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 نیمسال ششم به بعد نیاز:پیش 

 -هم نیاز:

 فارسی: درس نام

 3: واحد تعداد

 عمومی: درس نوع

 -: نیاز پیش

 -: نیاز هم

 2اندیشه اسلامی  نام درس: 

 2 تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 1اندیشه اسلامی  پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 کارآموزی: درس نام 

 1: واحد تعداد

 کارآموزی: درس نوع

 گذراندن بعد، به ششم نیمسال: نیاز پیش

 واحد 00 حداقل

 تاریخ اسلام نام درس: 

 2 تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 - پیش نیاز:

 - هم نیاز:

 2تربیت بدنی  نام درس:  

 1 تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 1تربیت بدنی  پیش نیاز:

 -نیاز:هم 

 انقلاب اسلامی نام درس: 

 2 تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 پیش نیاز:

 هم نیاز:

  

            

 کارآموزی و پروژه دروس اختیاری دروس تخصصی دروس اصلی دروس پایه دروس عمومی

 واحد 4 واحد 3 واحد 11 واحد 66 واحد 33 واحد 22

 واحد 143جمع کل واحدها: 

 دروس برعهده دانشجو است.نیاز و هم*مسئولیت رعایت پیش نیاز 

 32/28/3189  ویرایش:تاریخ             

 
 

 
 
 


