
 

 واحد414تعداد واحد:   كارشناسیمقطع:                                       مهندسی نفتنام رشته:

 

 

 

 

 ترم:اول

 واحد18

 ترم:دوم 

 واحد18

 ترم:سوم 

 واحد20

 ترم:چهارم 

 واحد17
 

    

 1فیزیک عمومی نام درس:
 واحد 3تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 -پیشنیاز:

 1ریاضی عمومی همنیاز:

 موازنه انرژی و موادنام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 1ترمودینامیک نام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 موازنه مواد و انرژیپیشنیاز:

 -همنیاز:

 خواص سیاالت مخزن:نام درس

 واحد 3تعداد واحد: 

 اصلینوع درس: 

 1ترمودینامیک پیشنیاز:
 -همنیاز:

    

 1شیمی عمومی نام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 -پیشنیاز:

 -همنیاز

 معادالت دیفرانسیل:نام درس :

 واحد 3تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 -:پیشنیاز

 2ریاضی عمومی:همنیاز

 مکانیک سیاالت نام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

معادالت استاتیک و مقاومت مصالح، :پیشنیاز: 

 دیفرانسیل

 -همنیاز: 

 آز خواص سنگ های مخزننام درس
 واحد 1تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 خواص سنگ مخزن پیشنیاز:
 -:همنیاز

    

 کارگاه عمومینام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 2 شیمی عمومی :نام درس
 واحد 2تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 1شیمی عمومی پیشنیاز:

 ---همنیاز:

 زمین شناسی ساختمانی نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 عمومیزمین شناسی پیشنیاز:

 -همنیاز:

 زمین شناسی نفتنام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 زمین شناسی عمومیپیشنیاز:

 -همنیاز: 
    

 زمین شناسی عمومی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 
 -پیشنیاز:

 -همنیاز

 استاتیک و مقاومت مصالح:نام درس
 واحد 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 1ریاضی عمومی  پیشنیاز:
 -همنیاز:

 شیمی آلی: نام درس
 واحد 3 تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 1عمومی شیمی پیشنیاز:
 -همنیاز:

 ریاضیات مهندسی نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 معادالت دیفرانسیل: پیشنیاز
 -همنیاز:

    

 1ریاضی عمومی نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 2ریاضی عمومی :نام درس

 واحد3:تعداد واحد

 پایهنوع درس: 

 1ریاضی عمومی پیشنیاز:

 -همنیاز:

 خواص سنگ های مخزن نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلی: نوع درس

 به بعداز نیمسال سوم پیشنیاز: 

 -همنیاز:

 2آز فیزیک نام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 2فیزیک پیشنیاز: 

 -همنیاز: 
    

 زبان خارجه:نام درس

 واحد 3تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 1آز فیزیک نام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 1فیزیک عمومیپیشنیاز: 

 -همنیاز:

 2فیزیک عمومی نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 1فیزیک عمومی  :پیشنیاز
 -همنیاز:

 انتقال حرارتنام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 اصلینوع درس: 

 مکانیک سیاالت پیشنیاز:

 -همنیاز: 
 

 

   

 آشنایی با مهندسی نفتنام درس : 

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 آز شیمی عمومینام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 1شیمی عمومی پیشنیاز: 

 -همنیاز:

 کارربردیاخالق نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 پیشنیاز: 

 -همنیاز:

 

 

 1تربیت بدنی نام درس : 

 واحد 1تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 

 1اندیشه اسالمینام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پیشنیاز: 

 -همنیاز:

   

 

 آز مکانیک سیاالتنام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 مکانیک سیاالتپیشنیاز: 

 -همنیاز:

 دانش خانوادهنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

  -پیشنیاز:

 -همنیاز:



 

 مسئولیت رعایت پیشنیاز و همنیاز بعهده شخص دانشجو می باشد.

 15/2/1397تاریخ ویرایش:

 

 پنجم ترم:

 واحد 20

 ششمترم: 

 واحد18

 هفتم ترم: 

 واحد 17

 )بهره برداری( هشتمترم: 

 واحد14
 

    

 مبانی مهندسی حفاری نام درس:
 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس: 

 مکانیک سیاالتپیشنیاز: 

 همنیاز:

 1عملیات بهره برداری  نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 ، مبانی حفاری1مهندسی مخزن پیشنیاز:

 -همنیاز:

 نمونه گیری از چاه نام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 ، خواص سیاالت مخزن1مهندسی مخزن پیشنیاز:

 -همنیاز:

 2مهندسی مخزن نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 1مهندسی مخازن پیشنیاز: 

 -همنیاز:

    

 1مهندسی مخزن نام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 خواص سنگ ها و سیاالت مخزنپیشنیاز: 

 -همنیاز

 مکانیک سیاالت دوفازی :نام درس :

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 مکانیک سیاالتپیشنیاز: 

 -همنیاز:

 مبانی چاه آزمایینام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 1مهندسی مخازن پیشنیاز: 

 همنیاز: 

 آز کنترل فرآیندنام درس
 واحد 1تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 کنترل فرآیندپیشنیاز:
 همنیاز

    

 2ترمودینامیک  نام درس:

 واحد 3 تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 1ترمودینامیک  پیشنیاز:

 -همنیاز:

 کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت:نام درس
 واحد 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 به بعد 6ترم  پیشنیاز:

 ---همنیاز:

 کنترل فرآیندنام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 مکانیک سیاالتپیشنیاز:

 همنیاز:

 شبیه سازی مخازننام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 پیشنیاز: 

 2مهندسی مخازن همنیاز: 

    

 شیمی فیزیک  نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 1ترمودینامیک  پیشنیاز: 

 -همنیاز

 آز شیمی عالی :نام درس
 واحد 1تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 شیمی عالیپیشنیاز:
 -همنیاز:

 مدیریت و صیانت از مخازن: نام درس
 واحد 2تعداد واحد:

 اختیارینوع درس: 

 پیشنیاز:
 -همنیاز:

 2عملیات بهره برداری نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 1عملیات بهره برداری : پیشنیاز
 -همنیاز:

    

 آز انتقال حرارتنام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 انتقال حرارت پیشنیاز: 

 -همنیاز:

 آز خواص سیاالت :نام درس

 واحد 1 :تعداد واحد

 اصلینوع درس: 

 خواص سیاالت مخزنپیشنیاز:

 -همنیاز:

 تاریخ اسالمنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومی: نوع درس

 -پیشنیاز: 

 -همنیاز:

 خوردگی فلزات در صنایع نفتنام درس:

 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 پیشنیاز: 

 -همنیاز: 

    

 2اندیشه اسالمی  :نام درس

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 1اندیشه اسالمی  پیشنیاز:
 -همنیاز:

 موارد ویژه در مهندسی نفتنام درس:

 واحد 2 تعداد واحد:

 اختیارینوع درس: 

 - پیشنیاز: 

 -همنیاز:

 2تربیت بدنی نام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 1تربیت بدنی :پیشنیاز
 -همنیاز:

 تفسیر موضوعی قرآن نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 عمومینوع درس: 

 پیشنیاز:

 -همنیاز: 

 

 

   

 انتقال جرمنام درس : 

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 1ترمودینامیک پیشنیاز: 

 -همنیاز:

 رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفتنام درس:

 واحد 3 تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 به بعد 6ترم پیشنیاز: 

 -همنیاز:

 پروژه نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 به بعد 7ترم پیشنیاز: 

 -همنیاز:
 

 

 فارسی  زبان:نام درس 

 واحد 3تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 

 انقالب اسالمی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پیشنیاز: 

 -همنیاز:

   

 

 1کارآموزی :نامدرس

 ساعت( 160واحد ) 1واحد: تعداد

 4و 3بعدازترم :زماناخذ

 

 2 کارآموزی :نامدرس

 ساعت( 160واحد ) 1واحد: تعداد

 6و  5 بعدازترم :زماناخذ


