
 بْرُ برداری از هٌابع ًفت-هٌْذسی ًفت رضتِ پیطٌْادیبرًاهِ 
B.Sc. Petroleum Production Engineering Curriculum  

 ٍاحذ 412 :جْت فراغت از تحصیل تعذاد کل ٍاحذ               کارضٌاسی پیَستِهقطع:
 ٍاحذ 3: کارآهَزی ٍ پرٍشٍُاحذ      6: اختیاریدرٍض ٍاحذ      23: تخصصیدرٍض ٍاحذ      19: اصلیدرٍض ٍاحذ      53: پایِدروس واحد       22: عمومیدروس 

 اٍل ترم:
 ٍاحذ 48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دٍم ترم:
 ٍاحذ 48

 سَم ترم: 
 ٍاحذ 22

 
 
 
 

 چْارم ترم:
 ٍاحذ 47

    
 4 فیسیک ًام درض:

 ٍاحذ 5 تعذاد ٍاحذ:
 پایًَِع درض: 

 -پیطٌیاز:
 4ّوٌیاز:ریاضی عوَهی

 هَازًِ اًرشی ٍ هَاد ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ: 

 اصلیًَع درض: 
 -پیطٌیاز: 

 -ّوٌیاز:

 4ترهَدیٌاهیک  ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ: 

 اصلیًَع درض: 
 هَازًِ اًرشی ٍ هَادپیطٌیاز: 

 -ّوٌیاز:

  خَاظ سیاالت هخسى ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ: 

 اصلیًَع درض: 
 4ترهَدیٌاهیک پیطٌیاز: 

 -ّوٌیاز: 
    

 4ضیوی عوَهی  ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:
 پایًَِع درض: 

 -پیطٌیاز:
 -ّوٌیاز:

 هعادالت دیفراًسیل : ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درض:
  -پیطٌیاز: 

 2ریاضی عوَهی  ّوٌیاز:

 هکاًیک سیاالت ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ: 

 اصلیًَع درض: 
 هعادالت دیفراًسیلپیطٌیاز: 

 -ّوٌیاز:

 ّای هخسى آز خَاظ سٌگ ًام درض:
 ٍاحذ 4 تعذاد ٍاحذ:
 اصلیًَع درض: 

 ّای هخسى خَاظ سٌگپیطٌیاز: 
 -ّوٌیاز:

    
 کارگاُ عوَهیًام درض:

 ٍاحذ 4تعذاد ٍاحذ:
 اصلیًَع درض: 

 -پیطٌیاز:
 - ّوٌیاز:

 2عوَهی ضیوی  ًام درض:
 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 پایًَِع درض: 
 4ضیوی عوَهی  پیطٌیاز:

 -ّوٌیاز:

 زهیي ضٌاسی ساختواًی ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:
 اصلیًَع درض: 

 زهیي ضٌاسی عوَهیپیطٌیاز: 
 -ّوٌیاز: 

  زهیي ضٌاسی ًفتًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:
 تخصصیًَع درض: 

 زهیي ضٌاسی عوَهیپیطٌیاز: 
 -ّوٌیاز:

    
 زهیي ضٌاسی عوَهیًام درض:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:
 پایًَِع درض:

 -پیطٌیاز:
 -ّوٌیاز:

 4اًذیطِ اسالهی  ًام درض:
 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 عوَهیًَع درض:
 -پیطٌیاز: 

 -ّوٌیاز:

 ضیوی آلی ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:
 پایًَِع درض: 

 4ضیوی عوَهی پیطٌیاز: 
 -ّوٌیاز:

 هٌْذسی اتریاضیًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:
 پایًَِع درض: 

 هعادالت دیفراًسیلپیطٌیاز: 
 -ّوٌیاز:

    
 4 ریاضی عوَهی ًام درض:

 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ: 
 پایًَِع درض:

 -پیطٌیاز:
 -ّوٌیاز:

 2ریاضی عوَهی ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ: 

 پایًَِع درض:
 4 پیطٌیاز: ریاضی عوَهی

 -ّوٌیاز:

  ّای هخسى خَاظ سٌگ ًام درض:
 ٍاحذ 5 تعذاد ٍاحذ:
 اصلیًَع درض: 

 از ترم سَم بِ بعذ پیطٌیاز:
 -ّوٌیاز:

 2آز فیسیک ًام درض: 
 ٍاحذ 4تعذاد ٍاحذ: 

 پایًَِع درض: 
 2فیسیک پیطٌیاز: 

 -ّوٌیاز:
    

 زباى خارجِ ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درض:
 -پیطٌیاز:

 -ّوٌیاز:

 4 آز فیسیک ًام درض:
 ٍاحذ 4 تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درض:
 4فیسیک  پیطٌیاز:
 -ّوٌیاز: 

 2فیسیک  ًام درض:
 ٍاحذ 5 تعذاد ٍاحذ:
 پایًَِع درض: 

 4فیسیک پیطٌیاز: 
 -ّوٌیاز:

 اًتقال حرارت ًام درض:
 ٍاحذ 5 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درض:
 هکاًیک سیاالت پیطٌیاز:

 -ّوٌیاز:
    

 آضٌایی با هٌْذسی ًفت ًام درض:
 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درض:
 -پیطٌیاز:

 -ّوٌیاز:

 استاتیک ٍ هقاٍهت هصالح ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:
 اصلیًَع درض: 

 4پیطٌیاز: ریاضی عوَهی 
 -: ّوٌیاز

 اخالق اسالهی ًام درض:
 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:
 عوَهیًَع درض: 

 -پیطٌیاز:
 -ّوٌیاز:

 آز هکاًیک سیاالت ًام درض:
 ٍاحذ 4تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی ًَع درض:
 هکاًیک سیاالت پیطٌیاز:

 -ّوٌیاز:
     

 4تربیت بذًی ًام درض:
 ٍاحذ 4تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی ًَع درض:
 -پیطٌیاز:

 -ّوٌیاز:

 آز ضیوی عوَهی ًام درض:
 ٍاحذ 4 تعذاد ٍاحذ:

 پایِ ًَع درض:
 4ضیوی عوَهی  پیطٌیاز:
 -ّوٌیاز: 

 داًص خاًَادُ ًام درض: 
 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی ًَع درض:
 - پیطٌیاز:

 -ّوٌیاز:
 

 

 

 
 
 
  



 ترم:پٌجن
 ٍاحذ 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضطن ترم:
 ٍاحذ48

 ّفتن ترم: 
 ٍاحذ 47

 
 
 
 

 ّطتن ترم:
 ٍاحذ 45

    
 هباًی  هٌْذسی حفاری ًام درض:

 ٍاحذ 5 ٍاحذ:تعذاد 
 تخصصی ًَع درض:

 هکاًیک سیاالت پیطٌیاز:
 -ّوٌیاز:

 4عولیات بْرُ برداری  ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصی ًَع درض:
 4هٌْذسی هخازى  پیطٌیاز:

 هباًی  هٌْذسی حفاری: ّوٌیاز

 ًوَدارگیری از چاُ ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصیًَع درض: 
ٍ خَاظ سیاالت  4هخازى پیطٌیاز: هٌْذسی 

 هخسى
 -ّوٌیاز:

 ّا تکویل ٍ اًگیسش چاًُام درض:
 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصی ًَع درض:
 -پیطٌیاز:

 4عولیات بْرُ برداری  :ّوٌیاز

    
 4هٌْذسی هخازى  ًام درض:

 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:
 تخصصی ًَع درض:

ّا ٍ سیاالت  خَاظ سٌگ پیطٌیاز:
 هخسى

 -:ّوٌیاز

 هکاًیک سیاالت دٍفازی درض: : ًام
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درض:
 هکاًیک سیاالت پیطٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 هباًی چاُ آزهایی ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:
 تخصصیًَع درض: 

 4پیطٌیاز: هٌْذسی هخازى 
 -ّوٌیاز:

 آز کٌترل فرآیٌذ ًام درض:
 ٍاحذ 4تعذاد ٍاحذ: 

 اصلیًَع درض: 
 کٌترل فرآیٌذّاپیطٌیاز: 

 -ّوٌیاز: 

    
 2 ترهَدیٌاهیک ًام درض:

 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:
 اصلی ًَع درض:

 4ترهَدیٌاهیک  پیطٌیاز:
 -ّوٌیاز:

 کاربرد ریاضیات در هٌْذسی ًفت ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی ًَع درض:
 - پیطٌیاز:

 4هٌْذسی هخازى  ّوٌیاز:

 کٌترل فرآیٌذّا ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ: 

 اصلیًَع درض: 
 پیطٌیاز: هکاًیک سیاالت

 -ّوٌیاز: 

  اًتقال جرم ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درض:
 4ترهَدیٌاهیک  پیطٌیاز:

 -:ّوٌیاز
    

 ضیوی فیسیک ًام درض:
 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درض:
 4ترهَدیٌاهیک  پیطٌیاز:

 -ّوٌیاز:

 آز ضیوی آلی ًام درض:
 ٍاحذ 4تعذاد ٍاحذ: 

 پایِ ًَع درض:
 ضیوی آلی  :.پیطٌیاز
 -ّوٌیاز:

 خَردگی فلسات در صٌایع ًفت ًام درض:
 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصی ًَع درض:
 پیطٌیاز: از ترم پٌجن

 -ّوٌیاز:

 2عولیات بْرُ برداری  ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصیًَع درض: 
 4بْرُ برداری پیطٌیاز: عولیات 

 -ّوٌیاز:
    

 آز اًتقال حرارت ًام درض:
 ٍاحذ 4تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی ًَع درض:
 پیطٌیاز: اًتقال حرارت

 -ّوٌیاز: 

 آز خَاظ سیاالت ًام درض:
 ٍاحذ 4تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی ًَع درض:
 خَاظ سیاالت هخسى پیطٌیاز:

 -ّوٌیاز:

 تاریخ اسالم ًام درض:
 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:
 عوَهیًَع درض: 

 -پیطٌیاز:
 -ّوٌیاز:

 ٍ صیاًت از هخازىهذیریت  ًام درض:
 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:
 اختیاریًَع درض: 

 -پیطٌیاز: 
 -ّوٌیاز:

    
 2اًذیطِ اسالهی  ًام درض:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:
 عوَهیًَع درض: 

 4پیطٌیاز: اًذیطِ اسالهی 
 -ّوٌیاز:

 ًفتهَارد ٍیصُ در هٌْذسی  ًام درض:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اختیاری ًَع درض:
 - پیطٌیاز:

 - ّوٌیاز:

 2تربیت بذًی  ًام درض:
 ٍاحذ 4تعذاد ٍاحذ:
 عوَهیًَع درض: 

 4پیطٌیاز: تربیت بذًی
 -ّوٌیاز:

 تفسیر هَضَعی ًام درض:
 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 عوَهیًَع درض: 
 -پیطٌیاز:

 -ّوٌیاز:
    

 فارسی ًام درض:
 ٍاحذ 5ٍاحذ:تعذاد 

 عوَهیًَع درض: 
 -پیطٌیاز: 

 -ّوٌیاز:

 رایاًِ ٍ کاربرد آى در هٌْذسی ًفت  ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ: 

 پایِ ًَع درض:
 4پیطٌیاز: ریاضی عوَهی 

 -ّوٌیاز:

  پرٍشُ ًام درض:
 ٍاحذ 5تعذاد ٍاحذ:

 8ٍ  7ّای  پیطٌیاز: در طَل ترم
 

 

  
 هقذضآضٌایی با دفاع  ًام درض:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 
 اختیاریًَع درض: 

 -پیطٌیاز: 
 -ّوٌیاز: 

 اًقالب اسالهی  ًام درض: 
 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 عوَهیًَع درض: 
 -پیطٌیاز:

 -ّوٌیاز:

  

 4کارآهَزی  ًام درض:
 ساعت عملی( 161واحد ) 1تعذاد ٍاحذ: 

 (4و  3بعد اس تزم تابستان سال دوم )سمان اخذ: 
 2کارآهَزی  ًام درض:

 ساعت عملی( 161واحد ) 1تعذاد ٍاحذ: 
 (6و  5)بعد اس تزم  سومسمان اخذ: تابستان سال 

 14/4/94 :باسنگزیتاریخ 


