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 مقدمه

 
. متخصصان این رشته می باشدنفت مربوط زیرزمینی  ذخایرتولید، و انتقال  حفاری، های اکتشاف، مهندسی نفت به جنبه هرشت

باید هم  داشته باشند. مهندس نفت هاو تولید هیدروکربن تبط با  اکتشافشناختی مر نباید درک کامل و جامعی از اصول زمی

بداند و بتواند را ارتباط دارد  مهندسی نفت هبه طور خاص با زمیناصول متعارف طراحی مهندسی )بطور عام( و هم اصولی را که 

قوی در ریاضیات  هشوند. به عالوه، دارا بودن پای یهای مهندسی نفت ارائه م آموزشی دوره هبه کار بندد. این اصول در برنام ها راآن

که تعداد زیادی از مهندسان به عنوان سرپرست یا مدیر ئیدهد. از آنجا آینده را گسترش می ای مهندسان های حرفهو علوم قابلیت

 یابند تا در مشاغل با صت میدانشجویان فربدین ترتیب گردد.  های مدیریتی نیز تأکید میبر مهارت لذا شوند،  اجرایی استخدام می

 تلفیقی موارد برخی درادامه دهند، یا   وارد شوند، تحصیالت خود را تا مدارج عالیهای صنعت نفت  اهمیت در همۀ دورهمعنا و پر

 . بگیرند پیش در را تحصیل ادامۀ و ای حرفه استخدام از

دی آموزش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با استناد به رویه دانشکده مهندسی نفت در حوزه انرژی در راستای تحقق برنامه راهبر

 . برنامه پیش روه استبرنامه کارشناسی مهندسی نفت نمود اقدام به تدوین "آموزشی کارشناسیهای اصالح ساختار و برنامه"

 ل برتمام مواد مهندسی است.رشته بدون گرایش و مشتمبا روند توسعه این مطابق 

 

 

 نامه بازنگری شده:تغییرات اساسی در بر

 

با این  گردد.ای جدید قلمداد میکه مصوبه باشد،می 1931وزارت علوم در سال  برنامه درسی رشته مهندسی نفت دارای مصوبه

 به شرح ذیل لحاظ گردیده است:در برنامه کارشناسی  یتغییرات ،بر اساس نقاط ضعف شناسایی شده در برنامه موجود حال

 

دانشگاه  "کارشناسی  های آموزشیاصالح ساختار و برنامه"یقی و همچنین به منظور اجرای رویه بر اساس مطالعه تطب -1

آزمایشگاه مربوطه( از لیست دروس علوم پایه حذف و درس دیگری جایگزین مراه هصنعتی امیرکبیر، یک درس )به

 "و احتماالت مهندسی آمار"حذف و درس  (2مراه آز فیزیکه)به "2فیزیک ". بدین منظور درسگردیده است

 ؛جایگزین گردیده است

به  "کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت"با عنوان از گروه پایه  "ریاضیات مهندسی"بر اساس مطالعه تطبیقی، درس  -2

 ؛گروه اصلی منتقل و سیالبس آن نیز اصالح گردیده است

 آموزشی هایبرنامه و ساختار اصالح" رویه اجرای منظور به همچنین و آموزشی تجربه و تطبیقی مطالعه اساس بر -9

 نمونه عنوان به. است گردیده اصالح دروس برخی به مربوط درس طرح و عنوان امیرکبیر، صنعتی دانشگاه "کارشناسی

 ؛است یافته تغییر "چاه نمودارگیری " به "فیزیک پترو و پیمایی چاه" درس عنوان

کارگاه نرم افزارهای "درس  تخصصی،افزارهای ن در کار با نرملتحصیالاهای فارغبه منظور افزایش دانش و مهارت -4

واحد در برنامه فعلی 1زاری از افمهای نرکه تعداد واحد کارگاهبه طوری ،اضافه گردیده استواحد  2به میزان  "تخصصی

افزار در ی نرمهاواحد در برنامه جدید افزایش داده شده است. همچنین پیشنهاد گردید به دلیل اهمیت کارگاه 2به 

 ؛ها ارتقا داده شودالتحصیالن، سطح ارائه آنهای ضروری در فارغایجاد توانایی
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ها ارتقا داده شده الن سطح آنالتحصیهای کاربردی در فارغدروس آزمایشگاهی در ایجاد توانایی به دلیل اهمیت زیاد -5

 ؛ است

تشخیص داده شد ، در برنامه فعلیها و محتوای آنوس بر اساس مطالعه تطبیقی و تجربه آموزشی در تدریس برخی در -6

پیشنهادی بر این اساس اصالحات الزم برای رفع این نواقص در برنامه لذا نامناسب بوده  همربوط یپیشنیازهاکه همنیاز/

 ؛لحاظ گردیده است

بیر گروه دروس دانشگاه صنعتی امیرک "اصالح ساختار و برنامه های آموزشی کارشناسی"به منظور اجرای رویه  -7

جدید در برنامه بازنگری گنجانده شده است. همچنین به دانشجویان در انتخاب درس از این گروه تا  غالبتخصصی با 

 ؛حدودی اختیار داده شده است

دوره بهبود کیفیت پروژه کارشناسی، انجام مطلوب جهت  ،تجربه آموزشی و نظرخواهی از دانشجویان بر اساس -8

سال  مربوط بهوزن دروس ارائه گردیده  ، تشخیص داده شد کهایج بهتر در کنکور کارشناسی ارشدکارآموزی و کسب نت

 یابد.تقلیل تا حدودی  التحصیلیمنتج به فارغآخر 

 

 اهداف برنامه آموزشی:

ی و حفارندسی، علوم زمین و فیزیک، های تحلیل مه جنبه یهبر پایمهندسی نفت  ههای آموزشی در زمین برنامه یهارائ .1

 ؛صنعتنیاز نفت و گاز طبیعی، هماهنگ با  تولیدو طراحی  اقتصاد مهندسیاستخراج، 

 حفظ و ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی نفت در مقطع کارشناسی  الف(

 ای مقطع کارشناسی در رشتۀ مهندسی نفت  حفظ اعتبار حرفه ب(

 های آموزشی دانشجویان با برنامههای آموزشی مرتبط های آموزش از طریق اتخاذ تکنیک ارتقاء شیوه پ(

 های ارزیابی  ارتقاء کیفیت آموزش از طریق برنامه ت(

نیاز ای هماهنگ با  کارآمد و اقتصادی منابع نفت و گاز به شیوهتولید یندهای جدید جهت آها و فرکشف و توسعۀ تکنیک .2

 ؛صنعت

تر جهت  تر، و اقتصادی های جدید، ایمنروش هوسعت های و کاربردی در زمین ندسیِ پایهانجام تحقیقات علمی و مه الف(

 شوند ها یافت میاستخراج نفت و گاز طبیعی از سازندهای سنگی که منابع مزبور در آن

 های نفت و گازو فراوری میدان محیطی ناشی از استخراج جستجو و حل مشکالت زیست ب(

 د معدنیمواانرژی و کاربردها و بازارهای جدید برای منابع  هتوسع پ(

 ؛ادین نفت و گازمی توسعه و تولیدصی به صنعت در موضوعات مربوط به های تخصای و کمک مشاورۀ حرفه هارائ .3

های  مقاالت، سمینار، سمپوزیوم، و دوره هنشریات، منابع سمعی و بصری، ارائدانش علمی و فنی از طریق  هاشاع .4

 ؛مدت مرتبط با نیازهای صنعت کوتاه
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 التحصیالن:های فارغ توانایی

 

 مند خواهند شد:  التحصیالن از نتایج زیر بهره ، تمامی فارغکارشناسی مهندسی نفت یهر پایان دورد

 ؛نفت ها در مسائل مهندسیدرک کامل و جامع از اصول علمی و مهندسی و کاربرد آن (1

 ها؛ و تحلیل داده ها و تفسیرتوانایی تلفیق دانش علمی و مهندسی خود جهت طراحی و انجام آزمایش (2

 ؛تمرتبط با مهندسی نف هایی برای مشکالتحل توانایی کاربرد اصول و مبانی علمی و مهندسی جهت تدوین راه (3

 ؛ رهای مدرن مهندسی نفتها، و ابزاها، مهارتتوانایی استفاده از تکنیک (4

 ؛فتائل طراحی مهندسی نتوانایی تلفیق دانش علمی و مهندسی خود جهت حل مس (5

 ؛توانایی برقراری ارتباط مؤثر (6

 ای؛ های چند رشتهتوانایی عملکرد در تیم (7

 ای و اخالقی مهندسان نفت؛ های حرفهشناخت مسئولیت (8

 موضوعات روز؛ یهو درک نیاز به کسب دانش در زمین تشخیص (9

 ؛العمر به یادگیری مستمر و مادامتشخیص و درک نیاز به اشتغال  (11

پس از نیز  8التحصیالن به اهداف برنامه آموزشی نشان داده شده است. در جدول های فارغارتباط بین توانایی  1در جدول 

 التحصیالن مشخص شده است.های مورد نظر فارغمعرفی دروس، ارتباط بین دروس برنامه و توانایی

 

 

 التحصیالن به اهداف برنامه آموزشیهای فارغارتباط توانایی  -1جدول

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 توانایی

 اهداف           

                1 

                2 

                3 

                4 
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 ساختار کلی دروس: 

که محتوا و نوع هر بسته با توجه به برنامه درسی پیشنهادی بدون گرایش بوده و دارای دو بسته اختیاری )تخصصی( می باشد 

       ساختار کلی دروس را نشان 2جدول یده است. دک زمینه مشخص از مهندسی نفت تعیین گرمندی دانشجویان در یعالقه

 و جدول دروس تخصصی 2توضیحات جدول با می دهد. دانشجویان این اختیار را دارند که از مجموعه دروس تخصصی مطابق 

      ته اختیاری )تخصصی( این برنامه و یا . همچنین دانشجویان امکان انتخاب بسنمایندانتخاب ود را دروس خ،  (5)جدول 

 ها را با رعایت ظرفیت و گذراندن پیش نیازهای الزم دارند.های سایر دانشکدهبسته

مخازن و بهره برداری و پایه، اصلی، تخصصی و بسته های اختیاری )تخصصی( گرایش  عمومی، ترتیب دروسهب 8الی  9جداول 

 دهد.ت را نمایش می و حفاری مهندسی نف اکتشاف گرایش

 

 دوره کارشناسی مهندسی نفت مجموعه کلی دروس: 2جدول 

 توضیحات تعداد واحد نوع درس

 مطابق دروس پیشنهادی دانشگاه 22 دروس عمومی

 واحد عملی 2واحد نظری و  29 25 دروس پایه

 واحد پروژه 9واحد کارآموزی،  1واحد عملی،  2واحد نظری،  43 55 دروس اصلی

 29 س تخصصیدرو
تواند بجای اخذ تمام می  ارائه شده است، لیکن دانشجو 6طبق جدول  واحد 29 دروس تخصصی به میزان 

 اخذ نماید. 8یا  7های اختیاری در جداول بسته واحد آن را از دروس 11واحد از این جدول، تا سقف  29

 25 بسته اختیاری

انتخاب نموده و با را  ( 8 و 7طبق جدول )اختیاری ی واحد 25بسته های بایستی یکی از دانشجویان می

 واحد از دروس اختیاری را اخذ نماید. 25لی ا 15توجه به تعداد واحد دروس تخصصی اخذ شده، بین 

 باشد:به صورت ذیل می بسته های اختیاریعناوین 

 گرایش مخازن و بهره برداری -

 گرایش اکتشاف و حفاری -
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 مومیـ لیست دروس ع 3جدول 

 تعداد واحد عنوان گرایش ردیف

 مبانی نظری اسالم )*( 1

 2 و معاد( أ)مبد 1اندیشه اسالمی 

 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 

 2 انسان در اسالم

 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 (*اخالق در اسالم)* 2

 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی(

 2 می )مبانی و مفاهیم(اخالق اسال

 2 آیین زندگی )اخالق کاربردی(

 2 عرفان عملی در اسالم

 2 اخالق مهندسی

 انقالب اسالمی )**( 9

 2 انقالب اسالمی ایران

 2 جمهوری اسالمی ایراناساسی آشنایی با قانون 

 2 «ره»اندیشه سیاسی امام خمینی 

 تاریخ و تمدن اسالمی )**( 4

 2 فرهنگ و تمدن اسالمیتاریخ 

 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 2 تاریخ امامت

 آشنایی با منابع اسالمی )**( 5
 2 تفسیر موضوعی قرآن

 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 9 زبان فارسی ـ 6

 1 1زبان انگلیسی  ـ 7

 2 2زبان انگلیسی  ـ 8

 1 1تربیت بدنی  ـ 9

 1 2تربیت بدنی  ـ 11

 2 دانش خانواده و جمعیت ـ 11

 22 جمع کل واحدهای عمومی

    

 نتخاب دو درس از این گروه الزامی است ا *

 ها الزامی استانتخاب یک درس از هریک از این گروه **      
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 : مجموعه دروس پایه4جدول 

 عنوان درسی ردیف
 تعداد واحد

 پیشنیاز )همنیاز(
 عملی نظری

 ـ  9 1 ریاضی عمومی 1

 1ریاضی عمومی   9 2ریاضی عمومی  2

 2ریاضی عمومی   9 معادالت دیفرانسیل 9

 1ریاضی عمومی   9 برنامه نویسی کامپیوتر 4

 )معادالت دیفرانسیل( برنامه نویسی کامپیوتر  2 محاسبات عددی 5

 ـ  9 1فیزیک عمومی  6

 (1فیزیک عمومی ) 1  1آزفیزیک عمومی  7

 1ریاضی عمومی   9 ماالت مهندسیآمار و احت 8

 ـ  9 شیمی عمومی 3

 (شیمی عمومی) 1  آزشیمی عمومی 11

   واحد 25        جمع کل واحدها
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 : دروس اصلی رشته مهندسی نفت5جدول 

 عنوان درسی ردیف
 تعداد واحد

 پیشنیاز )همنیاز(
 عملی نظری

 ـ  2 آشنایی با مهندسی نفت 1

 مکانیک سیاالت  9 ای انتقالپدیده ه 2

 ـ  2 زمین شناسی عمومی و ساختمانی 9

 1فیزیک   2 مکانیک سنگ 4

 زمین شناسی عمومی و ساختمانی  2 سنگ شناسی 5

 زمین شناسی عمومی و ساختمانی  9 زمین شناسی نفت 6

 1فیزیک   9 ترمودینامیک و رفتارفازها 7

 ـ  9 خواص سنگ های مخزن 8

 مخزن( تمخزن + )خواص سیاال هایخواص سنگ 1  سنگ و سیال مخزنآزخواص  3

 ترمودینامیک و رفتارفازها  9 خواص سیاالت مخزن 11

 2ریاضی   9 مکانیک سیاالت 11

 مکانیک سیاالت  9 مکانیک سیاالت دوفازی 12

 مخزنخواص سیاالت مخزن +  هایخواص سنگ  9 1 نفت و گاز مهندسی مخازن 19

 (مخزن تخواص سیاال)مخزن + هایخواص سنگ  9 رگیری چاهنمودا 14

 مکانیک سیاالت دوفازی   9 مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز 15

 1مهندسی مخازن   9 چاه آزمایی و تحلیل نتایج 16

 (مکانیک سیاالت)  9 1مهندسی حفاری  17

 (1حفاری مهندسی ) 1  1 آز حفاری  18

 (1)مهندسی مخازن معادالت دیفرانسیل  9 ت در مهندسی نفتکاربرد ریاضیا 13

 واحد 61بعد از گذراندن   2 روش تحقیق 21

 روش تحقیق 1  کارآموزی 21

 واحد 111بعد از گذراندن  9  پروژه 22

   55         جمع کل واحدها
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 : جدول دروس تخصصی رشته مهندسی نفت6جدول 

 عنوان درسی ردیف
 تعداد واحد

 پیشنیاز )همنیاز(
 عملی نظری

 1مهندسی مخازن نفت و گاز   9 2مهندسی مخازن نفت و گاز  1

 + محاسبات عددی1مهندسی مخازن   9 سازی مخازن نفت و گاز مبانی مدلسازی و شبیه 2

 1مهندسی مخازن   9 روش های افزایش برداشت از مخازن 9

 1مهندسی حفاری   2 2مهندسی حفاری  4

 زمین شناسی نفت  2 ئوفیزیکژ 5

 زمین شناسی نفت  2 ژئوشیمی آلی )نفت( 6

 برداری از منابع نفت و گازمهندسی بهره  2 ارزیابی اقتصادی پروژه های نفتی 7

  1مهندسی مخازن   2 مبانی مهندسی مخازن ترکدار 8

 ت و گازمهندسی بهره برداری از منابع نف  2 طراحی مهندسی تاسیسات سطح االرضی 3

 1مهندسی مخازن  2  کارگاه نرم افزار تخصصی 11

 23      جمع کل واحدها

 .واحد باید أخذ گردد 19از جدول دروس تخصصی حداقل توضیحات:  
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 های مخازن و بهره برداری(: جدول دروس اختیاری رشته مهندسی نفت )گرایش7جدول 

 عنوان درسی ردیف
 تعداد واحد

 زمان ارائه از(پیشنیاز )همنی
 عملی نظری

 سال چهارم از منابع نفت و گاز یبهره بردار یمهندس  2 فرازآوری مصنوعی 1
 سال چهارم از منابع نفت و گاز یبهره بردار یمهندس  2 انگیزش چاه 2
 سال سوم 1مهندسی مخازن   2 مدیریت و صیانت از مخازن 9
 سال چهارم 1زن مهندسی مخا  2 تخمین و ارزیابی مخازن 4
 سال چهارم زمین شناسی عمومی و ساختمانی  2 عملیالت نقشه برداری 5

 سال سوم شیمی عمومی  HSE 2مبانی مهندسی محیط زیست و  6

 سال چهارم 1مهندسی مخازن   2 مدیریت پروژه های نفتی 7

 سال چهارم ت و گازمهندسی بهره برداری از منابع نف  2 سازی با تاکید بر مسائل نفتیبهینه 8
 سال سوم انگلیسی فنی و مهندسی  2 زبان تخصصی 3
 سال سوم شیمی عمومی  2 شیمی نفت 11
 سال سوم زمین شناسی نفت  2 مهندسی انرژی 11

 سال سوم )مکانیک سنگ( 1  آز مکانیک سنگ 12

 سال چهارم -  2 مباحث ویژه 19

  25         جمع کل واحدها
 أخذ گردد. دیواحد با 15حداقل  اختیاریدول دروس از ج  :حاتیتوض

 

 (ت )گرایش های اکتشاف و حفاری: جدول دروس اختیاری رشته مهندسی نف8جدول 

 عنوان درسی ردیف
 پیشنیاز )همنیاز( تعداد واحد

 زمان ارائه
  عملی نظری

 سال سوم زمین شناسی نفت  2 الرضیازمین شناسی تحت  1
 سال چهارم زمین شناسی نفت  2 ای رسوبیمدلسازی حوضه ه 2
 سال سوم 1حفاری مهندسی   2 سیاالت حفاری 9

 سال دوم به بعد 1فیزیک عمومی   2 استاتیک و مقاومت مصالح 4

 سال چهارم زمین شناسی عمومی و ساختمانی  2 عملیالت نقشه برداری 5
 سال سوم شیمی عمومی  HSE 2مبانی مهندسی محیط زیست و  6
 سال چهارم 1مهندسی مخازن   2 مدیریت پروژه های نفتی 7
 سال چهارم مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز  2 سازی با تاکید بر مسائل نفتیبهینه 8
 سال سوم انگلیسی فنی و مهندسی  2 زبان تخصصی 3
 سال سوم شیمی عمومی  2 شیمی نفت 11
 سال سوم زمین شناسی نفت  2 مهندسی انرژی 11

 سال سوم )مکانیک سنگ( 1  آز مکانیک سنگ 12

 سال چهارم -  2 مباحث ویژه 19

  25           جمع کل واحدها
 أخذ گردد. دیواحد با 15حداقل  اختیاریاز جدول دروس :  حاتیتوض
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 ارتباط دروس با توانایی های فارغ التحصیالن - 9جدول
  1 2 9 4 5 6 7 8 3 11 

پای
س 

رو
د

 ه

            1ریاضی عمومی 
            2ریاضی عمومی 

            معادالت دیفرانسیل
                  برنامه نویسی کامپیوتر

             محاسبات عددی
              1فیزیک عمومی 

                1آزفیزیک عمومی 
              آمار و احتماالت مهندسی

              شیمی عمومی
                زشیمی عمومیآ

 

ی
صل

س ا
رو

د
 

             آشنایی با مهندسی نفت
              پدیده های انتقال

             زمین شناسی عمومی و ساختمانی
            مکانیک سنگ
            سنگ شناسی

            زمین شناسی نفت
                 ترمودینامیک و رفتارفازها

                 ای مخزنخواص سنگ ه
                 خواص سیاالت مخزن

                   آزخواص سنگ و سیال مخزن
                مکانیک سیاالت

                مکانیک سیاالت دوفازی
                  1نفت و گاز مهندسی مخازن

                 چاه نمودارگیری
                مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز

                آزمایی و تحلیل نتایجچاه
                    1حفاری مهندسی 

                    1 آز حفاری

              کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت
               روش تحقیق

                 کارآموزی

                  پروژه
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 ارتباط دروس با توانایی های فارغ التحصیالن - 9جدولادامه 
  1 2 9 4 5 6 7 8 3 11 

ی
ص

ص
خ

س ت
رو

د
 

                  2مهندسی مخازن نفت و گاز 

                  نفت و گاز شبیه سازی مخازنمبانی مدلسازی 

                 های افزایش برداشت از مخازنروش

                   2مهندسی حفاری 

             ژئوفیزیک

            ژئوشیمی آلی )نفت(

                های نفتیهارزیابی اقتصادی پروژ

                  مبانی مهندسی مخازن ترکدار

                 طراحی مهندسی تاسیسات سطح االرضی

                 کارگاه نرم افزار تخصصی

 

س 
رو

د
ی

ار
تی

اخ
 

ی
ص

ص
خ

ی ت
ها

ه 
ست

ب
 

 دروس مربوط به بسته مخازن و بهره برداری 

                  فرازآوری مصنوعی

                  انگیزش چاه

                   مدیریت و صیانت از مخازن

              تخمین و ارزیابی مخازن

 دروس مربوط به بسته اکتشاف و حفاری

                  أالرضیشناسی تحتزمین

                  های رسوبیمدلسازی حوضه

                  سیاالت حفاری

             استاتیک و مقاومت مصالح

 های اختیاری دروس مشترک بسته

                  عملیالت نقشه برداری

    HSE            مبانی مهندسی محیط زیست و 

                  مدیریت پروژه های نفتی

                  سازی با تاکید بر مسائل نفتیبهینه

                  کارگاه نرم افزار تخصصی

                   زبان تخصصی

                   شیمی نفت

                  رژیمهندسی ان

                  مکانیک سنگآز 

                 مباحث ویژه
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 عنوان، هدف، رئوس مطالب و پیش نیازهای دروس

 دروس اصلی:

 - پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 آشنایی با مهندسی نفت عنوان درس:

  هدف:

 منابع با دانشجویان ییآشنا کارشناسی، مقطع در نفت رشته آموزشی راه نقش ترسیم تولید، تا اکتشاف از نفت مهندسی معرفی 

 تحقیق نحوه و آموزشی اصلی

  رئوس مطالب:

 یعت گاز و نفت: نفت خام، ترکیب شیمیاییبط 

 سنگ و مواد معدنی: انواع سنگ، ساختار زمین 

 مشخص کردن انواع سنگ و کانی 

 تعیین سن سنگ 

 نحوه ایجاد سنگ های رسوبی 

 تعریف ماسه سنگ 

 تعریف سنگ کربناته 

 سه سنگتوزیع سنگ های ما 

 تعریف تکتونیک 

 تعریف سنگ منشا، مهاجرت، تله و سنگ مخزن 

 انواع تله های نفتی 

 وشیمیاکتشاف نفت، زمین شناسی، ژئوفیزیک، ژئ 

 عملیات لرزه نگاری 

 عملیات حفاری 

 ریسک های حفاری 

 حفاری افقی چاه 

 چاه آزمایی 

 فرایند تکمیل چاه 

 حفاری در دریا 

 روش های تعمیر چاه 

  های تولیدانواع مکانیسم 

 مهندسی بهره برداری مخزن 

 تخمین فاکتور بهره دهی 

 روش های ازدیاد برداشت 

 
 :پیشنهادی منابع

 

 Non technical guide to petroleum geology, exploration, drilling and production by Norman J. Hyne 
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 مکانیک سیاالت :پیش نیاز )همنیاز( / نظری واحد 9 های انتقالپدیدهعنوان درس: 

  هدف:

 هاحرارت و برقراری تشابه بین آن جرم، انتقال انتقال معادالت با آشنایی 

 

 :رئوس مطالب

 مفاهیم و تعاریف اولیه در انتقال جرم و حرارت 

 نتقال حرارت و قوانین ترمودینامیکا 

 هدایت یک بعدی در حالت پایدار 

 شرایط اولیه و شرایط مرزی 

 ت پایدارمعادله دوبعدی هدای 

 حل عددی معادالت هدایت گرما 

 مکانیزم جابجایی گرما و الیه های مرزی 

 مکانیزم های انتقال جرم 

 انتقال جرم مولکولی و ضرایب نفوذ 

  نفوذ مولکولی پایدار در سیاالت 

 نفوذ مولکولی پایدار در محیط متخلخل 

 ضرایب انتقال جرم 

 انتقال جرم توده ای 

 جرم، حرارت و مومنتوم تشابه بین پدیده های انتقال 

   
 :منابع پیشنهادی

 

 اصول کلی و کاربرد های مدرن عملیات انتقال جرم 

 Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations (Jaime Benitez) 

 مبانی انتقال جرم و حرارت 

 Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Theodore L. Bergman) 

 نتقال جرم و حرارت، مبانی و کاربردهاا 

 Heat and Mass Transfer, Fundamentals and Applications (Y.A. Cengel, A.J. Ghajar) 
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  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 زمین شناسی عمومی و ساختمانی عنوان درس:

  هدف:

 های کاربردیی عمومی و ساختمانی و ساختاری با تکیه بر جنبهشناسآشنایی دانشجو با مبانی و مفاهیم بنیادین زمین 

 در مهندسی نفت 

 

  رئوس مطالب:

 ،زمین شناسی با سایر رشته های علوم و مهندسی )به  یتعاریف، اهداف درس، آشنایی با شاخه های زمین شناسی، رابطه کلیات

 مفاهیم و تعاریف )کانی، سنگ، چینه و سازند و ...(  نفت، درصنعت درس کاربردی های ویژه نفت، معدن و عمران (، جنبه

 زمین:  مشخصات، موقعیت در فضا، سنگ کره، هواکره، آب کره 

  ،زمین شناسی تاریخی:  تعیین سن مطلق و نسبی در زمین شناسی، فسیل ها و فسیل شدگی و تعیین سن چینه ها و چینه شناسی

 ا، دورها(، وقایع مهم در دوران ها از جمله کوهزایی هاتقسیم بندی زمان در زمین شناسی)دوران، دوره ه

  فرآیندهای درونی و بیرونی زمین:  زلزله، فرآیندهای آذرین و آتشفشانی ) فعالیت ها، مشخصات عمومی سنگ های آذرین درونی و

 زمین(بیرونی(، کلیات فرآیندهای دگرگونی، کلیات فرآیندهای ساختاری و عوامل موثر در تغییر شکل پوسته 

 ها )فرسایش، جابجایی، رسوبگذاری(، فرآیندهای رسوبی )هوازدگی و تشکیل ر در آنثفرآیندهای بیرونی زمین: فرآیندها و عوامل مو

های رسوبی، رسوبات قاره ای، رسوبات محیط های دریایی، رسوبات حدفاصل، دیاژنز و سنگ خاک، جابجایی و رسوبگذاری و سنگ

وایی، آبهای جاری )فرسایش، حمل و رسوبگذاری، سیالب ها و اثرات آن، امواج و تاثیرات بر سواحل، شدگی(، فرآیندهای آب و ه

های زیرزمینی )نحوه تشکیل، حرکت، منابع، آلودگی، بهره برداری از منابع(، جابجایی ها و حرکات زمین )ناپایداری آبرفتها(، آب

ع گسیختگی ها، لغزش یا رانش زمین، خزش، نشست زمین، ارتباط این حرکات با شیبها، و دامنه ها، عوامل موثر در ناپایداری، انوا

 چاه ها و ابنیه فنی نفت و گاز(

 تاثیرات  فرآیندهای درونی، بیرونی و ساختاری بر مخازن نفت و گاز، نحوه پیدایش منابع هیدروکربوری و انواع تله های نفتی 

 منابع پیشنهادی:

 تر احمد معتمد، چاپ جدید، انتشارات دانشگاه تهرانزمین شناسی عمومی، تالیف دک 

 زمین شناسی برای مهندسین، تالیف دکتر حسین معماریان، چاپ جدید، انتشارات دانشگاه تهران 

 مبانی زمین شناسی، ترجمه رسول اخروی، چاپ شانزدهم، انتشارات مدرسه 

 شارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرزمین شناسی عمومی، تالیف حسن مدنی، سیروس شفیعی، چاپ جدید، انت 

 Charles Fletcher, Dan Gibson, Kevin Ansdell, 2013, Introduction to Physical Geology, Canada  

 James S. Monroe, Reed Wicander, Physical Geology, Exploring the Earth, 2017, West Publishing Company, USA, 

639pp 

 Tarbuck, J. Edward, Earth : an introduction to physical geology, 2016, Pearson 

 Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis G. Tasa, Earth. An Introduction to Physical Geology, 2016, 

McGraw-Hill 

 Charles (Carlos) Plummer, Diane Carlson, Lisa Hammersle, Physical geology,2016, McGraw-Hill 

 

https://www.wiley.com/en-ca/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ACharles+Fletcher
https://www.wiley.com/en-ca/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ADan+Gibson
https://www.wiley.com/en-ca/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AKevin+Ansdell
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   1فیزیک  پیش نیاز )همنیاز(: واحد / نظری 2 مکانیک سنگ عنوان درس:

  هدف:

   ،آشنایی دانشجویان با کاربرد علم مکانیک سنگ در شاخه های گوناگون مهندسی نفت ازجمله مهندسی حفاری ، مهندسی اکتشـاف

 مهندسی مخازن نفت و گازمهندسی بهره برداری از مخازن نفت و گاز و 

 

  رئوس مطالب:

   فصل اول: تنش و کرنش )آشنایی با مفاهیم تنش و کرنش، محاسبه ی تنش در صفحات گوناگون، دایره ی مور تنش ها ، دایره مـور

ودار هـای  کرنش ها،آشنایی با مدول های االستیسیته و روابط بین آن ها، قانون هوک، سازش و تعادل، مدول های برشی و بررسی نم

 تنش و کرنش(

 )فصل دوم: معیار های شکست)معیار ترسکا، رانکین ،فون مایسز، معیار مورکلمب و دیگر معیارهای سنگ نظیر گریفیث 

 )فصل سوم: خصوصیات سنگ)تخلخل سنگ، چگالی سنگ، فشار منفذی، رفتار پورواالستیک سنگ، معیار شکست مناسب سنگ 

 کی سنگ)آزمایش مقاومت تک محوره، آزمایش مقاومت سه محوره ی حقیقی و غیر حقیقـی،  خواص مکانی هایفصل چهارم: آزمایش

تست برزیلی، تعیین ثوابت معیار شکست با استفاده از داده های آزمایش، چکش اشمیت و تعیین غیر مستقیم خواص به کمک الگ 

 ها و کالیبراسیون نتایج با داده های تجربی(

  در مهندسی نفت)تعیین فشار الزم برای ایجاد شکاف هیدرولیکی یـا شکسـتگی کششـی، تعیـین     فصل پنجم: کاربرد مکانیک سنگ

فشار الزم برای جلوگیری از ریزش دیواره چاه یا شکستگی برشی، تعیین پنجره ی ایمنی گل، محاسبه ی اندازه و جهت تـنش هـای   

 برجا و تعیین رژیم استرس منطقه(

 
 :منابع پیشنهادی

 
 Jaeger, J.C., Cook,N.G.W., and Zimmerman,R.W.(2007). Fundamental of Rock Mechanic, 4

th
 Edition, 

Blackwell publishing, Malden,MA. 

 Ching,H.Yew, Mechanics of Hydraulic Fracturing. 

  E. Fjar, R.M. Holt, P. Horsrud, A.M. Raaen, R. Risnes, Petroleum Related Rock Mechanics, 2nd Edition 
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 شناسی عمومی و ساختمانیزمین پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 سنگ شناسی عنوان درس:

 هدف:

 های مخزنی ها و رخسارهرسوبی، آشنایی با سنگ هایسنگ بویژه ها،سنگ انواع با دانشجویان آشنایی 

 

  رئوس مطالب:

 هاها،چرخه سنگها، انواع سنگسنگ 

 های دگرگونیانواع سنگ های آذرین،، انواع سنگمکانیسم تشکیل انواع، ها،کانی 

 های رسوبیهای موجود در سنگهای رسوبی، طبقه بندیسنگ 

 های موجودهای آواری، انواع و طبقه بندیسنگ 

 های موجودهای کربناته، انواع و طبقه بندیسنگ 

 دانهایمـ  فولکـ  طبقه بندی پتی جان 

 های رسوبیمحیط 

 تبطدیاژنز و فرایندهای مر 

 پارامترهای مخزنیـ  های رسوبیخواص مخزنی سنگ 

 های مخزنی رخساره 

 دولومیتزاسیون و فرایندها 

 :منابع پیشنهادی

 

 1387های کربناته// همایون مطیعی سال زمین شناسی نفت سنگ 

 1388های رسوبی/ رابرت فولک ترجمه دکتر محمد حسین آدابی سال پترولوژی سنگ 
 Sedimentary petrology//M.Tuker 
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 شناسی عمومی و ساختمانیزمین پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 زمین شناسی نفت عنوان درس:

  هدف:

 با آشناییـ  اکتشاف هایروش با آشنایی ـ مخازن در نفت تجمع و مهاجرت،  نفت، تشکیل مکانیسمـ  نفت منشاء با شناییآ 

 ایران نفت شناسی زمین 

 

  رئوس مطالب:

 مکانیسم تشکیل نفت و گاز ،شاء نفتمن 

 خواص شیمیایی و فیزیکی نفت 

 مهاجرت نفت و گاز مکانیسم مهاجرت انواع مهاجرت 

  امکانیسم تشکیل نفتگیره ا،های نفتی انواع نفتگیره تلهدر ذخیره شدن نفت 

 های زمین شناسی نفت نقشه 

 های پوشش های مخزن سنگانواع سنگ 

 شناسی های زمینالگ 

 ژئوفیزیکی هایروشزمین شناسی متدهای ژئوشیمیایی  هایروشاکتشاف نفت  هایروش 

 حوضه زاگرس، کپه داغ، ایران مرکزیف دریای خزر و دشت مغانزمین شناسی نفت ایران ( 

 
 :منابع پیشنهادی

 

  ن در اکتشاف نفت// دکتر قویدلآزمین شناسی نفت و کاربرد  
  رنگریز شکریدر جسجوی نفت// احمد رضا ربانی، علیرضا 

  رضاییمحمد رضا  دکتر //زمین شناسی نفت 
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 1فیزیک  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 ترمودینامیک و رفتار فازها عنوان درس:

 هدف:

 آشنایی با مفاهیم اصلی ترمودینامیک مانند کار و گرما 

 های اول و دوم ترمودینامیکتعریف و کاربرد قانون 

  گرمایی و محاسبات مربوط به خواص ترمودینامیکی سیاالتتوانایی بر محاسبات 

 

  رئوس مطالب:

 مقدمه و تعاریف 

 قانون اول ترمودینایک 

 خواص حجمی سیاالت، رفتار فازی سیاالت، معادالت حالت 

 های بازمعادله موازنه جرم و انرژی برای سیستم 

 قانون دوم ترمودینامیک 

 ترمودینامیکی برای یک فاز همگن خواص ترمودینامیکی سیاالت و  رابطه های 

 آثار گرمایی 

 
 منابع پیشنهادی:

 
 Thermodynamics - Applications in Chemical Engineering and the Petroleum Industry, By: Vidal, Jean 

 Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, By: Joseph Mauk Smith, Hendrick C. Van Ness, Michael 

M. Abbott 
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 - پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 های مخزنخواص سنگ عنوان درس:

  هدف:

 ای مهندسی مثل تخلخل، تراوایی، اشباع، فشار مویینگی، تراوایی نسبی، ترشوندگیمفاهیم پایه با شناییآ 

 ارزیابی سازند و تفکیک سنگ مخزن از غیر مخزنی  نحوه 

 ن پارامترهای مخزنی وردنحوه بدست آ 

 شناسایی و ارزیابی کیفی پارامترهای مخزنی 

 

  رئوس مطالب:

  مقدمه و مروری بر زمین شناسی و اجزایی سنگ مخزن 

 های اندازی گیری ها و روشنف تخلخل و تراوایی، و دسته بندی آتعری 

 های اندازی گیری ها و روشنبندی آهمراه دسته هها بتعریف چگالی سنگ 

 زمایشگاهی ه میزان ترشوندگی و اندازه گیری آها از نظر درجها، و دسته بندی سنگیف ترشوندگی سنگتعر 

 ها براساس نوه مطالعه سنگ مخزن و دسته بندی آب در سنگ مخزن، نحن در توزیع اشباع آینگی و اهمیت آتعریف فشار موی

 زمایشگاهی های اندازه گیری آر مویینگی و روشنمودارهای فشا

 گیری های اندازهدر مدلسازی مخزن، روش هاعات مخزن، و نحوه استفاده نمودارها در مطالنتعریف تراوایی نسبی، بیان اهمیت آ

 زمایشگاهی آ

 :منابع پیشنهادی

 

 Abhijit Y. Dandekar “ Petroleum Reservoir Rock and Fluid Properties”  

 Djebbar Tiab and Erle c. Donaldson “ Petrophysics” Chapter 3, 4, 5 and 6  
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 خواص سنگ مخزن )خواص سیال مخزن( پیش نیاز )همنیاز(: /عملیواحد 1 : آزمایشگاه خواص سنگ و سیال مخزنعنوان درس

  هدف:

 های آماده سازی نمونه های سنگ مخزن در آزمایشگاه و آشنایی دانشجویان با مبانی روش... 

 اندازه گیری پارامترهای مختلف سنگ مخزنهای مختلف آشنایی با روش 

 

  رئوس مطالب:

 مقدمه ای بر آزمایشگاه خواص سنگ 

 آشنایی با برخی اصطالحات عمومی آزمایشگاهی 

 مغزه گیری و آماده سازی مغزه سنگ مخزن 

  تمیزکاری مغزه 

 تعیین اشباع سیاالت 

  اندازه گیری تخلخل(Vb, Vg, Vp) 

 اندازه گیری تراوایی مطلق 

 گی سنگ مخزنفشرد 

 

 منابع پیشنهادی:

 
 

 Petroleum Reservoir Rock and Fluid Properties Feb 21, 2013 by Abhijit Y. Dandekar 

 مقاالت و استاندارهای مربوط 

 

  

https://www.amazon.com/gp/product/B00BC9MVDM/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i0
https://www.amazon.com/Abhijit-Y.-Dandekar/e/B001JS9Z26?ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vu00_taft_p1_i0
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 ترمودینامیک و رفتار فازها پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 خواص سیاالت مخزن عنوان درس:

  هدف:

  ی بر محاسبات تعادالت فازیو مقدمه ا ن دما و فشاردر شرایط گوناگو مخازن هیدروکربوریبررسی و پیش بینی خواص سیاالت 

 

  رئوس مطالب:

 (ترکیبات آلی، ترکیبات نفت و گاز ، رزین و آسفالتین)شامل شیمی نفت  بر مروری 

   (دوجزیی ، سه جزیی ، چند جزییترکیبات مواد خالص، ) فازی و نمودارهای رفتاربررسی 

 و معادالت حالت از حقیقیرفتارگاز ایده آل ، رفتارگـ  معادالت حالت SRK  وPR   

  نفت سیاه، نفت سبک ، گاز میعانی، گاز تر ، گاز خشکمعرفی انواع سیاالت مخزن ـ 

 خواص گاز خشک:  ضریب حجمی سازند گاز، ضریب تراکم پذیری گاز، ویسکوزیته گاز 

 ،محاسبه ضریب حجمی سازند گاز تر خواص گاز تر: ترکیب مجدد سیاالت سطحی در حاالت اجزاء معلوم و اجزاء نا معلوم 

 نفت سیاه:  فشار حباب نفت، نسبت گاز محلول در نفت، دانسیته نفت، ضریب حجمی سازند نفت، ضریب تراکم پذیری خواص    

 دمای نفت ، ویسکوزیته نفت، کشش سطحی بین گاز و نفتهم

  خیر آنی و محاسبات تبخیر دیفرانسیلیمایع : محلول ایده آل ، محلول غیر ایده آل ، محاسبات تبتعادل گاز ـ 

 
 : منابع پیشنهادی

 

 :)مراجع اصلی)انگلیسی ، فارسی 

 The Properties of Petroleum Fluids 

                By: Prof. W. McCain 

                           1999 
 :)مراجع کمکی)انگلیسی ، فارسی 

 Hydrocarbon Phase Behaviour  

                  By: Tarek Ahmed 

                             1989  
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 2ریاضی  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 مکانیک سیاالتعنوان درس: 

  هدف:

  و  هاها، کانال و رژیم های جریان در لوله پروفایل سرعت سیاالت و آشنایی با نحوه تعیینمومنتوم جرم و موازنه ایجاد درک عمیق از

 بسترهای پرشده و آشنایی با محاسبات افت فشار برای سیاالت تراکم پذیر و تراکم ناپذیر

 

  رئوس مطالب:

 مقدمه ای بر سیاالت نیوتونی و غیرنیوتونی، خواص مکانیکی سیاالت و خواص ترمودینامیکی سیاالت 

 آنالیز بعدی 

 ام غوطه وراستاتیک سیاالت، نیروی هیدرواستاتیک روی سطوح و پایداری اجس 

 ه و انتقال گشتاور عملکرد سیاالت غیرنیوتونیتجریان سیال، قانون نیوتن، ویسکوزی 

 رابطه انرژی و معادله برنولی، معادالت حرکت Navior-Stokes و اولر در سیستم های مختصات لخت و در حال حرکت 

 رژیم جریانی آرام و آشفته برای جریان سیال در لوله هاها، عدد رینولدز و و کانال ها جریان سیال تراکم ناپذیر نیوتنی در لوله 

 تابعیت افت فشار از تنش سطحی دیواره لوله ها و تغییرات آن، روابط بین افت فشار با ضریب اصطکاک و عدد رینولدز 

 رام و درهمافت فشار در اتصاالت و لوله های منحنی شکل، قطر معادل برای لوله های غیر مدور، توزیع سرعت برای جریان آ 

 های سرباز، محاسبات افت فشار با لحاظ قدرت پمپجریان در کانال 

        جریان سیاالت غیرنیوتنی تراکم ناپذیر در لوله ها در حالت گذرا و پایا، محاسبات افـت فشـار و دبـی سـطحی سـیال غیرنیـوتنی در

 جریان آرام و آشفته

 ها با جابجایی مثبتها، پمپیوژ، بستن موازی و سری پمپع، راندمان پمپها، پمپ های سانتریفیپمپ کردن سیاالت ما 

 زنهای همهای بی بعد در مخلوط کردن، منحنی قدرت سیستم مخلوط کن مایعات در تانکها، گروهمخلوط کردن مایعات در تانک 

 تراکم پذیرها و لوله ها، روابط انرژی و معادالت حالت سرعت صوت در سیاالت جریان سیال تراکم پذیر در کانال 

        جریان ایزوترمال و غیرایزوترمال گاز ایده آل در لوله های افقی، جریان آدیاباتیـک، تـراکم گـاز و کمپرسـور، محاسـبه نیـروی الزم و

 مراحل مورد نیاز

 گیری جریان و فشار مایعات و گازهاهای اندازهیه جریات دو فازی، روشآشنایی با مفاهیم اول 

 ن، حرکت نسبی سیال و ذره، حرکت نسبی سیال و ذرات تصفیه شدهآامد در حرکت سیال با وجود ذرات ج 

 جریان در بسترهای پرشده با شن، فیلتراسیون 

 :منابع پیشنهادی

 

 Fluid Mechanics by Streeter 

 Transport phenomena by Bird, Stewart and Lightfoot 

 Unit operations of Chemical Engineering by McCabe, Smith and Harriot 

 Mechanics of Fluids: Irving Shames  

 Fluid mechanics Book by Frank White 
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 مکانیک سیاالت پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 مکانیک سیاالت دوفازیعنوان درس: 

  هدف:

 فازی در طراحی سیستم تولیدکاربرد مکانیک سیاالت دو 

 ا تک فازفازی بتفاوت مکانیک سیاالت دو 

  فاز در خطوط لوله جریانانجام محاسبات مربوط به جریان دوبررسی رویکردهای مختلف برای 

 فازی در طراحی تکمیل چاه و خطوط لولهتفاده از مبانی مکانیک سیاالت دواس 

  رئوس مطالب:

 فازی در مهندسی نفتکاربرد مکانیک سیاالت دو 

 همروری بر محاسبات جریان تک فاز در خطوط لول 

 فازهای جریان تک فاز با دوتفاوت 

 فازیهای دوپدیده پسماند در جریان 

 های جریان دوفازی در خطوط لولهرژیم 

 های دو فازی در خطوط لولهنقشه رژیم 

 معادله توازن انرژی برای محاسبه افت فشار در خطوط لوله 

 های روشBlack Box در محاسبه افت فشار 

  آنالیز ابعادی 

 تجربی مختلف در محاسبه افت فشار جریان دو فازهای معرفی روش 

 های مکانیستیک در محاسبه افت فشار جریان دو فازیمروری بر روش 

 
 : منابع پیشنهادی

 

  .اصول طراحی هیدرولیک خطوط لوله انتقال جریان دو فازی "علی وطنی، سعید مخاطب" 

  .اصول جریان سیاالت دو فازی"محمدرضا عادل زاده" 

 طراحی و ساخت خطوط لوله: رویکرد کاربردی"بهبهانی.  رضا مسیبی" 

 O. Shoham, “Mechanistic Modelling of Two Phase Flow in Pipes”. 

 J. Brill, “Multiphase Flow in Wells”. 

 J. Brill & H. Beggs, “Tow-Phase Flow in Pipes”. 

 W. Lyons, “Working Guides to Petroleum & Natural Gas Production Engineering”.   
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 مخزن تمخزن، خواص سیاال هایخواص سنگ پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 1نفت و گاز  مهندسی مخازن عنوان درس: 

 هدف:

  ،مدلسازی ریاضی جهت توصیف رفتار جریان سیال در محیط متخلخل مخزن بر اساس خصوصیات ذاتی مخزن )شامل نوع سیال

 و هندسه مخزن( و ارائه روابط مربوطهرژیم جریان 

 

  رئوس مطالب:

  مخزن و سیال مروری بر خواص سنگ 

   تعداد سیاالت در حال جریان در مخزن ورژیم های جریان ، هندسه جریان معرفی 

 )معرفی معادالت جریان سیال در محیط متخلخل )قانون دارسی 

 جریان حالت پایدار/ ناپایدار/ شبه پایدار 

 ثر پوسته / اثر جریان آشفتهمدلسازی ا 

  بیان اصل برهم نهی و کاربرد آن 

 )چاه آزمایی ترانزینت ) آزمایش افت فشار و ساخت فشار 

  ( عملکرد چاه نفتی / چاه گازیIPR )مربوط به چاه های عمودی 

  معرفی مکانیسم های مربوط به تولید از مخزن(Reservoir Drive mechanisms) 

 
 : منابع پیشنهادی

 

 :)مراجع اصلی)انگلیسی ، فارسی 

 Reservoir Engineering Handbook  
                            by: Tarek Ahmed   
                Vol.1, Chapter 6, 4th Edition, 2010 

 :)مراجع کمکی)انگلیسی ، فارسی 

 Applied Petroleum Reservoir Engineering ,  

                            By: Craft & Hawkins , 
                          Chapter 7, 2nd Edition 1990 
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 )مخزن تخواص سیاال(مخزن،  هایخواص سنگ پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 نمودارگیری چاهعنوان درس: 

  هدف:

 مویینگی، تراوایی نسبی، ترشوندگیای مهندسی مثل تخلخل، تراوایی، اشباع، فشار مفاهیم پایه با شناییآ 

 شنایی با نحوه راندن ابزار نمودارگیری درون چاهی آ 

 ها نعریف نمودارها و اهمیت و کاربرد آت 

 شناسایی و ارزیابی کیفی پارامترهای پتروفیزیکی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی 

  رئوس مطالب:

 دهنده سنگ مخزن  مقدمه و مروری بر زمین شناسی و اجزایی تشکیل 

  ،گیری های اندازیها و روشمراه دسته بندی آنهچگالی، و غیره بهتعریف خواص سنگ مخزن شامل تخلخل و تراوایی 

  نمودارهای تعیین لیتولوژی شامل نمودار اشعه گاما طبیعی، و الگ پتانسیل خودزا )تعریف، شیوه راندن ابزار، نحوه پردازش داده و

 تفسیر نتایج(

 دارهای تعیین تخلخل شامل نمودار سونیک، چگالی و نوترون )تعریف، شیوه راندن ابزار، نحوه پردازش داده و تفسیر نتایج(نمو 

 )نمودارهای تعیین میزان اشباع آب شامل نمودار مقاومت )تعریف، شیوه راندن ابزار، نحوه پردازش داده و تفسیر نتایج 

  پیشرفته نظیر مقدمه ای بر اهمیت و کاربرد نمودارهایNMR  وImage Logs در ارزیابی پتروفیزیکی 

 گیری ظر درجه میزان ترشوندگی و اندازهها از نبندی سنگها، و دستهکی تعریف ترشوندگی سنگروش تفسیر نمودارهای پتروفیزی

 زمایشگاهی آ

 منابع پیشنهادی:

 
 Abhijit Y. Dandekar “ Petroleum Reservoir Rock and Fluid Properties”  

 Djebbar Tiab and Erle c. Donaldson “ Petrophysics”  
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 مکانیک سیاالت دوفازی پیش نیاز )همنیاز(: واحد / نظری 9 برداری از منابع نفت و گاز: مهندسی بهرهعنوان درس

  هدف:

 آشنایی با اجزای اصلی سیستم تولید نفت و گاز  

 های مختلف تکمیل چاه روش معرفی 

 ه ارزیابی عملکرد سیستم تولید، نحو 

 های نفت و گازهای افزایش تولید از چاهبررسی استراتژی 

 

  رئوس مطالب:

 معرفی سیستم تولید و بهره برداری از منابع نفت و گاز 

 های رانش مخزنمکانیزم 

 های عملکرد جریان سیال ورودی از مخزن به چاه )جریان تک فاز(منحنی 

 جریان سیال ورودی از مخزن به چاه )جریان دوفاز(های عملکرد منحنی 

 های تکمیل چاه در ناحیه مخزنروش 

 های تکمیل چاه از قسمت باالیی مخزن تا سطحروش 

 معرفی تجهیزات درون چاهی 

 های هوشمندتکمیل چاه پیشرفته و چاه 

 عملیات مشبک کاری 

 های کنترل تولید شنروش 

 غزیچگونگی محاسبه نمودار عملکرد لوله م 

 ایآنالیز گره 

 هابررسی جریان سیال از درون کاهنده 

 معرفی تجهیزات سطح االرضی و جداکننده های چند فازی 

 بررسی تغییرات رخ داده در ناحیه دیواره چاه در حین تولید 

 های تحریک چاه و بهره افزاییمروری بر روش 

 های فرازآوری مصنوعیمرورری بر روش 

 :منابع پیشنهادی

 

 ژی چاه در صنایع نفت و گاز،  صادق قاسمیتکنولو 

  ،احسان خامه چیدکتر  مبانی مهندسی تولید از چاه های نفت و گاز 

 مهندسی بهره برداری مخازن هیدرو کربوری،  سید حسن حجی آبادی 

 مهندسی بهره برداری پیشرفته،  محمدرضا عادل زاده 

 M. Economides,  “Petroleum Production System”. 

 B. Guo , A. Ghalambor,  “Petroleum Production Engineering”. 

 J. Bellarby,  “Well Completion Design”. 

 T. Allen,  “Production Operations”,  Volume 1&2  

   D. Perrin,  “ Well Completion & Servicing 
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 1مهندسی مخازن  ز(:پیش نیاز )همنیا / نظری واحد 9 چاه آزمایی و تحلیل نتایجعنوان درس: 

  هدف:

 آزماییهای چاه های مختلف تفسیری دادهوشآشنایی با مفهوم چاه آزمایی و به دست آوردن خواص مخزن با استفاده از ر 

 بدست آوردن قابلیت و توانایی تحلیل نتایج فشار ته چاهی بر اساس زمان 

 

  رئوس مطالب:

 مقدمه ای بر چاه آزمایی 

 دست آوردهاز بازه های مختلف زمانی در چاه آزمایی بشود اطالعاتی که می 

 معادله اصلی حرکت سیال در محیط متخلخل 

 ،تداخل ساخت فشار، مفاهیم اصلی تست کاهش فشار 

 بدست آوردن تراوایی و پوسته از نمودار نیمه لگاریتمی 

 های مروری بر روشMDH-MBH 

 مفهوم انباشتگی دهانه چاه 

 مفهوم مشتق در چاه آزمایی 

  های مادرنمودارآشنایی با 

 چاه آزمایی مخازن گازی 

 دهیهای بهرهتست 

 مقدمه ای بر چاه آزمایی مخازن شکافدار 

 و تفسیر آن تست ساق مته 

 معرفی نرم افزار چاه آزمایی 

 
 :منابع پیشنهادی

 

 1397، مبانی چاه آزمایی، محمد شریفی 

 
 Advanced Reservoir Engineering (Chapter 1)- Tarek Ahmed (2005) Advanced Reservoir Engineering (Chapter 1)- 

Tarek Ahmed (2005) 

 Transient Well Testing , by Kamal, SPE publication, 2009 

 Well Test Analysis (Advanced Interpretation Models) – Bourdet, 2000 

 George Stewart, WellTest Design and Analysis,2011. 

 Well test Interpretation, L. Mattar 2004 

 Well testing , Leslie Thompson,2009 

 KAPPA DDA Book, 2018 
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 )مکانیک سیاالت( پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 1مهندسی حفاری عنوان درس: 

  هدف:

 آشنایی مقدماتی با عملیات حفاری و تجهیزات مربوطه 

 

 رئوس مطالب:

  ملیات حفاری و قسمت های اصلی دکل حفاریمقدمه ای بر ع 

 هاانواع دکل حفاری و کاربرد های آن 

 هاتجهیزات اصلی دکل حفاری و خصوصیات آن 

 خصوصیات و نقش گل حفاری 

 اشتن لوله جداریعملیات و تجهیزات گذ 

 هاتجهیزات درون چاهی و انواع آن 

 هیدرولیک سیال حفاری و محاسبات مربوطه 

 مته های حفاری 

 نی کنترل چاهمبا 

 یابی و تجهیزات مربوطهمانده 

 کاری چاهسیمان 

 دارحفاری جهت 

 گیری حین حفاریاندازه 

 های نوین در حفاریژیتکنولو 

 حفاری دریایی 

 
 :منابع پیشنهادی

 

 مهندسی حفاری   Well engineering (علیرضا )موذنی 
 Applied Drilling Engineering  ((Adam Bourgoyne) 
 Well engineering and construction (Hussain Rabia) 
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 (1مهندسی حفاری ) پیش نیاز )همنیاز(: / عملی واحد 1 1آزمایشگاه حفاری عنوان درس: 

  هدف:

  هدف از آزمایشگاه حفاری آشنایی دانشجویان کارشناسی با مواردی چون ساخت گل و سیمان، آشنایی با شبیه سازهایی چون  

 نحرافی و یا شبیه ساز حفاری مستقیم است.شبیه ساز حفاری ا

  در صورت انجام  های متعددی در این خصوص انجام دهد.های سیال حفاری، می تواند آزمایشدانشجو ضمن آشنایی با انواع افزایه

 یک یا چند بازدید علمی مطالب به خوبی انتقال داده خواهد شد.

 

  رئوس مطالب:

 ی مربوطههامآشنایی با دکل حفاری و سیست 

 آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه و لوزی خطر مواد 

 آشنایی با انواع سیستم های سیال حفاری 

 کار با دستگاه شبیه ساز حفاری 

 
 :منابع پیشهادی

 
 Bieniawski, Z. T., & Bieniawski, Z. T. (1989). Engineering rock mass classifications: a complete manual for 

engineers and geologists in mining, civil, and petroleum engineering. John Wiley & Sons. 

 American Petroleum Institute. Production Dept. (1990). Recommended Practice Standard Procedure for Laboratory 

Testing Drilling Fluids. American Petroleum Institute. 

 Whelan, J. A. (1962). Laboratory studies of variables in rotary drilling (No. BM-RI-6129). Bureau of Mines, 

Washington, DC (USA). 

 Azar, J. J., & Samuel, G. R. (2007). Drilling engineering. PennWell books. 

 Industry, A. D. (1997). Drilling: The Manual of Methods, Applications, and Management. 

 Darley, H. C., & Gray, G. R. (1988). Composition and properties of drilling and completion fluids. Gulf Professional 

Publishing. 

 Bourgoyne Jr, Adam T., et al. "Applied drilling engineering" (1986). 
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 (1)مهندسی مخازن معادالت دیفرانسل  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 ات در مهندسی نفتکاربرد ریاضیعنوان درس: 

  هدف:

 حلیلی برای حل معادالت های پرکاربرد تروشو تشریح  های جریانی در مهندسی نفت و ارائه و تبیینمدلسازی ریاضی پدیده

 ای متداول در مهندسی نفتپاره دیفرانسیل

 

  رئوس مطالب:

 موالسیون و مدلسازی در مهندسی نفتفر 

 های فوریه، انتگرال فوریه و تبدیالت فوریهخواص و مفاهیم سری 

 و کاربردها فوریهتبدیل عددی و تحلیلی سازی وارون 

 کاربردهای سری فوریه و تبدیل فوریه در حل معادالت دیفرانسیل پاره ای با مقادیر مرزی در مهندسی نفت 

 ای با مقادیر مرزی در مهندسی نفت غیرها برای حل معادالت دیفرانسیل پارهکاربرد روش جداسازی مت 

 ای در مهندسی نفت خواص تبدیل الپالس و کاربردهای آن برای حل معادالت دیفرانسیل پاره 

 سازی عددی برای تبدیل وارون الپالس و کاربردهاوارون 

 ای با مقادیر مرزی در مهندسی نفت کاربرد روش ترکیب متغیرها برای حل معادالت دیفرانسیل پاره 

 ای خطی های حل معادالت دیفرانسیل پارهدستگاه الگرانژ و روش 

 چاه در مهندسی نفتـ  ها برای حل مسائل چشمهکاربرد آن تئوری گرین، توابع گرین و 

 هاای خطی از مراتب باالتر و روش حل آن معادالت دیفرانسیل پاره 

 

 منابع پیشنهادی:

 

 منوچهر نیک آذر و ریاض خراط -1جلد  -یاضیات در مهندسی شیمی و نفتکاربرد ر 

 Advanced Engineering Mathematics, 10th Edition, Author: Erwin Kreyszig Editor: Erwin Kreyszig 

 Lecture Notes for Course of Applied Mathematics in Petroleum Engineering, Taught in Stanford University 

 Well Test Analysis, by Rajagopal Raghavan 
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 واحد  61گذراندن  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 روش تحقیقعنوان درس: 

  هدف:

 منظور به شده انجام های پژوهش نتایج از استفاده نحوه و نفت مهندسی در تحقیق متداول های روش با دانشجویان آشنایی        

 های درسی و مقاالت علمینامه و گزارشنپژوهشی، نگارش پایا های فعالیت در همکاری جهت سازی آماده

 

  رئوس مطالب:

 مفهوم تحقیق و پژوهش 

 های محقق و پژوهشگرویژگی 

 های تحقیق  انواع و روش 

 پروپوزال و نحوه پروپوزال نویسی 

 نامه و اجزای آننپایا 

 نامهناصول نگارش پایا 

  انواع مجالت 

 ت و انواع آن، نحوه ارسال مقاالتمقاال 

 اصول نگارش مقاالت علمی 

  نحوه ارائه سمینار 

 

  



99 

 

 روش تحقیق پیش نیاز )همنیاز(: / عملی  واحد 1 کارآموزیعنوان درس: 

  هدف:

 کار عملی در صنعت برای افزایش مهارت دانشجو 

 

  رئوس مطالب:

 و واحدهای صنعتی مرتبط با حرفه مهندسی نفت که در آن منفعت دوطرفه  هاسسات، شرکتازطریق ایجاد ارتباطی با مو کارآموزی

    هایشوند که هم تجربه مناسب کار در محیطهایی میدانشجویان درگیر فعالیت ،کارآموزی امرگردد. در وجود دارد، اجرا می

 باشند.   مفیدموزی کنند و هم برای محل کارآای کسب میحرفه

 

 

 

 

 

 

 

 111گذراندن  پیش نیاز )همنیاز(: / عملی واحد 9 پروژهعنوان درس: 

 هدف:

 نظر مورد اهداف به دستیابی جهت تحقیق مسیر و پیمودن در زمینه مهندسی نفت اجرای یک طرح پژوهشی نمودن تجربه 

 

  رئوس مطالب:

 یا در کنار صورت مستقل هدود بدانشجو بر روی یک موضوع تحقیقاتی با حوزه مح شوددر این درس که در طول دو ترم اجرا می

این پروژه باید  کند. ترجیحاًضو هیئت علمی کار میی /پسا دکتری و تحت راهنمایی یک علدانشجویان مقاطع تحصیالت تکمی

تجربی یا محاسباتی باشد ولی در صورتی که برونداد آن یک موضوع تحقیقاتی برای اجرا در مقطع تحصیالت تکمیلی بوده و یا قابل 

تواند بصورت مرور مقاالت در یک موضوع پژوهشی جدید و کامال مرتبط با زمینه تفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی باشد، میاس

های صورت گرفته در این پروژه باید شامل مرور مکتوبات در موضوع تحقیقاتی، نامه اجرا گردد. فعالیتپژوهشی استاد راهنمای پایان

 ها باشد.محاسباتی و تجزیه و تحلیل داده یا کارهای هاطراحی آزمایش
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 دروس تخصصی:

 

 1 نفت و گاز مهندسی مخازن پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 2 نفت و گاز مهندسی مخازنعنوان درس: 

 هدف:

 درجا  هیدروکربنابی برای ارزیشامل محاسبات حجمی، موازنه مواد و آنالیز منحنی افت های سنتی مهندسی مخازن آشنایی با روش

 از مخزنو ضریب برداشت 

 

  رئوس مطالب:

 های تولیدی مختلفاثبات و کاربردهای معادله موازنه مواد عمومی برای مخازن نفتی اشباع با لحاظ مکانیزم 

 لیـدی،  هـای تو های موازنه مواد گرافیکـی )معـادالت خطـی( بـرای تطـابق تاریخچـه مخـزن از نظـر مکـانیزم         مطالعه و بررسی روش

 هیدروکربن درجا و مشخصات آبده

 های پایا، شبه پایا و گذراهای توصیف کننده آب ورودی از آبده به مخزن شامل مدلمطالعه، بررسی و کاربردهای مدل 

 های مختلفهای برهم نهی برای محاسبه آب وروردی به مخزن برای زمانمطالعه روش 

 زنه مواد برای مخازن گاز میعانیهای محاسبات حجمی و موامطالعه و بررسی روش 

 مطالعه و کاربردهای آنالیز منحنی افت برای تخمین میزان برداشت نهایی اقتصادی 

 آشنایی با گرادیان فشار و دما در مخازن و روندهای نرمال و غیرمعمول فشار در مخازن هیدروکربوری 

 به سطوح تماس سیاالت محاسبات حجمی برای محاسبه حجم هیدروکربن در جا و محاسبات مربوط 

 ها بر رفتار افت فشار، نسبت های گاز به نفـت و بـرش   های تولید در مخازن هیدروکربوری مختلف و رقابت و تأثیر آنبررسی مکانیزم

 آب تولیدی

 اثبات و کاربردهای معادله موازنه مواد برای مخازن گاز خشک و نحوه اصالح آن برای گاز تر 

 د و کاربردهای آن برای مخازن نفتی زیراشباعاثبات معادله موازنه موا 

  

 :منابع پیشنهادی

 

 Applied Petroleum Reservoir Engineering (2nd Edition) 2nd Edition, by B. C. Craft, M. Hawkins, Ronald E. Terry 

 The Practice of Reservoir Engineering (Revised Edition), 1st Edition from L.P. Dake 
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 ، محاسبات عددی1مهندسی مخازن  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 سازی مخازن نفت و گاز مبانی مدلسازی و شبیهعنوان درس: 

  هدف:

 محاسبات نحوه و سازی شبیه زمینه پس روابط سازی، شبیه انواع نفت، صنعت در سازی یهبش کاربرد و مفهوم با آشنایی 

 

  رئوس مطالب:

  بر شبیه سازی مخزنمقدمه ای 

 کاربرد شبیه سازی مخزن 

 موازنه جرم 

 قانون دارسی برای سیال تک فاز و دو فاز 

 گرید بندی در شبیه سازی مخزن 

 محاسبات جریان سیال بین بلوک های در مخزن 

 تعریف چاه در شبیه سازی مخزن 

 معادله فشار تک فاز 

 معادالت جریان دو فاز 

 مقدمه ای بر نرم افزار اکلیپس 

 ریف یک مخزن ساده با اکلیپستع 

 معادالت اشباع در شبیه سازی مخزن 

 مقدمه ای بر شبیه سازی مخزن واقعی 

 شبیه سازی خطوط جریانی 

 کاربرد معادالت فشار و اشباع در شبیه سازی مخازن 

 
 :پیشنهادی منابع

 
 Basic applied reservoir simulation SPE textbook 
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 1مهندسی مخازن  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 9 یش برداشت از مخازنروش های افزاعنوان درس: 

 هدف:

 هایک از روش هر های مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفت و آموختن نحوه انجام برآوردها، محاسبات و کاربردآشنایی با روش 

 

  رئوس مطالب:

 آشنایی با مفاهیم مقدماتی ازدیادبرداشت نفت 

 ش های مختلف ازدیادبرداشت نفتدسته بندی رو 

 دام افتادن نفتهمروری بر مبانی فشار مویینگی، ترشوندگی، تراوایی نسبی و ب 

 روی جبهه ایجابجایی خطی سیاالت و تئوری پیش 

 مفاهیم راندمان جارویی میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک 

 تزریق آب و پارامتر های کلیدی در طراحی آن 

 گاز فرآیند تزریق غیرامتزاجی 

  فرآیند جابجایی گاز امتزاجی 

 روش های مختلف ازدیادبرداشت شیمیایی 

 ساختار پلیمرها و مبانی مهم در تزریق آن 

  طراحی تزریق سورفکتانت و آلکالین ها 

 روش های ازدیادبرداشت حرارتی 

 های ازدیادبرداشت غربالگری روش 

 های مختلف ازدیادبرداشتمطالعات موردی روش 

  نوین در ازدیادبرداشتتکنولوژی های 

 
 منابع پیشنهادی:

 

  ،ازدیادبرداشت نفتEnhanced oil recovery (Green & Willhite) 

  ،ازدیادبرداشت نفتEnhanced oil recovery (Marcel Latil) 

 مطالعات موردی ازدیادبرداشت نفت  Enhanced Oil Recovery Field Case Studies (James Sheng) 
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 1حفاری مهندسی  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 2حفاری مهندسی عنوان درس: 

 هدف:

 مهندسی حفاری از جنبه مهندسی و عملیاتی و اصول آشنایی با مبانی 

 

  رئوس مطالب:

 مفاهیم اولیه فشار منفذی 

 فشارهای نرمال و غیر نرمال سازندی 

 روش های تشخیص و تعیین فشار غیرنرمال 

  نحوه تخمین آنفشار شکست سازند و 

 تعیین عمق پاشنه لوله های جداری بر اساس فشارهای سازندی 

 مدل های جریانی و رئولوژیکی حرکت سیال 

 تعیین افت فشار ناشی از حرکت سیال 

 بهینه کردن هیدرولیک گردش گل 

 گیر لوله ها بدلیل اختالف فشار 

 گیر مکانیکی لوله ها 

 ابزار ماده یابی 

 هرزروی گل حفاری 

 هاله های جداری و خصوصیات  آنانواع لو 

 مقاومت کششی، مچالگی و پارگی لوله جداری 

 اصول طراحی لوله های جداری 

 
 :منابع پیشنهادی

 

 مهندسی حفاری  Well engineering (علیرضا )موذنی 
 Applied Drilling Engineering  (Adam Bourgoyne) 
 Well engineering and construction (Hussain Rabia) 
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 شناسی نفتزمین پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد2 ژئوفیزیکعنوان درس: 

  هدف:

 مفاهیم پایه ای ژئوفیزیک  با شناییآ 

 های ژئوفیزیک اکتشافیبندی روشتعریف و دسته 

 هانها و تفسیر آوفیزیک، پردازش دادهنحوه انجام عملیات ژئ 

 های ژئوفیزیکیارزیابی کیفی مخزن با داده 

 

  رئوس مطالب:

 های مختلف انجام ژئوفیریکروش 

 ن ش و خواص االستیکی و پارامترهای آتعریف تنش و کرن 

 ها بر اساس انواع موجنف موج، دسته بندی آتعری 

 مدل انتشار موج 

 های مختلفها و کاربرد ها در محیطای، دسته بندی آنچشمه های لرزه 

 های مختلفاربردها در محیطها و کای، دسته بندی آنهای لرزهگیرنده 

 هانهای در مفاهیم و کاربردهای آابی، انکساری و تفاوتنگاری بازتتعریف لرزه 

 ای و تفسیر ساختمانی های لرزهای و شیوه پردازش دادههای لرزهنحوه برداشت داده 

 ها گیری و شیوه پردازش و تفسیر دادهتعریف روش گرانی سنجی، روش اندازه 

 ها و تفسیر دادهگیری و شیوه پردازش مغناطیس سنجی، روش اندازه تعریف روش 

 ها گیری و شیوه پردازش و تفسیر دادهتعریف روش الکتریکی، روش اندازه 

  ها گیری و شیوه پردازش و تفسیر دادهروش الکترو مغناطیسی، روش اندازهتعریف 

 های چاه پیمایی ای بر روشژئوفیزیک درون چاهی و مقدمه 

 :منابع پیشنهادی

 
 W.M. Telford, L.P Geldart, R.E Sheriff and D.A Keys “Applied Geophysics” 

 Dobrin Milton “ Introduction to Geophysical Processing” 

 

  



93 

 

 شناسی نفتزمین پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 ژئوشیمی آلی )نفت(عنوان درس: 

 هدف:

 ر مطالعات اکتشافی، ئوشیمیایی دهای ژروشن با نفت، آشنایی دانشجویا مهندسی در ژئوشیمی علم میتاه با دانشجویان آشنایی

 برداریمخزنی و بهره

 

 رئوس مطالب: 

 منشاء نفت 

  هانآو انواع های منشاء  سنگ 

 منشاء نفت و گازهای های رسوبی تشکیل سنگمحیط 

 های منشاء نفت و گاز ارزیابی سنگ 

 تشکیل نفت نیسممکا ،مهاجرت نفت 

 متاژنزـ  کاتاژنزـ  دیاژنز 

 هاکروژن و انواع آن 

 متدهای ژئوشیمی در مطالعات نفتی 

 پیرولیز و اهمیت آن 

 ها در مطالعات نفتیطیف سنج جرمی و اهمیت آنـ  گازکروماتوگرافی 

 پتروگرافی مواد آلی 

 ها در مطالعات نفتیبیومارکرها و اهمیت آن 

 حرارتی سازی تاریخچه تدفین ومدل 

  ژئوشیمی مخزن 

 و محیط زیست بهره برداری ژئوشیمی 

 
 :منابع پیشنهادی

 

 دکتر احمد رضا ربانی//ژئوشیمی گازهای غیر هیدروکربوری در مخازن گازی 

 دکتر احمد رضا ربانی// سولفید هیدروژن و مخازن نفت و گاز ترش 

 دکتر محمد رضا کمالیژئوشیمی نفت از پالنکتونها تا نفت // 

 شیمی سطحی و کاربرد آن در اکتشاف نفت و گاز// دکتر احمد رضا ربانیژئو 
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 برداری از منابع نفت و گازمهندسی بهره پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 ارزیابی اقتصادی پروژه های نفتیعنوان درس: 

 هدف:

 ها با توجه به معیارهای متفاوت اقتصادی، ز و ارزیابی آنهای نفت و گاهای تهیه و تحلیل اقتصادی پروژهآشنایی دانشجویان با روش

 ترین پروژه.اجتماعی و انتخاب مناسب

 

  رئوس مطالب:

 مراحل مختلف تهیه 

 ارزشیابی و مدیریت پروژه 

 هااطالعات اساسی در تهیه پروژه 

 هاهای ارزشیابی اقتصادی پروژهروش 

 ی و خصوصیهای بخش عمومهای اساسی در ارزشیابی پروژهتفاوت 

 هامعیارهای غیراقتصادی انتخاب پروژه 

 تحلیل خطر 

 نا اطمینانی و حساسیت 

 ای و هزینه فرصت عوامل کمیابهای سایهمحاسبه قیمت 

 ارتباط سودآوری پروژه و مقیاس تولید 

 های نفت و گازسنجش و کاربرد اثرات خارجی در تحلیل پروژه 

 اب شده در بخش نفت و گازهای انتخها و پروژهبهینه کردن مجموع طرح 

 های کنترل و مدیریت پروژهآشنایی با روش 

 
 : منابع پیشنهادی

 

 "نژاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تالیف دکتر محمدمهدی اسکو "اقتصاد مهندسی، ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی 

 "تالیف "گذاریاقتصاد مهندسی برای تحلیل سرمایه :Au.Tung مدتقی بانکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ترجمه دکتر مح 

 "دکتر غالمرضا سلطانی، دانشگاه شیراز "اقتصاد مهندسی : 

 "تالیف  "اقتصاد مهندسی :Thuesen, G.j  پور، دکتر اسماعیل آیتی، دانشگاه فردوسی مشهد. ترجمه دکتر سیدمحمد مهدی شهیدی 

 "دکتر حیدرقلی مسعودی، دانشگاه تهران "اقتصاد مهندسی : 

 "دکتر کاظم اورعی )دانشگاه تربیت مدرس( "اقتصاد مهندسی : 
 "Petroleum Economics and Engineering": H.K. Abdel-Aal, Bakr A. Bakr, M.A. Al-Sahlawi, King Fahad University, S.A. 

 OPEC Annual Statistical Bulletin, 2017, 

 www.opec.org 

 OPEC World Oil Outlook, 2017 

 www.opec.org 

 The Prize: Daniel Yergin 
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 1مهندسی مخازن  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 مبانی مهندسی مخازن ترکدارعنوان درس: 

 هدف:

 سازی مخازن شکافدار های تولید و شبیهآشنایی با مفاهیم پتروفیزیکی و مکانیزم 

 آشنایی با مخازن شکافدار ایران و اهمیت این مخازن برای کشور 

 

  رئوس مطالب:

 مقدمه ای بر مخازن شکافدار 

 هاهای آنانواع مخازن شکافدار و چالش 

 های تشخیص مخازن شکافدارروش 

 خواص ماتریکس و شکاف 

 ومی شکافهای مفهتراوایی و تخلخل مدل 

 تراکم پذیری شکاف 

 تراوایی نسبی و فشار مویینگی شکاف 

 های موجود در شبیه سازی مخازن شکافدارمروری بر مدل 

 های تخلخل دوگانهمدل 

 های تراوایی دوگانهمدل 

  چاه آزمایی مخازن شکافدارمقدمه ای بر 

 های تولیدی از مخازن شکافدارمکانیزم 

 فرایند آشام بر روی یک تک بالک 

  بالکفرایند تخلیه بر روی یک تک 

 
 :منابع پیشنهادی

 

 Naturally Fractured Reservoir Characterization, 2006, Wayne Narr, SPEpublication  

 Geologic Analyses of Naturally Fractured Reservoirs ,2001, by Nelson 

 Petrophysics, 2015: Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties , By Djebbar 

Tiab 

 Fundamentals of Fractured Reservoir Engineering,1982, by Vangolf-Racht 

 Carbonate Reservoir Characterition,1996, Chapter 7, Vangolf-Racht 
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 ندسی بهره برداری از منابع نفت و گازمه پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 عنوان درس: طراحی مهندسی تاسیسات سطح االرضی

  هدف:

 رد سکوهای نفتیو عملک االرضیسطح تجهیزات با شناییآ 

 طراحی تجهیزات سکو و انتخاب نحوه 

 نحوه پکیج کردن تجهیزات 

 های عملیات ها برای تجهیزات ) مثال پمپ مخصوص عملیات شکافت هیدرولیکی(یتدلحاظ کردن محدو 

  رئوس مطالب:

 هیزات سطحیمعرفی تج 

  ،سکوهای فراساحل(فرازآوری با گاز انتخاب فرایند ) کنترل فرایند، سیستم های سطحی، تجهیزات عملیات چاه آزمایی ، 

 )خواص سیال ) اصول اولیه، محاسبات فلش و پارامترهای الزم، محاسبات فلش اولیه 

 اعم از عمودی، افقی، کروی و اسکرابر، مقایسه جداسازهای افقی و قائم،  طراحی جداساز دوفاز نفت و گاز ) عوامل موثر در جدایش، انواع جداساز

 اجزاء داخلی جداساز، مشکالت عملیاتی و ارائه راه حل، تئوری های طراحی، تعیین اندازه جداساز(

 اساز( ، طراحی اسالگ کچرهای طراحی، تعیین اندازه جدسه فاز، تجهیزات داخلی، ، تئوری جداساز سه فاز نفت، گاز و آب ) انواع جداساز 

 ،تجهیزات عملیاتی نفت خام ) تئوری عملیات امولسیون، جدایش وزنی، انواع دستگاه های جداساز نفت خام، تئوری و تعیین ابعاد، روش طراحی 

 اع استانداردهای طراحی خطوط لوله ) مفاهیم اولیه، معادالت، افت فشار شیرآالت و اتصاالت، تعیین جنس و ضخامت لوله، آشنایی با انو

 طراحی(

  ،پمپ ها ) طبقه بندی و انواع پمپ، طراحی پمپ های گریز از مرکز، طراحی پمپ های رفت و برگشتی، معرفی تجهیزات و الحاقات پکیچ پمپ

 انتخاب کنترولرها و شیر آالت جانبی(

 های رفت و برگشتی، معرفی تجهیزات و احی کمپرسورهای گریز از مرکز، طر، طراحی کمپرسور ا )طبقه بندی و انواع کمپرسور هاکمپرسور ه

 کاری، انتخاب کنترولرها و شیر آالت جانبی(کاری و روغنهای خنکپکیچ کمپرسور رفت و برگشتی، سیستم الحاقات

 سازی، معرفی تجهیزات اولیه واحد آمین(احد شیرین سازی گاز ) انواع واحدهای شیرینطراحی و 

 های بازرسی، تخمین وزن مخزن تحت فشار، روشفشار وتانک ) عوامل موثر در طراحی، تئوری های طراحی،  طراحی مکانیکی مخازن تحت

 معرفی اولیه استاندارد های طراحی(

 های پلیت اند فریم، کولرها، هیترها(های دولوله ای، مبدلتیوب، مبدل های شل اندهای حرارتی، مبدلهای حرارتی ) انواع مبدلطراحی مبدل 

 منابع پیشنهادی:

 
 K. Arnold, M. Stewart, “ Surface Production Operation “ 

 H.K. Abdel-Aal, Mohamed Aggour, M.A. Fahim, “ Petroleum and Gas Field Processing” 

 G.V. Chilingarian, J.O. Robertson, JR. S. Kumar, ““ Surface Operation in Petroleum Production” 
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 1مهندسی مخازن  پیش نیاز )همنیاز(: / عملی واحد 2 کارگاه نرم افزار تخصصیعنوان درس: 

  هدف:

 اکتشاف و  های مختلف مخزن، حفاری،در گرایشروز در رشته مهندسی نفت افزارهای تخصصی و بهآشنایی دانشجویان با نرم    

 برداریبهره

 

  رئوس مطالب:

 سازی و تحلیل دسته وسیعی از مسائل مهندسی نفت شامل اکتشاف/ حفاری/ رهای جدید شبیهاین درس دانشجویان را با ابزا   

 کند.و مخازن هیدروکربوری آشنا میبرداری بهره
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 های مخازن و بهره برداری:گرایش )تخصصی( بسته اختیاری
 

 ه برداری از منابع نت و گازمهندسی بهر پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 فرازآوری مصنوعیعنوان درس: 

  هدف:

 توانند هم در های فرازآوری مصنوعی میهایی که تولیدشان اقتصادی نیست و یا اصال تولید ندارند. روشیش تولید نفت در چاهافزا

      یی در ته چاههای گازی جهت مایع زداها در چاههای گاز مورد استفاده قرار گیرند. عمده استفاده آنهای نفت و هم در چاهچاه

 می باشد.

  های فرازآوری مصنوعی نیاز پیدا می نمایند. این به استفاده از روش نیمه دوم عمر خود می باشند عمدتاًبسیاری از میادینی که در

 ها به دو دسته اساسی فرازآوری با گاز و فرازآوری با پمپ تقسیم بندی می شوند.روش

 

  رئوس مطالب:

 خزنمرور خواص سیال م 

 بررسی عملکرد مخزن و تعیین شاخص تولید 

 فازیملکرد چاه و جریان چندسازی عمدل 

 های فرازآوری مصنوعیبررسی انواع روش 

 تعیین پارامترهای انتخاب روش فرازآوری مصنوعی مناسب 

 سازی فرازآوری مصنوعی با گاز به صورت پیوسته و متناوبطراحی و مدل 

 وعی با پمپ الکتریکی شناورسازی فرازآوری مصنطراحی و مدل 

 ایینوعی با پمپ میلهسازی فرازآوری مصطراحی و مدل 

 سازی فرازآوری مصنوعی پمپ خال پیشروطراحی و مدل 

  سازی فرازآوری مصنوعی پمپ هیدرولیکیطراحی و مدل 

 منابع پیشنهادی:

 
 Ali Hernandez” Fundamentals of Gas Lift Engineering: Well Design and Troubleshooting” Gulf professional 

publishing, 2016 

 Gabor Takacs” Electrical Submersible Pumps Manual: Design, Operations, and Maintenance” Gulf professional 

publishing, 2009 

 Gabor Takacs” Gas lift manual” PennWell Books, 2005 

 Gabor Takacs” Sucker-rod pumping manual” PennWell Books, 2003 
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 مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 انگیزش چاهعنوان درس: 

  هدف:

 های نفت و گازهای تولید از چاهآشنایی با چالش 

 های ایجاد آسیب سازند معرفی مکانیزم 

 و تحریک چاه دهیهای افزایش ضریب بهرهبررسی روش 

  رئوس مطالب:

 ها و مشکالت حین تولیدچالش 

 آسیب سازند 

 های ایجاد آسیب سازندمکانیزم 

 های نفت و گازهای افزایش دبی تولیدی از چاهاستراتژی 

 های تحریک چاهمروری بر روش 

 کاریتاریخچه عملیات اسید 

 کاریهای اسیدانواع مختلف روش 

  اسیدکاریبررسی اثر نوع سازند بر عملیات 

 انواع مختلف اسیدهای مورد استفاده در عملیات اسیدکاری 

 یاسیدکاری در مخازن ماسه سنگ 

 اسیدکاری در مخازن کربناته 

 شکاف هیدرولیک 

 ابزار آالت و مراحل انجام عملیات شکاف هیدرولیک 

 های مختلف توصیف هندسه شکاف هیدرولیکروش 

 طراحی عملیات شکاف هیدرولیک 
 :یمنابع پیشنهاد

 

  ، آوا.. انتشارات کتاب "مبانی عملیات اسیدکاری"علی حسینی 

  ،انتشارات سنا."های نفت و گازاسیدکاری چاه"محمد حسین زارعیان . 

  ،انتشارات قائم"های نفتیعملیات اسیدکاری در تولید و حفاری چاه "همایون اسیری .. 

  ،شارات ستایش.. انت"های نفتی و گازی اسید کاری در چاه "اشکان اکبری 

 M. Economides, “Reservoir Stimulation”. 

 R. Samuel, “Oil Well Stimulation”. 

 L. Kalfayan, “Production enhancement with Acid Stimulation”. 

 Bert B. Williams, “Acidizing Fundamentals”. 

 Erle C. Donaldson, “Hydraulic Fracturing Explained Evaluation, Implementation and Challenges”. 

 Ching H. Yew, “Mechanics of Hydraulic Fracturing”. 
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 1مهندسی مخازن  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 مدیریت و صیانت از مخازنعنوان درس: 

 هدف:

 رویکردهاو ها روکربنی، چالشدآشنایی با اصول کلیدی در مدیریت و توسعه مخازن هی 

 

 مطالب رئوس

 گیری چند معیارههای تصمیمروش 

 مبانی مدیریت مخزن 

 های چند تخصصیمدیریت تیم 

 حقوق و قراردادهای تکنولوژی 

 نمونه های موفق مدیریت مخازن 

 های نوین در مدیریت مخزننقش تکنولوژی 

 طرح های مدیریت مخازن جدید و تازه کشف شده 

 ارزیابی اقتصادی پروژه های نفتی 

  مخازن بالغاصول مدیریت 

 سازی مخازن نفت و گازشبیه 

 برداری از مخازناصول بهره 

 فرایندهای ازدیاد برداشت و نقش آن در تولید صیانتی از مخزن 

 
 :منابع پیشنهادی

 

 Integrated Reservoir Asset Management , Principles and Best Practices   (John R. Fanchi) 

 Computer-Assisted Reservoir Management (Abdus Satter) 
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  1مهندسی مخازن  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 تخمین و ارزیابی مخازنعنوان درس: 

  هدف:

 های تخمین و ارزیابی مخازن شامل محاسبات حجمی و موازنه موادبررسی انواع روش 

 

 رئوس مطالب:

 آنالیز اطالعات سنگ و سیال 

  در میزان عدم اطمینان در محاسبات پارمترهای مخزنبررسی پارامترهای موثر 

 مکانیزم رانش اصلی مخزن و تاثیر آن بر محاسبات مهندسی مخزن 

 
 منابع پیشنهادی:

 
 Apllied Petroleum Res. Eng. /Craft and Hcawkins 

 Hand book of Res. Eng. : Tarek Ahmad 

 Well Testing by Jhon Lee 
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:اکتشاف و حفاریهای گرایش ()تخصصی بسته اختیاری  

 

 زمین شناسی نفت پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 زمین شناسی تحت االرضیعنوان درس: 

 هدف:

 نفت استخراج و اکتشاف در آن کاربرد و االرضیتحت شناسیزمین با آشنایی 

 

  رئوس مطالب:

 

 نفت هایچاه حفاری ای ازمقدمه 

 گیریمغزه عملیات 

 لیتولوژی( انواع و منشا سنگ ساختارها، )مانند شناسیزمین مختلف هایپدیده تشخیص در پتروفیزیکی هایالگ واعان کاربرد 

 سنجی شیب الگ 

 نفتی هایمغزه مطالعه 

 شناسی زمین هاینقشه تصویری، انواع هایالگ 

 
 منابع پیشنهادی:

 
 Tearpock, D. J. and R. E. Bischke (2003). Applied Subsurface Geological Mapping: With Structural Methods, 

Prentice Hall. 

 

 

  



43 

 

 زمین شناسی نفت پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 مدلسازی حوضه های رسوبیعنوان درس: 

 هدف:

 نفتی رسوبی هایحوضه تشکیل و مکانیسم نفت ذخیره و تولید در هاآن نفتی ، توان رسوبی هایحوضه انواع با آشنایی 

 

 رئوس مطالب:

 تکتونیک 

 های رسوبیزیربنای حوضه 

 های رسوبیمکانیسم تشکیل حوضه 

 گذاریپرشدن حوضه و چگونگی رسوب 

 سیر تکاملی رسوبات 

 هاارزیابی نفتی حوضه 

 های کشف نشده در حوضهبررسی کمی توان 

 
 منابع پیشنهادی:

 
 Hantschel, T. and A. I. Kauerauf (2009). Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling, Springer Berlin 

Heidelberg. 

 

 

  



51 

 

 1حفاری مهندسی  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 سیاالت حفاریعنوان درس: 

 هدف:

 ها انواع افزایه ل حفاری وهای سیاانواع پایه دکاربربا نحوه ساخت سیال، آشنایی  

 

  رئوس مطالب:

 سیال تاریخچه 

 فازهای سیال و وظایف آن 

 پنوماتیکی و سیاالت مصنوعی ـ  روغنیـ  انواع سیاالت پایه آبی 

 سیال،  سیستم گردش سیال حفاری هایافزایه 

 
 منابع پیشنهادی:

 Skalle, P. Drilling Fluid Engineering, Bookboon. 
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 1فیزیک  ز )همنیاز(:پیش نیا / نظری واحد 2 استاتیک و مقاومت مصالح عنوان درس:

  هدف:

  اجسام سکون یا پایداری شرایط تعیین منظور به تعادل معادالت کمک به گشتاور و نیرو برآیندگیری با آشناییدر بخش استاتیک 

ها شامل تنش برشی از لنگر پیچش،  ، بررسی مقاومت مواد و مصالح مختلف در برابر تنشلب و همچنین در بخش مقاومت مصالحص

ها  های محوری) تحت اثر نیروی کششی و فشاری( و همچنین دایره موهر و تبدیل تنش رشی ناشی از لنگر خمش و تنشتنش ب

 های مورد بحث بررسی است. برای تحلیل سازه
  رئوس مطالب:

 تعریف نیرو گشتاور 

 گشتاور و نیرو برداری شناخت 

 تحلیلی و ترسیمی طریق به گشتاور و نیروها جمع 

 سطح رد نیرو تجزیه 

 گشتاور و نیرو انتقال 

 فضائیمولفه  سه روی به نیرو یک تجزیه و فضائی نیروهای جمع 

 تحلیلی و ترسیمی طریق از آن شرایط و تعادل تعریف 

 آزاد پیک تعریف 

 بایدها کلی تعریف 

 سیستم های معین و نامعین استاتیکی 

 خارجی و داخلی نیروهای تعریف 

 تقاطع هندسی خواص 

 ام صلب و االستیک و مسائل مربوط به مقاومت مصالحکلیات درباره اجس 

 هاگاه تکیه در العمل عکس محاسبه 

 کرنش و تنش تجربی نمایش و کرنش و تنش تعریف 

 پواسنضریب  تعریف و آن تعمیم و هوک قانون 

 حرارتی تنش 

 مقاطع پیچش خرپاها مکان رتغیی از با استفاده همسازی تعریف و خرپاها مسائل حل و ها میله نظیر بعدی یک مسائل بررسی 

 تنش توزیع و پیچش زاویه محاسبه و توخالی و توپر ای دایره

 تنش توزیع تعیین و دیفرانسیل معادله وسیلههب مکان تغییر و شیب تعیین و تیرها خمش مقدماتی تئوری 

 در برشی و محوری هایتنش توزیع تعیین و دیفرانسیل معادله وسیلههب مکان تغییر و شیب تعیین و تیرها خمش مقدماتی تئوری 

 تیرها مقاطع

 هیپراستاتیک مسائل حل 

 ایکره و ایاستوانه نازک مخازن جدار 

 ها تنش تعیین برای مور دایره 
 منابع پیشنهادی:

 Meriam, J. L., et al. (2014). Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition, Wiley. 

 Popov, E. P. (1952). Mechanics of Materials, Prentice-Hall.  

 Education, M. G. H. (2015). Mechanics of Materials, 7th Ed, Beer-Johnston-DeWolf-Mazurek, 2015: Mechanics of 

Materials, Bukupedia. 
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 دروس مشترک بسته های اختیاری )تخصصی(:

 

 زمین شناسی عمومی و ساختمانی )همنیاز(:پیش نیاز  / نظری واحد 2 برداریعملیات نقشه  عنوان درس:

 هدف: 

 گیری زاویه و تعیین مختصاتهای اندازهآشنایی با روش 

 

 رئوس مطالب:

 های مترکشیآشنایی و کسب مهارت عملی با روش 

 انجام عملیات ترازیابی و تعیین خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب 

 های پیمایشایجاد شبکه 

 شه توپوگرافیتعیین مختصات و تهیه نق 

 های تصویرانواع سیستم 

 تجهیزات نقشه برداری 

 گیری فاصلهاندازه 

 برداریگاه، خطاها در نقشهنقاط تکیه 

 
 منابع پیشنهادی:

 

 )نقشه برداری )آقای دکتر ذولفقاری 
 ROY, S. K. (2010). FUNDAMENTALS OF SURVEYING, PHI Learning. 
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 شیمی عمومی پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد HSE 2یست و : مبانی مهندسی محیط زعنوان درس

  هدف:

 های مهندسی نفت.آور در جهت رعایت اصول محیط زیست، سالمتی و ایمنی در انجام پروژهآشنایی با مقررات الزام 

 

 رئوس مطالب:

 های اجرایی در حوزه محیط زیستنامهآشنایی با قوانین و آئین 

 ررات مربوط به آشنایی با قوانین و مقHSE 

 های کاربردی در حوزه مهندسی نفت و ...ارائه مثل 

  
 منابع پیشنهادی:

 
 Mihelcic, J. R. and M. T. Auer (1999). Fundamentals of environmental engineering, John Wiley 
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 1مخازن مهندسی  پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 های نفتیمدیریت پروژه عنوان درس:

  هدف:

 ترین کیفیت ممکن سازد.ها را در بهترین زمان، کمترین هزینه و مطلوبها و پروژهاهداف و مقاصد برنامه 

 

 رئوس مطالب:

 گذاری و مدیریت پروژههدف 

 دستی صنعت نفت و گازهای باالدستی و پایینارزیابی پروژه 

 ریزیبرنامه 

 سازماندهی 

 هدایت 

 کنترل و اجرای پروژه 

 کارگیری ابزارهای نوین و پیشرفته در مدیریت پروژههب 

 المللی و مذاکراتبرد پروژه در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بینپیش 

 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 

 مدیریت هزینه و زمان پروژه 

 افزایش کارایی منابع پروژه 

 طراحی سیستم مدیریت پروژه 

  
 منابع پیشنهادی:

 
 Al-Sahlawi, M. A., et al. (1992). Petroleum Economics and Engineering, Second Edition, Taylor & Francis 
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 برداری از منابع نفت و گازمهندسی بهره پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 بهینه سازی با تاکید برمسائل نفتی عنوان درس:

 هدف:

 نفت مهندسی در آن بردکار و سازیبهینه هایروش انواع با آشنائی 

 

 رئوس مطالب:

 سازیهای بهینهآشنایی با روش 

  سازی مقیدمبانی بهینه 

 حل مسأله تخصیص منابع 

 هدفهسازی چندهای بهینهسازی مقید با استفاده از روشبهینه 

 های فرا ابتکاریسازی مقید با استفاده از روشبهینه 

 سازی به روشآشنایی با بهینه RSM 

 معیارهی چندگیرتصمیم 

  
 منابع پیشنهادی:

 Baker, K. R. (2012). Optimization Modeling with Spreadsheets, Wiley. 
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 انگلیسی فنی و مهندسی پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 زبان تخصصیعنوان درس: 

  هدف:

 ها ی تولید نفت به زبان انگلیسیهای مهندسی نفت و گاز و فرایندآشنا ساختن دانشجویان مهندسی نفت با ترم 

 

  رئوس مطالب:

 تله و زمین شناسی    Traps and Geology 

       سیاالت مخزنیReservoir Fluids 

      تولید اولیه از مخزن  Natural Production 

 نیروهای مخزنی و تحریک مخزن        Derives and Stimulation 

 چاه های عمودی و شیب دار       Directional Wells 

 تاسیسات سطح االرض      Surface Facility 

 
 :منابع پیشنهادی

 
 English for the Oil Industry by P. L. Sandler 
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 شیمی عمومی پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 شیمی نفت عنوان درس:

  هدف:

 های رسوبی، عناصر و اجزاء تشکیل دهنده نفت خام، ر سنگآشنا ساختن دانشجویان مهندسی نفت با ساختار مولکولی نفت و گاز د

 ها در فرایند تولید از مخزنها و رفتار آنخواص فیزیکی و شیمیایی آن

 

  رئوس مطالب:

 های رسوبی، نفت، گاز و آبسنگ 

 ها و غیرارگانیک هادسته بندی هیدروکربورهای تشکیل دهنده نفت، خواص فیزیکی و شیمیایی آن 

 ع و رفتار گاز ایده ال و غیرایده ال )حقیقی(رفتار مای 

  معرفی به علمPVT 

 های جداسازی فیزیکی و شیمیاییآشناسازی با روش 

 پاالیش نفت خام در شرایط آتمسفریک و خال 

 هامشتقات نفت و خواص آن 

 های مهم برای سوخت ها و روان کننده هاآزمایش 

 معرفی صنعت پتروشیمی 

 
 :منابع پیشنهادی

 

 َAn introduction to the study of fuel, by John Campbell Macrae, Publisher, Elsevier Pub. 

 The properties of petroleum fluids, by William D McCain, Publisher Penn Well Books 
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 زمین شناسی نفت پیش نیاز )همنیاز(: / نظری واحد 2 مهندسی انرژی  عنوان درس:

 هدف:

 ی با انواع منابع انرژی )تجدید پذیر(آشنای 

 

 رئوس مطالب:

 گذشته، حال و آینده انرژی جهان 

 منابع انرژی زمین 

  جغرافیای اقتصادی انرژی جهان 

 بندی، ترکیب، توضیح جهانی و ارزش اقتصادی و اهیمت آن در جهان امروز(ها )منشاء، ردهزغال 

 رزش اقتصادی و اهیمت آن در جهان امروز(نفت )منشاء، رده بندی، ترکیب، توضیح جهانی و ا 

 های نفتی)منشاء، رده بندی، ترکیب، توضیح جهانی و ارزش اقتصادی، تحقیقات و اهیمت آن در جهان امروز(شیل 

 دار )منشاء، رده بندی، ترکیب، توضیح جهانی و ارزش اقتصادی، تحقیقات و اهیمت آن در جهان امروز(های آسفالتماسه 

  ژئوترمال ـ انرژی آب و باد و خورشید ـ انرژی اتمی )ذخایر مواد رادیواکتیو و گسترش جهانی ، اهمیت اقتصادی(منابع انرژی 

 
 منابع پیشنهادی:

 
 Maczulak, A. E. (2010). Renewable Energy: Sources and Methods, Facts On File. 
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 )مکانیک سنگ( از )همنیاز(:پیش نی واحد / عملی 1 آزمایشگاه مکانیک سنگ عنوان درس:

  هدف:

 هاالزم کار با دستگاه یهاسنگ و کسب مهارت کیشاخص مکانریشاخص و غ هاشیبا آزما یعمل ییآشنا دوره : یهدف کل 

 مطالعه ،  یهاسنگ ،روش کیمهم درس مکان فیبا تعار ییها ،آشناآن خچهیدرس و تار یبا منابع علم ییآشنا : ییجز اهداف

 ارائه مطلب یهاو روش یاصل اتیفرض

 

  رئوس مطالب:

 

 یریمغزه گ 

 تک محوره یمقاومت فشار 

 سه محوره یمقاومت فشار 

 میمستق یمقاومت کشش 

 (یخمش ،یبار نقطه ا ،یلی)برز میمستق ریغ یمقاومت کشش 

 دوام شیآزما 

 ی)لوس آنجلس( مقاومت برش شیفرسا شیآزما 

 (کی،التراسون تیمخرب )چکش اشم ریغ یهاشیآزما 

 
 منابع پیشنهادی:

 

 لاو جلد ـ سروش  فر، یمفهی آقای دکترـ  سنگ کیمکان یهاشیکتاب آزما 

 

 


