
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: ....................................... شماره دانشجویی: ...........................

.نام استاد راهنما:............................................................................................................   

 
اي گذراندهجمع واحده  

واحد الزم  نوع درس  واحد گذرانده Nواحد با نمره  

     02 دروس عمومی

     02 دروس پایه

     85 دروس اصلی الزامی

الف دروس تخصصی اختياري  61     

ب دروس تخصصی اختياري  1   

   2 کارآموزي

     041 جمع واحدها

 

( 01) کم دست ( واحد را ثبت نام کنند که22ي الف و اختياري ب )بايست از مجموعه دروس اختيار ان مييدانشجو *

( واحد را از 22توانند کل ) باشد. الزم به توضيح است که دانشجويان مي دروس اختياري الفواحد از مجموعه 

 مجموعه دروس اختياري الف ثبت نام کنند. 
 

                
         

نام و امضاي نماینده دانشکده مربوطه                                                              راهنمااستاد  ينام و امضا                

 
 

 

 

  نام و امضاي رئيس پردیس تهران                                                    نام و امضاي معاون آموزشی پردیس تهران     
 

 

 دانشگاه صنعتی شریف

 پردیس تهران

نفتتطبیق واحدهای دروس مهندسی  کارنامه  



 

 
 پرديس تهران 

 نفتمهندسي 

 بسمه تعالی

 
 

 نفت یمهندس ي کارشناسی تطبيق دوره کارنامه

 الف ـ دروس عمومي

 

 

 شماره درس درس معادل واحد نام درس رديف
واحد درس 

 معادل

نيمسال اخذ 

 درس
 نمره

 ينظر يمبان

 اسالم 

 واحد( 4)

     2 11100 (I)شه اسالمي ياند

     2 11102 (II)شه اسالمي ياند

     11107 2 المانسان در اس

     11101 2 مدر اسال ياسيو س يحقوق اجتماع

 ياخالق اسالم

 واحد( 2)

     11121 2  اخالقفلسفه 

     11107 2 اسالمياخالق 

     11107 2 ين زندگيآئ

     11120 2 اسالم يعرفان عمل

 يانقالب اسالم

 واحد( 2)

     11121 2 رانيا يانقالب اسالم

     11124 2 رانيج.ا. ا يبا قانون اساس ييآشنا

     11120 2 )ره( ينيامام خم ياسيشه سياند

خ و تمدن يتار

 ياسالم

 واحد( 2)

     11127 2 يخ فرهنگ و تمدن اسالميتار

     11121 2 صدر اسالم يليخ تحليتار

     11101 2 خ امامتيتار

  يمنابع اسالم

 واحد( 2)

     11101 2 قرآن ير موضوعيتفس

     11107 2 البالغه نهج ير موضوعيتفس

 يت بدنيترب
   0 11171  11100 (I)تربيت بدني 

   0 11172  11102 (II)تربيت بدني 

 

     11107 0 يات فارسيادب

     11101 0 يهمگان يسيانگل

     11171 1 دانش خانواده و جمعيت

      21 جمع کل 

 

به شماره ” ....................................................................................................... “ ي اينجانب  صفحه منطبق بر کارنامه مطالب مندرج در اين

 باشد. مي” ...................................................... “ دانشجويي

 امضاء دانشجو 

 امضاء استاد راهنما مانام استاد راهن

 

 

  تاريخ:

 
 شماره:

 

 
  :پيوست

 
 



 

 

 
 پرديس تهران 

 مهندسي شيمي و نفت

 بسمه تعالی

 
 

 نفت یي کارشناسی مهندس تطبيق دوره کارنامه

 ب ـ دروس پايه

 

 

 شماره درس درس معادل واحد نام درس رديف
 واحد درس 

 معادل

 نيمسال اخذ

 درس 
 نمره

     4 11110 (I)رياضي عمومي  0

     4 11112 (II)رياضي عمومي  2

     11140 0 معادالت ديفرانسيل 0

     11147 2 محاسبات عددي يروشها 4

     11141 0 يمهندس ياضير 7

     0 11110 (I)فيزيك  1

     0 11114 (I)آزمايشگاه فيزيك  1

     0 11117 (II)فيزيك  7

     0 11111 (II)آزمايشگاه فيزيك  7

     0 11111 (I)شيمي عمومي  01

     11142 0 آزمايشگاه شيمي عمومي 00

     11140 0 يکارگاه عموم 02

     11117 0 استاتيك و مقاومت مصالح 00

     11117 0 برنامه نويسي کامپيوتر 04

     11101 2 کشي صنعتي نقشه 07

     17117 0 مباني مهندسي برق 01

        

        

        

        

        

      41 جمع کل 

 

به شماره ” ....................................................................................................... “ ي اينجانب  مطالب مندرج در اين صفحه منطبق بر کارنامه

 باشد. مي” ...................................................... “ دانشجويي

 امضاء دانشجو 

 امضاء استاد راهنما نام استاد راهنما

 

 

  تاريخ:

 
 شماره:

 

 
  :پيوست

 
 



 

 

 
 پرديس تهران 

 مهندسي نفت

 بسمه تعالی

 
 

 نفت یي کارشناسی مهندس تطبيق دوره کارنامه

 ياصلب ـ دروس 

 

 

 شماره درس درس معادل واحد نام درس رديف
واحد درس 

 معادل

نيمسال 

 اخذ درس
 نمره

     11110 0 ادموازنه انرژي و مو 0

     0 11114 (I) ترموديناميك  2

     0 11117 (II) ترموديناميك  0

     11110 0 نفت  يميش 4

     11112 2 يعموم ين شناسيزم 7

     11111 0 يساختار ين شناسيزم 1

     11102 0 نفت ين شناسيزم 1

     11111 2 خواص سنگ مخزن 7

     11104 0 شگاه خواص سنگ مخزنيآزما 7

     11100 2 االت مخزنيخواص س 01

     11104 0 االت مخزنيشگاه خواص سيآزما 00

     11101 0 (سياالت)مکانيك  0لانتقا يها دهيپد 02

     11107 0 )حرارت و جرم( 2انتقال يها دهيپد 00

     11101 0 االتيك سيشگاه مکانيآزما 04

     0 11107  (I)مخزن  يمهندس 07

     0 11120  (II)مخزن  يمهندس 01

     0 11120 (I) يحفار يمهندس 01

     0 11127 (I) يحفار يشگاه مهندسيآزما 07

     11122 0 چاه يرينمودارگ 07

     11127 0 ييچاه آزما 21

     11101 0 ك اکتشافيزيژئوف 20

     0 11127 (I) يبردار بهره يمهندس 22

     11121 1 يکارآموز 20

     11711 0 يپروژه کارشناس 24

        

      77 جمع کل 

 

به شماره ” ....................................................................................................... “ ي اينجانب  مطالب مندرج در اين صفحه منطبق بر کارنامه

 باشد. مي............................................... “ ” .......دانشجويي

 

 
 امضاء دانشجو

 امضاء استاد راهنما نام استاد راهنما

 

 

  تاريخ:

 
 شماره:

 

 
  :پيوست

 
 



 

 

 
 پرديس تهران 

 مهندسي نفت

 بسمه تعالی

 
 

 نفت یي کارشناسی مهندس تطبيق دوره کارنامه

 الف يارياختت ـ دروس 

 

 

 رسشماره د درس معادل واحد نام درس رديف
 واحد 

 درس معادل

نيمسال 

 اخذ درس
 نمره

     11124 0  يخوردگ 0

      2 گيري سيستمهاي اندازه 2

      0 توزيع و انتقال گاز 0

      0 (II) يحفار يمهندس 4

      0 خواص مواد 7

      0  يانتقال حرارت کاربرد 1

     11102 2 نفت و تحليل ريسك اقتصاد 1

      2 (يمطالعه انفراد)ژه يموارد و 7

     11101 2 زن ت مخيريمد 7

     11121 2 يگل حفار 01

      2 ك سنگ يمکان 00

     11107 0 اد برداشت از مخازنيازد 02

     11101 0 ياالت دوفازيك سيمکان 00

     11107 0 شگاه نفتيآزما 04

     11117 0 نفت يباالدستمهندسي مقدمات  07

      0 مخزن يه سازيشبسازي و مدل  01

      0 آزمايشگاه انتقال حرارت 01

      0 يمخازن گاز يمهندس 07

     11100 0 کارگاه نرم افزار مهندسي نفت 07

     11121 2 وگازع نفت يدر صنا يو تکنولوژيب 21

      2 اکتشاف يرسوب يمدلها 20

      0 ط متخلخليانتقال در مح يده هايپد 22

        

      01 جمع کل 

 

به شماره ” ....................................................................................................... “ ي اينجانب  مطالب مندرج در اين صفحه منطبق بر کارنامه

 باشد. مي..... “ ” .................................................دانشجويي

 امضاء دانشجو 

 امضاء استاد راهنما نام استاد راهنما

 

  تاريخ:

 
 شماره:

 

 
  :پيوست

 
 



 

 

 
 پرديس تهران 

 مهندسي نفت

 بسمه تعالی

 
 

 نفت یي کارشناسی مهندس تطبيق دوره کارنامه

 ب ث ـ دروس اختياري

 

 

 شماره درس درس معادل واحد نام درس رديف
واحد درس 

 معادل

نيمسال اخذ 

 درس
 نمره

      0 دهاي پااليش نفت و گازفراين 0

      0 مباني مهندسي بيوشيمي 2

      0 مباني مهندسي پليمر 0

      0 مباني مهندسي محيط زيست 4

      2 تصفيه آبهاي صنعتي 7

      2 مديريت صنعتي 1

      0 اصول مهندسي احتراق 1

     11104 2  زبان تخصصي 7

      2 ميکروبيولوژي عمومي 7

      0 کنترل فرايندها 01

      0 آزمايشگاه کنترل فرايندها 00

      2 اصول ايمني در صنايع  02

00        

04        

07        

01        

01        

07        

07        

21        

      1 جمع کل 

 

به شماره ...................................................................................................... “ ” .ي اينجانب  مطالب مندرج در اين صفحه منطبق بر کارنامه

 باشد. مي” ...................................................... “ دانشجويي

 امضاء دانشجو 

 امضاء استاد راهنما نام استاد راهنما

 

  تاريخ:

 
 شماره:

 

 
  :پيوست

 
 


