برنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت
نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

نیمسال ششم

نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

ریاضی عمومی 1

ریاضی عمومی 2

معادالت دیفرانسیل

ریاضیات مهندسی

محاسبات عددی

پدیده های انتقال 2

چاه آزمایی

پروژه کارشناسی

 0ـ ()07771

 0ـ ()07772

 3ـ ()07703

 3ـ ()07700

 2ـ ()07707

 3ـ ()00717

 3ـ ()00727

 3ـ ()00977

پیش نیاز07771 :

پیش نیاز07772 :

پیش نیاز07703 :

پیش نیاز07777 :

پیش نیاز00717 :

پیش نیاز00717 :

فیزیک 1

فیزیک 2

ترمودینامیک 1

ترمودینامیک 2

مهندسی مخزن 1

مهندسی حفاری 1

مهندسی
بهره برداری 1

 3ـ ()07773

 3ـ ()07777

 3ـ ()00770

 3ـ ()00779

 3ـ ()00717

 3ـ ()00721

 3ـ ()00727

پیش نیاز07773 :

پیش نیاز00773 :

پیش نیاز00770 :

شیمی عمومی 1

موازنه انرژی و مواد

استاتیک و مقاومت مصالح

پدیده های انتقال 1

مبانی مهندسی برق 1

نمودار گیری چاه

ژئوفیزیک

 3ـ ()07770

 3ـ ()00773

 3ـ ()00777

 3ـ ()00717

 3ـ ()07779

 3ـ ()00722

 3ـ ()00737

پیش نیاز07773 :

پیش نیاز00773 :

پیش نیاز07777 :و07773

برنامه سازی کامپیوتر

شیمی نفت

زمین شناسی ساختاری

خواص سیاالت مخزن

آز مکانیک سیاالت

مهندسی مخزن 2

آز مهندسی حفاری 1

 3ـ ()07779

 3ـ ()00771

 3ـ ()00770

 2ـ ()00711

 1ـ ()00710

 3ـ ()00723

 1ـ ()00729

پیش نیاز07770 :

پیش نیاز00772 :

پیش نیاز00770 :

پیش نیاز00717 :

آزمایشگاه فیزیک 1

زمین شناسی عمومی

خواص سنگ مخزن

زمین شناسی نفت

آز خواص سیاالت مخزن

 1ـ ()07770

 2ـ ()00772

 2ـ ()00770

 3ـ ()00712

 1ـ ()00713

پیش نیاز00772:

پیش نیاز00770 :

پیش نیاز00711 :

زبان خارجی

آز شیمی عمومی

آز فیزیک 2

نقشه کشی صنعتی

آز خواص سنگهای مخزن

آز نفت

 3ـ ()07710

 1ـ ()07702

 1ـ ()07770

 2ـ ()07717

 1ـ ()00710

 1ـ ()00719

هم نیاز07770 :

هم نیاز07777 :

تربیت بدنی 1

کارگاه عمومی

تربیت بدنی 2

 1ـ ()07771

 1ـ ()07701

 1ـ ()07772

مقدمات باالدستی نفت

ادبیات فارسی

 1ـ ()00777

 3ـ ()07717

پیش نیاز 00721 :

پیش نیاز00770 :

پیش نیاز07771 :
درس عمومی

درس عمومی

درس عمومی

درس عمومی
کارآموزی

برنامه دروس اختیاری رشته مهندسی نفت
بیوتکنولوژی در صنایع نفت

خوردگی در صنایع پتروشیمی

گل حفاری

 2ـ ()00727

 3ـ ()00720

 2ـ ()00720

اقتصاد نفت و تحلیل ریسک

انتقال دادهها

شبیه سازی مخزن

 2ـ ()00732

 3ـ ()77730

 3ـ ()00731

پیش نیاز 77732
مخازن گازی پیشرفته

زبان تخصصی مهندسی شیمی

کارگاه نرم افزار مهندسی نفت

 3ـ ()00737

 2ـ ()00730

 1ـ ()00733

سیاالت دو فازی

مدیریت مخزن

 3ـ ()00730

 3ـ ()00730

پیش نیاز00717 :

 پس از گذراندن  177واحد مجاز به اخذ واحد کارآموزی میباشید.
 گذراندن  22واحد از دروس اختیاری معرفی شده در جدول فوق ،الزامی میباشد.

