
 برنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت
 

 
 نیمسال اول  نیمسال دوم  نیمسال سوم  نیمسال چهارم  نیمسال پنجم  نیمسال ششم  نیمسال هفتم  نیمسال هشتم

 1ریاضی عمومی   2عمومی ریاضی   معادالت دیفرانسیل  مهندسی اتریاضی  محاسبات عددی  2پدیده های انتقال   چاه آزمایی  پروژه کارشناسی

 (80001)ـ  0  (80002)ـ  0  (80003)ـ  3  (80008)ـ  3  (80007)ـ  2  (81017)ـ  3  )(ـ  3  3

   80001: پیش نیاز  80002: پیش نیاز  80003: پیش نیاز  80007: پیش نیاز  81010: پیش نیاز  2مهندسی مخزن   

               

 1فیزیک   2فیزیک   1ترمودینامیک   2ترمودینامیک   1مهندسی مخزن   1مهندسی حفاری   1بهره برداری   کارآموزی

 (80003)ـ  3  (80007)ـ  3  (81000)ـ  3  (81007)ـ  3  (81017)ـ  3  )(ـ  3  )(ـ  3  0

   1فیزیک   81003: پیش نیاز  81000: پیش نیاز    1مهندسی مخزن   2مهندسی مخزن   

               

 1شیمی عمومی   موازنه انرژی و مواد  استاتیک و مقاومت مصالح  1پدیده های انتقال   1 مبانی مهندسی برق  نمودار گیری چاه  ژئوفیزیک اکتشاف  

 (80008)ـ  3  (81003)ـ  3  (81007)ـ  3  (81010)ـ  3  (81011)ـ  3  )(ـ  3  )(ـ  3  

     80003: پیش نیاز  81003: پیش نیاز  80007: ش نیازپی  مهندسی مخزن  81001: پیش نیاز  

               

 کامپیوتر برنامه سازی  شیمی نفت  زمین شناسی ساختاری  خواص سیاالت مخزن  آز مکانیک سیاالت  2مهندسی مخزن   1آزمایشگاه حفاری   

 (80007)ـ  3  (81001)ـ  3  (81001)ـ  3  (81011)ـ  2  (81018)ـ  1  )(ـ  3  )(ـ  1  

   1شیمی عمومی   81002: پیش نیاز  81000: پیش نیاز  81010: پیش نیاز  1مهندسی مخزن   1مهندسی حفاری   

               

 1آزمایشگاه فیزیک   زمین شناسی عمومی  خواص سنگ مخزن  زمین شناسی نفت  آزمایشگاه خواص سیاالت  ادبیات فارسی    

 (80000)ـ  1  (81002)ـ  2  (81008)ـ  2  (81012)ـ  3  (81013)ـ  1  (80017)ـ  3    

      81002:پیش نیاز  81001: پیش نیاز  81011: پیش نیاز      

               

 زبان خارجی  آز شیمی عمومی  2آز فیزیک   کشی صنعتیقشه ن  آزمایشگاه خواص سنگ      

 (80011)ـ  3  (80002)ـ  1  (80001)ـ  1  (80010) ـ 2  (81010)ـ  1      

   80008: هم نیاز  80007: هم نیاز    81008: پیش نیاز      

               

 1تربیت بدنی   کارگاه عمومی  2تربیت بدنی     درس اختیاری   درس اختیاری  درس اختیاری  درس اختیاری

 (80071)ـ  1  (80001)ـ  1  (80072)ـ  1    3  3  7  11

     80071: پیش نیاز          

               

 مقدمات باالدستی نفت  درس عمومی  درس عمومی  درس عمومی  درس عمومی    درس عمومی  درس عمومی

 (81007)ـ  1              

               

 


