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 مقدمه 

ر نفت و گاز اسووت در روند اسووتحکام يجهان در ذخا يغن يران از جمله کشووورهايا ياسووالم يکشووور پهناور جمهور

ن منابع يانت از ایلزوم حداکثر ص يعنينه و معقول یبه يبهره بردار يابر يو اقتدار مل يتوسعه روزافزون شالوده اقتصاد

ه لحاظ است که ب يهيباشد. بد يک ضرورت مياز مبرم بلکه یمتخصو  متعهد و کارآمد نه تنها ن  يانسوان  يرویت نیترب

عد با د افراد مستيو اکتشاف از منابع نفت و گاز، با يو بهره بردار يمخازن، حفار يمهندس يتکنولوژ يدگیچیوسعت و پ

ن یچن ت شوند.ینفت ترب يمهندس يتخصص ينه هایباالتر در زم يفیو ک يدر سطوح کم يو فن يعلم يکسب آموزشها

بخش  ينعيد نفت و گاز، یات بخش تولیح يقدرتمند فن ياستوار بعنوان بازو يباالتر و تعهد يمتخصوصوان با توان علم  

شتر یآن را هر چه ب يده و تکنولوژیصنعت نفت، را قوام بخش يعنيشور ک کيصنعت کهنسال و استراتژ ياعظم و اسواس 

 سازند.  يم يو همتراز با سطح جهان يغن

از یرد نمتخص  مو يانسان يرویت نید تربیرس يکشور به بهره بردار ين منبع نفتیش، که اولیهر چند ازصود سال پ 

از  يصنعت نفت و بعض يآموزش ير بر عهده واحدهایغمت يآموزش يبه اشکال گوناگون و در سطوح مختلف با برنامه ها

 يراب ين مواهب الهيانت ایو ص ينه از منابع نفت و گاز، که مالحظات اقتصادیبه يبهره بردار يدانشگاهها بوده است ول

 نیب يتر و مطابق با استاندارد کنون يت هر چه تخصوصو  یدربرداشوته باشود، آموزش و ترب   يبعد را به نحو بارز ينسولها 

ن یز فراهم آورد. مجموعه حاضوور به همیصوونعت نفت کشووور را ن يآت يازهایبه ن ينه جوابگوئیطلبد تا زم يرا م يالملل

 يات خود در آموزش عالیاست که عالوه بر تجرب يدگاهها و تجارب صاحبنظرانيده اسوت و حاصل د ين گرديمنظور تدو

از منابع نفت و گاز کشور در تالش دائم بوده و دانسته ها و نه یک با صونعت نفت و استفاده به ياز نزد يمتماد يسوالها 

ن مهم، آن دسووته از موسووسووات يرا کسووب کرده و اندوخته اند. قدر مسوولم اسووت که در تحقق ا يمتیقياطالعات بس ذ

ص  متخ يروهایت نیدرخشوان با صونعت نفت داشووته باشند در ترب   يکشوور که رابطه تنگاتن  و طوالن  يآموزش عال

 تر خواهد بود.  يو اول موفق تر

مختلف  يهادر رشته ها ران دورهيا يها، برنامهيلیالت تکمیتحص يهادوره يفیبمنظور ارتقاء ک يو مهندس يگروه فن

ت و يها، تقون دورهيسته از جانب دانشگاهها در ارائه ايشا يتيت را حماین نموده است و شرط موفقيم و تدویرا تنظ

د است ی. امدانديق و توسعه در صنعت و ارتباط منسجم آنها با دانشگاهها میس مراکز تحقیتأس، يقاتیگسترش مراکز تحق

کشور  و صنعت اقتصاد ييله صنعت نفت، شاهد شکوفایت از آن بوسيت و حماينفت و تقو يمهندس يبا اجراء دوره دکتر

 م.یران باشيملت ا يو سربلند
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 يهانامهنیبا در نظر گرفتن آئ ارشد و دکترا( ي)کارشناس نفت يمهندس يلیالت تکمینکه مجموعه برنامه تحصينظر به ا

 يهاشده است، از ذکر مشروح مواد و تبصره ين و طراحيتدو يزيربرنامه يعاليمصوب شورا يدکتر يهامربوط به دوره

  شده است. يها خوددارنامهنیمندرج در آن آئ
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  و هدف فيتعر -1
ر نفت و گاز اسووت در روند اسووتحکام توسووعه  يجهان در ذخا يغن يران از جمله کشووورهايا ياسووالم يکشووور پهناور جمهور

 يروین تین منابع تربيانت از ایلزوم حداکثر صوو يعنينه و معقول یبه يبهره بردار يبرا يو اقتدار مل يروزافزون شووالوده اقتصوواد

 يدگیچیاسووت که به لحاظ وسووعت و پ يهيباشوود. بد يک ضوورورت مياز مبرم بلکه یتنها نمتخصوو  متعهد و کارآمد نه  يانسووان

و  يعلم يد افراد مسوتعد با کسوب آموزشها  يو اکتشواف از منابع نفت و گاز، با  يو بهره بردار يمخازن، حفار يمهندسو  يتکنولوژ

باالتر و  ين متخصصان با توان علمی. چنت شوندینفت ترب يمهندس يتخصوصو   ينه هایباالتر در زم يفیو ک يدر سوطوح کم  يفن

ک يتژصنعت کهنسال و استرا يبخش اعظم و اساس يعنيد نفت و گاز، یات بخش تولیح يقدرتمند فن ياستوار بعنوان بازو يتعهد

 سازند.   يم يو همتراز با سطح جهان يشتر غنیآن را هر چه ب يده و تکنولوژیصنعت نفت، را قوام بخش يعنيکشور 

در  يقاتیو پروژه تحق ياست که شامل دروس نظر يآموزش عال يهااز مجموعه يکينفت  يارشد مهندس يارشوناس مجموعه ک

ست ا يانيت دانشجوین دوره، تربينفت هدف از ا يمباحث باال دست ينفت اسوت. با توجه به گستردگ  يمهندسو  يهانهیاز زم يکي

ره ، بهي، حفاريدروکربنینفت از جمله اکتشاف منابع ه يمختلف باال دست يهانهیو مطالعات الزم در زم که قادر به انجام پژوهش

 و مطالعات مخزن باشند.  يبردار

باشد. يه مارشد قابل ارائ يدر مقطع کارشناس يمختلف يشهاينفت، گرا يمهندس ياتیو عمل يپژوهش يهانهیزم ينظر به گستردگ

 ر است:ين برنامه به قرار زيعمده در ا يشهايگرا

 زنمخا -1

 اکتشاف -2

 يبهره بردار -3

 يحفار -4

 اي(تجهیزات نفتي )بین رشته -5

 

 :يينقش و توانا -2
و  صنعت نفت يقاتیشرکتها و مراکز تحق ، دريدانشگاه يو پژوهش يتوانند عالوه بر کار آموزشين دوره ميدانش آموختگان ا

 يهاييگر تواناياز د يمختلف نفت يهاپروژه يو اجرا يت و مشوووارکت در طراحیرش مسووو وليپذند. يت نمایفعوال  گواز کشوووور 

 شود. يآموختگان محسوب مدانش
 



 
 

13 

 

  طول دوره و شکل نظام: -3
ن يرفته شدگان ايب پذین ترتيباشود. بد  يسوال م  2 يدروس جبران ين مجموعه بدون احتسواب زمان الزم برا يا يمدت اسوم 

ن يآموزش و پرورش مطلوب ا يت هایصورت انجام فعال را نداشته باشند در ياز و جبرانیشنیدن دروس پیبه گذران يازیدوره که ن

 رسانند.  يان ميبه پا يلیمسال تحصیمجموعه را در چهار ن

  :يو پژوهش يدرس يتعداد واحدها -4
 باشد.   يم يپژوهش – يواحد آموزش 32ن مجموعه يدن ایگذران يالزم برا يتعداد کل واحدها

ف شده يدانشجو و پروژه تعر ياست که با توجه به سوابق آموزش انتخابيحد وا 12و  الزاميواحد  12شامل  يآموزشو  يواحدها

نار مشتمل بر یواحد آن به شوکل سم  2واحد اسوت که   8 يپژوهشو  يشوود. تعداد واحدها  ين مییتع يله گروه تخصوصو  یو بوسو 

ان يواحد آن اختصاص به پا 6باشد و  يدر ارتباط با موضوو  پروژه م  يشونهاد پژوهشو  یه پیات و تهي، مرور بر نشور يمطالعات نظر

 نامه دارد.  

 يو پژوهش يدرس يتعداد واحدها -1جدول 

 واحد  12 يو تخصص الزاميدروس 

 واحد  12  يدروس انتخاب

 واحد  2 نار یسم

 واحد  6 ان نامه يپا

 واحد  22 جمع 
 

 يدروس جبران -4-1

 يا معادل آنها( را قبال در سوطح کارشوناس  يمشوخ  شوده )  ن دوره، دروس يا يکه دانشوجو یعالوه بر موارد فوق، در صوورت     

ن واحدها در احتسوواب  يبگذراند.  ا 12با حداقل نمره خود و  يلیش تحصوو يرا متناسووب با گرا  ليد دروس ذينگذرانده باشوود، با 

فته شوودگان در ريبا توجه به رشووته پد يتعداد دروس جبرانشوووند و  ين دوره در نظر گرفته نميدن ایگذران يالزم برا يواحدها

 خوهند بود.  ي  گروه تخصصیو بنا به تشخ يمقطع کارشناس

 مختلف يهارفته شدگان رشتهيپذ يبرا يدروس جبران -2جدول 

 واحد درس  رديف

 3 زمین شناسي نفت  1

 3 مباني مهندسي مخازن  2

 3 مباني حفاري و بهره برداري نفت 3

 3 ژئوفیزيک  4

 2 ژئوشیمي آلي 5
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 3 زيکپتروفی 6

 گردد.  يرفته شدگان ارائه ميبه پذ يبعنوان درس جبران يسی  دانشکده درس زبان انگلیاز بنا به تشخیدر صورت ن : 1تبصره 

و  بنا به  يرفته شودگان در مقطع کارشناس يگذرانده شوده  پد  يبا توجه به رشوته و واحدها  يتعداد دروس جبران:  2تبصرره  

 خواهد بود.  ي  گروه تخصصیتشخ

 باشد.  یم ياجبار يو انتخاب الزاميقبل از انتخاب دروس  يالزم به ذکر است انتخاب دروس جبران : 2تبصره 
 

 رش:يط پذيشرا -5

 يهاهر رشتيالن سایکن فارغ التحصیشده است، ل ينفت طراح يمهندس يالن کارشوناسو  یفارغ التحصو  ين دوره برايا-5-1

ن ییتع يمشووروط به آنکه دروس جبران، ندين دوره شوورکت نمايا ير آزمون ورودد توانندپايه نیز ميو علوم  سوويو مهند فني

 ت بگذرانند.یشده را با موفق

 
 :يآزمون ورود-5-2

 از طرفو با ضووورائب متفاوت  يش انتخابينفت بسوووته به گرا يمهندسووو الزاميه و ياز دروس پا يبطور کتب يآزمون ورود

 سازمان سنجش برگزار میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارشد يدوره کارشناس برنامه
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 ش مخازنيگرا-1

 :يدروس جبرانالف( 

 واحد درس  فيرد

 3 نفت  ين شناسیزم 1

 3 مخازن  يمهندسمباني  2

 :الزاميدروس  ب(    

 پیشنیاز واحد درس رديف

 مهندسي مخازنمباني  3 رفتار فازي سیاالت مخزن 1

 مهندسي مخازني مبان 3 جريان سیاالت در محیط هاي متخلخل 2

 مهندسي مخازنمباني  3 مهندسي مخازن ترکدار 3

 مهندسي مخازن–رياضیات پیشرفته مهندسي  3 مدلسازي و شبیه سازي مخازن 4
 

انتخاب  ي  گروه تخصصیتشخ جدول دروس انتخابي گرايش مخازن بهن دروس یواحد درس از ب  12 : يدروس انتخاب (ج 

 شود.  يم
 

 يداربرش بهرهيگرا -2

 :يالف( دروس جبران

  واحد درس  فيرد

  3 نفت ين شناسیزم 1

  3 بهره برداري مباني حفاري و  2

  3 مباني مهندسي مخازن 
 

 :الزاميب(  دروس  

 پیشنیاز واحد درس رديف

 1 مخازن مهندسي 3 آنالیز چاه آزمايي پیشرفته 1

 2مهندسي  بهره برداري  3 تکمیل چاه و بهبود تولید  2

 2مهندسي  بهره برداري  3 مهندسي بهره برداري پیشرفته 3

 2مهندسي  بهره برداري  3 آسیب سازند 4
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برداري به تشووخی  گروه تخصووصووي  واحد درس از بین دروس جدول دروس انتخابي گرايش بهره  12 : يدروس انتخاب (ج

 شود.انتخاب مي
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 کتشافاش يگرا-3

 :يالف( دروس جبران

  حدوا درس  فيرد

  3 ک يزیژئوف 1

  3 نفت ين شناسیزم 2

  2 يآل يمیژئوش 3

  3 کيزیپتروف 4
 

 :الزاميب(  دروس  

 پیشنیاز  تعداد واحد نام درس رديف

  3 لرزه شناسي  1

  3 نفت پیشرفته  –ژئوشیمي آلي  2

  2 زمین شناسي تحت االرضي  3

  2 ارزيابي حوضه هاي رسوبي 4

  2 هپتروفیزيک پیشرفت 5

واحد درس از بین دروس جدول دروس انتخابي گرايش اکتشوواف به تشووخی  گروه تخصووصووي انتخاب   12 : يج ( دروس انتخاب

 شود.مي

 

 گرايش حفاري-4

 الف( دروس جبراني:

  واحد درس  رديف

  3 مباني زمین شناسي نفت 1

  3 مباني حفاري و بهره برداري نفت 3
 

 ب(  دروس الزامي:

 پیشنیاز واحد درس رديف

 مباني حفاري و بهره برداري 3 مهندسي حفاري پیشرفته 1

 زمین شناسي نفت 3 مکانیک سن  پیشرفته 2
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 مباني حفاري و بهره برداري 3 طراحي و برنامه ريزي چاهها 3

 مباني حفاري و بهره برداري 3 حفاري فراساحلي 4

دروس انتخابي گرايش حفاري به تشووخی  گروه تخصووصووي انتخاب  واحد درس از بین دروس جدول  12 ج ( دروس انتخابي :

 شود.مي

   نفتي گرايش تجهیزات-5

، و هم چنین خودکفايي صنعت نفت در اين زمینه طراحي و ساخت تجهیزات نفتيتربیت نیروهاي ماهر در زمینه  به منظور

هاي هبا توجه به گستردگي زمین عريف گرديد. ت در مقطع کارشناسي ارشد ايصورت گرايش بین رشتهبه  گرايش تجهیزات نفتي

 ،معدن، شیمي، مکانیک، برق، فیزيک، مواد و متالورژي گرايش  با رشته هاي مهندسي نفت، تجهیزات نفت اين  زمینه پژوهشي و علمي در 

ين اهیزات نفتي ادامه تحصیل دهند. توانند در مقطع کارشناسي ارشد تجها ميو فارغ التحصیالن اين رشتهدر ارتباط بوده گاز، پتروشیمي، 

 اي برگزار گردد.هاي مجري بصورت بین رشتهتواند در دانشگاهمي  گرايش

واحد براي ساير  12براي دارندگان مدرک کارشناسي مهندسي نفت  و واحد  9حداکثر تعداد واحدهاي اين دروس  الف( دروس جبراني:

 میباشد.بشرح جدول ذيل  مدارک 

 دروس جبراني براي پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف                                             

 رديف
فارغ التحصیالن رشته 

 مهندسي نفت
 رديف واحد

فارغ التحصیالن ديگر رشته هاي 

 مهندسي مجاز
 واحد

  2  مهندسي نفت برمقدمه اي  1  3 علم مواد 1

  3  رداريمباني حفاري و بهره ب 2  3 طراحي اجزاء  2

  3  1حفاري  3  3 کنترل فرايندها 3

 3  پتروفیزيک و چاه پیمايي 4

 

 ب(  دروس الزامي:

 نام درس رديف
تعداد 

 واحد
 پیشنیاز

 1حفاري  3 تجهیزات حفاري 1

 پتروفیزيک و چاه پیمايي 3 ابزارهاي نمودارگیري 2

 مباني حفاري و بهره برداري 3 تجهیزات تکمیل چاه 3

  3 تجهیزات سطحي 4

و هم چنین  و بهره برداري  حفاري  هايواحود درس از بین دروس جودول دروس انتخوابي گرايش     12 ج ( دروس انتخرابي : 

 شود.به تشخی  گروه تخصصي انتخاب ميدروس ذيل 
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 نار:یسم

 يو کتب يارائه دستاوردها بطور شفاه يها، روشيل اخالقق، اصویو مراحل انجام تحق يمبان يریآموزش/ فراگ -

از صوونعت نفت در یاالمکان با توجه به موضوووعات و مسووائل مورد ن ي، حتيقاتیتحق يجار يهانهیزم يبررسوو -

 ينه تخصصیزم

 انامهيبا هدف موضو  پا يقاتیتحق يهانهیمطالعه زم -

 انشجوآن توسط د يو ارائه شفاه يه گزارش مدون به صورت کتبیته -

 نامه:ن ايپا

رد. به منظور حفظ یگياستاد راهنما انجام م ييک پروژه مشوخ  و تحت راهنما يدانشوجو در جهت انجام   يقاتیت تحقیفعال

ب مناسب یبا ترک يته تخصصیکشوور، الزم است کم  صونعت نفت و گاز  يازهاین توجه به نیانامه در عيپا يت و ارزش علمیفیک

از، اعتبارالزم و یزات مورد نیج، تجهيممکن است اهداف، نتا ين بررسيضووعات مناسوب باشود. در ا   ن موییو تع يدار بررسو عهده

ر ارشوود از نظ يانامه کارشووناسوويت دانشووجو در پایفعال يابيارز رد.یقرار گ يابيمهم مورد ارز يکار به عنوان پارامترها يحجم کل

 شود.يات داوران انجام میتوسط ه يفیو ک يکم

اًت است. به منظور حفظ ضوابط و استانداردها ین هيموکول به نظر اارشد  يانامه کارشوناس يدر گذراندن پا ت دانشوجو یموفق

اًت داوران طبق ضوابط مناسب و یب هیسطح کار الزم است ترک يجياز تنزل تدر يریارشد و جلوگ يدر پژوهش دوره کارشناس

 مشخ  شود. يبا دقت کاف

  

 تعداد واحد نام درس رديف

 3 خوردگي پیشرفته  .1

 3 متالورژي جوشکاري و عملیات حرارتي  .2

 3 فرايند پیشرفته در صنايع نفت کنترل  .3

 3 ابزار دقیق پیشرفته در صنايع نفت  .4

 3 مهندسي معکوس  .5

 3 شناسايي و انتخاب مواد و فرايندهاي تولید  .6

 3 مهندسي سطح پیشرفته  .7

 3 طراحي و ساخت به کمک کامپیوتر پیشرفته  .8
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 يدوره دکتربرنامه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

19 

 

 

 يدوره دکتر

 :ف و اهدافيتعر -1

د و انجامينه مین زميمدرک در ا ياست که به اعطا يدانشگاه يلین مقطع تحصينفت باالتر يمهندس يدوره دکتر 

 نیازهايجامع و رفع  تحلیلدانش و  يخاص در گسترش مرزها هايزمینهدر  ياست که با نو آور يافرادتربیت رسالت آن 

 اشد.بگرايشهاي زير ميبا  شيپژوههاي آموزشي و فعالیتهماهن  از  يادوره مجموعه ينباشند. ا صنعت نفت کشور موثر

 اکتشاف -1

 مخازن -2

 يبرداربهره -3

 يحفار -4

 
وزش است و آم ويا تلفیقي از اين دو  تحقیق تجربي، به تناسب موضو ، يدوره دکتر ميعل يهاتیفعال الزاميمحور   

 باشد.يق ميو هموار ساختن راه حصول به اهداف تحقداوطلب  يهادانسته وسیله تکمیل

دن ین رشته، رسينه خاص از ایک زميمهم در  يافتن بر آثار علمينفت، ضمن احاطه  يمهندس يهدف از دوره دکتر

 ر است:يا چند مورد از موارد زيک يبه 

 نهین زميدر ا ينوآور يق و کوشش برایشرفته تحقیپ يهاآشنا شدن با روش -

 يو فناور يقاتی، تحقيعلم ين مبانيدتريه جدب يابیدست -

 دانش يشرفت و گسترش مرزهایو کمک به پ يقی، تحقيعلم يهانهیدر زم ينوآور -

ت، ي، اجراء هدايطراح-2، يزيق و برنامه ریم، تحقیتعل -1ا چند امر، همچون يک يافتن بر يتسلط  -

صنعت  يحل جامع مشکالت علم -4انش و در لبه د يل و حل مسائل علمیه و تحليتجز -3، يابينظارت و ارز

 نفت يمهندس يهانهیاز زم يکيدر  نفت

 

 :يينقش و توانا-2

ط تخص  مربو يو کاربرد ينظر هايآخرين يافتهرود که ضمن اشراف به يانتظار م يالن دوره دکتریاز فارغ التحص 

وجود ندارد قادر باشند با استفاده از  ينپروژه، راه حل مشخ  و مدويک  يطرح و اجرا حینکه در  يبه خود، در موارد

ارائه  يابل قبول در سطح جامعه حرفهقا(، راه حل مناسب، شيو پژوه شيل خود) بخش آموزدوران تحصی يهاآموزه

 يهاهن توانمند در دوریت مهندسیدانشگاهها و ترب س درين دوره تدريالن ایت فارغ التحصیاز فعال يگريند. بخش دينما
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 يت نقش موثرو ثرو ايدهعلم به  يلعلم و تبد رود در تولید ميباشد که بالطبع انتظار يم يلیالت تکمیتحص و يکارشناس

 باشند.ته داش
 

 رش دانشجو:يط پذيشرا-2

ن يبوده و در ا يآموزش عال يزيبرنامه ر ين نامه مصوب شورایئآنفت مطابق با  يمهندس يط ورود به دوره دکتريشرا

 باشد.يز مد نظر میر نيراستا موارد ز

ه يو علوم پا يمهندس يهار رشتهيا ساينفت و  يمهندس يهاشياز گرا يکيارشد در  يداشتن مدرک کارشناس -الف

 ش انتخاب شدهيمرتبط با گرا

شنهاد استاد یبه پ يدروس جبران ستيبايم نفت ير از مهندسیارشد غ يبا مدرک کارشناس رفته شدگانيتبصره: پذ

 ين درس، در مرحلهيبگذرانند. تعداد واحد و نمره ا 14دانشکده را با نمره حداقل  يلیالت تکمیته تحصیکم ديیراهنما و تا

 گردد.يو معدل دوره لحاظ نم يآموزش

و  قاتین وزارت علوم، تحقی، تابع قوانيجهت ورود به دوره دکتر ياختصاص يو شفاه يامتحانات کتب يبرگزار -ب

 است. يفناور

ظر ر نيرنده و زيتاً به عهده دانشکده پذينها يداوطلب در دوره دکتر يت علمید صالحيی  و تایرش، تشخيپذ -ج

 شود. يانجام م يقات و فناوریت دانشگاه و وفق مقرارات وزارت علوم، تحقيريمد

 طول دوره و شکل نظام:-4

. نحوه ورود و خاتمه هر مرحله، باشدين رساله( مي)تدو يو پژوهش يدو مرحله آموزش ينفت دارا يمهندس يدوره دکتر

 است. ينامه دوره دکتر ئینو حداقل و حداکثر طول دوره مطابق آ

 يمرحله آموزش-5

گذرانده شده  يقبل يعالوه بر واحدها يلیالت تکمیدر سطح تحص يواحد درس 18، گذراندن يدر مرحله آموزش     

 ييعالوه بر واحدها يان مرحله آموزشيد در پايبايو ماست و دانشج ياجبار يارشد و دروس جبران يدر مقطع کارشناس

 يلیالت تکمیارشد گذرانده است، در سطح تحص يدر دوره کارشناس انتخابيو  يکه طبق مقررات به عنوان دروس اجبار

 ر دروس را گذرانده باشد. يزان زیبه م

ده ن شییتع يد دروس جبرانيفت، بان يارشد مهندس ير از کارشناسیرفته شده با مدرک غيداوطلبان پذ : 1تبصره 

واحد بنا به  9مربوطه حداکثر تا  يتخصص يرا با توجه به کمبودها يدانشکده مجر يلیالت تکمیتحص يتوسط شورا

 بگذرانند. يا گروه مجري  دانشکده یتشخ

 باشد.یم -نفت يارشد مهندس يکارشناس دوره الزاميشامل دروس  يدروس جبران
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ن زمان ید. در هميخود را انتخاب نما ي، استاد راهنمايلیمسال اول تحصیف است در شرو  نظدانشجو مو : 2 تبصره

الت یتحص يب شورايه و به تصویر نظر استاد راهنما تهيز دروس توسط دانشجو و زيدانشجو و ر ينه پژوهشیات زمیکل

 برسد. يا گروه مجريدانشکده  يلیتکم

 :يمرحله پژوهش –6 

مسال چهارم و پس از گذراندن ین يرسماً از ابتدا يشود وليمسال دوم فراهم مین يابتدان مرحله از يمقدمات ا 

 گردد.يان ترم سوم، شرو  ميز آزمون جامع در پایآمتیموفق

 

 يآزمون جامع دکتر -7

 برگزار يزيربرنامه يعال يمصوب شورا "يآزمون جامع دوره دکتر ييالعمل اجرادستور"مطابق  يآزمون جامع دکتر

 زمسال سوم ایان نيتوانند تا پايان ميالذکر، دانشجوالف( فوق -3نامه مذکور و عطف به بند )نیآئ 4گردد. مطابق ماده يم

ات ياز محتو يز دروس دوره آموزشیآمتیاندن موفقپس از گذرخود را بگذرانند. آزمون جامع  ل، آزمون جامعیشرو  تحص

 برگزار يا گروه مجريدانشکده  يلیالت تکمیتحص ي  شورایا به تشخدرس( بن 3)حداقل  يلیالت تکمیدروس تحص

 د.يتواند در آن شرکت نمايشود و دانشجو حداکثر دوبار ميم

 يلیت تکمالیتحص يآزمون جامع، توسط شورا در ياز قبول دانشجو پس يشنهاد رساله پژوهشیپ ييب نهايتبصره : تصو

 شود.يانجام م يا گروه مجريدانشکده 

 ن رسالهيرحله تدوم -8

که  ييکنند. تعداد کل واحدهاين رساله ثبت نام ميشوند، در مرحله تدويرفته ميکه در امتحان جامع پذ يانيدانشجو

ثبت نام و اخذ  .باشديواحد م 18اخذ کند،  يقاتیبه نام واحد رساله تحق ين رساله دکتريد در مرحله تدويدانشجو با

شود. يجام مان ينامه دکترنیرساله مطابق آئ يابيست و ارزیرساله ن يب و قبوليتصو يه معنلزوماً ب يرساله دکتر يواحدها

  استاد راهنما و استادان مشاور، توسط دانشجو انجام ید و تشخیو تأئ يپس از اتمام مرحله پژوهش ين رساله دکتريتدو

 رد.یگيم

پروژه خود را به استاد راهنما و استادان مشاور  شرفت کاریکبار گزارش پيف است هر شش ماه وظدانشجو م : تبصره

دانشکده  يلیالت تکمیتحص ين گزارش به شورايک نسخه از ايد. ينار در دانشکده ارائه نمایم نموده به صورت سمیتسل

 يلیالت تکمیتحص يشنهاد و شورایکه توسط استاد راهنما پ يته تخصصیک کميشرفت کار به یپ يگردد. گزارشهايارائه م

نده يد استادان مدعو بعنوان نمايکند و متشکل از استاد راهنما، استادان مشاور و در صورت صالحديد میانشکده آن را تأئد

 يرند. چنانچه کار پژوهشیگيقرار م يابيباشد، ارائه شده و مورد ارزيمربوطه م ينه تخصصیندگان( شورا در زميا نماي)

شکده مطرح دان يلیالت تکمیتحص يمورد قبول نباشد، مراتب در شورا يمتوال در دو نوبت يته تخصصیدانشجو از نظر کم

 مذکور، دانشجو از ادامه کار محروم خواهد شد.  يب شورايو در صورت تصو



 
 

22 

 

ساله در هر ر يلیالت تکمیتحص يشورا يته تخصصیندگان( حاضر در کميا نماينده ) يشود نمايه میتوص : تبصره

 باشند. ات داوران آن رساله عضویه

 شود.يانجام م ينامه دکترنیرساله طبق آئ ييب نهايات داوران و تصویب هیدفا  از رساله و ترک : تبصره 

ن ییقات انجام شده در مجالت معتبر داخل و خارج )تعیمقاله از تحق دورش انتشار يا گرفتن پذيانتشار و  : تبصره 

 يلیالتحصباشد(، قبل از فارغيم يقات و فناوریعلوم و تحق زه دانشگاه و وزارتیات ممی  هیاعتبار مجله به تشخ

 است. ي  دانشگاه مجریشود و لزوم آن به تشخيه میتوص يدکتر يدانشجو

انشکده د يلیالت تکمیتحص يب شورايک بار و با تصويا موضو  رساله تنها ير استاد راهنما و ییتغ : تبصره 

 د.يد از حداکثر مجاز تجاوز نمايدانشجو نبا يلیاست که سنوات تحص يهير است و بديپذامکان

 يدوره دکتر يدروس مرحله آموزش -5

د به تناسب امکانات خو ينفت دانشکده مجر يمهندس يدر دوره دکتر يتخصص يهانهیل تنو  و تعدد زمیبه دل 

 دهد.يموجود در دانشکده دروس را ارائه م يهاو تخص 

د تواننيم يمجر يهاباشد. دانشکدهينفت م يمهندس يدکترئه در سطح فهرست دروس قابل ارا يحاو 1وست یپ 

نهاد شیپ يزيربرنامه يعال ينفت شورا يته مهندسین فهرست به کميدروس ارائه شده در دانشکده را جهت افزودن به ا

 ند.ينما

 ده باشد.یرس يرا گروه مجيدانشکده  يلیالت تکمیتحص يب شورايد به تصويه دروس بایز مواد کلير:  تبصره 

 گردد.يارائه م يدر مرحله پژوهش يبه منظور ثبت نام در رساله دکتر "يرساله دکتر"درس :  تبصره 

 شوند.يم میتنظ يسه واحد درس يه دروس برایز مواد کلير تبصره: 
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 دروس انتخابي کارشناسي ارشد و دکتري فهرست

واحد بنا به تشخی  گروه و اساتید  18د و در مقطع دکتري واح 12دانشجويان مي بايست در مقطع کارشناسي ارشد 

راهنما از لیست دروس انتخابي ذيل بسته به نو  گرايش انتخاب نمايند. انتخاب يک درس از گرايش ديگر بنا به 

 باشدتشخی  استاد راهنما بالمانع مي

 ش اکتشاف نفتيگرا-1

 نام درس فيرد
تعداد 

 واحد

 ساعت
 از یشنیپ

 يعمل ينظر جمع

  48  48 3 رياضیات مهندسي پیشرفته 1

2 
 - - 48 48 3 يبازتاب يالرزه يهاشرفته دادهیپردازش پ

3 
 - - 48 48 3 فیزيک سن  ) راک فیزيک(

4 
 - - 48 48 3 شرفتهیپ رانينفت ا يشناسنیزم

5 
 - - 48 48 3 ستيط زیمح يمیژئوش

6 
 - - 48 48 3 شرفتهیپ مخزن يمیژئوش

7 
 - - 48 48 3 ومارکرهایب يمیشژئو

 - - 48 48 3 زمین آمار پیشرفته 8

 -  48 48 3 فیلترهاي ديجیتال 9

 - - 34 34 2 ت وري انتشار امواج کشسان 10

 -  - 48 48 3 تفسیر داده هاي لرزه اي بازتابي 11

 - - 48 48 3 پردازش داده هاي لرزه اي 12

 - - 32 32 2 اي بازتابيعملیات لرزه 13

 - - 48 48 3 ايوارون سازي لرزه اي در بازيابي مقاومت لرزه 14

 - - 48 48 3 ايتفسیر ساختماني مقاطع لرزه 15
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 - - 48 48 3 ايهاي پرتو لرزهروش 16

 - - 48 48 3 هاي متخلخلانتشار موج در محیط 17

 - - 48 48 3 اي قائمپروفیل لرزه 18

 - - 48 48 3 اينشانگرهاي لرزه 19

 - - 48 48 3 ايتوموگرافي لرزه 20

 - - 48 48 3 تصوير سازي داده هاي لرزه اي 21

 - - 48 48 3 متدهاي اکتشاف سطحي 22

 - 24 24 48 3 روشهاي پیشرفته آنالیز دستگاهي 23

 - - 48 48 3 ارزيابي سازند پیشرفته 24

 - - 48 48 3 فیزيک سن  ) راک فیزيک( 25

 - - 48 48 3 مخازن کربناتهسي زمین شنا 26

 - - 48 48 3 گیري چاه پیشرفتهنمودار 27

 -  32 32 2 هاي نفتيمديريت و طراحي پروژه 28

 -  32 32 2 زمین شناسي مخزن  29

 -  48 48 3 مدل سازي زمین شناسي 30

 -  32 32 2 مطالعات فني و اقتصادي نفت و گاز 31
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 ش مخازنيگرا-2
  

 م درسنا فيرد
تعداد 

 واحد

 ساعت
 از یشنیپ

 يعمل ينظر جمع

  48  48 3 رياضیات مهندسي پیشرفته 1

 - 48 - 48 3 آنالیز چاه آزمائي پیشرفته 2

 - 48 - 48 3 ازدياد برداشت پیشرفته   3

 - 48 - 48 3 مهندسي بهره برداري پیشرفته 4

 - - 48 48 3 ال و انتقال حرارت در چاهیس  يان چند فازيجر 5

 - 48 - 48 3 تشکیل هیدروکربن هاي جامد 6

 - - 48 48 3    شرفتهیمخازن پ يمهندس 7

 - - 48 48 3 مخزن ييفضا يسازن آمار و مدلیزم 8

 - - 48 48 3 در چاه و لوله يچندفاز يانهايجر 9

 - - 48 48 3 نامتعارف يدروکربنیمخازن ه 10

 - - 48 48 3 جامد يدروکربن هایل هیتشک 11

 - - 48 48 3   شرفتهیپمخازن گاز  يمهندس 12

 - - 48 48 3 شرفته( ی)پ متخلخل يط هایال در محیان سيجر 13

14 
 - - 48 48 3 محدود مرزهاي

 - - 48 48 3 انالیز دبي و فشار متغیر پیشرفته 15

 - - 48 48 3 ازدياد برداشت حرارتي 16

 - - 48 48 3 فت کاربرد هوش مصنوعي در مهندسي ن 17

 - 48 - 48 3 مباحث ويژه در مهندسي نفت 18

 - 48 - 48 3 ازدياد برداشت پیشرفته   19
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 يبردارش بهرهيگرا-2

 نام درس رديف
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیشنیاز 

 عملي نظري جمع

 -  48 48 3 رياضیات مهندسي پیشرفته 1

 -  48 48 3 چاه پیمائي پیشرفته 2

 -  48 48 3 کانیک سن  پیشرفتهم 3

 -  48 48 3 ازدياد برداشت پیشرفته 4

 -  48 48 3 مهندسي حفاري پیشرفته 5

 -  48 48 3 جريان چندفازي در چاه و لوله  7

 -  48 48 3 مباحث ويژه در مهندسي نفت 8

 -  48 48 3 رفتار فازي سیاالت مخزن 9

 -  48 48 3 تشکیل هیدروکربنهاي جامد 11

 -  48 48 3 برنامه نويسي کامپیوتر پیشرفته 11

 -  48 48 3 مهندسي مخازن ترکدار  12

 -  48 48 3 مهندسي محیط زيست در بهره برداري 13

 -  48 48 3 تخريب سازند 14

 -  48 48 3 مهندسي مخازن گازي 6

 - - 48 48 3   انگیزش پیشرفته چاه 3

 - - 48 48 3 نفت مهندسي در کاربردي سازي بهینه 4

 - - 48 48 3 چاه آزمايي پیشرفته 5

 - - 48 48 3 شکافت هیدرولیکي پیشرفته 6

 - - 48 48 3 برداري بهره در جريان تضمین 7

 - - 48 48 3 )پیشرفته(  جريان سیال در محیط هاي متخلخل 8

 - - 48 48 3 مرزهاي محدود 9

 - - 48 48 3 پیشرفته گاز مخازن مهندسي 11

 - - 48 48 3 کاربرد مکانیک سن  پیشرفته در مهندسي نفت 11

 - - 48 48 3 کاربرد هوش مصنوعي در مهندسي نفت 12
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 يش حفاريگرا-4

 نام درس رديف
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیشنیاز 

 عملي نظري جمع

   48 48 3 رياضیات مهندسي پیشرفته 1

 - - 48 48 3 حیط متخلخلپديده انتقال در م 2

 - - 48 48 3 طراحي و برنامه ريزي پیشرفته چاه 3

 - - 48 48 3 حفاري فراساحلي 4

 - - 48 48 3 کنترل چاه 5

 - - 48 48 3 بهینه سازي کاربردي در حفاري نفت 6

 - - 48 48 3 کاربرد مکانیک سن  پیشرفته در مهندسي نفت  7

 - - 48 48 3  ال حرارت در چاه  قجريان چند فاز سیال و انت 8

 - - 48 48 3 هاي محدود اجزاء 9

   48 48 3 مديريت و طراحي پروژه هاي  حفاري  10

   32 32 2 مطالعات فني و اقتصادي نفت و گاز 11

   48 48 3 حفاري جهت دار  12

   48 48 3 تکنولوژي زير سطحي  13

   48 48 3 ژئومکانیک مخزن  14

   48 48 3 زير فشار تعادل  حفاري 15

 - - 48 48 3 کاربرد هوش مصنوعي در مهندسي نفت  16

 ------  48 48 3 جريان چندفازي در چاه و لوله  17

 -  48 48 3 مهندسي بهره برداري پیشرفته 18

 -  48 48 3 آنالیز چاه آزمايي پیشرفته 19

 -  48 48 3 تکمیل چاه و بهره افزائي 20

 -  48 48 3 ت حفاري پیشرفته سیاال 21

 -  48 48 3 مباحث ويژه در مهندسي  حفاري  22

 -  48 48 3 مهندسي محیط زيست در حفاري 23

 -  48 48 3 کنترل فوران 24

   48 48 3 مديريت و طراحي پروژه هاي  حفاري  25

   32 32 2 مطالعات فني و اقتصادي نفت و گاز 26

   48 48 3 حفاري جهت دار   27
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 رفصل دروسس
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 يلرزه شناس

 (Seismology) 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

  الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

 مقدمه -فصل اول

 يکه در لرزه ثبت م يگنس، قانون اسنل، انوا  امواجي، معادله موج، اصل هويب کشسانيتنش، کرنش، قانون هوک، ضرا

ه، مقاومت يدوال ييدر سطوح جدا ي، افراز انرژيانرژ، جذب ي، گسترش هندسيانرژ يشوند، سرعت گروه و سرعت فاز، چگال

 .يب بازتاب و عبور انرژي، ضريصوت

 

 مسافت-زمان ينمودارها -فصل دوم

مسافت امواج  -زمان يبدار، منحنیه تخت و شيه و سه اليدوال يمدل ها يبرا يمسافت موج شکست مرز-زمان ينمودارها

 .يده و تکراریمسافت امواج پراش -زمان يدارهابدار، نمویساده تخت و ش يمدلها يبرا يبازتاب

 
 يثبت لرزه ا يرنده ها و دستگاه های، گيانرژ يچشمه ها -فصل سوم

ثبت داده  يدروفونها و مشخصه آنها، دستگاه هایو مشخصه حاصل از آنها، ژئوفونها و ه يو ارتعاش يضربه ا يچشمه ها

 و مشخصات آنها. يلرزه ا يها

 

 يرزه اات لیعمل -فصل چهارم

 يالف: روش بازتاب

وفه سطح ن يریا، اندازه گيو در يدر خشک يدوبعد يات لرزه ایعمل ي، روشهايدوبعد يبازتاب يات لرزه ایعمل يزيبرنامه ر

 ه چشمه ها.يرنده ها، آرایه گيها، آرا

 يب: روش شکست مرز

کم عمق و مطالعه  يه هايلعه المطا يبرا يو برش يثبت امواج تراکم يبرا يشکست مرز يات لرزه ایعمل يروش ها

 ن عمق هدف.ییفاصله ژئوفون ها در تع ين، بررسیپوسته زم

 يج: روش درون چاه

 با دورافت صفر. VSPو  ين چاهی، بي، باال چاهين چاهيیپا يات لرزه ایعمل يروش ها
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 يلرزه ا يپردازش داده ها -فصل پنجم

 يالف: روش بازتاب

ا، برانبارش يحات پویل سرعت، تصحیخت، تحلیف نوفه ها، واهمامیستا، تضعيحات ایتصح افت دامنه ها،يپلکس، بازیمالتيد

 .يو کوچ زمان

 يب: روش شکست مرز

 .ي  امواج سطحی، تشخياز امواج تراکم يامواج برش ي، جداسازيح توپوگرافیتصح

 يج: روش درون چاه

 به زمان دوطرفه، برانبارش. VSPل زمان ين رونده از امواج باال رونده، تبدیامواج پائ يجداساز

 

 يبازتاب يلرزه ا ير داده هایتفس -فصل ششم

 فها. چندگانه ها، پراشها،ي، رينمک يس ها، گنبدهايس ها و ناوديبدار، گسلها، تاقدیو ش يافق يه هاي، اليمقطع لرزه نگار

 .يزمان يه نقشه های، کوچ و تهيزمان يه نقشه های، تهير مقاطع لرزه ای، تفسيمقاطع لرزه ا يها بر روي  تکراریتشخ
 
 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:

1- Dobrin, M. B., and Savit, C.H., 1988, Introduction to Geophysical Prospecting, McGraw-

Hill. 

2- Fitch, A. A., 1985, Developments in Geophysical Exploration Methods-6, Elsevier. 

3- Sheriff, R. E., and Geldart, L. P., 1995, Exploration Seismology, Cambridge University 

Press. 

4- Telford, W. M., Geldart, L. P., and Sheriff, R.E., 1998, Applied Geophysics, Cambridge 

University Press. 

5- Udias, A., 1999, Principles of seismology, Cambridge University Press. 

Waters, K. H., 1981, Reflection Seismology, John Wiley & Sons. 
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 شرفتهینفت پ -يآل يمیژئوش

Advanced Organic-Petroleum Geochemistry 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 د ندار                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

 بر منشاء نفت و گاز يفصل اول: مرور

 مادر يسنگها ييتوان نفت و گاز زا يابيفصل دوم: ارز 

 ومارکرهایب يمیفصل سوم :ژئوش

 داريپا يزوتوپهايا يمیفصل چهارم :ژئوش

 در اکتشاف نفت يمیژئوش يفصل پنجم: متدها

 يسطح يمیفصل ششم: ژئوش

 ينفت يستمهایفصل هفتم: س

 ين نفتيادیم يد و حرارتیخچه توليتار يفصل هشتم: مدلساز

 مخازن نفت و گاز  يدروکربنیر هیغ يگازها يمیفصل نهم: ژئوش
 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:

1- The Biomarker Guide. 2005. Peters, Walters & Moldovan., Cambridge University Press. 

2- Applied Petroleum Geochemistry: 1993. Bordanev. EDITION TECHNIP. 

3- The Geochemistry of Reservoir. 1995. Cubitt, J.M. & England, W. A. Published by the 

Geological Society London. 

4- Petroleum geochemistry and geology:  John Hunt 

5- An Introduction to Organic Geochemistry: 2005. Stephen D. Killops  and  Vanessa J. Killops 

 

 

 

http://www.alibris.com/search/books/author/Hunt%2C%20John/aid/2331788
http://www.amazon.com/Introduction-Organic-Geochemistry-Stephen-Killops/dp/0632065044/ref=pd_sim_b_3
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Vanessa%20J.%20Killops
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 يتحت االرض ين شناسیزم

Subsurface Geology 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

  نفت يچاهها يو حفار ين شناسیزم فصل اول : 

ت ی، مس ول ين شناسیزم ينیش بی، برنامه پينفت، مدار گردش کل يچاهها ياز حفار ي، مختصرينیرزميز يه هايمختلف شناخت ال يروشها

 يجدار يو لوله ها ي، مته حفاري، انوا  دکل حفارين شناس در سرچاه در حال حفاریزم يها

  يشگاهيساده آزما يکار روزانه و روشها فصل دوم : 

، يحفار ي، خرده هايدانهام و آرچ يتراشه ها و مقطع نازک، طبقه بند يمطالعه، مطالعه سون  شناس  ي، آماده نمودن نمونه براينمونه بردار

حفر شده، نمودار  يه هايال ين شناسیم نمودار زمی، ترس(Log time)ر یه ها، محاسبه زمان تاخيسه اليو مقا ييز سونگواره ها در شوناسا  ينقش ر

 ثبت شده در آن.  يچاه و داده ها يکیف الگ گرافیه گزارش روزانه، توصی، تهيرعت حفارس

 مغزه ها  فصل سوم : 

 core)افته نمودن مغزه ها )يه در مغزه،  نحوه جهت يب الیو ، شوووDepth shifting)ح عمق توسوووط مغزه هوا ) ی، تصوووحيریانوا  مغزه گ

orientation ييو القا يعیطب يها يانوا  شکستگ  یمغزه ها، تشخ يف ماکروسوکوپ ی، توصو (induced) مغزه  يکروسکوپیدر مغزه، مطالعه م

ن یو مطالعه زم يریشورفته نمونه گ یپ يشوگاه، روشوها  يمغزه در آزما (SCAL)ژه يو و يمعمول يریمغزه ، اندازه گ ين شوناسو  یه گزارش زمیها، ته

 مغزه ها. يشناس

  يريج و تصوب سنیش ينمودارها – يچاه نگار فصل چهارم : 

  انوا  سن  یله نمودارها، تشخیدر چاهها بوس ين شوناس یزم ير نمودارها، شوناخت افق ها یر و تفسو یه نمودارها، تعبي: اصوول پا  يچاه نگار

 نفت در نمودارها.  -آب ، گاز -  سن  پوشش، سطح تماس نفتیدر نمودارها، تشخ يشناس

 يب سنجینمودار ش يج، کاربردهاي، نحوه ارائه نتايریمورد اندازه گ يب، پارامترهایش يریازه گب سنج : انوا  نمودارها، اصول اندیش ينمودارها

 ها(.  يوستگین ها، ناپیب منطقه، انوا  گسل ها، انوا  چی  آنها )شیو نحوه تشخ
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ن یزم يش پارامترهايوه نمانمودارها، نح يری، اصول اندازه گFMS, FMI, OBMI, UBI, EMI): انوا  نمودارها )شوامل  يريتصوو  ينمودارها

 در آنها ين شناسیزم ي  پارامترهای، کاربردها و روش تشخيشناس

 جهت دار  يدوران يحفار – ييه آزمايال فصل پنجم : 

چاه جهت  يجهت دار، طراح يجهت حفار يزيج، برنامه رير نتایر و تفسو ی، تغبييه آزمايات الیعمل ييه آزمايال يمناسوب برا  يانتخاب فوق ها

 جهت دار يار، نقشه چاه هاد

 تطابق نمودار چاه ها يک هایروش ها و تکنفصل ششم : 

زان یم يرین چاه ها، اندازه گیدر تطابق ب ين شناسیزم ي  پارامترهایمختلف، تشخ يه ها در چاه هايپ چاه، اصول تطابق الینمودار تطابق ت

 مربوطه.  يبا نرم افزارها يه ها، آشنائيال يرات جانبییر تغموثر د يو جهت دار، پارامترها يعمود يدر چاه ها يگسل خوردگ

 ينیرزميز ين شناسیزم ينقشه هافصل هفتم: 

 ي، نمودارهايساختمان يهم رحساره برشها يهم ضخامت، نقشه ها ي، نقشه هاينیرزميز يساختمان ير نقشه های، تفسيخطوط تراز ساختمان

 .يسه ايمقا يه شناسنیچ ي، ستون هايمنطقه ا يسه بعد ينه شناسیچ

 يبرا يکيزیو ژئوف ين شناسیزم يروش استفاده از منابع و گزارش ها –ل چاه یو گزارش تکم يحفار ينیش بیه گزارش پیتهفصرل هشتم:  

 شنهادات.یارائه اطالعات بدست آمده و پ يچاه و چگونگ يلیه گزارش تکمیروش ته – يحفار ينیش بیه گزارش پیته

 

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ياب : انتخيابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:

 

 Subsurface Geology : Petroleum, Mining, Construction   : L.W.Leroy (Author). D.O.Leroy(Author), 

S.D. Schwochow (Author), J. W. Raese (Editor) 

 2- Applied Subsurface Geological Mapping with structural methods  : Daniel J. Tearpock and 

Richard E. Bischke. 
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 يرسوب يحوضه ها يابيارز

Sedimentary Basin Analysis 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

  يرسوب يحوضه ها يربنايز فصل اول :

 :  يرسوب يل حوضه هایدر تشک ين ساخت صفحه اینقش زم

انوا   –حرکات صفحه ها  –ر شوکل سن  کره  ییتغ Mantle)گوشوته )  يپوسوته قاره ا  – يانوسو یپوسوته اق  –ن یمختلف کره زم يبخش ها

 .  ياصل يرسوب يحوضه ها

حوضه  –ر فعال یغ يقاره ا يه هایحاش يحوضوه ها  –قاره ها  (Stable)دار يپا يحنوا يحوضوه ها  – يتونيکر يدر نواح يفتير يحوضوه ها 

 . ينیوژئوسنکلیم يحوضه ها – ين کوهیب يحوضه ها – ييکوخوا يهايکمربند يها

  يرسوب يل حوضه هایسم تشکیفصل دوم : مکان

 ر اثر حرکات امتداد نفر.ل حوضه دیتشک –ل حوضه ها در اثر خمش یتشک –ل حوضه ها در اثر کشش سن  کوه یتشک

  يرسوبگذار يفصل سوم : پرشدن حوضه و چگونگ

ه ها و رخسار يرسوبگذار يستم هایمدل س – يجهان ينه ایچ يتوال يهمزمان – يبر رسوبگذار ين ساختیر عوامل زمیتاث – يرسوبگذار يتوال

 با نو  گسترش حوضه.  يرابطه نحوه رسوبگذار –

 بات رسو ير تکاملیفصل چهارم : س

ن یفرونشست زم –تراکم و انبساط رسوبات  –حوضه  ين شوناسو  یخ زميتار –حوضوه   يخ حرارتيتار –رات تخلخل ییتغ –فرونشوسوت حوضوه    

 –چاه ها  يرین حرارت سازند از اندازه گیتخم –ن حوضه يريدرجه حرارت د –نوس يمعادله آر –حوضه  يسرگذشت حرارت –با رسوبات  يسواخت 

 حوضه ها.  يخچه حرارتيات در مطالعه تاریرنیب انعکاس وتيضر

 حوضه  ينفت يابيفصل پنجم : ارز
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شناخت و اندازه  –مختلف  يسن  مادر در حوضه ها يرخساره ها ينیش بیپ –نفت  يمنشاء آل –مختلف  يگسترش سن  مادر در حوضه ها

 يگذرگاهها – (kitchen source)پخت سنگها  ل نفت مهاجرت محلیطرز تشک –نفت  ييایمیو شو  يکيزیخواص ف –توان سون  مادر   يریگ

عوامل موثر بر عملکرد سن   –نبودن سن  مخزن  – يمخازن ماسه سنگ – يمخازن کربنات – ييتراوا –تخلخل  –سن  مخزن  –مهاجرت نفت 

 رها. یپوشش نفتگ

 کشف نشده در حوضه  يتوان ها يکم يفصل ششم : بررس

 نیتخم – يمیه مدل ژئوشيد شوده بر پا یدروکربن تولیمحاسوبه حجم ه  – ييایمیمدل ژئوشو  –مار آ يگردآور –مختلف  يه هاينظر يگردآور

 ت.یسک اکتشاف و شانس موفقير –ت آنها یکشف نشده و ظرف يرهاینفتگ

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييهاآزمون ن               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:

 Allen, P.A. and Allen. J.R., Basin Analysis Principles & Applications, 1990. 

 Perrodon, A., Dynamics of Oil & Gas Accumulation. 1983 

 Hantschel,T and Kauerauf,A. fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling. 

Springer,2009 

 Makhous,M., Galushkin,Y. Basin Analysis and Modeling of the Burial, Thermal and Maturation 

Histories in Sedimentary Basins, 2005 
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 شرفتهیک پيزیپتروف

Advance Petrophysics 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

 هداف، انتظارات و نقشه راها مقدمه:

 .يسازند: تخلخل و تراوائ يابيارز: 1فصل 

شرفت ها ین آنها، پیو تطابق ب يتخلخل و تراوائ ين نو  سن ، رابطه جهانییک مخزن و تعيزیات سن ، پتروفین خصوصییتع يروشها :2فصل

سن ،  تین خصوصییک ابزار تعيفاکتور توربولنس بعنوان ات سن  ها، یخصوص يریمخزن، متوسط گ ياس هایز مغزه، مقیانجام شده در آنال ي

 مخزن. يتیس هتروژنيمتخلخل، اند يط هایفاکتور اصکاک در مح

ا، ل، تطابق هیت شین خصوصییتع ي، روشهايائیمیز شیآب: مقاومت مخصوص آب سازن، آنال يمقاومت مخصوص سازن و اشبا  شدگ :2فصل 

  در مخازن کربناته. يمانشدگی، فاکتور سيلیمخازن ش يابيانجام شده  در ارز يشرفت های،  پيلیمقاومت مخصوص مخازن ش

ت مخزن با استفاده از ین خصوصییز، تعیدر ماسه سن  تم يانيجر يمخزن، واحد ها ي: زون بنديانيجر يت واحد هاین خصوصییتع :4فصل 

 ل.یس زون شيسازندها، اند يانيجر ي، واحد هايلیش ي  هاماسه سن يبه دست آمده از نگار چاه برا يابي، ارز(J- function) يتابع ج

، يو مقابل مهندس ين شناسیزم يدگاه هاياز د يعیطب يشکاف ها ي: طبقه بنديعیطب يشکاف ها يمخازن دارا: 5فصل  

دت ش سيتخلخل، اند يب جداسازين تخلخل شکاف ها، ضرییشکاف ها، تع يچشم يس شناسائي، انديعیطب يشکاف ها ينشانگرها

ت شکاف، روش يره شکاف، هدایت ذخیو تخلخل، تخلخل شکاف و روزنه از مغزه، سطح شکاف، ظرف ين تراوائیب يشکاف ها، رابطه ها

 .) Transient Pressure (ز فشار گذرا یات شکاف حاصل از آنالین، خصوصیتخم يافته هايز در مخازن شکاف دار، یآنال يها
ر یمحسوب کردن استرس، تأث ير فشار روزنه سن  برایروزنه سن ، تأث يريسن  مخزن: تراکم پذ اتیخصوص ير استرس بر رویتأث :6فصل

 و مقاومت يتخلخل، تراوائ ير استرس بر رویمخزن، تأث يشگاه به داده هايآزما يل داده هايروزنه سن  در محاسبات معکوس، تبد يريتراکم پذ

چاه  ي، فشار حديعمود يچاه ها يچاه برا يروزنه سن ، فشار حد ياسترس، فشار حدو  ين تخلخل تراوائیب ي، رابطه هايکيمخصوص الکتر

 د ماسه.یتول يابيارز ي، تخلخل بعنوان نشانگر توانمند برايافق يچاه ها يبرا

 ک تا شش.ي يم ارائه شده در فصل هایمحاسبات الزم در خصوص مفاه يان برايدانشجو يتوانائ يابيارز :7فصل  

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:

D. Tiab & E. Donaldson, 2004, PETROPHYSICS, Elsevier, 2004. 
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 فیزيک سنگ

Rock Physic 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس 

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس 

 پیش نیاز

 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 فصل اول زمین شناسي -

o طبقه بندي زمین شناسي سنگها 

o طبقه بندي فیزيکي سنگها 

o طبقه بندي همگني يا ناهمگني سنگها 

 

 فصل دوم محیط متخلل -

o خواص مربوطه به فضاي حفره شامل تخلخل و انواع ان 

o بررسي سطح داخلي ويژه حفره 

o بررسي تراوايي 

o لخل تراوايي و سطح ويژهارتباط بین تخ 

 

 فصل سوم چگالي -

o چگالي سنگها 

o چگالي کاني ها 

o  چگالي سیاالت 

o چگالي بالک سنگها 

 

 فصل چهارم مدل انتشار موج -

o سرعت امواج لرزه اي در سنگها 

o خاصیت کشساني 
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o قانون هوک 

o سرعت امواج لرزه اي در کاني ها 

o سرعت امواج لرزه اي در سیاالت 

o هاي متخلخلسرعت امواج لرزه اي در سنگ 

o روشهاي اندازه گیري سرعت در سنگها 

o بررسي نتايج ازمايشگاهي سرعت انتشار امواج در سنگها 

 

 فصل پنجم مدلهاي سرعت انتشار امواج در سنگها -

o مدل گاسمن 

o )مدل بايوت )بايو 

o روابط گريستما و اسمیت 

o روابط کاترو و .. براي محیط موثر 

o روابط خودسازگار براي محیط موثر 

o  والش و هادسون براي مجیط درزدار روابط 

o مدلهاي تجربي 

 

 فصل ششم تضغیف امواج لرزه اي در سنگها -

o خواص غیرکشساني کاني ها 

o خواص تضعیف سیال درون حفره ها 

o روشهاي ازمايشگاهي انداطه گیري تضغیف در سنگها 

 

 فصل هفتم سازوکار تضغیف در سنگها -

o تضعیف ذاتي ماتريکس سنگ 

o  افت اصطکاکي 

o ار جريان کلي سیالساز و ک 

o سازوکار جريان محلي سیال 
 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 

 فهرست منابع: -
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 Bourbie, T, Coussy O, and Zinszner B, 1978, Acoustics of porous media, guld publishing co., 

 Marko G, Munkerji T, and Drorkin J, 1985, The rock physic hand book, Cambridge University Press 

 Schon J, H, 1996 Physical Properties of rock Elsivier 
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 مخازن کربناتي

Carbonate Reservoirs 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس 

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس 

 پیش نیاز

 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 مي:سفر عل

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 فصل اول زمین شناسي میادين کربناتي -

o مقدمه 

o اجزائ سنگ کربناتي 

o تفسیم بندي سنگهاي کربناته 

 

 فصل دوم محیط رسوبگذاري سنگ کربناته -

o ريف ها Reef 

o  سواحلBeach 

o محیط تبخیري 

o رخساره هاي کربناتي 

o تغییرات خواص سنگ کربناته در طي زمان رسوبگذاري 

 

 م دياژنز محیط رسوبگذاري کربناتيفصل سو -

o محیط دياژنز 

o ترکیبات سیال همراه رسوبگذاري 

o  حاللیت کريناتها و استراتیگرافي 

o انواع تخلخل کربناتي و پیچیدگي هاي ان 

o  دولومیت ها و محیط رسوبگذاري 

o تدفین رسوبات کربناتي 

o  فرکچرها 

o مکانسیم فشردگي مکانیکي و شیمیايي 
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 زن کربناتي فصل چهارم ژئوفیزيک مخ -

o تعريف امواج و نحوه انتشار مدل امواج لرزه اي در سنگهاي کربناتي 

o خاصیت کشساني و قانون هوک 

o سرعت امواج لرزه اي در سنگهاي متخلخل کربناتي 

o  روشهاي اندازه گیري سرعت در سنگهاي کربناتي 

o بررسي نتايج ازمايشگاهي سرعت انتشار امواج در سنگهاي کربناتي 

 

 تروفیزيک فصل پنجم پ -

o تعريف پتروفیزيک و کاربرد انها 

o  نمودارهاي متداول و ارزيابي ان در توصیف سنگهاي کربناتي 

o بررسي انالیز مغزه نمونه هاي سنگ کربناته 

o  تطابق داده هاي انالیز مغزه و الگهاي پتروفیزيکي در اليه هاي کريناتي 

 

 فصل ششم چاه ازمايي اليه هاي سنگ مخزن کربناته  -

o مباني چاه ازمايي  اصول و 

o کاربرد روشهاي چاه ازمايي در اليه هاي با جنس سنگ کربناته و تفاوت در مخازن متداول ماسه سنگي 

 

 فصل هفتم مهندسي مخزن و مدلسازي اليه هاي کربناته -

o  ساخت مدل اليه بنديRock- Fabric  

o  بررسي خواص و پارمترهاي سنگهاي مخزني 

o ريان سیال در سنگ کربناتينحوه حرکت سیال يا مدل کردن ج 

o ساز و کار جريان کلي سیال 

o سازوکار جريان محلي سیال 
 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 

 منابع: فهرست -
 Carbonare Resevoir Handbook,  
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 رانينفت ا ين شناسیزم

Petroleum Geology of Iran 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

 نيادیم يران و پراکندگيخچه اکتشاف نفت و گاز در ايدر رابطه با تار ياتیکل فصل اول:

 يهاک از حوضهيهر  ينفت يهالیپتانس ياجمال يران، بررسيا يساختار -يرسوب يهاک از حوضهيمشوخصوات هر    -

 رانيا

 -يرسوب يهاگاه زونيمشخصات و جا  ج فارس:ین حوضره زاگرس و خل يخچه تحول و تکويفصرل دوم:  تار  -

 يه فارس، منطقه خشکیذه، دشت آبادان، ناحيدزفول، زون ا يه لرستان، فروافتادگین خورده، ناحیزاگرس چ يسواختار 

 ج فارس.یبندرعباس و خل

زاگرس از جنبه عوامل  يف رسوووبات و سووازندهایحوضووه زاگرس، توصوو يان حرارتيسوون  و گراديات پیصووخصووو -

 يسازند يرعادیو غ يعاد ينفت مانند طبقات سن  منشاء، سن  مخزن، پوش سن ، فشارها يشناسنیزم

 ک زاگرس.یک و سنوزوئیک، مزوزوئیپال وزوئ يسن  منشاها يابينفت و ارز يمیژئوش -

ن(، یو پسوو يانیم -ن یشووین(،کرتاسووه )پیو پسوو يانیم –ن یشوویک) پین، ژوراسوویپرم يمخزن يهافقاز ا ياتیکل -

 وسنیم -گوسنیائوسن و ال -پال وسن

 يهالهن محل راندن لوییتع يآنها و چگونگ يت شناسائیران،اهميا ينفت يسازندها يات پوش سنگیف خصوصیتوص -

   يبه هنگام حفار يدر طبقات پوش سنگ يجدار

ناته و مخازن کرب يهايفارس، شوووکسوووتگجیزاگرس و خل ينفت يهاک با تلهیو ارتباط تکتون ياخچهيک تاریتکتون -

 يکیتکتون يروهایارتباط آن با ن

 .يریترش -کرتاسه يدروکربوریستم هیک و سیژوراس -کیپال وزوئ يدروکربوریه يستم هایف سیتوص -

ن یخچه تدفيمدل و تار ياصووول يس و ارائه پارامترهانفت زاگر يمیژئوشووو يسوووازک در مدلیخچه تکتونير تاریتأث -

 ي/ گازينفت يهارسوبات و مشخصات پنجره

 فارس.جیه فارس و خلینفت ناح يشناسنیدر زم ينمک يربسم گنبدهایاپيمشخصات و نقش د  -

، تخلخل، يشناسمشخصات سن  يهااز جنبه ي، بنگستان، آسماريمخزن دهرم، کازرون، خام يهاف سن یتوصو  -

 ک مخازن زاگرسیناميدرودیاالت و هیها،  مشخصه سيشکستگ ياژنز، الگويد
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پرفشار و طبقات  يژه در سازندهايطبقات بو يزاگرس، ارائه مسوائل و مشوکالت حفار   يسوازندها  يت حفاریوضوع  -

   يلیش

 فارسجیدر حوضه زاگرس و خل ي/ گازيم نفتیعظ يدانهایاز م يف و شرح مشخصات برخیتوص -

 فارسجیحوضه زاگرس و خل يآت يتشافاک يهالیپتانس -

 ين حوضوه، مشخصات ساختارها يخچه تحول و تکويتار  نفت حوضه کپه داغ: يشرناسر  نیفصرل سروم:  زم   -

ان، ریخانگ ين گازيادینفت، شرح مشخصات م يشوناسو  نیکپه داغ از جنبه زم يشوناسو  نهیف چی، توصو يشوناسو  نیزم

 ، توس.يگنبدل

و ساختار  ين حوضه قم، مشخصات کليخچه تحول و تکويتار  قم:نفت حوضه  يشرناسر  نیفصرل چهارم:  زم  -

ن البرز، سراجه و يادینفت، شرح مختصات م يشوناس نیحوضوه قم از جنبه زم  يشوناسو  نهیف چی، توصو يشوناسو  نیزم

 حوضه قم. ياکتشاف يهالیپتانس

 خزر يو ساختار ين حوضوه خزر، مشخصات کل يخچه تحول و تکويتار  نفت حوضه خزر: يشناسنیفصرل پنجم:  زم 

 .يحوضه خزر جنوب ياکتشاف يهالیو ارائه مطالب در خصوص پتانس يخزر جنوب يشناسنهیف چی، توصيجنوب

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:
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 وتر در اکتشاف نفتیکاربرد کامپ

Computer Application in Petroleum  Exploration 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

  يشخص يوترهایبا کامپ يمقدمه آشنائ -

 ( يمنحن –وارد کردن اطالعات )نگارش  -

  يمدلساز -

 انتخاب پارامترها  -

 ج يارائه نتا -

 ياکتشاف يبا نرم افزارها يآشنائ -

 

 ين شناسیزم اي ييایمیا ژئوشيک يزیژئوف ياکتشاف يگر مانند برنامه هايد يوتریکامپ يفوق، برنامه ها يعالوه بر موضوعها

 رد. یتواند مورد استفاده قرار گ يز مین

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:

 

 

  



 
 

51 

 

 يبازتاب يلرزه ا ير داده هایتفس

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

 -- ازیش نیا دروس پيدرس 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

 هيم پایمفاه -فصل اول

و  يافق کی، قدرت تفکياز، موجک، ساخت لرزه نگاشت مصنوعب بازتاب، بازتابنده، بازتابش، دامنه، في، ضريمقاومت صوت

 .يعمود
 در سنگها يعوامل موثر بر سرعت انتشار امواج لرزه ا -فصل دوم

 ال درون حفرات، درصد اشبا ، فشار.یل دهنده سن ، نو  سیتشک يها ي، کانيتخلخل، دما، چگال
 يسرعت و مقاطع لرزه ا يهايهنجار يب -فصل سوم

د کف آب، ماسه يشد يهايف، ناهمواري، رShale flowage، يه، گنبد نمکيال يظاهر يسرعت )نازک شدگ ير جانبییتغ

 (.ين خوردگی، چيدگیه گسل و خمیقائم سرعت )حاش يجير تدرییگازدار و ...(، تغ
 ریتفس -فصل چهارم

چاه با بازتابنده هدف، انطباق  يق داده های، تطبي(، انوا  مقاطع لرزه اي، دامنه، فراوانيوستگیبازتابش )پ يشاخ  ها

ر ی(، تفسينه ای، چي، گنبد نمکي، گسلي)ساختمان ين شناسیزم يده هايو پد يگر، مقاطع لرزه ايکديبا  يخطوط لرزه نگار

 .يو سه بعد ير دوبعدیتفس يبا نرم افزارها يي، آشنايسه بعد
 يلرزه ا يبر نشانگرها يمقدمه ا -فصل پنجم

bright spot ،dim spot، flat spot ،gas chimneyي، فاز لحظه ايلبرت دامنه لحظه ایل هير قطبش موجک، تبدیی، تغ ،

 .يفرکانس لحظه ا

 ر دامنه در مقابل دورافتییبر تغ يمقدمه ا -فصل ششم

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييمون نهاآز               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:

1- Badley, M. E., 1985, Practical Seismic Interpretation, IHRDC. 

2- Brown, A. R. T., 1999, Interpretation of 3-Dimensional Seismic Data, AAPG Memoir 42. 

3- Mc Quillin, R., Bacon, M., and Barclay, W., 1984, An Introduction to Seismic 

Interpretation, Graham and Tratman. 

4- Mitchum, R. M., Vail, P. R., and Thompson, S., 1977, Seismic Stratigraphy – Applications 

to Hydrocarbon Exploration, AAPG Memoir 26. 
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5- Sheriff, R. E., and Geldart L. P., 1995, Exploration Seismology, Cambridge University 

Press. 

6- Sheriff, R. E., 1980, Seismic Stratigraphy, IHRDC. 

 

 يبازتاب يلرزه ا يپردازش داده ها

Seismic Reflection Data Processing 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 دارد ن                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

 گنال هایس -فصل اول

و چند  يک بعديک کاناله و چند کاناله، يک طرفه و دو طرفه، ين، ین و نامعی، معير تناوبیو غ ي، تناوبيوسته و رقمیپ

گنال یش سياس نمودن، نمایفت به جلو و عقب، مقین ، شیاسی، الينمونه بردار هیو توان، قض يانرژ يگنال های، سيبعد

 گنالها.یها، روابط س

 
 ستم هایس -فصل دوم

دار، يادار و ناپي، پاير بازگشتیو غ ي، بازگشتير علّیو غ ير با زمان، علّیر و نامتغی، متغير خطیو غ يا، خطيستا و پويا

 شن و خواص آن.یکرول ستمها، کانولوشن و خواص آن،یب سیترک

 
 ل هايتبد -فصل سوم

، ير تناوبیو غ يتناوب يگنالهای، سيوسته و رقمیپ يگنالهای، سيمثبت و منف يکله، فرکانسهايريط ديه )شرايل فوريتبد

 ل معکوس(.يتبد ير فاز موجک ها، روشهایی، خواص، تغييه همگرای)ناح Zل يو مختلط، خواص(، تبد يقیحق يگنالهایس

 

 يلترها و طراحیف -رمفصل چها

و  يبازگشت يلترهای)ف Z(، صفحه يواقع يلترهایو انوا  آن، ف taperingبس، یده گيده آل، پديا يلترهایه )فيحوزه فور

 ک گذر و نگذر(.يبار يلترهای، فير بازگشتیغ

 

 يو طراح يدوبعد يلترهایف -فصل پنجم

 .يمکان يه، دگرناميل فوريشن، تبدیکانولوشن، کرول
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 هیبر پردازش اول يمرور -شمفصل ش

 رنده مشترک،یدسته لرزه نگاشتها )چشمه مشترک، گ يرنده ها، معرفیت چشمه ها و گیپلکس، هندسه موقعیمالتيد

 يف نمونه هایستا، تضعيحات ایح دامنه، تصحیش لرزه نگاشت ها، تصحيرايمشترک(، و يانیدورافت مشترک و نقطه م

 .يو خط ياتفاق

 
 ختیواهمام -فصل هفتم

 ها.يف تکراریشگو، تضعیخت پیک، واهماميخت اسپایخت، واهمامیمفهوم واهمام

 
 ايحات پویل و سرعت تصحیتحل -فصل هشتم

 .(NMO Stretchingبرونراند               ) يدگیا، کشيحات پوی(، تصحSemblance, CVS, CVGل سرعت )یتحل يروشها

 
 يکوچ مقاطع لرزه ا -فصل نهم

 فت فاز(.ی، شF-Kرشف، تفاضل محدود، ی)کمختلف کوچ  يروشها

 
 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:

1- Bracewell, R. N., 2000, The Fourier Transform and its Application, McGraw-Hill. 

2- Brigham, E. R., 1974, The Fast Fourier Transform, Prentice-Hall. 

3- Cunningham, E. P., 1992, Digital Filtering: An Introduction, Houghton Mifflin Company. 

4- Kulhánek, O., 1976, Introduction to Digital Filtering in Geophysics, Elsevier. 

5- Ludman, L. C., 1986, Fundamentals of Digital Signal Processing, John Wiley & Sons. 

6- Meskó, A., 1984, Digital Filtering: Applications in Geophysical Exploration for Oil, 

Halsted Press. 

7- Oppenhiem, A. V., Schafer, R. W., and Navab, W. A., 1990, Signal and Systems, Prentice-

Hall. 

8- Proakis, J. G., and Manolakis, D. G., 1989, Introduction to Digital Signal Processing, 

Collier Macmillan Publishers. 

9- Yilmaz, O., 2001, Seismic Data Analysis, SEG. 

11-  

: 
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 انتشار امواج کشسان يتئور

 48 تعداد ساعت 2 احدتعداد و  کد درس

 انتخابي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

 کرنش و تنش اول فصل

 ب کشسان(يضرا (همسانگرد و همگن يها طیمح در هوک قانون يکل کرنش، حالت و تنش روابط کرنش، تنش،
 کشسان امواج دوم فصل

 (يا و استوانه يکرو )تخت، موج معادله موج، معادله حل و ييجابجا لیپتانس کشسان، طیمح يبرا موج معادله

 طیمح دو مرز در يندرو امواج  سوم فصل

 ط،یمح دو در مرز يانرژ میتقس آن، شدت و امواج يانرژ ، مختلف يها فاصل حد در يمرز طيشرا و بازتاب و شکست

 .ناهمگن موج تس،يزوپر معادالت

 يسطح امواج چهارم فصل

 نرمال، يمدها وه،سرعت گر و فاز سرعت ،يسطح امواج پاشش انتشار، معادالت و يمرز طيشرا الو، و يلير امواج دیتول

 .نیزم آزاد نوسانات
 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 :فهرست منابع  

 Aki, K., and Richards, P. G., 2002, Quantitative Seismology, Theory and 

 Methods, University Science Books. 

 Bullen, K. E., and Bolt, B. A., 1985, An Introduction to the Theory of 

 Seismology, Cambridge University Press. 

 Kennett, B. L. N., 2001 The Seismic Wavefield, Vol. 1: Introduction and 

 Theoretical Development, Cambridge University Press. 

 Lay, T., and Wallace, T. C., 1995, Modern Global Seismology, Academic 

 Press. 

 Shearer, P. M., 1999, Introduction to Seismology, Cambridge University Press. 

 Udias, A., 1999, Principles of Seismology, Cambridge University Press. 
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 اکتشاف نفت يژه در مهندسيموارد و

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 د ندار                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

واحد  3در  يدروکربوریمختلف اکتشوواف مخازن ه ينه هایصوونعت نفت در زم يقاتیو تحق ياتیعمل يازهاین درس براسوواس نيا

 مربوطه برسد. يب گروه تخصصيبه تصو يارائه خواهد شد. الزم است که قبل از ارائه ، مواد درس

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:
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 نفت و گاز يو اقتصاد يمطالعات فن

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  رسکد د

 انتخابي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

 – يحد مرکز ياحتماالت : ت ور ياضير –دروکربنها یاکتشاف ه يبرا ياقتصاد يل لزوم انجام محاسبات فنيدالمقدمه : 

 مدل  –انوا  احتماالت  – يعیع طبيتوز – يعات احتماليتوز

 مخازن :  يابيارز يروشها

 يه ایتجمع ناح -آمار و اندازه حوضه ها ييایمیروش ژئوش – يبرداشت حجم – يبرداشت منطقه ا – ين شناسیتشابه زم

  .میسه و تعميع از راه مقايتوز –

 مخازن. يطبقه بند –تکرار محاسبات  – يروش مونت کارلو : انتخاب تصادف

 –تخلخل  – يپرشدگ –ژه به کل ينسبت و – يحجم ي: فاکتورها ياکتشاف يدر چاهها يمخازن احتمال يابيروش ارز

 .يسک اکتشافير – يدروکربنیب استحصال ( ساختار هي)ضر يت بهره برداریقابل -با درجه اش

ن یمتخ –ب استحصال يحفظ ضر –سن  پوشش  –سن  مادر  –تخلخل  –سن  مخزن  – يسک : بستگير يفاکتورها

 (Decision tree) يریم گیتصم –سک يعوامل مستقل ر – يسک کلير

 

 ريز يش از روش هاا چند رويک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:

 Apostal and Tom, M., Calculus of Several Variables With Application to Probabality and Vector 
Analysis Vol. II 

 Craft, B.C. and Hawkins, M.F., Petroleum Reservoir Engineering, 1973 

 Machean, C.E.J., The Chance of Discovery of Hydrocarbons in Exploration Prospects,  Semi 
Quantitative Estimation, 1978. 
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 Newendorp and Paul, D., Decision Analysis for Petroleum Exploration, 1975. 
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 مخزن ين شناسیزم

Reservoir Geology 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

 مخازن کربناته ين شناسیزم

 و رسوبات کربناته يرسوبگذار يخواص اصل 

 ر آن بر گسترش پلتفرم و چرخهید کربنات و تاثیتول ياثربخش 

 کربناته يهاانوا  پلتفرم 

 کربناته يهارخساره يهامدل 

 و  ،يا، مدل بر هم نهشتيآب در ي، سطح نسبيها مشتمل بر ائوستازيالتو ينه نگاریچ يم اساسیمفاه

 کننده ييشگویها به عنوان ابزار پيتوال ينه نگاریچ

 پلتفرم محدود شده و يه پرتگاهیه دار، حاشیها شامل رمپ، شلف حاشيتوال ينه نگاریچ يهامدل ،

 يآوار -شلف کربناته

 ک يزیها شامل پتروفآن يو مهندس ين شناسیزم يبندتهکربناته منفذدار و دس يهاستمیات سیخصوص

 ک سن يو فابر

 نیع تخلخل در زمان تدفياژنز، گسترش و توزيد ا،يسطح آب در 

 کیدروتکتونین در چارچوب هیتدف يه شکل گرفته در طیتخلخل اول ييت نهایوضع 

 مخزن کربناته يمدل ساز 

 گر کشورهايران و دياز ا يمطالعات مورد 

 کربناته يهادر پهنه يبردارو بهره ياکتشاف يراهبردها 

 

 يمخازن آوار ين شناسیزم

 ييمنشا ينه شناسیز چیآنال 

 يرسوب يمعمار 

 يآوار يرسوب يهاستمیز سیآنال 

 قیعم يها، دلتا، ساحل، شلف، آبي، باديامخروط افکنه، رودخانه يط هایمح
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 ده و کنده شدهيبر يهايتوال 

 ب قارهیش يهاتمسیشلف و متصل به س يهاهیحاش 

 الگ ياختصاصات الگوها 

 يانيجر يواحدها 

 ت مخزنیفیاندازه، شکل، روند و ک ينیبشیپ 

 چاه يهانه محلیانتخاب به يچگونگ 

 هات پوش سن یفیو ک يتداوم جانب 

 يو اشبا  شدگ ييبر تخلخل، تراوا يعوامل کنترل کننده رسوب 

 د مخزنیاکتشاف و تول يخچه مورديتار 

 
 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يبايروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:

 Tucker, M.E., Wright, V.P., 1990. Carbonate Sedimentology. 482 p., Oxford (Blackwell). 

 H. D. Williams, P. M. Burgess, V. P. Wright, G. Della Porta, and D. Granjeon, Investigating 
Carbonate Platform Types: Multiple Controls and a Continuum of Geometries, Journal of Sedimentary 
Research, January 1, 2011; 81(1): 18 - 37. 

 INSALACO, E., SKELTON, P. W. & PALMER, T. J. (eds) 2000. Carbonate Platform Systems: 
components and interactions. Geological Society, London, Special Publications, 178. 

 Carozzi, A.V., 1989. Carbonate rock depositional model: a microfacies approach. 604 p., Prentice 
Hall (Englewood Cliffs). 
 Flügel, E., 2004. Microfacies Analysis of Limestone: Analysis, Interpretation and Application: 

Springer Verlag, Berlin, 976 p. 
 Wilson, J.L., 1975. Carbonate Facies in Geologic History. 471 p., 183 Figs., 30 Pls., New York 

(Springer). 
 Schlager, W., 2005, CARBONATE SEDIMENTOLOGY AND SEQUENCE STRATIGRAPHY. 200 p, SEPM 

 Bathurst, R.G.C., 1975. Carbonate sediments and their diagenesis. Developments 

in Sedimentology, vol. 12. Elsevier, Amsterdam. 658 p. 

 Elliott, T.L., 1982. Carbonate facies, depositional cycles and the development of 

secondary porosity during burial diagenesis. In: J. E. Christopher and J. Kaldi (Eds.), Forth 

International Williston Basin Symposium. Saskatchewan Geol. Soc., Spec. Pub. v. 6  

 Chilingarian, G.V., Mazzullo, S.J., Rieke, H.H., Dominguez, G.C., Samaniego, 

F.V. (eds.), 1992. Carbonate reservoir characterization: a geologic-engeneering analysis, 

part 1. Dev. Petroleum Science, v. 30, 18+640 p. 
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 Lucia, F.J., 1999. Carbonate Reservoir Characterization. 226 p., 171 Figs., 5 Tab., 

Berlin (Springer). 

 Alsharhan, A.S., Nairn, A.E.M., 1997. Sedimentary basins and petroleum geology of the Middle East. 
Elsevier, 843 p. 

 Sharland, P.R., Archer, R., Casey, D.M., Davies, R.B., Hall, S.H., Heward, A.P., Horbury, A.D., 
Simmons, M.D., 2001. Arabian Plate Sequence Stratigraphy. GeoArabia, Spec. Publ., v. 2, 371 p. 
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 ين شناسیزم يمدل ساز

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

گردند و نسبت به یآشنا م مخزن يبعد 3ک( یاستات) ين شناسیزم يمدلساز  يهانرم افزار ان با انوا ين درس دانشجويدرا

 ندينما ياقدام م يمخزن نفتل دو حداق ين شناسیزم يه مدل سه بعدیته

 ساختار مخزن يمدلساز

 رات رخساره مخزنییتغ يمدلساز

 رات ابعاد شبکهییشبکه و تغ يمدلساز

 يکيزیات پتروفیخصوص يمدلساز

 مختلف يز مدلهایآنال

 ديجد يچاهها يطراح

 مخزن يمحاسبات حجم

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

  فهرست منابع:

 

  

  

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.naftnews.net%2Fview-9849.html&rct=j&q=%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%E2%80%8F&ei=PwKnTaj5J86AhQfe7bDcCQ&usg=AFQjCNEgZzmqrCADTCnmPNWNW1Jm0xNXiQ&cad=rja
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 ينفت يهاپروژه يت و طراحيريمد

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  ي:آموزش تکمیل

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

اکتشافي در نفت و گاز و نحوه مديريت آنها مي  هدف از ارائه اين درس آشنايي دانشجويان با شیو ه طراحي پروژه هاي

 نیازها رفع منظور به فعالیتها، اجراي جريان اداره در الزم تکنیکهاي و ابزار مهارتها، دانش، کارگیري به پروژه باشدمديريت

 کنترل و يزير برنامه قدرتمند بازوي دو از مهم اين دراجراي پروژه مديريت. است پروژه اجراي از متولیان انتظارات و

چارچوب  در ها پروژه موفق اجراي در آنها قابلیت به بستگي محور پروژه سازمانهاي يازوال رشد . گیرد مي بهره پروژه

 سیستم ارتقاء و توسعه محورنیازمند پروژه شرکتهاي کنوني، رقابت پر محیط در .دارد شده تعیین کیفیت و بودجه زمان،

 .هستند خود سازمان در پروژه مديريت هاي

 مفاهیم و تعاريف

 ريزي برنامه تعريف -

 ريزي برنامه انوا  معرفي -

 پروژه معرفي و تعريف -

 اثربخش و کارآمد مديريت و پروژه اهمیت -

 کنترل تعريف -

 پروژه کنترل تعريف

 پروژه مراحل
 (Consept) - بررسي 

( Difinition) -تعريف 

(Design) -طراحي 

(Development) -رااج يا ساخت 

(Application) -سازي پیاده يا نصب 

(Operation & Post Completion -ارزيابي و برداري بهره 
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 پروژه کنترل و ريزي برنامه

 نیازها تدوين و تعريف -

 کنترل و ريزي برنامه هاي دستورالعمل و ها رويه تدوين و تعريف -

 پروژه کنترل و ريزي برنامه مديريت سیستم تعريف -

 امکانات و منابع نمودن مشخ -

 تغییرات مديريت سیستم -

 انساني نیروي ريزي برنامه و تامین -

 مشکالت رفع جهت برنامه بازنگري -

 تلفیقي و کنترلي گزارشات تهیه-

 هاانواع شبکه

 (PNنیازي )و شبکه پیش

 CPMبر  PNو مزاياي شبکة 

 PERTو شبکه 

 GERTو شبکه 

 
 از روش هاي زير روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:

 پروژه کنترل و ريزي برنامه ، مجید . 1393، سبزه پرور

 مديريت و کنترل پروژه .  1393،علي حاج شیر محمدي

Project Management for the Oil and Gas Industry Adedeji B, Osisanya Badiru   
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 يبازتاب يالرزه يهاشرفته دادهیپردازش پ
Advanced Seismic Data Processing  

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

  درس: ياهداف کل
، يبازتاب يلرزه ا يپردازش داده ها ياستفاده از نرم افزارها يرا، بدست آوردن دانش الزم بيبازتاب يلرزه ا يپردازش داده ها يبا مراحل کل ييآشنا

 يلرزه ا يبا مشکالت موجود در مراحل پردازش داده ها يي، آشنايلرزه ا يارائه شده در پردازش داده ها ين روش هايتسلط بر آخر

 رئوس مطالب:

 هاف چندگانهیتضع يهاروش – 1فصل 

 . K-Lلي، تبد f-kل يدتب، ل رادونيگو، تبدشیخت پیواهمام

 بیبرونراند ش حیتصح – 2فصل 

 چشمه مشترک(. يهادورافت مشترک، داده يهاب )دادهیح برونراند شیتصح يهاب، روشیح برونراند شیتصح

 کوچ پس از برانبارش -3فصل 

 .يو سه بعد يدوبعد يهاکوچ داده يهاروش

 ش از برانبارشیکوچ پ – 4فصل 

 .يو سه بعد يوبعدد يهاکوچ داده يهاروش

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:

 Claerbout, J.F., 1985, Imaging the earth’s interior, Blackwell Scientific Publications, Inc. 

 Yilmaz, O., 2001, Seismic data processing, processing, inversion and interpretation of seismic data, vols 1 & 
2, Society of Ecploration Geophysicists. 
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 شرفتهیپ رانينفت ا يشناسنیزم
Advance Iranian Petroleum Geology 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يلمسفر ع

 نار:یسم

  درس: ياهداف کل

حوضه  ل نفت در هریتشک يط الزم برايبا مراحل و شرا ييدان، آشنایدر هر م يمهم نفت يبا سازندها ييران، آشنايا ينفتمهم  يبا حوضه ها ييآشنا

 ييایمیژئوش يد نفت بر اساس روشهایتول يل هر سازند برایف پتانسیتوص، يرسوب

 رئوس مطالب:

 نيادیم يران و پراکندگيخچه اکتشاف نفت و گاز در ايدر رابطه با تار ياتیکل :فصل اول 

 ران.يا يهاک از حوضهيهر  ينفت يهالیپتانس ياجمال يران، بررسيا يساختار – يرسوب يهاک از حوضهيمشخصات هر  -

ن خورده، یچزاگرس  يهاساختار – يرسوب يهاونزگاه يمشخصات و جاج فارس : ین حوضه زاگرس و خليل و تکويخچه تحويفصل دوم : تار

 ج فارس.یبندرعباس و خل يه فارس، منطقه خشکیذه، دشت آبادان، ناحيدزفول، زون ا يه لرستان، فروافتادگیناح

 نفت يشناسنیزاگرس از جنبه عوامل زم يهاف رسوبات و سازندهیحوضه زاگرس، توص يان حرارتيسن  و گراديات پیخصوص -

 .يسازند يرعادیو غ يعاد يمنشاء، سن  مخزن، پوش سن ، فشارهامانند طبقات سن  

 ک زاگرس.یک و سنوزوئیک، مزوزوئیپال وزوئ يسن  منشاءها يابينفت و ارز يمیژئوش -

ائوسن و  –ن(، پال وسن یو پس يانیم –ن یشین(، کرتاسه )پیو پس يانیم –ن یشیک )پین، ژوراسیپرم يمخزن يهااز افق ياتیکل -

 سن.ویم –گوسن یال

در  يارجد يهان محل راندن لولهییتع يآنها و چگونگ يت شناسائیران، اهميا ينفت يهاسازنده يات پوش سنگیف خصوصیتوص -

 .يبه هنگام حفار يطبقات پوش سنگ

با  مخازن کربناته و ارتباط آن يهايج فارس، شکستگیزاگرس و خل ينفت يهابا تله کیتکتونو ارتباط  ياخچهيک تاریتکتون -

 .يکیتکتون يروهاین

 .يریترش –کرتاسه  يدروکربوریستم هیک و سیژوراس –ک یپال وزوئ يدروکربوریه يهاستمیف سیتوص -

خصات ن رسوبات . مشیخچه تدفيمدل و تار ياصل ينفت زاگرس و ارائه پارامترها يمیژئوش يسازک در مدلیخچه تکتونير تاریتأث -

 .ي/ گازينفت يهاپنجره

 ج فارس.یه فارس و خلینفت ناح يشناسنیدر زم ينمک يم گنبدهارسیاپيمشخصات و نقش د -

 ي، الگواژنزي، تخلخل، ديشناسمشخصات سن  يهااز جنبه ي، بنگستان، آسماريمخزن دهرم، کازرون، خام يهاف سن یتوص -

 ک مخازن زاگرس.یناميدرودیاالت و هیها، مشخصه سيشکستگ

 .يلیپرفشار و طبقات ش يژه در سازندهايطبقات بو يمشکالت حفار زاگرس، ارائه مسائل و يسازندها يت حفاریوضع -

 ج فارس.یدرحوضه زاگرس و خل ي/ گازيم نفتیعظ يدانهایاز م يف و  شرح مشخصات برخیتوص -

 ج فارس.یحوضه زاگرس و خل يآت ياکتشاف يهالیپتانس -
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 ياسشننهیف چی، توصيشناسنیزم يصات ساختارهان حوضه، مشخيخچه تحول و تکويتارنفت حوضه کپه داغ :  يشناسنیفصل سوم : زم

 ، توس.يران؛ گنبدلیخانگ يگاز نيادینفت، شرح مشخصات م يشناسنیکپه داغ از جنبه زم

 يناسشنهیف چی، توصيشناسنیو ساختار زم ين حوضه قم، مشخصات کليخچه تحول و تکويتارنفت حوضه قم:   يشناسنیفصل چهارم : زم

 حوضه قم. ياکتشاف يهالین البرز، سراجه و پتانسيادینفت، شرح مختصات م يشناسنیحوضه قم از جنبه زم

 يشناسهنیف چی، توصيخزر جنوب يو ساختار ين حوضه خزر، مشخصات کليخچه تحول و تکويتارنفت حوضه خزر :   يشناسنیفصل پنجم : زم

 .يوبحوضه خزر جن ياکتشاف يهالیو ارائه مطالب در خصوص پتانس يخزر جنوب

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                  يآزمون نوشتار                 ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر   يابیارزش

 

 فهرست منابع:

 ج فارسینفت خل يمیو ژئوش ين شناسی، زم1232، ياحمد رضا ربان

 زاگرس ين شناسیزم .يعیون مطياهم
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 ستيط زیمح يمیژئوش
 Environmental Geochemistry 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 يآل يمیژئوش

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

   ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل

 يدروکربوریه يهايآلودگ يدر بررس ييایمیمختلف ژئوش يست، استفاده از روشهايط زیمح يمیمطرح در ژئوش يم کلیبا مفاه ييآشنا

 ستيط زیمح

 

 ب:رئوس مطال

 ستيط زیدر مح يدروکربوریه يهاياثرات آلودگ يبررس -1

 الودگیهاي هیدروکربني در محیط دريا و خشکي -2

 سرنوشت آلودگیهاي هیدروکربني وارد شده به محیط -3

 يدروکربوریه يهایمطالعه آلودگ يهاروش -4

 يگاز کروماتوگراف ينگارانگشت يهاروش -

 يومارکریمطالعات ب -

 ياد حلقهچن يکیبات آروماتیمطالعه ترک -

 يولوژیکروبیمطالعه م -

 يزوتوپيمطالعه ا -

 يدروکربوریه يهايمقابله و رفع آلودگ يراهکارها -5

 يستيط زیمح يت پروژه هايريمد -6

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يمون نوشتارآز                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:

 Environmental Forensics. 2006. R.D. Morrison, Elsevier. 579pp. 

 Oil spill Environmental forensics. 2007 zhendiwang & stout. Elsevier 617pp. 

 Introduction to Environmental forensics. 2007. Murphy & Morrison. Elsevier 774pp. 

 Basics of oil spill cleanup. / 2001.Merv Fingas; edited by Jennifer Charles; 2nd ed. CRC Press LLC 
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 شرفتهیپ مخزن يمیژئوش
Advance Reservoir Geochemistry 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

 يآل يمیژئوش

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

   ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 :درس ياهداف کل

 رئوس مطالب:

 مخزن يمیاستفاده در ژئوش يبا متدها ييبلوغ و سن  مخزن، آشنامخزن مانند سن  مادر،  يمیر ژئوشمطرح د يم کلیبا مفاه ييآشنا

 سرفصل درس:

 نفت مخزن يهانفت با تست نمونه منشابلوغ و  نییتع -

 ه در نفت و گاز مخزنيتحوالت ثانو يابيارز -

 ر سن  پوشیزان تأثیم يابيارز -

 مخزن يوستگین پییتع -

 ستون نفت يابيارز -

 ها، سدهات تارمتین موقعییتع -

 دین  توليتوریمون -

 مخزن يمیمورد استفاده در ژئوش يمتدها -

 دروکربوریمخزن و ه يهاواکنش -

 ن یرفع رسوب اسفالت ييایمیژئوش يراهکارها يبررس -

 مخزن يمقابله با عوامل ترش شدگ يراهکارها يبررس  -

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:

 Cubit, J.M. & England, W.A. 1995,The geochemistry of Reservoir. Published by the Geological Society 
London.  

 Palacas, J.G. 1985, Petroleum geochemistry and source rock potential of carbonate rocks. American 
Association of Petroleum Geologists,Tulsa, OK 

 Jolley,S,J., Fisher ,Q.J et al.,2010. Reservoir Compartmentalization, The Geological Society London. 

 

http://www.osti.gov/scitech/search/author/%22Palacas,%20J.G.%22
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 ومارکرهایب يمیژئوش
Geochemistry of Biomarkers 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 يآل يمیژئوش

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

  درس: ياهداف کل
 ومارکرهایو مطالعه ب يجداساز يمخزن و سن  مادر، روشها ييایمیت آنها در مطالعات ژئوشیو اهم ومارکرهایبا ب ييآشنا

 

 رئوس مطالب:

 سرفصل درس: 

 يفتت آنها در مطالعات نیومارکرها و اهمیب -

 ومارکرهایانوا  ب -

 ومارکرهایو مطالعه ب يروش جداساز -

 ومارکرهایمطالعه ب يروش دستگاه -

 يومارکرها در مطالعات نفتیکاربرد ب -

 شنیکورل

 ن سن سن  مادرییتع

 ن بلوغییتع

 هيثانو يندهايفرا

 مطالعات مخزن

 يدروکربوریاکتشاف منابع هومارکر در یکاربرد ب

 

 

 ريز يچند روش از روش ها ايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:

 Peters, Walters & Moldovan., . 2005.  The Biomarker GuideCambridge University Press. 

 Bordanve,M., 1993, Applied Petroleum Geochemistry: EDITION TECHNIP. 
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 Waples, D.W.; Machiharia, T.,1991, Biomarkers for geologists;  (Japan National Oil Corp., Chiba 

(JP)) 

 

  

http://www.osti.gov/scitech/search/author/%22Waples,%20D.W.%22
http://www.osti.gov/scitech/search/author/%22Machiharia,%20T.%22
http://www.osti.gov/scitech/biblio/5497871
http://www.osti.gov/scitech/search/author/%22Machiharia,%20T.%22
http://www.osti.gov/scitech/search/author/%22Machiharia,%20T.%22
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   مخزن ييفضا يسازن آمار و مدلیزم

Geostatistical Spatial Modeling of Reservoir 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

  درس: ياهداف کل
 يو احتمال يمختلف به دو صورت تصادف يمخزن با روشها ياحتمال و آمار، مدلساز يه ايم پایبا مفاه ييآشنا

 رئوس مطالب:

 مقدمه -

(a مخازن يسازمراحل مختلف مدل 

(b مخازن يسازن آمار در مراحل مدلینقش زم 

(c يو احتمال يتصادف يسازاز به مدلین 

 احتمال و آمار ياهيم پایمفاه -2

 (a ف احتماليتعر 

(b ستوگرامیه 

 (c يع احتماليتابع توز 

 (d يع تجمعيتابع توز 

 (e آمار 

 (f يآمار ين پارامترهایتخم 

 (g يع احتماليتوابع توز 

 (h رهیع مشترک دومتغيزتوابع تو 

 (i احتمال مشروط 

 (j زیب يت ور 

 (k ون(یبرازش )رگراس 

 ييآمار فضا -2
 (a ت سکونیخاص 

 (b انسيکووار 

 (c وگراميوار 

 (d وگراميوار يهامدل 

 (e انسيوگرام/کووارين واریتخم 

 يخواص مخزن يسازهین و شبیتخم -4

 (a ين خواص مخزنیتخم يهاوهیش 
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 (b يخواص مخزن يسازهیبش يهاوهیش 

 (c ديه گريپا يهاءگرا و مدليش يهامدل 

 يسازمدل يهار روشيسا -1

(a هافرکتال 

(b ياآمار چند نقطه 

(c مارکف ينقشه تصادف 

(d قطع شده يروشگووس 

(e يپوالر يمدل گووس 

(f نديبر اساس فرا يسازمدل روش 

 چک کردن مدل ساخته شده -5

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:

 

 Jensen, J. L., Lake, L. W., Corbett, P.W.M. and Goggin, D. J., (2000) Statistics for Petroleum 

Engineers and Geoscientists, Elsevier, The Netherlands. 

 Deutsch, c.V. (2002) Geostatistical Reservoir Modeling, Oxford University Press.  

 Hohn, M. E. (1999). Geostatistics and Petroleum Geology, Kluwer Academic Publishers. 

 Isaaks and Srivastava (1989), Introduction to Applied Geostatistics, Oxford University Press. 

 Till, Roger (1974) Statistical Methods for the Earth Scientists; Wiley, NY. 

 Davis, J.C. (2002) Statistics and Data Analysis in Geology (3rd ed.); Wiley & Sons, NY 

 Goovaerts, P. (1997) Geostatisties for Natural Resources Evaluation, Oxford University Press. 

 Houlding, S.W. (1999) Practical Geostatistics, Springer (geology). 
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 شرفته ین آمار پیزم

Advanced Geostatistics 
  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 انتخابي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل

 يه سازیشب ين پارامترهایتخم يمخزن، بررس يه سازیشب ين خواص مختلف برایل، تخم، آمار و احتماين آماریزم يه ايم پایمفاهبا  ييآشنا

 مخزن

 رئوس مطالب:

 مقدمه -

 مخازن يسازمراحل مختلف مدل -

 مخازن يسازن آمار در مراحل مدلینقش زم -

 يو احتمال يتصادف يسازاز به مدلین -

 احتمال و آمار ياهيم پایمفاه -2

 ف احتماليتعر -

 ستوگرامیه -

 يع احتماليبع توزتا -

 يع تجمعيتابع توز -

 آمار -

 يآمار ين پارامترهایتخم -

 يع احتماليتوابع توز -

 رهیع مشترک دومتغيتوابع توز -

 احتمال مشروط -

 زیب يت ور -

 ون(یبرازش )رگراس -

 

 ييآمار فضا-2

 ت سکونیخاص -

 انتسيکووار -

 وگراميوار -
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 وگراميوار يهامدل -

 انسيوگرام/گووارين واریتخم -

 يخواص مخزن يازسهین و شبیتخم -4

 ين خواص مخزنیتخم يهاوهیش -

 يخواص مخزن يسازهیشب يهاوهیش -

 ديه گريپا يهاگرا و مدلشئ يهامدل -

 يسازمدل يهار روشيسا -5

 هافرکتال -

 ياآمار چند نقطه -

 مارکف ينقشه تصادف -

 قطع شده يروش گووس -

 يپوالر يمدل گووس -

 نديبر اساس فرا يسازروش مدل -

 خته شدهچک کردن مدل سا -6

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار               ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:

 

 Jensen, J. L., Lake, L. W., Corbett,P. W. M. and Goggin, D.J., (2000) Statistics for Petroleum engineers 

and Geoscientists, Elsevier, The Netherlands. 

 Deutsch, C. V. (2002) Geostatistical Reservoir Modeling, Oxford University Press. 

 Hohn, M. E. (1999), Geostatistics and Petroleum Geology, Kluwer Academic Publishers. 

 Isaaks and Srivastava (1989), Introduction to Applied Geostatistics, Oxford University Press. 

 Till, Roger (1974) Statistical Methods for the Earth Scientists; Wiley, NY. 

 Davis, J.C. (2002) Statistics and Data Analysis in Geology (3rd ed.); Wiley & Sons, NY. 

 Gooyaerts, P. (1997) Geostatistics for Natural Resources Evaluation, Oxford University Press. 

 Houlding, S.w. (1999) Practical Geostatistics, springer (geology). 

 Clark, I. (1979) Practical Geostatistics, Applied Science Publishers (Mining). 

 Yarus, J.M. and chambers, R.L. (18994) Stochastic Modeling and Geostatistics, AAPG. 
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 يامقاومت لرزه يابيدر باز يلرزه ا يوارون ساز

Seismic Inversion in Recovering the Acoustic Impedance 
  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل

 يلرزه ا ياستفاده در وارون ساز ياستخراج موجک برا يبا روشها يي، آشناين مقاومت لرزه اییتع يبرا يمختلف وارون ساز يبا روش ها ييآشنا

 وس مطالب:رئ

 ن مربعاتيبه روش کمتر يسازوارون -1فصل 

 

 پراکنده يهاکيبه روش اسپا يسازوارون -2فصل 

 ي، به روش حداقل آنتروپ(AR) ي، به روش خود همبستگ(linear programming, LP) يخط يزي، به روش برنامه ر L1به روش قاعده 

 (maximum likelihood)و به روش حداکثر احتمال 

 

 ه مدليبه روش بر پا يسازوارون 2فصل 

 با مرز سخت يسازبا مرز نرم، وارون يسازوارون

 

  به روش شکل موج يوارون ساز -4فصل 

 

 کاربردها -5فصل 

 AVO  يهاو استخراج مقاومت کشسان از داده يابازتاب، استخراج مقاومت لرزه ياستخراج موجک، استخراج سر

 

 

 ريز يند روش از روش هاا چيک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار               ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:
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 Chi , C.Y., Mendelf, J.M., and Hampsong, D., 1984, A computational fast approach to maximum 

likelihood deconvolution, Gephysics, 49, 550-565. 

 Cooke, D. A., and Schneider, W. A., 1983, Generalized linear inversion of reflection seismic data: 

Geophysics, 48, 665-676. 

 Lines, L. R., and Treitel, S., 1984, A review of least-squares inversion and its application to geophysical 

problems: Geophy. Prosp., 32, 159-186. 

 Mallick, S., 1995, Model-based inversion of amplitudevariations- 

 with-off set data using a genetic algorithm: Geophysics, 939-954. 

 Oldenburg, D. W., Scheuer, T., and Levy, S., 1983, Recovery of the acoustic impedance from reflection 
seismograms: Geophysics, 48, 1318-1337. 

 Oldenburg, D.W., Levy, S., and Whittall, K.P., 1981, Wavelet estimation and deconvolution: 

Geophysics, 46, 1528-1542. 

 Russell,  B.,  1988,  Introduction  to  seismic  inversion  methods:  The  SEG  course  notes series, 2, 

Tulsa, OK.  

 Sen, M.K., 2006, Seismic inversion, Society of Petroleum Engineer, TX. 

 Simmons, J.L. and Backus, M.M., 1996, Waveform-based AVO inversion and AVO prediction-error: 

Geophysics, 1575-1588. 

 Ursenbach, C.P., and Stewart, R.R., 2008, Two-term AVO inversion: Equivalences and new methods: 

Geophysics, C31-C38. 
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 يامقاطع لرزه ير ساختمانیتفس

Advanced Structural Seismic Interpretation 
  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 الزامي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 يالرزه ينشانگرها

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل

مورد استفاده در لرزه  يساختمان ين شناسیم زمیبا مفاه يي، آشناير لرزه ایتفس يداده ها برا يه سازم و مراحل آمادیبا مفاه ييآشنا

 ير آنها در مقاطع لرزه ایو نحوه تفس يمختلف ساختمان يستم هایبا س يينفت، آشنا ياکتشاف يشناس

 رئوس مطالب:

 يتراکم يهاطیدر مح يار لرزهیتفس -1فصل 

 يهادر داده ياتوسعه يهانهی، چين خم گسلی، چين انتشوار گسل ی، چيگسول  يشو ين جدایها، چيوردگن خیچ يجنبشو  يبندطبقه

 ، بازگردانيالرزه

 يکشش يهاطیدر مح يار لرزهیتفس -2فصل 

 ک معکوسین و تکتونیم فروزمی، نيگسل نرمال قاشق

 امتداد لغز يهاطیدر مح يار لرزهیتفس -3فصل 

 يو منف گونه مثبتگل يهاساختمان

  يار لرزهید بر تفسیزاگرس با تاک يگسل يکمربند راندگ يساختمان يشناسنیزم -4فصل 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

 پ يعملکرد                 يآزمون نوشتار               ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 فهرست منابع:

 Bacon, M., Simm, R., and Redshaw, T., 2007, 3-D seismic interpretation, Cambridge University 

Press, Cambridge. 

 Shaw, J.H., Connors, C., and Suppe, J., (Eds.) 2005, Seismic interpretation of contractional fault-

related folds, AAPG Stud. Geol., vol. 53, Am. Assoc. of Pet. Geol., Tulsa, OK. 
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 ياپرتو لرزه يهاروش

Seismic Ray Methods 
  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 الزامي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل

ر و یزمان مس يابيرد يبا روشها يي، آشنايبازتاب ير در لرزه شناسیکونال، به دست آورده زمان مسيحل  معادله ا يبا روشها ييآشنا

 ين شناسیمختلف زم يرتو در مدل هادامنه پ يابيرد

 رئوس مطالب:

 مقدمه - 1فصل

 کونال.يکونال، حل معادله ايها و معادله پرتو، معادالت جبهه موج و ايژگي، وياپرتو لرزه

 ر پرتویزمان س -2فصل 

، يپرتو امواج سطح يابيبر آن، رد يمبتن يهاو روش يپرتو دومحور يابيخم، رد يها، روشيپرتو به روش پرتاب يابيحل رد

 متفاوت. يهايژگيبا و يبعدکيد در مدل یپرتوها و زمان رس

 دامنه پرتو -2فصل 

ختصات پرتو در م يابيستم ردی، سيل پرتو مرکزیفرانسيشرو معادله دیپ ي، حل عدديپرتو در مختصات پرتو مرکز يابيرد

 هموار.ر یک مسيپرتو در  يابي، ردياهيط الیپرتو در مح يابين، رديکارتز

  يمورد يهامثال -4فصل 

 ساده و مرکب. يهادامنه پرتو در مدل يابيساده و مرکب، رد يهار پرتو در مدلیزمان س يابيرد

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يوشتارآزمون ن               ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:

 Cerveny, V., 1985, The application of ray tracing to the numerical modelling of seismic 

wave fields in complex structures, Geophysical Press.  

 Cerveny, V., 2005, Seismic ray theory, Cambridge University Press. 

 Shearer, P., 1999, Introduction to seismology, Cambridge University Press. 

 Slawinski, M. A., 2003, Seismic wave and rays in elastic media (Handbook of Geophysical 

Exploration: Seismic Exploration), Pergamon Press.   
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 متخلخل يهاطیانتشار موج در مح
Wave Propagation in Porous Media 

  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 الزامي نوع درس

  ازیش نیا دروس پيدرس 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

ر د يف انتشار امواج لرزه ایعوامل مختلف بر سرعت و تضع ي، بررسيانتشار موج لرزه ا يط هایه محیم اولیبا مفاه ييآشنادرس: ياهداف کل

 مختلف سرعت انتشار موج يان مدلهایط مختلف، بيشرا

 رئوس مطالب:

 مقدمه -1فصل 

 .يو ناهمسانگرد ي، همسانگرديو ناهمگن يها، همگنسن  يکيزیف يبندها، طبقهسن  يسشنانیزم يبندطبقه

 حفره يخواص مربوط به فضا -2فصل 

 ژه.يو يو سطح داخل يين تخلخل، تراوای، ارتباط بييژه، تراوايو يتخلخل و انوا  آن، سطح داخل

 هاسنگ يچگال -2فصل 

 ها.بالک سن  ي، چگالهااالت درون حفرهیس يها، چگاليکان يچگال

 هادر سنگ ياسرعت امواج لرزه -4فصل 

 يهادر سن  يااالت، سرعت موج لرزهیدر س ياها، سرعت موج لرزهيدر کان ياو قانون هوک، سرعت موج لرزه يت کشسانیخاص

 متخلخل. يهاسن سرعت انتشار امواج در  يشگاهيج آزماينتا يها، بررسسرعت در سن  يریگاندازه يهامتخلخل، روش

 هاسرعت انتشار امواج در سنگ يهامدل -5فصل 

 يهاطیمح يمؤثر، روابط خودسازگار برا يهاطیمح يت، روابط کاستر و توکسوز برایرتسما و اسمیوت، روابط گیمدل گاسمن، مدل ب

 مر.ير ي، رابطه تجربيليوا يدرزه و ترکدار، مدل تجرب يهاطیمح يمؤثر، روابط والش و هادسون برا

 هادر سنگ ياف امواج لرزهیتضع -6فصل 

ج يها، نتاف در سن یتضع يریگاندازه يشگاهيآزما يهاها، روشال درون حفرهیف سیها، خواص تضعيکان يرکشسانیخواص غ

 ها.ف امواج در سن یتضع يشگاهيآزما

 هاف در سنگیتضع يسازوکارها -7فصل 
 الیس يان محليال، سازوکار جریس يان کلي، سازوکار جريکس سنگ، افت اصطکاکيماتر يف ذاتیتضع

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار               ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 فهرست منابع:

 Bourbie, T., Coussy, O., and Zinszner, B., 1987, Acoustic of porous media, Gulf Publishing Company. 

 Mavko, G., Mukerji, T., and Dvorkin, J., 1998, The rock physics handbook, Cambridge University 

Press. 
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 Schon, J. H., 1996, Physical properties of rocks-fundamentals and principle of petro physics: Handbook 

of Geophysical Exploration, Seismic Exploration, Vol 12, Elsevier 
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 قائم يال لرزهیپروف

Vertical Seismic Profiling, VSP 

  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل

ل يپروفا ير داده هایآن نحوه تفس يو پردازش داده ها يو نحوه داده بردار يدروکربوریقائم در اکتشاف منابع ه يل لرزه ایبا روش پروف ييآشنا

 قائم يلرزه ا
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 رئوس مطالب:

 مقدمه -1فصل 

 .VSPخچة ي(، تارVSPقائم ) يارزهل لیپروف

 VSPبرداشت  ياز برایط مورد نیزات و محیتجه -2فصل 

 ها.ستم ثبت دادهی، سيری، کابل رکوردگيچاهدرون يهارندهی، گيانرژ يهاچاه، چشمه

 VSPمشکالت نوفه در  -2فصل 

 .يطیمح يها، نوفهيا، امواج لولهيجدار يهارنده، امواج کابل، لولهیگ يجفت شدگ

 VSP ييات صحرایعمل -4فصل 

 يهات داده، ثبياف امواج لولهی، کنترل عمق، تضعيعمق يبردار، فاصله نمونهيزمان يبرداررنده، برانبارش قائم، فاصله نمونهیش گيآزما

VSP يهارصفر، ثبت دادهیبا دورافت غ  VSPرنده به سازند.یگ يشدگش جفتيل، آزمايما يهادر چاه 

 VSP يهاش دادهپرداز -5فصل 

 ل.يما يهارصفر، در چاهیبا دورافت صفر، با دورافت غ

 VSP يکابردها -6فصل 

ن یی، تعيا، مطالعه دامنه امواج لرزهيمصنوع يهانگاشتبا لرزه VSP يهاسه دادهي، مقايالرزه يهابازتابنده ييب بازتاب، شناسايضرا

 VSPدر مقابل دورافت و  ، دامنهياف امواج لرزهیها، تضعسن  يکيزیخواص ف

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار               ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:
 Balch, A. H., and Myung, W. L. Ed., 1984, Vertical seismic profiling technique, applications and case histories: 

International Human Resources Development Corporation. 

 Galperin, E. I., 1985, Vertical seismic profiling and its exploration potential: D. Reidl Publishing Co. 

 Hardage, B. A., 2000, Vertical seismic profiling: principles: Third updated and revised edition, Handbook of 

Geophysical Exploration, v. 14 Pergamon. 

 Juhlin, C., 2002, Vertical seismic profiling and integration with reflection seismic studies at Laxemar, 2000: Swedish 

Nuclear Fuel and Waste Management Co 
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 يالرزه ينشانگرها
(Seismic Attributes) 

  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 الزامي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل

 يرهار دامنه با دورافت، نحوه محاسبه نشانگییتغ يو نشانگرها ي، سه بعدي، دو بعديک بعديشامل  يمختلف لرزه ا يبا نشانگرها ييآشنا

 مختلف. ير نشانگرهایان کاربرد و تفسیمختلف، ب

 رئوس مطالب:

 يبعدکي ينشانگرها -1فصل  

 .ياباند لحظه ي، پهنايا، فرکانس لحظهيا، فاز لحظهيادامنه لحظه

 يدوبعد ينشانگرها -2فصل 

، يا، سرعت فاز لحظهيدوبعد ياباند لحظه ي، پهنايدوبعد يا، فرکانس لحظهيدوبعد يا، فاز لحظهيدوبعد يادامنه لحظه

 .ياسرعت گروه لحظه

 يبعدسه ينشانگرها -2فصل 

 ي، همدوسياموت لحظهي، آزياب فاز لحظهی، شيبعدسه يا، فرکانس لحظهيبعدسه يا، فاز لحظهيبعدسه يادامنه لحظه

 ر دامنهییتغ ينشانگرها -4فصل 

 انبارش.برپس از  ي، وارون سازيموت، مقاومت کشسانيه، در مقابل آزيدر مقابل دورافت، در مقابل زاو

 يمورد يهامثال -5صل ف

 ها.يوستگی، ناپيانهیچ يهاها، تلهنازک، گسل يهاهيال

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار               ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 منابع: فهرست
 Castagna, J. P. and Backus, M. M., 1997, Offset dependent reflectivity-theory and practice AVO analysis, 

Society of Exploration Geophysicists. 

 Yilmaz, O., 2001, Seismic data Processing, processing, inversion and interpretation of seismic data, Vols 

1&2, Society of Exploration Geophysicists. 
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92 

 

 يالرزه يتوموگراف

(Seismic Tomography) 

  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل
ه دست ر و بیزمان مس يروشها يان ت وریانتشار موج، ب يمدلساز يبا روشها يي، آشناير لرزه این زمان مسییپرتو در تع يابيم ردیبا مفاه ييآشنا

 .پرتو و حل معادله موج يابيمختلف شامل رد يبا روشها يرعتآوردن مدل س

 رئوس مطالب:

 zeroگنس، مقاطع با دور افت صفر )ي(، قانون هوSeismic data imaging)يلرزه ا يبا مهاجرت داده ها ييمقدمه و آشنا  -1فصل 

offset... سرعت برانبارش و ،) 

 ش برانبارش و پس برانبارشیمهاجرت پ -يو عمق يمهاجرت زمان -يبعد 3و  يبعد 2ت مهاجرت یتفاوت و اهم  2فصل 

 پس از برانبارش يمهاجرت زمان 3فصل 
- Kirchhoff migration 
- F-K migration 
- Downward  continuation 

 ش از برانبارشیمهاجرت پ 4فصل 

 ( ray based methodه اشعه )يبر پا يمهاجرت بر اساس روشها -

o Kirchhoff Migration 

o Beam migration  
 معادله موج يمهاجرت بر اساس روشها -

o  ک طرفهيمعادله موج 

o معادله موج دو طرفه 

 Offset-Domain Common Image Gathers ،Angle-Domain Commonل سرعت، یم تحلیبا مفاه ييآشنا -5فصل 

Image Gathers ... و 
 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار               ييآزمون نها               ان ترم یم              ر مستم يابیارزش

 

 :فهرست منابع 

 Bancroft, J.C., 2007, A practical understanding of pre/poststack vol.1 (poststack), SEG, code 263A-07. 



 
 

93 

 

 Bancroft, J.C., 2007, A practical understanding of pre/poststack vol.2 (preststack), SEG, code 264A-07. 

 Berkhout, A.J., 1980, Seismic migration-imagine of acoustic energy by wavefield extrapolation: Elsevier 

Science Pub. Inc. 

 Biondi, B.L., 2007, Concepts and applications in 3D seismic imaging, SEG code 230A. 

 Biondi, B.L., 2006, 3D Seismic Imaging, SEG, code 117A. 

 Claerbout, J.F., 2008, Basic earth imaging, Stanford University. 

 Jones, I.F., Bloor, R.I., Biondi, B.L., and Etgen, J.T., 2008, Prestack depth migration and velocity model 

building, SEG Geophysics Reprint Series No. 25, code 201A. 

 Robein, E., 2010, Seismic imaging: A review of the techniques, their principles, merits and limitations, 

EAGE Publications, ISBN 978-90-73781-78-8. 

 Yilmaz, O., 2001, Seismic data analysis, vols 1&2, SEG 
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 يلرزه ا يداده ها ير سازيتصو

(Seismic Data Imaging) 

  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 الزامي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل

 
 رئوس مطالب:

 zeroگنس، مقاطع با دور افت صفر )ي(، قانون هوSeismic data imaging)يلرزه ا يبا مهاجرت داده ها ييمقدمه و آشنا  -1فصل 

offset... سرعت برانبارش و ،) 

 ش برانبارش و پس برانبارشیمهاجرت پ -يو عمق يمهاجرت زمان -يبعد 3و  يبعد 2مهاجرت ت یتفاوت و اهم  2فصل 

 پس از برانبارش يمهاجرت زمان 3فصل 
- Kirchhoff migration 
- F-K migration 
- Downward  continuation 

 

 ش از برانبارشیمهاجرت پ 4فصل 

 ( ray based methodه اشعه )يبر پا يمهاجرت بر اساس روشها -

o Kirchhoff Migration 

o Beam migration  
 معادله موج يمهاجرت بر اساس روشها -

o  ک طرفهيمعادله موج 

o معادله موج دو طرفه 

 

 Offset-Domain Common Image Gathers ،Angle-Domain Commonل سرعت، یم تحلیبا مفاه ييآشنا -5فصل 

Image Gathers ... و 

 
 ريز يز روش هاا چند روش ايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار               ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش
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 فهرست منابع:

 Bancroft, J.C., 2007, A practical understanding of pre/poststack vol.1 (poststack), SEG, code 263A-07. 

 Bancroft, J.C., 2007, A practical understanding of pre/poststack vol.2 (preststack), SEG, code 264A-

07. 

 Berkhout, A.J., 1980, Seismic migration-imagine of acoustic energy by wavefield extrapolation: 

Elsevier Science Pub. Inc. 

 Biondi, B.L., 2007, Concepts and applications in 3D seismic imaging, SEG code 230A. 

 Biondi, B.L., 2006, 3D Seismic Imaging, SEG, code 117A. 

 Claerbout, J.F., 2008, Basic earth imaging, Stanford University. 

 Jones, I.F., Bloor, R.I., Biondi, B.L., and Etgen, J.T., 2008, Prestack depth migration and velocity model 

building, SEG Geophysics Reprint Series No. 25, code 201A. 

 Robein, E., 2010, Seismic imaging: A review of the techniques, their principles, merits and 

limitations, EAGE Publications, ISBN 978-90-73781-78-8. 

 Yilmaz, O., 2001, Seismic data analysis, vols 1&2, SEG. 
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 ياکتشافات سطح يمتدها

(Surface Petroleum Exploration) 

  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل
 .نفت و گاز ياکتشاف سطح يانوا  روشهابا  ييآشنا

 

 رئوس مطالب:

 يدروکربنیه منابع اکتشاف در يسطح ييایمیژئوش يهاروش -1فصل  

 تراوش  يالگوها -2فصل 

 روش خاک گاز -2فصل 

 يسنجتشعشعروش -4فصل 

 يولوژیکروبیم يروشها -5فصل 

 نها در اکتشاف نفت و گازژو هالوهلیوم , ياو نشانه يکاربرد عناصر اصل-6فصل 

 کاربرد دورسنجي در اکتشاف منابع هیدروکربني -7فصل 

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار               ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع 

 Duchscherer W. Jr., 1984, "Geochemical hydrocarbon prospecting", Tulsa: Pennwell Books,  

 Tedesco, S. A., 1995,"Surface geochemistry in petroleum exploration", New York: 

Thompson Publishing Inc,. 

 Boyle, R. W., 1982, "Geochemical prospecting for thorium and uranium deposits", New 

York: Elsevier Scientific Publishing, 

  و گاز ، ژئوشیمي سطحي و کاربرد آن در اکتشاف نفت1395احمد رضا رباني  
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 شرفتهیسازند پ يابيارز
(Advanced Formation Evaluation) 

  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                      دارد 

 ارد ند                                      دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل

 سازند يابين ارزينو يهاوهیشبا  ييآشنا

 رئوس مطالب:

 کاربرد –اصول  –ف يتعر -

ر حرارت بر مقاومت، نفوذ آب گل، مقطع مقاومت، قطر زون یر نو  گل بر مقاومت، تاثی، تاثي، مقاومت گل حفار ياالت حفاریس -

 آلوده

رها، یاز جدار چاه ، مغزه گ يریبا کابل، مغزه گ يری(، مغزه گConventionalمتداول ) يریزه، مغزه گش مغيو آزما يریمغزه گ -

 دروکربن درون مغزهیمقدار ه يریمطالعه مغزه، انتخاب نمونه، اندازه گ

روش ل، ين ، با استفاده از قانون بویتخلخل، با روش وزن مخصوص ذرات، با روش و اشبرن، بات يریتخلخل، اندازه گ -

 ن تخلخل با استفاده از نمودارها.ییال، تعیمغزه، روش اشبا  با س يهاشگاهيآزما

ز از ير، با روش گریال، روش تقطیبا روش استخراج س ياشبا  نسب يریمطلق مغزه، اندازه گ ييتراوا يریمطلق، اندازه گ ييتراوا -

 مرکز

 ينسب ييمنشاء اطالعات مربوط به تراوا –ان چند فازه يعت جری، طبينسب يين، تراوایآب همزاد، فشار موئ -

، يثبت اطالعات حفار – ينمودار گل نگار –دروکربن ی  هیتشخ يبرا يه گل خروجي( تجز Mud Logging) يگل نگار -

 –م داغ یه کننده سيتجز -يریواحد نمونه گ  -  گاز در گل یتشخ –  نفت در گل ی  نفت د رگل ،تشخیه گل، تشخينمودار تجز

 ده ماوراء قرمزه کننيتجز

ن یم نمودار زمیترس –  نفت و گاز، جنس و سن سن  یتشخ يش تراشه برايآزما – يریروش نمونه گ –ش تراشه يآزما -

 چاه يشناس

 – SPمقاومت،  نمودار  ينمودارها – يریاندازه گ يهادستگاه –مقاومت  يریاندازه گ –مقاومت سازند  يریاصول اندازه گ -

 متداول ير نمودارهايو و سایو اکتيراد يرهانمودا – يصوت ينمودارها

 ش سازند با کابليآزما –ش ساق مته يآزما – يش بهره دهيآزما – ييه آزمايال -

 ت نمودارهایفیکنترل ک -

 سازند يابيارز يبرا يکيزیو ژئوف ين شناسیاستفاده از اطالعات زم -

 داردروکربن یآبدار و ه يهان زونییها، تعدروکربنیه ين اشبا  شدگییتع -

 ن درجه حرارت مخزنییتع -
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   سن  منشاء با استفاده از نمودارهایتشخ -

 يمائیچاه پ يو نمودارها يحفار ين نو  سن  با استفاده از مغزه ، خرده هاییتع -

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار               ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع
1. Djebbar Tiab, 2011,Petrophysics, Third Edition: Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and 

Fluid Transport Properties  

2. Darwin V. Ellis, 2010, Well Logging for Earth Scientists  

3. François-Marie Pellerin ,2007, A geoscientist's guide to petrophysics (IFP Publications)  

4. EHRLICH, R., CRABTREE, S.J., HORKOWITZ, K.O. & HORKOWITZ, J.P. 1991. Petrography and reservoir 

physics 1: objective classification of reservoir porosity. 

 

 

  

http://www.amazon.com/Djebbar-Tiab/e/B001ITYENQ/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1333909506&sr=1-1
http://www.amazon.com/Petrophysics-Third-Edition-Measuring-Properties/dp/0123838487/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1333909506&sr=1-1
http://www.amazon.com/Petrophysics-Third-Edition-Measuring-Properties/dp/0123838487/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1333909506&sr=1-1
http://www.amazon.com/Darwin-V.-Ellis/e/B001HPQU8S/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1333909506&sr=1-3
http://www.amazon.com/Logging-Earth-Scientists-Darwin-Ellis/dp/904816947X/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1333909506&sr=1-3
http://www.amazon.com/Fran%C3%A7ois-Marie-Pellerin/e/B004MQ5USU/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1333909506&sr=1-5
http://www.amazon.com/GEOSCIENTISTS-GUIDE-PETROPHYSICS-IFP-Publications/dp/2710808994/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1333909506&sr=1-5


 
 

133 

 

 يز دستگاهیشرفته آنالیپ يروشها
  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

  انتخابي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل
 باشد  يکتشاف نفت و گاز مامورد استفاده در مطالعات  يشگاهيازما يبا انوا  روشها ييآشنا

 

 

 

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار               ييآزمون نها               ترم  انیم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع
  

 

  



 
 

131 

 

 رفتار فازي سیاالت مخزن
Reservoir fluid phase behavior 

  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 الزامي نوع درس

 - درس يا دروس پیش نیاز

 ندارد                                       د دار آموزش تکمیلي:

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 

 رئوس مطالب:

آماده  -سوویاالت مخزن PVTشووات مروري بر نحوه نمونه گیري و آزماي -مروري بر انوا  و خواص سوویاالت مخزن

 -… smoothing, correction)نمودن اطالعات حاصووله در آزمايشووگاه جهت اسووتفاده در محاسووبات مخزن )   

discrete and continuous methods-   روشوهاي تفکیک و دسته بندي برشهاي سیاالت مخزن(splitting 

and Lumping) –  7توصوویف ترکیبات سوونگین مانند+ons characterization) C(plus fracti -  محاسووبه

),,,,,,,,(.........خواص فیزيکي آب سووازند  owgogwwswwww RCB -  معادالت حالت )نقاط قوت و ضووعف

جداسوووازي بهینه نفت و گاز در جداکننده هاي  – convergence pressure)فشوووار همگرائي ) – Tuning)و 

طراحي واحدهاي  –وسط معادالت حالت ت PVTشبیه سازي اطالعات  – surface separation)سوطح االرضوي )  

هیدراتهاي گازي )نحوه تشوووکیل، پیش بیني و  –رفتار فازي آب و هیدروکربورها  – NGL Plants)گاز و گاز مايع )

 First and Multi – Contact)تزريق گاز  –رفتار فازي واکس و آسوووفالتین  –نحوه جلوگیري از تشوووکیل آن( 

miscibility) –  ز نرم افزارهاي متداول در مهندسوي نفت ) با تاکید بر قسمت مربوط به رفتار فازي(  نحوه اسوتفاده ا

توسط معادالت حالت )مدلسازي يک نمونه واقعي يک سیال مخزن ايران  PVTشبیه سازي داده هاي آزمايشگاهي  –

 با استفاده از نرم افزارهاي موجود

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري               آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 

 فهرست منابع: -
1- Danesh, A., PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids, Elsevier, (1998) 
2- William D. McCain, Jr., The Properties of Petroleum Fluids, Pennwell  Books (1990) 
3- Campbell, John M., Gas Conditioning and Processing, Campbell Petroleum Series, (1992).  
4- Tarek Ahmed, Hydrocarbon Phase Behavior, Golf Publishing Company, Houston, Texas, (1989). 
5- Natural Gas Processes Suppliers Association (NGPSA) Engineering Data Book, Tulsa, Oklahoma, 

(1994). 
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 جريان سیاالت در محیط هاي متخلخل
Fluid flow in porous media 

  تعداد ساعت 2 تعداد واحد 22 کد درس

 الزامي نوع درس

درس يا دروس 

 پیش نیاز

- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                      دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 

 رئوس مطالب:

حرکت  –معادله انتشووار(  –ي معادله دارسوو –حرکت يک فازي )معادله پیوسووتگي  –مفاهیم و تعاريف اسوواسووي محیط هاي متخلخل 

 Bundle of tubes – pore)مدلهاي مربوط به محیط متخلخل مانند ) –فشووار موئینگي(  –تراوايي نسووبي  –دوفازي )ترشوووندگي 

network modeling  )–  اشبا  باقیمانده و مکانیزمهاي به تله افتادن  –مکانیزمهاي تخلیه و آشام و نقش آنها در مبحث حرکت سیال

پراکندگي و نفوذ در  –نیروهاي حاکم بر حرکت سویال و گروههاي بدون بعد، مشوابه سوازي فیزيکي و رياضوي حرکت سیال      –االت سوی 

 حرکت سیاالت غیر نیوتني در محیط متخلخل –حرکت امتزاجي و غیر امتزاجي  –محیط متخلخل 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري               آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 

 فهرست منابع:
1- F. A.L. Dullien - Porous Media – Fluid Transport and Pore Structure  
2- R.E. Collins / Flow of Fluids through Porous materials ( REC Publishers 1991) 
3- G.de Marsily Quantitative by dvalogy / Academic Press / 1986 

 

 

  



 
 

134 

 

 مهندسي مخازن ترکدار 
Fractured Reservoir Engineering 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 اهداف کلي درس:

 یم کلي و روشهاي افزايش برداشتنحوه جريان سیال در مخازن ترکدار، آشنايي با انوا  تخلخل و تراوايي مخازن ترکدار، آشنايي با مفاه 

 در مخازن ترکدار
 رئوس مطالب:

اي اليه جريان –جريان سیاالت در سن  مخزن شکافدار  –هاي ماتريس ترک تخلخل و تراوائي سیستم –بندي و خصوصیت ترکها طبقه

 هاي آرام و آشفته.جريان –تراوائي نسبي  –نازک 

 –گاز محلول در نفت  – Convectionنفت در ترکها بطريق  جابجائي –انتشار  –د هاي تولیمکانیزم –نواحي مختلف مخزن  

تأثیرات  –آشام  –محاسبة میزان ريزش  –ريزش ثقلي اجباري  –سقوط آزاد  –ريزش ثقلي  –انگشتهاي گازي  –پديده فوق اشبا  

ار تزريق گاز نامتعادل در مخازن ترکد –هاي مرتبط ه ماتريسريزش ثقلي در مجموع –ها انوا  ارتباطات بین ماتريس –ها بر يکديگر ماتريس

 .برداري ثانويهمقايسه عملکرد مخازن ترکدار در تخلیه طبیعي و بهره –
 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 زمون نوشتاري آ               آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 

 فهرست منابع:

 
T.D. Van Golf Racht, “Fundamentals of Fractured Reservoir” , Elsevier, 1982. 

R.A. Nelson, Geologic Analyses of Naturally Fractured Reservoirs , Elsevier, 2001 

A.M. Saidi, “Reservoir engineering of Fractured Reservoir” 

Chilingaration, G.V., Mazzallo S.J., Ruieke H.H., “Carbonate Reservoir Characterization”, 

Amsterdam, Elsevier, 1996. 

Reiss, L., “The Reservoir Engineering Aspects of Fractured Formations”, Institute Francais Du 

Petrol-Paris, Technip, 1980. 
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 مدلسازي و شبیه سازي مخازن
Petroleum Reservoir Simulation 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

 -- درس يا دروس پیش نیاز

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:
 مقدمه، معرفي، انوا  فرموالسیون )پیوسته، گسسته شده و پیاده سازي( -1

 فرموالسیون پیوسته معادالت جريان )سیالبزني، نفت مرده، ترکیبي و عملیات حرارتي( -2

 ) چند فازي، چند بعدي، هتروژن( FDM –روش تفاضل محدود  -3

 و روش حجم محدود   FEM –روش عناصر محدود  -4

 PVTشبیه سازي ترکیبي و مخازن شکافدار )ترکیبي و نفت سیاه( با تاکید بر محاسبات  -5

 مرزي، روش کربن، نیمه تحلیلي( اجزاء -انتگرال معکوس –ساير روش ها ) خطوط جريان  -6

 اي ازدياد برداشت و کاربردهاي ثانوي )تطبیق تاريخچه، همجوشي داده ها و ...(شبیه سازي روش ه -7

 up scaling)و افزايش مقیاس ) Multi scale)شبیه سازي چند مقیاسي ) -8

 مقايسه و تحلیل داده هاي مورد نیاز شبیه سازي -9

 کارگاه نرم افزار -11

 شده و پیاده سازي(مقدمه، معرفي، انوا  فرموالسیون )پیوسته، گسسته  -1

 فرموالسیون پیوسته معادالت جريان )سیالبزني، نفت مرده، ترکیبي و عملیات حرارتي( -2

 ) چند فازي، چند بعدي، هتروژن( FDM –روش تفاضل محدود  -3

 و روش حجم محدود   FEM –روش عناصر محدود  -4

 PVTاکید بر محاسبات شبیه سازي ترکیبي و مخازن شکافدار )ترکیبي و نفت سیاه( با ت -5

 مرزي، روش کربن، نیمه تحلیلي( اجزاء -انتگرال معکوس –ساير روش ها ) خطوط جريان  -6

 شبیه سازي روش هاي ازدياد برداشت و کاربردهاي ثانوي )تطبیق تاريخچه، همجوشي داده ها و ...( -7

 up scaling)و افزايش مقیاس ) Multi scale)شبیه سازي چند مقیاسي ) -8

 مقايسه و تحلیل داده هاي مورد نیاز شبیه سازي -9

 کارگاه نرم افزار -11
 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 

 ع:فهرست مناب
1- K. Aziz, A. Settari, Petroleum Reservoir Simulation, Applied Science. 
2- G. W. Thomas, Principles of Hydrocarbon Reservoir Simulation, International Human Resources 

Developments Corporabon 
3- T. Ertekn, J.H. Abou-Kasiem, G.R. king, Basic Applied Reservoir Simulation, SPE Textbook Senies.  
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4- Principles of Applied Reservoir Simulation, J.R. Fanchi Elsevier 
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 رياضیات مهندسي پیشرفته
Advanced Engineering Mathematics 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

 -- درس يا دروس پیش نیاز

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 الف : بخش عددي:  

 پايداري –منابع خطا  –متدهاي عددي  –مقدمه شامل تعاريف انوا  مسائل عددي  -

هاي  درون ياب )فواصوول مسوواوي و غیر مسوواوي( چند جمله ايهاي درون يابي    چند جمله اي –درون يابي و تقريب  -

 حداقل مربعات –مکعبي )اسپالنها( 

 –برون يابي ريچاد سوووون  –فرمولهواي گواوس    -کوتس –فرمولهواي نیوتن   -انتگرال گیري و مشوووتق گیري عوددي  -

 انتگرالهاي ناسره.  –چندگانه انتگرالهاي 

 نیوتن و تغییر يافته نیوتن.  –حل يک معادله و دستگاه معادالت غیر خطي روشهاي تکرار  -

 SORحل دستگاه معادالت خطي روشهاي تکرار گاوس سايدل  -

 حل معادالت ديفرانسیل معمولي با شرايط اولیه   -

 ران  کوتا( –روشهاي يک گامي )اويلر  -

 کنترل گام و خطا –چند گامي روشهاي  -

 حل معادالت ديفرانسیل معمولي با شرايط مرزي   -

 روش تفاضلهاي متناهي   –روش پرتاب  -

 معادالت همگن با شرايط همگن مقادير ويژه و توابع ويژه  -

 پايداري   –حل معادالت ديفرانسیل جزئي به روشهاي تفاضلهاي متناهي  -

 سائل فوق  استفاده از کامپیوتر در حل م -

 ب: بخش تحلیلي  

ي استوانه ا –قطبي  –هذلولي در دستگاههاي مختصات دکارتي  –سهموي  –معادالت ديفرانسیل پاره اي شامل بیضوي 

 –ل توابع بس –مسائل استرم ل ويل و تعامد  -تبديل الپالس  –بسط توابع ويژه  –روشهاي جداسازي متغیرها   -کروي  –

 الگور و غیره.  –هرمیت  –گاما  -لژاندر
 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 فهرست منابع:
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Burden & Faires, "Numerical Methods" 2nd de, I.T.P., 1998. 
Gerald & Wheatley, "Applied Numerical Analysis", 6th ed, Addison Wesley Longman, 1999. 
P. Wers, D.L., " Boundary Value Problems" , 3rd ed, Academic Press, 1987. 
Trim, D.W., "Applied Partial Differential Equations" , P.W. S., 1990. 

 

 ي پیشرفتهآنالیز چاه آزمائ

Advanced Well Test 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 مقدمه: نقش چاه آزمايي در مدل کردن و تشخی  رفتار مخزن -1

 اصول چاه آزمايي -2

 تاريخچه چاه آزمايي -3

 روش هاي آنالیز -4

 استفاده از روشهاي تبديل الپالس براي حل معادله ديفرانسیلي انتشار با شرايط مرزي مختلف -5

 دلهاي چاه آزمايياجزاء مختلف م -6

استفاده از روشهاي خط مستقیم براي تعیین اثرات نزديک چاه: اثرات انباره، ضريب پوسته، شکاف هیدررولیکي، مشبک کاري  -7

 جزئي 

 استفاده از روشهاي خط مستقیم براي تعیین رفتار مخزن: همگن، تخلخل دوگانه، مرکب -8

 ي: گسل، مرز بسته، گسلهاي متقاطعاستفاده از روشهاي خط مستقیم براي تعیین اثرات مرز -9

 type curveتعیین مدل و محاسبه پارامترها به روش منحني هاي  -11

 مشتق فشار  -11

 )فشار و مشتق فشار( براي مخازن همگن type curveاستفاده همزمان از منحني هاي  -12

 نه)فشار و مشتق فشار( براي مخازن با تخلخل دوگا type curveاستفاده همزمان از منحني هاي  -13

 کاربرد مشتق فشار براي تشخی  اثرات نزديک چاه، رفتار مخزن و اثرات مرزي  -14

 آنالیز داده هاي چاه آزمايي در چاههاي افقي -15

 آنالیز داده هاي چاه آزمايي در چاههاي گازي -16

 طراحي آزمايشات چاه آزمايي -17

 جنبه هاي کاربردي در آنالیز داده هاي چاه آزمايي -18

 استاندارد آموزش عملي يک مدل شبیه ساز -19

  تعیین يک پروژه از آنالیز داده هاي چاه آزمايي در يکي از مخازن ايران  -21
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 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 هرست منابع:ف
1- Dominique Bourdet: Well Test Analysis: The Use of Advanced Interpretation Models, Elsevier, 2003 
2- George Stewart, WellTest Design and Analysis,2011.PennWell 

 انتشارات دانشگاه صنعتي امیر کبیر –چاه آزمايي نوين در مخازن نفت و گاز  -3

 

 پیشرفته ازدياد برداشت

Advanced Enhanced Oil Recovery   
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:
 (Mobility Control Process)سیالبزني و کنترل پويائي  -1

 سیالبزني شیمیايي  -2

 تزريق گاز امتزاجي -3

 روش هاي حرارتي -4

 روش هاي غیر استاندارد )روشهاي میکربي و امواج(  -5

 

 روش هاي زير روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 فهرست منابع:
1- Enhanced Oil Recovery  by : Green & Willhite, SPE Text Book Series  
2- Water Flooding by : Willhite 
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 دسي بهره بردا ري پیشرفتهمهن

Advanced Production 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 بیولوزيکي و گرمايي (  –شیمیايي  -آسیب هاي وارده به مخزن )عوامل مکانیکي -

بهبود در تولید از چاه )بررسوي مشوکالت تولیدي و تشوخی  آن ، انگیزش چاه، روشهاي مديريت و کنترل ماسه، روشهاي     -

 تولید آسفالت، روشهاي جلوگیري از هیدرات و ... (  جلوگیري از

 روشهاي فراز آوري مصنوعي با استفاده از متدهاي نودال آنالیز  -

 چند شاخه اي و ... (  –روشهاي پیشرفته تکمیل چاه ) چاههاي هوشمند  -
 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                ن ترم میا              ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:

1- Well Completion Design  by : Jonthan Bellarby  
2- Petroleum Production Engineering by : Boyun Guo, William clyons, Ali Ghalambor 
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 مهندسي مخازن گازي

Gas Reservoir Engineering 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 اصول مهندسي مخازن گازي شامل : بررسي عملکرد مخازن گازي در نواحي مختلف دياگرام هاي فازي  فصل اول : 

دالت جريان معا –شعاعي  –جريان هاي خطي  –معادالت حاکم بر جريان سویال گازي در محیط متخلخل شامل : قانون دارسي   فصل دوم : 

 در بستري موازي و سري

 Flowروش هاي   AOFبدست آوردن  – Deliverability Testsنحوه آنالیز آزمايشوات چاه آزمائي در مخازن گازي شامل :   فصل سوم : 

after Flow test – Modified  Isochronal Test - Isochronal Test –  استفاده ازType curve  در آنالیز مخازن گازي 

 استراتژيهاي تولید از مخازن گازي فصل چهارم : 

 اصول مهندسي مخازن گاز میعاني  فصل پنجم : 

 CCEو  CVDنحوه آنالیز آزمايشات خواص سیاالت در مخازن گازي شامل آزمايشات فصل ششم : 

 هرز روي میعانات گازي و محاسبات آن فصل هفتم : 

  تاثیر آبي در عملکرد مخازن گازي فصل هشتم : 
 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:

1- Hand book of Gas Res. Eng.  
2- Hand book of Res. Eng. 
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  پیشرفته گذراي فشار و متغیر  بيد آنالیز

Advanced Rate and Pressure Transient Analysis 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 اولفصل 

 آنالیزدبي متغیراي بر مبحث مقدمه

 مروري بر مباحث الپالس و کد نويسي و کاربرد آنها در اين درس
 

 دومفصل 

 دروشهاي تجربي و مدرن در آنالیز داده هاي تولی

 ARPSمروري بر منحني هاي کاهش  
 

 سومفصل 

 ترکیب نمودارهاي دوره گذرا و حالت شبه پايدار

 Fetkovichمنحني هاي افت 
 

 چهارمفصل 

 روشهاي مدرن آنالیز تولید
 

 پنجم فصل 

 مفهوم زمان معادل

 Blasingmaeمنحني هاي افت 
 

 ششمفصل 

 Agarwal-Gardnerمنحني هاي افت 

 ابت به دبي ثابتتبديل معادله فشار ث
 

 فصل هفتم

 (NPI)مفهوم انتگرال فشار نرمال شده 

 RTAحل مثال هاي واقعي و کاربرد 
 

 هشتمفصل 
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 آنالیز فشارگذرااي بر مبحث مقدمه
 

 نهمفصل 

 ( Deconvolution)استفاده از مفهوم واهم آويخت  

 نقاط قوت و ضعف مفهوم واهم آويخت
 

 دهمفصل 

 ه اييآنالیز فشار مخازن چند الي

 در چاه آزمايي مخازن اليه اي  PLT استفاده از 
 

 يازدهمفصل 

 بررسي آنالیز فشار به صورت عددي براي مخازن پیچیده
 

 دوازدهمفصل 

  (Non-Ideal Wellbore Storage) بررسي اثر دهانه چاه براي حاالت غیر ايده آل

 مدل هاي 
 

 سیزدهم و چهاردهمفصل 

 برد آنها در مهندسي مخزنو کار Formation test معرفي 

 Formation testتفسیر داده هاي 

 Formation testبررسي اثر فوق شارژ روي داده هاي 
 

 پانزدهمفصل 

 بررسي روش هاي مختلف مشتق گیري براي حالت ساخت فشار 

 شانزدهمفصل 

 حل مسايل پیچیده تغییر دبي و فشار  توسط نرم افزار 

 ر بررسي عدم قطعیت در آنالیز فشا
 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 

 فهرست منابع:

 Advanced Reservoir Engineering, by T. Ahmed   and P. Mckinney , Elsevier Publication, 

2005 

 Advanced Production Decline Analysis and Application,  by Sun Hedong, Elsevier 

Publication, 2015  

 Wireline formation testing and well deliverability, by George Stewart, PennWell Publication, 

2012 

 WellTest Design and Analysis, by George Stewart, PennWell Publication, 2011 
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  Formation and Well Testing, by: Fikri J. Kuchuk, Mustafa Onur , Elsevier Publication, 2010  

 Dynamic Data Analysis by KAPPA, 2015 

 Technical Papers 

 

 

 موارد ويژه در مهندسي نفت

Special topic in petroleum engineering 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 لمي:سفر ع

 سمینار:

 رئوس مطالب:

براساس نیازهاي عملیاتي و تحقیقاتي صنعت نفت در زمینه هاي اکتشاف، حفاري ، تولید و مخازن هیدروکربوري و وجود 

 واحد ارائه خواهد شد.   3کارشناس مدرس در هر يک از موارد ويژه فوق دروس مختلفي در 

 
 
 

 

 وش هاي زيرروش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از ر

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:
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 برنامه نويسي کامپیوتري پیشرفته

Advanced Computer Programming 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي درسنوع 

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 –حلقه ها و کنترلهاي برنامه  m-file)تعريف متغیرها، عملکردها، آرايه ها، ماتريسووها و توابع ( اسووتفاده از  MATLABويسووي اصووول برنامه ن

 بعدي )سطح و کانتور و ... (  3بعدي و  2حالتهاي مختلف ترسیم  –عملیات ماتريس  –توابع عددي ، برداري و آرايه اي  –عملکرد هاي منطقي 

حل دستگاههاي غیر خطي وسايل بهینه  –انتگرالگیري عددي  – ODEحل معادالت   –توابع سمبلیک  –کار با چندجمله ايها  –کار با فايلها 

 سازي. 

 کار با جعبه ابزارهاي کاربردي در مهندسي نفت

 
 

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:

Curve Fitting Toolbox – Optimization Toolbox- PDE Toolbox- Symbolic Math Toolbox – Neural Network 

Toolbox – Fuzzy Logic Toolbox 
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 وط لولهجريان هاي چند فازي در چاه و خط

Multiphase flow in wells and pipelines 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

يادآوري مفاهیم جريان چند فازي شامل الگوهاي جريان و تعريف متغیرهاي استفاده شده در جريان چندفازي و معادالت اساسي و الگوريتم  -1

 هاي حل 

، مدلهاي مبتني بر آنالیز  Homogeneous No slipرژيم جرياني مي باشوند) مدل هاي توصویف کننده جريان چندفازي که مسوتقل از    -2

  Beggs & Brill)و  Hagedom & Brownابعادي، مدل جريان مجزا، 

)خطوط لوله افقي(،  Taitel & Dukler (1976)مدلسووازي يک بعدي جريان چندفازي در خطوط لوله و تعیین الگوي جريان )مدلهاي   -3

(1980) Taitel et al  ،)خطوط لوله عمودي(Barnea (1987) ) )خطوط لوله شیبدار( 

 Hassan & Kabirمحاسبه افت فشار جريان حبابي با استفاده از روش  -4

 ) خطوط لوله افقي( Sylvester (1987)با استفاده از روش  slug)محاسبه افت فشار جريان قالبي ) -5

 Taitel & Dukler (1990)  خطوط لوله عمودي( و( تصحیح شدهTaitel & Barnea (1990) )خطوط لوله شیبدار ( 

  Alves et.al. (1990)محاسبه افت فشار جريان حلقوي )مدل  -6

 )خطوط لوله عمودي( و  Ansari (1994))خطوط لوله افقي(،  Xiao et. Al. (1990)روش هاي جامع  -7

 Gomes et. al.(2000)  )خطوط لوله شیبدار( 

 ار و الگوي جريان چندفازي )جامد، گاز، مايع(محاسبه افت فش -8

 طراحي لخته گیرها  -9
 

 
 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:

1- Mechanistic Modeling of Gas _Liquid Two- Phase Flow in Pipes, O. Shoham, SPE, 2006. 
2- Fluid flow and heat transfer in wellbores,  A.R. Hasan and C.S.Kabir, SPE, 2002.  (4)مورد  

3- Fundamentals of Multiphase Flow, Christopher E. Brennen, Cambridge University press, 
(8)مورد  .2005  

4-Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Saeid Mokhatab, William A. Poe and 
James G. Speight, Gulf Publishing Company, Houston, TX, USA, 2006.        
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 تشکیل هیدروکربورهاي جامد

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 نتخابيا نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 یدروکربني در نفت خامرسوبات سنگین ه-الف
 مقدمه:

 تعريف آسفالتین -1

 اجزاي تشکیل دهندة نفت خام

 هاي اشبا  هیدروکربن -1-1-1

 هاآروماتیک -1-1-2

 هارزين -1-1-3

 هاآسفالتین -1-1-4

 آشنايي با آسفالتین -1-2

 هاي آسفالتین طبیعت مولکول -1-2-1

 آسفالتینشیمي -1-2-2

 ساختمان آسفالتین  -1-2-3

 اندازه ذرات آسفالتین  جرم مولکولي و -1-2-4

 اثر عوامل مختلف در تشکیل رسوب آسفالتین  -1-3

 نو  مواد  غلظت و -1-3-1

 نو  حالل  نسبت حالل به نفت و -1-3-2

 اثر دما -1-3-3

 اثر فشار -1-3-4

 ماهیت حالل -1-3-5

 هاي جرياني مشخصه -1-3-6

 عوامل ديگر -1-3-7

 (onset)ربي در اندازه گیري نقطه انعقاد هاي تجروش -1-4

 روش میکروسکوپي -1-4-1

 روش جذب نور  -1-4-2

 روش کشش سطحي -1-4-3

 روش وزن سنجي -1-4-4

 روش هدايت سنجي الکتريکي -1-4-5
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 بررسي انتقال حرارت در پیش بیني نقطه شرو  رسوب -1-4-6

 مدلسازي تعادلي آسفالتین ب:
 ادلي آسفالتینمروري بر مدلسازي تع -2-1

 هاي باقاعدهمدل ت وري محلول -2-2

 Steric colloidal Model (SC)مدل کلوئیدي فضايي  -2-3

 Frectal Aggragation Modelمدل تجمع فرکتالي  -2-4

 

 کاهش نفوذپذيري مخازن در اثر رسوب آسفالتین و اثر آن بر رفتار دينامیک مخازن نفتي-ج

 مقدمه:

 ان کلسترول، در سامانه مخازن نفت خامعنوآسفالتین، به -3-1

 هاي سن جذب رسوبات آسفالتیني بر سطح کاني -3-1-1

 هاي سن  در اثر رسوب آسفالتین  تغییر ترشوندگي سطح کاني -3-1-2

 هاي اثر متقابل نفت خام/آب نمک/سن  مخزن مکانیزم -3-1-3

 آسفالتین هاي پیشگیري ، ممانعت کننده و از بین برنده رسوبروش -3-2

 هاي آسفالتینسینتیک تشکیل کلوخه -3-3

 هاي در حال رشدتعیین بعد فرکتالي خوشه -3-3-1

 هاي در حال رشد آسفالتیناثر غلظت رزين برروي سینتیک خوشه -3-3-2

 کاهش نفوذپذيري و تغییر ترشوندگي سن  مخزن در اثر رسوب آسفالتین -3-4
 

 
 

 روش از روش هاي زيرروش ارزيابي: انتخاب يک يا چند 

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:

1. Ashoori S. Jamealahmadi., "Asphaltene precipitation permeability reduction 

modeling." PhD dissertation, 2003. 

2. Kosta J. Leontaritis., "Asphaltene near-wellbore formation damage modeling." SPE 

39446, 1996. 

3. Civan, F.,"Modeling and simulation of formation damage by organic deposition." Rio 

de Janeiro, Brazil, November 26-29, 1995, 102-107. 

4. Civan, F., "Reservoir formation damage fundamentals modeling, assessment, and 

mitigation." Gulf Publish Company, Houston, 742p, 2000. 

5. Ali, M. A., Islam, M. R., "The effect of asphaltene precipitation on carbonate rock 

permeability: An experimental and numerical approach" SPE production & facilities, 178-

183, 1998. 

6. Wang, S., Civan, F., "Simulation of paraffin and asphaltene deposition in porous 

media." SPE 50746, 1999, 57-66. 

7. Shaojun Wang, Frauk Civan, "Productivity decline of vertical and horizontal wells 
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by asphaltene deposition in petroleum reservoirs." SPE 64991, 2001. 
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 تکمیل چاهها و بهره افزايي

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 تاج چاه  –مقدمه اي در ارتباط با عملیات حفاري و سیاالت حفاري و تکمیل چاه 

تکمیل چاهها بصوووورت  – MRCو  ERDت دار و چاههاي جه –چاههاي افقي / عمودي  –معرفي تکمیل چاه و انوا  روشوووهاي تکمیل چاه 

Dual/ single – ( تکمیل چاهها بصورت حفره باز/ مشبک کاري(Porforation  .تکمیل چاهها بصورت معمولي/ هوشمند 

 روشهاي مختلف تکمیل چاه و اجزاي مختلف تکمیل چاه در هر روش و انتخاب روش مناسب با توجه به وضعیت مخزن

 well completion design)چاه ) طراحي مستقیم تکمیل

 (plug back & water shut off system)روشهاي مسدود سازي و تکمیل چاه مربوط به کنترل آب در چاهها 

 روشهاي برطرف کردن( –انوا   –آسیب هاي سازندي )مکانیزم 

میزان اسید، تعیین نو  اسید و افزودني هاي آن ،  اليه شکافي هیدرولیکي(: طراحي تزريق اسید و تعیین –روشهاي انگیزش چاهها )اسیدکاري 

 راندمان تولید پس از اسیدکاري 

ممانعت از تولید شون: ت وري تولید شون و روشوهاي جلوگیري از آن، محاسوبات مهندسي جهت افزايش تولید، طراحي تزريق شن و مايعات      -

 حامل و فشار تزريقي

 )ترجیحاً در يکي از مخازني که در آن اکثر چاهها بوسیله رشته تکمیلي تکمیل مي شود( طراحي رشته تکمیلي در يکي از چاههاي ايران -

 Vertical lift, well performance , Inflow/out flow)سیستم تولید چاه )

 جريان سیال در چاههاي عمودي/ افقي 

 چاهها و طراحي رشته تولیدي مناسب براي  (Production Optimization)بهینه سازي تولید 

 روشهاي فراز آوري مصنوعي در چاههاي نفت

 در تکمیل و تعمیر چاهها   Coiled Tubingاستفاده از  

 
 

 

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:
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1- Michael Golan : Well Performance   
2- Dale Baggs: Production Optimization Using Nodal Analysis  

 

 

 مهندسي مخازن پیشرفته

Advanced Reservoir Engineering 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

جريان سیال در درون محیط هاي متخلخل ) جريان  –فشار مويینه مجازي  –مجازي نفوذ پذيري  -مروري بر روشوهاي حجمي و موازنه مواد  

بررسووي  –بررسووي روشووهاي پیش بیني عملکرد مخزن  –جريان چندي فازي در دو بعد(  –جريان يک سوویال در دوبعد  –چند فازي در يک بعد 

ذخیره سازي گاز  – abnormal gas reservoir)نرمال )مهندسي مخازن گازي غیر  –آب و گاز در مخازن  coning)پديده مخروطي شودن ) 

((Gas storage – ( مهندسي مخازن گاز میعاني(Gas condensate reservoirs –  مروري بر  –مفاهیم مهندسي مخازن در چاههاي افقي

 مهندسي مخازن ترکدار . 

 
 

 
 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:

1- Craft and Hawkins: Applied petroleum Reservoir Engineering. 
2- Hand Book of Reservoir Engineering  
3- Tarek Ahmed,  Advanced Reservoir Engineering  
4- Related Papers 
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 چاه پیمائي پیشرفته

Advanced well logging 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 فصل اول : مقدمه 

 توسعه کاربرد چاه پیمائي در سالهاي اخیر و اهمیت آن در امور اکتشافي  -1

نمودارهاي مغزه گیري(  –حفاري  –ه روشهاي معمول در بررسي و ارزيابي سازندها: الف: روشهاي مستقیم )نمودارهاي خرد -2

 ب : روشهاي غیر مستقیم )نمودارهاي چاه پیمائي( و توسعه آنها در سالهاي اخیر

 فصل دوم : خصوصیات فیزيکي و ضرايب هیدرودينامیکي سنگها 

 مقاومت مخصوص و ضريب قابلیت هدايت الکتريکي سنگها و ذکر عوامل آن  -1

 تعريف تخلخل و شرح انوا  آن  -2

 پذيري نفوذ -3

 ضريب ذخیره  -4

 ضريب اشبا  -5

 ضريب طبقه اي  -6

 شرح خواص مناطق اشبا  آغشته و غیر آغشته اطراف ديواره چاه  -7

 فصل سوم : روشهاي چاه پیمائي 

 SPروش  -1

روش الکتريکي نرمال، میکروالگ )میکرونرمال و میکرواينورس(، میکروالنزوالئي، النزاالئي، النزالگ گرادنیت، القائي، اندازه  -2

 ي مقاومت ويژه محلول چاه گیر

روشهاي راديو متري )ساختمان اتمي عناصرو منشاء اشعه  -3  NCT, LTD)روش راديواکتیو طبیعي، روش  ..

 روش صوتي  -4

 روش درجه حرارت سنجي  -5

 روش قطر چاه سنجي  -6

 فصل چهارم : روش محاسباتي 

 نمودار هاي مختلف روش ارزيابي نمودارها و محاسبه پارامترها بوسیله  -1

 طرز استفاده پارامترهاي فیزيکي موجود بوسیله کامپیوتر و محاسبات نهائي  -2

 فصل پنجم : 
 کاربرد روشهاي چاه پیمائي در تولید )نفت، ذغال سن ، آهن(

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير
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 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:

1- Pirson, S.J., Handbook of Well log Analysis, Prentice Hall Inc., 1963. 
2- Serr, O., Fundamental of Well-log Interpretation, Vol.2, Elsevier Publishers Ltd. 1984. 
3- Wyllie, M.R.J., The fundamentals of electric log interpretation, academic press Inc., 1957. 
4- Interpretation Principles-Applications, Schlumberger, 1992 
5- Interpretation Principles-Charts, Schlumberger, 1992 
6- Geological Application of Wireline logs, Geological Society London, 1992. 
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 مکانیک سنگ پیشرفته

Advanced Rock Mechanics 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 مفاهیم اولیه :  -1

صوصیات تاثیر فشاري همه جانبه بر خ –پورو االستیته  –تاثیر سیاالت بر خصوصیات سن   –ترمواالنسیته  –تاثیر حرارت بر خصوصیات سن  

 سن  

 : ويژگیهاي ناپیوستگي  -2

ي ) از تهیه نمودارهاي تفسیر –تحلیل گرافیکي ناپیوستگیها  -روشوهاي برداشوت ناپیوسوتگي ها در صحرا    -ورودي بر تعاريف ناپیوسوتگي ها  

 تاثیر آب بر ناپیوستگیها. –تاثیر ناهمواريها بر مقاومت برشي  –دياگرام ، کنتور دياگرام ( 

 معیارهاي شکستگي :  -3

 معیارهاي تجربي شکستگي  –فون میزس  –ترکها  –مور  –معیارهاي کولمب 

 مفاهیم اختصاصي مکانیک سن  مرتبط با نفت :  -4

 Hydraulic Fracturing)شکست هیدرولیکي )

 Casing Collapse)مچالگي لوله هاي جداري)

 Wellbore Stability)پايداري چاه )

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               مستمر  ارزشیابي

  فهرست منابع:

 E. Fjaer et al., Petroleum Related Rock Mechanics  

 P. Charles - Rock Mechanics Petroleum Application  

 Petroleum Rock Mechanics: Drilling Operations and Well Design - Kindle edition  

by Bernt Aadnoy, Reza Looyeh 
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 مهندسي حفاري پیشرفته

Advanced Drilling Engineering 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

: طراحي چاه و عوامل مؤثر بر آن، پیش بیني مواد و مصالح (Making a Hole)حفاري يک حفره  -1 -1

 مورد نیاز ، تهیه زمان بندي، برآورد بودجه و هزينه ها ي مورد نیاز.

 (Drilling Optimization)بهینه سازي عملیات حفاري و روشهاي پیش بیني آن  -2

 مشکالت حفاري و راههاي مقابله  -3

 هرزروي ها 

  گیرلوله ها 

  حفاري اليه هاي شیلي و مارلي 

  نصب پالگ هاي سیماني و مگنستي 

 ن اليه هاي کم فشار و پرفشار )اليه هاي با فشار متفاوت(حفاري همزما 

 حفاري جهت دار و افقي   -4

  تعاريف و کاربردها 

  سیستم هاي مختصات 

  انوا  مسیرهاي حفاري جهت دار 

  ابزار و تجهیزات 

  محاسبات حفاري جهت دار 

 (UBD)حفاري فروتعادلي   -5

 تعاريف و کاربردها 

 مزايا و محدوديتها 

  انوا  روشها 

 بزار و تجهیزات ا 

  گل هاي حفاري مورد نیاز برايUBD 

  محاسبات 
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 لوله مغزي سیار -6

 مشخصات و محدوديتها 

  ابزار و تجهیزات 

 )کاربرد ها )جابجايي گل، نصب پالگ سیماني، اسیدکاري، زنده سازي چاه، نمودارگیري 

 حفاري با لوله مغزي سیار 

7- Snubbing & striping 
 تعاريف و کاربردها 

 شي روشهاي مک 

 روشهاي دمشي 

  ابزار و تجهیزات 

 تکنولوژي هاي جديد      -8

  حفاري با روش فشار مديريت شدهMPD)) 

 Casing Drilling 

 (Extended Reach Drilling) ERD 

 Multi Lateral 

 Cluster Wells 
 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                م میان تر              ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:

 

 Advanced Drilling and Well Technology, by Bernt Aadnoy, Iain Cooper, Stefan Miska, Robert F. 

Mitchell, and Michael L. Payne ,2009 

 Advanced Drilling Engineering, G. Robello Samuel, Xiushan Liu,2009 

 Applied Drilling Engineering, by Bourgoyne, Chenevert, Milheim, Young, SPE Textbook Series, 19 

 Underbalanced Drilling Manual, Gas Research Institute, GRI, Chicago, 1997. 

 

 

  



 
 

129 

 

 ويژه در مهندسي بهره برداري مباحث 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  درسکد 

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

اين درس براسووواس نیوازهواي عملیواتي و تحقیقواتي صووونعت نفت در زمینه هاي مختلف تولید و اسوووتخراج از مخازن      

واحد ارائه خواهد شد. الزم است که قبل از ارائه ، مواد درسي به تصويب گروه  3هیدروکربوري و وجود کارشوناس مدرس در  

 تخصصي مربوطه برسد. 

 

 زيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زيرروش ار

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:
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 بهره برداري و مهندسي محیط زيست در حفاري

Environmental Engineering in Drilling and Production 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 

یستم سیر انرژي در اکوس -فعل و انفعاالت در اکوسیستم -تعريف محیط زيست، قوانین ماده و انرژي، اکولوژي و اکوسیستم

 اثرات آلودگي بر اکوسیستم -هاي مختلف

بازيافت انرژي از مواد  –شها و امکانات صرفه جويي رو -ارزيابي مصرف انرژي –کنترل و بهینه سازي انرژي هاي آالينده 

 زائد

تعیین و ارزيابي صدمات زيست محیطي ناشي از  -آلودگي هاي محیط زيست: تعريف آلودگي )آلودگي هوا، آب و خاک( 

  -حفاري و  بهره برداري از مخازن هیدروکربوري و ساير بخش هاي مرتبط    فعالیت هاي انرژي با تاکید بر

 مايعات و حذف آلودگي هوا -هاي آلوده زدايي: زباله زدايي جامدات تکنیک

 

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:
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 تخريب سازند

Formation Damage 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس 

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 
 تعريف تخريب سازند -

 بررسي عوامل موثر در تخريب سازند و مدلهاي رياضي مربوطه  -

 عوامل مکانیکي تخريب سازند -

 حرکت ذرات معلق در محیط زيست به هنگام تولید سیال از سازند به چاه  -                  

 وذ ذرات خارجي در سازند به هنگام گردش سیاالت حفاري به هنگام حفاري و تکمیل چاه و تحريک چاه نف -                  

 بلوکه شدن سیاالت در محیط متخلخل -                  

 و عوامل موثر آن  wet abilityتغییر  -                  

 عوامل شیمیايي تخريب سازند :  -

 سیال با سن  مخزن تخريب سازند در اثر تماس -                  

 تخريب سازند در اثر تماس سیال خارجي با سیال سازند  -                  

 به هنگام حضور سیاالت ناسازگار  wet abilityتغییر  -                  

 عوامل بیولوژيکي تخريب سازند -

 عوامل گرمايي تخريب سازند -

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               رزشیابي مستمر ا

  فهرست منابع:
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 طراحي و برنامه ريزي چاهها

Design and planning of wells 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس 

 الزامي نوع درس

ا دروس پیش درس ي

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 

 مقدمه

 اصول طراحي چاه

 اط جداره گذاري و آستره گذاريانتخاب نق

 انتخاب نحوه تکمیل چاهها بر اساس منحني هاي تولید و آخرين قطر چاه

 طراحي موارد الزم در هر حفره شامل: هیدرولیک، نو  مته، طراحي جداري ها و .....

 و روش هاي بهینه کردن زمان حفاري  Learning Curveروش هاي تخمین زمان بندي: منحني هاي 

 یز ريسک در حفاريآنال

 روش هاي محاسبه هزينه چاههاي مختلف

 برنامه ريزي و طراحي  يک چاه نمونه در يکي از مخازن ايران

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:

1- Drilling Engineering, A complete Well Planning Approach, byNeal Adams and Tommie Carrier. 
PennWell Publishing Company, Tulsa, OK, 1985 
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2- Practical Well Planning and Drilling Manual, by Steve Devereux. PennWell Publishing Company, 
Tulsa, OK, 1998 

3- Modern well design / Bernt S. Aadnøy 

 

 حفاري فراساحلي

Offshore Drilling 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس 

 الزامي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 
 مقدمه

 تفاوت هاي حفاري دريايي و خشکي

 انوا  سکو ها ي دريايي 

  BATCH DRILLING حفاري دسته اي       

 ايي  در مناطق کم عمق ، نیمه عمیق و عمیق اصول و طراحي  تجهیزات حفاري دري 

 حفاري و تکمیل چاه در مناطق عمیق دريا

 و اجزاي آن    Dual Gradientروش حفاري 

  Mud Line Suspensionسیستم  

 تشريح  نحوه عملکرد سیستم  هاي زير در حفاري دريايي : 
1- DPS  
2- BOP &  BACK UP SYSTEM  & BOP CONTROL 
3- URMP  &LMRP 
4- EDS 
 

 حفاري  برانوا   مختلف موج در دريا و تاثیر آن  

 انوا  رايز هاي حفاري از جمله کامپوزيتي  و ... 

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:
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 Offshore Oil Drilling, Nick Hunter , Heinemann Library, 2011 
 

 Handbook of Offshore Engineering (2-volume set), (Elsevier Ocean Engineering) Hardcover – 21 Jun 
2005  by Subrata Chakrabarti 

 Subsea Engineering Handbook Hardcover – January 27, 2012 by Yong Bai (Editor), Qiang Bai (Editor)   

 Offshore Operation Facilities: Equipment and Procedures  By Huacan Fang, Menglan Duan ,2009 

 Nergaard, Arnfinn: Kompendium; Design of Subsea Production Systems 

 Nergaard, Arnfinn: Kompendium; Subsea Control Systems 
 Design and operation of Subsea Production Systems, Part 1: General requirements and 

recommendations  

 

 سیاالت حفاري پیشرفته

Advanced Drilling Fluids 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس 

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 

  مروري بر اهم وظايف سیاالت حفاري 

    بندي انوا  سیاالت حفاري و کاربردهاي آنها )پايه آبي، پايه روغني، هوازده، تکمیلي، مروري بر تقسیم

 و ... ( UBDگاليکولي ، سیلیکاته، سیال 

  طبقه بندي مواد و افزايه هاي مصرفي سیال حفاري و آشنايي با روشهاي ارزيابي و استاندارد هاي مربوطه

(….,OCMA, API) 

 اندازه گیري خصوصیات گل حفاري  مکانیزم عملکرد وسايل و ادوات 

  محاسبات مربوط به سیاالت حفاري 

  تمیزسازي حفره چاه و عوامل مؤثر بر آن 

  انوا  ، ساختمان، میزان تورم و نقش پارامتر (شیمي رس هاCEC) 

 ) .... رئولوژي سیاالت حفاري )انوا  مدلهاي سیاالت حفاري و 

 کنترل جامدات 

 

 چند روش از روش هاي زير روش ارزيابي: انتخاب يک يا

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nick+Hunter%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Subrata+Chakrabarti&search-alias=books-uk&text=Subrata+Chakrabarti&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Yong-Bai/e/B001H6NTPE/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Qiang+Bai&search-alias=books&text=Qiang+Bai&sort=relevancerank
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  فهرست منابع:

 

 Drilling Fluids Engineering, PAL SKALLE,2011 

 Baker Hughes INTEQ - Drilling Fluids Reference Manual  
 

 Drilling Fluids Technology - Exxon Manual 
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 ويژه در مهندسي حفاري مباحث

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

براساس نیازهاي عملیاتي و تحقیقاتي صنعت نفت در زمینه هاي مختلف  حفاري و وجود کارشناس مدرس، اين درس در 

  درس سرفصل هاي آن به تصويب گروه مربوطه برسدواحد ارائه خواهد شد. الزم است قبل از ارائه  3

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:
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 رفتهنمودارگیري چاه پیش

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 ر علمي:سف

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 اهداف، انتظارات و نقشه راه مقدمه:

 اهداف، انتظارات و نقشه راه مقدمه:

 نگاهي کوتاه به مباني نمودارگیري: 1فصل 

 در مخازن ماسه سنگي و کربناته "quick look"مثال هائي از آنالیز نمودار چاه توسط نگاه سريع  :2فصل

 : سن  شناسي و سیاالت(volumetric analysis)ي از آنالیز حجمي اصول و کاربردهاي :2فصل 

 مغزه ها، داده هاي مغزه، و عملیات مغزه گیري :4فصل 

 ماسه اي –آنالیز شیلي  :5فصل 

 از نمودارهاي چاه (volumetric concentration)تخمین تمرکز حجمي  :6فصل 

 تخمین تراوائي از نمودار هاي چاه :7فصل 

 بندي سن  ها بر اساس ذخیره و خصوصیات جريان: تعريف واحد هاي جرياني دسته :8فصل 

 (immiscible-flow)       مقیاس خصوصیات الکتريکي و جريان غیر قابل ترکیب  -مطالعات روزنه  :3فصل 

 NMRنمودارگیري تشديد مغناطیس هسته  :11فصل 

 چاه  اصول و کاربردهاي نمودارهاي تصويري و تصوير سازي: 11فصل 

 اصول و کاربردهاي نمودارگیري هنگام حفاري :12فصل 

 تفسیر پیشرفته نمودارهاي مقاومت مخصوص :12فصل 

 اصول و کاربردهاي تست مدرن سازند. :14فصل 

 .Sو  Pمدل هاي فیزيک سنگي و جايگشتي سیال بر اساس چگالي کل و نمودارهاي صوتي امواج  :15فصل 

 لرزه اي سه بعدي و نمودارهاي چاه.رابطه بین داده هاي  :16فصل 

 اصول روند فشردگي، زونبندي پتروفیزيکي، مارکرهاي سازند، و چینه شناسي سکانسي :17فصل 

 اصول تطابق چینه شناسي سنگي و تاريخي بین چاهي. مثال هائي از موازنه سازي نمودارها: 18فصل 

 مخزن اي آشکارسازيساخت مدل هاي پتروفیزيکي از نو  سلولي مناسب بر :13فصل 
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 مثال هائي از تعیین خصوصیات مخزن و تخمین تولید :21فصل 

 ارائه پروژه هاي نهائي، کار با نرم افزار :21فصل 

 نتیجه گیري و خالصه درس :22فصل 
 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:

• Bassiouni, Z., 1994, Theory, Measurement, and Interpretation of Well Logs. SPE Textbook Series Vol. 4. 

• Luthi, S. M., 2001, Geological Well Logs: Their use in reservoir modeling. Springer-Verlag. 

• Dewan, J. T., 1983, Essentials of Modern Open-Hole Log Interpretation. PennWell Publishing Company. 

• Hearst, J. R., and Nelson, P. H., and Paillet, F. L., 2000, Well Logging for Physical Properties: A 

• Handbook for Geophysicists, Geologists and Engineers. John Wiley and Sons, Ltd. 

• Borse, G. J., 1997, Numerical Methods with Matlab. PWS Publishing Company. 

• Middleton, G. V., Data Analysis in the Earth Sciences using Matlab, Prentice Hall. 
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 نقشه برداري عمومي

 48 تعداد ساعت 2 واحدتعداد   کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

شووناخت شوواخه هاي مختلف نقشووه برداري، ريشووه خطا ها و انوا  آنها و دقت اندازه گیري ها، مختصووري از اصووول      

کاردتوگرافي و شوناخت انوا  آن و اسوتاندارد نقشه ها، آشنايي با سیستمهاي تصوير، روش هاي اندازه گیري مستقیم، طول،   

 داد، روش هاي غیر مستقیم اندازه گیري طول، ترازيابي، اندازه گیري زاويه وتعیین امت

پیمايش و مثلث بندي: تعیین مختصوات و مختصوري از ترفیع و تقاطع، تاکثومتري و برداشووت جزئیات، آشنايي با اصول   

 فتوگرامتري و کاربرد عکس هاي هوائي  

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:
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 کنترل فوران

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

-- 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 فشار سازند، ضريب شکست و مقاومت سازند،  

 ت وري کنترل فوران و روش هاي کنترل

 نحالت هاي خاص در کنترل فورا

 ابزار مورد نیاز در کنترل فوران

 کنترل فوران در آبهاي عمیق

 (Slim Hole)کنترل فوران در حفره هاي کوچک 

 کنترل فوران در چاههاي افقي و جهت دار

 تمرين و آموزش عملي با دستگاه شبیه ساز

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

  فهرست منابع:

 Advanced Well Control , David Watson, Terry Brittenham & Preston L. Moore 

 Blowout and Well Control Handbook , Robert D. Grace, Bob Cudd, Richard S. Carden and Jerald L. 

Shursen 

 Practical Well Control, 1998 by Ron Baker 

http://www.amazon.com/Practical-Well-Control-Ron-Baker/dp/0886981832/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1455427966&sr=1-1&keywords=WELL+CONTROL
http://www.amazon.com/Practical-Well-Control-Ron-Baker/dp/0886981832/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1455427966&sr=1-1&keywords=WELL+CONTROL
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 شرفتهیپ سازند بیآس

Advanced Formation Damage 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

  درس: ياهداف کل
 کنترل آن   ویتشخ ين روش هایجاد آن و همچنيب سازند و عوامل ایآس يبا مفهوم کل ييآشنا
 

 

 رئوس مطالب:

 نگاه کلي بر آسیب سازند و تاثیر آن بر قابلیت تولید - -1فصل  

از چاه،  دیچاه، تول زشیچاه، انگ سيچاه، سرو لیتکم ،يمانکاریس ،يحفار اتیعمل يسازند ط بیآس ،يال و واقع دهيا طيدر شرا دیتول

ذرات جامد گل،  زوياز مهاجرت ذرات ر يناش ،يکیمکان ،يائیمیازند شس بیآس هاي زمیبرداشت.  مکان اديازد اتیآب و عمل قيتزر

 .در اطراف چاه، تورم رس ونیامولس لیتشک و گاز، سن ، انسداد آب يدگترشون تیرخاصییتغ ،يکيولوژیب

 توصیف سنگ مخزن و آسیب سازند موثر از رسوب   -2فصل 

سازند هاي نفتي، اجزاي سنگهاي رسي و حساسیت به سیال، مشخصه کاني شناسي و ارزيابي حساسیت سازند هاي حاوي نفت، منشا 

کوزني و اصالح آن در شرايط -سازي سنگهاي مخزن، مدلسازي تورم رس و کاهش تخلخل و تراوائي حاصل از آن، مدل تراوائي کارمن

 تشکیل رسوب، رشد کینیتیکي کريستال و رسوب هاي غیر آلي در محیط متخلخل

 وثر ازذراتآسیب سازند م -2فصل 

موثر از انتقال ذرات ريز، مدل حفره هاي موازي مسدود شده و مسدود نشده، مکانیسم انسداد گلوگاه  آسیب سازندمنشائ ذرات ريز، 

ي، مکانیزم حمل ذرات، مکانیسم نشست رسوب روي سطح سن ، مدلهاي مختلف کاهش تراوائي متناظر با هر مکانیزم، سرعت بحرانها، 

 ر دينامیک گل، مدلسازي تشکیل فیلتر کیک خطي ، مدلسازي تشکیل فیلتر کیک شعاعي، سايش کیک در اث

 آسیب سازند موثر از تشکیل رسوب آسفالتین -4فصل  

دياگرام فازي رسوب آسفالتین، مدلسازي دينامیکي آسیب سازند ناشي از نشست آسفاتین در سن  مخزن در جريان تک فازي، مدل 

 ، مدلسازي دينامیکي آسیب سازند ناشي از نشست رسوب آسفاتین در سن  مخزن در جريان دو فازي، جذب آسفالتین در سطح سن

 نشست همزمان آسفاتین و پارافین، آسیب سازند ناشي از تشکیل کندانس 

 تشخیص پتانسیل آسیب سازند -5فصل 
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هدارنده مغزه، تعیین آسیب سازند ناشي از گل تعیین آسیب سازند ناشي از رسوب آسفاتین در سن  مخزن با استفاده از دستگاه نگ

 يحفاري در شرايط دينامیک با استفاده از دستگاه نگهدارنده مغزه، آنالیز و تفسیر نتايج آزمايشگاهي با استفاده از مدل،  توسعه مدل عدد

 بمنظور بررسي بیشتر و ارائه آنالیز حساسیت از پارامتر هاي موثر 

 سازند و مثال هاي موردي کاربرد میداني آسیب -6فصل 

در اثر روشهاي انگیزش چاه )اسید کاري، ايجاد شکاف هیدرولیکي( و حفر چاه هاي افقي ، بررسي تمايل مخزن به تولید سازند  بیآس

 نشن، بررسي موردي آسیب سازند در میادين)ناشي از تولید شن، گراول پک، فیلتر شدن و نفوذ گل حفاري، تزريق آب، تشکیل امولسیو

 در اطراف چاه(، تشخی  و اندازه گیري آسیب سازند در میادين، کنترل  آسیب سازند در میادين

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 ردي عملک                آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 فهرست منابع:

 Faruk Civan, Reservoir Formation Damage, Fundamental, Modeling Assessments, and Mitigation, 2nd Edition, 

2007, Elsevier.  

 Faruk Civan, Permeability Impairment by Fines Migration and Deposition in Porous Media Including Dispersive 

Transport, Trans. Porous Media, 2010  

 Pavel Bedrikovetsky et al., Particle Detachment Under Velocity Alternation during Suspension Transport in Porous 

Media, Trans. Porous Media, 2011 
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 چاه شرفتهیپ زشیانگ
Advanced Well Stimulation    

 48 ساعت تعداد 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

-- 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 س:در ياهداف کل

 شيافزا ين شده براییل به اهداف تعیمربوطه جهت ن يندهايفرآ يزش چاه و روش آن انجام آن به همراه طراحیبا مفهوم انگ ييآشنا

 ب پوستهيد و کاهش ضریتول

 
 رئوس مطالب:

 زش مخزن در استخراج نفتیانگ -1فصل  

 و ... يمغز ، اثرات پوسته، عملکرد لولهيافق ياستخراج نفت، عملکرد مخزن، چاه ها

 

  ييف سازند:  مخزن و چاه آزمایتوص -2فصل 

 ر تست،  ی،مشتق فشار، تفسيتميمه لگاریو ن يتميلگار يها يروش هورنر، منحن

 

 يک سنگ سازند و چاه نگاریمکان -2فصل 

  يي  تخلخل و تراواین، تشخيرفتار سن  در برابر فشار و دما، استرس و استر

 

 يد کاریاس -4فصل 

 د،یق اسيو حجم تزر ينو  مخزن، دب يد مناسب براید، انتخاب اسید با سن  مخزن، رسوب حاصل از واکنش اسینش اسهدف، واک

 

 دیشکاف با اس-5فصل 
 د با سن  مخزن، انتقال جرمیک واکنش اسی، سنتيدیت شکاف اسيهدا ييمربوطه، توانا يمدل ها

 

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:
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 Economide M., Boney C., Reservoir Stimulation, 2000 Advantek international 

 Economide M., Daniel A., 1993, Petroleum Production Systems. By Prentice-Hall PTR publication 

 

 نفت يشرفته در مهندسیک سنگ پیکاربرد مکان

Advanced Rock Mechanic Application in Petroleum Engineering 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

  درس: ياهداف کل

مختلف  يسازند تحت اعمال تنش ها يکیژئو مکان ن رفتارییو تسلط کامل بر معادالت حاکم بر رفتار سن  مخزن به منظور تع ييآشنا

 نفت ياز مهندسیمورد ن يک سنگیمکان يمدل ها يو بررس

 

 مطالب:رئوس 

 ک سن  و خواص سن یبا مکان ييآشنا  

 مقدمه -1

 ک سنکیمکان يمرور مبان  -2

 شکست يار هایل تنش، کرنش و معیتحل -3

 مقاومت سن  يشگاهيآزما يبا آزمون ها ييآشنا -4

 ل تنشیتحل يو روش ها يک خطیاالست -5

 توامان يندهايک و فرایترمو االست –پورو  –کمو  يمدلها يبررس -6

 واره چاهيد يداريو پا يمخازن نفت يتوامان در مدلساز يندهايک و فرایژئومکان يکاربردها -7

 (يوستگیاثر ناپ يمه کوپل و بررسیکوپل، ن يمدل ها(ک یل معادالت ژئومکانیتحل يروش ها -8

 رییو تغ يریاندازه گ ي( روشهايريا )تخلخل، نفوذپذسنگه يکيزیخواص ف -9

 نفت ير آنها درمهندسیر تنشها و تاثیتاث يبررس -11

 متخلخل -ط کشسانیرفتار مح يبررس -11

ت يها و نقش آن در هدا يو شکستگ يدرزدار يتوده سن )الگو يريدر نفوذپذ ينقش عوارض ساختار -12

 االت(یس
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چاه و حصول حداکثر نفوذ  يدارين پاینفت با هدف تام ياچاه ه يابيجهت  يک سن  در طراحیکاربرد مکان -13

 يريپذ

 مخازن نفت يک سن  در مدلسازیکاربرد مکان -14

 دیش توليبا هدف افزا يرياس در نفوذ پذیر مقیمطالعه تاث -15

 يکیدرولید بر شکست هیمختلف و با تاک يد با روش هایش توليک سن  در افزایکاربرد مکان -16

 يراج نفت و مخاطرات احتمالن در اثر استخین نشست زمیتخم -17

 (ير منفذر فشاییها، تغ يوستگیناپ ير بازشدگیید)تغیر آن بر تولیو تاث ينیزم ير تنشهاییتغ يبررس -18

 (ييایمیش -کیناميترمود -الیفشار س -رات تنشییتوامان)تغ يند هايفرآ يبررس -19

 نفت يک سن  در مهندسید در کاربرد مکانيجد يافقها -21

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                  يآزمون نوشتار                 ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر   يابیارزش

 

 فهرست منابع:

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

Mechanic, 4th Edition, Blackwell publishing, Malden,MA. 

- Ching,H.Yew,( 1997). Mechanics of Hydraulic Fracturing. 

- Fjar, E.,Holt,. R.M., Horsrud, P., Raaen, A.M., Risnes, R. Petroleum Related Rock 

Mechanics, 2nd Edition  

- SPE journal 

- International journal of rock mechanics &mining science   

- Journal of rock mechanics & rock engineering  

- Fundamental of fractured reservoirs 
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 شرفتهیپ ييچاه آزما  

Advanced Well Testing 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ش یا دروس پيدرس 

 ازین

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل -21

ترکدار و روش  و يه ايمخازن ال يبرا يو چند فاز يبیترک ييمختلف چاه آزما يو تسلط بر  مدل ها يبررس -22

 حل آن يها

 رئوس مطالب: -23

 ينگرش ت ور – ييآزماچاه يهامدل –الف  -24

 ييزماآه چاهيبر مدل پا يمرور -25

 يبیمخازن ترک ييزماآمدل چاه -26

 ياهيمخازن ال ييآزماچاه مدل -27

 waren and Rooth –مدل مخازن ترکدار  -28

  de Swan –مدل مخازن ترکدار  -29

  يافق ييآزمامدل چاه -31

 ختیآمخت و واهمیآممکاربرد ه -31

 يچند فاز ييآزماچاه يهامدل -32

33-  
 يبرداربهره ييآزماچاه –ب  -34

 ييآزمان حدود مخزن با استفاده از چاهییتع -35

 ييآزمابا استفاده از چاه يو افق يعمود يهادر چاه يدهن شاخ  بهرهییتع -36

 ريناپذر و تراکميپذتراکم يهاستم یس يه برایه تخلین شکل و محدوده ناحییتع يبرا ييآزمااستفاده از چاه -37

 در مخازن شکافدار يدهن شاخ  بهرهییتع ييازماچاه -38

 و شکافدار يمخازن معمول يه برایه تخلیدر ناح ين حجمیانگیفشار م -39

41-  

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز
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  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:

 Sabet,, 1988, Well test analysis, Penwell Publishing Company. 

 Slider, H.C., 1983, Worldwide practical petroleum reservoir engineering, Penwell Publishing Company. 

 رفتهشیپ يکیدرولیشکافت ه

Advanced Hydraulic Fracturing 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 درس: ياهداف کل

آن در  يعمل يه بر کاربرد هایبا تک يبعد 3و  يبعد2مختلف  يو مدل ها يکیدرولیشکاف ه يدیم کلیبا مفاه ييآشنا

 صنعت نفت

 رئوس مطالب:

 يکیدرولیشکاف ه يه ايم پایمفاه -1فصل 

 شکاف يال و برهمکنش آن ها، مدل هایک سن  و سیانف شکاف، مکيخچه، تنش درجا، تعريتار

 يکیدرولیشکاف ه يو شبه سه بعد يسه بعد يمدل ها -2فصل 

 يولو سل يتوده ا ي، مدل سه بعديوتنیر نیالت غیس يتکانه، موازنه تکانه برا يستگيپلنر، قانون پا يمدل سه بعد

 پروپانت يگذاريو جا (Leak off)نشت  -2فصل 

 االت شکاف،یس ير پروپانت بر خواص رئولوژی، تاثleak off يبرا يلتر شده، مدل عمومیه فیناحلتر شدن گل، یف

 ک چاه ياثرات نزدگر يچش و دیپ -4فصل 

 چشیو جهت چاه، اصطکاک مشبک ها،پ ياطراف چاه، مشبک کار يهندسه شکاف ها

 دیشکاف با اس -5فصل 

 د با سن  مخزن، انتقال جرمیواکنش اسک ی، سنتيدیت شکاف اسيهدا ييمربوطه، توانا يمدل ها

 ال شکاف و پروپانتیس ييایمیخواص ش -6فصل 

 ها، یون، افزودنیمانند فوم و امولس ياالت چندفازیزم عمل، سیو مکان يدیه اسيالت پای، سيو روغن يه آبياالت پایس

 عملکرد شکاف -7فصل 

 الیست رفتن س، اثر پروپانت، نفوذ و از دي، رئولوژيمواد ژل يخواص مولکول
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 جاد شکافيات ایعمل -8فصل 
کار،  تیفیات شکاف، کنترل پروپانت ها، کنترل کیعمل يو ته چاه يزات سرچاهیمان و اثر آن بر شکاف، تجهیل جهت دار چاه، سیتکم

 ،يمنيا

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:
 Economide M., Boney C., Reservoir Stimulation, 2000 Advantek international 

 EconomideM.,Daniel A.,1993, Petroleum Production Systems. By Prentice-Hall PTR publication 

 

 شرفته(ی)پ متخلخل يهاطیال در محیان سيجر
Advanced Fluid Flow in Porous Media 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

  درس: ياهداف کل

ک یک و ماکروسکوپیکروسکوپیدگاه ميط متخلخل از دیال در محیان سيجر يو چند فاز يتک فاز يو تسلط بر مدل ها ييآشنا

 موجود در مخزن ير فاز اجزاییق و تغيمختلف تزر يهمراه با در نظر گرفتن روش ها

 رئوس مطالب:

 ط متخلخلیدر مح يان سه فازيجر يفصل اول: مدلساز

ر یغ ي، مدلسازينگیاثرات موئ ط متخلخل در حضور و عدم حضوریدر مح يان سه فازيجر يتعادل ي، مدلسازيان سه فازيدر جر ينگیو فشار موئ ينسب يتراوائ

 ط متخلخل، یدر مح يان سه فازيجر ير تعادلیغ يط متخلخل، مدلسازیدر مح يان دو فازيجر يتعادل

 ق آب در مخازنيتزر يفصل دوم: مدلساز

ر فشار ثابت ق آب ديتزر يآب و نفت، مدلساز ينگیو فشار موئ ينسب يتراوائ يها يان برمنحني، اثر سرعت جريانتهائ ينگیاثرات موئ يکم يو بررس يمدلساز

ق يتزر ياز، مدل سينگیق آب در حضور فشار موئيتزر يثابت، مدل ساز يق آب در فشار ثابت با دبيج مدل تزريسه نتايحسب زمان، مقاق آب بر يتزر ين دبییوتع

ب و ق آي(، تزر JBN, Jr, Toth يها)روش يشگاهيج آزمايایبا استفاده ار نت ينسب يتراوائ يها ين منحنییر افتاده در نفت، تعیآب با فرض انحالل مجدد گاز گ

 گاز بمنظور حفظ فشار مخزن

 ک یکروسکپیم يفصل سوم: مدلساز
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 يشبکه ا يفازها، مدلساز يجابجائ يزم هایط متخلخل، مکانیه و آشام( در محی)تخل يان دو فازيجر ينیش بیپ يو کاربرد آن برا يشبکه ا ياصول مدلساز

آب  يان دو فازيمطلق( وجر ين تراوائیی)تعيان تک فازيجر ينیش بیپ يرد آن براو کارب LBMو  LGبروش  يط متخلخل، اصول مدلسازیدر مح يان سه فازيجر

 ط متخلخلیو نفت در مح

 انيخطوط جر يه سازیفصل چهارم: شب

  يو شعاع يخط يستم هایس يبرا يتيان وکاربرد آن در مخزن در حضور و عدم حضور گراويخطوط جر يه سازیاصول شب

  يريفصل پنجم: معادله نفوذپذ

ن( و در ايبا فشارثابت، فالکس ثابت و بدون جر يمتفاوت)مرز خارج يط مرزين در شرایبا شعا  مع يستم استوانه ایدر س يريمعادله نفوذ پذ يلیتحلحل 

ل الپالس، يبدت د ازروشیمتفاوت و در سرعت ثابت تول يط مرزيدر شرا يستم خطیدر س يريمعادله نفوذ پذ يلیل الپالس، حل تحليد ازروش تبدیسرعت ثابت تول

، کاربرد يان چند فازيجر يبرا يريل الپالس، معادله نفوذ پذيمدل تخلخل دو گانه با استفاده از تبد يدر مخازن شکافدار برمبنا يريمعادله نفوذ پذ يلیحل تحل

 در مخازن  يريحل معادله نفوذ پذ يه( برايان و فوریفست، زاکی، استيالپالس معکوس) چاپر يعدد يروشها

 ر فازییان با تغيل ششم: جرفص

   يان نفت و گاز در مخازن تحت اثر رانش گاز محلول با در نظر گرفتن تعادالت فازيون جریفرموالس

  يفصل هفتم: نفوذ و پراکندگ

د یاکس يد-نیسنگستم نفت یط متخلخل در سینفوذ در مح ي، مدلسازيشگاهيج آزمايحالل و نتا-نیستم نفت سنگیط متخلخل در سینفوذ در مح يمدلساز

ه ازادغام معادالت از عدد پکلت با استفاد يبصورت تابع يب پراکندگين ضرایی، تعيمختلف پراکندگ يم هايعدد پکلت، رژ يکيزی، مفهوم فيشگاهيج آزماين و نتايکر

 يمتزاجق ايتزر ي، مدلسازيتنسور پراکندگ يصلراین عناصرقطرغییبروش ممان و تع يپراکندگ ي، مدلساز يق امتزاجيتزر يط يجابجائ-،ممنتوم و نفوذيوستگیپ

 .يبروش متحرک تصادف يق امتزاجيتزر ي، مدلسازيبروش شبکه ا
 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:
1- Chen, Z. and Ewing,  R. E. “Comparison of various formulations of three-phase flow in porous media”, J. 

Comp. Phys.1997. 

2- Willhite, G. Paul, Water Flooding, SPE Textbook Series, 1986. 
3- Juanes R. Nonequilibrium effects in models of three-phase flow in porous media. Adv. Water Resour. 

2009 

4- Sahimi, M., Flow and Transport in Porous Media and Fractured Rock, from Classical Methods to 

Modern Approaches, Wiley-VCH,1995. 

5- Piri, M. and Blunt, M., Three-dimensional mixed-wet random pore-scale network modeling of two- and 

three-phase flow in porous media. Phys. Rev. E, 2005 
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  محدود مرزهاي
Finite elements 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 الزامي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

  درس: ياهداف کل

ا و ل خطیبه همراه تحل ير خطیو غ يخط يره و چند بعدیحل مسائل چند متغ يمحدود و روش ها يها اجزاءم یبا مفاه ييآشنا

 يسيکدنو يتسلط بر روش ها

 رئوس مطالب:

 راتییبر حساب تغ يامقدمه   .1

a. يتابع (Functionalو مفاه )هیم اولی 

b. يمعادله انتگرال 

c. يلیفرانسيمعادله د 

d. و بالعکس يبه معادله انتگرال يلیفرانسيل معادله ديتبد 

e. لريقاعده او 

f. راتییحساب تغ يو متعال يه اساسیقض 

 رهیو چند متغ يل برداریسفرانيبر حساب د يامقدمه .2

a. ورژانس و .....يان، ديگراد 

b. اجزاء يهاروش يم کلیسطح و مفاه يحجم به انتگرال رو يل انتگرال رويورژانس )تبديه دیقض 

 ((BEM) يمرز اجزاء( و FEM) محدود

c. کار کردن با اپراتورها 

d. توابع يم فضایمفاه 

 يتابع يتز در حل مسائل دارايروش ر .3

 يعادالت انتگرالن در حل میروش گلرک .4
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 ياضير يلیتحل يانجام کارها يبرا Mapleافزار با نرم ييآشنا .5

 يمحدود در حل معادالت انتگرال اجزاءروش  .6

a. قبل يهاسه با روشيه و مقایم اولیمفاه 

b. يک بعديها در مسائل انوا  توابع شکل و بدست آوردن آن 

c.  يبند، سرهماجزاءس ي)توابع شکل، ماتر يک بعديحل مسائل (assemblingماتر )اجزاء يهاسي 

 (globalو مسائل حوزه زمان در مختصات 

d. يمختصات محل يمعرف (localتوابع شکل و نحوه حل مسائل در ا ،)روش ين مختصات و معرفي-

 يعدد يریگانتگرال يها

e. محدود با زبان فرترن و  اجزاءروش  ياحرفه يسيل خطا و کدنویتحلMATLAB 

f.  رهیره و چند متغیائل دو متغمحدود در حل مس اجزاءروش 

g. يس سختيماتر يو سرهم بند يعدد يریگ، انتگرالاجزاءس ي)توابع شکل، ماتر يمسائل دو بعد ،

 (ييرایو م ينرسيا

h. ياصفحه يمسائل سه بعد 

i. يس سختيماتر يو سرهم بند يعدد يریگ، انتگرالاجزاءس ي)توابع شکل، ماتر يمسائل سه بعد ،

 (ييرایو م ينرسيا

j. مفهوم تنسور، نوشتن معادالت به فرم  يوسته، معرفیپ يهاطیک جامدات و محیبر مکان يامقدمه

 يو تنسور يسياند

k. ک(، مسائل یاالست يهاطی)حل معادله حرکت حاکم بر مح يسيو اند يحل معادالت به فرم تنسور

 حوزه زمان

l. ياو حرفه يک نرم افزار تجاريد شبکه و یبر تول يامقدمه (patran) 

m. د یاجزاء محدود )نحوه وارد کردن اطالعات از نرم افزار تول ياحرفه يسيبر کدنو يلیت تکمحایتوض

 ل در برنامه ها(یفرانسين وارد کردن اپراتور دیشبکه به برنامه و همچن

 يروش اجزاء مرز يمبان .7

a. نيمفهوم تابع گر 

b. لیفرانسيمعادالت د ين برايبدست آوردن تابع گر 

c. طیمح يبندتوابع شکل و شبکه 



 
 

154 

 

d. يب و بدست آوردن دستگاه معادله جبريس ضرايماتر يبند، سرهمياضيون ریفرموالس 

e. سه با روش اجزاء محدوديو مقا يب روش اجزاء مرزيها و معاتيمز 

 ک جامداتیبر روش حجم محدود در مکان يامقدمه .8

 يرخطیبر روش اجزاء محدود در مسائل غ يامقدمه -41

 ريز يز روش هاا چند روش ايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                  يآزمون نوشتار                 ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر   يابیارزش

 

 فهرست منابع:
1. ZIENKIEWICZ, O. C. The Finite Element Method (5th ed.), Planta tree pub., 2000. 

2. Peter Hunter , FEM/BEM notes, Department of Engineering Science, The University of 

Auckland, New Zealand, 2001. 

3. Reddy, J. N., 1984, An introduction to the finite element method, McGraw-Hill, Inc. 

 روش اجزاء مرزي در مکانیک جامدات جلد 1 و 2، رابل، علي آبادي
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 نفت  يدر مهندس يکاربرد هوش مصنوع

Application of Artificial Intelligence in Petroleum Engineering 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 

 رئوس مطالب:

 ينیماش يریادگيو  يهوش مصنوع يم اساسیمفاه -1فصل 

 خبره يهاستمی، سيدگیچیت پيري، مد يهوش مصنوع ٔ،فلسفه ن يآزمون تور

 يمصنوع يعصب يشبکه ها -2فصل 

 يریادگيخطا،  انتشار پس روش به شبکه ، آموزشيمصنوع يعصب شبکه ياضير حل شبکه، مدل يمدلها يانوا  شبکه ها، بررس يبررس

  ک پرسپتروني

 کیژنت يزيک و برنامه ریتم ژنتيالگور -2فصل 

 ها هیفرض انتخاب ، آستانه مقدار ، تقاطع ، جهش، تناسب تابعت ، یجمع

 يهوش مصنوع يگر روشهايب آن با دیو ترک يمنطق فاز -4فصل 

 مخازن يدر مهندس يکاربرد هوش مصنوع -5فصل 

ن ی، انجام محاسبات تخميدروکربوریاالت هیس يخواص فاز ينیش بید از چاهها، پیتول ينه سازی، به SRMچاهها، ساخت  يابيمکان 

 اد برداشتير ، ازديدخا

 يبهره بردار يدر مهندس يکاربرد هوش مصنوع -6فصل 

 يمصنوع يفرازآور ينه سازیدان، بهید میتول ينیش بید از چاهها، پیتول ينه سازیبه

 يحفار يدر مهندس يکاربرد هوش مصنوع -7فصل 

 ل چاهیتکم ينه سازیبه،  ROP ينه سازیبه

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF
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  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع:
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 نفت يدر مهندس يردکارب ينه سازیبه

Applied Optimization in Petroleum Engineering 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

درس يا دروس پیش 

 نیاز

 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 مفاهیم اساسي و رياضي پشتیبان -1فصل 

ضرايب کردن قیود جبري مساوي و نامساوي،هاي تحلیلي براي لحاظمتغیره،روش و چند دو،ارزيابي اکسترمم توابع اِسکالر يک

 .هندسيريزي برنامه،الگرانژ

 هدفه چند سازي بهینه هاي روش از استفاده با مقید سازي مجذوري، بهینهو  ريزي خطيبرنامه -2فصل 

 ، آنالیز حساسیت در مخازن نفتي، Simplexحل سیستماتیک روش

 هاي مستقیمشچندمتغیره، رويک و نامقید، توابع سازي بهینه - -2فصل 

 ، روش پاول، جیوز –روش هوک ،هاي مبتني بر برازش منحنيروش

 کالسیکهاي  چندمتغیره، روش توابع، سازي نامقیدینههب-4فصل 

 ، DFPروش ديويدن، فلچر و پاول ، هاي آنروش نیوتن و آنالوگ، گراديان مزدوجروش 

 متاهیوريستیکهاي  چندمتغیره، روش توابع، سازي نامقیدینههب-5فصل 

  AC، روش  PSO، روش  SA، روش  GAروش 

 هاي دينامیکچندمتغیره، روش سازي نامقید، توابعبهینه-6فصل 

 مباحث ويژه-7فصل 

 برنامه ريزي تصادفي ، بهینه سازي چند هدفه

 کاربرد-8فصل 

 تابق تاريخچه، چاههاي هوشمند، تولید بهینه، بهینه سازي همزمان

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 

 فهرست منابع: -
1. Beveridge& Schechter, Optimization Theory and Practice, McGraw-Hil Book Co. NY 

2. Brent, R.P. Algorithms for Minimization Without Derivatives, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall 

3. Fletcher, R.; Practical Methods of Optimization , Vol. I, Unconstrained Optimization, John wiley& Sons, Inc., 

4. Katta G. Murty,Optimization Models For Decision Making,Springer , 2010 
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5. Luger, George; Stubblefield, William (2004). Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex 

Problem Solving (5th ed.). The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.. ISBN 0-8053-4780-1 

6. Russell, Stuart J.; Norvig, Peter (2003), Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed.), Upper Saddle 

River, New Jersey: Prentice Hall, ISBN 0-13-790395-2 

7. Poole, David; Mackworth, Alan; Goebel, Randy (1998). Computational Intelligence: A Logical Approach. New 
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 ياد برداشت حرارتيازد

(Thermal Enhanced Oil Recovery) 

 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس

 انتخابي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

 ط متخلخلیانتقال در مح يهادهيپد -1فصل  
 هاط متخلخل و معادالت حاکم بر آنیانتقال جرم و گرما در مح –معادالت حاکم بر انتقال جرم و گرما  –ک( انتقال جرم و گرما يزیات )فیکل

 خزناالت مخزن و سنگ میاثر گرما بر س -2فصل 
 االت مخزن در اثر گرمایسن  و س يکيزیرات در خواص فییون و احتراق(، تغیداسیز، اکسیرولیها )پدروکربنیه ييایمیرات شییتغ

 ق بخار يه و تزریته -2فصل 
 –انتقال بخار و چاه  يسطحها ، خطوط تلف شده در مولد يگرماها –ق آن يد بخار و تزریو محاسبات مربوط تول يمبان -يو درون چاه يبخار سطح يهامولد

 خال  منتقل شده به سازند يگرما –مجاور مخزن  يهاهيالتلف شده به يگرما

 ق بخار در مخزنيتزر -4فصل 
 يه گرم شده و دمایمحاسبات مربوط به شعا  ناح –بخار  ياق دورهيتزر يمخازن مستعد برا -ند يح فرايتشر  –بخار  ياق دورهيتزر .1

 يزش ثقليبخار با در نظر گرفتن ر ياق دورهيکرد تزرعمل –( يآل و واقعدهيد )ایش نرخ توليدر افزا بهبود –ن آن یانگیم

ق ينفت در مخزن در اثر تزر يينرخ جابجا –ه گرم شده یش سطح ناحينرخ افزا –ند يفرا ييکارآ  –ند يح فرايتشر –وسته بخار یق پيتزر .2

 وسته بخاریق پيتزر يمخازن مستعد برا –ق يجابجا شده در اثر تزر ينقت انباشت –بخار 

 ند احتراق درجايفرا -5فصل 
مخازن و  –احتراق  يپارامترها –ون( یداسی)لوله احتراق و سلول اکس يشگاهيمطالعات آزما –ند احتراق درجا يفرا يهاانوا  روش –ند احتراق درجا يح فرايتشر

 ند يبه فرامحاسبات مربوط  –ند احتراق درجا يفرا ينفت مستعد برا

 مرکب  يهاروش – 6فصل 

SAGD مشابه  يهاو روش 

 ا يو برآوردها يسازهیشب – 7فصل 
 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز
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  يدعملکر                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع: -
Thermal Recovery , M. Pratt 

Enhanced Oil Recovery , Green – willhite  

Practical Heavy Oil Recovery, Farouq ali- Jones - Meldau 

 

 

 شرفتهیپ يمخازن گاز يمهندس

Advanced Gas Reservoir Engineering 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس 

 انتخابي نوع درس

ا دروس يدرس 

 ازیش نیپ

 

 ندارد                                       دارد  :يلیآموزش تکم

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 :يسفر علم

 نار:یسم

 رئوس مطالب:

 مقدمه -1فصل 

 ينامتعارف/ مخازن گاز يمخازن گاز-معمول ي)مخازن گازيران و جهان، انوا  مخازن گازيگاز در ا "مصرف-دیتول-رهیذخ"ت یوضع

 رانيد گاز در ایتول يند کلي(، فرايعانیم-تر-خشک

 يال در مخازن گازیس يرفتار فاز -2فصل 

و چالش  يری، نمونه گيعانیدر مخازن گاز م pvtت ی، اهمگاز pvtف خواص یدر توص يقیبر روابط تطب ي، مروريمخازن گاز ينمودار فاز

 (+C7)ن یجزء سنگ ي، مشخصه سازيعانیدر مخازن گاز م pvtشات يآزما ي، اعتبار سنجيعانیال  معرف مخزن گاز میه نمونه سیته يها

 يگاز يدراتهای، ه يعانیال گاز میون مدل سی، رگراسيعانیب گاز میدر ترک

 يمخازن گازموازنه مواد در  -2فصل 

، يعیر طبیبا فشارغ يخشک متصل به آبده، موازنه مواد در مخازن گاز يخشک ، موازنه مواد در مخازن گاز يموازنه مواد در مخازن گاز

ه آبزده یمانده در ناحین اشبا  گاز باقیی، تع(water influx)يبه مخزن گاز ين آب ورودییتع ي، روشهايعانیموازنه مواد در مخازن گاز م

 خزنم

 گاز در مخزن يانيرفتار جر -4فصل 

ر یان غيخشک )جر يه مجاور چاه در مخازن گازیناح يده هايف پدی، توصيعانیمختلف مخزن گاز م يدر نواح يانيم جريف رژیتوص

خازن گاز در م ينسب يخشک، تراوائ يدر مخازن گاز يمثبت(  ،  معادله بهره ده يو اثر جفت شدگ ير دارسیان غي)جريعانی( و ميدارس
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در (steady state theory)دار يحالت پا ي، ت وريعانیدر مخازن گاز م يک چاه، معادله بهره دهيه نزدیناح يده هايبا اعمال اثرات پد يعانیم

            ها   يه سازیک چاه در شبيه نزدیناح يده هاياعمال پد ي، بررس يعانیمخازن گاز م

 يعانیدر مخازن گاز م يزمائد چاه آیتول يل داده هایتحل -5فصل 

ل داده ی، تحليبا روش شبه فشار تک فاز  يعانیمخازن گاز م يچاه آزمائ يل داده هایخشک، تحل يمخازن گاز  يبر چاه آزمائ يمرور

 افت يد با نمودارهایتول يل داده های، تحل يبا روش شبه فشار دوفاز يعانیمخازن گاز م يچاه آزمائ يها

 يز گره ائیر چاه و خطوط لوله و آنالان گاز ديجر -6فصل 

 يچاه ها يل دهيش تحويان، آزمايد گاز، افت فشار در چاه و خطوط جریستم تولی، س يعانیو گاز م يعملکرد مخازن گاز ينمودارها

 يز گره ائید گاز ، آنالیتول يت هاي، محدوديل دهيتحو يها ي، منحنيگاز

 گاز يره سازیذخ -7فصل 

 تی، ظرف ينمک يدر مغارها يره سازی،ذخينیرزميز يره سازیدر خطوط لوله،ذخ يره سازیگاز، ذخ يره سازیذخ يانوا  روشها يبررس

 يره سازیذخ

  ين گازيادیو توسعه م تيريمد-8فصل 

د یتول ين چاه ها، دبینه توسعه، فاصله بیدان، مدل بهیتوسعه م يگاز، الگو ي، بازگردان ين گازيادیاد برداشت در ميازد يروشها يبررس

 نهیبه

 

 ريز يا چند روش از روش هايک ي: انتخاب يابيروش ارز

  يعملکرد                 يآزمون نوشتار                ييآزمون نها               ان ترم یم              مستمر  يابیارزش

 

 فهرست منابع: -
 Tarek A.,KinneyMc. and Paul D, Advanced Reservoir Engineering, developed in Elsevier 

 Danesh A., PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids, developments in Petroleum Science 

 Advanced Natural Gas Engineering, Xiuli Wang, Michael Economides , Gulf Publishing Company Houston, 

Texas, 2009 

 PHASE BEHAVIOR, Curtis H. Whitson, Michael R. Brulé, Society of Petroleum Engineers Inc., 2000 

 Gas Reservoi Engineering, John Lee, Robert A,. Wattenbarger, Society of Petroleum Engineers Inc., 1996 

 Energy Information Administration web site 

 Equations of State and PVT Analysis- Applications for Improved Reservoir Modeling- Tarek Ahmed., Gulf 

Publishing Company Houston, Texas, 2007 

 Tarek A.,KinneyMc. and Paul D, Advanced Reservoir Engineering, developed in Elsevier 

 Danesh A., PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir Fluids, developments in Petroleum Science 

 Advanced Natural Gas Engineering, Xiuli Wang, Michael Economides , Gulf Publishing Company Houston, 

Texas, 2009 
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 PHASE BEHAVIOR, Curtis H. Whitson, Michael R. Brulé, Society of Petroleum Engineers Inc., 2000 

 Gas Reservoi Engineering, John Lee, Robert A,. Wattenbarger, Society of Petroleum Engineers Inc., 1996 

 Energy Information Administration web site 

 Equations of State and PVT Analysis- Applications for Improved Reservoir Modeling- Tarek Ahmed., Gulf 

Publishing Company Houston, Texas, 2007 
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 تجهیزات حفاري

Drilling equipment 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس 

 اصلي نوع درس

درس يا دروس 

 پیش نیاز

 

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

در اين درس نو  کار، ساختمان و قطعات داخلي وسايل و ابزارهاي مکانیکي و برقي مورد استفاده در حفاري درس داده مي شود. اين 

براي ايجاد حفره در پوسته زمین به کار برده مي شوند. استفاده  "ه اند و عمدتاوسايل در دو گروه الف و ب، به شرح زير تقسیم بندي شد

 از وسايل تصويري کمک آموزشي و بازديد از نواحي حفاري الزامي است.

 

 (rig)سامانه هاي اصلي دستگاه حفاري  -1الف

 شامل دکل و زير سازه -سامانه نگهدارنده وزن -1

 لیه و ژنراتورها وغیرهشامل محرک هاي او -سامانه تأمین نیرو -2

 شامل وسايل انتقال نیروي مکانیکي و برقي -سامانه انتقال نیرو -3

 ، باالبر و کابل حفاري(links)شامل جعبه قرقره ثابت، جعبه قرقره متحرک، قالب حفاري، گوشواره ها  -سامانه باالبر -4

، ماشین گرداننده میز دوار، بوش (Kelly)لي شامل ته مته، ساب ته مته، کلي چرخان، شیر فوقاني ک -سامانه چرخنده سنتي -5

 اصلي، بوش کلي

 شامل ساب تواندار، ته مته تواندار و سامانه حفاري باال گردان -سامانه حفاري باالسري -6

 شامل پمپ هاي سیال حفاري و شیرها و غیره -سامانه گردش سیال حفاري -7

 سامانه هاي پشتیبان دستگاه حفاري -2الف 

 و چیدن لوله سامانه اداره کننده -1

 سامانه کنترل و مراقبت -2

 سامانه مخلوط کننده و عمل آوري سیال حفاري -3

 سامانه حمال چاهکاو -4

 سامانه هاي ويژه دستگاه هاي حفاري دريايي -3الف

 

 ابزارها و وسايل درون چاهي -ب

لوله  ه حفاري، ساب شناور،شامل کلي، شیر تحتاني کلي، ساب محافظ کلي يا ساب کلي، ساب يا شیر گل اندوز، لول -ساق مته -1

حفاري، ساب مفصل ابزاري، مفصل ايمني حفاري، محو کننده جاکلیدي، لوله هاي حفاري سنگین وزن، جار حفاري، ساب ضربه 

کوب، ساب پیوندگر، طوق مته، ساب طوق مته، تثبیت کننده، برقو، ساب آشغال گیر، لرزش کاه، ساب سرمته، وسايل حفاري 

 دوار با جداري.
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شامل انوا  سرمته هاي تیغه گردان )سه کاجه و چهار کاجه( و تیغه ثابت )الماس طبیعي و مصنوعي( و چاه  -زارهاي برندهاب -2

 گشادکن و زيرتراش و غیره

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 آزمون نوشتاري                آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 

 فهرست منابع: -

- API, “Specification 4F (SPEC 4F)” 
- API, “Specification 9A (SPEC 9A)” 
- API, “SPEC 8C” 
- API, “Specification 7K, 
- API, “RP 7G” 
- API, “API SPEC 7” 
- API, “Spec 5 DP/ISO11961” 
- IADC, “Power and Power transmission” 
- IADC, “Diesel Engines and Electrical Power”, 
- IADC, “The Auxiliaries” 
- IADC, “Rotary, Kelly and Swivel” 
- IADC, The Drill Stem”, 
- IADC, “IADC Drilling Manual”, eBook Version (V.11) 
- ABS, “Rules for Building and Classing Offshore Drilling Units”, 1991 
- Rossel and Chapman, “Principles of Naval Architecture” 
- G. Robello Samuel, “Downhole Drilling Tools: Theory and practice for engineers and 

students”, Gulf Publishing Co., 2007 
- BOWEN “Power Subs, Instruction Manual”, Bowen Tools, Inc. 1973 
- NOV, “Technology solutions catalog”, 2009 
- DRILCO, “Drilling Assembly Handbook”, Smith International, 1988 
-  
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  ابزارهاي نمودارگیري

 
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس 

 اصلي نوع درس

درس يا دروس 

 پیش نیاز

 

 ارد ند                                      دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 مقدمه -

 کامیون نمودارگیري و واحدهاي نمودارگیري مخصوص دريا -

 کابل نمودارگیري و ابزار هدايت آن به درون چاه -

 ودارگیري و ترکیب آنهاابزار نم -

 تجهیزات ضبط اطالعات -

 ابزار مخصوص نگه داشتن اطالعات )حافظه( -

 دستگاه هاي اندازه گیري مقاومت مخصوص سازند -2

 ((DLL دو تائي ابزار مقاومت مخصوص جانبي  -

 (HRLA )ابزار مقاومت مخصوص جانبي آرايه اي  -

 (SFLابزار کروي متمرکزشده ) -    

 (MSFLشده میکرو)ابزار کروي متمرکز -

 DIL)    ابزار القائي دوتائي  ) -

 (AIT)ابزار القائي آرايه اي  -

 (CHFRابزار مقاومت مخصوص سازند درپشت لوله جداري ) -

 (SPپتانسیل خودزاد)   

 اصول اندازه گیري -

 سازند اندازه گیري راديواکتیويته طبیعي -3

 مقدمه  -

 تعريف راديواکتیويته طبیعي -

 مفاهیم بنیادي -

 اندازه گیري هاي تشعشع گاما -

 مولر -شمارش گر گايگر 

 مخزن يونیزاسیون 

 شمارش گر جرقه اي 
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 پاسخ ابزار 

 طیف سنجي اشعه گاماي طبیعي -

 اصول اندازه گیري -

 توصیف ابزار -

 ابزار اندازه گیري نوترون -5

 مباني و اصول اندازه گیري -

 توزيع فضايي نوترون هاي حرارتي و اشعه هاي گاماي جذبي -

 ابع نوترونمن -

     (Density Tool)ابزار اندازه گیري چگالي سازند -6

 مباني و اصول اندازه گیري -

 تولید دوتائي يون 

 پراکندگي کامپتون 

 اثر فتوالکتريک 

 منبع اشعه گاما -

 (Pef)مباني فیزيکي جذب فتوالکتريک   -

 (Thermal Decay Time)دستگاه اندازه گیري زمان تالشي نوترون ترمال -7

 ول اندازه گیرياص 

 منشأ نوترون 

 کالیبراسیون 

 اساس نمودارهاي صوتي-8

 امواج صوتي 

 امواج فشاري يا طولي 

 امواج برشي يا عرضي 

 امواج سطحي 

 دستگاه اندازه گیري سرعت صوت 

 اصول اندازه گیري 

 نمودار صوتي جبراني 

 واحدهاي اندازه گیري 

 (CBL- VDLداري )دستگاه اندازه گیري کیفیت سیمان در پشت لوله ج -      

 ( USITو OBMI  -UBITابزار تصويري بررسي کیفیت سیمان و جداري و جداره حفره ) -9

 مباني و اصول ا ندازه گیري ابزارT USI وT UBI 

 UBIو  USIتفاوت بین ابزار  -

 USITکاربردهاي  -

   UBIT  کاربردهاي -
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 OBMIکاربرد هاي      -       

 (DSIابزار صوتي دو قطبي ) - 11

 ول و مباني اندازه گیرياص -

 تشريح ابزار -

 کاربردها -

 (FMIابزار تصويري مقاومت مخصوص از ديواره چاه ) -11

 اصول و مباني اندازه گیري  -

 مشخصات ابزار -

 کاربردها -

 (HDTابزاراندازه گیري شیب و چهت اليه ها و چاه ) -12

 اصول و بنیان -

 مشخصات ابزار -

 کاربرد -

 GPIT -اويه انحراف چاهدستگاه اندازه گیري جهت و ز -13

 CMRو  NMRابزار  -14

 مباني و اصول اولیه -

 ابزار -

 کاربردها -

 -(LWD)دستگاه هاي نمودارگیري در حین حفاري  -15

  -At- bit Inclination Measurement -   (AIM)اندازه گیري انحراف چاه  در باالي مته  -16 د

 معرفي دستگاه -

 مشخصات دستگاه -

  (FPIT)ه نقطه آزاد لوله حفاري دستگاه مشخ  کنند -17

 مشخصات دستگاه -

 کاربرد -

 دستگاه هاي اندازه گیري قطر حفره چاه -18

 (CBS)تله متري  -19

 

 

 

 روش ارزيابي: انتخاب يک يا چند روش از روش هاي زير

 عملکردي                 وشتاري آزمون ن               آزمون نهايي                میان ترم               ارزشیابي مستمر 

 

 فهرست منابع -
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 تجهیزات سطحي
 48 تعداد ساعت 2 تعداد واحد  کد درس 

 اصلي نوع درس

  درس يا دروس پیش نیاز

 ندارد                                       دارد  آموزش تکمیلي:

 ندارد                                       دارد 

 ندارد                                       دارد 

 سفر علمي:

 سمینار:

 رئوس مطالب:

 معرفي تجهیزات سطحي -

 انتخاب فرايند )کنترل فرايند، سیستم هاي سطحي، تجهیزات عملیات چاه آزمايي، تجهیزات گس لیفت، سکوهاي فراساحل( -

 پارامترهاي الزم، محاسبات فلش اولیه،(خواص سیال )اصول اولیه، محاسبات فلش و  -

طراحي جداساز دوفاز نفت و گاز )عوامل موثر در جدايش، انوا  جداساز اعم از عمودي، افقي، کروي و اسکرابر، مقايسه جداسازهاي  -

 افقي و قائم، اجزاء داخلي جداساز، مشکالت عملیاتي و ارائه راه حل، ت وري هاي طراحي، تعیین اندازه جداساز(

 جداساز سه فاز نفت، گاز و آب )انوا  جداساز سه فاز، تجهیزات داخلي، ، ت وري هاي طراحي، تعیین اندازه جداساز( -

تجهیزات عملیاتي نفت خام )ت وري عملیات امولسیون، جدايش وزني، انوا  دستگاه هاي جداساز نفت خام، ت وري و تعیین ابعاد،  -

 روش طراحي

 معرفي سیستم، ت وري، تجهیزات عملیاتي، سیستم هاي تخلیه، اطالعات الزم جهت طراحي،تجهیزات عملیاتي آب تولیدي ) -

طراحي خطوط لوله )مفاهیم اولیه، معادالت، افت فشار شیرآالت و اتصاالت، تعیین جنس و ضخامت لوله، آشنايي با انوا   -

 استانداردهاي طراحي(

از مرکز، طراحي پمپ هاي رفت و برگشتي، معرفي تجهیزات و پمپ ها )طبقه بندي و انوا  پمپ، طراحي پمپ هاي گريز  -

 الحاقات پکیچ پمپ، انتخاب کنترولرها و شیر آالت جانبي(

کمپرسور ها )طبقه بندي و انوا  کمپرسور ها ، طراحي کمپرسور هاي گريز از مرکز، طراحي کمپرسور هاي رفت و برگشتي،  -

برگشتي، سیستم هاي خنک کاري و روغنکاري، انتخاب کنترولرها و شیر معرفي تجهیزات و الحاقات پکیچ کمپرسور رفت و 

 آالت جانبي(

 طراحي واحد شیرين سازي گاز )انوا  واحد هاي شیرين سازي، معرفي تجهیزات اولیه واحد آمین( -

 طراحي واحد هاي آبگیري ) تعیین میزان آب موجود، روش هاي مختلف آبگیري، ابگیري با الکل، طراحي( -

مکانیکي مخازن تحت فشار وتانک ) عوامل موثر در طراحي، ت وري هاي طراحي، روش هاي بازرسي، تخمین وزن مخزن طراحي  -

 تحت فشار، معرفي اولیه استاندارد هاي طراحي(

 تجهیزات آزادسازي فشار )ملزومات آزادسازي، انوا  وسايل، تعیین اندازه شیر، معرفي انوا  نصب و کاربرد( -

 (API، توصیه هاي عملي FMEAان )درخت خطر، توسعه فرايند اطمینان، آنالیز شناسايي و کنترل خطر سیستم هاي اطمین -

 طراحي موتور )موتورهاي رفت و برگشتي، موتورهاي توربین گازي( -

، طراحي مبدلهاي حرارتي )انوا  مبدل هاي حرارتي، مبدل هاي شل اند تیوب، مبدل هاي دولوله اي، مبدل هاي پلیت اند فريم -

 کولرها، هیترها(
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