
 

 باسوه تعالی

 و هابؼد 59در هقطغ کارشناسی ورودی  نفتبرناهه ترم بندی شده رشته ههندسی 

 نین سال اول

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس ػولی نظری جوغ واحد ػنواى درس ردیف

 --- --- پایه 011011  3 3 1ریاضی عمًمی   .1

 --- --- پایه 011012  3 3 1شیمی عمًمی   .2

 --- --- پایه 220110  2 2 میه شىاسی عمًمیز  .3

 --- --- عمومی 011020  3 3 زبان اوگلیسی  .4

 --- --- اصلی 220199  2 2 آشىایی با مُىذسی وفت  .5

 --- --- پایه 011010  3 3 1فیسیک   .6

 --- --- عمومی 011112  2 2 1اوذیشٍ   .7

     1 01 01 هجووع واحذ ها  .8

 دومنین سال 

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس ػولی نظری جوغ واحد سػنواى در ردیف

 100500 1ریاضی عمًمی  پایه 011010  3 3 2ریاضی عمًمی   .1

 991005 زمیه شىاسی عمًمی اصلی 220100  3 3 زمیه شىاسی ساختماوی  .2

 100501 2َمىیاز: ریاضی عمًمی  پایه 011010  3 3 معادالت دیفراوسیل  .3

 --- --- اصلی 220121  3 3 اورشی ي مًاد مًازوٍ  .4

 100509 1شیمی عمًمی  پایه 220190  2 2 2شیمی عمًمی   .5

 100505 1فیسیک  پایه 220100 0  1 1آز فیسیک   .6

 --- --- اصلی 220119 0  1 کارگاٌ عمًمی  .7

 --- --- عمومی 011000  3 3 فارسی عمًمی  .8

 100509 ًمیشیمی عم پایه 011001 0  1 شیمی عمًمیآز   .9

     3 11 22 هجووع واحذ ها  .10

 سومنین سال 

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس ػولی نظری جوغ واحد ػنواى درس ردیف

 100505  1فیسیک پایه 011010  3 3 2فیسیک   .1

 991090 مًازوٍ اورشی ي مًاد اصلی 220101  3 3 1ترمًدیىامیک   .2

 991005 شىاسی عمًمی زمیه تخصصی 220109  3 3 شىاسی وفت زمیه  .3

 100502 معادالت دیفراوسیل اصلی 220190  3 3 مکاویک سیاالت  .4

 --- --- اصلی 220190  3 3 خًاص سىگُای مخسن  .5

 100291 زبان اوگلیسی اختیاری 220190  0 2 زبان تخصصی   .6

 --- --- عمومی ---  0 2 درض عمًمی  .7

 --- --- عمومی --- 0  1 1 تربیت بذوی  .8

     0 02 22 هجووع واحذ ها  .9

 

 

 

 

 

 



 

 

 چهارمنین سال 

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس ػولی نظری جوغ واحد ػنواى درس ردیف

 100502 معادالت دیفراوسیل پایه 220110  3 3 ریاضی مُىذسی   .1

 991010 1ترمًدیىامیک  اصلی 220192  3 3 خًاص سیاالت مخسن  .2

 991010 1ترمًدیىامیک  اصلی 220100  3 3 2ًدیىامیک ترم  .3

 991061 2شیمی عمًمی  پایه 220109  3 3 شیمی آلی  .4

 991067 خًاص سىگ اصلی 220191 0  1 آز خًاص سىگ   .5

 100500 1ریاضی  اصلی 220100  3 3 استاتیک ي مقايمت مصالح  .6

 100507 2فیسیک پایه 011009 0  1 2آز فیسیک   .7

 --- 0تربیت بذنی  عمومی --- 0  1 2وی بذتربیت   .8

 --- --- عمومی ---  2 2 درض عمًمی  .9

     3 11 22 هجووع واحذ ها  .10

 

 پنجننین سال 

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس ػولی نظری جوغ واحد ػنواى درس ردیف

 991062 مکاویک سیاالت تخصصی 220112  3 3 مباوی حفاری  .1

 991062 مکاویک سیاالت اصلی 220199  3 3 اوتقال حرارت   .2

 991062 مکاویک سیاالت اصلی 220100  3 3 مکاویک سیاالت ديفازی  .3

 100500 1ریاضی  پایه 220110 0 2 3 کاربرد رایاوٍ  .4

 991010 1ترمًدیىامیک  اصلی 220100  2 2 شیمی فیسیک  .5

 991060 خًاص سیال اصلی 220101 0  1 آز خًاص سیال  .6

 --- --- عمومی ---  2 2 درض عمًمی  .7

 991062 مکاویک سیاالت اصلی 220193 0  1 مکاویک سیاالتآز   .8

     0 11 11 هجووع واحذ ها  .9

 ششننین سال 

 کد پیش نیاز نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس ػولی نظری جوغ واحد ػنواى درس ردیف

 991064 ارتاوتقال حر اصلی 220101  3 3 اوتقال جرم  .1

 991034و  991089 ي مباوی حفاری1َمىیاز:مخسن تخصصی 220130  3 3 1بُرٌ برداری   .2

3.  
 3 3 1مخسن 

 تخصصی 220139 
 991067 خًاص سىگ ي سیال

 991069و

 991034 1َمىیاز: مخسن  اصلی 220100  3 3 کاربرد ریاضی  .4

 991016 شیمی آلی پایه 011000 0  1 آز شیمی آلی  .5

 991064 اوتقال حرارت اصلی 220190 0  1 آز حرارت  .6

7.  
 2 2 مذیریت مخسن/ مًارد يیصٌ

 
220120/

220100 
 اختیاری

 یکی از دي درض اوتخاب شًد
--- 

 --- --- عمومی ---  2 2 درض عمًمی  .8

     0 11 11 هجووع واحذ ها  .9

 

 



 

 

 هفتننین سال 

 کد پیش نیاز پیش نیاز نام درس نوع درس کد درس ػولی نظری جوغ واحد ػنواى درس ردیف

 991037 1بُرٌ برداری  تخصصی 220131  3 3 2بُرٌ برداری   .1

 991034و  991012  1زمیه ساختماوی ي مخسن تخصصی 220133  3 3 چاٌ وگاری  .2

 991034 1مخسن  تخصصی 220130  3 3 چاٌ آزمایی  .3

 991037 1َمىیاز: بُرٌ  تخصصی 220109  2 2 تکمیل چاٌ  .4

 991062 مکاویک سیاالت اصلی 220103  3 3 ذکىترل فرآیى  .5

 991073 َمىیاز: کىترل فرآیىذ اصلی 220109 0  1 آز کىترل فرآیىذ  .6

 --- --- عمومی ---  2 2 درض عمًمی  .7

     0 09 00 مجموع واحذ ها  .8

 هشتننین سال 

 زکد پیش نیا نام درس پیش نیاز نوع درس کد درس ػولی نظری جوغ واحد ػنواى درس ردیف

 --- --- تخصصی 220100  2 2 خًردگی  .1

 --- --- --- 220109 3  3 پريشٌ  .2

 ---- --- عمومی ---  0 0 درس عمومی  .3

     3 9 0 مجموع واحذ ها  .4
 هی باشذ.(  2و  1با احتساب دو واحذ کارآهوسی  )واحذ درسی 140 دانشجو بزای فارغ التحصیل شذى هلشم به گذرانذى      توجه:رعایت پیش نیاس الشاهی است.

   انتخاب هی شود. هشتن پزوصه الشاها در نین سال
 واحذ 00 کاربزدی : –دروس تخصصی                    واحذ   4 دروس اختیاری :   واحذ  30تعذاد دروس پایه و هشتزک : 

 
 به روس رسانی شذ.  1/3/95هورخ   نفتههنذسی گزوه آهوسشی 

 


