
 

 تزه8ِتزًاهِ پیطٌْادی 

)رضتِ هٌْذسی 

داًطكذُ هٌْذسی ًفت(

 ضیوی، ًفت ٍ گاس   

داًطگاُ علن ٍ صٌعت 

ایزاى



 

حذيا 90پس اس گذراوذن  ،(احتساب در سقف ياحذَا تا) ياحذ 2تٍ ارسش يك ديرٌ دي ماٍَ :كارآهَسیتعذاد ياحذَاي درس  اعذاد داخل پزاًتش: وياس  َمُ:وياسپيصج:

               

  (3) 1فیشیک 

 (3هعادالت دیفزاًسیل )

 1رياضی  ج:

 2رياضی  ُ:
 

 (3هكاًیک سیاالت  )

 مًاسوٍج: 

 رياضی مُىذسیُ: 
 

 (3ضیوی آلی )

 ضيمی عمًمی  ج:
 

 (3اًتقال جزم )

 1اوتقال حزارت ج: 
 

 ( 3) 1هٌْذسی هخشى 

 خًاظ سىگ َاي مخشنج: 
 

طزاحی تاسیسات تْزُ 

 (3) تزداری
مُىذسی تُزٌ تزداري، ج:

 مُىذسی مخشن

 

 ( 3ًوَدارگیزی)

خًاظ سىگ َا، خًاظ  ج: 

 سياالت

               

  (3) عوَهیضیوی 
 (3)هقاٍهت هصالح  ٍ استاتیک

 1فيشيك ج: 
 

 (3ریاضی هٌْذسی )

معادالت ديفزاوسيل ي ج: 

 2رياضی 
 

 (3) 2تزهَدیٌاهیک  

 1 تزمًديىاميك  ج:
 

 (2هحاسثات عذدی )

 معادالت ديفزاوسيلج: 

 ج: مثاوی تزوامٍ وًيسی
 

 (3هٌْذسی حفاری )

خًاظ سىگ َا، خًاظ  ج: 

 سياالت،مکاويك سياالت
 

رٍش ّای اسدیاد تزداضت 

(3) 

 1مُىذسی مخشن 
 

 (3ضثیِ ساسی هخاسى )

، 1مُىذسی مخشن ج: 

 محاسثات عذدي

               

  (3) 1ریاضی 
 (3) 2ریاضی 

 1رياضی  ج:
 

 (3) 1 تزهَدیٌاهیک 

 معادالت ديفزاوسيل ُ:
 

 (3) 1اًتقال حزارت 

 1مکاويك سياالت ج: 
 

( 2یاالت دٍفاسی )هكاًیک س

 مکاويك سياالت ج: 
 

 (1خَاظ سیال ) آسهایطگاُ 

 خًاظ سيال مخشنج ُ: 
 

 ( 3)چاُ آسهایی 

خًاظ سىگ َا، خًاظ   ج:

 سياالت، مُىذسی مخشن
 

 ( 3) 2هٌْذسی هخشى 

 1مُىذسی مخشن ج: 

               

  (4هَاسًِ اًزصی ٍ هَاد )  (2) هٌْذسی ًفت تا آضٌایی

كارتزد فیشیک در هٌْذسی 

 (2) ًفت

 1فيشيك ج: 

 
 (3صئَفیشیک)

 مثاوی سميه ضىاسی ج:
 

 ( 3خَاظ سیال هخشى )

 تزمًديىاميك ديج: 
 

 (3صئَضیوی هخشى )

سميه ضىاسی وفت،  ج:

 تزمًديىاميك وفت
 

 تخصصیكارگاُ ًزم افشار 

 ( )چاُ آسهایی(1ًفت )

  چاٌ آسمايی-1مُىذسی مخشن ج: 

محاسثات عذدي ، مُىذسی مخشن 

1 

 

 ًفتتخصصی ًزم افشاركارگاُ 

 ()ضثیِ ساسی(1)

 ضثيٍ ساسي مخشن: ُ

 
 محاسثات عذديُ: 

               

  (2هثاًی سهیي ضٌاسی )
 (   1) آس ضیوی عوَهی

 ضيمی عمًمی  ج:
 

 (3سهیي ضٌاسی ًفت )

 ماویسميه ضىاسی ساختج: 
 

 ( 3خَاظ سٌگ ّای هخشى )

 ه ضىاسی ساختاريسميج:  

 مکاويك سياالت
 

آسهایطگاُ خَاظ سٌگ 

 ( 1ّای هخشى )

 ج: خَاظ سٌگ ّای هخشى
 

 ( 3هٌْذسی تْزُ تزدای )

خًاظ سىگ َا، خًاظ  ج:

 سياالت
 

 ( 3صئَهكاًیک )

 1ج: مُىذسی مخشن 

 ضيمیصئً
 

آهار ٍ احتواالت هٌْذسی 

(3) 

 رياضی مُىذسیج: 

               

  (1كارگاُ عوَهی )
 (3) واًیسهیي ضٌاسی ساخت

  مثاوی سميه ضىاسی ج:
  3تزًاهِ ًَیسی كاهپیَتز) 

 (1آسهایطگاُ سیاالت )

 مکاويك سياالت ج: 
 

( 1هٌْذسی ) ًزم افشاركارگاُ 

 )هتلة(

 تزوامٍ وًيسی کامپيًتزج: 

 

  ((2) 1ی اسالهی اًذیطِ  (2)، هثاًی ٍ  هفاّین اخالق اسالهی 
 (2) 2ی اسالهی اًذیطِ

 1ي اسالمی اوذيطٍ ج:

               

  (3فارسی )
 (1) 1آسهایطگاُ فیشیک 

 1فيشيك ُ: 
  (1) 1تزتیت تذًی  

 (1) ٍرسش 

 1تزتيت تذوی  ج: 
    (2اًقالب اسالهی )  (3ستاى ) 

 (3پزٍصُ )

 1مُىذسی مخشن ج: 

 تصًية پزيصٌ ضزط:

               

       (2اسالم)تحلیلی صذر تاریخ  2قزآى) تفسیزهَضَعی      

               
               

 18جوع ٍاحذ :   15جوع ٍاحذ :   17جوع ٍاحذ :   17جوع ٍاحذ :   19جوع ٍاحذ :   19جوع ٍاحذ :   18جوع ٍاحذ :   17جوع ٍاحذ : 



 

درٍس عوَهی دٍرُ كارضٌاسی هٌْذسی ًفت – 1جذٍل ضوارُ   

 

تعذاد  ًام درس ر

 ٍاحذ

 پیص ًیاس یا ّن ًیاس ساعت

 عولی  ًظزی  جوع

 --- --- 48 48 3 فارسی 1

1هعارف اسالهی  2  2 32 32 --- --- 

2هعارف اسالهی  3  2 32 32 --- --- 

 --- --- 32 32 2 اخالق اسالهی 4

 --- --- 48 48 3 ستاى اًگلیسی 5

 --- --- 32 32 2 تاریخ اسالم 6

 --- --- 32 32 2 اًقالب اسالهی ٍ ریطِ ّای آى 7

 --- --- 32 32 2 هتَى اسالهی 8

1تزتیت تذًی  9  1 --- 32 --- --- 

1تزتیت تذًی  --- 32 --- 1 ٍرسش  11  

  --- 32 32 2 هْارت ّای سًذگی 11

     22 جوع 

 

  



 

درٍس پایِ دٍرُ كارضٌاسی هٌْذسی ًفت  – 2جذٍل ضوارُ ی   

تعذاد  ًام درس ر

 ٍاحذ

 پیص ًیاس یا ّن ًیاس ساعت

 عولی  ًظزی  جوع

1فیشیک  1  3 48 48 --- --- 

1ریاضی عوَهی  2  3 48 48 --- --- 

2ریاضی عوَهی  3   1ریاضی عوَهی  --- 48 48 3 

 --- --- 48 48 3 ضیوی عوَهی 4

كاهپیَتزتزًاهِ ًَیسی  5  3 48 48 --- --- 

1آسهایطگاُ فیشیک  6   1فیشیک  32 --- 32 1 

 ضیوی عوَهی  32 --- 32 1 آسهایطگاُ ضیوی عوَهی 7

  2ریاضی عوَهی  --- 48 48 3 هعادالت دیفزاًسیل 8

 ضیوی عوَهی  --- 48 48 2 ضیوی آلی 9

 تزًاهِ ًَیسی كاهپیَتز  32 --- 32 1 كارگاُ ًزم افشار هٌْذسی 11

 هعادالت دیفزاًسیل  --- 48 48 3 ریاضیات هٌْذسی 11

كارگاُ ًزم افشار هٌْذسی  –هعادالت دیفزاًسیل  --- 48 48 2 هحاسثات عذدی 12  

 --- 32 --- 32 1 كارگاُ عوَهی 13

 --- --- 32 32 2 هثاًی سهیي ضٌاسی 14

     31 جوع

 

  



 

درٍس اصلی دٍرُ كارضٌاسی هٌْذسی ًفت – 3جذٍل   

 
تعذاد  ًام درس ر

 ٍاحذ

 پیص ًیاس یا ّن ًیاس ساعت

 عولی  ًظزی  جوع

 --- --- 32 32 2 آضٌایی تا هٌْذسی ًفت 1

 ضیوی عوَهی  --- 48 48 4 هَاسًِ اًزصی ٍ هَاد 2

1فیشیک  --- 32 32 2 كارتزد فیشیک در هٌْذسی ًفت 3  

سیاالتهكاًیک  4 استاتیک ٍ هقاٍهت  –هَاسًِ اًزصی ٍ هَاد  --- 48 48 3 

 هصالح 

1تزهَدیٌاهیک  5  هَاسًِ اًزصی ٍ هَاد  --- 48 48 3 

آضٌایی تا هٌْذسی ًفت  -صئَضیوی --- 48 48 3 خَاظ سٌگْای هخشى 6  

كارگاُ ًزم افشار هٌْذسی  -تزهَدیٌاهیک --- 48 48 3 خَاظ سیاالت هخشى 7  

ضیویصئَ  8  هثاًی سهیي ضٌاسی  --- 33 32 2 

1اًتقال حزارت  9 هكاًیک سیاالت  -هعادالت دیفزاًسیل --- 48 48 3   

 خَاظ سٌگْای هخشى  32 --- 32 1 آسهایطگاُ خَاظ سٌگْای هخشى 11

 خَاظ سیاالت هخشى  32 --- 32 1 آسهایطگاُ خَاظ سیاالت هخشى 11

 هكاًیک سیاالت  32 --- 32 1 آسهایطگاُ هكاًیک سیاالت 12

 هثاًی سهیي ضٌاسی --- 32 32 2 سهیي ضٌاسی ساختواًی 13

ًیوسال پٌجن تِ تعذ  – 2ریاضی عوَهی  --- 48 48 3 كارتزد آهار ٍ احتواالت در هٌْذسی ًفت 14  

  1فیشیک  --- 48 48 3 استاتیک ٍ هقاٍهت هصالح 15

سهیي ضٌاسی ًفت ٍ هٌاتع ّیذرٍكزتٌی  16

 ایزاى

 سهیي ضٌاسی ساختواًی  --- 48 48 3

 هكاًیک سیاالت  --- 48 48 3 هٌْذسی حفاری 17

1هٌْذسی هخشى  18 خَاظ سیاالت  -خَاظ سٌگ ّای هخشى --- 48 48 3 

 هخشى 

2هٌْذسی هخشى  19  هٌْذسی هخشى  --- 48 48 3 

هٌْذسی حفاری  -هٌْذسی هخشى --- 48 48 3 هٌْذسی تْزُ تزداری 21  

آسهایی چاُ 21 هٌْذسی حفاری  -هٌْذسی هخشى --- 48 48 3   

كارتزد فیشیک در هٌْذسی  -هٌْذسی حفاری --- 48 48 3 ًوَدارگیزی چاُ 22

  ًفت



 

 هٌْذسی هخشى  --- 48 48 3 رٍش ّای اسدیاد تزداضت 23

هحاسثات عذدی  -هٌْذسی هخشى --- 48 48 3 ضثیِ ساسی هخشى 24  

1كارگاُ ًزم افشار تخصصی  25 هٌْذسی هخشى كارتزدی  –چاُ آسهایی  32 --- 32 1   

2كارگاُ ًزم افشار تخصصی  26  ضثیِ ساسی هخشى  32 --- 32 1 

     65 جوع

 

 

اًتخاتی دٍرُ كارضٌاسی هٌْذسی ًفت –درٍس تخصصی  –4جذٍل   
تعذاد  ًام درس ر

 ٍاحذ

 پیص ًیاس یا ّن ًیاس ساعت

 عولی  ًظزی  جوع

2تزهَدیٌاهیک  1 1تزهَدیٌاهیک  --- 48 48 3   

 هكاًیک سیاالت  --- 32 32 2 هكاًیک سیاالت دٍ فاسی 2

 هٌْذسی تْزُ تزداری  --- 48 48 3 طزاحی تأسیسات تْزُ تزداری 3

هٌْذسی حفاری  –استاتیک ٍ هقاٍهت هصالح  --- 48 48 3 صئَهكاًیک هخشى 4  

  1اًتقال حزارت  --- 48 48 3 اًتقال جزم 5

 كارتزد فیشیک در هٌْذسی ًفت  --- 48 48 3 صئَفیشیک 6

 اًتقال جزم --- 48 48 3 كٌتزل فزایٌذّا 7

  --- 32 32 2 هٌْذسی هحیط سیست 8

  --- 32 32 2 ایوٌی در صٌایع ًفت 9

  --- 32 32 2 ستاى تخصصی 11

  --- 32 32 2 اقتصاد ًفت 11

1تزهَدیٌاهیک  --- 48 48 3 خَردگی فلشات 12  

     31 جوع

را اًتخاب كٌٌذ.  4ٍاحذ اس جذٍل ضوارُ  17تثصزُ:داًطجَیاى تایذ حذاقل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

كارآهَسی ٍ پزٍصُ  –5جذٍل   
تعذاد  ًام درس ر

 ٍاحذ

 پیص ًیاس یا ّن ًیاس ساعت

 عولی  ًظزی  جوع

 91ًیوسال ضطن تِ تعذ ٍ گذراًذى حذاقل  241 -- 241 2 كارآهَسی 1

 ٍاحذ 

ًیوسال ّفتن تِ تعذ ٍ گذراًذى حذاقل  -- -- -- 3 پزٍصُ 2

ٍاحذ111  

     5 جوع

 

 جذٍل كلی درٍس دٍرُ كارضٌاسی هٌْذسی ًفت

 تعذاد ٍاحذ تقسیوات درٍس

 22 درٍس عوَهی

 31 درٍس پایِ 

 65 درٍس اصلی 

اًتخاتی -درٍس تخصصی  17 

 5 كارآهَسی ٍ پزٍصُ

 141 جوع كل ٍاحذ

 


