بسمه تعالی

مرحله دوم برنامه آموزشی
رشته مهندسی نفت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خرداد 8931
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مقدمه
رشته مهندسی نفت به جنبههای اکتشاف ،حفاری ،تولید ،و انتقال ذخایر زیرزمینی نفت مربوط می باشد .متخصصان این رشته
باید درک کامل و جامعی از اصول زمینشناختی مرتبط با اکتشاف و تولید هیدروکربنها داشته باشند .مهندس نفت باید هم
اصول متعارف طراحی مهندسی (بطور عام) و هم اصولی را که به طور خاص با زمینه مهندسی نفت ارتباط دارد را بداند و بتواند
آنها را به کار بندد .این اصول در برنامه آموزشی دورههای مهندسی نفت ارائه میشوند .به عالوه ،دارا بودن پایه قوی در ریاضیات
و علوم قابلیتهای حرفهای مهندسان آینده را گسترش میدهد .از آنجائیکه تعداد زیادی از مهندسان به عنوان سرپرست یا مدیر
اجرایی استخدام میشوند ،لذا بر مهارتهای مدیریتی نیز تأکید میگردد .بدین ترتیب دانشجویان فرصت مییابند تا در مشاغل با
معنا و پراهمیت در همۀ دورههای صنعت نفت وارد شوند ،تحصیالت خود را تا مدارج عالی ادامه دهند ،یا در برخی موارد تلفیقی
از استخدام حرفهای و ادامۀ تحصیل را در پیش بگیرند.
دانشکده مهندسی نفت در حوزه انرژی در راستای تحقق برنامه راهبردی آموزش دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با استناد به رویه
"اصالح ساختار و برنامههای آموزشی کارشناسی" اقدام به تدوین برنامه کارشناسی مهندسی نفت نموده است .برنامه پیش رو
مطابق با روند توسعه این رشته بدون گرایش و مشتمل برتمام مواد مهندسی است.

تغییرات اساسی در برنامه بازنگری شده:
برنامه درسی رشته مهندسی نفت دارای مصوبه وزارت علوم در سال  1931میباشد ،که مصوبهای جدید قلمداد میگردد .با این
حال بر اساس نقاط ضعف شناسایی شده در برنامه موجود ،تغییراتی در برنامه کارشناسی به شرح ذیل لحاظ گردیده است:
 -1بر اساس مطالعه تطبیقی و همچنین به منظور اجرای رویه "اصالح ساختار و برنامههای آموزشی کارشناسی " دانشگاه
صنعتی امیرکبیر ،یک درس (بههمراه آزمایشگاه مربوطه) از لیست دروس علوم پایه حذف و درس دیگری جایگزین
گردیده است .بدین منظور درس"فیزیک ( "2بههمراه آز فیزیک )2حذف و درس "آمار و احتماالت مهندسی"
جایگزین گردیده است؛
 -2بر اساس مطالعه تطبیقی ،درس "ریاضیات مهندسی" از گروه پایه با عنوان "کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت" به
گروه اصلی منتقل و سیالبس آن نیز اصالح گردیده است؛
 -9بر اساس مطالعه تطبیقی و تجربه آموزشی و همچنین به منظور اجرای رویه "اصالح ساختار و برنامههای آموزشی
کارشناسی" دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،عنوان و طرح درس مربوط به برخی دروس اصالح گردیده است .به عنوان نمونه
عنوان درس "چاه پیمایی و پترو فیزیک" به " نمودارگیری چاه" تغییر یافته است؛
 -4به منظور افزایش دانش و مهارتهای فارغالتحصیالن در کار با نرمافزارهای تخصصی ،درس "کارگاه نرم افزارهای
تخصصی" به میزان  2واحد اضافه گردیده است ،به طوریکه تعداد واحد کارگاههای نرمافزاری از 1واحد در برنامه فعلی
به  2واحد در برنامه جدید افزایش داده شده است .همچنین پیشنهاد گردید به دلیل اهمیت کارگاههای نرمافزار در
ایجاد تواناییهای ضروری در فارغالتحصیالن ،سطح ارائه آنها ارتقا داده شود؛
2

 -5به دلیل اهمیت زیاد دروس آزمایشگاهی در ایجاد تواناییهای کاربردی در فارغالتحصیالن سطح آنها ارتقا داده شده
است ؛
 -6بر اساس مطالعه تطبیقی و تجربه آموزشی در تدریس برخی دروس و محتوای آنها در برنامه فعلی ،تشخیص داده شد
که همنیاز/پیشنیازهای مربوطه نامناسب بوده لذا بر این اساس اصالحات الزم برای رفع این نواقص در برنامه پیشنهادی
لحاظ گردیده است؛
 -7به منظور اجرای رویه "اصالح ساختار و برنامه های آموزشی کارشناسی" دانشگاه صنعتی امیرکبیر گروه دروس
تخصصی با غالب جدید در برنامه بازنگری گنجانده شده است .همچنین به دانشجویان در انتخاب درس از این گروه تا
حدودی اختیار داده شده است؛
 -8بر اساس تجربه آموزشی و نظرخواهی از دانشجویان ،جهت انجام مطلوب پروژه کارشناسی ،بهبود کیفیت دوره
کارآموزی و کسب نتایج بهتر در کنکور کارشناسی ارشد ،تشخیص داده شد که وزن دروس ارائه گردیده مربوط به سال
آخر منتج به فارغالتحصیلی تا حدودی تقلیل یابد.
اهداف برنامه آموزشی:
 .1ارائهی برنامههای آموزشی در زمینه مهندسی نفت بر پایهی جنبههای تحلیل مهندسی ،علوم زمین و فیزیک ،حفاری و
استخراج ،اقتصاد مهندسی و طراحی تولید نفت و گاز طبیعی ،هماهنگ با نیاز صنعت؛
الف) حفظ و ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی نفت در مقطع کارشناسی
ب) حفظ اعتبار حرفهای مقطع کارشناسی در رشتۀ مهندسی نفت
پ) ارتقاء شیوههای آموزش از طریق اتخاذ تکنیکهای آموزشی مرتبط با برنامههای آموزشی دانشجویان
ت) ارتقاء کیفیت آموزش از طریق برنامههای ارزیابی
 .2کشف و توسعۀ تکنیکها و فرآیندهای جدید جهت تولید کارآمد و اقتصادی منابع نفت و گاز به شیوهای هماهنگ با نیاز
صنعت؛
الف) انجام تحقیقات علمی و مهندسیِ پایهای و کاربردی در زمینه توسعه روشهای جدید ،ایمنتر ،و اقتصادیتر جهت
استخراج نفت و گاز طبیعی از سازندهای سنگی که منابع مزبور در آنها یافت میشوند
ب) جستجو و حل مشکالت زیستمحیطی ناشی از استخراج و فراوری میدانهای نفت و گاز
پ) توسعه کاربردها و بازارهای جدید برای منابع انرژی و مواد معدنی
 .3ارائه مشاورۀ حرفهای و کمکهای تخصصی به صنعت در موضوعات مربوط به تولید و توسعه میادین نفت و گاز؛
 .4اشاعه دانش علمی و فنی از طریق نشریات ،منابع سمعی و بصری ،ارائه مقاالت ،سمینار ،سمپوزیوم ،و دورههای
کوتاهمدت مرتبط با نیازهای صنعت؛
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تواناییهای فارغ التحصیالن:

در پایان دورهی کارشناسی مهندسی نفت ،تمامی فارغالتحصیالن از نتایج زیر بهرهمند خواهند شد:
 )1درک کامل و جامع از اصول علمی و مهندسی و کاربرد آنها در مسائل مهندسی نفت؛
 )2توانایی تلفیق دانش علمی و مهندسی خود جهت طراحی و انجام آزمایشها و تفسیر و تحلیل دادهها؛
 )3توانایی کاربرد اصول و مبانی علمی و مهندسی جهت تدوین راهحلهایی برای مشکالت مرتبط با مهندسی نفت؛
 )4توانایی استفاده از تکنیکها ،مهارتها ،و ابزارهای مدرن مهندسی نفت؛
 )5توانایی تلفیق دانش علمی و مهندسی خود جهت حل مسائل طراحی مهندسی نفت؛
 )6توانایی برقراری ارتباط مؤثر؛
 )7توانایی عملکرد در تیمهای چند رشتهای؛
 )8شناخت مسئولیتهای حرفهای و اخالقی مهندسان نفت؛
 )9تشخیص و درک نیاز به کسب دانش در زمینهی موضوعات روز؛
 )11تشخیص و درک نیاز به اشتغال به یادگیری مستمر و مادامالعمر؛
در جدول  1ارتباط بین تواناییهای فارغالتحصیالن به اهداف برنامه آموزشی نشان داده شده است .در جدول  8نیز پس از
معرفی دروس ،ارتباط بین دروس برنامه و تواناییهای مورد نظر فارغالتحصیالن مشخص شده است.

جدول -1ارتباط تواناییهای فارغالتحصیالن به اهداف برنامه آموزشی
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ساختار کلی دروس:
برنامه درسی پیشنهادی بدون گرایش بوده و دارای دو بسته اختیاری (تخصصی) می باشد که محتوا و نوع هر بسته با توجه به
عالقهمندی دانشجویان در یک زمینه مشخص از مهندسی نفت تعیین گردیده است .جدول  2ساختار کلی دروس را نشان
می دهد .دانشجویان این اختیار را دارند که از مجموعه دروس تخصصی مطابق با توضیحات جدول  2و جدول دروس تخصصی
(جدول  ، )5دروس خود را انتخاب نمایند .همچنین دانشجویان امکان انتخاب بسته اختیاری (تخصصی) این برنامه و یا
بستههای سایر دانشکدهها را با رعایت ظرفیت و گذراندن پیش نیازهای الزم دارند.
جداول  9الی  8بهترتیب دروس عمومی ،پایه ،اصلی ،تخصصی و بسته های اختیاری (تخصصی) گرایش مخازن و بهره برداری و
گرایش اکتشاف و حفاری مهندسی نفت را نمایش می دهد.

جدول  :2مجموعه کلی دروس دوره کارشناسی مهندسی نفت
توضیحات

نوع درس

تعداد واحد

دروس عمومی

22

مطابق دروس پیشنهادی دانشگاه

دروس پایه

25

 29واحد نظری و  2واحد عملی

دروس اصلی

55

 43واحد نظری 2 ،واحد عملی 1 ،واحد کارآموزی 9 ،واحد پروژه

دروس تخصصی

29

دروس تخصصی به میزان  29واحد طبق جدول  6ارائه شده است ،لیکن دانشجو میتواند بجای اخذ تمام
 29واحد از این جدول ،تا سقف  11واحد آن را از دروس بستههای اختیاری در جداول  7یا  8اخذ نماید.

بسته اختیاری

25

دانشجویان میبایستی یکی از بسته های  25واحدی اختیاری (طبق جدول  7و  ) 8را انتخاب نموده و با
توجه به تعداد واحد دروس تخصصی اخذ شده ،بین  15الی  25واحد از دروس اختیاری را اخذ نماید.
عناوین بسته های اختیاری به صورت ذیل میباشد:
-

گرایش مخازن و بهره برداری
گرایش اکتشاف و حفاری
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جدول  3ـ لیست دروس عمومی
ردیف

عنوان

گرایش

تعداد واحد

اندیشه اسالمی ( 1مبدأ و معاد)

2

اندیشه اسالمی ( 2نبوت و امامت)

2

انسان در اسالم

2

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

2

فلسفه اخالق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

2

اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

2

آیین زندگی (اخالق کاربردی)

2

عرفان عملی در اسالم

2

اخالق مهندسی

2

انقالب اسالمی ایران

2

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

2

اندیشه سیاسی امام خمینی «ره»

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

2

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

2

تاریخ امامت

2

تفسیر موضوعی قرآن

2

تفسیر موضوعی نهج البالغه

2

6

ـ

زبان فارسی

9

7

ـ

زبان انگلیسی 1

1

8

ـ

زبان انگلیسی 2

2

9

ـ

تربیت بدنی 1

1

11

ـ

تربیت بدنی 2

1

11

ـ

دانش خانواده و جمعیت

2

1

مبانی نظری اسالم (*)

2

اخالق در اسالم(**)

9

انقالب اسالمی (**)

4

تاریخ و تمدن اسالمی (**)

5

آشنایی با منابع اسالمی (**)

22

جمع کل واحدهای عمومی

* انتخاب دو درس از این گروه الزامی است
** انتخاب یک درس از هریک از این گروهها الزامی است
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جدول  :4مجموعه دروس پایه
ردیف

عنوان درسی

تعداد واحد
نظری

پیشنیاز (همنیاز)

عملی

1

ریاضی عمومی 1

9

ـ

2

ریاضی عمومی 2

9

ریاضی عمومی 1

9

معادالت دیفرانسیل

9

ریاضی عمومی 2

4

برنامه نویسی کامپیوتر

9

ریاضی عمومی 1

5

محاسبات عددی

2

برنامه نویسی کامپیوتر (معادالت دیفرانسیل)

6

فیزیک عمومی 1

9

ـ

7

آزفیزیک عمومی 1

1

(فیزیک عمومی )1

8

آمار و احتماالت مهندسی

9

ریاضی عمومی 1

3

شیمی عمومی

9

ـ

11

آزشیمی عمومی

جمع کل واحدها

1

 25واحد

7

(شیمی عمومی)

جدول  :5دروس اصلی رشته مهندسی نفت
عنوان درسی

ردیف

تعداد واحد

پیشنیاز (همنیاز)

نظری عملی

1

آشنایی با مهندسی نفت

2

ـ

2

پدیده های انتقال

9

مکانیک سیاالت

9

زمین شناسی عمومی و ساختمانی

2

ـ

4

مکانیک سنگ

2

فیزیک 1

5

سنگ شناسی

2

زمین شناسی عمومی و ساختمانی

6

زمین شناسی نفت

9

زمین شناسی عمومی و ساختمانی

7

ترمودینامیک و رفتارفازها

9

فیزیک 1

8

خواص سنگ های مخزن

9

ـ

3

آزخواص سنگ و سیال مخزن

1

خواص سنگهای مخزن ( +خواص سیاالت مخزن)

11

خواص سیاالت مخزن

9

ترمودینامیک و رفتارفازها

11

مکانیک سیاالت

9

ریاضی 2

12

مکانیک سیاالت دوفازی

9

مکانیک سیاالت

19

مهندسی مخازن نفت و گاز 1

9

خواص سنگهای مخزن  +خواص سیاالت مخزن

14

نمودارگیری چاه

9

خواص سنگهای مخزن (+خواص سیاالت مخزن)

15

مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز

9

مکانیک سیاالت دوفازی

16

چاه آزمایی و تحلیل نتایج

9

مهندسی مخازن 1

17

مهندسی حفاری 1

9

(مکانیک سیاالت)

18

آز حفاری 1

1

(مهندسی حفاری )1

13

کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت

9

معادالت دیفرانسیل(مهندسی مخازن )1

21

روش تحقیق

2

بعد از گذراندن  61واحد

21

کارآموزی

1

روش تحقیق

22

پروژه

9

بعد از گذراندن  111واحد

جمع کل واحدها

55
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جدول  :6جدول دروس تخصصی رشته مهندسی نفت
عنوان درسی

ردیف

تعداد واحد

نظری عملی

پیشنیاز (همنیاز)

1

مهندسی مخازن نفت و گاز 2

9

مهندسی مخازن نفت و گاز 1

2

مبانی مدلسازی و شبیهسازی مخازن نفت و گاز

9

مهندسی مخازن  +1محاسبات عددی

9

روش های افزایش برداشت از مخازن

9

مهندسی مخازن 1

4

مهندسی حفاری 2

2

مهندسی حفاری 1

5

ژئوفیزیک

2

زمین شناسی نفت

6

ژئوشیمی آلی (نفت)

2

زمین شناسی نفت

7

ارزیابی اقتصادی پروژه های نفتی

2

مهندسی بهرهبرداری از منابع نفت و گاز

8

مبانی مهندسی مخازن ترکدار

2

مهندسی مخازن 1

3

طراحی مهندسی تاسیسات سطح االرضی

2

مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز

11

کارگاه نرم افزار تخصصی

جمع کل واحدها

2

23

توضیحات :از جدول دروس تخصصی حداقل  19واحد باید أخذ گردد.

3

مهندسی مخازن 1

جدول  :7جدول دروس اختیاری رشته مهندسی نفت (گرایشهای مخازن و بهره برداری)
عنوان درسی

ردیف
1
2
9
4
5
6

فرازآوری مصنوعی
انگیزش چاه
مدیریت و صیانت از مخازن
تخمین و ارزیابی مخازن
عملیالت نقشه برداری
مبانی مهندسی محیط زیست و HSE

7
8
3
11
11

مدیریت پروژه های نفتی
بهینهسازی با تاکید بر مسائل نفتی
زبان تخصصی
شیمی نفت
مهندسی انرژی

12

آز مکانیک سنگ

19

مباحث ویژه

تعداد واحد
نظری عملی
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

پیشنیاز (همنیاز)

زمان ارائه

مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز

مهندسی مخازن 1
مهندسی مخازن 1
زمین شناسی عمومی و ساختمانی
شیمی عمومی

سال چهارم
سال چهارم
سال سوم
سال چهارم
سال چهارم
سال سوم

مهندسی مخازن 1

سال چهارم

مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز

سال چهارم
سال سوم
سال سوم
سال سوم

(مکانیک سنگ)

سال سوم

-

سال چهارم

مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز

انگلیسی فنی و مهندسی
شیمی عمومی
زمین شناسی نفت
1

2

25
جمع کل واحدها
توضیحات :از جدول دروس اختیاری حداقل  15واحد باید أخذ گردد.
جدول  :8جدول دروس اختیاری رشته مهندسی نفت (گرایش های اکتشاف و حفاری)
عنوان درسی

ردیف
1
2
9

زمین شناسی تحت االرضی
مدلسازی حوضه های رسوبی
سیاالت حفاری

4
5
6
7
8
3
11
11

استاتیک و مقاومت مصالح
عملیالت نقشه برداری
مبانی مهندسی محیط زیست و HSE
مدیریت پروژه های نفتی
بهینهسازی با تاکید بر مسائل نفتی
زبان تخصصی
شیمی نفت
مهندسی انرژی

12

آز مکانیک سنگ

19

مباحث ویژه

تعداد واحد
نظری عملی
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

پیشنیاز (همنیاز)
زمین شناسی نفت
زمین شناسی نفت
مهندسی حفاری 1
فیزیک عمومی 1
زمین شناسی عمومی و ساختمانی
شیمی عمومی
مهندسی مخازن 1
مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز

انگلیسی فنی و مهندسی
شیمی عمومی
زمین شناسی نفت
1

2

25
جمع کل واحدها
توضیحات :از جدول دروس اختیاری حداقل  15واحد باید أخذ گردد.
11

زمان ارائه
سال سوم
سال چهارم
سال سوم
سال دوم به بعد
سال چهارم
سال سوم
سال چهارم
سال چهارم
سال سوم
سال سوم
سال سوم

(مکانیک سنگ)

سال سوم

-

سال چهارم

دروس پایه

ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
معادالت دیفرانسیل
برنامه نویسی کامپیوتر
محاسبات عددی
فیزیک عمومی 1
آزفیزیک عمومی 1
آمار و احتماالت مهندسی
شیمی عمومی
آزشیمی عمومی


















دروس اصلی

جدول - 9ارتباط دروس با توانایی های فارغ التحصیالن
6 5 4 9 2 1

آشنایی با مهندسی نفت
پدیده های انتقال
زمین شناسی عمومی و ساختمانی
مکانیک سنگ
سنگ شناسی
زمین شناسی نفت
ترمودینامیک و رفتارفازها
خواص سنگ های مخزن
خواص سیاالت مخزن
آزخواص سنگ و سیال مخزن
مکانیک سیاالت
مکانیک سیاالت دوفازی
مهندسی مخازن نفت و گاز1
نمودارگیری چاه
مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز
چاهآزمایی و تحلیل نتایج
مهندسی حفاری 1
آز حفاری 1
کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت
روش تحقیق
کارآموزی
پروژه







































11









7







8

3



11













































































































ادامه جدول - 9ارتباط دروس با توانایی های فارغ التحصیالن
7
6 5 4 9 2 1

8

3

11

دروس تخصصی

مهندسی مخازن نفت و گاز 2















مبانی مدلسازی شبیه سازی مخازن نفت و گاز















روشهای افزایش برداشت از مخازن













مهندسی حفاری 2











ژئوفیزیک





ژئوشیمی آلی (نفت)



ارزیابی اقتصادی پروژههای نفتی



مبانی مهندسی مخازن ترکدار













طراحی مهندسی تاسیسات سطح االرضی
















کارگاه نرم افزار تخصصی













فرازآوری مصنوعی












دروس مربوط به بسته مخازن و بهره برداری
    

انگیزش چاه









مدیریت و صیانت از مخازن









تخمین و ارزیابی مخازن







دروس اختیاری بسته های تخصصی

زمینشناسی تحتأالرضی



دروس مربوط به بسته اکتشاف و حفاری
    

مدلسازی حوضههای رسوبی







سیاالت حفاری







استاتیک و مقاومت مصالح





عملیالت نقشه برداری








دروس مشترک بسته های اختیاری
  

مبانی مهندسی محیط زیست و HSE







مدیریت پروژه های نفتی







بهینهسازی با تاکید بر مسائل نفتی
کارگاه نرم افزار تخصصی
زبان تخصصی
شیمی نفت
مهندسی انرژی

















آز مکانیک سنگ





مباحث ویژه
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عنوان ،هدف ،رئوس مطالب و پیش نیازهای دروس
دروس اصلی:
عنوان درس :آشنایی با مهندسی نفت

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز)- :

هدف:



معرفی مهندسی نفت از اکتشاف تا تولید ،ترسیم نقش راه آموزشی رشته نفت در مقطع کارشناسی ،آشنایی دانشجویان با منابع
اصلی آموزشی و نحوه تحقیق

رئوس مطالب:

























طبیعت گاز و نفت :نفت خام ،ترکیب شیمیایی
سنگ و مواد معدنی :انواع سنگ ،ساختار زمین
مشخص کردن انواع سنگ و کانی
تعیین سن سنگ
نحوه ایجاد سنگ های رسوبی
تعریف ماسه سنگ
تعریف سنگ کربناته
توزیع سنگ های ماسه سنگ
تعریف تکتونیک
تعریف سنگ منشا ،مهاجرت ،تله و سنگ مخزن
انواع تله های نفتی
اکتشاف نفت ،زمین شناسی ،ژئوفیزیک ،ژئوشیمی
عملیات لرزه نگاری
عملیات حفاری
ریسک های حفاری
حفاری افقی چاه
چاه آزمایی
فرایند تکمیل چاه
حفاری در دریا
روش های تعمیر چاه
انواع مکانیسم های تولید
مهندسی بهره برداری مخزن
تخمین فاکتور بهره دهی
روش های ازدیاد برداشت

منابع پیشنهادی:

 Non technical guide to petroleum geology, exploration, drilling and production by Norman J. Hyne
19

 9واحد  /نظری

عنوان درس :پدیدههای انتقال

پیش نیاز (همنیاز) :مکانیک سیاالت

هدف:



آشنایی با معادالت انتقال جرم ،انتقال حرارت و برقراری تشابه بین آنها

رئوس مطالب:















مفاهیم و تعاریف اولیه در انتقال جرم و حرارت
انتقال حرارت و قوانین ترمودینامیک
هدایت یک بعدی در حالت پایدار
شرایط اولیه و شرایط مرزی
معادله دوبعدی هدایت پایدار
حل عددی معادالت هدایت گرما
مکانیزم جابجایی گرما و الیه های مرزی
مکانیزم های انتقال جرم
انتقال جرم مولکولی و ضرایب نفوذ
نفوذ مولکولی پایدار در سیاالت
نفوذ مولکولی پایدار در محیط متخلخل
ضرایب انتقال جرم
انتقال جرم توده ای
تشابه بین پدیده های انتقال جرم ،حرارت و مومنتوم

منابع پیشنهادی:


اصول کلی و کاربرد های مدرن عملیات انتقال جرم
)Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations (Jaime Benitez



مبانی انتقال جرم و حرارت



انتقال جرم و حرارت ،مبانی و کاربردها

)Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Theodore L. Bergman

)Heat and Mass Transfer, Fundamentals and Applications (Y.A. Cengel, A.J. Ghajar
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عنوان درس :زمین شناسی عمومی و ساختمانی

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز):

هدف:


آشنایی دانشجو با مبانی و مفاهیم بنیادین زمینشناسی عمومی و ساختمانی و ساختاری با تکیه بر جنبههای کاربردی
در مهندسی نفت

رئوس مطالب:
 کلیات ،تعاریف ،اهداف درس ،آشنایی با شاخه های زمین شناسی ،رابطهی زمین شناسی با سایر رشته های علوم و مهندسی (به
ویژه نفت ،معدن و عمران ) ،جنبه های کاربردی درس درصنعت نفت ،مفاهیم و تعاریف (کانی ،سنگ ،چینه و سازند و )...
 زمین :مشخصات ،موقعیت در فضا ،سنگ کره ،هواکره ،آب کره
 زمین شناسی تاریخی :تعیین سن مطلق و نسبی در زمین شناسی ،فسیل ها و فسیل شدگی و تعیین سن چینه ها و چینه شناسی،
تقسیم بندی زمان در زمین شناسی(دوران ،دوره ها ،دورها) ،وقایع مهم در دوران ها از جمله کوهزایی ها
 فرآیندهای درونی و بیرونی زمین :زلزله ،فرآیندهای آذرین و آتشفشانی ( فعالیت ها ،مشخصات عمومی سنگ های آذرین درونی و
بیرونی) ،کلیات فرآیندهای دگرگونی ،کلیات فرآیندهای ساختاری و عوامل موثر در تغییر شکل پوسته زمین)
 فرآیندهای بیرونی زمین :فرآیندها و عوامل موثر در آنها (فرسایش ،جابجایی ،رسوبگذاری) ،فرآیندهای رسوبی (هوازدگی و تشکیل
خاک ،جابجایی و رسوبگذاری و سنگ های رسوبی ،رسوبات قاره ای ،رسوبات محیط های دریایی ،رسوبات حدفاصل ،دیاژنز و سنگ
شدگی) ،فرآیندهای آب و ه وایی ،آبهای جاری (فرسایش ،حمل و رسوبگذاری ،سیالب ها و اثرات آن ،امواج و تاثیرات بر سواحل،
آبرفتها) ،آب های زیرزمینی (نحوه تشکیل ،حرکت ،منابع ،آلودگی ،بهره برداری از منابع) ،جابجایی ها و حرکات زمین (ناپایداری
شیبها ،و دامنه ها ،عوامل موثر در ناپایداری ،انوا ع گسیختگی ها ،لغزش یا رانش زمین ،خزش ،نشست زمین ،ارتباط این حرکات با
چاه ها و ابنیه فنی نفت و گاز)
 تاثیرات فرآیندهای درونی ،بیرونی و ساختاری بر مخازن نفت و گاز ،نحوه پیدایش منابع هیدروکربوری و انواع تله های نفتی
منابع پیشنهادی:


زمین شناسی عمومی ،تالیف دکتر احمد معتمد ،چاپ جدید ،انتشارات دانشگاه تهران



زمین شناسی برای مهندسین ،تالیف دکتر حسین معماریان ،چاپ جدید ،انتشارات دانشگاه تهران



مبانی زمین شناسی ،ترجمه رسول اخروی ،چاپ شانزدهم ،انتشارات مدرسه



زمین شناسی عمومی ،تالیف حسن مدنی ،سیروس شفیعی ،چاپ جدید ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Charles Fletcher, Dan Gibson, Kevin Ansdell, 2013, Introduction to Physical Geology, Canada
James S. Monroe, Reed Wicander, Physical Geology, Exploring the Earth, 2017, West Publishing Company, USA,
639pp
Tarbuck, J. Edward, Earth : an introduction to physical geology, 2016, Pearson
Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis G. Tasa, Earth. An Introduction to Physical Geology, 2016,
McGraw-Hill






 Charles (Carlos) Plummer, Diane Carlson, Lisa Hammersle, Physical geology,2016, McGraw-Hill
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عنوان درس :مکانیک سنگ

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :فیزیک 1

هدف:



آشنایی دانشجویان با کاربرد علم مکانیک سنگ در شاخه های گوناگون مهندسی نفت ازجمله مهندسی حفاری  ،مهندسی اکتشـاف،
مهندسی بهره برداری از مخازن نفت و گاز و مهندسی مخازن نفت و گاز

رئوس مطالب:








فصل اول :تنش و کرنش (آشنایی با مفاهیم تنش و کرنش ،محاسبه ی تنش در صفحات گوناگون ،دایره ی مور تنش ها  ،دایره مـور
کرنش ها،آشنایی با مدول های االستیسیته و روابط بین آن ها ،قانون هوک ،سازش و تعادل ،مدول های برشی و بررسی نمودار هـای
تنش و کرنش)
فصل دوم :معیار های شکست(معیار ترسکا ،رانکین ،فون مایسز ،معیار مورکلمب و دیگر معیارهای سنگ نظیر گریفیث)
فصل سوم :خصوصیات سنگ(تخلخل سنگ ،چگالی سنگ ،فشار منفذی ،رفتار پورواالستیک سنگ ،معیار شکست مناسب سنگ)
فصل چهارم :آزمایشهای خواص مکانیکی سنگ(آزمایش مقاومت تک محوره ،آزمایش مقاومت سه محوره ی حقیقی و غیر حقیقـی،
تست برزیلی ،تعیین ثوابت معیار شکست با استفاده از داده های آزمایش ،چکش اشمیت و تعیین غیر مستقیم خواص به کمک الگ
ها و کالیبراسیون نتایج با داده های تجربی)
فصل پنجم :کاربرد مکانیک سنگ در مهندسی نفت(تعیین فشار الزم برای ایجاد شکاف هیدرولیکی یـا شکسـتگی کششـی ،تعیـین
فشار الزم برای جلوگیری از ریزش دیواره چاه یا شکستگی برشی ،تعیین پنجره ی ایمنی گل ،محاسبه ی اندازه و جهت تـنش هـای
برجا و تعیین رژیم استرس منطقه)

منابع پیشنهادی:
Jaeger, J.C., Cook,N.G.W., and Zimmerman,R.W.(2007). Fundamental of Rock Mechanic, 4 th Edition,



Blackwell publishing, Malden,MA.
Ching,H.Yew, Mechanics of Hydraulic Fracturing.



E. Fjar, R.M. Holt, P. Horsrud, A.M. Raaen, R. Risnes, Petroleum Related Rock Mechanics, 2nd Edition
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عنوان درس :سنگ شناسی

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :زمینشناسی عمومی و ساختمانی

هدف:


آشنایی دانشجویان با انواع سنگها ،بویژه سنگهای رسوبی ،آشنایی با سنگها و رخسارههای مخزنی

رئوس مطالب:
 سنگها ،انواع سنگها،چرخه سنگها
 کانیها ،انواع ،مکانیسم تشکیل ،انواع سنگهای آذرین ،انواع سنگهای دگرگونی
 سنگهای رسوبی ،طبقه بندیهای موجود در سنگهای رسوبی
 سنگهای آواری ،انواع و طبقه بندیهای موجود
 سنگهای کربناته ،انواع و طبقه بندیهای موجود
 طبقه بندی پتی جان ـ فولک ـ دانهایم
 محیطهای رسوبی
 دیاژنز و فرایندهای مرتبط
 خواص مخزنی سنگهای رسوبی ـ پارامترهای مخزنی
 رخسارههای مخزنی
 دولومیتزاسیون و فرایندها
منابع پیشنهادی:


زمین شناسی نفت سنگهای کربناته //همایون مطیعی سال 1387



پترولوژی سنگهای رسوبی /رابرت فولک ترجمه دکتر محمد حسین آدابی سال 1388
Sedimentary petrology//M.Tuker
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عنوان درس :زمین شناسی نفت

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :زمینشناسی عمومی و ساختمانی

هدف:


آشنایی با منشاء نفت ـ مکانیسم تشکیل نفت ،مهاجرت ،و تجمع نفت در مخازن ـ آشنایی با روشهای اکتشاف ـ آشنایی با
زمین شناسی نفت ایران

رئوس مطالب:










منشاء نفت ،مکانیسم تشکیل نفت و گاز
خواص شیمیایی و فیزیکی نفت
مهاجرت نفت و گاز مکانیسم مهاجرت انواع مهاجرت
ذخیره شدن نفت در تلههای نفتی انواع نفتگیرها ،مکانیسم تشکیل نفتگیرها
نقشههای زمین شناسی نفت
انواع سنگهای مخزن سنگهای پوشش
الگهای زمینشناسی
روشهای اکتشاف نفت روشهای زمین شناسی متدهای ژئوشیمیایی روشهای ژئوفیزیکی
زمین شناسی نفت ایران( حوضه زاگرس ،کپه داغ ،ایران مرکزیف دریای خزر و دشت مغان

منابع پیشنهادی:




زمین شناسی نفت و کاربرد آن در اکتشاف نفت //دکتر قویدل
در جسجوی نفت //احمد رضا ربانی ،علیرضا رنگریز شکری
زمین شناسی نفت //دکتر محمد رضا رضایی
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عنوان درس :ترمودینامیک و رفتار فازها

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :فیزیک 1

هدف:


آشنایی با مفاهیم اصلی ترمودینامیک مانند کار و گرما



تعریف و کاربرد قانونهای اول و دوم ترمودینامیک



توانایی بر محاسبات گرمایی و محاسبات مربوط به خواص ترمودینامیکی سیاالت

رئوس مطالب:








مقدمه و تعاریف
قانون اول ترمودینایک
خواص حجمی سیاالت ،رفتار فازی سیاالت ،معادالت حالت
معادله موازنه جرم و انرژی برای سیستمهای باز
قانون دوم ترمودینامیک
خواص ترمودینامیکی سیاالت و رابطه های ترمودینامیکی برای یک فاز همگن
آثار گرمایی

منابع پیشنهادی:
Thermodynamics - Applications in Chemical Engineering and the Petroleum Industry, By: Vidal, Jean
Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, By: Joseph Mauk Smith, Hendrick C. Van Ness, Michael
M. Abbott
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 9واحد  /نظری

عنوان درس :خواص سنگهای مخزن

پیش نیاز (همنیاز)- :

هدف:


آشنایی با مفاهیم پایهای مهندسی مثل تخلخل ،تراوایی ،اشباع ،فشار مویینگی ،تراوایی نسبی ،ترشوندگی



نحوه ارزیابی سازند و تفکیک سنگ مخزن از غیر مخزنی



نحوه بدست آوردن پارامترهای مخزنی



شناسایی و ارزیابی کیفی پارامترهای مخزنی

رئوس مطالب:
 مقدمه و مروری بر زمین شناسی و اجزایی سنگ مخزن
 تعریف تخلخل و تراوایی ،و دسته بندی آنها و روشهای اندازی گیری
 تعریف چگالی سنگها بههمراه دسته بندی آنها و روشهای اندازی گیری
 تعریف ترشوندگی سنگها ،و دسته بندی سنگها از نظر درجه میزان ترشوندگی و اندازه گیری آزمایشگاهی
 تعریف فشار مویینگی و اهمیت آن در توزیع اشباع آب در سنگ مخزن ،نحوه مطالعه سنگ مخزن و دسته بندی آنها براساس
نمودارهای فشار مویینگی و روشهای اندازه گیری آزمایشگاهی
 تعریف تراوایی نسبی ،بیان اهمیت آنها در مطالعات مخزن ،و نحوه استفاده نمودارها در مدلسازی مخزن ،روشهای اندازهگیری
آزمایشگاهی
منابع پیشنهادی:
”Abhijit Y. Dandekar “ Petroleum Reservoir Rock and Fluid Properties
Djebbar Tiab and Erle c. Donaldson “ Petrophysics” Chapter 3, 4, 5 and 6
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عنوان درس :آزمایشگاه خواص سنگ و سیال مخزن

 1واحد/عملی

پیش نیاز (همنیاز) :خواص سنگ مخزن (خواص سیال مخزن)

هدف:



آشنایی دانشجویان با مبانی روشهای آماده سازی نمونه های سنگ مخزن در آزمایشگاه و ...
آشنایی با روشهای مختلف اندازه گیری پارامترهای مختلف سنگ مخزن

رئوس مطالب:
 مقدمه ای بر آزمایشگاه خواص سنگ
 آشنایی با برخی اصطالحات عمومی آزمایشگاهی
 مغزه گیری و آماده سازی مغزه سنگ مخزن
 تمیزکاری مغزه
 تعیین اشباع سیاالت
 اندازه گیری تخلخل )(Vb, Vg, Vp
 اندازه گیری تراوایی مطلق
 فشردگی سنگ مخزن

منابع پیشنهادی:

Petroleum Reservoir Rock and Fluid Properties Feb 21, 2013 by Abhijit Y. Dandekar


مقاالت و استاندارهای مربوط
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عنوان درس :خواص سیاالت مخزن

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :ترمودینامیک و رفتار فازها

هدف:


بررسی و پیش بینی خواص سیاالت مخازن هیدروکربوری در شرایط گوناگون دما و فشار و مقدمه ای بر محاسبات تعادالت فازی

رئوس مطالب:









مروری بر شیمی نفت (شامل ترکیبات آلی ،ترکیبات نفت و گاز  ،رزین و آسفالتین)
بررسی رفتار و نمودارهای فازی (مواد خالص ،ترکیبات دوجزیی  ،سه جزیی  ،چند جزیی)
معادالت حالت ـ رفتارگاز ایده آل  ،رفتارگاز حقیقی و معادالت حالت  SRKو PR
معرفی انواع سیاالت مخزن ـ نفت سیاه ،نفت سبک  ،گاز میعانی ،گاز تر  ،گاز خشک
خواص گاز خشک :ضریب حجمی سازند گاز ،ضریب تراکم پذیری گاز ،ویسکوزیته گاز
خواص گاز تر :ترکیب مجدد سیاالت سطحی در حاالت اجزاء معلوم و اجزاء نا معلوم ،محاسبه ضریب حجمی سازند گاز تر
خواص نفت سیاه :فشار حباب نفت ،نسبت گاز محلول در نفت ،دانسیته نفت ،ضریب حجمی سازند نفت ،ضریب تراکم پذیری
همدمای نفت  ،ویسکوزیته نفت ،کشش سطحی بین گاز و نفت
تعادل گاز ـ مایع  :محلول ایده آل  ،محلول غیر ایده آل  ،محاسبات تبخیر آنی و محاسبات تبخیر دیفرانسیلی

منابع پیشنهادی:
 مراجع اصلی(انگلیسی  ،فارسی):

 The Properties of Petroleum Fluids
By: Prof. W. McCain
1999

 مراجع کمکی(انگلیسی  ،فارسی):

 Hydrocarbon Phase Behaviour
By: Tarek Ahmed
1989
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عنوان درس :مکانیک سیاالت

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :ریاضی 2

هدف:


ایجاد درک عمیق از موازنه جرم و مومنتوم و آشنایی با نحوه تعیین پروفایل سرعت سیاالت و رژیم های جریان در لولهها ،کانالها و
بسترهای پرشده و آشنایی با محاسبات افت فشار برای سیاالت تراکم پذیر و تراکم ناپذیر

رئوس مطالب:
 مقدمه ای بر سیاالت نیوتونی و غیرنیوتونی ،خواص مکانیکی سیاالت و خواص ترمودینامیکی سیاالت
 آنالیز بعدی
 استاتیک سیاالت ،نیروی هیدرواستاتیک روی سطوح و پایداری اجسام غوطه ور
 جریان سیال ،قانون نیوتن ،ویسکوزیته و انتقال گشتاور عملکرد سیاالت غیرنیوتونی
 رابطه انرژی و معادله برنولی ،معادالت حرکت  Navior-Stokesو اولر در سیستم های مختصات لخت و در حال حرکت
 جریان سیال تراکم ناپذیر نیوتنی در لولهها و کانالها ،عدد رینولدز و رژیم جریانی آرام و آشفته برای جریان سیال در لوله ها
 تابعیت افت فشار از تنش سطحی دیواره لوله ها و تغییرات آن ،روابط بین افت فشار با ضریب اصطکاک و عدد رینولدز
 افت فشار در اتصاالت و لوله های منحنی شکل ،قطر معادل برای لوله های غیر مدور ،توزیع سرعت برای جریان آرام و درهم
 جریان در کانالهای سرباز ،محاسبات افت فشار با لحاظ قدرت پمپ
 جریان سیاالت غیرنیوتنی تراکم ناپذیر در لوله ها در حالت گذرا و پایا ،محاسبات افـت فشـار و دبـی سـطحی سـیال غیرنیـوتنی در
جریان آرام و آشفته
 پمپ کردن سیاالت مایع ،راندمان پمپها ،پمپ های سانتریفیوژ ،بستن موازی و سری پمپها ،پمپها با جابجایی مثبت
 مخلوط کردن مایعات در تانکها ،گروههای بی بعد در مخلوط کردن ،منحنی قدرت سیستم مخلوط کن مایعات در تانکهای همزن
 جریان سیال تراکم پذیر در کانالها و لوله ها ،روابط انرژی و معادالت حالت سرعت صوت در سیاالت تراکم پذیر
 جریان ایزوترمال و غیرایزوترمال گاز ایده آل در لوله های افقی ،جریان آدیاباتیـک ،تـراکم گـاز و کمپرسـور ،محاسـبه نیـروی الزم و
مراحل مورد نیاز
 آشنایی با مفاهیم اولیه جریات دو فازی ،روشهای اندازهگیری جریان و فشار مایعات و گازها
 حرکت سیال با وجود ذرات جامد در آن ،حرکت نسبی سیال و ذره ،حرکت نسبی سیال و ذرات تصفیه شده
 جریان در بسترهای پرشده با شن ،فیلتراسیون
منابع پیشنهادی:
Fluid Mechanics by Streeter
Transport phenomena by Bird, Stewart and Lightfoot
Unit operations of Chemical Engineering by McCabe, Smith and Harriot
Mechanics of Fluids: Irving Shames
Fluid mechanics Book by Frank White
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عنوان درس :مکانیک سیاالت دوفازی

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مکانیک سیاالت

هدف:


کاربرد مکانیک سیاالت دوفازی در طراحی سیستم تولید



تفاوت مکانیک سیاالت دوفازی با تک فاز



بررسی رویکردهای مختلف برای انجام محاسبات مربوط به جریان دوفاز در خطوط لوله جریان



استفاده از مبانی مکانیک سیاالت دوفازی در طراحی تکمیل چاه و خطوط لوله

رئوس مطالب:












کاربرد مکانیک سیاالت دوفازی در مهندسی نفت
مروری بر محاسبات جریان تک فاز در خطوط لوله
تفاوتهای جریان تک فاز با دوفاز
پدیده پسماند در جریانهای دوفازی
رژیمهای جریان دوفازی در خطوط لوله
نقشه رژیمهای دو فازی در خطوط لوله
معادله توازن انرژی برای محاسبه افت فشار در خطوط لوله
روشهای  Black Boxدر محاسبه افت فشار
آنالیز ابعادی
معرفی روشهای تجربی مختلف در محاسبه افت فشار جریان دو فاز
مروری بر روشهای مکانیستیک در محاسبه افت فشار جریان دو فازی

منابع پیشنهادی:


علی وطنی ،سعید مخاطب " .اصول طراحی هیدرولیک خطوط لوله انتقال جریان دو فازی"



محمدرضا عادل زاده" .اصول جریان سیاالت دو فازی"



رضا مسیبی بهبهانی" .طراحی و ساخت خطوط لوله :رویکرد کاربردی"
O. Shoham, “Mechanistic Modelling of Two Phase Flow in Pipes”.
J. Brill, “Multiphase Flow in Wells”.
J. Brill & H. Beggs, “Tow-Phase Flow in Pipes”.
W. Lyons, “Working Guides to Petroleum & Natural Gas Production Engineering”.
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عنوان درس :مهندسی مخازن نفت و گاز 1

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :خواص سنگهای مخزن ،خواص سیاالت مخزن

هدف:


مدلسازی ریاضی جهت توصیف رفتار جریان سیال در محیط متخلخل مخزن بر اساس خصوصیات ذاتی مخزن (شامل نوع سیال،
رژیم جریان و هندسه مخزن) و ارائه روابط مربوطه

رئوس مطالب:









مروری بر خواص سنگ و سیال مخزن
معرفی رژیم های جریان  ،هندسه جریان و تعداد سیاالت در حال جریان در مخزن
معرفی معادالت جریان سیال در محیط متخلخل (قانون دارسی)
جریان حالت پایدار /ناپایدار /شبه پایدار
مدلسازی اثر پوسته  /اثر جریان آشفته
بیان اصل برهم نهی و کاربرد آن
چاه آزمایی ترانزینت ( آزمایش افت فشار و ساخت فشار)
عملکرد چاه نفتی  /چاه گازی (  IPRمربوط به چاه های عمودی)

 معرفی مکانیسم های مربوط به تولید از مخزن ()Reservoir Drive mechanisms
منابع پیشنهادی:


مراجع اصلی(انگلیسی  ،فارسی):



مراجع کمکی(انگلیسی  ،فارسی):

Reservoir Engineering Handbook
by: Tarek Ahmed
Vol.1, Chapter 6, 4th Edition, 2010
Applied Petroleum Reservoir Engineering ,
By: Craft & Hawkins ,
Chapter 7, 2nd Edition 1990
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عنوان درس :نمودارگیری چاه

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :خواص سنگهای مخزن) ،خواص سیاالت مخزن(

هدف:


آشنایی با مفاهیم پایهای مهندسی مثل تخلخل ،تراوایی ،اشباع ،فشار مویینگی ،تراوایی نسبی ،ترشوندگی



آشنایی با نحوه راندن ابزار نمودارگیری درون چاهی



تعریف نمودارها و اهمیت و کاربرد آنها



شناسایی و ارزیابی کیفی پارامترهای پتروفیزیکی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی

رئوس مطالب:
 مقدمه و مروری بر زمین شناسی و اجزایی تشکیل دهنده سنگ مخزن
 تعریف خواص سنگ مخزن شامل تخلخل و تراوایی ،چگالی ،و غیره بههمراه دسته بندی آنها و روشهای اندازیگیری
 نمودارهای تعیین لیتولوژی شامل نمودار اشعه گاما طبیعی ،و الگ پتانسیل خودزا (تعریف ،شیوه راندن ابزار ،نحوه پردازش داده و
تفسیر نتایج)
 نمو دارهای تعیین تخلخل شامل نمودار سونیک ،چگالی و نوترون (تعریف ،شیوه راندن ابزار ،نحوه پردازش داده و تفسیر نتایج)
 نمودارهای تعیین میزان اشباع آب شامل نمودار مقاومت (تعریف ،شیوه راندن ابزار ،نحوه پردازش داده و تفسیر نتایج)
 مقدمه ای بر اهمیت و کاربرد نمودارهای پیشرفته نظیر  NMRو  Image Logsدر ارزیابی پتروفیزیکی
 روش تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی تعریف ترشوندگی سنگها ،و دستهبندی سنگها از نظر درجه میزان ترشوندگی و اندازهگیری
آزمایشگاهی
منابع پیشنهادی:
”Abhijit Y. Dandekar “ Petroleum Reservoir Rock and Fluid Properties
”Djebbar Tiab and Erle c. Donaldson “ Petrophysics
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عنوان درس :مهندسی بهرهبرداری از منابع نفت و گاز

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مکانیک سیاالت دوفازی

هدف:


آشنایی با اجزای اصلی سیستم تولید نفت و گاز



معرفی روشهای مختلف تکمیل چاه



نحوه ارزیابی عملکرد سیستم تولید،



بررسی استراتژیهای افزایش تولید از چاههای نفت و گاز

رئوس مطالب:
 معرفی سیستم تولید و بهره برداری از منابع نفت و گاز
 مکانیزمهای رانش مخزن
 منحنیهای عملکرد جریان سیال ورودی از مخزن به چاه (جریان تک فاز)
 منحنیهای عملکرد جریان سیال ورودی از مخزن به چاه (جریان دوفاز)
 روشهای تکمیل چاه در ناحیه مخزن
 روشهای تکمیل چاه از قسمت باالیی مخزن تا سطح
 معرفی تجهیزات درون چاهی
 تکمیل چاه پیشرفته و چاههای هوشمند
 عملیات مشبک کاری
 روشهای کنترل تولید شن
 چگونگی محاسبه نمودار عملکرد لوله مغزی
 آنالیز گرهای
 بررسی جریان سیال از درون کاهندهها
 معرفی تجهیزات سطح االرضی و جداکننده های چند فازی
 بررسی تغییرات رخ داده در ناحیه دیواره چاه در حین تولید
 مروری بر روشهای تحریک چاه و بهره افزایی
 مرورری بر روشهای فرازآوری مصنوعی
منابع پیشنهادی:






تکنولوژی چاه در صنایع نفت و گاز ،صادق قاسمی
مبانی مهندسی تولید از چاه های نفت و گاز ،دکتر احسان خامه چی
مهندسی بهره برداری مخازن هیدرو کربوری ،سید حسن حجی آبادی
مهندسی بهره برداری پیشرفته ،محمدرضا عادل زاده
M. Economides, “Petroleum Production System”.
B. Guo , A. Ghalambor, “Petroleum Production Engineering”.
J. Bellarby, “Well Completion Design”.
T. Allen, “Production Operations”, Volume 1&2
D. Perrin, “ Well Completion & Servicing
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عنوان درس :چاه آزمایی و تحلیل نتایج

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی مخازن 1

هدف:



آشنایی با مفهوم چاه آزمایی و به دست آوردن خواص مخزن با استفاده از روشهای مختلف تفسیری دادههای چاهآزمایی



بدست آوردن قابلیت و توانایی تحلیل نتایج فشار ته چاهی بر اساس زمان

رئوس مطالب:
 مقدمه ای بر چاه آزمایی
 اطالعاتی که میشود از بازه های مختلف زمانی در چاه آزمایی بهدست آورد
 معادله اصلی حرکت سیال در محیط متخلخل
 مفاهیم اصلی تست کاهش فشار ،ساخت فشار ،تداخل
 بدست آوردن تراوایی و پوسته از نمودار نیمه لگاریتمی
 مروری بر روشهای MDH-MBH
 مفهوم انباشتگی دهانه چاه
 مفهوم مشتق در چاه آزمایی
 آشنایی با نمودارهای مادر
 چاه آزمایی مخازن گازی
 تستهای بهرهدهی
 مقدمه ای بر چاه آزمایی مخازن شکافدار
 تست ساق مته و تفسیر آن
 معرفی نرم افزار چاه آزمایی
منابع پیشنهادی:


مبانی چاه آزمایی ،محمد شریفی1397 ،

)Advanced Reservoir Engineering (Chapter 1)- Tarek Ahmed (2005) Advanced Reservoir Engineering (Chapter 1)Tarek Ahmed (2005



Transient Well Testing , by Kamal, SPE publication, 2009



Well Test Analysis (Advanced Interpretation Models) – Bourdet, 2000



George Stewart, WellTest Design and Analysis,2011.



Well test Interpretation, L. Mattar 2004



Well testing , Leslie Thompson,2009



KAPPA DDA Book, 2018
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عنوان درس :مهندسی حفاری 1

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز)) :مکانیک سیاالت(

هدف:



آشنایی مقدماتی با عملیات حفاری و تجهیزات مربوطه

رئوس مطالب:
















مقدمه ای بر عملیات حفاری و قسمت های اصلی دکل حفاری
انواع دکل حفاری و کاربرد های آنها
تجهیزات اصلی دکل حفاری و خصوصیات آنها
خصوصیات و نقش گل حفاری
عملیات و تجهیزات گذاشتن لوله جداری
تجهیزات درون چاهی و انواع آنها
هیدرولیک سیال حفاری و محاسبات مربوطه
مته های حفاری
مبانی کنترل چاه
ماندهیابی و تجهیزات مربوطه
سیمانکاری چاه
حفاری جهتدار
اندازهگیری حین حفاری
تکنولوژیهای نوین در حفاری
حفاری دریایی

منابع پیشنهادی:


مهندسی حفاری ( Well engineeringعلیرضا موذنی)
)Applied Drilling Engineering ((Adam Bourgoyne
)Well engineering and construction (Hussain Rabia
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)1  (مهندسی حفاری:)پیش نیاز (همنیاز

 عملی/  واحد1

1  آزمایشگاه حفاری:عنوان درس
:هدف

 آشنایی با شبیه سازهایی چون،هدف از آزمایشگاه حفاری آشنایی دانشجویان کارشناسی با مواردی چون ساخت گل و سیمان
.شبیه ساز حفاری انحرافی و یا شبیه ساز حفاری مستقیم است



 در صورت انجام. می تواند آزمایشهای متعددی در این خصوص انجام دهد،دانشجو ضمن آشنایی با انواع افزایه های سیال حفاری
.یک یا چند بازدید علمی مطالب به خوبی انتقال داده خواهد شد



:رئوس مطالب
آشنایی با دکل حفاری و سیستمهای مربوطه
آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه و لوزی خطر مواد
آشنایی با انواع سیستم های سیال حفاری
کار با دستگاه شبیه ساز حفاری






:منابع پیشهادی








Bieniawski, Z. T., & Bieniawski, Z. T. (1989). Engineering rock mass classifications: a complete manual for
engineers and geologists in mining, civil, and petroleum engineering. John Wiley & Sons.
American Petroleum Institute. Production Dept. (1990). Recommended Practice Standard Procedure for Laboratory
Testing Drilling Fluids. American Petroleum Institute.
Whelan, J. A. (1962). Laboratory studies of variables in rotary drilling (No. BM-RI-6129). Bureau of Mines,
Washington, DC (USA).
Azar, J. J., & Samuel, G. R. (2007). Drilling engineering. PennWell books.
Industry, A. D. (1997). Drilling: The Manual of Methods, Applications, and Management.
Darley, H. C., & Gray, G. R. (1988). Composition and properties of drilling and completion fluids. Gulf Professional
Publishing.
Bourgoyne Jr, Adam T., et al. "Applied drilling engineering" (1986).
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عنوان درس :کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :معادالت دیفرانسل (مهندسی مخازن )1

هدف:


مدلسازی ریاضی پدیدههای جریانی در مهندسی نفت و ارائه و تبیین و تشریح روشهای پرکاربرد تحلیلی برای حل معادالت
دیفرانسیل پارهای متداول در مهندسی نفت

رئوس مطالب:
 فرموالسیون و مدلسازی در مهندسی نفت
 خواص و مفاهیم سریهای فوریه ،انتگرال فوریه و تبدیالت فوریه
 وارونسازی عددی و تحلیلی تبدیل فوریه و کاربردها
 کاربردهای سری فوریه و تبدیل فوریه در حل معادالت دیفرانسیل پاره ای با مقادیر مرزی در مهندسی نفت
 کاربرد روش جداسازی متغیرها برای حل معادالت دیفرانسیل پارهای با مقادیر مرزی در مهندسی نفت
 خواص تبدیل الپالس و کاربردهای آن برای حل معادالت دیفرانسیل پارهای در مهندسی نفت
 وارونسازی عددی برای تبدیل وارون الپالس و کاربردها
 کاربرد روش ترکیب متغیرها برای حل معادالت دیفرانسیل پارهای با مقادیر مرزی در مهندسی نفت
 دستگاه الگرانژ و روشهای حل معادالت دیفرانسیل پارهای خطی
 تئوری گرین ،توابع گرین و کاربرد آنها برای حل مسائل چشمه ـ چاه در مهندسی نفت
 معادالت دیفرانسیل پارهای خطی از مراتب باالتر و روش حل آنها

منابع پیشنهادی:


کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و نفت -جلد  -1منوچهر نیک آذر و ریاض خراط
Advanced Engineering Mathematics, 10th Edition, Author: Erwin Kreyszig Editor: Erwin Kreyszig
Lecture Notes for Course of Applied Mathematics in Petroleum Engineering, Taught in Stanford University
Well Test Analysis, by Rajagopal Raghavan
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عنوان درس :روش تحقیق

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :گذراندن  61واحد

هدف:


آشنایی دانشجویان با روشهای متداول تحقیق در مهندسی نفت و نحوه استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده به منظور
آماده سازی جهت همکاری در فعالیتهای پژوهشی ،نگارش پایاننامه و گزارشهای درسی و مقاالت علمی

رئوس مطالب:
 مفهوم تحقیق و پژوهش
 ویژگیهای محقق و پژوهشگر
 انواع و روشهای تحقیق
 پروپوزال و نحوه پروپوزال نویسی
 پایاننامه و اجزای آن
 اصول نگارش پایاننامه
 انواع مجالت
 مقاالت و انواع آن ،نحوه ارسال مقاالت
 اصول نگارش مقاالت علمی
 نحوه ارائه سمینار
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عنوان درس :کارآموزی

 1واحد  /عملی

پیش نیاز (همنیاز) :روش تحقیق

هدف:


کار عملی در صنعت برای افزایش مهارت دانشجو

رئوس مطالب:
 کارآموزی ازطریق ایجاد ارتباطی با موسسات ،شرکتها و واحدهای صنعتی مرتبط با حرفه مهندسی نفت که در آن منفعت دوطرفه
وجود دارد ،اجرا میگردد .در امر کارآموزی ،دانشجویان درگیر فعالیتهایی میشوند که هم تجربه مناسب کار در محیطهای
حرفهای کسب میکنند و هم برای محل کارآموزی مفید باشند.

عنوان درس :پروژه

 9واحد  /عملی

پیش نیاز (همنیاز) :گذراندن 111

هدف:


تجربه نمودن اجرای یک طرح پژوهشی در زمینه مهندسی نفت و پیمودن مسیر تحقیق جهت دستیابی به اهداف مورد نظر

رئوس مطالب:
 در این درس که در طول دو ترم اجرا میشود دانشجو بر روی یک موضوع تحقیقاتی با حوزه محدود بهصورت مستقل یا در کنار
دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی /پسا دکتری و تحت راهنمایی یک عضو هیئت علمی کار میکند .ترجیحاً این پروژه باید
تجربی یا محاسباتی باشد ولی در صورتی که برونداد آن یک موضوع تحقیقاتی برای اجرا در مقطع تحصیالت تکمیلی بوده و یا قابل
استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی باشد ،می تواند بصورت مرور مقاالت در یک موضوع پژوهشی جدید و کامال مرتبط با زمینه
پژوهشی استاد راهنمای پایاننامه اجرا گردد .فعالیت های صورت گرفته در این پروژه باید شامل مرور مکتوبات در موضوع تحقیقاتی،
طراحی آزمایشها یا کارهای محاسباتی و تجزیه و تحلیل دادهها باشد.
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دروس تخصصی:

عنوان درس :مهندسی مخازن نفت و گاز 2

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی مخازن نفت و گاز 1

هدف:



آشنایی با روشهای سنتی مهندسی مخازن شامل محاسبات حجمی ،موازنه مواد و آنالیز منحنی افت برای ارزیابی هیدروکربن درجا
و ضریب برداشت از مخزن

رئوس مطالب:
 اثبات و کاربردهای معادله موازنه مواد عمومی برای مخازن نفتی اشباع با لحاظ مکانیزمهای تولیدی مختلف
 مطالعه و بررسی روش های موازنه مواد گرافیکـی (معـادالت خطـی) بـرای تطـابق تاریخچـه مخـزن از نظـر مکـانیزمهـای تولیـدی،
هیدروکربن درجا و مشخصات آبده
 مطالعه ،بررسی و کاربردهای مدلهای توصیف کننده آب ورودی از آبده به مخزن شامل مدلهای پایا ،شبه پایا و گذرا
 مطالعه روشهای برهم نهی برای محاسبه آب وروردی به مخزن برای زمانهای مختلف
 مطالعه و بررسی روشهای محاسبات حجمی و موازنه مواد برای مخازن گاز میعانی
 مطالعه و کاربردهای آنالیز منحنی افت برای تخمین میزان برداشت نهایی اقتصادی
 آشنایی با گرادیان فشار و دما در مخازن و روندهای نرمال و غیرمعمول فشار در مخازن هیدروکربوری
 محاسبات حجمی برای محاسبه حجم هیدروکربن در جا و محاسبات مربوط به سطوح تماس سیاالت
 بررسی مکانیزمهای تولید در مخازن هیدروکربوری مختلف و رقابت و تأثیر آنها بر رفتار افت فشار ،نسبت های گاز به نفـت و بـرش
آب تولیدی
 اثبات و کاربردهای معادله موازنه مواد برای مخازن گاز خشک و نحوه اصالح آن برای گاز تر
 اثبات معادله موازنه مواد و کاربردهای آن برای مخازن نفتی زیراشباع

منابع پیشنهادی:
Applied Petroleum Reservoir Engineering (2nd Edition) 2nd Edition, by B. C. Craft, M. Hawkins, Ronald E. Terry
The Practice of Reservoir Engineering (Revised Edition), 1st Edition from L.P. Dake
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عنوان درس :مبانی مدلسازی و شبیهسازی مخازن نفت و گاز

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی مخازن  ،1محاسبات عددی

هدف:


آشنایی با مفهوم و کاربرد شبیه سازی در صنعت نفت ،انواع شبیه سازی ،روابط پس زمینه شبیه سازی و نحوه محاسبات

رئوس مطالب:
















مقدمه ای بر شبیه سازی مخزن
کاربرد شبیه سازی مخزن
موازنه جرم
قانون دارسی برای سیال تک فاز و دو فاز
گرید بندی در شبیه سازی مخزن
محاسبات جریان سیال بین بلوک های در مخزن
تعریف چاه در شبیه سازی مخزن
معادله فشار تک فاز
معادالت جریان دو فاز
مقدمه ای بر نرم افزار اکلیپس
تعریف یک مخزن ساده با اکلیپس
معادالت اشباع در شبیه سازی مخزن
مقدمه ای بر شبیه سازی مخزن واقعی
شبیه سازی خطوط جریانی
کاربرد معادالت فشار و اشباع در شبیه سازی مخازن

منابع پیشنهادی:
Basic applied reservoir simulation SPE textbook
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عنوان درس :روش های افزایش برداشت از مخازن

 9واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی مخازن 1

هدف:


آشنایی با روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفت و آموختن نحوه انجام برآوردها ،محاسبات و کاربرد هر یک از روشها

رئوس مطالب:
















آشنایی با مفاهیم مقدماتی ازدیادبرداشت نفت
دسته بندی روش های مختلف ازدیادبرداشت نفت
مروری بر مبانی فشار مویینگی ،ترشوندگی ،تراوایی نسبی و بهدام افتادن نفت
جابجایی خطی سیاالت و تئوری پیشروی جبهه ای
مفاهیم راندمان جارویی میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک
تزریق آب و پارامتر های کلیدی در طراحی آن
فرآیند تزریق غیرامتزاجی گاز
فرآیند جابجایی گاز امتزاجی
روش های مختلف ازدیادبرداشت شیمیایی
ساختار پلیمرها و مبانی مهم در تزریق آن
طراحی تزریق سورفکتانت و آلکالین ها
روش های ازدیادبرداشت حرارتی
غربالگری روشهای ازدیادبرداشت
مطالعات موردی روشهای مختلف ازدیادبرداشت
تکنولوژی های نوین در ازدیادبرداشت

منابع پیشنهادی:


ازدیادبرداشت نفتEnhanced oil recovery (Green & Willhite) ،



ازدیادبرداشت نفتEnhanced oil recovery (Marcel Latil) ،



مطالعات موردی ازدیادبرداشت نفت )Enhanced Oil Recovery Field Case Studies (James Sheng
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عنوان درس :مهندسی حفاری 2

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی حفاری 1

هدف:


آشنایی با مبانی و اصول مهندسی حفاری از جنبه مهندسی و عملیاتی

رئوس مطالب:
















مفاهیم اولیه فشار منفذی
فشارهای نرمال و غیر نرمال سازندی
روش های تشخیص و تعیین فشار غیرنرمال
فشار شکست سازند و نحوه تخمین آن
تعیین عمق پاشنه لوله های جداری بر اساس فشارهای سازندی
مدل های جریانی و رئولوژیکی حرکت سیال
تعیین افت فشار ناشی از حرکت سیال
بهینه کردن هیدرولیک گردش گل
گیر لوله ها بدلیل اختالف فشار
گیر مکانیکی لوله ها
ابزار ماده یابی
هرزروی گل حفاری
انواع لوله های جداری و خصوصیات آنها
مقاومت کششی ،مچالگی و پارگی لوله جداری
اصول طراحی لوله های جداری

منابع پیشنهادی:


مهندسی حفاری ( Well engineeringعلیرضا موذنی)
)Applied Drilling Engineering (Adam Bourgoyne
)Well engineering and construction (Hussain Rabia
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2واحد  /نظری

عنوان درس :ژئوفیزیک

پیش نیاز (همنیاز) :زمینشناسی نفت

هدف:


آشنایی با مفاهیم پایه ای ژئوفیزیک



تعریف و دستهبندی روشهای ژئوفیزیک اکتشافی



نحوه انجام عملیات ژئوفیزیک ،پردازش دادهها و تفسیر آنها



ارزیابی کیفی مخزن با دادههای ژئوفیزیکی

رئوس مطالب:
 روشهای مختلف انجام ژئوفیریک
 تعریف تنش و کرنش و خواص االستیکی و پارامترهای آن
 تعریف موج ،دسته بندی آنها بر اساس انواع موج
 مدل انتشار موج
 چشمه های لرزهای ،دسته بندی آنها و کاربرد ها در محیطهای مختلف
 گیرندههای لرزهای ،دسته بندی آنها و کاربردها در محیطهای مختلف
 تعریف لرزهنگاری بازتابی ،انکساری و تفاوتهای در مفاهیم و کاربردهای آنها
 نحوه برداشت دادههای لرزهای و شیوه پردازش دادههای لرزهای و تفسیر ساختمانی
 تعریف روش گرانی سنجی ،روش اندازهگیری و شیوه پردازش و تفسیر دادهها
 تعریف روش مغناطیس سنجی ،روش اندازهگیری و شیوه پردازش و تفسیر دادهها
 تعریف روش الکتریکی ،روش اندازهگیری و شیوه پردازش و تفسیر دادهها
 تعریف روش الکترو مغناطیسی ،روش اندازهگیری و شیوه پردازش و تفسیر دادهها
 ژئوفیزیک درون چاهی و مقدمهای بر روشهای چاه پیمایی
منابع پیشنهادی:


”W.M. Telford, L.P Geldart, R.E Sheriff and D.A Keys “Applied Geophysics
” Dobrin Milton “ Introduction to Geophysical Processing
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عنوان درس :ژئوشیمی آلی (نفت)

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :زمینشناسی نفت

هدف:


آشنایی دانشجویان با اهمیت علم ژئوشیمی در مهندسی نفت ،آشنایی دانشجویان با روشهای ژئوشیمیایی در مطالعات اکتشافی،
مخزنی و بهرهبرداری

رئوس مطالب:
















منشاء نفت
سنگهای منشاء و انواع آنها
محیطهای رسوبی تشکیل سنگهای منشاء نفت و گاز
ارزیابی سنگهای منشاء نفت و گاز
مهاجرت نفت ،مکانیسم تشکیل نفت
دیاژنز ـ کاتاژنز ـ متاژنز
کروژن و انواع آنها
متدهای ژئوشیمی در مطالعات نفتی
پیرولیز و اهمیت آن
گازکروماتوگرافی ـ طیف سنج جرمی و اهمیت آنها در مطالعات نفتی
پتروگرافی مواد آلی
بیومارکرها و اهمیت آنها در مطالعات نفتی
مدلسازی تاریخچه تدفین و حرارتی
ژئوشیمی مخزن
ژئوشیمی بهره برداری و محیط زیست

منابع پیشنهادی:





ژئوشیمی گازهای غیر هیدروکربوری در مخازن گازی//دکتر احمد رضا ربانی
سولفید هیدروژن و مخازن نفت و گاز ترش //دکتر احمد رضا ربانی
ژئوشیمی نفت از پالنکتونها تا نفت //دکتر محمد رضا کمالی
ژئوشیمی سطحی و کاربرد آن در اکتشاف نفت و گاز //دکتر احمد رضا ربانی
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عنوان درس :ارزیابی اقتصادی پروژه های نفتی

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی بهرهبرداری از منابع نفت و گاز

هدف:


آشنایی دانشجویان با روشهای تهیه و تحلیل اقتصادی پروژههای نفت و گاز و ارزیابی آنها با توجه به معیارهای متفاوت اقتصادی،
اجتماعی و انتخاب مناسبترین پروژه.

رئوس مطالب:














مراحل مختلف تهیه
ارزشیابی و مدیریت پروژه
اطالعات اساسی در تهیه پروژهها
روشهای ارزشیابی اقتصادی پروژهها
تفاوتهای اساسی در ارزشیابی پروژههای بخش عمومی و خصوصی
معیارهای غیراقتصادی انتخاب پروژهها
تحلیل خطر
نا اطمینانی و حساسیت
محاسبه قیمتهای سایهای و هزینه فرصت عوامل کمیاب
ارتباط سودآوری پروژه و مقیاس تولید
سنجش و کاربرد اثرات خارجی در تحلیل پروژههای نفت و گاز
بهینه کردن مجموع طرحها و پروژههای انتخاب شده در بخش نفت و گاز
آشنایی با روشهای کنترل و مدیریت پروژه

منابع پیشنهادی :
" اقتصاد مهندسی ،ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی" ،تالیف دکتر محمدمهدی اسکونژاد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
" اقتصاد مهندسی برای تحلیل سرمایهگذاری" :تالیف  . Au.Tungترجمه دکتر محمدتقی بانکی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
" اقتصاد مهندسی"  :دکتر غالمرضا سلطانی ،دانشگاه شیراز
" اقتصاد مهندسی"  :تالیف  . Thuesen, G.jترجمه دکتر سیدمحمد مهدی شهیدیپور ،دکتر اسماعیل آیتی ،دانشگاه فردوسی مشهد
" اقتصاد مهندسی"  :دکتر حیدرقلی مسعودی ،دانشگاه تهران
" اقتصاد مهندسی"  :دکتر کاظم اورعی (دانشگاه تربیت مدرس)
"Petroleum Economics and Engineering": H.K. Abdel-Aal, Bakr A. Bakr, M.A. Al-Sahlawi, King Fahad University, S.A.
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2017,
www.opec.org
OPEC World Oil Outlook, 2017
www.opec.org
The Prize: Daniel Yergin
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 2واحد  /نظری

عنوان درس :مبانی مهندسی مخازن ترکدار

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی مخازن 1

هدف:



آشنایی با مفاهیم پتروفیزیکی و مکانیزمهای تولید و شبیهسازی مخازن شکافدار
آشنایی با مخازن شکافدار ایران و اهمیت این مخازن برای کشور

رئوس مطالب:
 مقدمه ای بر مخازن شکافدار
 انواع مخازن شکافدار و چالشهای آنها
 روشهای تشخیص مخازن شکافدار
 خواص ماتریکس و شکاف
 تراوایی و تخلخل مدلهای مفهومی شکاف
 تراکم پذیری شکاف
 تراوایی نسبی و فشار مویینگی شکاف
 مروری بر مدلهای موجود در شبیه سازی مخازن شکافدار
 مدلهای تخلخل دوگانه
 مدلهای تراوایی دوگانه
 مقدمه ای بر چاه آزمایی مخازن شکافدار
 مکانیزمهای تولیدی از مخازن شکافدار
 فرایند آشام بر روی یک تک بالک
 فرایند تخلیه بر روی یک تک بالک
منابع پیشنهادی:
Naturally Fractured Reservoir Characterization, 2006, Wayne Narr, SPEpublication



Geologic Analyses of Naturally Fractured Reservoirs ,2001, by Nelson



Petrophysics, 2015: Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties , By Djebbar
Tiab



Fundamentals of Fractured Reservoir Engineering,1982, by Vangolf-Racht



Carbonate Reservoir Characterition,1996, Chapter 7, Vangolf-Racht
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عنوان درس :طراحی مهندسی تاسیسات سطح االرضی

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز

هدف:


آشنایی با تجهیزات سطحاالرضی و عملکرد سکوهای نفتی



نحوه انتخاب و طراحی تجهیزات سکو



نحوه پکیج کردن تجهیزات



لحاظ کردن محدودیتهای عملیات ها برای تجهیزات ( مثال پمپ مخصوص عملیات شکافت هیدرولیکی)

رئوس مطالب:
 معرفی تجهیزات سطحی
 انتخاب فرایند ( کنترل فرایند ،سیستم های سطحی ،تجهیزات عملیات چاه آزمایی ،فرازآوری با گاز  ،سکوهای فراساحل)
 خواص سیال ( اصول اولیه ،محاسبات فلش و پارامترهای الزم ،محاسبات فلش اولیه)
 طراحی جداساز دوفاز نفت و گاز ( عوامل موثر در جدایش ،انواع جداساز اعم از عمودی ،افقی ،کروی و اسکرابر ،مقایسه جداسازهای افقی و قائم،
اجزاء داخلی جداساز ،مشکالت عملیاتی و ارائه راه حل ،تئوری های طراحی ،تعیین اندازه جداساز)
 جداساز سه فاز نفت ،گاز و آب ( انواع جداساز سه فاز ،تجهیزات داخلی ، ،تئوریهای طراحی ،تعیین اندازه جداساز)  ،طراحی اسالگ کچر
 تجهیزات عملیاتی نفت خام ( تئوری عملیات امولسیون ،جدایش وزنی ،انواع دستگاه های جداساز نفت خام ،تئوری و تعیین ابعاد ،روش طراحی،
 طراحی خطوط لوله ( مفاهیم اولیه ،معادالت ،افت فشار شیرآالت و اتصاالت ،تعیین جنس و ضخامت لوله ،آشنایی با انواع استانداردهای
طراحی)
 پمپ ها ( طبقه بندی و انواع پمپ ،طراحی پمپ های گریز از مرکز ،طراحی پمپ های رفت و برگشتی ،معرفی تجهیزات و الحاقات پکیچ پمپ،
انتخاب کنترولرها و شیر آالت جانبی)
 کمپرسور ها (طبقه بندی و انواع کمپرسور ها ،طراحی کمپرسور های گریز از مرکز ،طراحی کمپرسورهای رفت و برگشتی ،معرفی تجهیزات و
الحاقات پکیچ کمپرسور رفت و برگشتی ،سیستمهای خنککاری و روغنکاری ،انتخاب کنترولرها و شیر آالت جانبی)
 طراحی واحد شیرین سازی گاز ( انواع واحدهای شیرینسازی ،معرفی تجهیزات اولیه واحد آمین)
 طراحی مکانیکی مخازن تحت فشار وتانک ( عوامل موثر در طراحی ،تئوری های طراحی ،روشهای بازرسی ،تخمین وزن مخزن تحت فشار،
معرفی اولیه استاندارد های طراحی)
 طراحی مبدلهای حرارتی ( انواع مبدلهای حرارتی ،مبدلهای شل اند تیوب ،مبدلهای دولوله ای ،مبدلهای پلیت اند فریم ،کولرها ،هیترها)
منابع پیشنهادی:
“ K. Arnold, M. Stewart, “ Surface Production Operation
”H.K. Abdel-Aal, Mohamed Aggour, M.A. Fahim, “ Petroleum and Gas Field Processing
”G.V. Chilingarian, J.O. Robertson, JR. S. Kumar, ““ Surface Operation in Petroleum Production
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عنوان درس :کارگاه نرم افزار تخصصی

 2واحد  /عملی

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی مخازن 1

هدف:


آشنایی دانشجویان با نرمافزارهای تخصصی و بهروز در رشته مهندسی نفت در گرایشهای مختلف مخزن ،حفاری ،اکتشاف و
بهرهبرداری

رئوس مطالب:
 این درس دانشجویان را با ابزارهای جدید شبیه سازی و تحلیل دسته وسیعی از مسائل مهندسی نفت شامل اکتشاف /حفاری/
بهرهبرداری و مخازن هیدروکربوری آشنا میکند.

49

بسته اختیاری (تخصصی) گرایشهای مخازن و بهره برداری:
عنوان درس :فرازآوری مصنوعی

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی بهره برداری از منابع نت و گاز

هدف:




افزایش تولید نفت در چاههایی که تولیدشان اقتصادی نیست و یا اصال تولید ندارند .روشهای فرازآوری مصنوعی میتوانند هم در
چاههای نفت و هم در چاههای گاز مورد استفاده قرار گیرند .عمده استفاده آنها در چاههای گازی جهت مایع زدایی در ته چاه
می باشد.
بسیاری از میادینی که در نیمه دوم عمر خود می باشند عمدتاً به استفاده از روشهای فرازآوری مصنوعی نیاز پیدا می نمایند .این
روشها به دو دسته اساسی فرازآوری با گاز و فرازآوری با پمپ تقسیم بندی می شوند.

رئوس مطالب:
 مرور خواص سیال مخزن
 بررسی عملکرد مخزن و تعیین شاخص تولید
 مدلسازی عملکرد چاه و جریان چندفازی
 بررسی انواع روشهای فرازآوری مصنوعی
 تعیین پارامترهای انتخاب روش فرازآوری مصنوعی مناسب
 طراحی و مدلسازی فرازآوری مصنوعی با گاز به صورت پیوسته و متناوب
 طراحی و مدلسازی فرازآوری مصنوعی با پمپ الکتریکی شناور
 طراحی و مدلسازی فرازآوری مصنوعی با پمپ میلهایی
 طراحی و مدلسازی فرازآوری مصنوعی پمپ خال پیشرو
 طراحی و مدلسازی فرازآوری مصنوعی پمپ هیدرولیکی
منابع پیشنهادی:
Ali Hernandez” Fundamentals of Gas Lift Engineering: Well Design and Troubleshooting” Gulf professional



publishing, 2016
Gabor Takacs” Electrical Submersible Pumps Manual: Design, Operations, and Maintenance” Gulf professional



publishing, 2009
Gabor Takacs” Gas lift manual” PennWell Books, 2005



Gabor Takacs” Sucker-rod pumping manual” PennWell Books, 2003
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عنوان درس :انگیزش چاه

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی بهره برداری از منابع نفت و گاز

هدف:


آشنایی با چالشهای تولید از چاههای نفت و گاز



معرفی مکانیزمهای ایجاد آسیب سازند



بررسی روشهای افزایش ضریب بهرهدهی و تحریک چاه

رئوس مطالب:
 چالشها و مشکالت حین تولید
 آسیب سازند
 مکانیزمهای ایجاد آسیب سازند
 استراتژیهای افزایش دبی تولیدی از چاههای نفت و گاز
 مروری بر روشهای تحریک چاه
 تاریخچه عملیات اسیدکاری
 انواع مختلف روشهای اسیدکاری
 بررسی اثر نوع سازند بر عملیات اسیدکاری
 انواع مختلف اسیدهای مورد استفاده در عملیات اسیدکاری
 اسیدکاری در مخازن ماسه سنگی
 اسیدکاری در مخازن کربناته
 شکاف هیدرولیک
 ابزار آالت و مراحل انجام عملیات شکاف هیدرولیک
 روشهای مختلف توصیف هندسه شکاف هیدرولیک
 طراحی عملیات شکاف هیدرولیک
منابع پیشنهادی:


علی حسینی " ،مبانی عملیات اسیدکاری" .انتشارات کتاب آوا.



محمد حسین زارعیان" ،اسیدکاری چاههای نفت و گاز" .انتشارات سنا.



همایون اسیری " ،عملیات اسیدکاری در تولید و حفاری چاههای نفتی" .انتشارات قائم.



اشکان اکبری " ،اسید کاری در چاههای نفتی و گازی " .انتشارات ستایش.
M. Economides, “Reservoir Stimulation”.
R. Samuel, “Oil Well Stimulation”.
L. Kalfayan, “Production enhancement with Acid Stimulation”.
Bert B. Williams, “Acidizing Fundamentals”.
Erle C. Donaldson, “Hydraulic Fracturing Explained Evaluation, Implementation and Challenges”.
Ching H. Yew, “Mechanics of Hydraulic Fracturing”.
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عنوان درس :مدیریت و صیانت از مخازن

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی مخازن 1

هدف:


آشنایی با اصول کلیدی در مدیریت و توسعه مخازن هیدروکربنی ،چالشها و رویکردها

رئوس مطالب













روشهای تصمیمگیری چند معیاره
مبانی مدیریت مخزن
مدیریت تیمهای چند تخصصی
حقوق و قراردادهای تکنولوژی
نمونه های موفق مدیریت مخازن
نقش تکنولوژیهای نوین در مدیریت مخزن
طرح های مدیریت مخازن جدید و تازه کشف شده
ارزیابی اقتصادی پروژه های نفتی
اصول مدیریت مخازن بالغ
شبیهسازی مخازن نفت و گاز
اصول بهرهبرداری از مخازن
فرایندهای ازدیاد برداشت و نقش آن در تولید صیانتی از مخزن

منابع پیشنهادی:
)Integrated Reservoir Asset Management , Principles and Best Practices (John R. Fanchi
)Computer-Assisted Reservoir Management (Abdus Satter
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عنوان درس :تخمین و ارزیابی مخازن

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی مخازن 1

هدف:


بررسی انواع روشهای تخمین و ارزیابی مخازن شامل محاسبات حجمی و موازنه مواد

رئوس مطالب:
 آنالیز اطالعات سنگ و سیال
 بررسی پارامترهای موثر در میزان عدم اطمینان در محاسبات پارمترهای مخزن
 مکانیزم رانش اصلی مخزن و تاثیر آن بر محاسبات مهندسی مخزن
منابع پیشنهادی:
Apllied Petroleum Res. Eng. /Craft and Hcawkins
Hand book of Res. Eng. : Tarek Ahmad
Well Testing by Jhon Lee
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بسته اختیاری (تخصصی) گرایشهای اکتشاف و حفاری:

عنوان درس :زمین شناسی تحت االرضی

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :زمین شناسی نفت

هدف:


آشنایی با زمینشناسی تحتاالرضی و کاربرد آن در اکتشاف و استخراج نفت

رئوس مطالب:







مقدمهای از حفاری چاههای نفت
عملیات مغزهگیری
کاربرد انواع الگهای پتروفیزیکی در تشخیص پدیدههای مختلف زمینشناسی (مانند ساختارها ،سنگ منشا و انواع لیتولوژی)
الگ شیب سنجی
مطالعه مغزههای نفتی
الگهای تصویری ،انواع نقشههای زمین شناسی

منابع پیشنهادی:
Tearpock, D. J. and R. E. Bischke (2003). Applied Subsurface Geological Mapping: With Structural Methods,
Prentice Hall.
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عنوان درس :مدلسازی حوضه های رسوبی

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :زمین شناسی نفت

هدف:


آشنایی با انواع حوضههای رسوبی نفتی  ،توان آنها در تولید و ذخیره نفت و مکانیسم تشکیل حوضههای رسوبی نفتی

رئوس مطالب:








تکتونیک
زیربنای حوضههای رسوبی
مکانیسم تشکیل حوضههای رسوبی
پرشدن حوضه و چگونگی رسوبگذاری
سیر تکاملی رسوبات
ارزیابی نفتی حوضهها
بررسی کمی توانهای کشف نشده در حوضه

منابع پیشنهادی:
Hantschel, T. and A. I. Kauerauf (2009). Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling, Springer Berlin
Heidelberg.
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عنوان درس :سیاالت حفاری

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی حفاری 1

هدف:
آشنایی با نحوه ساخت سیال ،کاربرد انواع پایههای سیال حفاری و انواع افزایهها
رئوس مطالب:





تاریخچه سیال
فازهای سیال و وظایف آن
انواع سیاالت پایه آبی ـ روغنی ـ پنوماتیکی و سیاالت مصنوعی
افزایههای سیال ،سیستم گردش سیال حفاری

منابع پیشنهادی:
Skalle, P. Drilling Fluid Engineering, Bookboon.
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عنوان درس :استاتیک و مقاومت مصالح

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :فیزیک 1

هدف:
 در بخش استاتیک آشنایی با برآیندگیری نیرو و گشتاور به کمک معادالت تعادل به منظور تعیین شرایط پایداری یا سکون اجسام
صلب و همچنین در بخش مقاومت مصالح ،بررسی مقاومت مواد و مصالح مختلف در برابر تنشها شامل تنش برشی از لنگر پیچش،
تنش برشی ناشی از لنگر خمش و تنش های محوری( تحت اثر نیروی کششی و فشاری) و همچنین دایره موهر و تبدیل تنشها
برای تحلیل سازههای مورد بحث بررسی است.
رئوس مطالب:

























تعریف نیرو گشتاور
شناخت برداری نیرو و گشتاور
جمع نیروها و گشتاور به طریق ترسیمی و تحلیلی
تجزیه نیرو در سطح
انتقال نیرو و گشتاور
جمع نیروهای فضائی و تجزیه یک نیرو به روی سه مولفه فضائی
تعریف تعادل و شرایط آن از طریق ترسیمی و تحلیلی
تعریف پیک آزاد
تعریف کلی بایدها
سیستم های معین و نامعین استاتیکی
تعریف نیروهای داخلی و خارجی
خواص هندسی تقاطع
کلیات درباره اجسام صلب و االستیک و مسائل مربوط به مقاومت مصالح
محاسبه عکس العمل در تکیهگاهها
تعریف تنش و کرنش و نمایش تجربی تنش و کرنش
قانون هوک و تعمیم آن و تعریف ضریب پواسن
تنش حرارتی
بررسی مسائل یک بعدی نظیر میله ها و حل مسائل خرپاها و تعریف همسازی با استفاده از تغییر مکان خرپاها پیچش مقاطع
دایرهای توپر و توخالی و محاسبه زاویه پیچش و توزیع تنش
تئوری مقدماتی خمش تیرها و تعیین شیب و تغییر مکان بهوسیله معادله دیفرانسیل و تعیین توزیع تنش
تئوری مقدماتی خمش تیرها و تعیین شیب و تغییر مکان بهوسیله معادله دیفرانسیل و تعیین توزیع تنشهای محوری و برشی در
مقاطع تیرها
حل مسائل هیپراستاتیک
مخازن جدار نازک استوانهای و کرهای
دایره مور برای تعیین تنشها

منابع پیشنهادی:
Meriam, J. L., et al. (2014). Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition, Wiley.
Popov, E. P. (1952). Mechanics of Materials, Prentice-Hall.
Education, M. G. H. (2015). Mechanics of Materials, 7th Ed, Beer-Johnston-DeWolf-Mazurek, 2015: Mechanics of
Materials, Bukupedia.
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دروس مشترک بسته های اختیاری (تخصصی):
عنوان درس :عملیات نقشهبرداری

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :زمین شناسی عمومی و ساختمانی

هدف:



آشنایی با روشهای اندازهگیری زاویه و تعیین مختصات

رئوس مطالب:









آشنایی و کسب مهارت عملی با روشهای مترکشی
انجام عملیات ترازیابی و تعیین خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب
ایجاد شبکههای پیمایش
تعیین مختصات و تهیه نقشه توپوگرافی
انواع سیستمهای تصویر
تجهیزات نقشه برداری
اندازهگیری فاصله
نقاط تکیهگاه ،خطاها در نقشهبرداری

منابع پیشنهادی:


نقشه برداری (آقای دکتر ذولفقاری)
ROY, S. K. (2010). FUNDAMENTALS OF SURVEYING, PHI Learning.
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عنوان درس :مبانی مهندسی محیط زیست و HSE

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :شیمی عمومی

هدف:


آشنایی با مقررات الزامآور در جهت رعایت اصول محیط زیست ،سالمتی و ایمنی در انجام پروژههای مهندسی نفت.

رئوس مطالب:
 آشنایی با قوانین و آئیننامههای اجرایی در حوزه محیط زیست
 آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به HSE
 ارائه مثلهای کاربردی در حوزه مهندسی نفت و ...
منابع پیشنهادی:
Mihelcic, J. R. and M. T. Auer (1999). Fundamentals of environmental engineering, John Wiley
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عنوان درس :مدیریت پروژههای نفتی

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی مخازن 1

هدف:

 اهداف و مقاصد برنامهها و پروژهها را در بهترین زمان ،کمترین هزینه و مطلوبترین کیفیت ممکن سازد.
رئوس مطالب:














هدفگذاری و مدیریت پروژه
ارزیابی پروژههای باالدستی و پاییندستی صنعت نفت و گاز
برنامهریزی
سازماندهی
هدایت
کنترل و اجرای پروژه
بهکارگیری ابزارهای نوین و پیشرفته در مدیریت پروژه
پیشبرد پروژه در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بینالمللی و مذاکرات
مدیریت مالی و حسابداری پروژه
مدیریت هزینه و زمان پروژه
افزایش کارایی منابع پروژه
طراحی سیستم مدیریت پروژه

منابع پیشنهادی:
Al-Sahlawi, M. A., et al. (1992). Petroleum Economics and Engineering, Second Edition, Taylor & Francis
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عنوان درس :بهینه سازی با تاکید برمسائل نفتی

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :مهندسی بهرهبرداری از منابع نفت و گاز

هدف:

 آشنائی با انواع روشهای بهینهسازی و کاربرد آن در مهندسی نفت
رئوس مطالب:









آشنایی با روشهای بهینهسازی
مبانی بهینهسازی مقید
حل مسأله تخصیص منابع
بهینهسازی مقید با استفاده از روشهای بهینهسازی چندهدفه
بهینهسازی مقید با استفاده از روشهای فرا ابتکاری
آشنایی با بهینهسازی به روش RSM
تصمیمگیری چندمعیاره

منابع پیشنهادی:
Baker, K. R. (2012). Optimization Modeling with Spreadsheets, Wiley.
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عنوان درس :زبان تخصصی

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :انگلیسی فنی و مهندسی

هدف:


آشنا ساختن دانشجویان مهندسی نفت با ترمهای مهندسی نفت و گاز و فرایندها ی تولید نفت به زبان انگلیسی

رئوس مطالب:







تله و زمین شناسی Traps and Geology
سیاالت مخزنی Reservoir Fluids
Natural Production
تولید اولیه از مخزن
Derives and Stimulation
نیروهای مخزنی و تحریک مخزن
Directional Wells
چاه های عمودی و شیب دار
Surface Facility
تاسیسات سطح االرض

منابع پیشنهادی:
English for the Oil Industry by P. L. Sandler
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عنوان درس :شیمی نفت

 2واحد  /نظری

پیش نیاز (همنیاز) :شیمی عمومی

هدف:


آشنا ساختن دانشجویان مهندسی نفت با ساختار مولکولی نفت و گاز در سنگهای رسوبی ،عناصر و اجزاء تشکیل دهنده نفت خام،
خواص فیزیکی و شیمیایی آنها و رفتار آنها در فرایند تولید از مخزن

رئوس مطالب:










سنگهای رسوبی ،نفت ،گاز و آب
دسته بندی هیدروکربورهای تشکیل دهنده نفت ،خواص فیزیکی و شیمیایی آنها و غیرارگانیک ها
رفتار مایع و رفتار گاز ایده ال و غیرایده ال (حقیقی)
معرفی به علم PVT
آشناسازی با روشهای جداسازی فیزیکی و شیمیایی
پاالیش نفت خام در شرایط آتمسفریک و خال
مشتقات نفت و خواص آنها
آزمایشهای مهم برای سوخت ها و روان کننده ها
معرفی صنعت پتروشیمی

منابع پیشنهادی:

َAn introduction to the study of fuel, by John Campbell Macrae, Publisher, Elsevier Pub.



The properties of petroleum fluids, by William D McCain, Publisher Penn Well Books
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 2واحد  /نظری

عنوان درس :مهندسی انرژی

پیش نیاز (همنیاز) :زمین شناسی نفت

هدف:


آشنایی با انواع منابع انرژی (تجدید پذیر)

رئوس مطالب:









گذشته ،حال و آینده انرژی جهان
منابع انرژی زمین
جغرافیای اقتصادی انرژی جهان
زغالها (منشاء ،ردهبندی ،ترکیب ،توضیح جهانی و ارزش اقتصادی و اهیمت آن در جهان امروز)
نفت (منشاء ،رده بندی ،ترکیب ،توضیح جهانی و ارزش اقتصادی و اهیمت آن در جهان امروز)
شیلهای نفتی(منشاء ،رده بندی ،ترکیب ،توضیح جهانی و ارزش اقتصادی ،تحقیقات و اهیمت آن در جهان امروز)
ماسههای آسفالتدار (منشاء ،رده بندی ،ترکیب ،توضیح جهانی و ارزش اقتصادی ،تحقیقات و اهیمت آن در جهان امروز)
منابع انرژی ژئوترمال ـ انرژی آب و باد و خورشید ـ انرژی اتمی (ذخایر مواد رادیواکتیو و گسترش جهانی  ،اهمیت اقتصادی)

منابع پیشنهادی:
Maczulak, A. E. (2010). Renewable Energy: Sources and Methods, Facts On File.
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عنوان درس :آزمایشگاه مکانیک سنگ

 1واحد  /عملی

پیش نیاز (همنیاز)( :مکانیک سنگ)

هدف:


هدف کلی دوره  :آشنایی عملی با آزمایشها شاخص و غیرشاخص مکانیک سنگ و کسب مهارتهای الزم کار با دستگاهها



اهداف جزیی  :آشنایی با منابع علمی درس و تاریخچه آنها ،آشنایی با تعاریف مهم درس مکانیک سنگ ،روشهای مطالعه ،
فرضیات اصلی و روشهای ارائه مطلب

رئوس مطالب:









مغزه گیری
مقاومت فشاری تک محوره
مقاومت فشاری سه محوره
مقاومت کششی مستقیم
مقاومت کششی غیر مستقیم (برزیلی ،بار نقطه ای ،خمشی)
آزمایش دوام
آزمایش فرسایش (لوس آنجلس) مقاومت برشی
آزمایشهای غیر مخرب (چکش اشمیت ،التراسونیک)

منابع پیشنهادی:


کتاب آزمایشهای مکانیک سنگ ـ آقای دکتر فهیمی فر ،سروش ـ جلد اول
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