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 در آني پژوهشي ها نهيزم و نفتي مهندسرشته  آموزش تيوضعي بررس

 آموزش برنامه با آن سهيمقا و اياسترال و ايآسي دانشگاهها  ازيبرخ

   رانيا در نفتي مهندس

 

1 آزادي تبارمحمد 
2عباس هاشمي زادهو  

  

  

در  ژوهشي فعال مهندسي نفتپ هاي  كارشناسي و زمينهدورهمهندسي نفت در رشته آموزش  در اين مقاله :�����

مختلف مهندسي نفت آسيا و استراليا بررسي و ضمن مقايسه با وضعيت آموزشي اين رشته در ايران،  هاي دانشكده

دو دانشگاه از آسيا و دو دانشگاه از  . استارائه شده تقويت آموزش اين رشته مهم و حياتي در كشور به منظورراهكارهايي 

 بارهاطالعاتي در است  در هر مورد سعي شده .ندا انتخاب شده،امه آموزشي مهندسي نفت هستند داراي برنكهاستراليا 

اين مقاله تعريف دقيقي در . برنامه درسي دوره كارشناسي مهندسي نفت در اختيار قرار گيرد دانشكده، اهداف دانشكده و

 دوره كارشناسي ايجاد شود، ارائه ير يك دانشجوو نيز تواناييهايي كه بايد د اي مهندس نفتاز وظايف اخالقي و حرفه

ها و تخصصي  دهد كه تقسيم بندي كاربندي برنامه آموزشي مهندسي نفت در اين دانشگاهها نشان ميجمع. ه استدش

 انيمي ها ونديپ شدن تنگاتنگ ،از طرفي. استريزي ساختار تحقيقات هاي اساسي در پايه ها يكي از راهكارهكردن گرو

ي ضرور راي تيريمد نينوي ها كرديرو اتخاذ ،يفناور و علوميي ايپو و تيخالق ن،يهمچن و جامعه اقتصاد، ،يناورف علم،

  را اقتصاد و تيريمد دانش ل،يتحص دوران طول در نفتي مهندس انيدانشجو رانياكشور  در نكهيا به توجه با. است ساخته

 بودن محدود و فيضع. رسد يم نظر بهي ضرور نفتي مهندس شتهري درس سرفصل به دروس نيا كردن اضافه آموزند،ينم

 با دروسي برخي محتو و سرفصل داشتن فاصله زين و نفتي مهندس رشته آموزش در صنعت و دانشگاه نيب ارتباط

 استي خارجي اهدانشگاه در مشابه موارد با سهيمقا در كشوري اهدانشگاه ضعف نقاط از يگريد موارد ،يصنعتي ازهاين

  .طلبديم را دانشگاه دري درسي زيربرنامه انيمتول شتريب توجه كه

هاي آموزش مهندسي، مهندسي نفت، برنامه آموزشي، زمينه :هاي كليدي واژه

  .تحقيقاتي مهندسي نفت، دانشگاههاي آسيا و استراليا
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1. �	�
	 

 نيچن در. دداري جهاني تيماه زيني مهندس آموزش و استي جهان دهيپد كي يمهندس حاضر، قرن در

 اموزند،يب راي مهندسي احرفهي جهان شيب و كم زبان آنكه شرط به ،يمهندس به مندانعالقهي طيشرا

يي توانا نيا بهي ابيدست. شوند مشغولي احرفه كاربه ا يكنند ليتحص مختلفي كشورها در تواننديم

 رانيا دري مهندسي هاهرشت تمام آموزش برنامه در ،يكلطوربه. است مناسب آموزش كسب مستلزم

 كاري برا ازين موردي نگرشها و مهارتها توسعه چوني مسائل به و استيي افزا دانش بري اصل توجه

  .ستين امستثن آن از زين نفتي مهندس رشته كه] 1[است شدهي كمتر توجهي احرفه

  آن به همقال نيا آنچه همانند[ گوناگون جوامع انيم دري مهندس آموزش در تفاوتها مطالعه

 به كمك بر افزون مطالعه، مورد سامانه هر از مختلفو  مثبتي ها جنبه بيترك با تواند يم ،]پردازديم

  ].2[كند كمك زين جوامع انيم در ترقيعم فهم شبرديپ به كارآمد،ي آموزش سامانه ك يجاديا

 انتخاب. استي ضرور صنعتي ازهاين باي آموزشنظام انطباق دار،يپاي صنعت بهي ابيدستي برا

ي بازنگر جهان يكشورها ازي اريبساست كه  شده باعث رياخ دهه چند در مناسبي آموزشي روشها

 تيوضعي بازنگر نهيزم درنيز  ونسكو يخصوص نيا در. باشند داشتهي مهندس آموزش دري قيعم

يي توانا كه اردد ازيني ندسانهم بهي صنعت بازاركار ،امروزه ].3[است داده انجامي اقداماتي عالآموزش

، داشته استي ارتباطي مهارتها وي ميتي تهايفعال بر مشتمل كه راي تيريمد دهيچيپ مسائل حل

 نيپردرآمدتر و نيترياتيح كه نفتي مهندسرشته  آموزش تيوضعي بازنگر ،نيبنابرا]. 4[باشند

  . رسديم نظر بهي ضرور است، وابسته آن آموختگاندانش به كشور صنعت

  

  1آداليددانشگاه  .2

شناسي و   با ادغام مركز ملي مهندسي زمين2003دانشكده مهندسي نفت دانشگاه آداليد در سال 

 نفتي مهندسرشته  دروس جدول در ].5[سيس شدأژئوفيزيك با دانشكده مهندسي و مديريت ت

ي ا هيپاي مبان ،يوتريكامپي مهارتها نفت، اقتصاد و تيريمد رينظي مهم دروس ،معتبري اهدانشگاه

 در كه استي ارياخت اي ياجبار دروس از ... و سكير زيآنال ،2يعلمي گردشها ،يآمار نيزم وي آمار

تعريف اين دانشگاه از مهندس نفت فردي است  ].6[است نگرفته قرار رانيا در نفتي مهندس برنامه

خ توليد را بيني بيشترين ازدياد برداشت، توليد نهايي و نرشيكه قوانين مهندسي، زمين شناسي، پ

اين مهندسان در شغلهاي مختلفي از . كند برداري منابع نفت نظارت ميمطالعه و بر حفاري و بهره
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  .شوند ، مهندس حفاري، مهندس توليد يا مهندس مخزن استخدام مي1جمله مفسر نمودارگيري از چاه

ي از رياضي، برنامه آموزشي دوره كارشناسي دانشكده مهندسي نفت، در دانشجويان يك اساس قو

در طول . كند هاي كامپيوتر و قوانين مهندسي ايجاد مي فيزيك، زمين شناسي، ژئو فيزيك، كاربرد

ا از موضوعات عمومي مهندسي به موضوعات اختصاصي مهندسي نفت تغيير هدوره تحصيلي، كالس

دانشجويان . تهاي مربوط به تجارت در مهندسي نفت اس  مديريت و جنبه برتمركز اين برنامه. كند مي

كنند و نيز با صنعت  مطالعه ميرا  فيزيك، رياضي و مهندسي هاي دروس مربوط به رشتهسال اول

. شوند شناسي براي كنترل ازدياد برداشت از مخازن آشنا مي نفت و قوانين شيميايي، فيزيكي و زمين

در سال . فت استشناسي و مهندسي ن تري از موضوعات زمينسال دوم و سوم شامل مطالعات وسيع

قبيل ارزيابي اقتصادي و  چهارم، دانش دانشجويان در موضوعات تخصصي و مهارتهاي تجارتي از

  .شود مديريت پروژه توسعه داده مي

شناسي و مديريت در برنامه آموزشي  كليد موفقيت دانشگاه آداليد در آينده، همراه كردن زمين

  ].5[نفت استكارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي هاي دوره

  

  ]:7[ينفت مخازن تيريمدي براي آموزشي روشها

 ؛سيتدر نيح در متنوع و متعددي مثالها از استفاده •

 ؛دانشگاهها ريسا مطرح انادتاس و صنعتدر  تجربه با متخصصاني سخنران جلساتي برگزار •

 ؛يآموزشي عملي كارگاههابرگزاري  •

 ؛يواقع وي فرضي مورد مطالعهي ها پروژهي رو بري گروه كار •

 ؛انيدانشجو عملكرد بهبود وي ابيارزي براي فردي نهايتمر •

 .مرتبطي صنعت مراكز از ديبازد برنامه •
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1. Well Log Analyst 
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  ]:5[ درسي نمودار

  :سال اول

 بهاري ليتحص مسالين زييپاي ليتحص مسالين

 واحد درس واحد درس

 3 نفتي مهندسي معرف 3 كياستات-يمهندس كيمكان

 و نفتي شناس نيزمي معرف

 نفت نعتص

 3 يمهندسي براي زير برنامهي معرف 3

 3 2ي اضير 3 1ي اضير

 3 كيناميد ـ يمهندس اتياضير 3 1 كيزيف

  

  :سال دوم

 بهاري ليتحص مسالين زييپاي ليتحص مسالين

 واحد درس واحد درس

 3 2ي عددي روشها 3 نديافري مهندسي معرف

 3 نمخز كيناميترمود و اليس خواص 3 2ي مهندس اتياضير

 3 ي شناسرسوب وي شناس نهيچ 3 1 االتيس ـ كيناميترمود

 خواص و كيزيپتروف سازند،ي ابيارز 3 يحفاري مهندس

 سنگ

3 

  

  :سال سوم

 بهاري ليتحص مسالين زييپاي ليتحص مسالين

 واحد درس واحد درس

 فيتوص وي مدلساز

 مخزن خواص

 3 مخزني ساز هيشب 3

  يروشها وي ساختماني شناس نيزم 3 يي آزما چاه ليتحل

 ينگارلرزه

3 

 3 ليتكم وي ساز هيشب 3 مخزني مهندس

 شيافزا و سازند بيآس

 ديتول

 3 ديتولي مهندس 3
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  :سال چهارم

 بهاري ليتحص مسالين زييپاي ليتحص مسالين

 واحد درس واحد درس

 ليتحل وي ريگميتصم

  سكير

 3 برداشت وي عاد ريغ منابع 3

 توسعهي زير برنامه باي اقتصادي ها پروژه 3 ريخاذ و مخازن منابع،

 دانيم

3 

 و مخازني سازكپارچهي

 پروژه تيريمد

 3 نفت تجارت وي اقتصاد پروژه 3

 ا ي1 نفتي مهندس پروژه

ي مهندسي طراح پروژه

 )يارياخت (1 نفت

ي طراح پروژه ا ي2 نفتي مهندس پروژه 3

 )يارياخت (2 نفتي مهندس

3 

  

 تواند يكي از گروه دروس پروژه دانشجو مياست، نوشته شده » اختياري«واژهدر جلو دروسي كه 

هر دانشجو بايد عالوه بر اين .  را انتخاب كند2 و 1 يا پروژه طراحي مهندسي 2 و1مهندسي نفت 

 ].5[ عملي را نيز بگذراندواحد هفته 12به مدت دروس، 

  

  1مدارك تركيبي

براي دانشجويان . سازد گرفتن دو مدرك تحصيلي قادر ميبرنامه مدارك تركيبي دانشجويان را به 

  ]:5[هاي زير وجود دارد مهندسي نفت اين دانشگاه اين توانايي در رشته

 مهندسي نفت و مهندسي راه و ساختمان •

 مهندسي نفت و مهندسي شيمي •

 شناسي و ژئوفيزيك  نفت و مهندسي زمينيمهندس •

 مهندسي نفت و مهندسي مكانيك •

 مهندسي معدنمهندسي نفت و  •
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1. Combined Degrees 
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  1دانشگاه پتروناس .3

مالزي قرار دارد و دانشجويان را در محيط يادگيري مساعد با داشتن كشور در پتروناس دانشگاه 

، قدرت ابداع، ظرفيت 2فكر انتقاديتشايستگي تخصصي و كيفيت مرغوب در آموزش از قبيل 

ي دپارتمانها تمام ].8[دهد آموزش مي يادگيري در طول عمر و مهارتهاي تخصصي و ارتباطي

و  جلسه سال در بار دو حداقل كه باشند داشته صنعتيي راهنما تهيكم ك يديبا نفتي مهندس

برنامه آموزشي مهندسي در ]. 9[باشد داشتهدسترسي ي قاتيتحقي طرحها و ها پروژه به  همچنين،

ژه در بخشهاي وي كه ارتباطي بين دانشجويان با صنعت بههدف آن بوده استنفت اين دانشگاه 

دانشگاه . شودمهندسي حفاري، توليد، مخزن و حمل و نقل نفت، گاز و ديگر منابع زير زميني برقرار 

هاي صنعتي و تحقيقاتي، آزمايشگاه  هاي آكادميك در كاربرد براي حمايت از دانشجويان در برنامه

  ]. 8[دهد تحقيقاتي در اختيار دانشجويان قرار مي

  

  ]:8[ فعال در دانشگاههاي تحقيقاتيزمينه

 فيزيك سنگ •

 ژئومكانيك •

 نگاري پيشرفتهتكنولوژي لرزه •

 آناليز يكپارچه مخزن •

 نگاريروشهاي غير لرزه •

  توصيف خواص، مدلسازي و شبيه سازي مخزن •

 مخازن عميق در دما و فشار باال •

 توصيف خواص مخازن كربناته •

 شناسي رسوبات سنگين كربناته، تشخيص و ترتيب چينه •

  برداشت نفتازدياد •

 شيمي ميدان نفتي •


تضمين جريان •
 

 سازي حفاري بهينه •

 تكنولوژي سيمان كاري •
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1. University Technology PETRONAS 

2. Critical Thinking 

3. Flow Assurance 
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  ]:8[آزمايشگاهها 

  آزمايشگاه تحقيقات كربناته جنوب شرقي آسيا •

  سازي آزمايشگاه شبيه •

  آزمايشگاه ارزيابي مغزه •

  آزمايشگاه سياالت حفاري •

  آزمايشگاه حفاري •

  شناسي آزمايشگاه زمين •

 زي حفاريسا آزمايشگاه شبيه •

ارتباط دانشجو با صنعت وجود دارد براي ايجاد  ماهه 8در برنامه آموزشي اين دانشگاه يك برنامه 

  ]:8[كنند كه در پايان اين برنامه دانشجويان تواناييهاي زير را كسب مي

 هاي صنعتي  در كاربردنظرياستفاده از دانش  •

 كسب مهارت كار تيمي، برقراري ارتباط و مديريت •

 اي و اخالقي  با فرهنگ كار حرفهآشنايي •

 در محل كار1توجه به بهداشت، ايمني و محيط زيست •

  ]:8[اين ارتباط شامل فعاليتهاي زير است

  نگاري اداري آموزش نامه •

  وظايف اساسي يك پروژه واقعي •

  فعاليتهاي تيمي •

  مهارتهاي مديريت و رهبري •

 ايمني آگاهيهاي •

براي پيشرفت آموزشهاي داده شده به  ن واقعيها و مشكالت يك ميدا  كار با داده،بي شك

اي بايد با كنار هم آوردن  رشتهموضوعات پروژه گروههاي بين. دانشجويان بسيار ارزشمند است

  ].10[اي كمك كند هاي چند رشته كه به فهم پيشرفت عقالني پروژهباشد دانشگاه و صنعت در راهي 

  ]:8[ موارد زير استكليد موفقيت دانشكده در بخشهاي تحقيقاتي شامل

 ؛المللين ملي و بينااستخدام بهترين محقق •
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1. HSE 
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 ؛اي ترويج و تسهيل همكاريها در تحقيقات چند رشته •

 ؛توسعه راههاي خالقانه در برخورد با مسائل •

 ؛توسعه مشاركتهاي تحقيقاتي با رهبري و اداره شركتها، دولت و گروههاي تحقيقاتي جهاني •

مشكالت رفع هاي علوم مهندسي پايه براي  قيقاتي از حوزه بخشهاي تحبهورود افراد شاخص  •

 .كاربردي

 

 ]:8[نمودار درسي

  :ال اولس

 دوم ترم اولي ليتحص مسالين

 نوع واحد كالس كد نوع واحد كالس كد

MPW2113/ 

MPW2123 

يمل زبان
�

 3 N MPW2143/ 

MPW2153 
 مطالعات

/ ياسالم

 ياخالق مطالعات

3 N 

LCB1042 ي سندگينو

 كيآكادم

2 U Kxxxxx1 برنامه در شركت 

1يدرس
2

  

1 U 

PCB1012 صنعتي معرف 

 و گاز و نفت

 داريپا توسعه

2 U FCM1033 محاسبات 

 يبردار

3 CE 

CCB1052 2 يمهندسي طراح CE PCB1023 نيزمي معرف 

 نفتي شناس

3 M 

FCM1023 معادالت 

 يعاد ليفرانسيد

3 CE PCB1033 و سنگ خواص 

 مخزن اليس

3 M 

MCB1012 2 مواد علمي معرف CE PCB1043 كيناميترمود 

 نفتي مهندس

3 M 

PCB1013 و كياستات 

 كيناميد

3 M 16 :واحد مجموع 

  17: واحد مجموع

____________________________________________________________________ 
 

1. BahasaKebangsaan: National Language  

2. Co-Curriculum 
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  :سال دوم

 چهارمي ليتحص  مسالين سومي ليتحص مسالين

 نوع واحد كالس كد نوع واحد كالس كد

Kxxxxx1 برنامه در شركت 

 2ي درس

1 U Kxxxxx1 در شركت 

ي درس نامهبر

3 

1 U 

HCB2033 ي ارتباطي مهارتها

 ياحرفه و

3 U CCB2032 ،سالمت 

 وي منيا

 طيمح

2 CE 

MCB2013 3 1 االتيس كيمكان CE FCM2063 و كياستات 

 احتمال

3 CE 

TCB2073 و هيپاي ها ستميس 

ي زير برنامه

 يساختار

3 CE PCB2033 ي مهندس

 يحفار

3 M 

PCB2013 ي شناس نيزم

 مخزن

3 M PCB2044 سازندي ابيارز 

ي رينمودارگ و

 چاه از

4 M 

PCB2023 3 1 مخزني مهندس M PCB2053 ي مهندس

 2 مخزن

3 M 

 16: واحد مجموع 16: واحد مجموع

  :سال سوم

 ششم يليتحص مسالين پنجم يليتحص مسالين

 نوع واحد كالس كد نوع واحد كالس كد

Kxxxxx1 برنامه در شركت 

 4ي درس

1 U GCB3173 و صاداقت 

ي كارآموز

 يمهندس

3 CE 

FAM2043 ي روشها

 يمحاسبات

3 CE MCB3053 ميت پروژه 

 يمهندس

3 CE 

GCB3033 3 تيريمدي معرف CE PCB3023 اقتصاد 

 يمهندس

3 M 
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PCB3013 3 ييآزما چاه زيآنال M PCB3053 وي مدلساز 

ي ساز هيشب

 مخزن

3 M 

PCB3043 ي طراح و ليتكم

 چاه

3 M PCB3073 ي مهندس

 2 ديلتو

3 M 

PCB3063 3 1 ديتولي مهندس M 15: واحد مجموع 

  16: واحد مجموع

  :ترم تابستان

 نوع واحد كالس كد

ICB3017/   ICB3027 14 يصنعتي كارآموز دوره M 

 14: واحد مجموع

  :سال چهارم

 هشتمي ليتحص  مسالين هفتمي ليتحص  مسالين

واح كالس كد

 د

واح كالس كد نوع

 د

 نوع

MPW2133 3 يمالز مطالعات N VCB4053 3 اجتماع دري مهندس CE 

LCBxxx3/ 

HCB2xx3 

/ ياجتماع علوم

 )يارياخت (تيانسان

3 U PCB4033 3 2 دانيم توسعه پروژه M 

PCB4013 ي دانهايمي مهندس

 يگاز

3 M PCB4044 4 2ي آخر سال پروژه M 

PCB4022 2 1ي آخر سال پروژه M PCB4xx3 3 2يانتخاب دروس ME 

PCB4032 2 1 دانيم توسعه پروژه M PCB4xx3 3 3ي انتخاب دروس ME 

PCB4xx3 3 1ي انتخاب دروس ME 16: واحد مجموع 

  16: واحد مجموع

 واحد از اين 9 هآموختدانشگيرد و هر   گروه كالسهاي ملي قرار ميواين كالس جز: Nكالس نوع 

  .گذراند كالسها را مي

 واحد از 14 آموختهدانشگيرد و هر  روه كالسهاي دانشگاه قرار مي گواين كالس جز: Uكالس نوع 

  .گذراند اين كالسها را  مي
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 36  دانش آموختهگيرد و هر   گروه كالسهاي معمول مهندسي قرار ميواين كالس جز: CEكالس نوع 

  .گذراند واحد از اين كالسها را مي

 واحد از 74 آموختهدانشگيرد و هر  ي گروه كالسهاي تخصصي قرار مواين كالس جز: Mكالس نوع 

  .گذراند اين كالسها را  مي

  آموختهدانشگيرد و هر   گروه كالسهاي تخصصي انتخابي قرار ميواين كالس جز: MEكالس نوع 

  ].8[گذراند  واحد از اين كالسها را مي9

  :كالسهاي تخصصي انتخابي

را انتخاب  و بايد يكي از اين گروههاشوند كه هر دانشج اين كالسها به گروههاي زير تقسيم مي

  ]:8[كند

 جداسازي كربن و ژئواستاتيك و توصيف خواص مخزن ،ازدياد برداشت: گروه مهندسي مخزن •

  ؛دي اكسيد

   مهندسي خوردگيو هيدروليك حفاري ،مهندسي حفاري پيشرفته: گروه  مهندسي حفاري •

سيسات أآشنايي با ت و  چاهروشهاي تحريك ،بهينه سازي توليد نفت:  توليدفناوريگروه  •

   ؛دريايي

  ؛� و ارزيابي غيرمخرب�تجزيه و تحليل شكست ، مهندسي خوردگي،نانو مواد: گروه مواد •

 طراحي ،سيسات، حمل و نقل و نگهداريأمهندسي ت: سيسات و كارخانهأگروه مهندسي ت •

   ؛ نگهداري و قابليت اطمينان تجهيزات كارخانهوتجهيزات كارخانه 

  و مديريت پسماندهاي جامد و سمي،مهندسي آلودگي هوا: ي محيط صنعتيگروه مهندس •

   ؛يصنعتي اهفاضالبي مهندس

هاي و روشتر  طراحي ايمن، انساني براي پردازش ايمنيعوامل: هاي ايمني گروه پردازش برنامه •

  ؛مديريت براي پردازش ايمني

 9دي هستند و در مجموع هر گروه  واح3 ، آمده استشدهيادهر كدام از اين دروس كه در گروههاي 

  ].8[واحد است

____________________________________________________________________ 
 

1. NDE: Non-Destructive Evaluation 

2. Failure Analysis  
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�دانشگاه كِرتين .4
 

 اعضاي آن داراي  وسيس شده استأ ت1999دانشكده مهندسي نفت دانشگاه كرتين استراليا در سال 

اي را با  آنها آموزش چند رشته .برندبه كار مي كالسها در را هاه صنعتي هستند كه اين تجربهايهتجرب

را با توانايي كاربردي نظري ك زمينه قوي ياين ويژگيها . اند  اداري همراه كردهنگاريآموزش نامه

بر آن اين دانشكده آموزشي  برنامه در. شود كه موجب حل مسائل روزمره صنعت مي كند همراه مي

بيشترين زمان آمزش به  نياز دارد و هاكه صنعت به آنشده است  يدكتأ مهارتهاي تخصصي دسته از

 بودجه دانشكده از طريق .اختصاص داردهاي واقعي از ميدانهاي نفتي و گازي  دي با دادهكاربردروس 

اعضاي . آيد دست ميه هاي دانشگاه و تحقيقات صنعتي دانشكده ب صنعت، شهريه دانشجويان، درآمد

. هستندي بزرگ و كوچك و شركتهاي بزرگ بسيار فعال  اقتصادمراكز با   قراردادهابستندانشكده در 

، صنعتبخش در شاغل مهندسان از و دعوت در دانشگاه نها با برگزاري كنفرانسهاي منظم آ

رانيهايي در نكنند و در كنار اين كنفرانسها سخ دانشجويان را با آخرين پيشرفتهاي صنعت آشنا مي

 ارتباط با صنعت برايبرقراري . شود و ايمني در محيط كار براي دانشجويان برگزار مي  بهداشتباره

 دانشكده كه ارتباط دانشجو با امور انجام شده درديگر .  صنعت مفيد استبا دانشجويان آشنايي

هاي تحقيقاتي دانشجويان در ارگانهاي تحقيقاتي صنعت است   شامل پروژهكنند،را برقرار ميصنعت 

ني طور خاص در بخش جريان سيال مركب و مسائل مربوط به خروج دي اكسيد كربن فوق بحراكه به

 در انيدانشجوي مهارتها بهبود ظرفيت انيدانشجوي آموزش برنامه دري گروهي ها پروژه ].11[است

 دانش و زمان و پروژه تيريمد كار، گزارش وي شفاهي ها ئهاار قيطر از ارتباطاتبرقراري  مسائل، حل

  ].12[دارد راي تخصص

پيشرفت در منابع به دليل ليا تحقيقات نشان داده كه بيش از نيمي از رشد اقتصادي غرب استرا

بخشهاي  ].13[اند  درصد اين پيشرفت را به منابع هيدروكربني نسبت داده25كه  انرژي بوده است

  ]: 11[ به قرار زير استتحقيقاتي دانشكده

2گاز شيل •
 

 3متعارفناگاز  •

 ژئومكانيك •

 تحريك مخزن •

 حفاري •

____________________________________________________________________ 
 

1. Curtin University 

2. Shale gas 

3. Unconventional gas 
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 مهندسي مخزن •

 طيمح در شانيها آموخته اساس بر بتوانند كه استي مهندسان تيتربي مهندس آموزش از هدف

 را خودي زندگ راه نيا از و سازد ترآسوده گرانيدي برا راي زندگ كه كنند جادياي راتييتغ خود

  ].13[دنبگذران

  

  ]:11[ به قرار زير استك مهندس نفتي توانمنديهاي

  ؛دارا بودن تخصص در فعاليتهاي مهندسي •

 ؛يمنيهاي ا منديبا نيازبرآورده ساختن  •

 ؛توانايي تشخيص، ارزيابي و حل مسائل •

 ؛ با ديگرانارتباط كتبي و شفاهيبرقراري مهارت  •

 ؛محاسبه و طراحيانجام دادن توانايي  •

 ؛ و خالق بودنعملگرا •

 ؛سرپرستنياز به كار بدون انجام دادن توانايي  •

 .توانايي پذيرفتن مسئوليتها •

  ]:11[هاي زير را دارد كاردادن ايي انجام  مهندس نفت توانشده،توانمنديهاي يادبا داشتن 

 و ارزان بهتريناطالعات براي تعيين نوع و كسب شناسي و ژئوفيزيكي زميندرباره مطالعه  •

  ؛ترين تجهيزات حفاري، روشهاي حفاري و بهترين مكان حفاري

 ؛ نفت و گاز مخزن با آزمايش مستقيم چاهظرفيت  اقتصاديتخمين خصوص همكاري در  •

 ؛ نرخ توليد و دما و فشار مخزن و)گازي يا نفتي(دن نوع مخزنمشخص كر •

بيشترين كسب توسعه مخازن گازي و نفتي و نرخ توليد مناسب براي براي تعيين بهترين راه  •

   ؛سود

 ؛تعيين روشهاي كنترل جريان نفت و گاز از چاه و نگهداشتن حد نصاب توليد •

و  روشهاي انتقال نفت و گاز مخازن به سطح شامل استفاده از پمپهاي ته چاهيبه كارگيري  •

 ؛سيستم فرازآوري مصنوعي با گاز

عملكرد تجهيزات، مشكالت محيطي و طرز عمل نفت هنگام توليد رسوبات و درباره مطالعه  •

 ؛آب

 ؛ياداره عملياتها و فعاليتها در هماهنگي با قوانين زيست محيط •
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 و سالمتايمن و استفاده از تمام تجهيزات الزم براي دستيابي به اهداف كار انجام دادن  •

  ؛ايمني

 .سيسات ايمن الزم براي كاركنانأيندها و تانظارت بر فر •

  

  ]:11[نمودار درسي

  . گذرانند در سال اول دانشجويان دروس اوليه مهندسي را مي: سال اول

  

  :سال دوم

 بهار يليتحص مسالين زييپاي ليتحص مسالين

 واحد كالس كد واحد كالس كد

ي مهندس كيناميترمود 302249 5 ي شناس نيزم 11310

 يميش

5 

 4 كيزيپتروف 312150 3 يمهندس داريپا توسعه 307660

 5 زيآنال وي مهندسي ها نديافر 313756 4 االتيس كيمكان 308807

 در ها عملكرد و واكنشها 314450 1,5 نفتي مهندسي معرف 310299

 يميش

6 

/314448 

302240  

 در نديافر و نيقوان

 نيقوان اي يميشي مهندس

 )يارياخت(نديفرا

/6  

5 

 

  

  :سال سوم

 بهار يليتحص مسالين زييپا يليتحص مسالين

 واحد كالس كد واحد كالس كد

 5/5 نديافر كنترل و ابزار 307668 4 سازندي ابيارز 307666

 5 يحفاري مهندس 307670 5 مواد استحكام 308802

 2 نفتي مهندس شگاهيآزما 307674 4 دروكربنيهي فاز رفتار 312148

 4 خام نفت پردازش 310231 3 نفتي شناس نيزم و كيزيژئوف 312149

 
 
 
 
 
 



                                                                                            

                         محمد آزادي تبار و عباس هاشمي زاده                                                        
                                                                                                           

 


� 

  :سال چهارم

 بهار يليتحص مسالين زييپا يليتحص مسالين

 واحد كالس كد واحد كالس كد

ي تكنولوژ 307677 4  مخزني مهندس اصول 307676

 نفت ديتول

3 

/307680  

314039 

 مخزني عددي ساز هيشب

 شرفتهيپي تهايفعال اي

 )يارياخت(يحفار

/4  

5 

 4 دانيم توسعهي طراح پروژه 312155

 5 شرفتهيپ مخزني مهندس 312156 3 نفت كيمكان ژئو 312152

 وي كار مانيس شگاهيآزما 312153

 يحفار االتيس

 5 هاعملكرد در مداخله و كيتحر 312157 4

 عدم پروژه، تيريمد 312154

 يمهندس اقتصاد و تيقطع

4  

  

  1 فهدملكدانشگاه نفت و معدن  .5

ها نام آن به   بعدوده  شسيسأعربستان تكشور  در 1963دانشكده مهندسي نفت و معدن در سال 

 67 ،وارد شدندبه دانشكده كه نفت دانشجويان مهندسي اولين . ه استيافت فهد تغيير ملكدانشگاه 

رشد سريع اين دانشكده به .  است نفر رسيده8000 به بيش از 2009 در سال كه تعداد آنهاودند نفر ب

 و مقدار دولتي استه گابودجه دانش. شودمربوط ميعربستان كشور رشد سريع اقتصاد و فناوري در 

ه بر تمركز اين دانشگا. شود مين ميأ كمكهاي شركتهاي نفتي و شهريه دانشجويان تاز طريقكمي نيز 

هدف اين تمركز رهبري بر نواحي . پيشرفت تحقيق و فناوري انرژي و ميدانهاي مربوط به آن است

  ].14[رقابتي منابع انرژي است

  ]:14[همكاري نزديك داردهاي زير در زمينه ي دنيادانشگاه با ديگر دانشگاههااين 

  

 .تحقيقات نفت و گاز: 2استانفورد •

 ؛ات پااليش و پتروشيميتحقيق: 3 كاليفرنيافناوريسسه ؤم •

 ؛تحقيقات نفت و گاز: 1كمبريج •

____________________________________________________________________ 
 

1. King Fahd University of Petroleum & Minerals 

2. Stanford 

3. California Institute of Technology 
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رشته  در مناسباي   برنامهطراحي،  در كشور عربستان مهندسي نفتسيس دانشكدهأهدف از ت

در مين نيروي انساني متخصص مورد نياز أمهندسي نفت و ظرفيت توسعه تحقيقات پيشرفته براي ت

ت اصلي و مهارتهاي تحقيقاتي دانشجويان كيد دانشكده بر توسعه تحقيقاأت. استكشور اين 

 داراي مقاالت ،مهندسي نفترشته در خصوص كتابخانه دانشكده عالوه بر داشتن منابع اصلي .است

SPEو مقاالت دكتراي مهندسي نفت است .  

  

  آزمايشگاهها  

چندين آزمايشگاه مجهز به آخرين تجهيزات تحقيق و در كشور عربستان دانشكده مهندسي نفت 

ار كخود را با نظري هاي كاربردي مطالعات   دانشجويان جنبههادر اين آزمايشگاه. داردريس تد

  دانشكده ودر شرفته ي براي تحقيقات پ،اين آزمايشگاهها همچنين. كنندتقويت ميآزمايشگاهي 

  ]: 14[ند از ا مناسب است كه عبارتگانآموختدانش

  

 خواص سيال •

 آماده سازي مغزه •

 خواص سنگ •

  حفاريسياالت •

 سيمان كاري چاه نفت  •

 سازي حفاري شبيه •

 گردش جريان سيال حفاري •

• يارزيابي كم 

 تحقيقات •

 ازدياد برداشت •

 توليد •

 مكانيك سنگ •

 رايانه •

  

  

  

                                                                                                                                                 
1. Cambridge 
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  ]:14[ درسينمودار

  : سال اول

 دوم يليتحص مسالين اولي ليتحص مسالين

 واحد كالس كد واحد كالس كد

CHEM 101 4 1ي عمومي ميش ICS 103 3 )يانتخاب (انهيرا 

ENGL 101 1يسيانگل يانشا
�

 3 ENGL 102 3 2 يسيانگل يانشا 

MATH 101 4 1 محاسبات MATH 102 4 2 محاسبات 

PE 101 1 1 كيزيف آموزش IAS 101 2 يكاربرد زبان دستور 

PHYS 101 4 1ي عموم كيزيف PE 102 1 2 كيزيف آموزش 

PETE 201 ي مهندسي معرف

 نفت

1 PHYS 101 4 2ي عموم كيزيف 

 17: واحد مجموع 17: واحد مجموع

  :سال دوم

 چهارم يليتحص مسالين سوم يليتحص مسالين

 واحد كالس كد واحد كالس كد

EE 204 ي كيالكتري مدارها

 يمقدمات

3 CE 202 مقاومت و كياستات 

 مصالح

3 

GEOL 201 3 يكيزيفي شناس نيزم CHE 204 3 1 نقل و حمل دهيپد 

IAS 111 ي ها دستاورد و داتاعتقا

 آن

2 ENGL 214 وي ا حرفه ارتباط 

 ي دانشگاه

3 

MATH201 3 3 محاسبات MATH202 ليفرانسيد معادالت 

 يمعمول

3 

ME 203 3 3 كيناميترمود PETE 204 3 مخزن سنگ خواص 

PETE 203 3 1ي حفاري مهندس PETE 205 3 مخزن اليس خواص 

 18:واحد مجموع 17: واحد مجموع

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. English Composition 
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  :سوم سال

 ششم يليتحص مسالين پنجم يليتحص مسالين

 واحد كالس كد واحد كالس كد

GS xxx مطالعات 

 1) يارياخت(يعموم

3 GEOL 318 3 ي ا منطقهي شناس نيزم 

IAS 201 ي براي نوشتار نيقوان

 يا حرفهي ها ازين

2 GS xxx ي عموم مطالعات

 2ي انتخاب

3 

PETE 301 3 مخزني مهندس IAS 212 2 يا حرفه اخالق 

PETE 302 3 چاه ليتكم PETE 304 3 2ي حفاري مهندس 

PETE 303  
 

چاه ازي رينمودارگ
�

 4 PETE 305 3 مخزن فيتوص 

STAT319 در احتمال و حالت 

 يمهندس

3 PETE 306 ييآزما چاه
2

 3 

 17: واحد مجموع 18: واحد مجموع

  

  :تابستانيترم 

 واحد كالس كد

PETE 399 يتابستان نيتمر
3

 0 

  

  :چهارمسال 

 هشتم يليتحص مسالين هفتم يليتحص مسالين

 واحد كالس كد واحد كالس كد

IAS 301 2 يزباني ارتباطي مهارتها IAS 322 در بشر حقوق 

 اسالم

2 

PETE 402 3 مخزني ساز هيشب PETE 407 3 نفت اقتصاد 

PETE 403 3 نفت ديتولي مهندس PETE 410 3 يعيطب گازي مهندس 

PETE 408 1 ناريسم PETE 411 3 ارشدي طراح پروژه 

PETE 4xx 3 1ي انتخاب دروس PETE 4xx 3 2ي انتخاب دروس 

XE xxx 14: واحد مجموع 3 )يارياخت(يتخصص 

  15: واحد مجموع
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1. Well Logging 

2. Well Testing 

3. Summer Training 
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  ]:14[اند از عبارتنفترشته مهندسي ي دروس انتخاب

 )PETE406 (ازدياد برداشت   •

 )PETE409  (1يفرازآوري مصنوع   •

 )PETE412 (سيب سازندآ   •

 )PETE417 (تسهيالت سطحي   •

 )PETE418 (توليد نفت نوين •

 )PETE421 (حفاري مستقيم •

 )PETE422 (كنترل چاه   •

 )PETE424 (مكانيك سنگ   •

 )PETE431 (مديريت مخزن   •

 )PETE432 (شناوري آب   •

 )PETE452 (مخازن شكافدار طبيعي   •

 )PETE453 (گيري توليدنمودار   •

 )PETE490 (ص در مهندسي نفتموضوع خا   •

 )PETE491 (موضوع خاص در مهندسي نفت   •

  . واحدي هستند3تمام دروس 

 اهداف .شود برگزار مياي كار تابستانه در بخشهاي مختلف صنعت  هشت هفته دوره: تمرين تابستانه

  ]:14[استبه قرار اين برنامه 

____________________________________________________________________ 
 

1. Artificial Lift 
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 ؛مي صنعت نفتها در محيط كار عمو آشنا شدن با روشهاي تخصصي و عملكرد •

 ؛درك نقش و مسئوليتهاي فعاليتهاي مهندسي •

 ؛اي ادگيري براي كار در تيمهاي حرفهي •

 ؛بهبود مهارتهاي ارتباط كتبي و شفاهي •

 ؛ي اصليروشهامقررات شركتها و در باره ادگيري خود آموزي از طريق مطالعه ي •

اختصاص  نفت  يك موضوع خاص در مهندسيبهكالس : ي نفتمهندسرشته موضوعات خاص در 

موضوعات كالس شامل موارد  .شود هاي دانشجو تعيين مي هاي دانشگاه و عالقه كه با توجه به نيازدارد 

  ]:14[استزير 

  

نمودار توليد در روشهاي ايجاد مهارتهاي حل و تحليل مشكالت عملكرد چاه با استفاده از  •

 ؛دانشجويان

براي 1زار نمودارگيري در چاه با لوله جداريروشهاي راندن اب تمرين دانشجويان در استفاده از •

 ؛حلها  راه تشخيص مشكالت عملكرد مخزن و ارائه

  نمودار توليد و نمودارگيري در چاه با لوله جداريروشهاي استفاده از درتمرين دانشجويان  •

براي تشخيص مشكالت هيدروليكي چاه و مسائل مربوط به آن براي بهينه كردن عملكرد 

 .مخزن

 

دانشگاههاي برنامه آموزشي برنامه آموزشي چهار دانشگاه خارجي با  همقايس .6

  ايران 
 نمودار كه استكيد بيشتر بر مهندسي مخزن و مديريت مخزن أدر برنامه آموزشي دانشگاه آداليد ت

ترين ويژگيهاي آموزش در يكي از مهم. درسي اين دانشگاه نيز بر طبق همين هدف ارائه شده است

   براي مديريت مخازن نفت است كه ازروشهاييآموزش  برنامه مدارك تركيبي واين دانشگاه، 

 دروسي با خالٌ .هاي واقعي اشاره كردتوان به كارهاي گروهي بر روي پروژه ميروشهاترين اين ممه

خورد كه دروس ارائه شده گروهي موضوع كار گروهي در آموزش مهندسي نفت كشور به چشم مي

  . تواند مرجع مفيدي براي تعريف دروس مشابه باشدصل مطالب آن مياين دانشگاه و سرف

اي كه در گونه به، انعطاف پذير طراحي شده استطور كامالًبرنامه آموزشي دانشگاه پتروناس به

گرايش خود را انتخاب  و آگاهي از آن، مهندسي نفترشته  با ييشناآتواند بعد از سال آخر دانشجو مي

توان دوره هشت ماهه ارتباط دانشجو با صنعت دانست كه آمادگي اين برنامه را مينقطه قوت . بكند

____________________________________________________________________ 
 

1. Cased-hole Logging 



                                                                                            

                         محمد آزادي تبار و عباس هاشمي زاده                                                        
                                                                                                           

 


� 

ت كه بسياري از  اسنكته جالب توجه اين. كندصنعت را در دانشجو ايجاد ميبخش  ورود به برايالزم 

اين . آورند  كارشناسي ارشد نفت به تغيير گرايش روي ميدورهدانشجويان مهندسي نفت در آزمون 

هاي  از جمله اينكه فرد هنگام انتخاب رشته با زمينه،ممكن است داليل متعددي داشته باشداقدام 

آشنايي كامل ) برداريشامل اكتشاف، حفاري، مخزن و بهره(كاري گرايشهاي مختلف مهندسي نفت 

حالي كه اگر دانشجو در سالهاي باالتر گرايش مورد نظر خود را انتخاب كند، اين  در. نداشته است

 اشدتواند بسيار مفيد بميبرنامه آموزشي  الگوگيري از اين ،بنابراين. تر خواهد بودانتخاب بسيار آگاهانه

  . و از هدر دهي زمان و انرژي دانشجويان بكاهد

ترين ويژگي برنامه آموزشي دانشگاه كرتين قرار گرفتن دروس مهندسي حفاري در كنار مهم

عنوان بخشي از فعاليتهاي تحقيقاتي دانشگاه ن و حفاري بههندسي مخزبخش ممهندسي مخزن و نيز 

رسد از نقاط ضعف اين برنامه توجه كم به دروس مديريت، اقتصاد و اخالق مهندسي به نظر مي .است

اند كه با ارائه درس چهار واحدي مديريت پروژه در ريزان اين دانشگاه سعي كرده برنامه، كه البتهباشد

  . بهداشت و ايمني اين مشكل را برطرف كنندخصوصاري كنفرانسهايي در سال آخر و نيز برگز

ت يدهنده پيشرفت و اهم نشان،2012 نفر ورودي در سال 8000  با فهدملكدر دانشگاه 

ارائه  فهد ملكبخش قابل توجه برنامه آموزشي دانشگاه . عربستان استكشور مهندسي نفت در 

 كه نشان دهنده برنامه آموزشي هماهنگ استو اقتصاد نفت اي، مهارتهاي زباني دروس اخالق حرفه

ثر آن با ؤنقطه قوت اين دانشگاه تعداد دانشجويان ورودي و نيز ارتباط م. استبا دنياي امروز 

  .دانشگاههاي معتبر  دنياست

 ،مهندسي نفت در دانشگاههاي ايران تمام دروس تخصصي مهندسي نفترشته در برنامه آموزشي 

اخالق ( ايصورت ميان رشته اما دروسي كه به، دانشگاه نامبرده مشاهده شد، قرار داردكه در چهار

در برنامه آموزشي دانشگاههاي ،  ارائه شده استشدهي ياددر دانشگاهها،) اقتصاد ومهندسي، مديريت

عالوه بر هاي ايران از ديگر نقاط ضعف دانشكده.  دروس اختياري هستندود يا اينكه جزنايران قرار ندار

نداشتن ارتباط قوي با صنعت، نبود ارتباط قوي با ديگر دانشگاههاي دنيا و نداشتن بخشهاي 

 مهندسي دانشجويان ورودي به رشتهدر مقايسه با دانشگاه كينگ فهد، تعداد . تحقيقاتي فعال است

ي و پيام نور  نفر، شبانه غير انتفاع444 در دانشگاه سراسري در مجموع 1392نفت در ايران در سال 

 كميت قابل نظر كه اين اعداد و ارقام حتي از استبوده  نفر 250 نفر و دانشگاه آزاد اسالمي 665

 . ست فهد نيملكقياس با دانشگاه 
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  گيري نتيجه .7

در دانشگاههاي بررسي شده تقسيم بندي كارها و تخصصي كردن گروهها  از راهكارهاي اساسي در 

در اين دانشگاهها حاصل كار گروهي عالوه بر حل كردن مشكالت . است ريزي ساختار تحقيقاتپايه

در تمام اين . شوندالمللي ارائه ميصنعت، شامل مقاالت و انتشارات متعدد است كه در مجامع بين

. آموزنددروسي مرتبط با مديريت در مهندسي، اقتصاد و اخالق مهندسي را مي دانشگاهها دانشجوها

رشته  دروسي مرتبط با مديريت، اخالق و اقتصاد مهندسي در برنامه آموزشي شود كهپيشنهاد مي

 اين برگزاري كنفرانسها و سخنرانيها در دانشگاهها براي دانشجويان مهندسي نفت قرار گيرد يا اينكه با

 دروسي با خالٌ .دكر، آنها را با پيشرفتهاي صنعتي، اخالق مهندسي و ايمني در محيط كار آشنا رشته

خورد كه دروس ارائه شده گروهي ضوع كار گروهي در آموزش مهندسي نفت كشور به چشم ميمو

انعطاف . تواند مرجع مفيدي براي تعريف دروس مشابه باشداين دانشگاه و سرفصل مطالب آن مي

تواند به انتخاب مي در سال آخر پذيري در انتخاب گرايش و تعيين گرايش مورد عالقه دانشجو

و افزايش كار در بخش صنعت هاي ه تجرببا اناستخدام استاد. دكن گرايش كمك شاياني بترآگاهانه

 در دوره كارشناسي در كنار تجهيز آزمايشگاهها و فعال شدن بخشهاي تحقيقاتي، دانشجويانتعداد 

هاي مورد نياز در  پيشرفت علمي در زمينهموجبمين نيروي متخصص مورد نياز، أتواند عالوه بر تمي

خصوص در زمينه مهندسي نفت و مكانيك در هبرنامه مدارك تركيبي ب .نعت نفت بشودص

ارائه . شودتواند به برنامه آموزشي مهندسي نفت اضافه دانشگاههاي داراي رتبه علمي مناسب نيز مي

  عنوان پروژهمشكالت واقعي مانند مخازن، دكلها و ساير بخشهاي صنعت نفت به دانشجويان به

  . كندايجاد را هاي الزم براي يك مهندس نفت توانمنديتواند در آنها  مي،ختگيآمودانش
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