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  چكيده 

مختلف هاي پژوهشي فعال مهندسي نفتدر دانشكدههاي مينهوزش مهندسي نفت در مقطع كارشناسي و زآم،در اين مقاله
تحقيقاتي، هاي مينهدهد كه طراحي هر دوره آموزشي و ز مياين مطالعه نشان. بررسي شده استمهندسي نفت آمريكا 

صنعتي منطقه و يا در هاي بيني تغيير نيازو در صورت پيش باشد مياطراف دانشكده صنعتي موجود درهاي وابسته به نياز
است كه  بديهي. كند ميتغييرها تحقيقاتي دانشكده براي برطرف كردن نيازهاي زمينهآموزشي و  برخي موارد كشور، برنامه

هاي تحقيقاتي هر كدام با توجه به   ريزان چهار دانشكده مزبور متفاوت بوده و برنامه آموزشي و زمينه ديدگاه برنامه
هاي آموزشي به فعل در آوردن  به هر حال، نقطه مشترك تمام اين برنامه. محيط و صنعت منطقه تنظيم شده است

بنابراين الزم است كه هر . اي خود است ط دانشجو در زندگي حرفههاي ارائه شده در رشته مهندسي نفت توس آموزش
هاي صنعتي  دانشكده نفت داخل كشور با يك بخش صنعتي ارتباط نزديك برقرار كند و برنامه آموزشي را بر اساس نياز

موضوع و در واقع بايد در برنامه آموزشي دروسي مرتبط با صنعت نفت كشور ايجاد شود كه . داخل كشور تنظيم كند
  .ها و مشكالت صنعتي بازنگري شوند مفاهيم اين دروس هر ترم با تغيير نياز

نفت برتر هاي هاي تحقيقاتي مهندسي نفت، دانشگاه نفت، برنامه آموزشي، زمينه آموزش مهندسي: هاي كليدي واژه
 آمريكا 
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  مقدمه 

اين مقاله  .ها است Ĥموزشي اين دانشگاههاي  و روشهاهتحقيقاتي، برنامهاي پژوهش پي بردن به بخشاين هدف از انجام 
ا دانشگاه در اختيار ارتباط دانشجو ب و علمي، امكانات آزمايشگاهيهاي اطالعاتي در مورد دروس ارائه شده، اردو

اين .معروف كه داراي برتري علمي هستند استفاده شودهاي  سعي شده از دانشگاهها در انتخاب اين دانشگاه. دهد ميقرار
ه مهندسي نفت را در اختيار قرار تحقيقاتي فعال در رشتهاي توانند طيف وسيعي از برنامه آموزشي و بخش هامي دانشگاه
  .دهند

در كنار يكديگر ها و پروژه هاي گروهيشجويان رشته هاي مختلف را در كاركنند دان مي امروزه دانشگاه هاي آمريكا سعي
 .شود مي ديگرانجويان در تيم هاي چند رشته اي و برقراري ارتباط موثر دانشجو با بياورند تا توانايي عمل كردن دانش

اين در حالي است كه در ايران آموزش مهندسي چه از نگاه دانشجويان و خانواده ايشان و چه از نگاه استادان نوعي 
 .]1[سرمايه گذاري براي رشد صنعتي به حساب نمي آيد

انتخاب روش هاي آموزشي . ، انطباق نظام آموزشي با نيازهاي صنعت ضروري استبراي دستيابي به صنعتي پايدار
در . ها جهان بازنگري عميقي در آموزش مهندسي داشته باشندهه اخير باعث شده بسياري از كشورمناسب در چند د

  .]2[اين زمينه حتي يونسكو در زمينه بازنگري وضعيت آموزش عالي اقداماتي انجام داده است

و عمل مورد تاكيد قرار گيرد تا  آموزش كليه دروس مهندسي بايد علم سي بين علم و عمل قرار دارد، درمهند
هاي در حال توسعه در كشور .دانشجويان رشته هاي مهندسي توانايي كار در محيط هاي صنعتي امروزه را دارا باشند

 را به عنوان قسمتي از برنامه درسي خود ارئهفقط تعداد كمي از موسسات، دانش و مهارت هاي مرتبط با نياز صنعت 
  .شود؛ يعني تغيير جهت يافتن از عمل بسوي علم مي 1اين شرايط باعث انحراف آكادميك. كنند مي

در كشور آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم رويكرد علم مهندسي تقويت شد و محتواي علمي و رياضيات دروس  
تغييرات سريع جهان در قرن بيست و يكم . آزمايشگاهي و عملي كاهش يافتمهندسي افزايش يافت، در حالي كه كار 

 .شود مي در اين نظام آموزشي بر نقش حرفه اي مهندس تاكيد. موجب تحوالت گسترده اي در آموزش مهندسي شد
 ].3[در راستاي اهداف به مهندسان است اين تغييرات نشان دهنده رويكرد كاربردي

  2دانشگاه كلورادو

بايد فهم  ،يك مهندس نفت عالوه بر داشتن سابقه در مهندسي نفت و زمين شناسي نامه آموزشي اين دانشگاه،بردر 
در اي چندرشتههاي تيماستفاده ازبيشتر برنامه در  تاكيد. باشد ضيات داشتهاخوبي از ساير علوم مهندسي، طبيعي و ري

پروژه هاي گروهي در  .]4[باشد ميدر صنعت و جامعهكالس و تحقيقات است و هدف از اين كار استفاده از دانشجو 
برنامه آموزشي دانشجويان پتانسيل بهبود مهارت هاي دانشجويان در حل مسائل، ارتباطات از طريق ارئه هاي شفاهي يا 

آموزش دانشجو محور تضمين كننده كيفيت دانش .]5[گزارش كار، مديريت پروژه و زمان و دانش تخصصي را دارد

                                                            
1Academic drift  
2Colorado School of Mines 
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تواند به بهبود  مي اين آموزش در محيطي غني از فناوري به ويژه با امكانات شبيه سازي مجازي. است آموختگان
مشاركت  ،براي عملي كردن اين روش. عملكرد دانشجويان كمك كند، بي آنكه به طور ساختگي نتايج دستكاري شوند

تن از بار آموزشي استاد مجال بيشتري براي كاس. تر الزامي است دانشجويان دكترا و ارشد در آموزش دانشجويان جوان
  .]1[گذارد ارتباط با صنعت و پژوهش باقي مي

بين ،ارتباط به عنوان يك بخش براي توسعه اتتحقيقحمايتاز براي مديريت و آمريكا هاي  در اكثر دانشگاه
و اضافه را به حداقل  مولدتواند تحقيقات غير  مياقداماين . وجود آمده استه بهاي صنعت، دولت و دانشگاه  برنامه

نزديكي با  نفت كه رابطهي كند و اين ارتباط براي رشته مياز صنعت را تقويتهمچنين برنامه آكادميك مورد ني برساند،
هاي دانشجويان نيز  در برنامه آموزشي اين دانشگاه، براي كنفرانس. ]6[است  ضروريصنعت توليد نفت و گاز دارد 

  .نظر گرفته شده است هايتحصيلي در كمك هزينه

اولين اردو بعد از  .دانشجويان استتجربيات آموزشي  ،با هدف ارتقاءميداني براي دانشجويانهاي اردو:1ميدانيهاي اردو
مدت دو هفته است براي معرفي صنعت نفت به اردوي اول كه .است اتمام سال دوم و اردوي دوم بعد از اتمام سال سوم

زمين هاي  كه به مدت دو هفته است براي درك پيچيدگي سيستم هم ت و اردوي دومبه دانشجويان ايجاد شده اس
  .شناسي و محيطي در زمينه پيشرفت و مديريت مخزن ايجاد شده است

اين آزمايشگاه .باشد ميكالس در دسترسهاي عمومي و دستور العملي  Ĥزمايشگاه براي استفادهاين:آزمايشگاه كامپيوتر
  .،مجهز شده استگيرند ميتحقيقاتي جهان مورد استفاده قرارهاي و آزمايشگاهها كه در شركتصنعتيهاي افزار با نرم

در اين آزمايشگاه خواص سنگ از قبيل تراوايي، تخلخل و : )خواص سنگ( مخزن هاي آزمايشگاه توصيف ويژگي
  .دشو ميگيري تروايي نسبي كه بر پيشرفت اقتصادي منابع مخازن نفت و گاز اثر دارد اندازه

سيال  ،سازد مياست كه دانشجويان را قادراي اين آزمايشگاه داراي تجهيزات پيشرفته :آزمايشگاه سياالت حفاري
  .حفاري را طراحي كنند ياتمناسب عمل

و نفتي و گازي در دما و فشار مخزن اين آزمايشگاه براي تعيين خواص مختلف سيال مخزن :آزمايشگاه خواص سيال
هدف از ايجاد اين آزمايشگاه هاي گوناگون، افزايش .العه شده در كالس درس ايجاد شده استنيز تاكيد بر اصول مط

  .باشد مي توانايي هاي عملي دانشجو و آشنايي آن ها با دستگاه هاي صنعتي

  : كارشناسي مقطع يها معرفي كالس

  : سال اول

 PEGN102 واحد 3( معرفي صنعت نفت ( 

                                                            
1 Field Trip 
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 PEGN198  واحد 6تا  1( ي نفتدر مهندس اختصاصيموضوعات ( 

 PEGN199 واحد 6تا  1(1مستقلي  همطالع ( 

  :سال دوم

 PEGN251 واحد 3( مكانيك سياالت ( 

 PEGN298  واحد 6تا  1( در مهندسي نفت اختصاصيموضوعات ( 

 PEGN299واحد 6تا  1( مستقلي  مطالعه ( 

 PEGN308 واحد 3( خواص سنگ مخزن ( 

PEGN3152تابستانيميداني دوره 

  :مسال سو

 PEGN305 واحد 2( روش محاسبات در مهندسي نفت ( 

 PEGN310 واحد 3( خواص سيال مخزن ( 

 PEGN311 واحد 3( مهندسي حفاري ( 

 PEGN340آيد واحد درسي به حساب نمي(3آموزش شراكتي ( 

 PEGN350 واحد 3() تجديدپذير(4پايدارانرژي هاي  سيستم ( 

 PEGN361 واحد 3( مهندسي تكميل ( 

 PEGN398 واحد 6تا  1( عات اختصاصي در مهندسي نفتموضو ( 

 PEGN399واحد 6تا  1( مطالعه مستقل ( 

 PEGN411واحد 3( مكانيك توليدات نفت ( 

 PEGN419  واحد 3( نمودارگيري چاه و ارزيابي سازندآناليز ( 

PEGN316تابستانيميداني دوره  

  :سال چهارم

 PEGN413 واحد 2( گيري گاز و ارزيابي سازند آزمايشگاه اندازه ( 

 PEGN414 واحد 3(آزمايي  چاه آناليز و طراحي ( 

 PEGN422 واحد 3( نفت و گازهاي  پروژههاي  علوم اقتصادي و ارزيابي ( 

 PEGN423  واحد 3( 1مهندسي مخازن نفتي ( 

                                                            
1Independent Study 
2Summer Field Session 
3Cooperative Education  
4 Sustainable Energy Systems 
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 PEGN424  واحد 3( 2مهندسي مخازن نفتي ( 

 PEGN426 واحد 3( تحريك و تكميل چاه ( 

 PEGN428 واحد 3( فتهمهندسي حفاري پيشر ( 

 PEGN438 واحد 3(ژئو استاتيك ( 

 PEGN439  واحد 3(1نفت اي رشته چندطراحي ( 

 PEGN450 واحد 3( مهندسي انرژي ( 

 PEGN481 واحد 2( سمينار نفت ( 

 PEGN498 واحد 6تا  1( موضوعات اختصاصي در مهندسي نفت ( 

 PEGN499 واحد 6تا  1( مطالعه مستقل ( 

كالس شامل بررسي تخصصي يك موضوع خاص از مهندسي نفت  اين :ي نفتموضوعات اختصاصي در مهندس
  .شود ميتوسط دانشجو و استاد انتخاب كالس موضوع تعداد واحد و .است

تعداد واحد و موضوع . شود ميتخصصي كه توسط اعضاي دانشگاه بر آن نظارتي تحقيق فردي يا پروژه :مستقلي مطالعه
  .شود يمكالس توسط استاد و دانشجو تعيين

  دوره شش ماهه استخدام در يك موضوع آموزشي خاص :آموزش شراكتي

شناسي، و مهندسي نفت را با هم،  اين كالس مفاهيم طراحي و بنيادي در ژئوفيزيك، زمين: نفتاي رشتهچندطراحي 
امل مشكالت موضوع كالس ش.كنند مي در كنار هم كارها در اين كالس دانشجويان از هر كدام از رشته. كند ميهمراه

و مشكالت يك ها كار با دادهبي شك .]4[اقتصادي مانند آناليز ريسك استهاي ميدان و پروژهي اكتشاف نفت وگاز، توسعه
 چندهاي گروهي موضوعات پروژه. بسيار ارزشمند استداده شده به دانشجويان هاي ميدان واقعي براي پيشرفت آموزش

 . ]7[كمك كنداي رشته چندهاي صنعت در راهي كه به فهم پيشرفت عقالني پروژهكنار هم آوردن دانشگاه و بابايد اي رشته

ي مورد نياز جامعه، انرژعالوه بر تامين است كه  پايدارسيستم انرژي  :)تجديدپذير(پايدار انرژي هاي  سيستم
 .و انرژي اتمي است ز كالس بر روي منابع انرژي تجديدپذيرتمرك .كند ميتوانايي توليد انرژي در آينده را نيز حفظ

  . ]4[شوند  ميآشنا منابع محدود انرژيو  پيدايش انرژي عرضه و تقاضاي انرژي، دانشجويان با

  2دانشگاه پنسيلوانيا

برنامه آموزشي اين دانشگاه طوري طراحي شده است كه دانشجويان كارشناسي را براي كار در 
هستند و قابل استفاده مهندسي هاي در طراحي پروژهها ه، كالسمطابق اين برنام. كند ميو دولتي آماده صيخصوهاي واحد

مهندسي بر اساس اطالعات تجربي يا تئوري هاي به نظريه ،فهمند كه طراحي يك پروژه مهندسي موفق مينيز دانشجويان

                                                            
1 Multidisciplinary Petroleum Design 
2Pennsylvania state University 
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ه آميزش بها اجراي اين پروژه برايطراحي تاكيد شده است و هاي در سرتاسر برنامه آموزشي به اين پروژه. داردنياز 
احتياج طراحي تناوبي، مطالعات قابل اجرا، و مالحضات اقتصادي و اجتماعي هاي سازي، آزمايش روش فرمولهاي استراتژي

  . ]8[است

 دانشگاه هاي معتبر دنيا با تخصصي كردن گروه ها، آموزش و تحقيقات را در راستاي اهداف معيني پيش
لي تحقيق، يك مسئله خاص متناسب با معضالت اساسي صنعت آن برند به طوري كه در اين گروه ها موضوع اص مي

باشد از آنجا كه رشته مهندسي نفت در دانشگاه هاي داخل كامال نوپاست، براي اينكه به سرنوشت  مي كشور و يا دنيا
بقيه رشته ها دچار نشود نيازمند برنامه ريزي دقيق و مدون براي سپردن تحقيقات اساسي متناسب با معضالت 

رسد يكي از بهترين را ه هاي انتقال بهينه و موثر  مي بنظر.گريبانگير صنايع باال دستي به فارغ التحصيالن آن است
  .]9[تكنولوژي، تخصصي كردن تيم ها براي پرداختن به موضوعات خاص باشد

 فعليايه كه به طريقي توسط كالسوسيعي داشته تغييرات  ،تكنولوژي صنعت و نيزĤموزش هاي به وضوح روش
شامل  )رياضي، فيزيك و شيميهاي در كنار مهارت(براي مهندس نفت  هاي اساسي مهارتيبه طور كل .اند منعكس شده

  :]10[ موارد زير است

 زمين شناسي 

 تكنولوژي حفاري چاه 

 ارزيابي سازند 

 تكنولوژي توليد نفت و گاز 

 خواص سنگ مخزن 

 خواص سيال مخزن 

  متخلخلمحيطجريان سيال در 

  :]8[ توانند انتظارات زير را برآورده سازند مييان كارشناسي فارغ التحصيل اين دانشگاهدانشجو

 توانايي به كاربردن دانش رياضيات و مهندسي 

 را ارزيابي و تفسير كنندها به طوري كه دادهها توانايي طراحي و هدايت آزمايش 

 خواسته شدههاي توانايي طراحي اجزاي يك سيستم با توجه به نياز 

 اي رشتهچندهاي وانايي عمل كردن در تيمت 

 توانايي شناختن، فرمول بندي كردن و حل مشكالت مهندسي 

 مهندسياي اخالقي و حرفههاي درك مسئوليت 

 يي برقراري ارتباط موثراتوان 

 مهندسيهاي و ابزار مدرن مهندسي در فعاليتها ها، مهارت توانايي استفاده از تكنيك 



   هاي دانشگاهياولين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام
1393ماهارديبهشت-صنعتي شريفدانشگاه -  تهران

 شماره مقاله
1084 – QAUS 

نفت و گاز  كاربرد وسيعي از رشته هاي پايه، شامل بسياري از جنبه هاي علوم،  فعاليت هاي تكنيكي در صنعت
از اهميت بااليي در فعاليت هاي نفت و گاز براي مهندسان  رشته اي چندفهم . كند مي گيرمهندسي و تجارت را در

عتي آن نيست، امروزه مشخص شده است كه سرمايه اصلي يك كشور صنعتي پيشرفته ابزار صن.]11[برخوردار است
آيند و همچنين، ظرفيت و كارآموختگي افراد آن كشور براي  مي هايي است از آزمايشگاه بدست بلكه اندوخته دانش

به عبارت ديگر،  نوآوري و فناوري جديد نتيجه دستاورد هاي محققان و پژوهشگران است. هاست كاربرد آن دانش
وهشگران كه با تالش زياد در ساليان دراز اخذ شده است، جستجو فناوري را بايد در تجربه هاي علمي و پژوهشي پژ

  .]12[كرد

  :كدهتحقيقاتي دانش هاي زمينهچند نمونه از 

 ديناميك سيال درون لوله .1

 ها و چاهها جريان سيال درون لوله سازي تركيبات چند فازي شبيه .2

 اصالح آلودگي خطوط لوله .3

 فعل و انفعال بين چاه و مخزن .4

 در نواحي متخلخلجريان چند فازي  .5

 پذيري نواحي متخلخلنفوذ .6

 سنگ  سفعل و انفعال بين شكاف و ماتري .7

 سنگ مخزنهاي توصيف ويژگي .8

 مهندسي مخزن .9

 آناليز عددي و عادي چاه .10

 مهندسي حفاري .11

 مشبك كاريطراحي تكميل و  .12

 سازي عددي مخزن شبيه .13

 و گاز 1نفتازدياد برداشت .14

 2سنگ مخازن گازي زغالمدل سازي تركيبات  .15

 جرت ثانويهمها .16

 مكانيك سنگ .17

 مالحظات زيست محيطي .18

 3هوش مجازي .19

  :]8[ارائه شده به شرح زير است دوره كارشناسي ليست دروس

                                                            
1Enhanced Oil Recovery  
2 CBM: Coal Bed Methane 
3 Virtual Intelligence Operations 
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1. P N G 397واحد 9تا  1( موضوعات اختصاصي ( 

2. P N G 397واحد 9تا  1( موضوعات اختصاصي ( 

3. P N G 405 واحد 3( خواص سنگ و سيال ( 

4. P N G 406 واحد 1( آزمايشگاه خواص سنگ و سيال ( 

5. P N G 410 واحد 3( مهندسي مخزن كاربردي ( 

6. P N G 411 واحد 3( معرفي استخراج نفت و گاز ( 

7. P N G 420 واحد 4( آناليز مخزن كاربردي و برداشت ثانويه ( 

8. P N G 425 واحد 3(آزمايي چاهن ارزيابي قواني ( 

9. P N G 430 واحد 3( مدل سازي مخزن ( 

10. P N G 440W واحد 3( ارزيابي سازند ( 

11. P N G 450واحد 3( طراحي حفاري و مهندسي توليد ( 

12. P N G 451 واحد 1( آزمايشگاه حفاري چاه نفت ( 

13. P N G 475واحد 3( طراحي مهندسي نفت ( 

14. P N G 480واحد 3( توليدهاي  مهندسي روش ( 

15. P N G 482واحد 1( آزمايشگاه مهندسي توليد ( 

16. P N G 489واحد 3( ارزيابي مهندسي خواص نفت و گاز ( 

17. P N G 490 واحد 1( معرفي طراحي مهندسي نفت ( 

18. P N G 491 واحد 1( طراحي مهندسي مخزن ( 

19. P N G 492 واحد 1( مهندسي نفت 1عملياتيطراحي ( 

20. P N G 494 واحد 6تا  1( پايان نامه ( 

21. P N G 494H واحد 6تا  1( پايان نامه ( 

22. P N G 496 18تا  1( مستقلهمطالع ( 

23. P N G 497  واحد 9تا  1( اختصاصيموضوعات ( 

24. P N G 498  واحد 9تا  1( اختصاصيموضوعات ( 

  2دانشگاه تكزاستك

توليد، حمل و نقل و مديريت منابع   مهندسي نفت براي كشف موثر، ايمن و توسعه 3دآموزش دپارتمان هر
نامه رسمي ملي براي نظم جامعه اين ماموريت توسط يك بر. كند مينفت، دانش و علوم خود را منتشر

شناسي، فيزيك و شيمي براي  تعريف اين دانشكده از مهندسي نفت استفاده عملي از علوم رياضي، زمين.شود ميهدايت
اكتشاف، توسعه، توليد و حمل و نقل نفت است و با توجه به اينكه نفت خام بيش از نيمي از مجموع انرژي مورد 

                                                            
1Capstone Design 
2 Texas Tech University 
3Herd 
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دپارتمان مهندسان نفتي را انتخاب كرده است كه داراي تجربيات آزمايشگاهي و صنعتي  اين ،استفادهدر آمريكا است
ارتباط صنعت با دانشگاه شود كه شامل موارد زير قطع باعث ممكن استچند دليل  آمريكاهاي  در دانشگاه. ]13[هستند
  :]14[ است

 .ر با دانشگاه استآن ارتباط كمت ي را قطع كرده كه نتيجه R&Dهاي  بيشتر برنامهها شركت .1

 . نند كه سود بخش باشدك مي را انتخاب  كاربرديR&Dهاي  برنامهها شركت .2

د در صورتي كه صنعت بيشتر نكن مي صرفتحقيقاتي را در زمينه عملكرد مخزن هاي بيشتر تالشها دانشگاه .3
 . كند ميخرج فنيبودجه تكنولوژي خود را در بخش بهبود توليد و خدمات 

درگير ، مرهروز فنيرو به كاهش است و افراد باقي مانده با مشكالت خدمات ها صص در شركتتعداد افراد متخ .4
 .فعاليت با دانشگاه را دارند مي برايزمان كهستندو

رابطه نزديك بين صنعت و دانشگاه براي هر دو ضروري است و بعالوه بايد تعادل بين با توجه به اينكه 
فت بر اساس رنامه و تعريف خود را از مهندسي ناين دانشكده ب،]15[فظ شودصنعت و تعداد مهندسان نفت حهاي نياز
التحصيالن، اعضاي  برنامه آموزشي اين دانشكده با مشورت دانشجويان، فارغ.ريزي كرده است ملي برنامههاي نياز

PIAB1 ب شامل موارد مهندسي نفت در آمريكا اغلهاي كالسبه طور كلي . ]13[ريزي شده است صنعتي برنامه فعالينو
 : ]16[زير است

 واحد درس
 6 پايه

 5 حفاري
 4 توليد
 8 مخزن
 3 اقتصاد

 3 نمودارگيري
 3 گاز طبيعي

 3 ديگر كالس ها
 واحد35 مجموع

  : ]13[كدانشگاه تكزاس ت دوره كارشناسي برنامه آموزشي

  :سال اول

 بهار پاييز
  واحد كالس واحد كالس

  4 2محاسبات 4 1محاسبات
  3  لقدرت بيان پيشرفتهواص 3 لقدرت بيانوصا

  3 قوانين عمومي آمريكا 3 حكومت آمريكا
  3 ارتباطات زباني 3 1قوانين شيمي

                                                            
1Petroleum Industry Advisor Board 
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  4 1قوانين فيزيك 1 1اه شيميآزمايشگ
 17مجموع 3 دسينآناليز مه
  17مجموع

  

 تابستان

 واحد كالس
 3 1تاريخ آمريكا

  :سال دوم

 بهار پاييز
  واحد سكال واحد كالس

  3  رياضيات پيشرفته براي مهندسي 4 3محاسبات
  4 هاهيدروكربن 4 2قوانين فيزيك

 3/4  2جامدات يا مكانيك 3 1استاتيك يا مكانيك
  3 سياالت 3 )فيزيكي(ماديشناسيزمين

  3 نفتاسلوب 3 ترموديناميك
  3  آناليز اقتصاد مهندسي 17مجموع

 18/19مجموع 

  :سال سوم

 بهار يزپاي
  واحد كالس واحد كالس
  3  اساسي زمينهايفعاليت 1 ميدان نفتيياردو

  3 ديناميك 3 شناسي ساختمانيزمين
  4  طراحي توسعه نفت 3 خواص سيال مخزن
  3 ارزيابي سازند 4 خواص سنگ مخزن

  3 مهندسي مخزن 3 توليد نفتهايروش
 16مجموع 3 استاتيك مهندسي

  17مجموع

  :سال چهارم

 بهار پاييز
  واحد كالس واحد كالس

  3 2طراحي مهندسي 3  1طراحي نفت 
  3 2تاريخ آمريكا 3  مديريت و ارزيابي خواص نفت

  3 انسانيت 3  1چند فرهنگييا  ينمايشهايهنر

                                                            
1 Multicultural 
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  3  ) انتخابي( مهندسي گاز طبيعي يا مهندسي توليد گاز 3 )انتخابي(حفاري پيشرفتههايروشمهندسي حفاري يا 
  3  ) انتخابي( تحريك، تكميل چاه و تسهيالت توليد يا تحريك و تكميل چاه 3 )انتخابي(و بهينه سازي چاهاي گرهآناليز آناليز گره اي يا 

 15مجموع  13مجموع

در سال آخر در ترم پاييز و بهار جلوي دروسي كه انتخابي درج شده است دانشجو بايد بين دو درس يكي را انتخاب 
 نطور كه در چارت درسي اين دانشگاه مشاهده شد، دروس تخصصي و اصلي مهندسي نفت از سال سوم آغازهما.كند
  . شوند و سال اول و دوم شامل دروس عمومي و كلي براي مهندسي نفت است مي

  1دانشگاه استانفورد

به مهندسي منابع داشت كه بر اساس آن نام دانشكده از مهندسي نفت اي گذشته جلسهژانويه اين دانشكده در 
Ĥينده تصميم به تغيير هاي و حتي دههها الس پيش بيني شدههاي انرژي تغيير كرد و اعضاي اين دانشكده بر اساس نياز

التحصيالن اين دانشگاه در  ديگر اجباري نيست كه فارغكه اند به اين نتيجه رسيدهو اند تمركز دانشكده گرفته
اين تغييرات . منابع انرژي وارد بازاركار شوندهاي توانند در ديگر بخش ميبلكه ،صنعت نفت مشغول به كار شوندهاي واحد

نشان داده است كه  2008در سال ها زيرا بررسي تحت تاثير قرار دادهرا 3و چيورون2ومپتروليحتي شركت بريتيش 
ود نيرو براي اين كمب مهندسان نفت بزودي شرايط بازنشستگي را دارا خواهند بود كه اين نشان دهنده% 80حدود 
كه شامل موارد زير ضروري است در چند ناحيه به كارگيري پيوسته اطالعات صنعت در دانشگاه . ]17[استها شركت
  :]18[ است

 تعيين روش مناسب ارائه برنامه آموزشي پيوسته توسط دانشگاه يا دپارتمان مهندسي نفت .1

 صنعتهاي درخور نيازتعيين نوع توليد تحقيق و كيفيت دانشجوي فارغ التحصيل  .2

 ABETالزامات رسمي  باان براي مواجهه تعيين كيفيت آمادگي دانشجوي .3

انرژي و شرايط نگهداري هاي توليد انرژي، تغيير شكلهاي مهندسي منابع انرژي در اين دانشكده روي طراحي روش
يف توزيع فضايي خواص سازند، اين طراحي شامل توص. اكسيد تمركز كرده است فرعي انرژي مانند كربن ديهاي فرآورده

بهبود بازيافت هاي سازيمحاسباتي و تحليلي جريان، انتخاب و اجراي روش تحقيقات آزمايشگاهي رفتار جريان، مدل
  .استفرآيندهامحيطي توليد منابع و بهينه سازي عملكرد هاي  سيال، درك جنبه

شود و تمامي دانشجويان  ميشخصي صنعتي تهيهايهرايانهبراي تمامي دانشجويان فارغ التحصيل:امكانات دانشجويي
از دانشجويان  ،ماليهاي هزينه اين دانشكده با دادن كمك .توانايي دسترسي به امكانات محاسباتي با عملكرد قوي را دارند

 گذاري تا وقتي اين سرمايه. ساعت كار در هفته روي تحقيقات را انتظار دارد 20كند و در ازاي آن حداقل  ميحمايت
در غير اين صورت پس از دو بار اخطار، كمك  .بخش باشد ادامه دارد كه نتايج تحقيق از ديدگاه مشاور دانشجو رضايت

  .شوند ميقطعها هزينه

                                                            
1Stanford University 
2 BP: British Petroleum  
3 Chevron 
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شامل  وبنا نهاده شده توليد انرژي هاي اساس برنامه مهندسي منابع انرژي روي شكل:برنامه آموزشي دوره كارشناسي
  :موارد زير است

 ازتوليد نفت وگ 

 گرمايي پذير مانند زمينمنابع انرژي تجديد 

 توصيف خواص منابع زير زميني 

 اكسيد نگهداري محصوالت فرعي توليد انرژي مانند كربن دي 

 چند فازيهاي جريان 

  .باشد ميبه موازنه درآوردن استفاده از منابع توليد انرژي ،در واقع هدف از اين آموزش

  :تحقيقاتي هاي بخش

 و ژئواستاتيكعدم قطعيتسازي توصيف مخزن، مدل  .1

 ) شبيه سازي مخزن( زير زمينيهاي مدل سازي محاسباتيجريان .2

 ) حرارتي، شيميايي، تزريق گاز( نفت1ثانويهبازيافت بهبود  .3

 جااحتراق درجا و بهبود امكانات در .4

 سنگ مخازن گازي زغالمنابع غير عادي و  .5

 آزمايي آناليز چاه .6

 2پيشرفته چاه و جريان چاهسازيمدل .7

 3هاي پاك جايگزينانرژي .8

 احتراق ذغال حينكربن در  جذب .9

 4اي گلخانههاي گازسازي  جداسازي و ذخيره .10

 گرمايي زمينمهندسي  .11

 دريايي و خورشيدي انندم پذيرانرژي تجديدهاي سيتم .12

 5انرژيهاي سيتميكپارچه سازي مدل .13

 6چهسازي معكوستطبيق تاريخ بهينه سازي و مدلهاي روش .14

  :درسي هاي واحد

  واحد موضوع
                                                            
1Secondary Recovery  
2 Advanced Well and Wellbore Flow Modeling 
3Clean energy conversions 
4 Geological Sequestration of Greenhouse Gases 
5 Integrated Energy Systems Modeling 
6 History Matching 
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  18 1هسته منابع انرژي
  18 2عمق منابع انرژي

  23-19 اساس وعمق مهندسي
  67-60 )زبان، نويسندگي، شهروندي(دروس عمومي

  25 رياضيات
  30-29 پايهعلوم

  5-3 تكنولوژي در جامعه
  187-170 مجموع

  :رياضيات

  واحد كالس كد
Math 415 محاسبات تك متغيره  
Math 42 5 ك متغيرهمحاسبات ت  
Math 51 5 يرهمحاسبات و جبر خطي چند متغ  
Math 52 5 محاسبات انتگرالي چند متغيره  
Math 53 5 با جبر خطيمعموليمعادالت ديفرانسيل  
  25 مجموع

  :علوم پايه

  واحد كالس كد
Physics 41 4 مكانيك  
Physics 43 4 الكتريك و مغناطيس  
Physics 45 4 نور و گرما  
Physics 46 1 و گرماورآزمايشگاه ن  

Chem 31 A 4 1قوانين شيمي  
Chem 31 B 4 2قوانين شيمي  

Chem 33 4 تركيب و واكنش  
GES 1 5-4 مقدماتيشناسيزمين  
  30-29 مجموع

  :مهندسي اساس و عمق

  واحد كالس كد
ENGR14 3 استاتيك:مكانيك كاربردي  

ENGR 30 3 اميك مهندسيترمودين  
ENGR 60 4 اقتصاد مهندسي  

ME 70 4 مقدمه مهندسي سياالت  
CS 106A 5-3 برنامه ريزيهايروش  
CS 106B 5-3 1با كامپيوترنويسيبرنامه  

                                                            
1Energy Resources Core 
2Energy Resources Depth 
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  23-19 مجموع

  :بع انرژيهسته منا

  واحد كالس كد
ENERGY 101 3 محيط و منابع انرژي  
ENERGY 104 3 2پايدارانرژيروي آوردن به  
ENERGY 120 3 ر زير زمينسياالت د  
ENERGY 160 3 3در علوم زمينريسكسازيمدل  
ENERGY 199 4  منابع زمينيپروژه سال آخر و سمينار درباره  

  16 مجموع

  :ديگر دروس

 واحد كالس
 5-3 تكنولوژي در جامعه

  :عمق انرژي و زمين

  .نتخاب شودا كالسحداقل يك بايد دستهواحد انتخاب شود كه از هر  18زير بايد  دستهاز سه 

  :جريان سياالت و زير زمين

  واحد كالس كد
ENERGY 121 3 اساس جريان چند فازي  
ENERGY 130 3 4گيري چاهآناليز نمودار  
ENERGY 175 3 5آزماييچاهآناليز  
ENERGY 180 3 مهندسي توليد  

ENGR 62 4 بهينه سازي توليد  

  :مدل سازي سه بعدي ساختار زير زميني

  واحد كالس كد
ENERGY 141 3  سازي سه بعدي زير زميني با ژئواستاتيكتمرين مدل  
ENERGY 146 3 توصيف خواص مخزن  

GP 182 3 6شناسي انعكاسيلرزه  

                                                                                                                                                                              
1
Abstractions Programming 

2
Transition to Sustainable Energy 

3Risk Modeling in Geoscience  
4Well Log Analysis 
5Well Test Analysis 
6Reflection Seismology 
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GES 151 3 شناسي رسوبيزمين  
GP 112 3 افزار مطلبشناسيبا نرماكتشاف زمين  

  :انرژيهاي  سيستمزمين و 

  واحد كالس كد
CEE 64 3 هواي آلوده شهر تا تغييرات جهاني هوااز:آلودگي هوا  
CEE 70 3 علم و تكنولوژي محيطي  

CEE 173B 3 1انرژييانقالب آينده  
CEE 176B 4-3 وريو بهرهتجديدپذير:روي الكتريكيني  

ENERGY 102 3 منابع انرژي تجديدپذير  
ENERGY 153 4-3 كربنسازيذخيرهجداسازي و  
ENERGY 269 3 2گرماييزمينمهندسي مخزن  
ENERGY 191 3 انرژيهايسازي سيستمبهينه  
ENERGY 301 1 سمينار انرژي  

GP 104 3 3هاي مطالعات آبدوره  
GP 150 3 ژئوفيزيك عمومي و فيزيك زمين  

MATSCI 156 4-3  خورشيدي، سلوهاي سوختي و باتريهايسلول  

 170بين  هر فارغ التحصيل باشد كه در مجموع ميستانبهار، پاييز و زمدر اين دانشكده هر سال شامل سه ترم
مركز از توان تغيير ت مي اين دانشگاه با توجه به چارت درسي و حتي تغيير نام آندر . ]17[واحد بايد بگذراند 187تا 

سوخت هاي تجديد پذير را مشاهده نمود و در واقع متفكران اين دانشگاه با توجه به آينده سوخت هاي فسيلي به 
  .   در نام دانشگاه اعمال كرده اند ط زيست پاك، حتي اين تغييرات رانزديك و نياز به محي

  :و نتيجه گيريبحث 

هاي   مقايسه برنامه. آمريكا استهاي  تحقيقاتي دانشگاههاي هدف از اين مقاله اطالع از برنامه آموزشي و زمينه
در ها دهد كه برنامه آموزشي و زمينه تحقيقاتي اين دانشكده ميتحقيقاتي اين چهار دانشكده نشانهاي آموزشي و زمينه

صنعتي منطقه هاي نياز برطرف كننده ،نزديك با صنعت با توجه به رابطه ملي آمريكا است و هر دانشكدههاي راستاي نياز
بديهي است كه ديدگاه برنامه ريزان چهار دانشكده مزبور متفاوت بوده و برنامه آموزشي و  .باشد ميخود

به هر حال، نقطه مشترك تمام اين . تحقيقاتي هر كدام با توجه به محيط و صنعت منطقه تنظيم شده استهاي زمينه
خود اي در زندگي حرفهارائه شده در رشته مهندسي نفت توسط دانشجو هاي آموزشي به فعل در آوردن آموزشهاي  برنامه
ده نفت داخل كشور با يك بخش صنعتي ارتباط نزديك برقرار با توجه به نكات اشاره شده الزم است كه هر دانشك .است

در واقع بايد در برنامه آموزشي دروسي مرتبط . صنعتي داخل كشور تنظيم كندهاي كند و برنامه آموزشي را بر اساس نياز
نگري و مشكالت صنعتي بازها ايجاد شود كه موضوع و مفاهيم اين دروس هر ترم با تغيير نياز نفت كشور با صنعت

  . شوند
                                                            
1 The Coming Energy Revolution 
2 Geothermal  
3The Water Course 
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شود كه ميادين عمده كشور نيمه عمر  ميبا گذشت يكصد سال از عمر صنعت نفت ايران اين حقيقت آشكار
ورود به فاز توليد ثانويه به معناي افزايش . به پايان رسيده استها و برهه توليد اوليه در آناند خود را پشت سر گذرانده

هايي  در هر دانشكده نيز بخشبدين منظور بايد .ر احتمالي استدادن ذخاي باال رفتن خطر از دست توليد و نيزهاي هزينه
به خصوص  كه هدف آن بررسي مشكالت صنعت نفت كشور اعم از اكتشاف، حفاري، توليد تحقيقاتي راه اندازي شود

  .باشد... و  توليد ثانويه

تحقيقاتي  شده و كار هايساييشنا شود كه در دانشكده هاي مهندسي دانشجويان برتر هر ورودي مي پيشنهاد
تا هم تجربه ي صنعتي براي دانشجو فراهم شود  ت در اختيار آن ها قرار گيردو علمي كه جز مشكالت صنعت نفت اس

با توجه به حركت جهاني به سمت انرژي هاي تجديد پذير و .و هم گره اي از مشكالت صنعت نفت كشور باز شود
 ياحتي رشته هايي مرتبط با اين زمينه براي جهان امروزي ضروري به نظر هماهنگ با محيط زيست، ايجاد درس و
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