
مهندسي نفت



با توجه به نيز کشور ما. مي گيردخود را از نفت شيميایي و زمين بيشترین انرژي جنبشي، گرمایي ساکنان کره 
از نفت نه بهيدرست و برداري بهره براي متخصص و کارآمد تربيت نيروي انساني خود به موقعيت جغرافيایي 

بهره هاي بهينه است که بتوانند روشتربيت مهندسين توانایي رشته این هدف . پردازدمي که موجود است، بسياري 
.و اجرا کنندطراحي از منابع نفت و گاز را برداري 
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تعریف
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مامي تدر پایه که دو درس فيزیک و ریاضي عالوه بر دو درس 
س نفت است، درمهندسي از جمله رشته هاي مهندسي رشته 
اس اس. دارداهميت ویژه اي رشته این در انگليسي نيز زبان 

، ياالتمکانيک سبر مبتني ها گرایش دروس رشته در همه این 
قتصاد ، انتقال جرم و اترمودیناميک سياالتگازها، دیناميک 
در دروسپایه قوي اي طلبد دانشجو مي است که مهندسي 

.داشته باشدشيمي و فيزیک 

توانايي



127

دروس تخصصي

سياالت و 
انتقال 
حرارت

نفت

موازنه جرم و 
انرژِي

زمين شناسي

سنگها و سياالت 
مخزن

مهندسي بهره 
برداري

مهندسي 
مخزن
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ات طراحي تجهيزدر دانشجویان این گرایش 
ترین در مناسب عمليات و انجام حفاري 
.  کنندمي الزم را کسب هاي ، مهارت شرایط

را هایي مهندس حفار، راه کار یک در واقع 
هاد پيشنبازده افزایش و هزینه کاهش براي 

.دهدمي 

دارد و ي زمين شناسبا نزدیکي ارتباط این گرایش 
ي مانجام هاي نفتي مرحله کشف حوزه اولين در 

ت که اساین گرایش تربيت مهندساني هدف . گيرد
نند لرزه ما)مختلف شيوه هاي بتوانند با بکار بردن 

.دبرنپي مي عدم وجود نفت یا به وجود ( نگاري

مهندسي 
حفاري

مهندسي 
اکتشافات

گرايش ها
(کارشناسي )

مق فشار، دما و عهمچنين گاز و یا نوع مخزن نفت 
وه باشند که در نحمواردي مي ، زمينآن از سطح 

.  داردتآثير برداشت و استخراج نفت از مخازن 
یک ذکرشده بر عهدهاین موارد و محاسبه بررسي 

.مهندس مخزن نفت است

مهندسي 
مخازن نفت

که استمهندسي زیرسطحي شامل این گرایش 
.کندمدیریت مي مخزن و چاه را بين اختالل 

مهارکردن شن، این گرایش براي مهندسان 
زات تجهيکنترل جریان حفاري نزولي، کنترل 

روش هاي کردن حفاري نزولي، ارزیابي 
انتخابهمچنين انتقال از راه هوا و ساختگي 

مایع توليدکه جداکننده تجهيزاتي سطح 
، به کسب(و آبطبيعي نفت، گاز )شده اند 
.پردازندمي الزم هاي مهارت 

مهندسي بهره 
برداري
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مقاطع باالتر

.استتحصيل هم قابل دکتري رشته در مقطع این 

داراي گرایشهاي 13۹6این رشته در آزمون کارشناسي ارشد سال 
:زیر مي باشد

«مخازن هيدروکربوري»و « بهره برداري»، « حفاري»، « اکتشاف»
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رشته ن التحصيالن ایفارغ براي بازار کار موجود ولين ا، مي آیدهمان گونه که از نام رشته بر 
مي ابل ذکر در دانشگاه صنعت نفت، قبراي متقاضيان تحصيل نکته این . باشدمي وزارت نفت 

این گرفتن از باید براي بورسيهکند و لذا بورسيه نمي را دانشجویان دانشگاه، همه این باشد که 
و سنگين ته رشاین در ر اکتوجه داشت که نوع باید . برخوردار بودعلمي باالیي دانشگاه از سطح 

د بایدر وزارت نفت حفاري مهندس یک مثال براي . باشدمي آن در خارج از شهر محيط کاري 
از آن . داردمرخصي هفته یک کند و سپس سپري روز در خارج از شهر و دور از خانواده 15

دانشجویاني ، مشترک استمهندسي شيمي نفت با رشته مهندسي رشته هاي واحد بيشتر که جایي 
.وندبشصنایع شيميایي خصوصي توانند جذب مي نکرده اند، پيدا که به وزارت نفت راه 

موقعيت شغلي




