مهندسي نفت

تعريف

ساكنان كره زمين بيشترين انرژي جنبشي ،گرمايي و شيميايي خود را از نفت مي گيرد .كشور ما نيز با توجه به
موقعيت جغرافيايي خود به تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد براي بهره برداري درست و بهينه از نفت
بسياري كه موجود است ،مي پردازد .هدف اين رشته تربيت مهندسين توانايي است كه بتوانند روش هاي بهينه بهره
برداري از منابع نفت و گاز را طراحي و اجرا كنند.
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توانايي
عالوه بر دو درس رياضي و فيزيك كه دو درس پايه در تمامي
رشته هاي مهندسي از جمله رشته مهندسي نفت است ،درس
زبان انگليسي نيز در اين رشته اهميت ويژه اي دارد .اساس
دروس اين رشته در همه گرايش ها مبتني بر مکانيك سياالت،
ديناميك گازها ،ترموديناميك سياالت ،انتقال جرم و اقتصاد
مهندسي است كه مي طلبد دانشجو پايه قوي اي در دروس
فيزيك و شيمي داشته باشد.
همچنين نيازمند برخورداري از ذهن خالق وتحليل گر ،
توانايي تعامل با ديگران و صبر وحوصله فراوان مي باشد.
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برخي دروس تخصصي

زمين شناسي
موازنه جرم و
انرژِي

سنگها و
سياالت مخزن
نفت

مهندسي
مخزن
مهندسي بهره
برداري

سياالت و
انتقال
حرارت
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گرايش ها
(کارشناسي )

مهندسي
اكتشافات

مهندسي
مخازن نفت

گرايش هاي اين رشته در بدو ورود به مقطع كارشناسي در كنکور  95حذف
شده است.

اين گرايش ارتباط نزديکي با زمين شناسي دارد و
در اولين مرحله كشف حوزه هاي نفتي انجام
ميگيرد .هدف اين گرايش تربيت مهندساني است
كه بتوانند با بکار بردن شيوه هاي مختلف (مانند
لرزه نگاري) به وجود يا عدم وجود نفت پي
ببرند.

دانشجويان اين گرايش در طراحي تجهيزات
حفاري و انجام عمليات در مناسب ترين
شرايط ،مهارت هاي الزم را كسب مي كنند.
در واقع يك مهندس حفار ،راه كار هايي را
براي كاهش هزينه و افزايش بازده پيشنهاد
مي دهد.

نوع مخزن نفت يا گاز و همچنين فشار ،دما و عمق
آن از سطح زمين ،مواردي مي باشند كه در نحوه
برداشت و استخراج نفت از مخازن تاثير دارد.
بررسي و محاسبه اين موارد ذكرشده بر عهده يك
مهندس مخزن نفت است.

اين گرايش شامل مهندسي زيرسطحي است كه
اختالل بين مخزن و چاه را مديريت مي كند.
مهندسان اين گرايش براي مهاركردن شن،
كنترل جريان حفاري نزولي ،كنترل تجهيزات
حفاري نزولي ،ارزيابي كردن روشهاي
ساختگي انتقال از راه هوا و  ...به كسب مهارت
هاي الزم مي پردازند.

مهندسي
حفاري

مهندسي بهره
برداري
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مقاطع باالتر

اين رشته در آزمون كارشناسي ارشد سال  1396داراي گرايشهاي
زير ميباشد:
«اكتشاف» « ،حفاري» « ،بهره برداري» و «مخازن هيدروكربوري»

اين رشته در مقطع دكتري هم قابل تحصيل است.
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موقعيت شغلي

همان گونه كه از نام رشته بر مي آيد ،اولين بازار كار موجود براي فارغ التحصيالن اين رشته
وزارت نفت مي باشد .اين نکته براي متقاضيان تحصيل در دانشگاه صنعت نفت ،قابل ذكر ميباشد
كه اين دانشگاه ،همه دانشجويان را بورسيه نمي كند و لذا بايد براي بورسيه گرفتن از اين
دانشگاه از سطح علمي بااليي برخوردار بود .بايد توجه داشت كه نوع كار در اين رشته سنگين و
محيط كاري آن در خارج از شهر مي باشد .براي مثال يك مهندس حفاري در وزارت نفت بايد
 15روز در خارج از شهر و دور از خانواده سپري كند و سپس يك هفته مرخصي دارد .از آن
جايي كه بيشتر واحد هاي رشته مهندسي نفت با رشته مهندسي شيمي مشترک است ،دانشجوياني
كه به وزارت نفت راه پيدا نکرده اند ،مي توانند جذب صنايع شيميايي خصوصي بشوند ويادر
صنايع پتروشيمي و وزارت نيرو مشغول به فعاليت گردند.
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