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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 كارشىاسي ارشذ مذيريت مخازن َيذريكربًري مقطعبروامٍ درسي 

 

 اورشی: کمیتٍ تخصصی فىّايری َای وًیه: گريٌ

 :گرایص مذیریت مخازن َیذريکرتًری: رضتٍ

 : کذ رضتٍ کارضىاسی ارضذ: مقطع 
   
بروامٍ زرسی مقطع  ذًز، 24/10/11جلسٍ مًرخ  ي َيجسَميه َشتصس ریسی آمًزش عالی، زر روامٍشًرای ب     

 :را  بٍ شرح زیر تصًیب كرز كارشىاسی ارشس مسیریت مرازن َيسريكربًری

از تارید تصًیب برای كليٍ زاوشگاَُا ي  مقطع كارشىاسی ارشس مسیریت مرازن َيسريكربًریبروامٍ زرسی  :1مادٌ      

 :االجراء است ؤسسات آمًزش عالی كشًر كٍ مشرصات زیر را زاروس، الزمم

 . شًوس زاوشگاَُا ي مؤسسات آمًزش عالی كٍ زیر وظر يزارت علًم، تحقيقات ي فىّايری ازارٌ می( الف     

تابع ي  شًوس بر اساس قًاويه تأسيس می مؤسساتی كٍ با اجازٌ رسمی يزارت علًم، تحقيقات ي فىّايری ي (ب       

 . مصًبات شًرای گسترش آمًزش عالی َستىس

االجراء  شًوس، الزم برای زاوشجًیاوی كٍ ازایه تارید بٍ بعس يارز زاوشگاٌ می 24/10/11ایه بروامٍ از تارید : 2مازٌ      

 . است

كلی، جسايل مشرصات : زر سٍ فصل بروامٍ زرسی مقطع كارشىاسی ارشس مسیریت مرازن َيسريكربًری :3مازٌ       

 .شًز مؤسسات آمًزش عالی ابالغ می زريس ي سرفصل زريس برای اجراء بٍ زاوشگاَُا ي

 زرذصوً  برواموٍ زرسوی    24/10/11 ریسی آمًزش عالی موًرخ  جلسٍ شًرای بروامٍ َشتصس ي َيجسَميهرأی صازرِ  

 :كارشىاسی ارشس مسیریت مرازن َيسريكربًری مقطع

 

ارضذ مذیریت مخازن َیدذريکرتًری کدٍ از فدرم کمیتدٍ تروامدٍ       کارضىاسی مقطع تروامٍ درسی. 1

 .پیطىُاد ضذٌ تًد، تا اکثریت آراء تٍ تصًیة رسیذ ریسی اورشی

 .ایه تروامٍ از تارید تصًیة تٍ مذت پىج سال قاتل اجراء است ي پس از آن ویازمىذ تازوگری است. 2
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       هقذهِ  -1
ثطًبهِ ّبي اوتكبف، تَؾقِ ٍ تَليس اظ هربظى ّيسضٍوطثَضي ثقٌَاى ثعضگتطيي هٌبثـ اًطغي ّبي فؿيلي ّوَاضُ اظ اّويت ٍ 

حيبت يه هرعى ًفتي يب گبظي پؽ اظ اًزبم فوليبت اوتكبفي، قبهل فوليبت لطظُ ًگبضي . ثَزُ اًس ربيگبُ ٍيػُ اي ثطذَضزاض

ٍ ظهيي قٌبؾي ؾغح االضضي ثب حفط چبّْبي اوتكبفي آغبظ ٍ هتقبلت آى ثب حفط چبّْبي تَنيفي ثوٌؾَض وؿت اعالفبت 

ٍ  يلطظُ ًگبض يط زازُ ّبيتفؿ يذ ثسؾت آهسُ اظثطاؾبؼ ًتب "زض هطحلِ تَنيف هرعى ٍ هقوَال. اٍليِ هرعى ازاهِ هييبثس

 .هيكَز تسٍيي ٍ يعطاح (MDP)چبّْبي اوتكبفي ٍ تَنيفي، ثطًبهِ ّبي ربهـ تَؾقِ هرعى

 يپطٍغُ ّبثطًبهِ ، ايي ثطًبهِ ّب رعئيبت وبهلي اظ تقساز ٍ هحل چبّْبي رسيس، ًحَٓ تىويل چبّْب، اؾتطاتػي تَليس اٍليِ 

. ت ؾغح االضضي، پيف ثيٌي زثي تَليسي چبّْب ٍ ثؿيبضي اظ پبضاهتطّبي زيگط ضا قبهل هي قَزطزاقت، تأؾيؿبف ثيافعا

ًيع  ت ّب يك فقبليٍ ظهبى تقل ظهبى غيط التهبزي ثَزى ازاهِ حيبت هرعى ٍفوط تَليس هرعى  ييّوچٌ زض ايي ثطًبهِ ّب

 .ّبؾتهجتٌي ثط ايي ثطًبهِ  ّيسضٍوطثَضي فبظ تَؾقِ هربظى. پيف ثيٌي هي قَز

ثطًبهِ ّبي ربهـ تَؾقِ هربظى هي ثبيؿت ثگًَِ اي عطاحي ٍ تسٍيي قًَس وِ ثبالتطيي هيعاى ثطزاقت ؾيبالت هرعى ضا 

 -ثِ ّويي زليل زض وٌبض هغبلقبت فٌي . تأهيي ٍ ّوعهبى نطف ووتطيي ّعيٌِ ّبي ؾطهبيِ اي ٍ ربضي ضا ّن لحبػ ًوبيٌس

 "ايي ثطضؾي ّب ٍ هغبلقبت هقوَال. هي قَز ؾَز ًْبيي ًيع اًزبم ؾَضافعايفهٌْسؾي، اضظيبثي ّبي زليك التهبزي ثِ هٌ

 . ثقٌَاى يىي اظ هْن تطيي هلعٍهبت ثرف ّبي ثطًبهِ تَؾقِ هرعى تلمي هي قًَس

 

ّبي هرتلفي هي ثطاي تْيِ ٍ عطاحي ثطًبهِ ّبي ربهـ تَؾقِ هربظى ّيسضٍوطثَضي ٍ ّوچٌيي ارطاي آًْب ًيبظ ثِ ترهم

زض ايي تين وبضقٌبؾبى هرتلفي ثب . تَؾظ يه تين اًزبم هي قَز "بهِ ّبي تَؾقِ ٍ تَليس اظ هربظى هقوَالثطً. ثبقس

ترهم ّبي هٌْسؾي هرعى، هٌْسؾي حفبضي، هٌْسؾي  "فوَهب ّب زض ايي تين. ترهم ٍ تزبضة گًَبگَى فضَيت زاضًس

َفيعيه، هحيظ ظيؿت، هسيطيت ٍ التهبز ثْطُ ثطزاضي، هٌْسؾي قيوي، هٌْسؾي عطاحي ٍ ؾبذت، ظهيي قٌبؾي ٍ غئ

. فضَيت زاقتِ ٍ ّطيه ثِ تٌبؾت ترهم ٍ هؿئَليت ذَز عطاحي ثركي اظ ثطًبهِ ّبي تَؾقِ هرعى ضا ثط فْسُ زاضًس

هٌْسؾي ٍ هجبحج التهبزي ثهَضت يه  -ارعاء ثطًبهِ پؽ اظ ّوبٌّگي ثب ؾبيط ثرف ّب ٍ ثب لحبػ وطزى رٌجِ ّبي فٌي

 . ٍ تهَيت هي قًَسثطًبهِ ولي تلفيك 

ايي وبض ًيبظهٌس تزبضة، زاًف ٍ هْبضتْبي هرتلفي . ارطاي ثطًبهِ ّبي تَؾقِ ٍ تَليس اظ هرعى ًيع ثؿيبض حبئع اّويت اؾت

چِ ثؿب ثقضي اظ ارعاي ثطًبهِ ثِ زليل هكىالت فٌي ٍ فوليبتي ثِ لحبػ اضظيبثي ّبي پيچيسُ التهبزي ًيبظهٌس . هي ثبقس

لصا هزطيبى عطح ّبي تَؾقِ هي ثبيؿت تَاًبيي اضظيبثي فٌي ٍ التهبزي پطٍغُ ّبي تَؾقِ ضا . ثبقٌسثبظثيٌي ٍ ثبظًگطي 

ثِ فجبضتي ثطاي حهَل ثِ ًتيزِ زليك ٍ وبضؾبظ زض ثرف هسيطيت هرعى زاضا ثَزى هْبضتْبي . ثهَضت ّوعهبى زاضا ثبقٌس

زض  هقتجط زاًكگبّْبي پيكطٍ ٍ هؤؾؿبت آهَظـ فبلي ثِ ّويي زليل زض ؾبلْبي اذيط. فٌي ٍ هسيطيتي ارتٌبة ًبپصيط اؾت

ؾغح رْبى وِ زض اضتجبط هؿتوط ثب نٌقت ًفت ٍ گبظ ثَزُ اًس ٍ ذَز ضا هتقْس ثِ حوبيت فلوي اظ ايي نٌقت هي زاًٌس ثِ 

ت يطيهس"ضقتِ  .هجبزضت ٍضظيسُ اًس "ت هربظىيطيهس"تحت فٌَاى  تأؾيؽ ضقتِ ّبي رسيس زاًكگبّي زض ايي ظهيٌِ

ت هرعى قبهل يطيهىول هس يَُ ّبيىپبضچِ، قيٌس يي فطآيزض ا. ي همهَز اؾتيل ثِ ايرْت ً يٌيضاّىبض ًَ "بظىهر
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كطفت يي پيّوچٌ. قًَس يثِ وبض گطفتِ ه يتيطيٍ فٌَى هس يالتهبز يّب يبثي، اضظيهٌْسؾ يفٌ يه ّبياظ تىٌ يجيتطو

َّقوٌس، لعٍم وبضثطز  يّبساى ٍ چبُيَُ زض هيي قيهؤحط ا يطيزازُ ّب ٍ ثِ وبضگ يت آًيطيٌِ هسيه زض ظهيتىٌَلَغ يّب

 .وٌس يىپبضچِ هحطظ هيؿتن يي ؾيضا زض ا فٌبٍضي اعالفبت

 

هتأؾفبًِ زض ثرف تطثيت ًيطٍي اًؿبًي وبضآهس هَضز ًيبظ  ،ًفت ٍ گبظ ِ نٌقتزض وكَض هب ًيع فليطغن لسهت نس ؾبل

 يهَرَز فقل ثيكتطيي ثطًبهِ ّبي آهَظقي ٍ پػٍّكي آوبزهيه . تهسيطيت هربظى ًفت ٍ گبظ السام فولي اًزبم ًكسُ اؾ

اظ فبضك التحهيالى  "زض ظهيٌِ هٌْسؾي ًفت هتوطوع ثَزُ ٍ هسيطاى ارطايي تَؾقِ ٍ تَليس اظ هربظى ًفت ٍ گبظ ّن فوَهب

ت ٍ هربظى ثٌؾط هي ضؾس زض حبل حبضط ٍ ثب تَرِ ثِ اّويتي وِ هسيطيت هٌْسؾي ًف .ضقتِ ّبي هٌْسؾي ثَزُ اًس

ّيسضٍوطثَضي زض وكَض هب زض ؾبلْبي اذيط پيسا وطزُ اؾت هي ثبيؿت زض ظهيٌِ تطثيت ًيطٍّبي هترهم ٍ وبضآهس وِ 

 . پطٍغُ ّبي هربظى ّيسضٍوطثَضي ضا زاقتِ ثبقٌس السام فَضي ٍ رسي ثقول آٍضز ٍ ارطاي هسيطيت ،تَاًوٌسي ضاّجطي

 
                             اّويت ٍ ضزٍرت -2

ثب تَرِ ثِ ايٌىِ ثؿيبضي اظ هربظى ّيسضٍوطثَضي وكَض زض ًيوِ زٍم فوط ذَز لطاض زاضًس ٍ ثطاي افعايف هيعاى ثطزاقت اظ 

ثط ثَزُ ٍ تأذيط زض اًزبم ايي پطٍغُ ّب ّن هوىي اؾت ثبفج ذؿبضات ٍ  آًْب ًيبظهٌس ارطاي پطٍغُ ّبي والى ٍ ّعيٌِ

بپصيطي ثِ وكَض گطزز ضطٍضي اؾت زضذهَل تأهيي هسيطاى ٍ وبضقٌبؾبى حطفِ اي زض ايي ثرف السام لغوبت رجطاى ً

 .فبرل اًزبم قَز

 اّذاف -3
بى يه يوِ ثِ هْبضت ّب ييػُ زض وبضگطٍُ ّبيثِ ٍ يٍ هٌْسؾ يتيطيگًَبگَى هس ياحطاظ پؿت ّب يثطا يت هترههبًيتطث

بض يزض اذت يي ّسف، فطنت هٌحهط ثِ فطزيثِ ا يبثيزؾت يثطا. زاضز يبهِ ربي ثطًيبظ زاضًس زض ضأؼ اّساف ايً يضقتِ ا

اظ ترهم  يعُ ايك وطزُ ٍ ثِ آهيتلف يٍ التهبز يتيطيهس يضا ثب هْبضت ّب يطز تب زاًف فٌيگ يسُ لطاض هيبى ثطگعيزاًكزَ

تَاًس فاللوٌساى  يوِ ه يًَِ افوسُ آى اؾت ثگ يت ّبيي ثطًبهِ اظ هعيا يطياًقغبف پص. هزْع قًَس يبى ضقتِ ايه يّب

 .ضا آهَظـ زّس يـ هطتجظ ثب اًطغيبؼ گؿتطزُ تط نٌبينٌقت ًفت ٍ زض هم يٍ التهبز يت فٌيطيثِ زاًف هس

 : ثطًبهِ آهَظقي حبضط ثگًَِ اي تٌؾين قسُ اؾت وِ فبضك التحهيالى ايي زٍضُ اًتؾبضات ظيط ضا ثطآٍضزُ ؾبظًس

 ارطاي پطٍغُ  هغبلقِ، ثطًبهِ ضيعي ٍ ضك التحهيل ايي ضقتِ تَاًوٌسيهسيطاى هترهم ٍ وبضقٌبؾبى اضقس فب

 .ّبي اوتكبف، تَنيف ٍ يب تَؾقِ هربظى ّيسضٍوطثَضي ضا زاقتِ ثبقٌس

  ُثِ زاًف ضٍظ هزْع ثَزُ ٍ ثتَاًٌس زض وبضگطٍّْبي هسيطيت يىپبضچِ هربظى زض هميبؼ هلي ٍ چِ زض حَظ

 .ثيي الوللي ًمف هؤحطي ايفب ًوبيٌس

 ضٍقٌي اظ فقبليت ّبي ثرف ثبالزؾتي ٍ پبئيي زؾتي نٌقت ًفت زض حَظُ ّبي فٌي، هسيطيتي،  زضن

ًَؿ ثطًبهِ آهَظقي اًتربة قسُ هوىي اؾت ) .التهبزي، تزبضي، هبلي، لبًًَي ٍ ظيؿت هحيغي زاقتِ ثبقٌس

قتِ هي ثبيؿت اظ بًزبهس ليىي ّط يه اظ زاًف آهَذتگبى ايي ضع ثيكتط ثط يه يب چٌس هَضز ثبال ثيثِ توطو

  (.اعالفبت فوَهي وبفي زض توبهي ثرف ّب ثطذَضزاض ثبقٌس
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 وين ؾبظي ٍ آًبليع ضيؿه ٍ فسم لغقيت تؿلظ زاقتِ ثبقٌس ٍ ثتَاًٌس ثطاي اّساف هثِ هْبضتْب ٍ اثعاضّبي ت

 . فوليبتي ثِ ًحَُ پَيبيي اظ آًْب ثْطُ ثگيطًس

 
 دٍرُضَاثط ٍ ضزايط ضزكت در  -4

هسيطيت هربظى ّيسضٍوطثَضي ًيبظهٌس حسالل ّبيي زض ظهيٌِ وؿت تزبضة فٌي هطتجظ ثب فلَم هٌْسؾي ًفت  -1

ثب  ًفت لصا پيكٌْبز هي قَز وِ پصيطفتِ قسگبى ايي ضقتِ اظ فبضك التحهيالى ضقتِ ّبي هٌْسؾي. هي ثبقس

ض ايي ضقتِ ثهَضت غيط هتوطوع ٍ گعيٌف زاًكزَ ز. ؾبل ؾبثمِ قغلي هطتجظ اًتربة ٍ گعيٌف قًَس 5حسالل 

   .ثب اًزبم آظهَى ههبحجِ فٌي ٍ ترههي پيكٌْبز هي گطزز

ارطاي ايي زٍضُ زاًكگبّْبيي پيكٌْبز هيكًَس وِ تَاهبٌ زض ظهيٌِ ارطاي زٍضُ ّبي آهَظقي ٍ پػٍّكي  يثطا -2

ي ضقتِ ًيبظهٌس هزَظ ثطگعاضي اي .هطتجظ ثب ضقتِ ّبي هٌْسؾي ًفت ٍ هسيطيت ٍ التهبز ؾبثمِ زاقتِ ثبقٌس

 .ط گؿتطـ آهَظـ فبلي هي ثبقستذبل اظ زف

  دٍرُهذت  -5

ي يطفتِ قسگبى ايت پصيي تطتيثس. ثبقس يؾبل ه 2 يزضٍؼ رجطاً يي هزوَفِ ثسٍى احتؿبة ظهبى الظم ثطايا يهست اؾو

آهَظـ ٍ پطٍضـ  يت ّبيلضا ًساقتِ ثبقٌس زض نَضت اًزبم فقب يبظ ٍ رجطاًيكٌيسى زضٍؼ پيثِ گصضاً يبظيزٍضُ وِ ً

 . ضؾبًٌس يبى هيثِ پب يليوؿبل تحهيي هزوَفِ ضا زض چْبض ًيهغلَة ا

 

 السم  يٍاحذّب -6
قبهل  يآهَظق يٍاحسّب. ثبقس يه يپػٍّك – يٍاحس آهَظق 32ي هزوَفِ يسى ايگصضاً يالظم ثطا يتقساز ول ٍاحسّب

 آهَظقيگطٍُ لِ يزاًكزَ  ثَؾ يتَرِ ثِ ؾَاثك آهَظق اؾت وِ ثب يبضياذتترههي ٍاحس   15ٍ  يانل ترههي ٍاحس 11

 . بى ًبهِ زاضزياذتهبل ثِ پبوِ ٍاحس اؾت  6 يپػٍّك يتقساز ٍاحسّب. قَز يي هييتق

 

 

 

 يٍ پژٍّط يدرس يتؼذاد ٍاحذّب -1جذٍل 

 ٍاحذ 11 تخصصي اصليدرٍس 

 ٍاحذ 15 اختيبري تخصصي درٍس

 ٍاحذ 6 بى ًبهِيپب

 ٍاحذ 32 جوغ
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  يثزًبهِ درس -7

 . اؾت يبضيٍ اذت ي، انليزضٍؼ اضائِ قسُ قبهل زضٍؼ رجطاً

قًَس ٍ ثطاؾبؼ  يي زٍضُ زض ًؾط گطفتِ ًويسى ايگصضاً يالظم ثطا يي ٍاحسّب زض احتؿبة ٍاحسّبيا:  يزضٍؼ رجطاً –الف 

 . قَز يهكرم ه يگطٍُ ترههتَؾظ  يوبضقٌبؾسُ قسُ زٍضُ يزضٍؼ گصضاً

 

 هختلف يزفتِ ضذگبى رضتِ ّبيپذ يثزا يدرٍس ججزاً -2جذٍل 

 ٍاحذتؼذاد  درس رديف

 3 التهبز ذطز ٍ والى 1

 3 هجبًي هسيطيت هربظى 2

 3 انَل ٍ هجبًي هسيطيت  3

 3 تحليل آهبضي 4

 

 

 

سُ قسُ زض همغـ فَق ثب تَرِ ثِ ضقتِ تحهيلي پصيطفتِ قسگبى ٍ ٍاحسّبي گصضاً يزضٍؼ رجطاًٍاحس اظ  6:  1تجصزُ 

 . قسذَاّس اًتربة ٍ اضائِ  يگطٍُ ترههتَؾظ  وبضقٌبؾي،

 . ثبقس يه يارجبض اذتيبضي،ٍ  يلجل اظ اًتربة زضٍؼ انل يالظم ثِ شوط اؾت اًتربة زضٍؼ رجطاً : 2تجصزُ 

 

 4رسٍل زض . ثبقٌس يسى آًْب هيبى هَؽف ثِ گصضاًيِ زاًكزَيي زضٍؼ وِ وليي ايفٌبٍ : ياصل تخصصي درٍس: ة 

 .هصوَض اؾت
 

 

 

 ياصل تخصصي درٍس -3جذٍل 

 زضؼ فيضز
تقساز 

 ٍاحس

تقساز 

 ؾبفت
 بظيكٌيپ

  32 2 ًفت ياعالفبت زض هٌْسؾ يوبضثطز فٌبٍض 1

 ت هرعىيطيهس يهجبً 48 3 (پيكطفتِ)ضٍقْبي ثْيٌِ ؾبظي ٍ  اظزيبز ثطزاقت اظ هربظى  2

 عىت هريطيهس يهجبً 48 3 هسيطيت هربظى پيكطفتِ 3

 ذطز ٍ والىالتهبز  48 3 ٍ گبظ نٌقت ًفت يت ثبالزؾتيطيهس 4

   11 هجوَع
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گطٍُ م يثٌب ثِ تكر 4ي زضٍؼ هصوَض زض رسٍل يٍاحس زضؼ اظ ث 15 : اختيبري تخصصي درٍس –ج 

 . قَز ياًتربة ه يترهه

 اختيبري تخصصي درٍس -4جذٍل 

 درس فيرد
تؼذاد 

 ٍاحذ

تؼذاد 

 سبػت
 بسيص ًيپ

  48 3 هسيطيت تَليس ٍ  فوليبت 1

  32 2 هسيطيت اؾتطاتػيه زض نٌقت ًفت ٍ گبظ 2

 تحليل آهبضي 48 3 ضٍقْبي تحليل چٌس هتغيطُ وبضثطزي 3

  48 3 هسلؿبظي ؾيؿتن ّب ٍ فوليبت 4

  48 3 هسيطيت ضيؿه زض ثرف ثبالزؾتي ًفت ٍ گبظ 5

  48 3 ؾيؿتن ّبي اعالفبت هسيطيت 6

  32 2 هحيظ ظيؿت ٍ پسافٌس غيط فبهل 7

 هجبًي هسيطيت هرعى 32 2 ترويي ٍ اضظيبثي هربظى 8

  32 2 هَاضز ٍيػُ زض هسيطيت هربظى 9

  48 3 تئَضي ٍ عطاحي ؾيؿتن ّب 11

  48 3 هسيطيت ؾطهبيِ گصاضي ٍ تبهيي هٌبثـ هبلي ًفت ٍ گبظ 11

  48 3 حؿبثساضي ثطاي هسيطاى نٌبيـ ًفت ٍ گبظ 12

  32 2 هجبًي هسيطيت اؾالهي 13

 التهبز ذطز ٍ والى 48 3 اضظيبثي التهبزي پطٍغُ ّبي ًفت ٍ گبظ 14

  32 2 تساضوبت ٍ لزؿتيه زض پطٍغُ ّبي ًفت ٍ گبظ 15

  48 3 لطاضزازّبي ًفتي ٍ هؿبئل ثيي الولل 16

 التهبز ذطز ٍ والى 48 3 التهبز ًفت ٍ اًطغي 17

   45 هجوَع

 

 
  بى ًبهِيپب -8

 . قَز يي هييوؿبل اٍل تَؾظ اؾتبزاى ضاٌّوب تقيبى ًيپؽ اظ پب بى ًبهِيفٌَاى پب
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 التهبز ذطز ٍ والى :ػٌَاى فبرسي درس

 Microeconomics and Macroeconomics :ػٌَاى اًگليسي درس

 زاضز :حل توزيي-  :تؼذاد ٍاحذ ػولي 3:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز :پيص ًيبس ؾطيً :ًَع درس

 

 
 :درس ّذف

ِ ٍ يٍ تزع يهؤؾؿبت ثبظضگبً يثطا يطين گيتَاًس زض تهو ياؾت وِ ه يالتهبز يْب ٍ الگَّبيثب آى زؾتِ اظ تئَض ييآقٌب

 يظ حبون ثط ثبظاض ٍ رٌجِ ّبيٌِ قطايظه ضا زض يت ثبظضگبًيطيآًْب ثِ وبض گطفتِ قَز ٍ زاًف هس يت التهبزيل هَلقيتحل

 .ف زّسيت افعايطيهس يالتهبز
 

 

 :رئَس هطبلت

 ، التهبز ذطز ٍ التهبز والىتقبضيف ٍ وليبت -

 فطضِ ٍ تمبضب زض ثبظاض ، حبلتْبي تقبزل ٍ فسم تقبزل -

 وكف تمبضب ٍ فطضِ -

 ًؾطيِ ضفتبض ههطف وٌٌسُ -

 ًؾطيِ ضفتبض تَليس وٌٌسُ  -

 تزعيِ ٍ تحليل ّعيٌِ ّبي تَليس ٍ چگًَگي تغييطات آًْب -

 (ثبظاض ضلبثت وبهل ٍ ثبظاض اًحهبض)ؾبذتبض ثبظاض  -

 

 حؿبثساضي زضآهس هلي -

 قبذم ليوت ٍ اًَاؿ آى -

 ؾيبؾت هبلي ٍ اثعاضّبي آى -

 پَل ٍ ثبًه ٍ ؾيبؾتْبي پَلي -

 ًؾطيِ ّبي تَضم ٍ ثيىبضي -

 ثبظاض اضظ ٍ تطاظ پطزاذتْب -

 

 

 

 

 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ پبيبى تزمآسهَى  آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

3 5 12  -

 
 

 

 :هٌبثغ
1- David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch,  

    Economics, 10th Edition, McGraw-Hill Education, 2011.  

2- Boyes, William and Michael Melvin, Economics, Nine Edition, Mason, OH:  

    Cengage Learning, 2012. 

3- Mankiw, Gregory N., Essentials of Economics, 5th edition, Mason, OH: South- 

    Western Cengage Learning, 2009.  
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 هجبًي هسيطيت هرعى: ػٌَاى فبرسي درس

 Foundations of  Reservoir Management: ػٌَاى اًگليسي درس

 ًساضز: حل توزيي- : حذ ػوليتؼذاد ٍا 3:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز: پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 

 :ّذف درس
سي ٍ ضٍـ ّبي تَلي يٍ وبضثطز آًْب، اضظيبثي هٌبؾت تطي اٍليِ ثب هىبًيعهْبي تَليسي هربظى، ضٍقْبي ثْطُ افعاييآقٌبئي  

 .تَؾقِ هربظى
 

 

 :رئَس هطبلت

 هربظى ّيسضٍوطثَضيهسيطيت تقطيف  -

 طيت هربظىتبضيرچِ هسي -

 ثطًبهِ تَؾقِ ٍ التهبز هربظى -

 گطزآٍضي اعالفبت، آًبليع ٍ هسيطيت زازُ ّب -

 

 آقٌبيي ثب هسل ّبي هربظى -

 ّبي تَليسي هربظى هىبًيعم -

 اضظيبثي وبضايي هربظى -

 

 

 

 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

2 5 11 3 

 

 

 

 

 

 

 :هٌبثغ

 1- Integrated Petroleum Reservoir Management by: Satter, Thakur. 
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 انَل ٍ هجبًي هسيطيت: ػٌَاى فبرسي درس

 Principles and Foundations of Management: ػٌَاى اًگليسي درس

 ًساضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 3:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز: بسپيص ًي ًؾطي: ًَع درس

 

 :ّذف درس
آقٌب وطزى زاًكزَيبى ثب هفبّين ولي هسيطيت زض رَاهـ هرتلف ٍ وبضثطز انَل هسيطيت زض ضاثغِ ثب ًيبظّبي ربهقِ زض 

 .رْت ذَزوفبيي ٍ ضفـ ًيبظّبي هبزي ٍ هقٌَي ثب تَرِ ثِ قطايظ هَرَز اظ ًؾط فطٌّگي، ارتوبفي، هصّجي ٍ التهبزي
 

 :رئَس هطبلت

 يطيتتبضيرچِ هس -

 گيطي هوينت، ضيعي ثطًبهِ -

 ؾبظهبًسّي -

 اضتجبط ،اًگيعـ ،ضّجطي -

 (وٌتطل)ًؾبضت  -

 ّبي هسيطيت ًؾطيِ -

 

 

 

 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

2 6 12  -

 
 

 

 :هٌبثغ

 
1-S. Certo and T. Certo, Modern Mnagement: Concepts and Skills, 2009. 

2- R. Kreitner, Foundations of Management: Basics and Best Practices, 2005. 
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 :ّذف درس
 آقٌب وطزى زاًكزَيبى ثب هجبًي عطاحي آظهبيكبت ٍ آهبض ًبپبضاهتطيه

 

 :رئَس هطبلت

 هجبًي آسهَى فزض آهبري ٍ تئَري تخويي -1
 

 تحليل ٍاريبًس -2

 تهبزفي  "عطح وبهال -

 آظهًَْبي هطثَط ثِ ّوگٌي ٍاضيبًؽ -

 همبيؿبت چٌسگبًِ ٍ ترويي فبنلِ اي  -

 يعطح ثلَوي تهبزف -

 آظهبيف فبهلي b  *aعطح  -

 تحليل ذطٍري وبهپيَتط ثطاي هَاضز فَق -

 هطثقْبي التيي ٍ عطحْبي هطثَط ثِ آى -

 

 تحليل رگزسيَى ٍ ّوجستگي  -3

 تحليل ضگطؾيَى ٍ ّوجؿتگي ؾبزُ -

 تحليل ضگطؾيَى ٍ ّوجؿتگي چٌسگبًِ -

 

 گعيٌف هتغييط هؿتمل ثطاي هقبزلِ ضگطؾيَى چٌسگبًِ -

 ليل ٍاضيبًؽ ٍ تحليل ضگطؾيَى ضاثغِ تح -

 تحليل ذطٍري وبهپيَتط ثطاي هَاضز فَق  -
 

 آسهًَْبي ًبپبراهتزيك -4

 آظهَى فالهت -

 هي ٍيتٌي  -Uآظهَى  -

 آظهَى هزوَؿ ضتجِ اي ٍيلىبوؿَى -

 ٍاليؽ  –تحليل ٍاضيبًؽ وطٍؾىبل  -

 تحليل ٍاضيبًؽ فطيسهي  -

 ( Runs Test)آظهَى گطزـ  -

 اؾويطًف ثطاي ًيىَيي ثطاظـ –طٍف آظهَى وبلوگ -

 ضطيت ّوجؿتگي اؾپيطهي -

 (ًوًَِ ّبيي اظ هَاضز فَق)تحليل ذطٍري وبهپيَتط  -
 

 

 

 

 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

 -5 11 5 

 

 تحليل آهبضي: ػٌَاى فبرسي درس

 Statistical Analysis: ػٌَاى اًگليسي درس

 زاضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 2:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ساضزً: پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 تحليل آهبضي: ػٌَاى فبرسي درس
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 :هٌبثغ
1- Winer B.J., Statistical Principles in Experimental Design, Second Edition, McGraw-Hill, Latest  

     Edition. 

2- Conover W.J., Non Parametric Statistics, Second Edition, John Wiley & Sons, Latest Edition. 

 

 وبضثطز فٌبٍضي اعالفبت زض هٌْسؾي ًفت :ػٌَاى فبرسي درس

 Application of Information Technology in Petroleum Engineering   :ػٌَاى اًگليسي درس

 زاضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 2:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز: بسپيص ًي ًؾطي: ًَع درس

 
 :ّذف درس

      ٍ ، اًَاؿ ًطم افعاضّبي هسيطيت پبيگبُ زازُ، اًَاؿ قجىِ ّبي ضايبًِ ايفٌبٍضي اعالفبت اّويت ٍ وبضثطزّبي ثب ييآقٌب

 ًطم افعاضّبي وبضثطزي زض هٌْسؾي ًفت
 

 :رئَس هطبلت

  (IT)هجبًي، اّويت ٍ وبضثطزّبي تىٌَلَغي اعالفبت  -

 زض هٌْسؾي ًفت   

 هسيطيت ؾطهبيِ ّبي ًطم افعاضي ٍ ؾرت افعاضي زض -

 هٌْسؾي ًفت  

 اًَاؿ ؾيؿتوْبي اعالفبتي ٍ اضتجبعي زض هٌْسؾي ًفت -

 اهٌيت ٍ حفبؽت اعالفبت -

 آقٌبيي ثب اًَاؿ قجىِ ّبي ضايبًِ اي -

 ؾبذتبض ٍ وبضثطز قجىِ ايٌتطًت زض هٌْسؾي اعالفبت -

 ؿ هرتلف قجىِ ّب ًمبط ضقف ٍ لسضت اًَا -

 آقٌبيي ثب اًَاؿ ًطم افعاضّبي هسيطيت پبيگبُ زازُ  -

 هسيطيت ؾغَح زؾتطؾي وبضثطاى ثِ اعالفبت هرتلف -

 اهٌيت قجىِ ٍ ضٍقْبي پيكگيطي ٍ همبثلِ ثب حوالت -

 ؾبيجطي   

 

 ٍقْبي هسيطيت تَليس ًطم افعاضض -

 پكتيجبًي ٍ ثِ ضٍظضؾبًي ًطم افعاض -

 تجبزل اعالفبت زض هٌْسؾي ًفت عطاحي ؾيؿتوْبي -

 آقٌبيي ثب لَاًيي حمَلي ًطم افعاضّب -

 آقٌبيي ثب وليبت ًطم افعاضّبي فوسُ وبضثطزي زض -

 هٌْسؾي ًفت   

 آقٌبيي ثب ًطم افعاضّبي ثَهي وبضثطزي زض نٌبيـ ًفت -

 آقٌبيي ثب ًطم افعاضّبي هتي ثبظ لبثل اؾتفبزُ زض  -

 هٌْسؾي ًفت   

 افتجبض ؾٌزي ًطم افعاضّب ضٍقْبي تؿت ٍ -

 هسيطيت ليؿبًؽ ًطم افعاضّبي هَضز اؾتفبزُ زض -

 هٌْسؾي ًفت   

 

 

 Statistical Analysis: ػٌَاى اًگليسي درس

 زاضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 2:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز: پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس
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 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

2 5 11 3 

 

 
 :هٌبثغ

1- Using Information Technology, Brian Williams and Stacey Sawyer, Mc Graw-Hill, 9
th

 Edition, 2010. 

 

2- Introduction to Information Technology, Parameswaran R., R. Sarvana Kumar and T. Jaylakshmi,  

    Publisher: S. Chand Group, 2010. 

 

3- Managing Information Technology, Carol V. Brown, Daniel W. DeHayes, Jeffrey A. Hoffer and  

    Wainright E. Martin, Pearson, 7
th

 Edition, 2011. 

 

 (پيكطفتِ)ضٍقْبي ثْيٌِ ؾبظي ٍ اظزيبز ثطزاقت اظ هربظى : ػٌَاى فبرسي درس

 Optimization methods and EOR from Reservoirs (Advanced): ػٌَاى اًگليسي درس

 ًساضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 3:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 هجبًي هسيطيت هرعى: پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 

 :ّذف درس
 ثْيٌِ ؾبظي ٍ اظزيبز ثطزاقت اظ هربظى ًفت ٍ گبظ اًَاؿ ضٍقْبيثب  ييٌبآق
 

 

 :رئَس هطبلت

 (Mobility Control Process)ؾيالثعًي ٍ وٌتطل پَيبئي 

 ؾيالثعًي قيويبيي 

 تعضيك گبظ اهتعاري

 

 ضٍـ ّبي حطاضتي

 ( ضٍقْبي هيىطثي ٍ اهَاد)ضٍـ ّبي غيط اؾتبًساضز 

 

 

 

 

 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ي هستوزارسضيبث
- 6 11 4 
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 :هٌبثغ
1- Enhanced Oil Recovery  by : Green & Willhite, SPE Text Book Series.  

 

2- Water Flooding by : Willhite. 

 

 
 

 
 

 هسيطيت هربظى پيكطفتِ: ػٌَاى فبرسي درس

 Advanced Reservoirs Management: ػٌَاى اًگليسي درس

 ًساضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 2:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 هجبًي هسيطيت هرعى: پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 :ّذف درس
 ثطضؾي ضٍـ ّبي هرتلف زض هسيطيت هربظى ّيسضٍوطثَضي -1

 اضظيبثي هىبًيعهْبي تَليسي ٍ وبضايي آًْب -2

 بؾجبت هٌْسؾي رْت پيف ثيٌي هيعاى ثْطُ زّي هربظىاًزبم هحًحَُ آقٌبيي ثب  -3

 هجبحج التهبزي هطثَط ثِ حَظُ هسيطيت هربظىآقٌبيي ثب  -4

 

 

 :رئَس هطبلت

 آقٌبئي ثب هجبًي هسيطيت -

 هسيطيت زض نٌبيـ هرتلف -

 آقٌبئي هسيطيت ثب هربظى ٍ هيبزيي ًفت ٍ گبظ  -

 عطح ٍ ثطًبهِ ضيعي اٍليِ اوتكبف هربظى  -

 اظ آذطيي في آٍضيْب آگبّي -

 هسيطيت ٍ حفبضي چبُ  -

 ًگْساضي ٍ نيبًت اظ چبُ زض حبل اؾترطاد،  -

 آيٌسُ چبُ، ثْطُ ثطزاضي زليك اظ چبُ  

 اًَاؿ  –ًگْساضي فكبض هربظى )ثْطُ افعايي  -

 (تعضيك آة –تعضيك گبظ   

 

 

 انَل هطثَط ثِ ضاّجطي هربظى زض وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست  -

 وَتبُ هست ثطضؾي فولىطز چبّْب ٍ هرعى ثِ هٌؾَضهٌؾَض اظ )  

 . َليس نيبًتي هي ثبقست   

 (. هٌؾَض اظ ثلٌس هست تقييي اؾتطاتػيْبي تَليس اظ هرعى هي ثبقس  

 هحبؾجبت هطثَط ثِ ؾغَح توبؼ ؾيبالت زض هرعى ٍ وبضثطز آًْب -

 زض فولىطز هرعى    

 ّيسضٍوطثَضي هربظىثطضؾي ضٍـ ّبي هحبؾجبتي اضظيبثي وبضايي  -

 التهبز هسيطيت هربظى -

  IOR/EORضٍقْبي هرتلف  -

 ثطضؾي هَضزي يىي اظ هربظى ايطاى -

 ثطًبهِ ّبي هسيطيت هرعى -
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 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

3 5 7 5 

 

 

 :هٌبثغ

 1- Integrated Petroleum Reservoir Management by: Satter, Thakur. 

 

 هسيطيت ثبالزؾتي نٌقت ًفت ٍ گبظ: ػٌَاى فبرسي درس

 Management in Upstream Oil and Gas Industry: ػٌَاى اًگليسي درس

 ساضزً: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 3:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 التهبز ذطز ٍ والى: پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 

 :ّذف درس
قٌب قسى زاًكزَيبى ثب الگَّبي ثْطُ ثطزاضي اظ هٌبثـ ًفت ٍ گبظ ٍ اضظيبثي تبحيط ؾيؿتوْبي حفبؽتي ٍ فٌي ثط حفؼ آ

شذبيط ٍ رطيبى ثْطُ ثطزاضي اظ آًْب ٍ ّوچٌيي هقطفي ؾيبؾتْبي هسيطيتي هتفبٍت هَضز اؾتفبزُ زض وؿت ٍ وبضّبي 

 ثبالزؾتي ًفت ٍ گبظ
 

 

 :رئَس هطبلت

 هيساى ًفتي، هٌبثـ ًفتي ٍ )شذبيط ًفت هفَْم هٌبثـ ٍ  -

 (شذبيط ًفت   

  –هطحلِ اوتكبف ًفت، هطحلِ )هطاحل زؾتيبثي ثِ ًفت  -

 (افعٍزى ثِ شذبيط هَرَز ًفت ٍ هطحلِ اؾترطاد ًفت   

 ضاثغِ شذبيط ثب هيعاى اؾترطاد ًفت -

 ّعيٌِ ّبي اوتكبف ٍ اؾترطاد ًفت -

  IOC ،NOC ،Contractors)ثبظيگطاى ثرف ثبالزؾتي  -

   ٍ)... 

 

 الگَّبي ثْطُ ثطزاضي اظ هٌبثـ ًفت ٍ گبظ -

 فَاهل هَحط ثط ًطخ ثْطُ ثطزاضي -

 تبحيط ؾبذتبض ثبظاض ثط ًحَُ ٍ هيعاى ثْطُ ثطزاضي -

 تبحيط تىٌَلَغي ٍ وكف شذبيط رسيس -

 ؾيبؾت هغلَة ثْطُ ثطزاضي اظ شذبيط ًفت ٍ گبظ -

 ت ٍ ًمف ؾيبؾت ّبي زٍلت زض هَضز هحيظ ظيؿ -

 آًْب زض اؾترطاد هٌبثـ ًفت ٍ گبظ  
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 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز
- 6 11 4 

 

 
 

 :هٌبثغ
1- International Energy Markets, Carol Dahl, PennWell Publishing, Latest edition. 

2- Oil and Gas Exploration and Production, IFP Technip, Latest edition. 

 .1378التهبز ًؾطي ٍ وبضثطزي ًفت، زوتط هزيس احوسيبى، پػٍّكىسُ التهبز زاًكگبُ تطثيت هسضؼ،  -3

 .1384ًؾطيِ ثبظاض ٍ وبضثطز آى ثطاي هٌبثـ اًطغي پبيبى پصيط، زوتط هزيس احوسيبى، اًتكبضات ؾوت،  -4

 

 

 

 

 هسيطيت تَليس ٍ فوليبت :ػٌَاى فبرسي درس

 Management  Production and Operations :ػٌَاى اًگليسي درس

 ًساضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 3:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز :پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 :ّذف درس
ي اعالفبت زض يًَ يىٌَلَغٍ ت يبت، ثرهَل وبضثطز فٌَى وويس ٍ فوليت تَليطيس زض هسيثب ضًٍسّب ٍ فٌَى رس ييآقٌب

 بتيس ٍ فوليٌس تَليفطا يٌِ ؾبظيثْ
 

 

 :رئَس هطبلت

 هحهَل ٍ  يٌس، هفَْم تىٌَلَغيف هحهَل ٍ فطايتقط -

 ٌسيفطا   

 يسيَلته ٍاحس ياظ  يزبز ٍ ثْطُ ثطزاضيهطاحل ا: يبز آٍضي -

  اؾتمطاض يْبيكطفتِ ٍ تئَضيپ يبثيهىبى  يْبيتئَض -

 )...ٍ  َؾتِيًبپ يبثيهطوت، رب يبثيرب)   

 ييزض ا يطين گيتهو يٌس ٍ قبذهْبيًحَُ اًتربة فطا -

 ٌِيظه   

 

 يسيذغَط تَل يبئيپب يْبيتئَض -

 ،هرتلف ٍ وبضثطز آًْب يّب يهغبلقِ ربًوبئ -

 هطثَعِ يًطم افعاضّب   

 يٍ ذسهبت يسيٌس تَليفطا يًوَزاضّب -

  OM   ٍOMISيثب ًطم افعاضّب ييآقٌب -

 ٌس يعات، ًَؿ فطايزض اًتربة ًَؿ تزْ يوو يهسلْب -

 ٍ وٌتطل آى   
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 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز
- 6 11 4 

 
 

 
 :هٌبثغ

 
1- Manufacturing strategy,Terry Hill, Irwin/McGraw-Hill, 3th Edition, 2000. 

 

2- Production and Operations Analysis, Nahmias , Irwin/McGraw-Hill, 6th Edition, 2011. 

 

 .1389ف، اًتكبضات ؾوت، يس نفب وي، هحوس ؾقيٌيس حؿيس هحوس ؾيت وبضذبًِ، زوتط ؾيطيهس -3

 

 

 هسيطيت اؾتطاتػيه زض نٌقت ًفت ٍ گبظ: ػٌَاى فبرسي درس

  Strategic Management in the Oil and Gas Industry :ػٌَاى اًگليسي درس

 ًساضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 2:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز :پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 :ّذف درس
         ، ثطًبهِ ضيعيْب ٍافّستقييي ا آقٌبيي زاًكزَ ثب هتغيطّبي اؾتطاتػيه زض ؾبظهبًْب ٍ ًحَُ ؾيبؾتگصاضيْب، 

 قطوتْبي ًفت ٍ گبظ تهوين گيطيْبي اؾتطاتػيه زض ؾغح هسيطيت
 

 

 :رئَس هطبلت

 هقطفي نٌقت ًفت ٍ قٌبؾبيي هؿبئل اؾتطاتػيه انلي آى -

 تقبضيف ٍ هفبّين فطايٌس ٍ هطاحل هسيطيت اؾتطاتػيه  -

 آقٌبيي ثب اًَاؿ اؾتطاتػي ّب ٍ هسلْبي تسٍيي اؾتطاتػي  -

 هبهَضيت ؾبظهبى  -

 ثطضؾي فَاهل زاذلي ٍ ذبضري ؾبظهبى ٍ هبتطيؽ  -

 هطثَط ثِ آًْب    

 زض تسٍيي اّساف ثلٌس هست ٍ اًَاؿ اؾتطاتػيْبي انلي  -

 قطوتْبي ًفتي   

 

  ، لَاظم ٍ چبلكْبارطاي اؾتطاتػي -

 ٍ فولىطز زض قطوتْبياضظيبثي اؾتطاتػي ّب  -

 ًفت ٍ گبظ   

 ؾيبؾتگصاضي اًطغي ٍ همطضات زٍلتي -

 هحيظ ظيؿت ٍ تبحيط آى ثط اؾتطاتػيْبي  -

 ًفتي قطوتْبي   

 هغبلقِ هَضزي ٍ وبضثطز هفبّين زض فول -
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 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز
- 5 11 5 

 

 
 :هٌبثغ

 

1- Strategic Management Concepts: Competitiveness and Globalization, Michael A. Hitt, R. Duane Ireland,  

    Robert E. Hokisson, Glenn Rowe and  Jerry Sheppard, Nelson College Indigenous, 3
th

 edition , 2008. 

 

 

 

 

 ضٍقْبي تحليل چٌس هتغيطُ وبضثطزي: ػٌَاى فبرسي درس

  Methods of Applied Mulivariate Analysis:ػٌَاى اًگليسي درس

 زاضز: توزيي حل- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 3:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 تحليل آهبضي :پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 

 :ّذف درس
آًْب زض  يذ هكبّسُ ٍ ثطضؾيًتب ي، گطٍُ ثٌسيارتوبف يًوَزّب يوو يل رٌجِ ّبيِ ٍ تحليبى ثِ تزعياحبعِ زاًكزَ

ثِ فٌَاى  يبثيثِ هٌؾَض اؾتفبزُ زض اضظق يآهبض يط زازُ ّبيل ٍ تفؿيٌبض ثب تحليؾو يي ضاؾتب افضبيزض ا. ت اؾتيطيهس

 .بفتي، لسضت وبهل ذَاٌّس يت فوَهيطيك هؿبئل ٍ هكىالت هسيفو يس، زض قٌبذت ٍ ثطضؾيهف ياثعاض
 

 

 :رئَس هطبلت

  يس ثطايهف ياؾتٌجبط آهبض يوو ياضائِ هسلْب ٍ الگَّب -

 ت يطيل هؿبئل هسيِ ٍ تحليتزع   

 ِ يٍتزع ) Multiple Regression)طُ يَى چٌس هتغيضگطؾ -

  (Factor Analysis)ل فبهل يٍ تحل   

  يٍ هسلْب (Path Analysis)ط يل هؿيِ ٍ تحليتزع -

 (Econometric Models) يالتهبز ؾٌز   

 ٍ لَافس احتوبالت يتئَض -

 ٍ قبذم ّب يظهبً يّب يؾط -

 

 ٍ حطوبت ي، ًَؾبًبت فهليظهبً يّب يهحبؾجِ ؾط -

 يزٍضاً   

 (Forecasting Models) يٌيف ثيپ يهسلْب -

  يط زازُ ّبييل ٍ تغيِ ٍ تحلي، تزعيذغ يثطًبهِ ّب -

 اؾتفبزُ زض  يثطا يآهبض يَتط ٍ ًطم افعاضّبيوبهپ  

 مبت گؿتطزُيتحم  

 ؿْب، ثطزاضّب ٍ ي، اًَاؿ هبتطيرجط يؿْبيهبتط -

 يتهبزف يؿْبيهبتط  

 يًَيل ضگطؾيِ ٍ تحليرْت تزع يؿيضٍـ هبتط -
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 :رسيبثيرٍش ا

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز
- 5 11 5 

 

 
 :هٌبثغ

,Rolph  E. Anderson, Barry J. Babin, William C. Black, Joseph F. HairMultivariate Data Analysis,  -1 

    7
th

 Edition, Pearson, 2010. 

 

  يفيحؿي پبقب قط: گطاى، هتطروبىيطظ ٍ زيه. الٍضًؽ اؼ: ؿٌسگبىي، ًَ(طيعطح ٍ تفؿ) يثطزوبض يطيپػٍّف چٌس هتغ -2

 .1391گطاى، اًتكبضات ضقس، يٍ ز    

 هسلؿبظي ؾيؿتن ّب ٍ فوليبت: ػٌَاى فبرسي درس

  Modeling of Systems and Operations: ػٌَاى اًگليسي درس

 ًساضز: وزييحل ت -: تؼذاد ٍاحذ ػولي 3:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز: پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 

 :ّذف درس
ّسف آى اؾت وِ ثب اضائِ هفبّين ٍ ضٍـ ّبي هطتجظ ثب هؿئلِ اًتربة ٍ هسل پكتيجبى آى، اضظقوٌسي تحليل، فمالًيت،        

 .تهوين گيطي گطٍّي ٍ هوبضؾت ضا ثطاي تهوين گيطي هسيطاى ٍ ثطًبهِ ضيعاى ًكبى زّس
 

 

 :رئَس هطبلت

 هفَْم هسلؿبظي :اٍل ثخص

 انَل هسلؿبظي ؾيؿتن ّب :دٍم ثخص

  اًَاؿ تىٌيىْبي هسلؿبظي: ثخص سَم

 فلن هسيطيت ًطم -هسلؿبظي تفؿيطي :چْبرم ثخص

 هسلؿبظي هٌغمي ٍ ضيبضي :پٌجن ثخص

 اضظيبثي ٍ افتجبضؾٌزي هسل :ضطنفصل 

 

     هسلؿبظي ٍ قجيِ ؾبظي ثب اؾتفبزُ اظ  :ّفتن ثخص

 Matlab   ٍSimulinkًطم افعاض                 

 ٍالقيًوًَِ ّبيي اظ هسلؿبظي ؾيتن ّبي : ثخص ّطتن

 ثب اؾتفبزُ اظ فبهل ّبي فوليبتهسلؿبظي : ثخص ًْن

 َّقوٌس ًطم افعاضي               

 وبضثطز قجىِ ّبي فهجي ههٌَفي زض  :دّن ثخص

 هسلؿبظي فوليبت                
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 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم سضيبثي هستوزار

- 5 12 3 

 

 
 :هٌبثغ

ارتوبفي، اًتكبضات زاًكگبُ فلن  -همسهِ اي ثط هسلؿبظي ؾيؿتن ّبي التهبزي ،تيوَضي، اثطاّين ٍ هيٌب هعضفِ فطاّبًي -1

 ٍ 

 .1386نٌقت، چبح اٍل،     
2- Devendra K. Chaturvedi, Modeling and Simulation of Systems Using Matlab and Simulink, CRC Press, 

2010. 

3- Nahmias , Irwin, Production and Operations Analysis, McGraw-Hill, 6th Edition, 2011. 
4- Whitten, J., Bentley, L., Introduction to Systems Analysis and Design, First Edition, McGraw-Hill, 2006.  

 

 هسيطيت ضيؿه زض ثرف ثبالزؾتي ًفت ٍ گبظ: ػٌَاى فبرسي درس

  Risk Management in the Upstream Oil and Gas:ػٌَاى اًگليسي درس

 زاضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 3:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز  :پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 :ّذف درس
ه ي يتْبيِ هٌبثـ ٍ فقبليت ٍ وٌتطل ولي، ّساي، ّوبٌّگي، ؾبظهبًسّيعيض رْت ثطًبهِ ضبى زيف ترهم زاًكزَيافعا

ٌسُ هوىي اؾت ؾجت ياؾت وِ زض آ يهطثَط ثِ حَازث، ذغطات ٍ ذؿبضات يٌِ ّبيزض رْت وبّف ّع ييؾبظهبى ٍ تَاًب

 .ت پطٍغُ ّب گطززيب فسم هَفميبى يظ
 

 :رئَس هطبلت

 هسيطيت ضيؿه هجبًي ٍ هفبّين اٍليِ ضيؿه ٍ  -

 تقطيف ضيؿه، فطايٌس هسيطيت ضيؿه، ضطٍضت ٍ )  

 (ربيگبُ هسيطيت ضيؿه زض هسيطيت پطٍغُ   

 ثطًبهِ ضيعي ضيؿه -

 قٌبؾبئي ضيؿه  -

 ّب  ّبي قٌبؾبيي ضيؿه اثعاضّب ٍ ضٍـ -

 ظًزيطُ هٌكب ضيؿه، ضيؿه ٍ تبحيط ضيؿه  -

 ّب  ثٌسي ضيؿه عجمِ -

 ( RBS)ؾبذتبض قىؿت ضيؿه  -

 چه ليؿت ضيؿه  -

 تحليل ويفي ٍ ووي ضيؿه، اّساف ٍ هجبًي تحليل ضيؿه،  -

  PIهحسٍزيت ّب ٍ هعيت ّبي تحليل ويفي ٍ ووي ضيؿه،   

 –زضذت تهوين گيطي)هبتطيؽ ضٍـ ّبي تحليل ووي   

  فسم تكطايظتح گيطي تهوين هسلْبي ،(وبضلَ هًَت ضٍـ  

 لغقيت  

 پبؾد ثِ ضيؿه -

 ارتٌبة، اًتمبل، وبّف ٍ )اؾتطاتػي ّبي پبؾد ثِ ضيؿه  -

 (پصيطـ ضيؿه   

 ضيؿه ّبي حبًَيِ -

 وٌتطل، پبيف ٍ ًؾبضت ثط هسيطيت ضيؿه -
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 تحليل هفطٍضبت، هحسٍزيت ّب ٍ ليَزات  -

 زفتط حجت ضيؿه -

 

 اّساف ٍ ضطٍضت وٌتطل، پبيف ٍ ًؾبضت ثط هسيطيت ضيؿه -

 سُ گعاضـ ضيؿه، ؾبذتبض ٍ هحتَيبت زضؼ ّبي آهَذتِ ق -

 وبض ثطز هسيطيت ضيؿه زض پطٍغُ ّب ٍ هؿبئل هسيطيتي -

 هقطفي ًطم افعاض هسيطيت ضيؿه -

 

 

 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز
- 5 12 3 

 

 
 :هٌبثغ

 
1- A. V. Vedpuriswar, Enterprise Risk Management, The Icfai University Press, 2010.  

2- Michel Crouhy, Dan Galai and Robert Mark, Risk Management, McGraw-Hill, Latest Edition. 

 
 

 
 ؾيؿتن ّبي اعالفبت هسيطيت: ػٌَاى فبرسي درس

  Management Information Systems :ػٌَاى اًگليسي درس

 ساضزً: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 3:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز  :پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 

 :ّذف درس
ثب  يي، آقٌبيت ضلبثتيٍوؿت هع ي، احطثركيت ٍ ًمف آى زض ثْجَز وبضائيطيؿتن  اعالفبت هسيت ؾيثب ا ّو ييآقٌب

 يت فوليِ ثط وبض وبضقٌبؾبى، وؿت لبثليت زض حس ًؾبضت فبليطيه ًؾبم ا عالفبت هسيٍ اؾتمطاض  يعطاح يچگًَگ

 .تيطيؿتن ا عالفبت هسيُ هَحط اظؾاؾتفبز
 

 

 :رئَس هطبلت

  عالفبتات ٍ اثقبز يهفَْم هبّ -

 يعالفبتا يؿتن ّبيت ٍ اًَاؿ ؾيهبّ -

 ياعالفبت يؿتوْبيؾ يل ٍ عطاحيهطاحل تحل -

  يعالفبتاؿتن يؾ يهؿبئل ارطائ -

 ت ٍيطيهرتلف اعالفبت هس يؿتوْبيًوًَِ ؾ يهقطف -

 هصوَض يؿتوْبياؾتفبزُ هَحط اظ ؾ يچگًَگ  
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 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز
- 5 12 3 

 
 

 

 :هٌبثغ

 
1- Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, Management Information Systems, 11

th
 

Edition, Prentice Hall, 2009. 

 

 

 

 لهحيظ ظيؿت ٍ پسافٌس غيط فبه: ػٌَاى فبرسي درس

 Environment and Passive Defense:ػٌَاى اًگليسي درس

 ساضزً: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 2 :تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز  :پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 :ّذف درس
ط ثبالثطزى لبثليت ثمب، اؾتوطاض فوليبت ٍ فقبليت ّبي حيبتي ٍ ذسهبت ضؾبًي هطاوع حيبتي، حؿبؼ ٍ هْن ًؾبهي ٍ غي -1

 ًؾبهي وكَض زض قطايظ ٍلَؿ تْسيس، ثحطاى ٍ رٌگ 

تمليل آؾيت پصيطي ٍ وبّف ذؿبضت ٍ نسهبت تبؾيؿبت، تزْيعات ٍ ًيطٍي اًؿبًي هطاوع حيبتي، حؿبؼ ٍ هْن  -2

 ًؾبهي ٍ غيط ًؾبهي وكَض زض ثطاثط تْسيسات ٍ فوليبت زقوي 

 نطفِ رَيي زض ّعيٌِ ّبي تؿليحبتي ٍ ًيطٍي اًؿبًي -3

 
 

 :هطبلترئَس 

 هجبًي هحيظ ظيؿت -

 التهبز هحيظ ظيؿت -

 انَل ٍ هجبًي تهفيِ پؿبة ٍ اؾتفبزُ هزسز زض -

 نٌقت ًفت   

 هسيطيت هَاز ظائس ٍ ذغطًبن زض نٌقت ًفت  -

 هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي هحيظ ظيؿت -

 

 انَل ٍ هفبّين پسافٌس غيط فبهل  -

 انَل هسيطيت ثحطاى -

 وقي آهبزگي ٍ همبثلِ زض ؾَاًح ر -

 ياهٌيت اعالفبت ٍ پيكگيطي اظ حوالت ؾبيجط -

 هسيطيت ٍاوٌف زض قطايظ اضغطاضي  -
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 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

3 5 12  -

 
 

 :هٌبثغ

 .1391تْسيسات ثيَلَغيه، ًكط ثَؾتبى حويس، پسافٌس غيط فبهل ٍ وطهي، فلي،  -1

 .1391ًجطز زض زًيبي هقبنط، زفتط هغبلقبت فطٌّگي ٍ ثطًبهِ ضيعي ارتوبفي ٍظاضت فلَم، : ويس، رٌگ ًطمّبقوي، ح -2

 .1391هطوع هغبلقبت ٍ ثطًبهِ ضيعي قْط تْطاى، هفبّين پسافٌس غيط فبهل زض هسيطيت قْطي،  -3

 

 
 

 

 

 ترويي ٍ اضظيبثي هربظى: ػٌَاى فبرسي درس

  Estimation and Evaluation of Reservoirs :ػٌَاى اًگليسي درس

 ًساضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 2 :تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 هجبًي هسيطيت هربظى  :پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 :ّذف درس
 هيعاى شذبيط ّيسضٍوطثَضي ٍ همبزيط لبثل اؾتحهبل زض هربظى ترويي هرتلف آقٌبيي ثب ضٍقْبي  -1

 حبؾجبت هيعاى فسم لغقيتآقٌبيي ثب ضٍقْبي هتفبٍت ه -2

 :رئَس هطبلت

 تقطيف اًَاؿ هربظى : فصل اٍل 

اًَاؿ ضٍقْبي ترويي ٍ اضظيبثي هربظى : فصل دٍم 

 . هَاظًِ هَاز –قبهل هحبؾجبت حزوي 

: آًبليع اعالفبت ؾٌگ ٍ ؾيبل قابهل  : فصل سَم 

اعالفبت ذَال ؾيبل ٍ ؾاٌگ   –اعالفبت فكبضي 

ز ّوعهابى  ترويي حسٍ –ؾغَح توبؼ ؾيبالت  –

 :ضٍـ ّبي چبُ آظهبئي قبهل –آًبليع 

 Extended Dlaw.down.  ٍReservoir limit test 

 

ثطضؾااي پبضاهتطّاابي هااَحط زض هيااعاى فااسم : فصللل چْللبرم 

هجبًي ظهايي  : اعويٌبى زض هحبؾجبت پبضاهتطّبي هرعى قبهل 

ثطضؾااي هٌاابثـ ذغااب زض هحبؾااجبت هٌْسؾااي هرااعى  –آهاابض 

ضاثغاِ تبضيرچاِ تَلياس     –اوتكبفي ثطاؾبؼ اعالفبت چبّْبي 

 . هرعى ثب هيعاى پبضاهتطّبي فسم اعويٌبى

هىابًيعم ضاًاف انالي هراعى ٍ تابحيط آى ثاط       : فصل پلٌجن  

ًحاَُ تكاريم هياعاى    : هحبؾجبت هٌْسؾاي هراعى قابهل    

تابحيط   –فقبليت هىبًيعم ّبي هرتلاف زض چبّْابي اوتكابفي    

 .هىبًيعم ّب زض تقييي پبضاهتطّبي اؾبؾي هرعى
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 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

3 5 12  -

 
 

 :هٌبثغ
1- Apllied Petroleum Res. Eng. /Craft and Hcawkins 

2- Hand book of Res. Eng. : Tarek Ahmad 

3- Well Testing by Jhon Lee 
 

 
 

 هربظىهَاضز ٍيػُ زض هسيطيت : ػٌَاى فبرسي درس

   Special Cases in Reservoirs Management :ػٌَاى اًگليسي درس

 -: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 2 :تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 -  :پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 

 
 هسيطيت هربظى ٍ ثطاؾبؼ ًيبظّبي فوليبتي ٍ تحميمبتي نٌقت ًفت زض ظهيٌِ ّبيؾطفهل ٍ هغبلت ايي زضؼ 

ٍاحس ًؾطي اضائِ ذَاّس  2زض  ٍ پؽ اظ تبييس گطٍُ آهَظقي ض ّطيه اظ هَاضز زضٍؼ هرتلفٍرَز وبضقٌبؼ ز

 .قس
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 تئَضي ٍ عطاحي ؾيؿتن ّب: فبرسي درس ػٌَاى

  Systems Theory and Design :ػٌَاى اًگليسي درس

 ًساضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 3 :تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز  :ص ًيبسپي ًؾطي: ًَع درس

 

 :ّذف درس

ثغَض ولي . ٍ وؿت ٍ وبضّبي اهطٍظي، ٍاثؿتگي ضٍظافعًٍي ثِ ؾيؿتن ّبي اعالفبتي ٍ ثطًبهِ ّبي وبضثطزي زاضًس نٌبيـ

ايي زٍضُ ضوي . ّسف ايي زضؼ، آهَظـ هفبّين ٍ فقبليت ّبي الظم زض فطايٌس تَؾقِ يه ؾيؿتن اعالفبتي هي ثبقس

كزَيبى، ضٍـ قٌبؾي تَؾقِ ؾيؿتن اعالفبتي ضا ثِ آًْب آهَظـ زازُ ٍ زاًكزَيبى ضا لبزض ايزبز ًگطـ ؾيؿتوي زض زاً

 . هي ؾبظز تب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاضّبي ترههي ثِ تحليل ٍ عطاحي ؾيؿتن ّبي اعالفبتي ثپطزاظًس

 
 

 :رئَس هطبلت

 ذالليت -

 ؾيؿتن ٍ تفىط ؾيؿتوي -

 َؾقِ ؾيؿتن اعالفبتيؾيؿتن اعالفبتي ٍ ت -

 تحليلگط ؾيؿتن، ٍيػگيْب ٍ هْبضتْبيي وِ اٍ ثبيس -

 زاقتِ ثبقس ٍ ًمكي وِ زض تَؾقِ ؾيؿتن ايفب   

 .هي وٌس   

 ًيبظهٌسيْبي ؾيؿتن اعالفبتي ٍ تىٌيه ّبي  -

 وكف آًْب  

 

 هسل ؾبظي فطايٌسي چيؿت؟ هسل فطايٌسي چگًَِ تطؾين -

 ٍ وبضّب زاضز؟ هي قَز ٍ چِ اّويتي ثطاي وؿت   

 هسل ؾبظي زازُ اي چيؿت؟ هسل زازُ اي چگًَِ تطؾين -

 هي قَز ٍ چِ اّويتي ثطاي وؿت ٍ وبضّب زاضز؟   

 هطاحل ٍ گبهْبي تَؾقِ ؾيؿتن اعالفبتي -

 هسل ؾبظي زازُ اي ٍ فطايٌسي ثب )آهَظـ ًطم افعاض : 1گبضگبُ 

 (اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض            

 ضائِ ٍ ؾرٌطاًي تحليلگط ؾيؿتنهْبضت ا: 2وبضگبُ 

 

 
 

 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

4 6 11  -
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 :هٌبثغ

 
1- Whitten, J., Bentley, L., Introduction to Systems Analysis and Design, First Edition, McGraw-Hill,     

     2006.   

 

 
 

 ًفت ٍ گبظ ؾطهبيِ گصاضي ٍ تبهيي هبلي زض نٌقتهسيطيت : ػٌَاى فبرسي درس

 Investment Management and Finance in the Oil and Gas Industry:ػٌَاى اًگليسي درس

 اضزز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 3 :تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز  :پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 

 :ّذف درس
س ٍ تَظيـ زض تَلي، اوتكبفحَظُ ّبي هرتلف ظًزيطُ فوليبت افن اظ  زضهفبّين ؾطهبيِ گصاضي ؾبذتي زاًكزَيبى ثب  آقٌب

  ًفت ٍ گبظضٍقْبي هرتلف تبهيي هبلي پطٍغُ ّبي اًَاؿ لطاضزازّب ٍ ًفت ٍ گبظ ٍ نٌقت 

 

 :رئَس هطبلت

همسهِ اي ثط حؿبثساضي ًفت ٍ گبظ ٍ ثب تَرِ ثِ  -1 -1

 تظًزيطُ فوليب

اًَاؿ هربضد ؾطهبيِ اي پطٍغُ ّب زض حَظُ  -2 -2

 اوتكبف، تَليس ٍ تَظيـ

ثَزرِ ثٌسي ؾطهبيِ اي ٍ تبحيط قبذم اضظـ  -3 -3

 ظهبًي پَل

تزعيِ ٍ تحليل ٍ اضظيبثي التهبزي ٍ هبلي پطٍغُ  -4 -4

پيف ثيٌي رطيبى )ّبي زض زؾت ؾطهبيِ گصاضي

ًمسي، هقيبضّبي ؾطهبيِ گصاضي، تزعيِ ٍ تحليل 

 (ٍ هسيطيت آىبظزُ ٍ ثضيؿه 

 

 اًَاؿ لطاضزازّبي ثبالزؾتي ًفتي  -5

 اهتيبظ ًبهِ ّبي ًفتي -    

 لطاضزازّب ٍ هَافمتٌبهِ ّبي هكبضوت زض تَليس -    

 لطازازّبي ذسهت ٍ اًَاؿ آًْب -    

 لطاضزازّبي ذسهت ثب ًگبُ ذبل ثِ نَضت ثيـ هتمبثل -    

طٍغُ ّبي ًفت ذبضري ثطاي پضايذ ضٍـ ّبي تأهيي هبلي  -6

 ٍ گبظ ٍ اضظيبثي ضيؿه آًْب

 ًَاؿ ؾطهبيِ گصاضي ذبضري هؿتمين ٍ غيط هؿتمين -    

 الؿبم ٍ تأهيي وٌٌسگبى آى: ٍام ذبضري -    

 تفبٍت ضيؿه ٍ قطايظ فسم اعويٌبى -    

آقٌبئي ٍ اثعاضّبي هبلي هتقبضف اظ زيس فمِ اؾالهي  -7

ي اؾالهي ضايذ زض زاًكزَيبى ثب اًَاؿ اثعاضّبي تأهيي هبل

 ثبظاضّبي زاذلي ٍ ثيي الوللي 
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 :رٍش ارسيبثي
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 :هٌبثغ
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 .1386، ؾيس فجبؼ هَؾَيبى، پػٍّكگبُ فطٌّگ ٍ اًسيكِ اؾالهي،  (نىَن)اثعاضّبي هبلي اؾالم  -2

 وبهطاى : ، ًَقتِ هحوس فجسالوٌبى، تطروِ"هغبلقِ ثبظاض اٍضاق ثْبزاض زض چبضچَة اؾالهي: فْن تأهيي هبلي اؾالهي -3

 .1387ًسضي،     

 ضاؼ ٍؾتط فيلس ٍ رطزى، تطروِ فلي رْبًربًي ٍ هزتجي قَضي، : ، ًَيؿٌسُ رلس اٍل ٍ زٍم ،هسيطيت هبلي ًَيي -4

 .1387اًتكبضات ؾبظهبى ؾوت،     

 فطّبزي ٍ زوتط ؾيس هزيس قطيقت پٌبّي، ... ، هتطروبى ضٍح اهسيطيت ؾطهبيِ گصاضي، ًَقتِ ثَزي، ويي ٍ هبضوَؼ -5

 .1391 ، ٍيطايف ّكتن،اًتكبضات ثَضؼ    
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 حؿبثساضي ثطاي هسيطاى نٌبيـ ًفت ٍ گبظ: ػٌَاى فبرسي درس

 Accounting for Managers of Oil and Gas Industries: ػٌَاى اًگليسي درس

 زاضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 3:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز: پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 
 :ّذف درس

ايي زضؼ ثِ زًجبل آقٌب ؾبذتي زاًكزَيبى ثب زاًف حؿبثساضي، فوليبت هبلي ٍ تبحيط اعالفبت ٍ گعاضقبت حؿبثساضي زض 

زض ايي زضؼ ثط ضٍي ثؿظ ٍ تَؾقِ وبضثطي اعالفبت هبلي زض حَظُ . فطآيٌس تهوين گيطي هسيطيت ؾبظهبى هي ثبقس 

ثطًبهِ ضيعي ٍ وٌتطل ٍ اضظيبثي فوليبت زض هَؾؿبت نٌقتي , آيٌس تزعيِ ٍ تحليلهرتلف ٍ ًحَُ اؾتفبزُ اظ آى زض فط

 : اّن اّساف هَضزًؾط ثِ قطح شيل هي ثبقس. تبويس گطزيسُ اؾت 

 آقٌبيي اروبلي ثب قبولِ زاًف حؿبثساضي ٍ چطذِ فوليبتي آى  -1

 ًمف اعالفبت هبلي زض فطآيٌس ثطًبهِ ضيعي، وٌتطل ٍ ضاّجطي ؾبظهبى -2

 آقٌبيي ثب ًحَُ اؾتفبزُ اظ زازُ ّب ٍ يب گعاضقبت هبلي زض ثطًبهِ ضيعي ؾَز ٍ اضظيبثي فولىطز ؾبظهبى -3

 

 :رئَس هطبلت

 هطٍضي ثط حؿبثساضي ٍ ًمف آى زض ؾبظهبى

 ضاثغِ حؿبثساضي ثب ؾطهبيِ گصاضاى ٍ ؾبذتبض تزبضي

رطيبى زازُ، ) چطذِ فوليبت هبلي  ثب يه ًگبُ فطآيٌسي 

ٍ اًَاؿ ( ؾيؿتوي ٍ اعالفبت ذطٍري پطزاظـ زضٍى

 گعاضقبت هبلي ٍ هسيطيتي

تزعيِ ٍ تحليل نَضت ّبي هبلي ٍ ًمف آى زض تحليل 

 ٍضقيت ٍ فولىطز ؾبظهبى

حؿبثساضي هسيطيت ٍ ًمف ٍ ضطٍضت آى زض وٌتطل ٍ 

 ثطًبهِ ضيعي ؾبظهبى

 

تهوين گيطي زض حَظُ ثبظاضيبثي ٍ فطٍـ ثب اؾتفبزُ اظ 

 اعالفبت هبلي

 ت تَليس ٍ فوليبت ثب ثْطُ گيطي اظ اعالفبت هبليهسيطي

 هسيطيت هٌبثـ اًؿبًي ثب اؾتفبزُ اظ اعالفبت هبلي

هسيطيت تبهيي هٌبثـ هبلي ثب ضٍيىطز تحليلي ضيؿه ٍ 

 ثبظزُ

تٌؾين ثَزرِ ربهـ زض هَؾؿبت نٌقتي ٍ وٌتطل  

 ثَزرِ

اضظيبثي فولىطز ؾبظهبى ٍ ٍ احسّبي فوليبتي هرتلف ثب  

 بي ووي ٍ هبليووه اثعاضّ

 

 

 

 

 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

 -6 11 4 
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 اؾالهي هجبًي هسيطيت: اى فبرسي درسػٌَ

 Foundations of Islamic Management: ػٌَاى اًگليسي درس

 ًساضز: حل توزيي -: تؼذاد ٍاحذ ػولي 2:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز: پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 
 :ّذف درس

ل هسيطيت ٍ ثطضؾي ايي انَل ٍ الگَّب زض ؾيطُ ائوِ اعْبض ؾالم اهلل آگبّي اظ هَاظيي ٍ الْبم گطفتي اظ الگَّب زض رطيبى افوب

 .فليْن

 

 :رئَس هطبلت

 ؾيطي زض هسيطيت اؾالهي :فصل اٍل

 هٌبثـ ٍ هتَى اؾالهي :فصل دٍم

 هجبًي هسيطيت اؾالهي :فصل سَم

 ًؾبم اضظقي هسيطيت اؾالهي :فصل چْبرم

 تزلي اضظقْبي اؾالهي زض فطنِ هسيطيت :فصل پٌجن

 اّساف حىَهت اؾالهي :ل ضطنفص

 فسالت ٍ هسيطيت اؾالهي :فصل ّفتن

 

 اّويت هسيطيت زض هؿبلِ غسيط ذن :فصل ّطتن

 ًمف اًتؾبض زض هسيطيت اؾالهي :فصل ًْن

 (ضُ)ؾيطُ فطزي ٍ هسيطيتي اهبم ذويٌي  :فصل دّن

 هسيطيت زض لبًَى اؾبؾي روَْضي :فصل يبسدّن

 اؾالهي ايطاى                  

 ضٍقْب ٍ انَل هسيطيت اؾالهي :دٍاسدّن فصل

 

 

 

 

 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

3 5 12 - 
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 ي ًفت ٍ گبظاضظيبثي التهبزي پطٍغُ ّب: ػٌَاى فبرسي درس

 Economic Evaluation of Oil and Gas Projects: ػٌَاى اًگليسي درس

 زاضز: حل توزيي -: تؼذاد ٍاحذ ػولي 3:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 التهبز ذطز ٍ والى: پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 

 
 :ّذف درس

ّبي ًفت ٍ گبظ ٍ اضظيبثي آًْب ثب تَرِ ثِ هقيبضّبي هتفبٍت آقٌبيي زاًكزَيبى ثب ضٍقْبي تْيِ ٍ تحليل التهبزي پطٍغُ 

 .ارتوبفي ٍ اًتربة هٌبؾت تطيي پطٍغُ -التهبزي

 

 :رئَس هطبلت

 هطاحل هرتلف تْيِ، اضظقيبثي ٍ هسيطيت پطٍغُ -

 اعالفبت اؾبؾي زض تْيِ پطٍغُ ّب -

 ضٍقْبي اضظقيبثي التهبزي پطٍغُ -

 ُ ّبي ثرفتفبٍت ّبي اؾبؾي زض اضظقيبثي پطٍغ -

 فوَهي ٍ ذهَني  

 هقيبضّبي غيط التهبزي اًتربة پطٍغُ ّب -

 تحليل ذغط، ًباعويٌبًي ٍ حؿبؾيت -

 

 

 ؾبيِ اي ٍ ّعيٌِ فطنت فَاهل وويبة هحبؾجِ ليوتْبي -

 اضتجبط ؾَز آٍضي پطٍغُ ٍ هميبؼ تَليس -

 ؾٌزف ٍ وبضثطز احطات ذبضري زض تحليل پطٍغُ ّبي -

 ًفت ٍ گبظ  

 طزى هزوَؿ عطحْب ٍ پطٍغُ ّبي اًتربة قسُ زضثْيٌِ و -

 ثرف ًفت ٍ گبظ  

 آقٌبيي ثب ضٍقْبي وٌتطل ٍ هسيطيت پطٍغُ -

 

 

 

 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

- 5 12 3 

 

 

 :هٌبثغ
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 ؾيسحؿيٌي، ؾيس هحوس ٍ هطتضي آهَظگبض، التهبز هٌْسؾي ٍ آًبليع تهوين گيطي، اًتكبضات زاًكگبُ فلن ٍ نٌقت، -2
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3- Leland T. Blank, Anthony J. Tarquin, Engineering Economy, McGraw- Hill, 7
th

 Edition, 2011.   
4- Gerald W. Smith, Engineering Economy, Publisher:Iowa State University Press, Latest Edition. 
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 تساضوبت ٍ لزؿتيه زض پطٍغُ ّبي ًفت ٍ گبظ: ػٌَاى فبرسي درس

 Supplies and Logistics in Oil and Gas Projects: ػٌَاى اًگليسي درس

 ًساضز: حل توزيي -: تؼذاد ٍاحذ ػولي 2:تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز: پيص ًيبس ؾطيً: ًَع درس

 

 
 :ّذف درس

آقٌبيي زاًكزَيبى ثب زاًف هَضز ًيبظ پطٍغُ ثطاي تْيِ هساضن هٌبلهِ، زفَت ٍ اًتربة پيوبًىبضاى قبيؿتِ ٍ حفؼ ويفيت ٍ 

 .اؾتبًساضزّبي هَضز ًيبظ زض تساضن ٍ لزؿتيه پطٍغُ
 

 :رئَس هطبلت

 فطايٌس تبهيي زض پطٍغُ -

 ليوت هقيي، ثط اؾبؼ: ٍ ًحَُ پطزاذت قبهل لطاضزاز -

 ٍاحس، ثط اؾبؼ ؾبفت ٍ يب تطويجي  

 ثطًبهِ ضيعي ٍ ؾبظهبًسّي فطايٌس تساضن ٍ تبهيي -

 ًيبظهٌسي ّبي فٌي -

 اعويٌبى اظ ويفيت ٍ ًيبظهٌسي ّبي ويفي -

 تساضن زض پطٍغُ ٍ تبحيط هتمبثل ثط ظهبى ثٌسي -

 

 يطيت لطاضزازفقبليت ّب ٍ فطآيٌس هٌبلهِ ٍ هس -

 پطزاذت ّبي ثيي الوللي -

 ؾيبؾت ّبي ثطٍى ؾپبضي -

 تساضن ٍ تبهيي ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض الىتطًٍيه -

- Incoterms 2000 

 هٌبؾجبت وؿت ٍ وبض ثيي الوللي ٍ احط آى ثط -

 تقبهالت پطٍغُ  

 

 

 

 

 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

3 5 12 - 

 
 

 

 :هٌبثغ

 . 1389، اًتكبضات فطهٌف، (ؾيؿتن ّبي ذطيس، اًجبضزاضي ٍ تَظيـ)وبؽوي، ثبثه، هسيطيت تساضوبت ٍ لزؿتيه  -1
2- John Mangan, Chandra Lalwani, Tim Butcher, Global Logistics and Supply Chain Management,Wiley, 

1
th

 edition, 2008. 
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 اضزازّبي ًفتي ٍ هؿبئل ثيي الولللط: ػٌَاى فبرسي درس

 Oil Contracts and International Issues : ػٌَاى اًگليسي درس

 ًساضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 3 :تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 ًساضز  :پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 
 :ّذف درس

اضزازّبي ًفتي ٍ ّوچٌيي هؿبئل التهبزي، ؾيبؾي ٍ ثيي الوللي آقٌبيي زاًكزَيبى ثب هجبًي حمَلي ٍ قطايظ فوَهي لط

 .ًفت ٍ ؾبيط ّيسضٍوطثَضّبي هطتجظ ثِ آى

 :ئَس هطبلتر

 هجبحج حمَق ثيي الولل -1

 تقطيف حمَق ثيي الولل -1-1

 هحسٍزُ حمَق ثيي الولل -1-2

 اًَاؿ حمَق ثيي الولل -1-3

 لطاضزازّبي ثيي الولل -2

 اضزازّبتقبضيف ٍ هبّيت لط -2-1

 اًَاؿ لطاضزازّب -2-2

 لطاضزازّبي ًفتي -2-3

 لطاضزازّبي اوتكبف ٍ تَليس هجتٌي ثط اهتيبظ،  -2-4

 هكبضوت، پيوبًىبضي ٍ فبهليت       

 لطاضزازّبي پباليف ٍ فوليبت پبييي زؾتي هجتٌي -2-5

 ثطؾطهبيِ گصاضي تَليسوٌٌسگبى زض وكَضّبي ذبضري       

 ت هَاز ًفتي هجتٌي ثط فطٍـلطاضزازّبي هقبهال -2-6

 هؿتمين، تهفيِ زض پباليكگبّْبي ذبضري ٍ ّوچٌيي       

 ثط هجٌبي ثبظزّي فطآٍضزُ ّب، تْبتطي ٍ ته هحوَلِ       

 لطاضزازّبي حول ٍ ًمل ثِ نَضت يه ؾفطُ يب  -2-7

 هست زاض هجتٌي ثط اربضُ ًفت وف ثب ذسهِ يب        

 ثسٍى ذسهِ        

 حمَلي هطتجظ ثِ لطاضزازّبي ًفتي رٌجِ ّبي -3

 انَل ولي حمَلي ٍ هطرـ لضبيي ثيي الوللي -3-1

 ضٍقْبي حمَلي هَرَز -3-2

 انَل ولي حمَلي حبون ثط لطاضزازّبي ًفتي -3-3

 ثَؾيلِ ؾيؿتن لبًَى گصاضي وكَض عطف لطاضزاز ٍ)       

 (ثَؾيلِ قطايظ لطاضزاز        

 

 ىي، فالت لبضُ ٍهٌبثـ ًفتي قبهل هٌبثـ ذك -3-4

 هٌبثـ هكتطن زض هحسٍزُ هطظّبي ثيي الوللي        

 هبلىيت هٌبثـ ًفتي اظ زيسگبُ اؾالم ٍ اظ ؾبيط -3-5

 زيسگبّْب        

 رٌجِ ّبي هبلي لطاضزازّبي ًفتي -4

 فٌبنط هبلي لطاضزازّبي اوتكبف ٍ تَليس ًفت -4-1

 قبهل پصيطُ، ثْطُ هبلىبًِ ٍ حك االضو        

 هبليبت ثط زضآهس -4-2

 هجبًي ٍ تبضيرچِ تقييي ليوت ًفت زض گصقتِ -4-3

 ليوت افالى قسُ تَؾظ قطوتْبي)ٍ حبل         

 (ًفتي، ليوت ضؾوي اٍپه ٍ ليوت ثبظاض        

 اثعاض حمَلي تؿَيِ اذتالفبت زض لطاضزازّبي ًفتي -5

 تبضيرچِ ضفـ اذتالفبت زض لطاضزازّبي ًفتي -5-1

 ي ضفـ اذتالفبت زض ايطاى لجل ٍ ثقس اظ هَاضز ول -5-2

 اًمالة قبهل هلي قسى نٌقت ًفت ٍ لغَ        

 اهتيبظ قطوتْبي ًفتي ثقس اظ اًمالة        

 قطايظ ٍاحسي زض ؾبلْبي اذيط -5-3

 اًزبم هصاوطات زٍؾتبًِ زض رْت ضفـ اذتالف -5-4

 ههبلحِ ٍ ؾبظـ ٍ حل ٍ فهل اذتالف -5-5

 ِ زاٍضياضربؿ اذتالف ث -5-6

 قىبيت ثِ زازگبُ ثيي الوللي -5-7

 تَؾل ثِ الساهبت يه عطفِ -5-8

 ثبيىَت ٍ تَؾل ثِ ظٍض -5-9
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 :رٍش ارسيبثي

 پزٍژُ آسهَى پبيبى تزم آسهَى هيبى تزم ارسضيبثي هستوز

3 5 12  -

 
 

 :هٌبثغ
 .1389ق، اهبًي، هؿقَز، حمَق لطاضزازّبي ثيي الوللي ًفت، اًتكبضات زاًكگبُ اهبم نبز -1

 ؾلت هبلىيت ٍ غطاهت زض لطاضزازّبي : ثيي الوللي زاٍضيحمَق ًفت ٍ گبظ زض پطتَ ضٍيِ هجبحخي اظ هحجي، هحؿي،  -2

  .1386حمَلي قْط زاًف،  هَؾؿِ هغبلقبت ٍ پػٍّكْبي، ًفتي    
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 التهبز ًفت ٍ اًطغي: ػٌَاى فبرسي درس

 Oil and Energy Economics : يسي درسػٌَاى اًگل

 ًساضز: حل توزيي- : تؼذاد ٍاحذ ػولي 3 :تؼذاد ٍاحذ ًظزي

 التهبز ذطز ٍ والى  :پيص ًيبس ًؾطي: ًَع درس

 
 :ّذف درس

ت، ارعاء تكىيل آقٌبيي ثب هفبّين اًطغي، هٌبثـ اًطغيْبي هرتلف، ذَال فيعيىي ٍ قيويبيي هَاز اًطغي ظا ثِ ذهَل ًف

ٍ ؾبيط هجبحج  زٌّسُ اًطغيْب، تغييط ٍ تجسيل هكتمبت، اضظيبثي ووي ٍ ويفي، اضظـ حطاضتي، ّعيٌِ تَليس ٍ ؾطهبيِ گصاضي

 .هغطح زض ظهيٌِ التهبز اًطغي

 

 :رئَس هطبلت

 اّويت اًطغي -تقبضيف اًطغي -1

 اًطغيْبي فؿيلي، اًطغيْبي غيط فؿيلي،: هٌبثـ اًطغي ظا -2

 طغيْبي تزسيس پصيط، اًطغيْبي غيط لبثل تزسيس، اًطغي ًفتاً    

 ٍ اًطغيْبي ربًكيي    

 ًفت، قي ّبي آغكتِ ثِ ًفت، ضؾَثبت هزطف ًفت زاض ٍ  -3

 ًفت ذيلي ؾٌگيي    

 (ؾٌتتيه)ًفت ههٌَفي  -4

 ، گبظ عجيقي غٌي، (ذَال فيعيىي ٍ قيويبيي)گبظ عجيقي  -5

 گبظي، هبيقبت عجيقي گبظيگبظ عجيقي هبيـ قسُ، هبيقبت      

 ٍ ثٌعيي عجيقي     

 گبظ ههٌَفي -6

 اًَاؿ شغبل ؾٌگ ٍ ذَال فيعيىي ٍ قيويبيي -7

 هٌبثـ، هىبًيؿن ؾَذت، ضاوتَضّب ٍ )اًطغي ّؿتِ اي  -8

 (هكىالت هحيظ ظيؿت     

 آثي، غئَتطهبل، ثيَهبؼ، ثبز، اهَاد زضيب، )ؾبيط اًطغي ّب  -9

 ...(ذَضقيس ٍ      

 حبؾجِ اضظـ حطاضتي هٌبثـ اًطغي ظاي هرتلف،ه -11

 ٍاحسّبي اًطغي ٍ فبوتَضّبي تجسيل اًطغيْب ثِ يىسيگط      

 ّعيٌِ تَليس اًطغي ٍ ؾطهبيِ گصاضي -11
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