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 هشتم    

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 تدریس شده

آشنایی با نقش حفاری 

در اکتشاف و بهره 

زیر برداری از منابع 

 زمینی

اصول و کاربرد روش 

های مختلف حفاری 

گمانه در اکتشاف منابع 

 زیرزمینی

 نهم اول

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 تدریس شده

آشنایی با روش های 
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آشنایی با حفاری 

 توسط هوا

به جای استفاده از هوا 

 گل حفاری 

 یازدهم سوم
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 تدریس شده

آشنایی با وسایل و 

فرآیند نمونه گیری، 

آزمون و اندازه گیری 

ها در حفاری، چاه 

نمودارها و ثبت داده 

 های حفاری

وسایل و فرآیندهای 

نمونه گیری از تراشه ها 

حفاری و  یو مغزه ها

چگونگی برداشت، 

انباشت و نگهداری آنها، 

آزمون و اندازه گیری 
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روش های تهیه لاگ 

زمین شناسی حاصل از 
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 نگاری
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مورد مطالب 
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آشنایی با مدیریت 

 ایمنی و اقتصاد حفاری

مدیریت و سازماندهی 

حفاری، استانداردهای 

 حفاری

 سیزدهم پنجم
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مورد مطالب 
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 حفاری در صنعت نفت
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 تدریس شده

آشنایی با انواع دکل 

 حفاری و اجزای آن

 شانزدهم هشتم دکل حفاری و اجزای آن
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