به نبم خذا

طرح درس هبگوب و فرآینذهبی هبگوبیی
درس تخصصی الساهی دوره کبرشنبسی ارشذ زهین شنبسی ،گرایش:پترولوشی تعذاد واحذ(3:تئوری ،آزهبیشگبه ،
سفرعلوی)
هذرس :حثیة تیاتاًگشد
بخش تئوری:
اهذاف کلی درس :آضٌایی تا اغَل ٍ هفاّین کلی پتشٍلَطی ،ساخت ،تافت ٍ طثقِ تٌذی سٌگ ّای هاگوایی،هٌطا هاگواّا ٍ اًَاع
فشایٌذّای هاگوایی.
جلسه اول :کلیات ،هفاّین ،اّذاف دسع ٍ تشکیة اًَاع هاگواّا.
تورین:یافتي اًَاع سشی ّای هاگوایی ٍ خػَغیات آًْا
جلسه دوم :خَاظ فیضیکَضیویایی هاگواّا(گشاًشٍی ،دسجِ رٍب تخطی ،گشها ،چگالی ،غلظت ٍ )...
تورین :کاستشد خَاظ فیضیکَضیویایی هاگواّا دس ضکل تَدُ ّای آرسیي ًفَری ٍ خشٍجی
جلسه سوم :ضٌاخت ساختاس دسًٍی صهیي ٍ ٍیظگی ّای آى تِ ٍیظُ گَضتِ صهیي ،ضشایط رٍب گَضتِ.
تورین:تَلیذ هاگواّای هختلف دس ضشایط هتفاٍت رٍب
جلسه چهبرم :سٌگ هٌطا گَضتِ ای ٍ تَلیذ هاگواّای تاصالتی  ،هاگواّای تا هٌطا پَستِ ای (هاگواّای گشاًیتی).
تورین :تفاٍت اًَاع هاگواّای پَستِ ای اص گَضتِ ای.
جلسه پنجن :فشآیٌذّای هاگوایی(تفشیك دس سیستن ّای تاص ٍ تستِ)ّ ،ضن ٍ آالیص(تا سٌگ دسًٍگیش ٍ تیگاًِ سٌگ ّا).
تورین :ضَاّذ ضیویایی ،کاًی ضٌاسی ٍ غحشایی تطخیع فشآیٌذّای فَق.
جلسه ششنٍ :یظگی ّای پتشٍگشافی ٍ ضیویایی سٌگ ّای آالیص یافتِ ،فشآیٌذّای ّضن ،تفشیك ٍ آالیص هاگوایی(ٍ AFC
.)RTF
جلسه هفتن :اًَاع ساخت ٍ تافت سٌگ ّای آرسیي
تورین :چگًَگی تطکیل تافت ّای تعادلی ٍ غیش تعادلی (ًظیش تافت ّای گشاًَفیشی ،هیشهکیتی  ،کشًٍا ٍ .)...

جلسه هشتن :سدُ تٌذی اًَاع سٌگ ّای آرسیي دسًٍی ٍ تیشًٍی(تش هثٌای کاًی ضٌاسی)
تورین :تشسین ًوَداسّای طثقِ تٌذی تا ًام سٌگ ّا
جلسه نهن :اهتحاى هیاى تشم
جلسه دهن :سدُ تٌذی ضیویایی ٍ سایش سدُ تٌذی ّای سٌگ ّای آرسیي
تورین :آهادگی چگًَگی هحاسثِ ًَسم
جلسه یبزدهن :هحاسثِ ًَسم ،طثقِ تٌذی سٌگ ّا تش هثٌای ًَسم
تورین :هحاسثِ ًَسم یک سٌگ تا تجضیِ ضیویایی هعیي
جلسه دوازدهن :ساصٍ کاس اًتقال ٍ جایگضیٌی ٍ فَساى هاگواّا
تورین :اًَاع جاًطیٌی دس تَدُ ّای گشاًیتی
جلسه سیسدهنَّ :اصدگی فیضیکی ٍ ضیویایی سٌگ ّای آرسیي
تورین :چگًَگی تطکیل تشخی اص رخایش ًاضی اص َّاصدگی
جلسه چهبردهن :صهیي ساخت جْاًی ٍ چگًَگی تطکیل هاگواّا هشتثط تا آى
تورین :هطخػات هاگواّای هٌاطك هختلف هثال" هٌاطك فشٍساًطی
جلسه پبنسدهن :تَصیغ صهاًی رخایش آرسیي ،دگشگًَی ٍ سسَتی
تورین :رخایش ّوشاُ تا سٌگ ّای آّکی دس دٍساى سٌَصٍئیک دس ایشاى
جلسه شبنسدهن :هختػشی دس هَسد صهیي ضیوی هعذًی ٍ آلی
جلسه هفذهن :جوغ تٌذی  ،پشسص ٍ پاسخ ،تشسسی ٍ حل اضکاالت.
جلسه هجذهن :اهتحاى کلی
بخش عولی:





آضٌایی تا کاًی ّا ٍ سٌگ ّای آرسیي دس آصهایطگاُ
سدُ تٌذی ٍ ًاهگزاسی سٌگ ّای آرسیي دس ًوًَِ ّای دستی ٍ هیکشٍسکپی
آضٌایی تا ًشم افضاسّای هعوَل پتشٍلَطیکی
تاصدیذ غحشایی ٍ آضٌایی تا اًَاع سٌگ ّای آرسیي( 3سٍص) ٍ اسائِ گضاسش.

