
 هدف کلی آموزش: 

درون گمانه ای روش های ژئوفیزیکی    باآشنایی  

و کسب مهارت تفسیر کیفی و کمی نمودارهای  

 چاه نگاری

 سال تحصیلی:  

 1400-1401 دومنیم سال 

 مقطع:  

 کارشناسی  

 نام درس: 

 چاه نگاری  

فعالیت های  

 تکمیلی 

 ماه  هفته  فصل  موضوع و عنوان درس  هدف کلی هر جلسه 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

روش   اتی با کل ییآشنا

 چاه نگاری یها

 اول اول کلیات

ن 
هم

ب
مطالعه مقاله در   

مورد مطالب  

 تدریس شده 

آشنایی با مبانی خواص  

 پتروفیزیکی

خواص   یمبانروش 

 یکیزیپتروف

 دوم دوم

 سوم  دوم   لیحل مسا لیبا حل مسا  ییآشنا 

ند 
سف

ا
 

مقاله در  مطالعه 

مورد مطالب  

 شده  سیتدر

نمودار آشنایی با 

 خودزا  لیپتانس

 چهارم وم س نمودار پتانسیل خودزا 

نمودار آشنایی با  

 خودزا  لیپتانس

 پنجم وم س خودزا  لینمودار پتانس

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

 ششم سوم  حل مسایل   لیبا حل مسا  ییآشنا

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

  ژهینمودار مقاومت و

  یی و القا یکیالکتر

 یسیمغناط

  ژهینمودار مقاومت و

  یی و القا یکیالکتر

 یسیمغناط

 هفتم چهارم

ن 
ردی

رو
ف

 
مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 شده  سیتدر

  ژهینمودار مقاومت و

  یی و القا یکیالکتر

 یسیمغناط

  ژهینمودار مقاومت و

  یی و القا یکیالکتر

 یسیمغناط

 هشتم چهارم

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

  ژهینمودار مقاومت و

  یی و القا یکیالکتر

 یسیمغناط

  ژهینمودار مقاومت و

  یی و القا یکیالکتر

 یسیمغناط

 نهم چهارم

ت 
هش

دیب
ار

 

 دهم  چهارم ل یحل مسا لیبا حل مسا  ییآشنا 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 شده  سیتدر

نمودار اشعه آشنایی با 

 ی عیطب یگاما

نمودار اشعه گامای  

 طبیعی

 یازدهم  پنجم



مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

نمودار اشعه آشنایی با 

 ی عیطب یگاما

  ینمودار اشعه گاما

 یعیطب

 دوازدهم  پنجم

 سیزدهم پنجم ل یحل مسا لیبا حل مسا  ییآشنا 

داد 
خر

 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

  یبا نمودارها ییآشنا

 تخلخل 

 چهاردهم  ششم تخلخل ینمودارها

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

  یبا نمودارها ییآشنا

 تخلخل 

 پانزدهم  ششم تخلخل ینمودارها

    

 شانزدهم  ششم ل یحل مسا لیبا حل مسا  ییآشنا 
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