
 

 ومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفتسپوستر در مقاالت پذیرفته شده برای ارائه به صورت 

  مدلسازی محور

 2/11/97سه شنبه  -، روز اولAسری  زمان ارائه : 

 ردیف کدمقاله عنوان مقاله

 HN 1-54011001 کربناته مخزن یک توالی در پیمایی چاه نگارهای روی از مخزن سنگ االستیسیته های رخساره تعیین

 HN 2-37002200 (ایران غربی جنوب میادین از میدان دو در موردی مطالعه) ژئومکانیکی مدلسازی بوسیله حفاری گل ایمن پنجره تعیین

 از استفاده اب کوپال نفتی میدان نمک سنگ محوره تک خزش آزمایش سازیشبیه و برگر مدل ژئومکانیکی پارامترهای برگشتی آنالیز

FLAC3D 
00090029-HN 3 

 HN 4-19701350 آب از پر چاه یک در گاز تراوش دینامیک سازیمدل

 HN 5-01880135 سازند دیده آسیب ناحیه و گل فیلتره نفوذ سازی مدل

  /محدود المان هیدرومکانیکی توامان روش از استفاده با چاه دیواره پایداری تحلیل

 پذیرش مقاله مشروط به تکمیل ثبت نام و پرداخت وجه
00500130-HN 6 



 ومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفتسپوستر در مقاالت پذیرفته شده برای ارائه به صورت 

 محور حفاری

 2/11/97سه شنبه  -، روز اولAسری  زمان ارائه : 

 ردیف کدمقاله عنوان مقاله

 HN-01390200 7 پذیرش مقاله مشروط به تکمیل ثبت نام و پرداخت وجه /عددی روش به هیدروکربوری مخازن قائم چاه پایداری بر بندی الیه تاثیر

 HN 8-18301310 افقی و قائم های چاه دیوارة پایداری آنالیز

 در هرزروی از جلوگیری منظور به گل پنجره باالی حد و حفاری بهینه مسیر روی بر مخزن در طبیعی هایشکاف وجود اثر بررسی

 افقی چاه یک موردی مطالعه با شکافدار مخازن
17500720-HN 9 

 HN 10-16801260 هیدروکربنی میادین از یکی در آزمایشگاه و پتروفیزیک های¬داده براساس ژئومکانیکی پارامترهای تخمین

 /Techlog افزار نرم از استفاده با ایران گازی میادین از یکی در بعدی یک ژئومکانیکی مدلسازی از استفاده با چاه پایداری بررسی

 پذیرش مقاله مشروط به تکمیل ثبت نام و پرداخت وجه
41100940-HN 11 

 HN 12-11100740 نتایج و عوامل: چاه دیواره ناپایداری بر ایی مطالعه

 HN 13-70006000 ایران غرب جنوب هایچاه از یکی در MDT آزمایشات با آن مقایسه و منفذی فشار تخمین

 HN 14-33004800 شکافدار سازندهای در چاه ناپایداری کنترل برای حفاری سیال طراحی فاکتورهای بررسی



 

 HN 15-25004300 بالل میدان برای حفاری گل بهینه پنجره تعیین و زمین مکانیکی مدل ساخت

 HN 16-21003700 (ایران غربی جنوب میادین از میدان دو در موردی مطالعه) ژئومکانیکی مدلسازی بوسیله حفاری مته بهینه انتخاب

 HN 17-73005900 ژئومکانیک از تکمیلی استفاده با حفاری عملیات و چاه طراحی

 HN 18-00060020 گازی و نفتی های چاه بعدی سه حفر مسیر طراحی برای هدفه چند سازی بهینه

 HN 19-00010009 ژئومکانیکی سازی مدل از استفاده با و انحرافی حفاری هنگام در سازند شکست از جلوگیری برای الزم فشار حداکثر تخمین

 HN 20-72005900 موردی مطالعه -حفاری عملیات بازدهی بهبود در ژئومکانیک کاربرد

 HN 21-96005500 ایران غرب جنوب در واقع نفتی میدان های چاه از یکی پایداری مطالعه



 

 ژئومکانیک نفتومین کنفرانس ملی سپوستر در مقاالت پذیرفته شده برای ارائه به صورت 

 محور ژئومکانیک در تولید

 2/11/97چهارشنبه  -، روز دومBسری 

 ردیف کدمقاله عنوان مقاله

 HN 22-84013401 ایران جنوب نفتی میدان یک در آسماری مخزن های شکستگی مطالعه

 برنامه رد کاربرد: ایران جنوب میادین از یکی در تصویری های الگ از استفاده با برجا های تنش یابی جهت تعیین و شکستگی آنالیز

 ن مخز توسعه ریزی
74005701-HN 23 

 HN 24-60012401 پذیرش مقاله مشروط به تکمیل ثبت نام و پرداخت وجه /gmsr3M روش در نفت تولید نرخ بر ژئومکانیکی عوامل تاثیر

 خازنم از یکی در موردی یمطالعه: منطقه تکنونیک بر مبتنی و آماری هایروش به طبیعی هایشکستگی شبکه مدلسازی مقایسه

 جنوب خیز¬نفت میادین از دارشکاف
85003600-HN 25 

 HN 26-04400530 ایران سازندهای از یکی آبی الیه به اکسید دی کربن گاز تزریق سنجی امکان

 HN 27-18601290 ایران جنوبی میادین از گازی چاه یک در هیدرولیکی شکاف عملیات بعدی دو طراحی



 

 ومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفتسپوستر در مقاالت پذیرفته شده برای ارائه به صورت 

 ایای و میکرولرزهمحور فیزیک سنگ و  مطالعات لرزه

 2/11/97چهارشنبه  -، روز دومBسری 

 ردیف کدمقاله عنوان مقاله

 HN 28-76004600 ایران غرب جنوب سنگی ماسه مخازن از یکی روی بر سنگی فیزیک مدلسازی و ارزیابی

 HN-00810204 29 هیدروکربنی میادین از برداریبهره طی ایلرزه رخدادهای وقوع بررسی

 HN 30-67011901 برانبارش از پیش ای لرزه های داده پردازش از استفاده با گازدار های الیه شناسایی

 ومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفتسپوستر در مقاالت پذیرفته شده برای ارائه به صورت 

 محور آزمونهای آزمایشگاهی و برجا

 2/11/97چهارشنبه  -، روز دومBسری 

 ردیف کدمقاله عنوان مقاله

 HN 31-20501440 گچی مخازن در آب جریان اثر سازی بهینه

 HN 32-01220088 ای ماسه های محیط در فشار سلول توسط تنشها مقدار ثبت در آرچینگ پدیده تاثیر آزمایشگاهی مطالعه

 HN 33-13006901 پذیر واکنش پودری بتن جنس از مخزنی های آزمایش های پالگ ساخت در ها کننده روان فوق اثر

 /آزمایشگاهی های آزمون از استفاده با ایران غرب جنوب میادین های چاه از یکی در نفت چاه سیمان مکانیکی پارامترهای تعیین

 پذیرش مقاله مشروط به تکمیل ثبت نام و پرداخت وجه
31005100-HN 34 

 راشپ آزمایش نتایج با مقایسه در رسی هایکانی وشناسایی تشخیص در( ها پالت کراس) متقاطع هایترسیم عملکرد سنجیصحت

 ایران نفتی میادین از یکی آسماری مخزن موردی مطالعه: ایکس پرتوی
78012801-HN 35 

 HN 36-51003300 زنی سیالب عملیات در کربناته های سنگ تراوایی بر کننده محصور فشار تأثیر چگونگی بررسی



 

 ومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفتسپوستر در مقاالت پذیرفته شده برای ارائه به صورت 

 محور موضوعات خاص

 2/11/97چهارشنبه  -، روز دومBسری 

 ردیف کدمقاله عنوان مقاله

 HN 37-20300810 هیدروکربنی مخازن از برداشت ازدیاد و تولید بهبود هایروش ترموهیدرومکانیکی سازیمدل در عددی هایروش کاربرد بر مروری

 HN 38-01250164 گاز سازی ذخیره مخازن سنگ پوش در گسترده ترک رفتار بر سیال فشار تاثیر عددی مطالعه

 HN 39-20201400 مستقیم غیر روش از استفاده با آسفالتین رسوب بر آب اثر بررسی

 HN 40-55011601 هیدرولیکی شکست عملیات جایگاه و کشور نفتی میادین بازیافت ضریب افزایش کالن برنامه ارائه

 HN 41-08900490 دهکنن بینی پیش مدل از استفاده با آبی پایه حفاری سیال فیلتراسیون حجم بر سیلیس نانوذرات عملکرد بینی پیش


