
 

 در دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت سخنرانیمقاالت پذیرفته شده برای ارائه به صورت 

 مدلسازی محور

 ردیف کدمقاله عنوان مقاله

 HN 1-01250163 گاز سازی ذخیره مخازن سنگ پوش ژئومکانیکی مطالعه جهت یکپارچه مدلی توسعه

 HN 2-15801200 متخلخل مخازن درون سیال زیرزمینی سازی ذخیره محدود المان سازیشبیه

 HN 3-12400900 هیدرولیکی شکستگی فرآیند در ها شکستگی چگالی تاثیر بررسی برای شده ساده روشی

 HN 4-92007300 ایران غربی جنوب در X میدان های چاه از یکی در بندی خوشه روش از استفاده با چاه اطراف های تنش تعیین و بندی ناحیه

 HN 5-00300026 هیدرومکانیکی فرسایش مدل از استفاده با ماسه تولید نرخ و حجم بینیپیش

 عددی مدلسازی از استفاده با گاز سازیذخیره نمکی مغار همگرایی بر گاز تزریق فشار تاثیر بررسی

 مشروط به تکمیل ثبت نام و پرداخت وجه پذیرش مقاله
01760062-HN 6 

 HN 7-95007500  (ایران غرب نفتی میادین از یکی در موردی مطالعه) هیدرولیکی شکست برای مناسب عمقی تعیین جهت زمین مکانیکی مدل ارایه



 

 در دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت سخنرانیمقاالت پذیرفته شده برای ارائه به صورت 

 محور حفاری

 ردیف کدمقاله عنوان مقاله

Analysis of production of open wellbore stability with CFD 18101310-HN 8 

 HN 9-01610122 شیلی سازند بخش در( ERD) زیاد طول با افقی های چاه سازی بهینه طراحی

 HN 10-15700410 از یکی سروک مخزن در چاه پایداری پارامترهای بعدی سه سازی مدل

 HN 11-01400170 رامشیر نفتی میدان اینچ 17-2/1 حفره در حفاری مته شدن توپی از جلوگیری جهت حفاری پارامترهای بررسی

 HN 12-69005000 ایران نفتی میادین از یکی در گیری مغزه و کارآمد حفاری حالت دو در سنگ مکانیکی ویژه انرژی تخمین

 HN 13-10100720 افقی چاه یک در دیواره ریزش فشار و حفاری بهینه مسیر انتخاب روی بر هیدروکربنی مخازن از تولید اثر بررسی

 سخنرانی در دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفتمقاالت پذیرفته شده برای ارائه به صورت 

 محور موضوعات خاص

 ردیف کدمقاله عنوان مقاله

 HN 14-16901270 خاورمیانه در ناهمگن ی کربناته مخازن از یکی در ژئواسترینگ عملیات موردی مطالعه

  -ارسید قانون از انحراف و سنگی های شکستگی در سیال غیرخطی جریان شروع آستانه حد تعیین برای بحرانی هیدرولیکی گرادیان معیار توسعه

 مشروط به تکمیل ثبت نام و پرداخت وجه پذیرش مقاله
19601360-HN 15 



 

 در دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت سخنرانیمقاالت پذیرفته شده برای ارائه به صورت 

 ژئومکانیک در تولیدمحور 

 18الی  16:30ساعت  2/11/97زمان ارائه: سه شنبه 

 ردیف کدمقاله عنوان مقاله

 HN 16-15601150 التیس با طبیعی صفحات و هیدرولیکی شکست برهمکنش عددی سازیشبیه

 HN 17-13400950 ها سنگ ماسه در( pore collapse) حفرات فروریختگی پدیده بررسی

 خیز نفت دار شکاف مخازن از یکی در UFM روش به سازی شبیه طریق از هیدرولیکی شکاف رشد الگوی بر زنی شکاف سیال نوع تأثیر بررسی

 جنوب
08300360-HN 18 

 HN 19-00460039 سنگ در طبیعی شکستگی بازشدگی و زبری تخمین

Reservoir perforation optimization by using fuzzy logic from geomechanical point of view 01600300-HN 20 

 HN 21-91004800 ایران غربی جنوب شکافدار مخازن از یکی روی بر پلیمر و آب تزریق الگوی سنجی حساسیت آنالیز

 HN 22-00480041 چاه دیواره متقارن های ریزش مشخصات تعیین و شناسایی در مختلف های الگ توانایی بررسی

  متراکم هیدروکربوری مخازن در هیدرولیکی شکافت عملیات طی سازندی شکست فشار بر شکستگی سیال اثر

 مشروط به تکمیل ثبت نام و پرداخت وجه پذیرش مقاله
10018003-HN 23 

 HN 24-00700090 (اهواز نفتی میدان آسماری مخزن: موردی مطالعه)هیدرولیکی شکست عملیات انجام جهت شکاف گسترش فشار تعیین



 

 در دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت سخنرانیمقاالت پذیرفته شده برای ارائه به صورت 

 ایای و میکرولرزهو  مطالعات لرزه فیزیک سنگمحور 

 ردیف کدمقاله عنوان مقاله

 های چاه از یکی موردی مطالعه) آقچاگیل سازند آهک سنگ دینامیکی پارامترهای و محوری تک تراکمی مقاومت بین تجربی روابط بررسی

 (گلستان استان
11500640-HN 25 

 پتروفیزیکی های الگ تلفیق با سنگ تخلخل تحلیلی مقایسه -ژئومکانیک مطالعات ورودیهای سازی بهینه

 مشروط به تکمیل ثبت نام و پرداخت وجه پذیرش مقاله
01983701-HN 26 

 سخنرانی در دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفتمقاالت پذیرفته شده برای ارائه به صورت 

 محور آزمونهای آزمایشگاهی و برجا

 ردیف کدمقاله عنوان مقاله

 HN 27-12300890 محیطی و مخزنی شرایط در سنگ توده ژئومکانیکی خصوصیات تعیین در ژئومکانیکی های واحد کاربرد

 HN 28-08200440 (جنوب نفتخیز مناطق میادین در موردی مطالعه) نشت آزمایش نتایج تفسیر و عملیات در موثر عوامل بررسی

 HN 29-02300280 کاشان نصرآباد نمکی ساختار موردی مطالعه -نمکی های نمونه خزشی و مقاومتی رفتار تعیین آزمایشگاهی های آزمون نتایج ارزیابی

 HN-00560090 30 مختلف کننده محصور فشارهای تحت آهک سنگ تراوایی هیدرومکانیکی رفتار

 HN 31-01500107 میکروسکوپی تصاویر از استفاده با سنگیماسه و کربناته مخازن سنگهای ساختاری خواص بر هیسترسیس اثر بررسی

 HN 32-12000860 کربناته های سنگ داخلی اصطکاک زاویه و چسبندگی روی بر دما و مخزن سنگ فیزیکی خصوصیات تاثیر


