
 / تهران، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت1397بهمن  3و  2خالصه برنامه های سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت/ 

 02/11/97سه شنبه  -روز اول کنفرانس

 توضیحات مکان ساعت عنوان برنامه ردیف

 کارت دانشجویی الزامی میباشد.به همراه داشتن کارت شناسایی و در صورت دانشجو بودن  غرفه انجمن ژئومکانیک نفت 8:00 – 9:0 پذیرش مهمانان کنفرانس 1

 در سالن جنبیمراسم پخش همزمان  سالن آمفی تئاتر 9:00-9:45 مراسم افتتاحیه کنفرانس 2

 - - 9:45-10:15 پذیرایی 3

4 
 سخنرانی کلیدی 3

 
12:15- 10:15 

 سالن آمفی تئاتر

سالن جنب  )پخش همزمان در 

 آمفی تئاتر(

Speaker: Prof Maurice Dusseault (University of Waterloo, Canada) 
Topic: Redeveloping Mature Fractured Carbonate Reservoirs 

Speaker: Dr Jorg Herwanger (MP Geomechanics, UK) 
Topic: 4D Geomechanical simulations for field development planning 

Speaker: Dr Ali Daneshy (Daneshy Int’l,  USA) 
Topic: Recent Advances in Hydraulic Fracturing for Enhanced Well Productivity: State of the Art Report 

 - - 13:30-12:15 ( A)سریو ارائه مقاالت پوستری  ناهار و نماز 5

6 
 سخنرانی کلیدی 3

 
15:00– 13:30 

خش پسالن آمفی تئاتر و 
همزمان در  سالن جنب آمفی 

 تئاتر

 )عضو هیات علمی دانشگاه تهران( دکتر حسین معماریانسخنران: 

 های ارتباط دانشگاه و صنعت نفتعنوان:  چالش

 چی )عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود(سخنران: دکتر بهزاد تخم

 عنوان:  رویکردهای نوین در مدلسازی ژئومکانیکی سه بعدی

 )عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی(سخنران: دکتر حسن قاسم زاده 

 عنوان:  مدلسازی توامان )تنیده( ترموهیدرومکانیکی مخازن هیدروکربنی

 - - 15:30 – 15:00 ( A)سری ارائه مقاالت پوستریپذیرایی و  7

8 

ریزی تلفیقی نامهبر"پنل تخصصی 

 15:30-17:00 "شرکت ملی نفت ایران
 : طراحی و اجرای شکست هیدرولیکی در مخازن کربناته شکافدار: چالشها و راهکارهاپنل عنوان سالن آمفی تئاتر

 "کاربرد ژئومکانیک در تولید"با محوریت  تارائه مقاال 1نشست شماره سالن جنب آمفی تئاتر شفاهی ارائه مقاالت

 03/11/97چهارشنبه  -روز دوم کنفرانس

 توضیحات مکان ساعت عنوان برنامه ردیف

 8:30 – 10:00 شفاهی ارائه مقاالت 1
 "فیزیک سنگکاربرد ژئومکانیک در تولید و "با محوریت  تارائه مقاال 2نشست شماره سالن آمفی تئاتر

 "مدلسازی"با محوریت  تارائه مقاال 3نشست شماره سالن جنب آمفی تئاتر

 - - 10:30- 10:00 (B)سری پذیرایی و ارائه مقاالت پوستری 2

 10:30 –12:00 سخنرانی ویژه3 3

 سالن آمفی تئاتر

سالن جنب  )پخش همزمان در 

 ( آمفی تئاتر

Speaker: Dr Raoof Gholami (Department of Petroleum Engineering, Curtin University) 
Topic: On the Compaction and Viscous Behavior of Deep-Water Reservoirs 

Speaker Dr Abbas Roohi 
Topic: Drilling Optimization Using Data management 

Speaker: Sergey Lebedev (Gesteering Company, Russia) 
Topic: From real-time factory drilling to 3D structural model update 

  - 12:00-13:30 ناهار و نماز 4

5 
 نفتخیزجنوبپنل تخصصی شرکت مناطق 

15:00-13:30 
 های حفاری، بهره برداری و افزایش تولیدکاهش چالش ؛تحلیل پایداری دیواره چاه و تعیین مسیرهای بهینه حفاری  :پنل عنوان سالن آمفی تئاتر

 "حفاری"ت با محوریت ارائه مقاال 4نشست شماره سالن جنب آمفی تئاتر شفاهی ارائه مقاالت

 - - 15:30-15:00 (B)سری مقاالت پوستری پذیرایی و ارائه 6

7 
 آقای دکتر معماریانپنل تخصصی 

17:00 – 15:30 
 چالشهای ارتباط دانشگاه و صنعت نفت  :پنل عنوان سالن آمفی تئاتر

  "آزمونهای آمایشگاهی و برجا "ت با محوریت ارائه مقاال 5 نشست شماره سالن جنب آمفی تئاتر ارائه مقاالت

 - سالن آمفی تئاتر 17:00- 17:30 اختتامیه 8



 
 
 
 

1 
 

 باسمه تعالی

 ن کنفرانس ملی ژئومکانیک نفتمیسو  ها و ارایه مقاالتبرنامه زمانبندی سخنرانی

  7139بهمن ماه  3تا  2 - ایران شرکت ملی نفت مدیریت اکتشاف

 
 

  02/11/1397 شنبهسه -برنامه زمانبندی روز اول 

 ساعت مکان عنوان برنامه نشستمسئولین  و هیات رییسه جزئیات

 نامپذیرش و ثبت - تحویل کارت، هدایا
غرفه انجمن 

 ژئومکانیک نفت
9:00-8:00 

 آیاتی چند از کالم ا... مجید و پخش سرود ملیتالوت 

- 
 حیهاافتت

 

سالن آمفی 

و سالن  تئاتر

 جنبی

 همزمان( )پخش

9:45-9:00 

 دکترمجید نیکخواه() کنفرانسعلمی ارائه گزارش دبیر  زاده( ودکتر احمد رمضان) کنفرانس رییسو ارائه گزارش خوشامدگویی 

 مدیر محترم اکتشاف شرکت ملی نفتمهندس سید صالح هندی: سخنرانی 

 طالقانی: مدیر محترم پژوهش و فناوری شرکت ملی نفتسخنرانی مهندس ابراهیم علوی

 شاهرود صنعتی دانشگاهمحترم  دکتر محمدمهدی فاتح: رییس سخنرانی

 تقدیر از حامیان کنفرانس

 9:45 – 10:15  افتتاح نمایشگاه جانبی، پذیرایی

Speaker: Prof Maurice Dusseault (University of Waterloo, Canada) 
Topic: Redeveloping Mature Fractured Carbonate Reservoirs 

 معماریان حسیندکتر

 دکتر علی پاک

 دکتر مهدی موسوی

سخنرانی  3ارائه 

 کلیدی

سالن آمفی 

تئاتر و سالن 

 جنبی

 )پخش همزمان(

10:15 -12:15 Speaker: Dr Jorg Herwanger (MP Geomechanics, UK) 
Topic: 4D geomechanical simulations for field development planning 

Speaker: Dr Ali Daneshy (Daneshy Int’l, USA) 
Topic: Recent Advances in Hydraulic Fracturing for Enhanced Well Productivity:State of the Art Report 

 A 13:30 – 12:15سریمقاالت پوستری  بازدید از -ناهار و نماز

 )عضو هیات علمی دانشگاه تهران( دکتر حسین معماریانسخنران: 

 های ارتباط دانشگاه و صنعت نفتچالش عنوان: 
 فرجاللی حسینتردک

 مرجیمحمد فاتحیدکتر

 دکتر کامران گشتاسبی

 سخنرانی 3ارائه 

 کلیدی

سالن آمفی 

تئاتر و سالن 

 جنبی

 )پخش همزمان(

15:00 – 13:30 
 چی )عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود(دکتر بهزاد تخمسخنران: 

 عنوان:  رویکردهای نوین در مدلسازی ژئومکانیکی سه بعدی

 دکتر حسن قاسم زاده )عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی(سخنران: 

 عنوان:  مدلسازی توامان )تنیده( ترموهیدرومکانیکی مخازن هیدروکربنی

 15:00-15:30 بازدید از نمایشگاه جانبی  –Aسریمقاالت پوستری  بازدید از -پذیرایی



 
 

 
 

2 
 

 کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت سومین ها و ارایه مقاالتبرنامه زمانبندی سخنرانی

  1397بهمن ماه  3تا  2 - ایران مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 02/11/1397شنبه سه -روز اول   ارایه مقاالت برنامه زمانبندی 

 جزئیات
مسئولین  و هیات رییسه

 نشست
 ساعت مکان عنوان برنامه

 هیدرولیکی در مخازن کربناته شکافدار: چالشها و راهکارهاعنوان: طراحی و اجرای شکست 
- 

 ریزیبرنامه"پنل تخصصی 

 "تلفیقی شرکت ملی نفت

سالن آمفی 

 تئاتر 
17:00-15:30 

 البیط زاده،دکترحسینشادی رضا دانشی،دکتر علی ملقب، دکتر عبداهلل رحمتی، مهندس عبدالصمد مهندسارائه دهندگان:

 مقالهعنوان  نویسندگان
هیات رییسه و مسئولین 

 نشست
 زمان مکان عنوان برنامه

 ها سنگ ماسه در (pore collapse) حفرات فروریختگی پدیده بررسی موسوی مهدی ,زمان حاج مصطفی

 دکتر حسن قاسم زاده

 دکتر حسین طالبی

 دکتر محمد عطائی

 

 ارائه مقاله

 1نشست شماره

کاربرد ژئومکانیک در "

 "تولید
 

جنب سالن 

 آمفی تئاتر
17:00-15:30 

 نادری حامد
 ریقط از هیدرولیکی شکاف رشد الگوی بر زنی شکاف سیال نوع تأثیر بررسی

 جنوب خیز نفت دار شکاف مخازن از یکی در UFM روش به سازی شبیه

 گوما احمد، مقتدیر ارقام،دهقان نقی علی
 یکیهیدرول شکافت عملیات طی سازندی شکست فشار بر شکستگی سیال اثر

 متراکم هیدروکربوری مخازن در

 جواد، محمدرضائی حسین، سعیدی امید

 مهدی، کاظمی حاجی الهام،یزدانیان

 رهبر

Reservoir perforation optimization by using fuzzy logic 
from geomechanical point of view 

 احمد ,فخرداود نصری جواد محمد

 زاده رمضان
 سنگ در طبیعی شکستگی بازشدگی و زبری تخمین

 حسن، فریدونی احد، آهی مهدی محمد

 جعفر، اول عباسی امین، پور اهری

 شاهرخی

 هکربنات مخازن از یکی در ژئواسترینگ عملیات موردی مطالعه)سخنرانی رزرو( 

 خاورمیانه در ناهمگن ی

 دقیقه پرسش و پاسخ میباشد. 5دقیقه + 12 تذکر: مدت زمان ارائه هر مقاله
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 کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت سومین ها و ارایه مقاالتبرنامه زمانبندی سخنرانی

  1397بهمن ماه  3تا  2 - ایران مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

 
 

 

 

 03/11/1397چهارشنبه  – روز دومبرنامه زمانبندی 

 زمان مکان عنوان برنامه هیات رییسه نشست جزئیات

 جواد محمد، آصف محمدرضا

 بازیار

 با سنگ تخلخل تحلیلی مقایسه -ژئومکانیک مطالعات ورودیهای سازی بهینه

 پتروفیزیکی های الگ تلفیق

 رضا فالحتدکتر 

 دکتر عباس روحی

 مهندس عبدالصمد رحمتی

 ارائه مقاله

 2نشست شماره

کاربرد ژئومکانیک در تولید و "

 "فیزیک سنگ

سالن  

 آمفی تئاتر
10:00-8:30 

 منگلی انه محمد،یاری میالد
 همطالع)هیدرولیکی شکست عملیات انجام جهت شکاف گسترش فشار تعیین

 (اهواز نفتی میدان آسماری مخزن: موردی

 ناصر،سوچلمایی خاکزاد حدیثه

 محمد،مقدس حافظی

 ظفری مریم،غفوری
 

 دینامیکی پارامترهای و محوری تک تراکمی مقاومت بین تجربی روابط بررسی

 (گلستان استان های چاه از یکی موردی مطالعه) آقچاگیل سازند آهک سنگ

 خادم مجتبی,عزتی محسن

محمد آیسن, الفتی هدایت,  

 های ریزش مشخصات تعیین و شناسایی در مختلف های الگ توانایی بررسی

چاه دیواره متقارن  

 امامی محمد,جوهری آرش

 نوروزی غالمحسین,نیری

 جنوب سنگی ماسه مخازن از یکی روی بر سنگی فیزیک مدلسازی و ارزیابی

 ایران غرب

 طواف صاحب، کیانی افضل امیر
 کیی روی بر پلیمر و آب تزریق الگوی سنجی حساسیت آنالیز )سخنرانی رزرو( 

 ایران غربی جنوب شکافدار مخازن از

 زمان مکان عنوان برنامه هیات رییسه نشست عنوان مقاله نویسندگان

 هیدرومکانیکی فرسایش مدل از استفاده با ماسه تولید نرخ و حجم بینیپیش پاک علی، فطرتی مجید

 مرتضی احمدیدکتر 

 مهندس حسن اشراقی

 دکتر محمد فاتحی مرجی

 ارائه مقاله

 3نشست شماره

 "مدلسازی ژئومکانیکی"

سالن  

 جنبی
10:00-8:30 

 متخلخل مخازن درون سیال زیرزمینی سازی ذخیره محدود المان سازیشبیه چمنی امین

 رجبی میثم
 ذخیره مخازن سنگ پوش ژئومکانیکی مطالعه جهت یکپارچه مدلی توسعه

 گاز سازی

 کامران، بصیرت اله روح

 احمدی رتضی، مگشتاسبی

 گیشکست فرآیند در ها شکستگی چگالی تاثیر بررسی برای شده ساده روشی

 هیدرولیکی

 علیرضا، خوبانی محمدصادق

 رنجبر علی ,بهادری

 در بندی خوشه روش از استفاده با چاه اطراف های تنش تعیین و بندی ناحیه

 ایران غربی جنوب در X میدان های چاه از یکی

 ,مرجیمحمدفاتحی ,زمانی ندا

 ابوالفضل, حمیدسلطانیان

 پورمظاهری یاسر ,پور عبدالهی

 سازیشبیه و برگر مدل ژئومکانیکی پارامترهای برگشتی آنالیز)سخنرانی رزرو(

 FLAC3D از استفاده با کوپال نفتی میدان نمک سنگ محوره تک خزش آزمایش

 دقیقه پرسش و پاسخ میباشد.5دقیقه +  12تذکر: مدت زمان ارائه هر مقاله

 10:00-10:30 بازدید از نمایشگاه جانبی  –Bسری  مقاالت پوستری ارائه -پذیرایی
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 کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت سومین ها و ارایه مقاالتبرنامه زمانبندی سخنرانی

  1397بهمن ماه  3تا  2 - ایران مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

 

 

 

 

 

 

 03/11/1397چهارشنبه  – روز دومبرنامه زمانبندی 

 زمان مکان عنوان برنامه هیات رییسه نشست جزئیات

Speaker: Dr Raoof Gholami (Department of Petroleum Engineering, Curtin University) 
Topic: On the Compaction and Viscous Behavior of Deep-Water Reservoirs دکتر بهزاد تخم چی 

 دکتر بهزاد مهرگینی

 دکتر محمدرضا آصف

 سخنرانی ویژه3

 

سالن آمفی 

 تئاتر و سالن

 جنبی

 )پخش همزمان(

12:00- 10:30  Speaker Dr Abbas Roohi 
Topic: Drilling Optimization Using Data management 

Speaker: Sergey Lebedev (Gesteering Company, Russia) 
Topic: From real-time factory drilling to 3D structural model update 

 12:00- 13:30 ناهار و نماز

 زمان مکان عنوان برنامه هیات رییسه نشست جزئیات

 های حفاری، بهره برداری و افزایش تولیدکاهش چالش ؛تحلیل پایداری دیواره چاه و تعیین مسیرهای بهینه حفاری عنوان:
- 

پنل تخصصی شرکت 

 مناطق نفتخیزجنوب

سالن آمفی 

 تئاتر
15:00-13:30 

 مهرگینی بهزاد فر،دکترجاللیعلیزاده، دکترحسین رضا شجاعی،دکترحسنمهندس ،حیدریمجتبی مهندسارائه دهندگان: 

 03/11/1397چهارشنبه  – روز دومبرنامه زمانبندی 

 زمان مکان عنوان برنامه هیات رییسه و مسئولین نشست عنوان مقاله نویسندگان

 طواف صاحب، مکوندی مهران، رحمتی عبدالصمد
 سازند بخش در (ERD) زیاد طول با افقی های چاه سازی بهینه طراحی

 شیلی

 دکتر رسول خسروانیان

 دکتر محمد امامی نیری
 دکتر محمد فاتحی مرجی

 ارائه مقاله

نشست 

4شماره  

 "حفاری"

 13:30-15:00 سالن جنبی 

، ریاحی محمدعلی عزیززاد، مهران، عزتی محسن

 هنرمند جوادپو،  فتاح وحیدالدین

 از یکی سروکمخزن در چاه پایداری پارامترهای بعدیسه سازیمدل

  غربجنوب میادین

 خسروانیان رسول، اجتماعی پدرام
 در حفاری مته شدن توپی از جلوگیری جهت حفاری پارامترهای بررسی

 رامشیر نفتی میدان اینچ 17-2/1 حفره

 ،نژاد طباطبائی علیرضا، فالحت رضا، سحر چراغ احسان

 پور سیدحسین سعید سید

 بهینه مسیر انتخاب روی بر هیدروکربنی مخازن از تولید اثر بررسی

 افقی چاه یک در دیواره ریزش فشار و حفاری

جوادی مرتضی  

 شروع آستانه حد تعیین برای بحرانی هیدرولیکی گرادیان معیار توسعه

 قانون از انحراف و سنگی های شکستگی در سیال غیرخطی جریان

 دارسی

 چی زاده، بهزادتخم تیموری، احمدرمضان محمد
 حفاری حالت دو در سنگ مکانیکی ویژه انرژی تخمین )سخنرانی رزرو(

 ایران نفتی میادین از یکی در گیری مغزه و کارآمد

 دقیقه پرسش و پاسخ میباشد.5دقیقه + 12تذکر: مدت زمان ارائه هر مقاله 

 15:00-15:30 بازدید از نمایشگاه جانبی  –Bسری  بازدید از مقاالت پوستری -پذیرایی 
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 کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت سومین ها و ارایه مقاالتبرنامه زمانبندی سخنرانی

  1397بهمن ماه  3تا  2 - ایران مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

 
 

 

 03/11/1397چهارشنبه  – روز دومبرنامه زمانبندی 

 زمان مکان عنوان برنامه هیات رییسه و مسئولین نشست جزئیات

نفت ارتباط دانشگاه و صنعت عنوان: چالشهای  
3 پنل تخصصی شماره -  

سالن آمفی 

 تئاتر
17:00-15:30 

 یچتخم دکتربهزاد، طالبیدکترحسینجهدی، مهندس، میراحمدحسینیمهندس، معماریان: دکترحسینگانارائه دهند

 زمان مکان عنوان برنامه هیات رییسه و مسئولین نشست عنوان مقاله نویسندگان

 بهزاد,.پور اسداله ابراهیم

 محمد,اشراقی حسن, مهرگینی

 انصاری مرتضی, اعزازی

 رد سنگ توده ژئومکانیکی خصوصیات تعیین در ژئومکانیکی های واحد کاربرد

 محیطی و مخزنی شرایط

 قی دهقاننعلیدکتر 

 دکتر بهزاد تخم چی

 دکتر ابوالفضل مرادی

 ارائه مقاله

5نشست شماره  

آزمونهای آمایشگاهی "

  "و برجا

 

 15:30-17:00 سالن جنبی

 ایوب,یادکوری تیموری علی

 زاده شیخ حسین,الیاسی

 یها نمونه خزشی و مقاومتی رفتار تعیین آزمایشگاهی های آزمون نتایج ارزیابی

 کاشان نصرآباد نمکی ساختار موردی مطالعه -نمکی

 مختلف کننده محصور فشارهای تحت آهک سنگ تراوایی هیدرومکانیکی رفتار زاده رمضان احمد، فر آرین علی

 شجاعی حسن
 در موردی مطالعه) نشت آزمایش نتایج تفسیر و عملیات در موثر عوامل بررسی

 (جنوب نفتخیز مناطق میادین

 علی,دلشاد سلیمی یاسر

 کاظم اله عزت,مرادزاده

 محمدرضا,زاده

 حسینی سیداحمد,اصفهانی

 و کربناته مخازن سنگهای ساختاری خواص بر هیسترسیس اثر بررسی

 میکروسکوپی تصاویر از استفاده با سنگیماسه

محمد اعزازی، بهزاد 

مهرگینی،حسن اشراقی، ابراهیم 

 اسداله پور، مرتضی انصاری

 و چسبندگی روی بر دما و مخزن سنگ فیزیکی خصوصیات )سخنرانی رزرو( تاثیر

 کربناته های سنگ داخلی اصطکاک زاویه

 پرسش و پاسخ میباشد.دقیقه 5دقیقه +  12تذکر: مدت زمان ارائه هر مقاله

  اختتامیه
سالن آمفی 

 تئاتر
17:30-17:00 




