
 

 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  رفه انجمن ژئومکانیک نفتغ 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 

 الن آمفی تئاترس

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 

 - - 12:15-13:30 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( معماریان دکتر حسینخنران: س

 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

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

 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
 اجرای شکست هیدرولیکی در مخازن کربناته شکافدار: چالشها و راهکارها: طراحی و پنل عنوان الن آمفی تئاترس

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

 03/11/97چهارشنبه  -روز دوم کنفرانس

 توضیحات مکان ساعت عنوان برنامه ردیف

 8:30 – 10:00 شفاهی ارائه مقاالت 1
 "کاربرد ژئومکانیک در تولید و مدلسازی"با محوریت  تارائه مقاال 2نشست شماره الن آمفی تئاترس

 "مدلسازی و فیزیک سنگ"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

 الن آمفی تئاترس

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

 پنل تخصصی شرکت مناطق نفتخیزجنوب 5
15:00-13:30 

 های حفاری، بهره برداری و افزایش تولیدکاهش چالش ؛تحلیل پایداری دیواره چاه و تعیین مسیرهای بهینه حفاری  :پنل عنوان الن آمفی تئاترس

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

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

7 
 آقای دکتر معماریانپنل تخصصی 

17:00 – 15:30 
 چالشهای ارتباط دانشگاه و صنعت نفت  :پنل عنوان الن آمفی تئاترس

 "موضوعات خاص در ژئومکانیک نفت "و  "آزمونهای آمایشگاهی و برجا "ت با محوریت ارائه مقاال 5 نشست شماره سالن جنب آمفی تئاتر ارائه مقاالت

 - الن آمفی تئاترس 17:00- 17:30 اختتامیه 8


