
  

 

  

 علمی مهندسی نفت انجمن سایت 

 99-1400سال دوم نیمگزارش کار 

 
 

 هاي علمی گاهکار

 راس بود؛ رفتهیپذ صورت قبل روز سه از آن یرساناطالع که 1تیموفق راه کارگاه .1

 يمجاز آموزش سامانه در 99 سال اسفندماه چهاردهم شنبهپنج روز 18:05 ساعت

 ياعضا همه و دهندهارائه عنوان به انیالماس مهندس يآقا حضور با دانشگاه

 نیا اهداف بود شده دیق کارگاه پوستر در که طورهمان. شد برگزار یعلم انجمن

 یفمعر آن، از بعد يکار يفضا و ارشدیکارشناس دوره تیاهم: از عبارتند کارگاه

 یمعرف مختلف، ابعاد در امروزه برتر يهاشیگرا و مختلف يهاشیگرا یاجمال

 فرصت از مناسب يوربهره ش،یگرا هر یتخصص و یعموم يافزارهانرم یاجمال

 در يهادانشگاه يبندرده ،يبندجمع يبرا دیمف يهاکتاب نوروز، دیع التیتعط

 شد غازآ نتیپاورپو لیفا و مطالب ارائه با کارگاه. برتر يهارتبه دید از شیگرا هر

 و ددنیپرس یمتن و یصوت بصورت را خود سواالت محترم حضار قهیدق 45 از پس و

 همه يدرباره انیدانشجو يهمه مشارکت با سپس. گرفت صورت نظر تبادل

 در. افتی انیپا قهیدق 95 از پس کارگاه و شد صحبت کارگاه موردنظر يمحورها

 حضور...  و تهران نفت،صنعت يهادانشگاه انیدانشجو از یبرخ کارگاه نیا

 .داشتند

 

 پژوهشیهاي نشست

 اطالع هک یدروکربنیه منابع دیتول و اکتشاف در یآل یمیژئوش یپژوهش نشست .1

 روز 12 ساعت راس بود، شده شروع نشست شروع از قبل روز چهار آن یرسان

 برگزار دانشگاه يمجاز آموزش سامانه در 1400 سال ماه بهشتیارد 21 شنبهسه
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نفتدبیر انجمن علمی مهندسی  



  

 

 لیتحص ادامه روند به خود یمعرف ضمن يآزاد مهندس خانم اول يوهله در. شد

 در یکارشناس دوره در لیتحص تیاهم با یلیتکم التیتحص مقاطع در خود

 تیماه نیهمچن و يسبزوار میحک دانشگاه یمیپتروش و نفت یمهندس دانشکده

 سپس. پرداختند مذکور يدانشکده حاضر حال انیدانشجو يخودباور هیروح

 .شد ارائه یدروکربنیه منبع کی شناخت جهت الزم يها یژگیو شناخت مراحل

 نفت یشناسنیزم با مبحث نیا ارتباط و مربوطه يزهایآنال ،یآل کربن کل میمفاه

 سنگ یابیارز یکل مراحل آن از پس. شد نییتب ییمایپچاه يهاالگ يرهایتفس و

 لعاتمطا در که نکته نیا. شد داده حیتوض مخزن یمیژئوش یاجمال یمعرف و منشا

 از یبرخ و است مواجه تاید کمبود با يتاحد رانیا نفت صنعت در یآل یمیژئوش

 اطالعات و بردهنام بودند شده یاساس مطالعات آنها يرو بر که ییسازندها

 پرسش قهیدق 20 ضمن یآموزش کارگاه نیا تینها در. شد مطرح آنان از يمختصر

 .افتی انیپا قهیدق 95 از پس و انیدانشجو با پاسخ و

 در) Fast simulation( عیسر يسازهیشب کاربرد یپژوهش نشست .2

 از بلق روز سه آن یرسان اطالع که يمریپل یزنالبیس بر تمرکز با نفتیمهندس

 1400 سال ماه خرداد 3 دوشنبه روز10 ساعت راس بود، شده شروع نشست شروع

 یروانیا مهندس ياقا يابتدا در. شد برگزار دانشگاه يمجاز آموزش سامانه در

 ردکارب و فیتعر به نفت برداشت ادیازد نکات و يسازهیشب مقدمات رادیا ضمن

 .پرداختند نفت یمهندس در عیسر يسازهیشب

 آن ینرسا اطالع که يحفارگل گردش ستمیس و ادوات با ییآشنا یپژوهش نشست .3

 خرداد 3 دوشنبه روز10 ساعت راس بود، شده شروع نشست شروع از قبل روز دو

 مباحث يابتدا در. شد برگزار دانشگاه يمجاز آموزش سامانه در 1400 سال ماه

 انواع سپس و شد ارائه يحفار يها دکل انواع و يحفار يها روش مقدمه

 .شدند یمعرف هرکدام بیمعا و ایمزا و دستگاه هر کارروش و يحفار گل يهاپمپ

 ،)داگازز( گَسرید ،)زداشن( سندرید مثل يحفارگل هیتصف يهادستگاه مجموعه

دارداستان نیهمچن و شدند داده حیتوض و یمعرف رهیغ و) لرزان الک( کریِش لیش 

API و ASTM با درارتباط. شدند یمعرف هادستگاه و مجموعه نیا يهامش 

 10 و قهیدق 75 از پس جلسه و شد داده حیتوض هم يحفار االتیس عملکرد و انواع

 .دیرس اتمام به انیدانشجو با پاسخ و پرسش قهیدق

 

 
  نفتعلمی مهندسی نائب دبیر انجمن



  

 

 وبینار 

 از آن یرساناطالع که دروکربورهایه اکتشاف در سکیر تیریمد یپژوهش نشست .4

 24 شنبهسه روز 12 ساعت راس بود شده آغاز نشست شروع از قبل ساعت 48

 در. دیگرد برگزار دانشگاه يمجاز آموزش سامانه در 1400 سال ماه نیفرورد

 سخنران اکتشاف، تیریمد کیزیژئوف اداره از شمس دکتر يآقا جناب ابتدا

 فاکتشا تیریمد يهاتیفعال حیتشر و حیتوض به شیخو یمعرف ضمن محترم،

 در. دادند شرح را سیتاقد بیتصو کی مراحل قهیدق 70 یط سپس و پرداختند

 نیا در. افتی اختصاص حضار و انیدانشجو با وپاسخپرسش قهیدق 30 حدود انیپا

 یرساناطالع طبق و بودند حاضر نفر 60 حداقل نیانگیم طور به یپژوهش نشست

 تویانست آبادان، نفتصنعت ف،یشریصنعت يهادانشگاه از انیدانشجو یقبل

 .داشتند حضور...  و تهران دانشگاه

 شکاف ندیفرآ در شکاف يریپذتیهدا یشگاهیآزما یبررس یپژوهش نشست .5

 راس بود، شده شروع نشست شروع از قبل روز سه آن یرسان اطالع که يدیاس

 يمجاز آموزش سامانه در 1400 سال ماه بهشتیارد 6 دوشنبه روز 10 ساعت

 و یسیماتر یدزنیاس يهاروش مهرجو يمهند يآقا ابتدا در. شد برگزار دانشگاه

 ولط(  يریپذ تیهدا فیتعر ضمن سپس و پرداختند یکیدرولیه شکاف يهاروش

 استم زمان سنگ، مقاومت دما،(  موثر يپارامترها یبررس به) شکاف عرض ضربدر

 نهیزم در یدانیم مطالعات یبررس از پس.  پرداختند يدیاس یزنشکاف بر....)  و

 قهیدق 90 از پس و انیدانشجو با پاسخ و پرسش قهیدق 15 ضمن جلسه يدیاس شکاف

 .افتی انیپا

 

 

 همایش 

 قبل چهارروز از آن یرساناطالع که نفت یمهندس گروه یشیاندهم جلسه .1

 سامانه در 99 سال ماه اسفند ششم چهارشنبه روز 18 ساعت راس بود؛ گرفتهصورت

 يآقا نفت یمهندس گروه محترم رگروهیمد حضور با دانشگاه يمجاز آموزش

 فتن یمهندس یعلمئتیه محترم عضو زادهیهاشم دکتر يآقا و مایسخوش دکتر

 از یکی دیمج... ا کالم از یاتیآ قرائت از پس ابتدا جلسه نیا در. شد برگزار



  

 

 ردهک منتقل را خود نظرات که یانیدانشجو از یندگینما به یعلمانجمن ياعضا

 زیر درباره شانیا سپس دادند، پاسخ محترم رگروهیمد و مطرح را يموارد بودند

 وهبالق يهافرصت و هاتیمحدود درباره و دادند حیتوض یآموزش نیقوان و مسائل

 و نیآنال بصورت انیدانشجو از یبرخ انیدرپا. شد نظر تبادل يمجاز آموزش

 و دیاسات گروه دو هر در. کردند وگوگفت جلسه در حاضر محترم دیاسات با یصوت

 ای ماهبهشتیارد در مشابه موضوع با ياجلسه يبرگزار خواستار انیدانشجو

 .افتی انیپا قهیدق 120 از بعد جلسه و شدند خردادماه

 

 

 

 جشن و متفرقه

 1329( نفت صنعت شدن یمل روز مناسبت به نفتیمهندس یعموم اطالعات مسابقه .1

 روز 19:05 ساعت راس بود شده آغاز قبل روز دو از آن یرساناطالع که) ش.ه

 تلگرام شنیکیاپل زیکوئ یرسم ربات توسط 99 سال اسفندماه ونهم ستیب جمعه

 جیار اطالعات شامل که غلط حیصح و تست سوال پانزده شامل مسابقه. شد برگزار

 گروه ه،مسابق شروع از قبل رو سه از. بود ینفت يهایدانستن و نفت یمهندس صنعت

 در نفت یمهندس محترم انیدانشجو آمدن هم گرد و حضور يبرا یمخصوص

 با روهگ در یقبل اطالع از پس و ساعت راس مسابقه نکیل و ریدا مذکور شنیکیاپل

 امماد زانیعز از یبرخ یدسترس عدم لیدل به. شد گذاشته اشتراك به دوستان

 در جددم شرکت ریتاث عدم داشتن نظر در با البته گروه، در مسابقه نکیل اشتراك

 همه و شدن فرستاده گروه در قهیدق 4 از پس دوم بار يبرا نکیل اول، مرتبه جهینت

 ربات جینتا طبق مهلت انیپا از پس بالفاضله و شرکت مسابقه در گروه نیحاضر

 با پسس شد؛ بسته مربوطه گروه و اعالم یعلم انجمن کانال در برتر نفر سه زیکوئ

 افتیدر جهت و اخذ آنها حساب و يفرد اطالعات و شد گرفته ارتباط زیعز سه هر

 به ماه کی از پس زیجوا.  شد منتقل یفرهنگ تیریمد به یالیر ونیلیم کی زهیجا

 .شد زیوار برنده نفر سه هر شده یمعرف حساب

 



  

 

 کارهاي مشترك

 یمعلانجمن يهمکار با رازیشدانشگاه یزبانیم به يدیکمیاست افزارنرم دوره .1

 يسبزوار میحکدانشگاه نفتیمهندس

 زرو سه از آن یرساناطالع که نفت یمهندس در یمصنوع هوش یپژوهش نشست .2

 راس وتریکامپیمهندس یعلمانجمن يهمکار با بود، شده شروع نشست از قبل

 در. شد آغاز دانشگاه يمجاز آموزش سامانه در بهشتیارد زدهمیس روز 10 ساعت

 يبرا آن تیاهم و نیماش يریادگی يکاربردها يدریح مهندس يآقا ابتدا

 یلیالتحصفارغ از بعد اشتغال و لیتحص ادامه در نفت یمهندس انیدانشجو

 یونگچگ. شد حیتشر نیماش يریادگی يکاربرد يهاتمیالگور ادامه در. پرداختند

 نیا در شده ارائه سرفصل نیآخر نیماش يریادگی یمقدمات آموزش به شروع

مدت 

 زمان

تاریخ 

 برگزاري
 موضوع جلسه

18 

الی 

21 

03/03

/1400  
و معرفی  Formation Damage. بحث درباره 1

 Stim CADEاجمالی نرم افزار 

18 

الی 

21 

05/03/

1400 

، Formation Damage. ادامه بحث درباره 2

هاي ماسه سنگی و در سازند Acidizingشروع بحث 

 Acid Selectionهمچنین ارائه مبحث 

16 

الی 

20 

13/03/

1400 

هاي کربناته، محاسبه حجم اسید، . اسیدزنی در سازند3

هاي نرم ارائه کاربرد Stim CADEورود به نرم افزار 

هاي مختلف نرم افزار و نحوه افزار و توضیح در مورد بخش

گرفتن  Runوارد کردن اطالعات داخل نرم افزار و نحوه 

 از این اطالعات و در نهایت حل یک مثال از نرم افزار

16 

الی 

20 

14/03/

1400 
هاي نهاییي تحلیل و تفسیر گراف. حل مثال و ارائه نحوه4  

18 

الی 

20 

16/03/

1400 
پروژه براي اخذ مدرك . حل مثال و رفع اشکال و ارائه5  



  

 

 آموزش يبرا Github و courser مثل ییهاتیسا و بود یپژوهش نشست

 با پاسخ و پرسش قهیدق 25 احتساب با جلسه نیا. شدند یمعرف تونیپا یسیکدنو و

 انیودانشج يشده منتشر مقاالت نیآخر درباره یحاتیتوض نیهمچن و انیدانشجو

 و ثبح موضوع با ارتباط در يسبزوار میحک دانشگاه یکارشناس نفت یمهندس

 .افتی انیپا قهیدق 95 از بعد ،ياپال نیهمچن

 


