
 

 

 11/11/1401شنبه سه –برنامه روز اول 

 ساعت  عنوان برنامه  مکان  جزئیات

 7:00-8:00 پذیرش مهمانان کنفرانس  تئاترآمفیسالن  ورودی  ثبت ورود، تحویل کارت و هدایا

مدیر نظارت بر تولید نفت و   و عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران) ، دکتر قالوند(صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ریاست دانشگاه)ی آقایان دکتر کریمی سخنران

ایران(، دکتر کالنتری )رئیس نفت ملی  شرکت  )مدیر پژوهش و فناوریدکتر مطهری ، (وزارت نفتپژوهش کل امور مدیر )، دکتر چهاردولی (گاز شرکت ملی نفت ایران

 های علمی و صنفی مرتبطسای انجمنرؤبا حضور پژوهشگاه صنعت نفت( و  

 8:00-10:00 افتتاحیهمراسم  تئاتر سالن آمفی

 10:00-10:30  ییرایپذ - -

رئیس مهندس براتی )، شرکت ملی نفت ایران( مدیریت اکتشافمدیرعامل  ) مهندس فکور  انبا دعوت از آقای - نفت یدر مهندس کیژئومکان گاهیجا عنوان میزگرد:

  پترومهندس سپهری )مدیرعامل شرکت توسعه  ،(پتروپارس)مدیرعامل شرکت  علیخانی دکتر(، نظارت بر تولید از میادین مشترک نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران

نژاد )مدیرعامل شرکت سیلند(، مهندس دانشی )مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب(، مهندس حیدری )مدیرعامل شرکت نفت مناطق  (، مهندس صفیایران

 ، دکتر گلپایگانی )مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران(پور )مدیرعامل شرکت خدمات فنی  میادین آسماری(مرکزی ایران(، مهندس انوشه

 10:30- 12:00 میزگرد تخصصی  ن آمفی تئاتر سال

 12:00-13:30 ناهار و نماز  - -

 تئاتر آمفیسالن  عنوان نشست: ژئومکانیک و نوآوری 

   1سالن کنفرانس شماره   ی کیژئومکان یمدلسازعنوان نشست:  13:30-15:30 ارائه مقاالت شفاهی 

 2کنفرانس شماره  سالن  ک یدر ژئومکان یمطالعات تجربعنوان نشست: 

 15:30-16:00 ی و ارائه مقاالت پوستر ییرایپذ - -

  فارس جیخل نیادیم  یکیژئومکان یها چالشعنوان میزگرد: 

 با حضور مدیران و کارشناسان شرکت نفت فالت قاره 
 16:00-17:30 میزگرد تخصصی  تئاتر سالن آمفی

 12/11/1401شنبه چهار –برنامه روز دوم 

 ساعت  عنوان برنامه  مکان  جزئیات

 )عضو هیات علمی دانشگاه یزد(سخنران: دکتر محمد فاتحی مرجی 

 نییپا یریدر مخازن با نفوذپذ یشکست انفجار یعدد یسازمدل عنوان:
 8:00-10:00 های کلیدی سخنرانی تئاتر سالن آمفی

 دانشگاه تربیت مدرس(  فنی و مهندسیسخنران: دکتر احسان طاهری )مدیر گروه مکانیک سنگ، دانشکده 

 های فیزیکی مخازن نفتیعنوان: کاربرد مفهوم چند مقیاسی در مدلسازی پدیده

 10:00-10:30 ی و ارائه مقاالت پوستر ییرایپذ - -

 میدان گازی پارس جنوبی  یکیدر روند مطالعات ژئومکان GMU نیینحوه تع ریتأث عنوان میزگرد:

 با حضور مدیران و کارشناسان شرکت نفت و گاز پارس 
 10:30- 12:00 میزگرد تخصصی  تئاتر سالن آمفی

 12:00-13:30 ناهار و نماز و ارائه مقاالت پوستری  - -

 تئاتر سالن آمفی   حفاری چاهژئومکانیک عنوان نشست: 

   1سالن کنفرانس شماره   نو هاییو انرژ رمتعارفیخازن غژئومکانیک معنوان نشست:  13:30-15:30 مقاالت شفاهی ارائه 

 2سالن کنفرانس شماره   در مدلسازی ژئومکانیکی  ژئوفیزیککاربرد عنوان نشست: 

 15:30-16:00 ی و ارائه مقاالت پوستر ییرایپذ - -

 ماسه  دیتول چاه و مچاله شدن جدار ،یکیدرولیشکست هدر   کیژئومکان یکاربردهاعنوان میزگرد: 

 با حضور مدیران و کارشناسان شرکت مناطق نفتخیز جنوب
 16:00-17:30 میزگرد تخصصی  تئاتر سالن آمفی

 17:30-18:00 مراسم اختتامیه  تئاتر سالن آمفی -

1401 بهمن 13الی  11تهران، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،  –های چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت خالصه برنامه  



 

 

 13/11/1401شنبه پنج –برنامه روز سوم 

 ساعت  عنوان برنامه  مکان  جزئیات

 مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران(   و  ایرانعضو هیات مدیره شرکت ملی نفت سخنران: آقای دکتر هرمز قالوند )

 ی )بخش اول( کیژئومکان یسازدر مدل کیزینقش پتروفورکشاپ  عنوان:
 8:00-10:00 کارگاه آموزشی   تئاتر سالن آمفی

 10:00-10:30 ییرایپذ - -

 ( رانینفت ا ینفت و گاز شرکت مل دینظارت بر تول ریو مد  رانینفت ا یشرکت مل رهیمد اتی)عضو هسخنران: آقای دکتر هرمز قالوند 

 ی )بخش دوم(کیژئومکان یسازدر مدل کیزینقش پتروفعنوان: ورکشاپ  
 10:30- 12:00 کارگاه آموزشی  تئاتر سالن آمفی

 12:00-13:30 ناهار و نماز - -

 دکتر حسین هاشمی، مهندس حسام قوچانی نژاد : انسخنران

 سازی ژئومکانیکی )بخش اول(کاربرد هوش مصنوعی در مدلعنوان: ورکشاپ 
 13:30-15:00 کارگاه آموزشی  تئاتر سالن آمفی

 15:00-15:30 ییرایپذ - -

 سخنرانان: دکتر حسین هاشمی، مهندس حسام قوچانی نژاد 

 سازی ژئومکانیکی )بخش دوم(عنوان: ورکشاپ کاربرد هوش مصنوعی در مدل
 15:30-17:00 کارگاه آموزشی  تئاتر سالن آمفی

 14/11/1401جمعه  –برنامه روز چهارم 

 ساعت  عنوان برنامه  مکان  جزئیات

 با حضور کارشناسان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران البرز  ینفت دانیاز م دیقم و بازد هیناح ینفت ستمیس یبررس

 باشد(. صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بوده و بازگشت نیز به همین مکان می)حرکت با اتوبوس از دانشکده مهندسی عمران دانشگاه 
 6:00-18:00 تور ژئومکانیکی  استان قم

1401 بهمن 13الی  11تهران، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،  –های چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت خالصه برنامه  


