
 

 
 

 بر تاكيد با كربناته مخازن شناسي زمين ارزيابي

  جرياني واحدهاي و سنگي هاي گروه معرفي

 

 

 

 :دوره مدرس

و عضو  دكتراي زمين شناسي)  جواد هنرمنددكتر آقاي  

با  پژوهشگاه صنعت نفت و استادپژوهشگاه  هيأت علمي

 (سال سابقه خدمت  61

  

 

 :دوره ويژه هدف

تاكيد بر آشنايي با ارزيابي  مخازن كربناته با 

 معرفي گروههاي سنگي و واحدهاي جرياني

 

 :دوره مخاطبين

 كارشناسان زمين شناسي و علوم زمين
  

 

 
 :محتواي دوره

 

 ينفت ستميس يمعرف -6

 تعريف سنگ مخزن كربناته و انواع آن  -2

مطالعه سنگ مخزن كربناته اعم از ماكروسكپي  روشهاي -3

 ميكروسكپي آزمايشگاهي

مخزني در كربناتها شامل تخلخل و انواع و نحوه  پارامترهاي -4

 يتشكيل و تراوائي و اندازه مجاز

 

 

كنترل كننده كيفيت مخزني دركربناتها اعم از  عوامل -5

 اوليه، رسوبي و ثانويه دياژنزي

بر ( Kو  Q)تعيين خواص مخزني سنگ كربناته   -1

 مبناي مطالعات پتروگرافي

 ROCKطبقه بندي لوسيادركربناتها و معرفي   -7

FABRIC ها 

ارتباط ويژگيهاي پتروفيزيكي مخزن كربناته يا   -8

 گروههاي سنگي

زون بندي مخزن و معرفي واحدهاي جرياني در مخزن  -9

 تمرين

 

 

 

 روز 3به مدت  71/02/7311از :  زمان برگزاري

 71الي   0:30: از ساعت :  ساعت برگزاري
 

بلوار غربي ورزشگاه آزادي، پژوهشگاه   :برگزاري مكان

 صنعت نفت، واحد آموزش و تجهيز نيروي انساني

    

 

نامه يا تماس با كارشناس دوره به شماره  ارسال معرفي: نحوه ثبت نام

   027-40233004تلفن 

با توجه ) 77/02/7311حداكثر تا تاريخ :  مهلت ثبت نام 

به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه 

 (سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند

    

 

و  02744131101جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  

 .تماس حاصل فرماييد  02740233004

تخفيف اعطا % 30ها و دانشجويان  به اعضاي هيئت علمي دانشگاه

 .شود مي

 

 

واريز وجه   -ريال به ازاي هر نفر 1،000،000: هزينه دوره 

بانك ملي ايران به  2714311007007به شماره حساب 

يا ( درآمدهاي اختصاصي پژوهشگاه نفت )  داري كل نام خزانه

و    3107IR 1000 0002 7143 1100 7007شماره شبا 

ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره 

 02744131101كس فا

 


