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)SPE( انجمن بين المللي مهندسين نفت
انجم��ن بين الملل��ي مهندس��ين نف��ت يك��ي از معتبر ترين 
انجمن  هاي علمي در بخش صنايع باالدس��تي نفت در دنيا است  
كه در س��ال 1959 توسط گروهي از دانش��مندان و متخصصان 
علمي نفت جهان ، تأسيس شد. در حال حاضر اين انجمن با بيش 
از 750،000 نفر عضو متخصص در صنايع باالدستي نفت در بيش 
از 170 كشور جهان كه تحت پوشش صنعت نفت كشورهاي خود 

قراردارند، فعاليت دارد .

                      

  
   )SPE(  

Society of Petroleum Engineers

  

     )SPE(  

 در دنیا است نفت دستی باالصنایع هاي علمی در بخش   ترین انجمن ن نفت یکی از معتبریالمللی مهندس انجمن بین

در حال حاضر این . سیس شد، تأ ناز دانشمندان و متخصصان علمی نفت جها توسط گروهی 1959در سال که 

کشور جهان که تحت  170در بیش از نفت دستی نفر عضو متخصص در صنایع باال 750،000انجمن با بیش از 

  .  د، فعالیت دارپوشش صنعت نفت کشورهاي خود قراردارند

                                          
     SPE  

  ءتخصصی اعضا -سطح علمی شناسایی، حمایت و ارتقاي-

تسهیالت علمی و پژوهشی فراهم کردن-

و ایراد سخنرانی در سطوح مختلف  ها کارگاه ،ها دورهها، مجامع،  ها، گردهمایی برگزاري همایش-

، انتشار کتاب، مجله و نشریهاستفاده از کتابخانه الکترونیکی-

اي شاورهارائه خدمات م-

SPE برخي از مهمترين اهداف انجمن
- شناسايي، حمايت و ارتقاي سطح علمي- تخصصي اعضاء

- فراهم كردن تسهيالت علمي و پژوهشي
- برگ��زاري همايش ها، گردهمايي ها، مجامع، دوره ها، كارگاه ها و 

ايراد سخنراني در سطوح مختلف 
- استفاده از كتابخانه الكترونيكي، انتشار كتاب، مجله و نشريه

- ارائه خدمات مشاوره اي
- اعطاي بورس در چارچوب ضوابط 

SPE  ارائه مقاالت تحقيقاتي محققين و چاپ آنها در مجالت -
- برق��راري ارتب��اط با كليه مراكز و مؤسس��ات پژوهش��ي، علمي و 
تحقيقاتي ذي ربط اعم از داخلي و خارجي و  فعاليت در اين زمينه

- همكاري ه��اي بين المللي براي دس��تيابي ب��ه دانش و فناوري 
پيشرفته در زمينه هاي نفتي

- استفاده از SPE e.library با بيش از 40000 مقاله تخصصي 

 

 

   مريم قليايي زاده

)SPE( انجمن مهندسين نفت
Society of Petroleum Engineers

  



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 
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Society Of Petroleum Engineers,
Iran Section

 

انجمن مهندسين نفت در ايران
انجمن مهندس��ين نفت با تالش جمعي از مس��ئوالن و متخصصين صنعت نفت كش��ورمان، در سال 1378 
در ايران تأس��يس ش��د و به ثبت رس��يد. در حال حاضر اين انجمن در ايران با بيش از 500 عضو اصلي مشتمل 
بر كارشناس��ان، محققان، اساتيد و متخصصين صنعت نفت كشور و 4000 عضو دانشجويي از دانشگاه هاي كشور 
در بخ��ش صنايع باال دس��تي نفت فعاليت مي كند. در اين مدت اين انجمن ب��ا نگرش به آينده اي بهتر در جهت 
فناوري و ارتقاي دانش صنايع باالدستي نفت و تسهيل انتقال تكنولوژي با برگزاري دوره ها و سمينارهاي متعدد 
آموزشي، با استفاده از اساتيد مجرب خارجي و داخلي )به جاي اعزام آنان به خارج از كشور و خروج ارز از ايران(، 
دسترسي آنان به بيش از 400،000 مقاله به روز از طريق كتابخانه الكترونيكي در سازمان ها و دانشگاه ها ، برگزاري 
و شركت در مسابقات بين المللي دانشجويي و ديگر فعاليت ها، توانسته است نقش بسزا براي ارتقاي سطح علمي 

و به روز كردن اطالعات كارشناسان ايفاء كند. 
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رتبه درايرانموضوع مقالهنام دانشگاهمقطعنام و نام خانوادگي

كارشناسيسيد حامد ميرحاج
 Petroleum University

of Technology
Asphaltene Precipitation in Iranian Carbonate 
reservoirs; An Experimental and Simulation Approachاول

كارشناسياحسان حيدريان
 Azad University

Masjidsolyman Branch
New Frontiers in the carbon Dioxide Sequestration 
Reactive Transport Moduleدوم

Tehran Universityكارشناسي ارشدآرش معدل حقيقي
A Deconvolution Approach to Unveil Early Time 
Behavior of Reservoir in Well-testings Contaminated 
by Wellbore Effects

اول 

كارشناسي ارشدسجاد حق پرست
 Petroleum University

of Technology
Experimental and Modeling Study of Asphaltene 
Precipitation In Petroleum Fluidsدوم

دكتري كوروش خديوي
 Sharif University of

Technology

Solving Diffusivity Equation in Cases of Wellbore 
Storage and Phase Redistribution Using Weak 
Formulation

اول 

دكتريسمانه سروش
 Tarbiat Modares

University

Experimental Investigation and Thermodynamic 
Modeling of Asphaltene Precipitation in the oil 
Reservoir under Natural Depletion and Gas Injection 
Secnarios

دوم

 اسامي دانشجویان منتخب در مسابقات برگزار شده در ایران به شرح جدول زیراست:

  

  

   

  

    

  

  :زیراست در مسابقات برگزار شده در ایران به شرح جدول منتخباسامی دانشجویان  

               

کارشناسی  سید حامد میرحاج
Petroleum 

University of 

Technology  

Asphaltene Precipitation in Iranian Carbonate 

reservoirs; An Experimental and Simulation 

Approach

  اول

کارشناسی  احسان حیدریان
Azad University 

Masjidsolyman 

Branch  

New Frontiers in the carbon Dioxide 

Sequestration Reactive Transport Module
  دوم

  آرش معدل حقیقی
کارشناسی 

ارشد
Tehran University  

A Deconvolution Approach to Unveil Early 

Time Behavior of Reservoir in Well-testings 

Contaminated by Wellbore Effects  
  اول 

  سجاد حق پرست
کارشناسی 

ارشد

Petroleum 

University of 

Technology  

Experimental and Modeling Study of 

Asphaltene Precipitation In Petroleum Fluids  
  دوم

 Sharif University ofدکتري   کوروش خدیوي

Technology  

Solving Diffusivity Equation in Cases of 

Wellbore Storage and Phase Redistribution 

Using Weak Formulation

  اول 

 Tarbiat Modaresدکتري  سمانه سروش

University  

Experimental Investigation and 

Thermodynamic Modeling of Asphaltene 

Precipitation in the oil Reservoir under Natural 

Depletion and Gas Injection Secnarios

  دوم

مسابقات دانشجويي
انجمن بين المللي مهندس��ين نفت ايران )SPE( براي به روز رساني اطالعات دانشجويان عضو انجمن و مطرح كردن آنان در سطوح 
جهاني، مسابقات دانشجويي را هر ساله هم زمان با كشورهاي ديگر در ايران برگزار مي كند. مسابقات دانشجويي سال 2008 نيز هم زمان 
با كشورهاي ديگر در شاخه هاي )حفاري، اكتشاف ، مخازن ، بهره بر داري و ....( در سه مقطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري در 
ايران برگزار ش��د كه از 150 مقاله ارس��الي، با نظر هيأت داوران 6 مقاله برتر در سه مقطع مذكور انتخاب شد و براي شركت در مرحله 
دوم مسابقات در سطح خاورميانه، در كشور بحرين كه در تاريخ چهاردهم مارس سال 2009 برگزار مي شود، براي رقابت با دانشجويان 
كش��ورهاي ديگر با هزينه SPE اعزام خواهند ش��د. الزم به ذكر اس��ت در مرحله نهايي برگزيدگان اين مس��ابقه در سطح خاورميانه به 

رقابت با دانشجويان جهان در رشته   هاي نفتي، اكتبر 2009 در كشور آمريكا حضور خواهند يافت.


