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 گروه نفت و گاز
 دانشکده مهندسی شیمی

 
 دانشکدگان فنی

 دانشگاه تهران



 سرفصل مطالب

  آموزشیفعالیتهای 
  معرفی اعضای هیئت علمی 
  پژوهشیفعالیتهای 
تخصصی یها آزمایشگاه 

محور میدان پژوهشی های طرح 

اساتید پژوهشی فعالیتهای معرفی 
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   رسمی آموزشی های دوره
   دکتری و ارشد  کارشناسی – کارشناسی مقاطع در 

 

 

 مهندسی نفت 

 مهندسی مخازن
 هیدروکربنی

بهره   یمهندس
 برداری

 مهندسی 
 حفاری

مهندسی شیمی 
 فراوری و انتفال گاز

 مهندسی نفت

اکتشاف -مهندسی نفت   

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری



 معرفی اعضای هیئت علمی
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 دکتر سیاوش ریاحی

 استاد: مرتبه علمی
 برداشتازدیاد  :تخصص

  علیرضا بهرامیان  دکتر 
 دانشیار  : مرتبه علمی

 و ترمودینامیک پدیده های سطحی : تخصص

 دکتر علی وطنی 

 استاد: مرتبه علمی
 گاز-مهندسی شیمی: تخصص

 



 علی شکاری فرددکتر 

 استادیار   : مرتبه علمی
 نفت و مخزنژئوشیمی : تخصص

 

 بهزاد رستمی  دکتر 

 دانشیار   : مرتبه علمی
 برداشتازدیاد  -مهندسی مخازن: تخصص

 دکتر محمدرضا رسایی

 دانشیار : مرتبه علمی
 جریان سیاالت در محیط متخلخل: تخصص

 



 علی نخعی دکتر 

 استادیار : مرتبه علمی
 مهندسی حفاری  : تخصص

 

 استادیار : مرتبه علمی
 مدلسازی دینامیک مخزن: تخصص

 

 دکتر نگهدار حسین پور  دکتر بهنام صدایی سوال 

 استادیار: مرتبه علمی
  خواص سیاالت و آسفالتین: تخصص

 



 دکتر مژگان عباسی

 استادیار: مرتبه علمی
 گاز-مهندسی شیمی: تخصص

 

 دکتر مژده سجادی

 استادیار: مرتبه علمی
 مدلسازی عددی   –مخزن مهندسی : تخصص

  دکتر محمد امامی نیری 
 استادیار  : مرتبه علمی

  ژئوفیزیک مخزن -مدلسازی مخزن: تخصص



 استاد: مرتبه علمی
 پالینتولوژی و زمین شناسی نفت  : تخصص

 

 دکتر محمد قویدل سیوکی 

 عضو هیات علمی وابسته 



 آزمایشگاههای تخصصی
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 ی تخصصیها آزمایشگاه

 

 نام آزمایشگاه سرپرست آزمایشگاه
 آزمایشگاه آنالیز معمولی و ویژه مغزه  انستیتو مهندسی نفت

   (Routine/ Special Core Analysis Lab ) 
 آزمایشگاه آنالیز خواص سیاالت انستیتو مهندسی نفت

(PVT Lab) 
 سطحآزمایشگاه پدیده های  دکتر علیرضا بهرامیان

  (Interfacial Phenomena Lab ) 
 شیمیاییآزمایشگاه تخصصی سیالبزنی  دکتر سیاوش ریاحی

  (Chemical flooding Lab) 
 نفتآزمایشگاه تخصصی تزریق گاز جهت ازدیاد برداشت  دکتر بهزاد رستمی

  (Gas Injection Lab) 

   -شیمی دانشکده مهندسی
 انستیتو مهندسی نفت

 آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونیکی عبوری و رویشی 
 (TEM- SEM) 

   پالینولوژیآزمایشگاه  دکتر محمد قویدل سیوکی
(Palaeontology) 
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 ی تخصصیها آزمایشگاه

 
 نام آزمایشگاه سرپرست آزمایشگاه
 فلوئودیک مطالعات آسیب آسفالتین، سبک سازی نفت درجا و میکرو دکتر نگهدار حسین پور

(Asphaltene Damage, In-Situ Oil Upgrading & Microfluidics Lab.  ) 
 نفتآزمایشگاه ژئوفیزیک و ژئومکانیک  دکتر محمد امامی نیری

(Petroleum Geophysics & Geomechanics Lab.) 

 محورآزمایشگاه حفاری و مطالعات چاه  دکتر علی نخعی
(Drilling Lab.) 

 مخزنآزمایشگاه ژئوشیمی نفت و  دکتر علی شکاری فرد
(Petroleum and Reservoir Geochemistry Lab.) 

 مغزهآزمایشگاه دیجیتال  دکتر محمد رضا رسایی
(Digital rock physics Lab.) 

 مخزنآزمایشگاه تکمیل چاه و تحریک چاه و   صدایی دکتر بهنام
(Well completion /Reservoir Stimulation Lab) 
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 آنالیز معمولی و ویژه مغزهآزمایشگاه   

Routine/ Special Core Analysis Lab 

 
1-Plug preparation  
2-Saturation  
3-Porosity  
4-Absolute Permeability  
5-Capillary Pressure  
6-Relative Permeability  

 
covers the following laboratory tests:  

        دستگاه اندازه گیری فشار موئینگی(CAPRI) 

اشعه با فازی دو نسبی تراوایی گیری اندازه دستگاه X  (XRP500) 
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 خواص سیاالتآزمایشگاه 

PVT Lab 

 
 
1-Reservoir Fluid Composition  
2-Physical Recombination  
3-Constant Composition Expansion (CCE)  
4-Differential Liberation (DL)  
5-Constant Volume Depletion (CVD)  
6-Viscosity and Density  
7-Separator Tests  
8-Asphaltene Studies  
9-Minimum Miscibility Presser (MMP)  
10-Interfacial Tension (IFT) Measurement  

 
covers the following laboratory tests:  

        دستگاه تلفیق نفت و گاز(Recombination) 

 محفظهPVT (PVT Cell) 
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 آزمایشگاه سیالب زنی شیمیایی

Chemical Flooding lab.  

 سنگ /آب/آزمایشات مربوط به انواع برهمکنشهای نفت1.

 مغزهسیالب زنی آزمایشات 2.

 های بررسی تولید ماسه و مهاجرت ذرات ریز در دما و فشار های باالآزمایش 3.

 های بررسی پایداری فوم در دما و فشار های باال در محیط متخلخلآزمایش 4.

 های بررسی جذب و نگهداشت گازها در شرایط مختلف  آزمایش 5.

 آزمایش های بررسی سازگاری سیاالت مختلف و راه های رفع رسوب های ایجاد شده، 6.
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پدیده های سطحیآزمایشگاه   

Interfacial Phenomena lab.  

تنش سطحی و بین سطحی استاتیک 
تنش سطحی و بین سطحی دینامیک 
 (پیش رونده و پس رونده)زاویه تماس استانیک و دینامیک 
جذب سیاالت توسط انواع جاذب ها 
 (ریزش ثقلی)برهمکنش سنگ و سیال 
فشار موئینگی و تراوایی نسبی 
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 آزمایشگاه تخصصی تزریق گاز جهت ازدیاد برداشت نفت 

Gas injection lab.  

 Miscible/Immiscible Gas Injection 

 Foam Injection 

 Low Salinity and Smart Water Injection 

 Gas Storage 
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 مطالعات آسیب آسفالتین، سبک سازی نفت درجا و میکروفلوئودیک  آزمایشگاه
 

Asphaltene Damage, In-Situ Oil Upgrading & Microfluidics Lab.  

مطالعات جابجایی نفت با سیاالت شیمیایی در میکرومدل 

مطالعات آسیب آسفالتین 

 تکمیلمطالعات آسیب سازند در فرایند حفاری و 

 سبکسازی نفت درجا با استفاده از حالل های تعویض پذیر و مواد نانومطالعات 

  طراحی و سنتز بازدارنده ها  به منظور ممانعت از تشکیل رسوب 



19 

 آزمایشگاه دیجیتال مغزه
Digital core lab.  



20 

 Rock-mechanical tests (Uni-axial & Tri-axial) 

 Ultrasonic tests (P- and S-wave velocities) 

ژئومکانیک نفت –ژئوفیزیک آزمایشگاه   

Petroleum Geophysics-Geomechanics lab.  
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Magnetometer: (GEM system) 

Seismic acquisition system: (DMT GmbH & Co. KG) 

MT (Magnetotellurics):   Phoenix 

ژئومکانیک نفت –ژئوفیزیک آزمایشگاه   

Petroleum Geophysics-Geomechanics lab.  



 
 
 
 
 

 (اساتید گروه نفت و گاز)های پژوهشی  طرح
  
   

 
     

   ملی پژوهشی طرح 38  از بیش اتمام 

 اجرا حال در پژوهشی طرح 10  و 
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 (اساتید گروه نفت و گاز)انجام پژوهشی منعقده و در حال قراردادهای 

 عنوان پروژه  سال انعقاد  کارفرما   مجری  پروژه 

 1396 شرکت مناطق نفت خیز جنوب  دکتر بهرامیان  
مطالعات آزمایشگاهی تزریق دی اکسید کربن در مخزن آسماری میدان رامین با 

 هدف افزایش ضریب بازیافت نفت 

 ( شیل های نفتی قالیکوه )انتقال دانش فنی و فناوری اکتشاف نفت های نامتعارف  1398 مدیریت اکتشاف  دکتر شکاری فرد

 1398 مدیریت اکتشاف  دکتر ریاحی

(    ( HPHT  بشکه سیال حفاری پایه آبی فشار و دما باال 10000 اجرای میدانی ساخت
جهت حفاری چاه اکتشافی عمیق بافشار و دمای باال به منظور جایگزینی سیال پایه  

 روغنی

 دکتر امامی نیری
 مدیریت اکتشاف 

 
االستیک و تولید داده های لرزه ای دو ( ویسکو) ژئو مدل سه بعدی نماینده مدل  توسعه 1398

سه بعدی برای شرایط زمین شناسی مختص میادین هیدروکربنی ایران/ بعدی   
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 عنوان پروژه   سال انعقاد  کارفرما   مجری  پروژه 

 1399 شرکت نفت و گاز پارس  دکتر امامی نیری  
 Rock) تعیین معادله اشباع آب با استفاده از داده های چاه نگاری در گونه های سنگی

Type) سنگ های کربناته میدان پارس جنوبی 

 1400 شرکت ملی نفت ایران  انستیتو مهندسی نفت 
انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوری های بهینه سازی انرژی و 

 محیط زیست  

 1400 شرکت مهندسین مشاور پهنا طرح کیا دکتر امامی نیری
انجام مطالعات پژوهشی در خصوص اکتشاف آب های ژرف در استان اصفهان با استفاده  

 از روش مگنتوتلوریک

 1400 شرکت نفت و گاز پارس  دکتر حسین پور
تعیین میزان افت فشار و شرایط مخروطی شدن سیال با هدف جلوگیری از تولید آب 

 (بررسی کنترل تولید آب در چاههای گازی میدان پارس جنوبی)

 (اساتید گروه نفت و گاز)انجام پژوهشی منعقده و در حال قراردادهای 



 محور-های پژوهشی میدانپروژه 
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 :(ساله 10)محور -اهداف پروژه های کالن میدان

 

 المللیبین ایجاد مراکز توانمند ارائه خدمات فناورانه بهبود تولید و ازدیاد برداشت با همکاری با مراکز  -الف

 رفع چالش های تولید و ازدیاد برداشت میادین واگذار شده -ب
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Phase 1 

 بسته کاری

 اول

 غربالگری روش های ازدیاد برداشت

Phase 2 

 بسته کاری

 دوم

 مدل سازی و شبیه سازی مخازن بر مبنای نتایج غربالگری

Phase 3 

بسته کاری  

 سوم

طراحی و اجرای پایلوت آزمایشگاهی روش  
 های منتخب ازدیاد برداشت و ارتقای تولید

Phase 4 

بسته کاری  

 چهارم

اصالح مدل شبیه ساز مخزن 
 بر مبنای نتایج آزمایشگاه

Phase 5 

بسته کاری  

 پنجم

 طراحی و اجرای پایلوت میدانی و پایش نتایج

 : ساله 10نقشه راه 

 مدل انتقال فناوری در مطالعه میدان آزادگان
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Phase 1 

 بسته کاری

 اول

 غربالگری روش های ازدیاد برداشت

Phase 2 

 بسته کاری

 دوم

 مدل سازی و شبیه سازی مخازن بر مبنای نتایج غربالگری

Phase 3 

بسته کاری  

 سوم

طراحی و اجرای پایلوت آزمایشگاهی روش  
 های منتخب ازدیاد برداشت و ارتقای تولید

Phase 4 

بسته کاری  

 چهارم

اصالح مدل شبیه ساز مخزن 
 بر مبنای نتایج آزمایشگاه

Phase 5 

بسته کاری  

 پنجم

 طراحی و اجرای پایلوت میدانی و پایش نتایج

Completed 

Completed 

Ongoing 

 : ساله 10نقشه راه 

 مدل انتقال فناوری در مطالعه میدان آزادگان
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 نقشه راه 10 ساله
آزادگانمیدان در مطالعه مدل انتقال فناوری   

تهیه بانک 
 داده منسجم

غربالگری 
ازدیاد 
 برداشت

مطالعات   
 سرشت نمایی

مداسازی و  
شبیه سازی 

 مخازن

 مطالعات         
 آزمایشگاهی    

طراحی  
 پایلوت

مطالعات    
تکمیلی بر 
 اساس نتایج

آزمایشگاهی     

اجرای  
 میدانی

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

شکاریفرد دکتر :شناسی زمین 
،امامی دکتر : استاتیک سازی مدل و پتروفیزیک ژئوفیزیک   
نخعی دکتر :حفاری 
دینامیک مدلسازی و مخزن مهندسی:   

 پور حسین دکتر رستمی، دکتر صدایی، دکتر رسایی، دکتر
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AZADEGHAN FIELD – PHASE 1 & 2 



31 

 
 
 
 
 

Keeping the Integration is the main Achievement 
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تهیه بانک 
 داده منسجم

غربالگری 
ازدیاد 
 برداشت

مطالعات   
 سرشت نمایی

مداسازی و  
شبیه سازی 

 مخازن

 مطالعات         
 آزمایشگاهی    

طراحی  
 پایلوت

مطالعات    
تکمیلی بر 
 اساس نتایج

آزمایشگاهی     

اجرای  
 میدانی

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

آزمایشات ازدیاد برداشت پایه گاز:       دکتر رستمی 
آزمایشات ازدیاد برداشت پایه آب:       دکتر  ریاحی 
آزمایشات  پدیده های سطحی و مواد نانو:      دکتر بهرامیان 
آزمایشات  ازدیاد برداشت شیمیایی و رفع رسوبات:   دکتر حسین پور 
آزمایشات حفاری و گل و سیمان:         دکتر نخعی 
آزمایشات اسیدکاری و انگیزش چاه:        دکتر صدایی 
آزمایشات دیجیتال سنگ:        دکتر رسایی 
سنگآزمایشات التراسونیک و مکانیک :         دکتر امامی 
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تهیه بانک 
 داده منسجم

غربالگری 
ازدیاد 
 برداشت

مطالعات   
 سرشت نمایی

مداسازی و  
شبیه سازی 

 مخازن

 مطالعات         
 آزمایشگاهی    

طراحی  
 پایلوت

مطالعات    
تکمیلی بر 
 اساس نتایج

آزمایشگاهی     

اجرای  
 میدانی

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

 کارآموزی دانشجویان کارشناسی 30+
 ارشد و رساله دکتریپایان نامه کارشناسی  30+



 معرفی فعالیتهای پژوهشی اساتید
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ALI SHEKARIFARD 

 Reservoir Geochemistry 

 Source Rock Geochemistry 

 Unconventional Reservoirs 

 Kerogen Petrography 

 Basin Modelling 

 Reservoir Geology 

 Microwave Heating Technology 
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Research Directions: 
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Petroleum System Geochemistry of the Gas-fields in NE Iran 
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2

m

m 

Geochemistry & Geology of Unconventional Reservoirs 

(Iran Oil Shale) 
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o Proximate analysis (Wa
d
, Ad , CO2 of carbonates, OM) 

 o Ultimate analysis (H, C, N, S, O) 
 N0 Sample Elemental analysis 

C H N 

1 GH-T11-02 21,0 1,24 0,43 

2 GH-T41-14 26,9 2,11 0,70 

3 GH-T51-19 25,4 1,84 0,49 

4 GH-T8-15 (80,13% 56,0 5,93 2,04 

5 GH-T28-01 (61,58%) 41,9 4,08 2,00 

6 GH-T38-04 (65,99%) 44,6 4,16 2,65 

o Debituminization (extract production) 
o Standard Fischer assay pyrolysis 

o SEM 

o Modified Fischer assay pyrolysis semicoking 

o Determination of viscosity and API gravity 
o Semi-coking gas composition 

o Oil yield obtained by dry pyrolysis (A) and in Soxhlet 
extraction with solid residue pyrolysis in an autoclave (B)  

o Yield of products obtained by thermal dissolution  

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

2000000

4000000

6000000
Abundance

300  C

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

2000000

4000000

6000000

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

2000000

4000000

6000000

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00  min

2000000

4000000

6000000

450  C

550  C

750  C

nC11

nC14

nC12

C2BT

C2BT

C2
-b

e
n

zo
ti

op
he

n
es

b
e

n
ze

n
e

to
lu

e
n

e

C2
-b

e
n

ze
ne

s

C3
-b

e
n

ze
ne

s

n
a

p
h

th
al

en
e

b
e

n
zo

tio
ph

en
e

C
1-

n
a

p
h

th
al

en
es

C
1-

b
e

n
zo

ti
op

he
n

es

d
ib

en
zo

tio
ph

en
e

750  C

expanded


 

 



 

nC14nC12

nC12

nC13

nC10


nC15


nC9

GH-T15-03

Technology development & Pyrolysis of Iran Oil Shale 

 



BEHZAD ROSTAMI 

39 

Research Directions: 

Enhanced Oil Recovery 
Miscible/Immiscible Gas Injection 

Foam Flooding 

Water-Alternating-Gas Injection 

Low Salinity and Smart Water Injection 

Carbonated Water Injection 

Carbon Capture and Sequestration (CCS) 

Underground Hydrogen Storage (UHS) 

Underground Gas Storage 
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Enhanced Oil Recovery Selected Theses and Dissertations 

Effects of Nanoparticles and Operating Pressure in Carbonated 
Water Injection 

Impact of Various Rocks on Low Salinity Water Injection 

Effects of Initial Wettability, Wettability Alteration, and 
Heterogeneity on Oil Recovery 

CO₂-Brine-Rock Interaction and Permeability Alteration 
during CO₂ EOR 

Fluid Displacement Mechanisms by Foam Injection 

Polymer-Enhanced Low-Salinity Brine 

Investigation of Viscous Cross-Flow during Foam Injection 

The Mechanisms of Nanoparticle Stabilized Foam in EOR 

Foam Injection in a Fractured Porous Media 
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Underground Gas (CO₂/H₂) Storage 

Laboratory Experiments Numerical Simulation 

Determining Influential Parameters in CCS/UHS Process 
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Underground Gas Storage Selected Theses and Dissertations 

Effect of Brine Composition on the Onset of Convection 
during CO₂ Dissolution in Brine 

Effect of Impurities Such as N₂ on the CO₂ Storage in 
Saline Aquifers 

Effect of Impurities Such as N₂ and SO₂ on CO₂ Diffusion 
Coefficient by Molecular Dynamics Simulation 

Simulation 150 min Simulation 300 min Simulation 600 min 

Experiment 150 min Experiment 300 min Experiment 600 min 

Convective-Diffusive Flow of CO₂ in Porous Media 

Reactive Flow Modelling of Underground Hydrogen 
Storage 

Wettability of Sandstone in Hydrogen Atmosphere by 
Molecular Dynamics Simulation 



MOHAMMAD EMAMI NIRI 
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Research Directions: 

Development & application of AI & ML/DL techniques in Petroleum/Energy 
geoscience/engineering 

Rock physics & Seismic reservoir characterization 

Geostatistical reservoir modeling 

3D Printing technology in petroleum/energy geoscience/engineering 
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  Data-driven Proxy Modelling  

 water front movement prediction well placement optimization  Reservoir uncertainty quantification CO2/H2 storage 

Applications 

Development & Application of AI & ML/DL techniques in Energy Geoscience/Engineering  



 Segmentation of Digital Rock Images 
 Simulation of rock physical and elastic properties 

Development & Application of AI & ML/DL techniques in Energy Geoscience/Engineering  



 Estimation/simulation of Reservoir/Drilling/Geomechanical 
properties from conventional data 

1 

2 

3 

4 

Development & Application of AI & ML/DL techniques in Energy Geoscience/Engineering  



Development & Application of AI & ML/DL techniques in  Energy Geoscience/Engineering  

 Physics Informed Neural Network (PINN) 
e.g., Wave Equation 

PDE Loss 

< ε 

N Backpropagation 

Physics informed part 



MOZHDEH SAJJADI 
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Research Directions: 

Pore scale flow Modeling 

Hydrodynamic instabilities 

Rock mechanics and reservoir geomechanics 

Enhanced Geothermal systems 

Geothermal Development of Abandoned Wells 



GEOTHERMAL DEVELOPMENT OF ABANDONED WELLS 

Modeling,  
simulation, 

optimization, 
  

AI-based 
feasibility study 



ENHANCED GEOTHERMAL SYSTEMS 

MODELING, OPTIMIZATION, FEASIBILITY STUDY 

  

(a) (b) 
 



PORE SCALE FLOW MODELING 

Phenomenological study of the 
effect of surfactant on immiscible 

flooding 



HYDRODYNAMIC INSTABILITIES 
PROCESS DESIGN AND OPTIMIZATION, EFFICIENCY PREDICTON 

Concentration 

Contours 

Using a spectral fully implicit scheme based on the code developed at Stanford University 

Including the effect of phase change in nonisothermal systems, heterogeneity 
of the medium, and viscous fingering  



ROCK MECHANICS AND RESERVOIR GEOMECHANICS 

Hydraulic Fracturing 

Well Stability Analysis 



MOHAMMAD REZA RASAEI 
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Research Directions: 

Characterization of fluids flow through porous 
structures 

Digital Rock Physics 



• Computed Tomographic (CT) 

• Micro-CT scan 

• Lithology 
• Porous media construction 

• Mineralogy 

• Fluid flow characterization 

• Sensitivity analysis 

• Services 

Digital Rock Physics 



SIAVASH RIAHI 
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Research Directions: 

Engineered Water Injection 

Nanofluid/Polymer/Surfactant Flooding 

Foam Injection 

Fluid/Fluid and Fluid/Rock Interactions 

Formation Damage  

Sand production and Fine Migration 

Gas Storage/Capture (CO2, H2, …) 
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ENHANCED OIL RECOVERY METHODS  
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FORMATION DAMAGES 
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GAS CAPTURE/STORAGE 



 با تشکر از توجه شما
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