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 مقدمه

سعه فعالیت های       شرفت و تو شک، پی طرح "بدون 

ناوری    عه ف مایی   توسعع بدون   ،"های انرژی زمین گر

سان و متخصصین        سایر کارشنا همراهی و همکاری 

مایی،       های مختلف انرژی زمین گر عال در حوزه  ف

میسرررر نمی باشررردا یکی از راه های ارترا ی  ر      

ئه           یه و ارا گان، ته نامررد مایی و  انرژی زمین گر

مه تخصرررصررری     نا های  در این حوزه از انرژی خرر

نسررخه هشررت  ، شررمارهمی باشرردا این تجدیدپذیر 

ا بخش اسرررت 1399مربوط به فصررره بهار رنامه خر

 گردند:های مختلف این خررنامه شامه موارد زیر می

به  ر  انرژی زمین       - رار مربوط  ئه آخرین اخ ارا

که  ی   و انجمن علمی انرژی زمین گرمایی  گرمایی 

 سه ماه گذشته روی داده اندا

ارائه جدیدترین خررها در خصررروع فعالیت های         -

وزه انرژی زمین گرمایی در سررایر انجام شررده در ح

 هاها و دانشگاهها، شرکتمؤسسات، سازمان

ها و ارائه ا العات در خصرروع برگراری کناران   -

سرررمینارهای داخلی و خارجی در حوزه انرژی های     

 تجدیدپذیر

 

-ارائه آخرین اخرار خارجی در حوزه انرژی زمین -

 گرمایی

اینترنتی ماید های ارائه ا العات در خصوع سایت -

 ادر خصوع مراحث مختلف انرژی زمین گرمایی

در راستای اعتالی هر چه بیشتر  آنکهذکر  شایان

انرژی زمین گرمایی در کشور و همچنین معرفی 

انجمن علمی انرژی زمین گرمایی، تصمی  بر آن شد 

که خررنامه پیش رو با همکاری انجمن علمی انرژی 

 د ادامه دهدا ، به کار خوایران زمین گرمایی

بعمه تمامی تالش های  بدیهی است که با وجود

ا نیست، این خررنامه، کامه و بدون نقص آمده

بنابراین، خواهشمند است با ارائه نقطه نظرات سازنده 

، ما را geothermal@nri.ac.irاز  ریق ایمیه  خود

 ادفرماییدر راستای ارتقای کیای این خررنامه یاری 
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 اخبار طرح  
 

  مان  رئ های یس سعععاز  انرژی 

هره             ب یر و  پذ ید جد نرژی  ت وری ا

 برق)ساتبا( منصوب شد

الملرره  نیو امور ب یدفتر روابط عموم گرارش هبرر

رضرررا ، آقای دکتر  1399در فروردین ماه   ،سررراترا 

کان  مد  " یحکم ی ، وزیر محترم نیرو، انی ارد مح

سررازمان   یو رئ ریعنوان معاون وزرا به "نیسرراتک

ساترا(   یانرژ وریو بهره رپذیدیتجد هاییانرژ برق )

 .و منصوب کرد یمعرف

انتظار حک  انتصرراب آمده اسررت:  نیاز ا یبخشرر در
تعامالت  شیسررازمان و افرا  سررازی با چابک رودیم

ه ب یدگیبخصوع رس   سازمانی و برون سازمانی درون
 یریگیو پ گذاران هیو سررررما انیمسرررائه متقاضررر

و  دیبا هدف جهش تول جهیآنها تا حصول نت  تیوضع 
 ایهتیالکسب و کار در حوزه فع شیاز پ شیرونق ب

مه           کا به تحقق  رت  مان، نسررر با آن سررراز مرترط 
 و یعموم های تی بر اولو دی با تأک   یابالغ های برنامه  

ص    ص ست یمندرج در پ یتخ  ژهیحک  اهتمام و نیا و
مه آور     یها از تالش نیهمچن روین ریوز .دی به ع

س " آقای  نیش یپ  رئی "زادهصادق  دمحمدیدکتر 

 نمودا یقدردان نیر سازمان ساترا

ه سال سابق ستیاز ب شیبا ب نیدکتر ساتک یآقا

 یبهره ور ر،یدپذیتجد یهایانرژ نهیدر زم تیفعال

حوزه همچون  نیا یتخصص یهاو انجمن یانرژ

 رکهیبه عنوان مد نیاز ا شیپ ران،یا یانجمن انرژ

اترا منابع در سازمان س یابیو ارز یسنج هیدفتر پتانس

 مشغول به خدمت بوده استا

 /http://www.satba.gov.irمنرع خرر: 

 

  تهیه نقشه جدید پراکندگی منابع

 کشور هیدروترمال انرژی زمین گرمایی

 و تحقیق، و با استااده ازپ  از چندین ماه فعالیت 

ا العات دریافت شده از سازمان انرژی های 

خه )ساترا(، نس ایران تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

 پراکندگی منابع انرژی زمین گرمایی جدید نقشه

توسط کارشناسان  ر  انرژی  کشور، هیدروترمال

نقشه مذکور، عمدتاً بر  تهیه گردیدا زمین گرمایی،

مین گرمایی اساس نشانه های سطحی منابع انرژی ز

 و بویژه موقعیت چشمه های آبگرم، تهیه شده استا 

  برگزاری رویداد مجازی کنگره جهانی

 -ایسلند -2020زمین گرمایی 

 ریکیاویک

 زمرین  جهرانی  کنگرره  افترادن  تعویرق  بره  توجره  با

 ، 2021 مررری سرررال  مررراه بررره 2020 گرمرررایی

برگرارکننرردگان کنگررره مررذکور ترتیررری اتخرراذ     

 WGCمجررازی  رویررداد یررک نمودنررد کرره میربرران

اردیرهشررت مرراه سررال    8در روز دوشررنره مررور   

 برگرررار کمیتررها ( باشررند2020آوریرره  27جرراری )

 پایتخررت ایسررلند،  ریکیاویررک، در کنگررره کننررده

 زمررین گرمررایی المللرری بررین انجمررن همررراه برره

http://www.satba.gov.ir/
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(IGA )،  2020 آوریررررره 27 دوشرررررنرهدر روز 

 رویررداد بودنرردا ایررن مجررازی رویررداد یررک میربرران

در وبینرررار  امنتشرررر شرررد WGC سرررایت وب در

و گرررارش هررای بروزرسررانی شررده  مررذکور مقررا ت

  ، ارائه شدندا گرمایی زمینانرژی  در حوزه

 

 اخبار انجمن 

 

 انرژی علوم های انجمن تأسیس اتحادیه 

  ایران

 یانجمن ها هیاتحاد"، 20/12/1398در تاریخ 

 قاتیبا مجوز وزارت علوم تحق "رانیا یعلوم انرژ

به شماره و  20/12/1398مور   یو فناور

انجمن علمی انرژی ا دیگرد تأسی  98766

به عنوان یکی از نیر  زمین گرمایی ایران

 انمودعالیت خواهد آن، فدر  اتحادیه، مؤسسین

 موسسین اتحادیه مذکور به شر  زیر هستند:

 رانیا ییگرما نیزمانرژی  علمی انجمن -1

 رانیا کیبرق و الکترون نیانجمن مهندس -2

 رانیگاز ا یانجمن مهندس -3

 رانیا یانجمن برق آب -4

 رانیا یباد یانجمن انرژ  -5

 رانیا یانجمن انرژ  -6

 رانیا یسوخت هیو پ دروژنیانجمن ه -7

 رانیو صنعت برق ا یبهره ور یانجمن مهندس -8

 رانیا یمصرف انرژ تیریانجمن مد -9

 و روین یریترک دکنندگانیانجمن تول- 10

 حرارت و برودت

 

 مدیره هئیت و عمومی برگزاری مجمع 

 ایران انرژی علوم های انجمن اتحادیه

 
 محترم نماینده حضور با 4/9/1398در تاریخ  

، مجمع عمومی و هیأت علمی های انجمن کمیسیون

 برگرار ایران انرژی علوم های انجمن اتحادیه مدیره

 اعالم گردید:  زیر شر  به انتخابات نتایج و گردید
ندگی    با ) ایران بادی  انرژی انجمن -1 مای قای  ن  دکتر آ

 مدیره هیات رئیس ،(اورعی هاشم سید
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ندگی    با ) ایران انرژی انجمن -2 مای قای  ن نام  دکتر آ  به

 مدیره هیات رئیس نائب ،(ایواتلو محمدی

 نمایندگی   با ) ایران سوووو تی پیل  و هیدروژن  انجمن -3

 دار  زانه و دبیر ،(بزرگمهری شهریار دکتر آقای

 ایآق  نمایندگی   با ) ایران گرمایی  زمین انرژی انجمن -4

 عضو ،(زاده عبداله فرهاد مهندس

 دگینماین با) ایران الکترونیک و برق مهندسی  انجمن -5

 عضو ،(عسگریان حسین دکتر آقای

 ینمایندگ با) ایران برودتی و حرارتی مهندسی  انجمن -6

 بازرس ،(صدر احسان سید آقای

 

  (1398) ارزیابی ساالنهآغاز فعالیت های 

انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران در 

 کمیسیون انجمن های علمی

کمیسیون انجمن های علمی ایران  ی سالیان آتی 

مطابق جداول امتیازدهی؛ اقدام به ارزیابی عملکرد 

 یک ساله انجمن های علمی و بررسی فعالیت آنها 

در همین راستا کارشناسان انجمن علمی می نمایدا 

ا العات در حال گردآوری انرژی زمین گرمایی ایران، 

 دا می باشنمذکور و مستندات درخواستی کمیسیون 

 

 

 

 

 جلسات کمیته راهبری  

 

  برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح

 1399انرژی زمین گرمایی، خرداد ماه 

 

نخستین جلسه کمیته راهرری  ر  انرژی زمین 

، در روز سه شنره مور  1399گرمایی در سال 

در سالن کناران  ساختمان  ،27/03/1399

های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگرار گردیدا انرژی

این جلسه با حضور اعضای محترم کمیته راهرری 

 ر  انرژی زمین گرمایی، مجری  ر  انرژی زمین 

د گردو همکاران ایشان برگرار شدا یادآور میگرمایی 

پیرو مکاتره معاون محترم فناوری پژوهشگاه نیرو با 

های تجدیدپذیر و بهره ریاست محترم سازمان انرژی

وری انرژی برق )ساترا(، آقایان مهندس عرداله زاده 

و مهندس تقدسی از  رف سازمان مذکور به عنوان 

های انرژی فناوریاعضای کمیته راهرری  ر  توسعه 

زمین گرمایی، انتخاب شدند که نامرردگان برای 

نخستین بار در جلسات کمیته راهرری  ر  مذکور، 

 .ا                  نمودند شرکت

در ابتدای جلسه، مجری  ر  انرژی زمین گرمایی، 

نخست اعضای جدید کمیته راهرری را برای سایر 

ی مختصری در حضار معرفی نمود و در ادامه، سخنران

های جاری و آتی  ر  انرژی زمین خصوع پروژه
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گرمایی ارائه نمودا سپ ، آقای مهندس عرداله زاده 

پیشنهاد نمود تا در یک جلسه فوق العاده، در 

ها به شرکت مادر خصوع ارائه پیشنهاد پروژه

های اولیه بعمه آمده و تخصصی برق حرارتی، رایرنی

کور حضوراً به ا الع نتایج بدست آمده از جلسه مذ

آقای مهندس مرجانمهر، معاون محترم فناوری 

ده شودا برای همین منظور، مقرر شد آقای یرسان

دستورالعمه راهرری  ر  "مهندس نورعلیئی، فایه 

 "های تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری وزارت نیرو

را برای اعضای کمیته ارسال نماید تا آنها پ  از 

ستورالعمه مذکور، برای شرکت مطالعه مندرجات د

در جلسه هماهنگی، آماده شوندا در پایان نیر مقرر 

گردید که جلسه هماهنگی در اولین فرصت ممکن 

 ابرگرار گردد

  

 

 

 

کمیسععیون   جلسععه

  فنی

 پروژه کمیسیون فنی جلسه  برگزاری

 زمینی کویل طراحی فنی دانش تدوین"

ه ب "گرمایی زمین حرارتی پمپ سیستم

 1399اردبیهشت ماه  -صورت مجازی

با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم امکان 

در روز دوشنره برگراری جلسات حضوری، 

جلسه کمیسیون فنی  29/02/1399مور  

به صورت مجازی  فوق الذکرپروژه  نهایی

 برگراری گردیدا

 هایفناوری توسعه  ر  مجری جلسه، این در

  ر  کارشناسان سایر و گرمایی زمین انرژی

 پروژه مدیر و پروژه کنترل نماینده مذکور،

در این جلسه مدیر  اداشتند حضور نیر مربو ه

کلیه مراحه پروژه را  ای از فایه خالصه ،پروژه

 حاضرین برای حضار ارائه دادند که مورد تأیید

 پروژه مذکورقرار گرفت و بدین ترتیب خاتمه 

  اعالم گردیدا
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 سایر جلسات

  برگزاری جلسه کارشناسی در خصوص

 گرمایی زمین انرژی از برداری بهره"

 با "گاز و نفت متروکه هایچاه در نهفته

 مرکزی نفت شرکت کارشناسان و مدیران

 1399 ماه خرداد – ایران

با شررررکت نات مرکری           پیرو مکاترات بعمه آمده 

شرکت مذکور،   ایران و هماهنگی های بعمه آمده با 

جلسه کارشناسی  19/3/1399  دوشنره موردر روز 

مایی   "در خصررروع  بهره برداری از انرژی زمین گر

در محه سررالن  "نهفته در چاه های متروکه نفت و گاز

کناران  مهندس چیت چیان پژوهشگاه نیرو برگرار  

گردیدا در این جلسه، برخی از مدیران و کارشناسان    

اداره پژوهش شررررکت نات مرکری ایران، حضرررور    

اشرررتندا از سررروی پژوهشرررگاه نیر، معاون محترم د

پژوهشکده انرژی و محیط زیست، مدیر محترم گروه 

یدپذیر، مجری محترم  ر  انرژی       جد های ت انرژی 

زمین گرمایی و کارشررناسرران  ر  مذکور، حضررور  

در ابتدای جلسررره، آقای دکتر ابراهیمی،  .داشرررتند

حضررار در جلسرره را معرفی نمودا سررپ  در ادامه،  

ن، فایه سررخنرانی خود در خصرروع موضرروع  ایشررا

جلسرره را برای حاضرررین در جلسرره ارائه نمودا در   

ات مرکری،         کت ن مدیر امور پژوهش شرررر مه،  ادا

مشررخصررات برخی از چاه های متروکه خود را برای 

سایر کارشناسان، توضیح دادا در ادامه، یکی دیگر از     

کارشناسان شرکت یاد شده، نتایج مطالعات خود در     

بررسری گرادیان حرارتی در چاه های نات   خصروع 

واقع در برخی از میادین ناتی را برای حضرررار ارائه   

شاره کرد         سان ناتی، ا شنا سپ ، یکی از کار نمودا 

شور تولیدی از میدان گازی     ضر، آب  که در حال حا

   خانگیران، یکی از معضرررالت کنونی آنها به شرررمار      

سو  به دلیه  می رودا زیرا آب خروجی از چاه، از یک 

سوی         شته و از  صرف ندا سیار زیاد، موارد م شوری ب

سازی آن در     ست محیطی، رها دیگر، بنا به د یه زی

 ریعت نیر امکان پذیر نمی باشردا لذا ایشران ااهار   

داشررت در حال حاضررر، رفع این مشررکه، جرو مه   

ترین اولویت های تحقیقاتی و فناورانه شرررکت نات 

تمه، مقرر گردید در خا .مرکری محسرروب می گردد

به منظور آغاز همکاری های مشترک، نخست، تااه  

شگاه     شرکت نات مرکری ایران و پژوه نامه ای بین 

امه ن تااه نیرو، منعقد گرددا سررپ ، با اسررتناد به  

مذکور، فعالیت های موردی پژوهشی و اجرایی، آغاز  

 . گردد
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 های داخلیکنفرانس

 ست یز طیساختمان، مح  یکنفرانس مل 

 یمصرف انرژ تیریو مد

 تیریو مد ست یز طیساختمان، مح " یکناران  مل 

تار  "یمصععرف انرژ توسرررط  1399مرداد  15 خیدر 

 یسازمان نظام مهندس -چمران اهواز  دیدانشگاه شه

 -سررازمان صررنعت  -سرراختمان اسررتان خوزسررتان 

ستان و تحت حما   اکیلیویس  تیمعدن و تجارت خوز

برگرار خواهد به صرررورت مجازی و ویدیو کناران ، 

 ا شد

http://www.1arcs.ir/fa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خبار خارجیا

 

 
   سعیس  تأ دیع نامعه جد  نیعی آتصویب

 در ترکیه ی ترکیبیها روگاهین

الت ایدر  خورشیدی –نیروگاه ترکیری زمین گرمایی نمونه ای از یک 

 نوادا، امریکا 

بازار انرژ   یمرکر تنظ یه،  (EMRA) یمقررات  ترک

یدی را       جد مه  نا ناور    جهت آیین  ااده از ف  یاسرررت

گاه یدر ن یریترک تحت عنوان   ای هی در ا الع ،ها  رو

نرژ    دیرردوران جررد"           برره اشرررتراک    "یدر بخش ا

احداث نیروگاه نامه،  نییآ نیا بر اسرراس .گذارد یم

 ی موجودها  روگاه یکه ن  یدر منا ق  ریدپذ ی تجد  های 

صت ها  شیدر آن قرار دارند، باعث افرا  هیسرما  یفر

غال  یگذار  با این  ا می گردد زایی و اشرررت در واقع، 

سررایر منابع کننده برق از  دیتول یشرررکت هااقدام، 

ا خود ر یها روگاهیقادر خواهند بود ن رین تجدیدپذیر

 احداث های خورشرریدی موجود روگاهین مجاورتدر 

یکی دیگر از زمینه های ترکیب انرژی زمین    کنندا  

 گرمایی با سرررایر انرژی های تجدیدپذیر، سررراخت         

http://www.1arcs.ir/fa/
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ها   ین گاه ما  نیزم یرو جاورت   در ییگر نا ق  م م

شاورز  شدا بدین ترتیب  یک اه با ترکیب نیروگ، می با

 یمهای زمین گرمایی و نیروگاه های زیسررت توده، 

شاورزی را  ی کهاپسماند مشکه دفع   از یک سو  توان

رفع نمود و از سرروی دیگر، برق مورد نیاز سرراکنین  

 ا راف نیروگاه ها را تأمین نمودا 

 توسعه انرژی زمین گرمایی در فیلیپین 

به تازگی وزارت انرژی فیلیپین، توسررعه و گسررترش 

ستور کار     شور را در د انرژی زمین گرمایی در این ک

شور    ستا برنامه این ک ستیابی به  خود قرار داده ا ، د

مایی در جهان       ید برق انرژی زمین گر ره دوم تول رت

اید ، فیلیپین باین کشررور به گاته وزیر انرژی اسررتا

از  یکیخود را برره عنوان  یقرل یجهرران گرراهیجررا

 ییگرما  نیزمانرژی  برتر در توسرررعه   یکشرررورها 

 آوردابدست مجدداً درجهان را 

با   (NGAP) نیپیلیف ییگرما  نیزم یمل انجمن نیر 

حمایت از این دسرررتورالعمه، معتقد اسرررت که این 

ست  یقطعاً گامبرنامه  شور     در جهت در شرفت ک پی

انرژی زمین  ،حال حاضرررر   به حسررراب می آیدا در  

 نیپیلیبرق ف دیتولکه درصررد از  11 گرمایی، حدود

تعداد بسررریار زیای وجود علیرغ   .کند یم نیرا تأم

 توسرررعهدر این کشرررور،  ییگرما نیزم یمنابع انرژ

مردت  برای ، این کشررروردر  ییگرمرا  نیزم یانرژ

 ینیتضررم دیخر متیق اسررتامتوقف شررده  ،ی و ن

ریسررک با  و همچنین هرینه های  ،نامناسررب برق

انرزی توسرررعه  موانعاز جمله مه  ترین با ی اولیه، 

  زمین گرمایی در این کشور محسوب می گردندا 

Source: Business Mirror 

  

https://businessmirror.com.ph/2020/06/28/phl-to-reclaim-global-standing-in-geothermal-energy-generation/


 
 

 
 

Geothermal conferences 

& events: 

 

 International Conference on 

Renewable Energy Systems and 

Environmental 

Engineering (IRESE) 
18 July 2020 - 20 July 2020 

Website: 
https://www.irese20.com/ 

 

 

 
 GEOHeat 2020 

 01 - 04 September 2020  
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation 

 Geothermal Volcanology Workshop 

2020 

03 - 08 September 2020 

Website:http://www.kscnet.ru/ivs/conferences/Ge

othermVolc2020/1-CircularEN.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 Canadian Geothermal Summit 

09 - 10 September 2020 

Edmonton, Canada 

Website: https://www.cgsummit2020.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 IGC Invest GEOTHERMAl 2020 
14 - 15 September 2020 

 

Website:https://www.investgeothermal.com/

en 
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