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 مقدمه

بددون هررههدو و    ،"های انررژی زمرین گرمرایی   طرح توسعه فناوری"بدون شک، پیشرفت و توسعه فعالیت های 

هرکاری سایر کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه های مختلف هنرژی زمین گرمایو، میسر نرو باشد. یکدو  

-در هین حوزه هز هنرژی هز رهه های هرتباطو طرح هنرژی زمین گرمایو و نامبردگان، تهیه و هرهئه خبرنامه تخصصو

. بخد  هدای   مدو باشدد   8931 سال بهارمربوط به فصل  و هفتمنسخه مو باشد. هین خبرنامه، های تجدیدپذیر 

 گردند:مختلف هین خبرنامه شامل موهرد زیر مو

 هرهئه آخرین هخبار مربوط به طرح هنرژی زمین گرمایو که طو سه ماه گذشته روی دهده هند. -

مؤسسدا،،  هرهئه جدیدترین خبرها در خصوص فعالیت های هنجام شده در حوزه هنرژی زمین گرمدایو در سدایر    -

 هاها و دهنشگاهها، شرکتسازمان

 ها و سرینارهای دهخلو و خارجو در حوزه هنرژی های تجدیدپذیرهرهئه هطالعا، در خصوص برگزهری کنفرهنس -

 گرمایوهرهئه آخرین هخبار خارجو در حوزه هنرژی زمین -

ناگفته پیدهست که علیرغم ترامو تالش های هنجام شده، هین خبرنامه، کامل و بدون نقص نرو باشدد. بندابرهین،   

، مدا ره در رهسدتای   geothermal@nri.ac.ir هیریدل  هز طرید   خوههشرند هست با هرهئه نقطه نظره، سازنده خدود 

 هرتقای کیفو هین خبرنامه یاری نرایید.
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 گرماییهای انرژی زمیناخبار طرح توسعه فناوری

 

 بین پژوهشگاه نیرو و  همکاری نامه تفاهم متن تهیه

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان

 

جلسه مشترک بین مجری طرح هنرژی زمین گرمایو و یکدو هز مددیرهن معاوندت سدرمایه گدذهری      پیرو برگزهری 

دستو و گردشگری، مقرر گردید به منظور آغاز هرکاری های فو مدابین، تفداهم   سازمان میرهث فرهنگو، صنایع 

زمینه هصلو هرکاری های مشترک، هیجاد بستر الزم جهت سرمایه گذهری بخ  خصوصو با نامه هی تهیه گردد. 

گرفته شده هسدت.   هدف توسعه مجترع های آب درمانو در مناط  همیدبخ  هنرژی زمین گرمایو کشور در نظر

 متن تفاهم نامه مذکور، در دست تهیه مو باشد.

 

 پتانسیل سنجی منابع انرژی زمین گرمایی ساتبا در خصوصهای مشترک با  آغاز همکاری 

پس هز رهیزنو های بعرل آمده با یکو هز کارشناسان دفتر پتانسیل سنجو و هرزیابو منابع سازمان هنرژی های  

تجدیدپذیر و بهره وری هنرژی برق )ساتبا( و پیرو هرسال نامه درخوهست هرکاری هز سوی معاون محترم فناوری 

پیرو  بنابرهین، های مشترک در هولین فرصت مرکن، آغاز گردد. پژوهشگاه نیرو، مقرر گردید که هرکاری

هطلس منابع هنرژی بروزرسانو بزودی هقدهما، الزم جهت کارشناسان طرفین، مذهکره، مقدماتو بعرل آمده 

ر تیر ماه و در محل دنخستین جلسه کارشناسو مربوطه . در هرین رهستا، آغاز خوههد شدزمین گرمایو کشور 

  برگزهر خوههد شد.ساختران ساتبا، 
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  8931فراخوان های خرداد 

 

پروژه مربوط به طرح های  9(، تعدهد 8931طو خردهد ماه سال جاری )

گرمایو هیدروترمال و بهره بردهری هز منابع هنرژی زمین گرمایو، جهت وهگذهری به محققین هکتشاف منابع زمین 

دهنشگاهو در سایت پژوهشگاه نیرو فرهخوهن گردید. پس هز بررسو سوهب  محققین دهنشگاهو، دو پژوهشگر هز 

 رجهت هنجام پروژه ها هنتخاب شدند. در حال حاضر نامبردگان دهای صنعتو همیرکبیر و تربیت مدرس،  دهنشگاه

حال تهیه فرم های پیشنهاد پروژه مربوطه هستند. یادآور مو گردد که به دلیل برخو مسائل فنو، مقرر گردید 

، مجددهً به فرهخوهن 8931که پروژه مرتبط با طرح بهره بردهری هز منابع هنرژی زمین گرمایو در تیرماه سال 

 گذهشته شود.
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 جلسات هم اندیشی 

 بررسی" عنوان با اندیشی هم جلسه برگزاری 

 منابع اطلس تکمیل جهت اجرایی راهکارهای

 ماه اردیبهشت – "کشور گرماییزمین انرژی

8931 

 

 تکریل جهت هجرهیو رههکارهای بررسو خصوص در هندیشو هم جلسه ،93/2/8931 مورخ دوشنبه روز در

 برق هنرژی وریبهره و تجدیدپذیر هایهنرژی سازمان کارشناسان حضور با کشور گرمایو زمین هنرژی منابع هطلس

 جلسه، هبتدهی در. گردید برگزهر تجدیدپذیر هایهنرژی ساختران جلسا، سالن محل در نیرو پژوهشگاه و( ساتبا)

 هنرژی نقشه تکریل خصوص در شده هنجام هایفعالیت خصوص در ره مطالبو ،جری طرح هنرژی زمین گرمایوم

 نقشه مدیریتو و فنو مسائل خصوص در مدعوین هز هریک هدهمه، در. نرود بیان حضار برهی کشور گرمایوزمین

 به هقدهماتو جلسه، در کنندگان شرکت هره سوی هز خاتره، در. نرودند بیان ره خود نظره، نقطه شده، یاد

 که شد تأکید موضوع هین بر هرچنین،. گردید پیشنهاد کشور گرمایو زمین هنرژی منابع نقشه تکریل منظور

 هین در( ساتبا) برق هنرژی وری بهره و تجدیدپذیر هایهنرژی سازمان و نیرو پژوهشگاه مشترک هایهرکاری

 .گردد هجره بیشتری، جدیت با حوضه،
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 های داخلیکنفرانس

 

 
 منددابع کشدداورزی، توسددعه هلرللددو بددین کنگددره چهددارمین 

 29 تداری   در هیدرهن  گردشدگری  و زیسدت  محدیط  طبیعو،

-دهئردو  دبیرخانده  توسط 8931 مردهد 2۲ تا 8931 مردهد

 و یاسوج دهنشگاه شیرهز، دهنشگاه هرکاری با و میعاد دهنشگاه

 هندر  دهنشگاه در سیویلیکا حرایت تحت و مازندرهن دهنشگاه

  .شود مو برگزهر تبریز هسالمو

http://www.4icsda.ir 

 

 

 

 

 

 
  در پایددهر  توسدعه  و طبیعدو  مندابع  ملدو  هردای   دومین 

 8931 شددهریور ۷ تددا 8931 شددهریور ۶ تدداری  در زهگددرس

 در سددیویلیکا حرایددت تحددت و شددهرکرد دهنشددگاه توسددط

  .شود مو برگزهردهنشگاه مذکور 

https://conf.sku.ac.ir/2zagros 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.4icsda.ir/
http://www.4icsda.ir/
https://conf.sku.ac.ir/2zagros
https://conf.sku.ac.ir/2zagros
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 محیط حوزه در نوین های فناوری ملو هرای  هفترین 

هنجرددن ، توسددط 93/۶/8931در تداری    هنددرژی و زیسدت 

، در تهدرهن برگدزهر   توسعه علوم و فناوری های نوین هیرهن

 مو گردد. 

 
http://www.isd.senaconf.ir/fa/ 
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 خارجیخبار ا

  ین المللیبزمین گرمایی ش سالیانه انجمن نخستین شماره گزارانتشار 

زمین گرمایو ، نخستین گزهرش سالیانه هنجرن 8913فصل بهار و ط

ای فعالیت هگزهرش، خالصه هیو هز کلیه هین ، منتشر گردید. ین هلرللوب

مخاطبان خود، هرهئه مو نراید.  رهیره ب 2381در سال  هنجرن مذکور

زمین ایت رسرو هنجرن دریافت گزهرش فوق هلذکر، مو توهن به سبرهی 

 مرهجعه نرود. (نشانو زیر) ین هلرللوبگرمایو 

www.geothermal-energy.org 

  کتاب انتشارGeothermal Well Test Analysis 

 به نگارش Katie Mcleanو   Sadig.J.Zarroukکتاب توسط هین 

منتشر شده هست.  Academic Pressدرآمده و توسط هنتشاره، 

موضوع هین کتاب، بررسو روش های آزمای  چاههای زمین گرمایو و 

، ر وهقعد یل دهده های بدست آمده هز آزمایشا، مذکور هست.تحل

  و هطالعا، مذکور برهی هرزیابو رفتار مخازن زمین گرمایو هیدورترمال

 نیز مناسب هست.  (EGSمنابع هنرژی زمین گرمایو پیشرفته ) ،هرچنین

مطاب  نظر نویسنده هول کتاب مذکور، هین کتاب بسیار کاربردی بوده و 

 گیرد. بر مو درکلیه جنبه های فنو یک چاه زمین گرمایو ره 

  

 

 

http://www.geothermal-energy.org/
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 Geothermal conferences & events:   

 
 IUGG General Assembly 2019 

8. July 2019 - 18. July 2019, Montreal, Canada   

Website: http://iugg2019montreal.com/abstract-submission.html 

 6th Geothermal Congress for Latin America and the Caribbean (GeoLAC) 2019  

July 17 - July 18 , Santiago, Chile 

Website: https://10times.com/international-geothermal-conference 

 7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2019 

August 13 - August 15, Jakarta, Indonesia 

Website: http://iigce.com/ 

   

 6th China International Geothermal Energy Technology & Equipment Exhibition 

August 18 - August 20, Beijing, China 

Website: http://www.dyrbw.com 
 

 3rd International Geothermal Conference GEOHEAT 

September 3 - September 6, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation 

Website: www.igc-geoheat.com 
 

 Geothermal Volcanology Workshop 2019 

September 5 - September 9, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation 

Website: http://www.kscnet.r 

  

 

  

 

http://iugg2019montreal.com/abstract-submission.html
https://10times.com/international-geothermal-conference
http://iigce.com/
http://www.dyrbw.com/
http://www.igc-geoheat.com/
http://www.kscnet.r/

