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 مقدمه

طرح "بدون شکک پ شرفککو ت و ه فککلی  لایرت  ا    

بدون  موا ی  پ"های انرژی زمین گرماییفناوری توسعه 

صرن  لال در           ص فان و متخ شنا فایو کار و  مکار  

ح زه  ا  مختلف انوژ  زمرن گوماییپ مرسکککو نمی    

یاطی طون انوژ  زمرن       باشکککدک یکی از راه  ا  اره

ر د گومایی و نامیودگانپ ههری و ارائی خیونامی هخصصی  

شذیو      این ح زه از انوژ  ید جد باشکککدک این   م ا  ه ی 

 انهابست موب ط بی  صل  خیونامی نسخی  فتم   پ شماره 

ک بخش  ا  مختلف این خیونامی شککامل افککت 1399

 گودند:م ارد زیو می

ارائککی رخوین اخیککار موب ط بککی طون انوژ  زمرن  -

مایی  مایی  گو کی طی    و انجمن علمی انوژ  زمرن گو

 فی ماه گذشتی رو  داده اندک

ئی جدیدهوین خیو ا      - در خصککک ع  لایرت  ا       ارا

انجام شکککده در ح زه انوژ  زمرن گومایی در فکککایو    

  ا ا و دانفگاه اپ شوکتمؤفساتپ فازمان

ئی اطالعات در خصککک ع بوگیار  کننوان     -  ا و  ارا

خارجی در ح زه انوژ   ا        نار ا  داخلی و  فکککمر

 هجدیدشذیو

 

-ارائی رخوین اخیار خارجی در ح زه انوژ  زمرن -

 گومایی

 ا  اینتونتی منرد ارائی اطالعات در خص ع فایت -

 کدر خص ع میاحث مختلف انوژ  زمرن گومایی

در رافتا  اعتال   و چی برفتو انوژ   رنکیذکو  شایان

زمرن گومایی در کف ر و  مچنرن ملو ی انجمن علمی 

انوژ  زمرن گوماییپ هصمرم بو رن شد کی خیونامی 

 ژ  زمرن گوماییشرش رو با  مکار  انجمن علمی انو

 پ بی کار خ د ادامی د دک ایوان

 پبلمل رمدههمامی هالش  ا   بدیهی افت کی با وج د

ک بنابواینپ نرستاین خیونامیپ کامل و بدون نقص 

از  خ ا فمند افت با ارائی نقطی نظوات فازنده خ د

پ ما را در رافتا  geothermal@nri.ac.irطویق ایمرل 

 ک ومایردارهقا  کرنی این خیونامی یار  
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 اخبار طرح 
 

 عرصه در ملی های اولویت عناوین ارسال 

سعه  و پژوهش   انرژی حوزه در فناوری تو

 ساتبا برای گرمایی زمین

  ا  انوژ  فککازمان فکک   از شککده ارفککال نامی شروو

  خص ع در پ(فاهیا) بوق انوژ  ور  بهوه و هجدیدشذیو

 و شژو ش عوصکککی در ملی  ا  اوی یت عناوین  ملو ی

فلی    هلداد هجدیدشذیوپ  ا  انوژ  ح زه در  ناور  ه 

  ا   شووژه خصککک ع در ا  صکککن ی   ی    وم 13

قاهی  نی    و ه قر ناورا ماییپ  زمرن انوژ  ح زه در    گو

فال  مذک ر فازمان  بوا  و شده  ههری  یادرورک گودید ار

  میهما  با  موهیط هقوییا   مذک ر   ا   شووژه کی  گودد می

 کدب دن گومایی زمرن انوژ   ا  زیوح زه

 

 شه  و راهبردی سند  بازنگری" پروژه  نق

  انرژی با  مرتبط های  فناوری  توسعععه  راه

 "کشور در گرمایی زمین

 مفککاور با کارشککنافککی جلسککی دو گذشککتی ماه طی در

یده  بوگیار شووژه مات    م رد در و گود ها  در م ج د اب

 گومایی زمرن  ا  نرووگاه احداث  ا   یینی خص ع

  افککا  بو  مچنرنک گو ت صکک رت نظو هیادل و ب ث

 و گومایی زمرن انوژ  طون مجو  از مفاور درخ افت

  ن  ه م رد در اطالعاهی  پمذک ر  طون کارشکککنافکککان   

فیی  ضلرت   اپ  یینی م ا   شمپ بی موب ط  ا  شووژه و

 بهوه جانیی  م صککک  ت و گومایی  زمرن حوارهی  ا  

 و گودید  هنظرم و ههری  گوماییپ  زمرن انوژ  از بودار 

  ه ا قات افککا  بوک گو ت قوار شووژه مفککاور اخترار در

فاور  گودید مقور پگو تی ص رت    ا  گیارش شووژهپ م

حل  مان  اویرن در را شووژه دوم و اول موا  در ممکن ز

 ک د د قوار گومایی زمرن انوژ  طون اخترار

 

  هره  " پروژه نرژی  از برداری  ب ین   ا م   ز

  نفت  متروکه  های  چاه  در موجود گرمایی 

 "کشور گاز و

  موب ط نهایی  گیارش شووژهپ اول موحلی  یا تن  شایان   با 

فتار   و هنظرم موحلیپ این بی  شگیار اینک گودید ویوا

 و گودید ارفکککال شووژه م توم ناظو بوا  داور  جهت

طی  تی  قوار بورفکککی م رد شووژه ناظو  نظوات نق  و گو 

ص ر ات  فت  گو تی ص رت  گیارش متن در  زمی ه   کا

 یب موب ط  نی کمرسکککر ن بوگیار  مقدمات  مچنرن

فت  در ایذکو   ق شووژه اول موحلی شد  می اقدام د ک با

   زم  ا  نگار  نامی شکککده ذکو  ا   لایرت بو عالوه

 ننت شوکت  از متووکی  ا  چاه اطالعات دریا ت بوا 

 گو تی ص رت  ماه شهوی ر  در نری ایوان موکی  مناطق

 کافت
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 اخبار انجمن 

 

  (1398) ارزیابی ساالنهآغاز فعالیت های 

انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران 

 کمیسیون انجمن های علمیدر 

طیق زمان بند  کمرسر ن انجمن  ا  علمی وزارت 

کلری پ 1399ه قرقات و  ناور پ اوافط موداد ماه  پعل م

انجمن علمی جهت ارزیابی  مدارک و افناد درخ افتی

عملکود فال  گیارشانوژ  زمرن گومایی ایوانپ شامل 

 ارفال گودیدککمرسر ن انجمنپ بی رن  1398

 

 در انجمن مدیره هیئت اعضای شرکت 

 انجمن در برندینگ" آموزشی های کارگاه

مدیریت فناوری اطالعات در "، "علمی های

رویکرد استراتژیک در "و  "انجمن های علمی

  "مدیریت انجمن های علمی

انجمن علمی انوژ  زمرن رقا  دکتو ن رایلهیپ رئر  

 ۲۵و   18گومایی ایوان نری در روز ا  دوشنیی م رخ 

رویکرد استراتژیک در "در دوره رم زشی  ماه شهوی ر

 بوگیار مجاز  ص رت بی کی" مدیریت انجمن های علمی

 نانجم" ه فط نری مذک ر کارگاهک نم د شوکت گودید

ب دک در این کارگاه  شده ارائی پ"ایوان را یود  مدیویت

روش  ا  ههری گیارش م ارد  در خص ع  پرم زشی

و بونامی  ا  افتواهژی  بوا  انجمن  ا  علمی   ا

 کمطون گودید

 علمی انجمن رئر  نایب ن رعلرئیپ مهند  رقا 

 م رخ چهارشنیی روز ا  در ایوان گومایی زمرن انوژ 

 کارگاه در 1399/ 3/6 م رخ دوشنیی و ۲9/۵/1399

 ص رت بی کی "علمی های انجمن در برندینگ" رم زشی

 طه ف مذک ر کارگاهک نم د شوکت گودید بوگیار مجاز 

 این در ب دک شده ارائی پ"ایران راهبردی مدیریت انجمن"

 بوند ا  م  قرت راز ا  خص ع در رم زشیپ کارگاه

  مچنرنپک شد مطون ارزشمند  میاحث جهانپ م  ق

 انجمن مخاطیان شنافایی خص ع در منرد  مطایب

 بخفردن   یت ن  ه و رنها با هلامل شر ه علمیپ  ا 

 تمد رنکیپ ذکو قابلک گودید ارائی علمیپ  ا  انجمن بی

 دو در کی ب د فاعت 8 مجم عا  مذک رپ کارگاه زمان

 .شد ارائی رن مخاطیان بوا  فاعتیپ 4 جلسی

 

 

 

 

دکتو فردرحرمی نرارقپ عض  علی اییدل  رأت  رقا 

در  نری مدیوه انجمن علمی انوژ  زمرن گومایی ایوان

در  1۵/6/1399و شنیی  1/6/1399روز ا  شنیی م رخ 

مدیریت فناوری اطالعات در انجمن "کارگاه رم زشی 



   

 

 

 

 و گرماییهای انرژی زمینفناوریخبرنامه مشترک طرح توسعه 

 ، 12شماره گرمایی ایران، انجمن علمی انرژی زمین

 1399 تابستان

 

 

کی بی ص رت مجاز  بوگیار گودیدپ شوکت " های علمی

انجمن مدیویت را یود  "این کارگاه ه فط  نم دک

در این کارگاه رم زشی در خص ع  بوگیار گودیدک" ایوان

چگ نگی راه انداز  وب فایت و م  قرت ی  فایت در 

مطایب منرد و کاررمد  ارائی گودیدک  پجذب مخاطب

در بهی د و  پشایان ذکو افت کی مطایب یاد شده

 ا د مؤثو خ پانجمن اینتونتی شرفو ت کرنرت فایت

 ب دک 

  برگزاری جلسه هیأت مدیره انجمن علمی

 به صورت مجازی انرژی زمین گرمایی

پ جلسی  رأت مدیوه ۲6/۵/1399روز یکفنیی م رخ 

انجمن علمی انوژ  زمرن گومایی ایوانپ با حض ر 

اعضا  م توم  رأت مدیوه انجمن و بی ص رت مجاز  

بوگیار گودیدک در این جلسی بی ب ث و هیادل نظو در 

بونامی  ا  شرش رو  انجمن و  مچنرن خص ع 

بوگیار  وبرنار از ف   اعضا  انجمن و نری بی روز 

 رفانی فایت انجمن شوداختی شدک

 جلسات کمیته راهبری  

 فوق جلسه برگزاری 

 زمین انرژی طرح راهبری کمیته العاده

 1399 تابستان در گرمایی

پ دومرن جلسی کمرتی ۵/۵/1399در روز یکفنیی م رخ 

با  پ1399در فال  را یو  طون انوژ  زمرن گومایی

 پمجاز شوکت اعضا  م توم کمرتی مذک ر بی ص رت 

بوگیار گودیدک در این جلسیپ یکی از اعضا  کمرتی 

را یو  کی از کارشنافان فاهیا نری می باشد در 

خص ع را کار ا  جدید بوا  جذب اعتیار بوا  

مرن گوماییپ اجوا  شووژه  ا  جدید در ح زه انوژ  ز

شرفنهاد نم د کی در این خص ع با شوکت مادر 

هخصصی بوق حوارهیپ مکاهیی گوددک  مچنرنپ شرفنهاد 

گودید کی در خص ع جذب منابع مایی شووژه  اپ با 

شوکت ملی گاز و  مچنرنپ فازمان بهرنی فاز  

  مصوف ف خت نری مکاهیاهی ص رت شذیودک

                    

 کمیسیون فنی اتجلس

 
 

 فنی کمیسیون جلسه برگزاری 

 امکان" پروژه دوم و اول مراحل مجازی

-زمین حرارتیپمپ از برداری بهره سنجی

 و آنها توسعه هایگلوگاه بررسی گرمایی،

 کاربرد جهت مناسب راهکارهای ارائه

  1399 مرداد "کشور در آنها گسترده

 رعایت منظ ر بی و کوونا برمار  شر ع بی ه جی با

 لمواح  نی کمرسر ن جلسی بهداشتیپ  ا شووهکل

 م رخ دوشنیی روزدر  مذک ر شووژه دوم و اول

 این درک گودید بوگیار مجاز  ص رت بی پ6/۵/1399

 زمرن انوژ   ا  ناور  ه فلی طون مجو  جلسیپ

 نماینده مذک رپ طون کارشنافان فایو و گومایی

 هشووژ ناظو و م قق موب طیپ شووژه مدیو شووژهپ کنتول
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 شووژه این اجوا  رنکیپ ذکو داشتندک  زم حض ر نری

 گستوان انوژ  شوکت بی رمدهپ بلمل  ا  واخ ان طی

 م قق جلسیپ این درک ب د شده واگذار هجدیدشذیو

 اول مواحل نتایج خص ع در ک ها ی فخنوانی شووژهپ

 گنتگ  اپ خاهمی از ش  کی نم د ایواد شووژه دوم و

 قوار حضار  می هأیرد م رد مذک رپ مواحل  ا گیارش

 وضلرت شووژهپ اول موحلی در گوددمی یادرورک گو تند

 ان اع  مچنرنپ و کف ر مختلف مناطق اقلرمی

 رپکف  در متداول فومایفی و گومایفی  ا فرستم

 شووژه دوم موحلی درک ب دند گو تی قوار بورفی م رد

 شمپ  ا فرستم مختلف هجهریات و قطلات نری

  تیگو قوار بورفی م رد دقتپ با گوماییپ زمرن حوارهی

 کب دند
 تازه های علم و فناوری 

 کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی 
تعداد کل کشورهای بهره مند از کاربرد ، 2019تا پایان سال 

کشور رسیده است که  88مستقیم انرژی زمین گرمایی به 
اضافه شده  ،به این فهرستکشور  8، 2015نسبت به سال 

صب ن توان حرارتی ،بر اساس برآوردهای صورت گرفتهاست. 
با استفاده از انرژی  (Installed thermal power) شده

 MWt 107272 معادل ،2019تا انتهای سال زمین گرمایی 
رشد داشته درصد  52، 2015بوده است که نسبت به سال 

 Thermal) حرارتی انرژی، در تاریخ مذکور، است. همچنین

energy)  ،معادل تولید شده TJ/yr887/020/1 
(Gwh/yr283580  )2015که نسبت به سال  بوده است، 

کشورهای (، 1در جدول )رشد داشته است.  % 72معادل 

کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی  خصوصدر جهان پیشرو 
  ، معرفی شده اند.  2020در سال 

در خصوص کاربرد مستقیم انرژی زمین  کشورهای پیشرو -(1جدول )

 2020گرمایی در جهان در سال 

( نیز روند تغییرات گسترش کاربرد مستقیم انرژی 1) شکلدر 
نشان  2020تا  1995زمین گرمایی در جهان طی سال های 

داده شده است. همان گونه که در شکل مشخص می باشد، 
 های آب استفاده از پمپ های حرارتی زمین گرمایی، مجتمع

درمانی و همچنین گرمایش فضاهای مختلف، جزو متداول 
ترین موارد کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی در جهان به 
شمار می روند. نکته قابل توجه آنکه حد فاصل سال های 

، نصب سیستم های پمپ حرارتی زمین 2020تا  2015
ن یینده ای افزایش یافته است. اآگرمایی در جهان به طور فز

امر ناشی از مزایای سیستم های مذکور بویژه کاهش مصرف 
 برق آنها نسبت به سایر سیستم های تهویه مطبوع می باشد.  
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ین مکشورهای پیشرو در خصوص کاربرد مستقیم انرژی ز -(1) شکل
 2020گرمایی در جهان در سال 

   گاه     گسععتر   میزان   زمین   های  نیرو

  جهان در گرمایی

  ا  نرووگاه خص ع در رمار ارائی بوا  موجع بهتوین

 در شکککده منتفکککو مقا ت  جهانپ  در گومایی  زمرن

فت   گومایی زمرن جهانی کنگوه جدیدهوین  وهکنگک ا

 بار  ی   فکککال ۵  و هاکن نپ  199۵ فکککال از مذک ر 

  هصککمرمات شروو اخروا  اییتیپک افککت شککده می بوگیار

 ورمق پ گومایی زمرن ایمللی برن انجمن در شده اهخاذ

 بار ی  فککال 3  و شککدهپ یاد کنگوه کی افککت شککده

یان  نکتی ک گودد بوگیار  هکنگو رخوین رنکیپ  ذکو شکککا

 در ۲0۲0 فککال در بایسککت می گومایی زمرن جهانی

  شککر ع دیرل بی کی شککد می بوگیار ایسککلند کفکک ر

 الف  کنگوه درک گودید یغ  رن بوگیار  کووناپ برمار 

  خصکک ع  در ا  مقایی (Hutrrer)  اهور رقا  پ۲0۲0

  اصکککل  حد  گومایی  زمرن انوژ  منابع  از بوق ه یرد 

 هقوییا  کی نم د منتفکککو ۲0۲0 ها ۲01۵  ا  فکککال

 از خیونامیپ از بخش این در شککده ارائی اطالعات اغلب

فت  شده  اقتیا  مذک ر مقایی  زا بوق ه یرد مجم عک ا

  پ۲0۲0 فکککال ابتدا   در گومایی  زمرن انوژ  منابع 

  پ۲01۵ فال  بی نسیت  کی افت  ب ده مگاوات 1۵9۵0

 کافت یا تی ا یایش مگاوات 3667 ملادل

 پیشرو کشورهای 

 

 ماییگو زمرن  ا  نرووگاه شواکندگی کی افت طیرلی

 از بوخی و نی ده یکن اخت مختلفپ کف ر ا  در

 از نادهافت با بوق ه یرد از با هو  بسرار فهم کف ر ا

 بوهو کف ر ده پ۲0۲0 فال درک دارند انوژ  منیع این

 پ رلرپرن اندونی پ امویکاپ شامل بوق ه یردکننده

 ژاشن و ندایسل ایتایراپ نر زیلندپ مکیی پ کنراپ هوکریپ

 از ی   و بوق ه یرد ظو رت پ(۲) جدول درک اند ب ده

 ه جی قابل نکتی .افت شده ارائی ایذکو   ق کف ر ا 

  ا  قاره همامی در گومایی زمرن  ا  نرووگاه رنکیپ

 اهنرووگ هواکم نقاطپ بوخی در اییتیپک دارند وج د جهان

 در مثالپ عن ان بیک افت مناطق فایو از برفتو  ا

 یک )واقع در شمال شوق این قاره( ر ویقا بیرگ شکاف

 نرووگاه هلداد  گرود می بو در را نری کف ر چند

 هلداد نری رن در کی دیگو  منطقیک افت شده احداث

 ررام اقران   ا  حاشری ن ار دارد وج د نرووگاه زیاد 

 ینا درک افت مفه ر نری رهش کموبند نام بی  کی افت

  دوج  لال  فان رهش ک ه برفمار  هلداد کموبندپ

 گومایی زمرن  ا  نرووگاه رنهاپ مجاورت در کی دارد

 نقفی زیو شکل درک افت شده احداث متلدد 
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 جهانپ در گومایی زمرن  ا  نرووگاه شواکندگی

  کافت شده داده نمایش

 10ظرفیت تولید برق از منابع انرژی زمین گرمایی در  -(2دول )ج
2020کشور برتر جهان در سال   

 ظرفیت تولید برق  نام کشور ردیف
(MWe) 

 3700 امریکا 1

 2289 اندونزی 2

 1918 فیلیپین 3

 1549 ترکیه 4

 1193 کنیا 5

 1105 مکزیک 6

 1064 نیوزیلند 7

 916 ایتالیا 8

 755 ایسلند  9

 550 ژاپن  10

 

 اخیر های سال طی تغییرات روند  

  اصل   حد گومایی زمرن انوژ  از افتناده  با بوق ه یرد

گاوات  10897 از ۲0۲0 ها  ۲010  ا   فکککال  بی  م

 رنیب شرش اییتیپک افککت یا تی ا یایش مگاوات 1۵9۵0

 بی پ۲0۲۵ فکککال در مقدار این کی د د می نفکککان  ا

 شرش اییتیپ این کیا ت   خ ا د  ا یایش مگاوات  19361

   م کی افککت رهی و جار   ا  شووژه افککا  بو برنی

 یا  و ب ده اجوا حال  در پمختلف کفککک ر ا   در اکن ن

 هغرروات روند( ۲) شکل  درک شد  خ ا ند  لال بیود 

  الف  اصل حد گومایی زمرن انوژ  منابع از بوق ه یرد

  فککککال بوا  رن برنی شرش و ۲0۲0 ها  ۲010  ا  

  فال  طی دیگوپ ف    از .افت  شده  داده نفان  ۲0۲۵

سای ادورپ  کف ر  شش  پ۲0۲0 ها ۲01۵  ا  سلندپ  ای  ای

فتوین  رمویکا و هوکری کنراپ اندونی پ   یایشا مریان بر

 (ک3) شکل اندپ داشتی جهان در را بوق ه یرد ظو رت
 

 

 

 

زمین گرمایی بین  روند تغییرات تولید برق از منابع انرژی -(2شکل )
2025و پیش بینی آن برای سال  2020تا  2010سال های    

 

 

 

 

مقدار افزایش تولید توان نیروگاه های زمین گرمایی در  -(3شکل )

  2020تا  2015کشورهای مختلف جهان حد فاصل سال های 

 مشکالت رفع هدف با دستگاهی ساخت 

 و زمین گرمایی  گاز ،نفت تولیدی هایچاه

  هکن ی ژ  ه فکککلی  شژو فککککده  علمی  رئت  عضککک 

 رارف  مغی  ی یی دفتگاه  فاخت  درباره شویف  دانفگاه 

فتگاهپ  این  ناور : گنت شتی  چند  ناور  ی  د  ا ر

فت  متای رژ  و کامپر هو بوقپ مکانر پ شامل    ادجهک ا

فگا ی    ۵0 از برش فازماند ی  با شویف  صنلتی  دان

 پملی نم نی فککازندگان و کارشککنافککان م ققرنپ از ننو
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 با وگ گنت در و  .افککت کوده ه یرد را دفککتگاه این

 گاز و تنن شر فتی  و مداوم ه یرد کی این بران با ایسناپ 

 زگا و ننت  ا چاه منظم هلمروات و نگهدار  مستلیم 

فتپ  شت  ا فتگاه  اظهار دا   عن ان بی فرار  مغی  ی یی د

  با دفککتی بخش در افککتواهژی  و مدرن  ناور  ی 

  ه یرد   ا چاه مفکککالت ر ع  دف با ننت صککنلت

بی  .افکککت شکککده ابداع ه یرد حجم حنظ و گاز و ننت

 با غوبی  ا شوکت  از دفتگاه این هاکن ن و   گنتی

ف ر  وارد و خویدار  با   ا  یینی فت  شده می ک   .ا

فانپ   فتگاه : داد ادامیای  Coiled یا فرار  مغی  ی یی د

tubing unit ا جداره فرمانکار    مچ ن عملراهی   

 زنیپ افکککرد چا یپ درون م ه ر ه فکککط حنار  چاهپ

 در بند مجوا نصکککب و کار  مفکککی  نرتووژنپ هیریق

 در دفکککتگاه  اینک دارد عهده  بو را گاز  و ننت   ا  چاه 

 نری دار جهت  حنار   و حنار   دکل  هکمرلی عملرات 

 شوکت  حمایت با دفتگاه  این .دارد ا ویژه کاربود ا 

 در و ه یرد ایوان حنار  ملی شوکت  و ایوان ننت ملی

رادین  راهی   ا   رزم ن مختلف م رت  با  را عمل   م  ق

فت  کوده فپو   فان  خاطو و  .ا فتگاه  این: کود ن  د

صلی  بخش شش  از  کت رپجاین شاورش پ کابرنپ کنتول ا

 یک افت  شده  هفکرل  گرو  ران و ریل   ز ریلپ ورک

فکی   ا کاربو  بوا   جانمایی پویژه هویلو دو رو  خ

  و  در ادامی  .شککک دمی اعیام گاز  و ننت  مرادین  بی  و

 امیبون رافککتا  در  ناور  این بی دفککترابی: کود بران

  تمد در کف ر علمی جامع نقفی و کف ر ه فلی شنجم

فتپ  شده  انجام فال  فی    ه یرد و فاخت  شاءالل ان ا

 بنرککان   دانش   ککا بونککامککی  مطککابق   هجهروات     این 

فگا ی  ستگی  قطع بی منجو جهاددان ف ر  واب  نای در ک

  جهاد م  قرت رمی درباره و ک شکککد خ ا د خصککک ع

یدار    در دانفکککگا ی  ران نم د  شا    و نگ  بو عالوه: ب

فلی  ییوم بی اعتقاد و جهاد  مدیویت ف رپ  علمی ه    ک

 بی  ه جی  دانفکککگا ی  جهاد  م  قرت  اصکککلی د یل  از

  خدمات و صنلت  مختلف  ا بخش در واقلی نراز ا 

یارت  بی ک افکککت مامی  دیگوپ ع  در کی   ایی شژو ش ه

 کفکک ر در نهاد این مختلف  ا شژو فکککده و واحد ا

 ر ع بو میتنی کاربود    ا  شژو ش شککک دپ می انجام 

  علمی  رئت عض   .افت  م  ر هقاضا   ناورانی مفکالت 

فلی  شژو فکده  فگاه  هکن ی ژ  ه   بی: ا یود شویف  دان

 در هادن این  ا  لایرت بهتو و برفتو  اثوبخفی  منظ ر

  م ج د م انع ر ع افککتواهژی پ و بنراندانش  ا ح زه

جی  با ک افککککت ضکککوور  مقورات و ق انرن در  بی  ه 

  ا   شژو فککککده  و واحد ا   همامی  مایی  خ دگودانی

 و مناقصکککات  در حضککک ر بی  نراز  و جهاددانفکککگا ی  

 از شرمانکار  صکککالحرت گ ا رنامی اعطا   اپ واخ ان

 نهاد  این مختلف  ا  بخش بی  بونامی   فکککازمان  طوف

صداق  فلی  بارز م سرم  در عدایت ه  فت   ا وصت  هق   .ا

شککایان ذکو رنکی بی دیرل هفککابی عملرات حنار  چاه  

 ا  ننت و گاز با چاه  ا  زمرن گوماییپ می ه ان از        

 این دفتگاه در عملرات حنار  چاه  ا  زمرن گومایی

 نری افتناده نم دک کف ر

 
 ایسنا خبرگزاری رسانی اطالع پایگاهخبر:  منبع
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 کنفرانس های داخلی

 زمین انجمن همایش سععومین و بیسععت  

   99 ماه آبان ایران، شناسی

ست  فی    زمرن انجمن  مایش ف مرن  و بر   ایوان شنا

فط  1399 ربان ۲0 هاریخ در فی   زمرن انجمن ه    شنا

  بی صکک رت مجاز  در فککر یلرکا حمایت ه ت و ایوان

 بی   مایش  این اینکی  بی  ه جی  با  کشکککد خ ا د  بوگیار

  این مقا ت  کلری  گوددپ می بوگیار رفکککمی صککک رت

   ت ا م کنسوفر م نری و فر یلرکا  شایگاه در کننوان 

  / http://geosociety.irک شد خ ا د نمایی ملی

 

 

 پسا جهانِ زیست مجازی ملی همایش 

 وضعیت تا موجود وضعیت از کرونا؛

 ۹۹ پاییز مطلوب،

 و بی نقل ی گیارش شایگاه خیو  کننوان  یابب

 مایش ملی مجاز  "پ فایت رفمی کننوان  از

جهانِ شسا کوونا؛ از وضلرت م ج د ها  زیست

 1399 شایری  هاریخ در "99وضلرت مطل بپ شایری 

یالم بی ص رت مجاز  بوگیار می ا دانفگاه ه فط

 /.https://wac2020.ilam.ac.irگودد

 

  

http://geosociety.ir/
http://geosociety.ir/
http://wac2020.ilam.ac.ir/
http://wac2020.ilam.ac.ir/
https://wac2020.ilam.ac.ir/
https://wac2020.ilam.ac.ir/
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 اخبار خارجی

 

 

 

 

  انتشار تصاویر زمین گرمایی خارق العاده توسط

 شرکت انل
 

( مجم عی ا   ENELشکککوکت ملی انوژ  بوق ایتایرا ) اخروا 

ارزشکککمند از همام اطالعات و هصکککاویو دیجرتایی با ارزش و 

مرالد  طی انجام   1900هاریخی خ د را کی از اوایل فکککال    

شووژه  ا  متلدد در ط ل این فکککال  ا جمع رور  نم ده     

فتک       فو کوده ا فت را منت    یاران گودرور  با شوکت انل ا

فیپ  مرواث از منیع صو   و فملی  عکا ستند  و ب پ و خ د م

  مفاغل  م ققانپ شهووندانپ ارائی رن در فایت رفمی خ دپ   

فف  بوا  را دویتی ادارات و زمرن گومایی  انوژ  هاریخچی ک

  هاریخی ارزش دارا  مطایب بی دفتوفی  ک می کند را نمایی

  :  دمی باش شذیو امکاندر فایت زیو  شدهپ هأیرف رثار و با 

archiviostorico.enel.co 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larderello in 1900 (source: Picture by 

ENEL, archiviostorico.enel.com) 

 

  انجمن جهانی  2019انتشار گزار  سال

 IGA انرژی زمین گرمایی

 

 

بی گیارش فکککایت انجمن جهانی انوژ  زمرن گوماییپ     

بی فکککال      نی این انجمن موب ط    ۲019گیارش فکککا 

فال   فو گودیدک این    ۲0۲0مرالد پ در ماه ج     منت

رت  ا  انجمن          لای ری   مل کل و مذک ر  گیارش شکککا

عض  در رن می     مچنرن ملو ی انجمن  ا و مؤفسات  

 کن زیو افتیاد شدهپ بی شوباشدک یرن  دانل د گیارش 
https://www.geothermal-energy.org/wp-

content/uploads/Annual-Report-2019-FINAL-

150720.pdf 
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  انرژی های انتشار گزار  وضعیت جهانی

توسط اتحادیه جهانی انرژی های تجدیدپذیر 

 REN21تجدیدپذیر 

 

انرتونتی انجمن برن ایمللی زمرن  در فایتاخروا  

پ گیارشی از وضلرت جهانی انوژ   ا  (IGAگومایی )

 REN21ه فط اه ادیی  ۲0۲0هجدید شذیو در فال 

بخش  7منتفو شده افتک این گیارش منصل شامل 

بورفی اجمایی وضلرت جهانپ چفم کی شامل ب ده 

 طیقصنلت و ککک می باشدک  و بازار انداز فرافیپ روند

 فال در گومایی زمرن بوق ه یرداین گیارشپ  مناد

( بورورد TWhهواوات فاعت ) 9۵حدود  هقوییا  ۲019

کاربود مستقرم و افتناده از  کی حایی درشده افتپ 

ال جهان در ف زمرن گومایی منابع انوژ  حوارت

 4۲1( ملادل TWhوات فاعت )اهو 117حدود مذک رپ 

یرن  دانل د این گیارش  کشتاژول هخمرن زده شده افت

 بی شون زیو می باشدک 

 
https://www.ren21.net/reports/global-status-

report/?fbclid=IwAR28WJspocM_xF_dTF7w

ffhOdLJVMMUl-G6xJMq-7u-

UBswoTKCSYWnnr4k 
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Geothermal conferences & 

events: 

 
 45th GRC Annual Meeting & 

Expo 
18 October 2020 - 21 October 2020 

 

Website: https://www.mygeoenergynow.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8th African Rift Geothermal 

Conference (ARGeo-C8) 

Start: November 2 End: November 9 

 Website: http://theargeo.org/ 

 

 

 German Geothermal Congress 2020   

(Der Geothermiekongress – DGK) 
 

Start: November 9 End: November 13  

Website: https://www.der-

geothermiekongress.de/kongress-2020/english.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2nd Autumn School on Deep 

Geothermal Energy 

  October 5 - October 6 
 |Website: https://www.mse.tum.de 
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