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 مقدمه

طررح  "بدون شک، پیشرفت و توسعه فعالیت هاا   

بادون   ،"هرای انررژی زمرین گرمرایی    توسعه فناوری

همراهی و همکار  سایر کارشناسان و متخصصای   

فعال در حوزه ها  مختلف اناری  زمای  مرماایی،    

میسر نمی باشاد  یکای از راه هاا  ارتیااری رار       

انااری  زماای  مرمااایی و نامیردمااان، تایااه و ارا ااه 

هااا  در ایاا  حااوزه از انااری   خیرنامااه تخصصاای

 هشات  نساخه  می باشد  ایا  خیرناماه،   تجدیدپذیر 

  بخا   مای باشاد   1398 زمساتان مربوط به فصل 

-ها  مختلف ای  خیرناماه شاامل ماوارد زیار مای     

 مردند:

ارا ه آخری  اخیار مربوط باه رار  اناری  زمای       -

که ری  و انجم  علمی انری  زمی  مرمایی مرمایی

 سه ماه مذشته رو  داده اند 

ارا ه جدیدتری  خیرها در خصوص فعالیات هاا     -

وزه انری  زمای  مرماایی در ساایر    انجام شده در ح

 هاها و دانشگاهها، شرکتمؤسسات، سازمان

هاا و  ارا ه ارالعات در خصوص برمزار  کنفرانس -

سمینارها  داخلی و خارجی در حوزه اناری  هاا    

 تجدیدپذیر

 

-ارا ه آخری  اخیار خارجی در حوزه انری  زمای   -

 مرمایی

اینترنتی ها  ارا ه ارالعات در خصوص سایت -

مفید در خصوص میاحث مختلف انری  زمی  

  مرمایی

قابل ذکر است که در راستا  اعتال  هر چه بیشتر 

و همچنی  معرفی در کشور انری  زمی  مرمایی 

بر آن تصمی  ، انجم  علمی انری  زمی  مرمایی

که خیرنامه پی  رو با همکار  انجم  علمی شد 

 انری  زمی  مرمایی، به کار خود ادامه دهد  

بعمل نامفته پیداست که علیرغ  تمامی تالش ها  

، ای  خیرنامه، کامل و بدون نقص نمی باشد  آمده

بنابرای ، خواهشمند است با ارا ه نقطه نظرات 

 ایمیل از رریق سازنده خود

geothermal@nri.ac.ir  ما را در راستا  ارتقا ،

  فرماییدکیفی ای  خیرنامه یار  
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 اخبار طرح  
 

  زمررین انرررژی حرروز  در کتررا  چررا-

 پژوهشررها  انتشررارا  توسرر  گرمررایی

 نیرو

روش “ (، کتاب1398در اسفند ماه سال جار  )

به همت  ”ها  اکتشافی منابع انری  زمی  مرمایی

انری  زمی  کارشناسان رر  توسعه فناور  ها  

مرمایی )مستقر در پژوهشگاه نیرو(، آقا  ماندس 

جواد نورعلیئی و آقا  دکتر داور ابراهیمی، پس از 

ری چند مرحله نظارت و داور ، در انتشارات 

پژوهشگاه نیرو به رشته تحریر درآمد  در ای  کتاب، 

ها  اکتشافی منابع انری  زمی  عالوه بر روش

یسک ها  اکتشاف منابع مرمایی، برا  اولی  بار ر

انری  زمی  مرمایی مورد بررسی قرار مرفته و 

راهکارها  کاه  آن نیز در بخشی جدامانه ارا ه 

شده اند  عالقه مندان، جات تایه ای  کتاب می 

سایت  وب یا و توانند به کتابخانه پژوهشگاه نیرو 

www.nri.ac.ir  فرمایندمراجعه.  

  لغو دوازدهمین نمایشها  بین المللی انرژی

های تجدیدپذیر، بهر  وری و صرفه جویی 

 انرژی 

در پی افزای  آمار میتالیان و شیوع بیمار  کرونا، 

 ها انری  حوزه در فعال صنفی و علمی ها انجم 

 به جدامانه ها نامه ارسال با ایران تجدیدپذیر

 به کشور حاد شرایط به نسیت هشدار با نیرو وزارت

 افتادن تعویق به خواستار کرونا، ویروس شیوع دلیل

تاریخ برمزار  نمایشگاه بی  المللی انری  ها  

 برمزار  شد موجب امر همی  و شدند تجدیدپذیر

 موکول دیگر  تاریخ به و هدیمرد لغو نمایشگاه

  شود

   بازنهری سند راهبردی و نقشه را  "پروژ

مرتب  با انرژی زمین  توسعه فناوری های

 "گرمایی در کشور

ری بام  ماه سال جار ، قرارداد همکار  بی  

معاونت فناور  و شرکت راه آوران ایده پرداز 

بازنگر  "پارتاک در خصوص اجرا  مراحل پرویه 

سند راهیرد  نقشه راه توسعه فناور  ها  مرتیط 

، مورد تأیید معاون "با انری  زمی  مرمایی در کشور

ترم فناور  قرار مرفته و مراحل ناایی تنظی  مح

قرارداد یادشده، در دست اجرا می باشد  الزم به 

توسعه فناوری  سند راهیرد  نقشه راه"ذکر است که 

http://www.nri.ac.ir/
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در سال  "های مرتبط با انرژی زمین گرمایی در کشور

 رسید.در پژوهشگاه نیرو به تصویب  1394

 اخبار انجمن 

 

 انجمن علمی انرژی زمین  تغییرا  تثب

ثبت شرکت ها و  ادار در گرمایی ایران 

 مؤسسا  غیر تجاری 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عاد  انجم  

و مجوز وزارت علوم و تحقیقات  21/7/1398مورخ 

و فناور  تغییرات ذیل در انجم  اتخاذ شد: آقا  

دکتر یونس نوراللای به عنوان ر یس هیأت مدیره، 

ماندس جواد نورعلیئی به عنوان نایب ر یس آقا  

و آقا  ماندس فرهاد عیداله زاده به عنوان خزانه 

دار انتخاب شدند و کلیه تغییرات در ازمان در ثیت 

 و در روزنامه رسمی منتشر مردید 

  کارگا  های آموزشی ویژ  انجمن برگزاری

 های علمی

کمیسیون انجم  ها  علمی با همکار  انجم  

، 1398راهیرد  ایران در بام  و اسفند ماه مدیریت 

دوره کارماه تخصصی آموزشی  5اقدام به برمزار  

نمود  دو کارماه اول با موضوع مدیریت منابع انسانی 

انجم  ها  علمی و مدیریت عمومی انجم  ها  

علمی، در بام  ماه برمزار مردید و اعضا  هیأت 

در ای  مدیره انجم  علمی انری  زمی  مرمایی نیز 

کارماه ها شرکت 

نمودند، اما زمان 

برمزار  سه کارماه 

باقی مانده به دلیل 

شیوع بیمار  کرونا، به 

زمان دیگر  موکول 

  .شد

 انجمن علمی  اینترنتی را  اندازی سایت

 انرژی زمین گرمایی ایران

پس از رایزنی ها و برمزار  جلسات اختصاصی در 

خصوص راه انداز  سایت اینترنتی انجم ، به منظور 

مسترش تعامالت، ارالع رسانی دقیق تر و در 

راستا  توسعه فعالیت ها  علمی، سایت انجم  

علمی انری  زمی  مرمایی ایران به آدرس  

www.igea.ir    به صورت رسمی شروع به کار کرد

ای  سایت متشکل از چندی  بخ  خیر ، علمی و 

ترویجی متنوع بوده که در حال تکمیل و  -آموزشی

 به روزرسانی است 

 

 

http://www.igea.ir/
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  جلسه هماهنهی بین نمایندگان انجمن های

علمی حروز  انررژی هرای تجدیدپرذیر در     

خصوص نشست نماینردگان انجمرن هرای    

 یرو  مذکور با وزیر محترم ن

، به دعوت 1398بام  ماه  26در روز شنیه مورخ 

انجم  انری  ها  تجدیدپذیر ایران جلسه ا  با 

حضور نمایندمان انجم  ها  علمی حوزه انری  

ها  تجدیدپذیر، در پژوهشگاه نیرو برمزار شد  در 

جلسه مذکور، آقا  ماندس جواد نورعلیئی، نایب 

ایران، به ر یس انجم  علمی انری  زمی  مرمایی 

عنوان نماینده انجم  در ای  نشست حضور داشتند  

در ای  جلسه، هماهنگی ها  الزم در خصوص 

نشست مشترک نمایندمان انجم  ها و وزیر محترم 

نیرو، جناب آقا  دکتر اردکانیان، انجام شد  پی  از 

افتتاحیه نمایشگاه  ای  قرار بر ای  بود که مراس 

بی  المللی انری  ها  تجدیدپذیر در روز سه شنیه 

در محل دا می نمایشگاه  1398اسفند ماه  6مورخ 

ها  بی  المللی تاران برمزار مردد  ضمناً مقرر 

شده بود که نماینده محترم هر یک از انجم  ها به 

دقیقه، سواالت و راهکارها  پیشنااد   5مدت 

جود حوزه مربوره خود را در جات رفع موانع مو

حضور وزیر محترم، مطر  نمایند  عالوه بر ای ، 

جات جلومیر  از رر  موضوعات تکرار ، 

موضوعات قابل رر  هر یک از نمایندمان حوزه 

 ها  انری  تجدیدپذیر، مشخص مردیده و ثیت شد 

 

 

 

 

  تأسیس اولین شعبه استانی انجمن علمی

 اردبیلانرژی زمین گرمایی در استان 

مزارش روابط عمومی انجم  علمی انری  زمی   به

مرمایی ایران، در جلسه هیئت مدیره ای  انجم  که 

ای ر یس، جناب لبا حضور جناب آقا  دکتر نورال

نایب ر یس و جناب آقا   ،آقا  ماندس نورعلیئی

ماندس فرهاد عیداله زاده بینا دبیر ای  انجم  

برمزارشد، آقا  دکتر میر ماد  سید رحیمی نیارق 

به عنوان مسئول شعیه استان اردبیل معرفی مردید 

ای لو حک  و  از سو  جناب آقا  دکتر نورال

  تأسیس شعب استانی شد صادرر یس ای  انجم  

بررسی قرار دارد و از دیگر انجم  در دست 

  عالقمندان دعوت به همکار  میگردد 
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 جلسا  کمیته راهبری  

 

 جلسه کمیته راهبری طرح  برگزاری

های انرژی زمین توسعه فناوری

 1398 بهمن ما  -گرمایی

چاارمی  جلسه کمیته راهیر  رر  اناری  زمای    

، در روز یکشاانیه مااورخ  1398مرمااایی در سااال  

پژوهشااگاه نیاارو سااال  کنفاارانس   ، در 27/11/98

 ساختمان انری  ها  تجدیدپذیر برمزار شد 

در ای  جلسه که با حضاور اعضاا  محتارم کمیتاه     

راهیر  رر  انری  زمای  مرماایی و همای  راور     

جناب آقا  دکتر بیگلر  نمایناده محتارم معاونات    

فناور  پژوهشگاه، برمزار شاد، تای  مجار  پارویه     

ویال زمینای سیسات     تدوی  دان  فنی رراحی ک"

در قالااب فایاال   "پمااح حرارتاای زماای  مرمااایی  

پاورپو ینت به ارا ه مزارش جامعی از مراحال انجاام   

ایا  پارویه بارا      پرویه و نیز نتایج و دساتاوردها  

همچنی  تی  پارویه در پژوهشاگاه    حضار پرداختند 

صنعت نفت، تمایل خود را جات همکار  ها  آتی 

مودند  در پایان جناب آقا  با پژوهشگاه نیرو اعالم ن

دکتاار بیگلاار ، ضاام  تشااکر و ابااراز خشاانود  از 

عوامل انجاام ایا  پارویه، پیشانااد تایاه مازارش       

مختصاار و جااامعی جااات ارا ااه بااه وزارت نیاارو در 

جلسات شورا  عالی وزارت نیرو باه ریاسات آقاا     

 دکتر اردکانیان را داشتند 

 

  کمیسیون فنیجلسا  

 

 مراحل کمیسیون فنی جلسه  برگزاری

اول و دوم پروژ  نیروگا  زمین گرمایی 

 1398 دی ما  - دومدار 
 

 کمیسیون جلسه ،9/10/98 مورخ دوشنیه روز در

 مفهومی طراحی" پرویه دوم و اول مراحل فنی

 سال  در "دومدار  گرمایی زمین هاینیروگا 

 تجدیدپذیر ها انری  ساختمان سخنرانی

 مجر  جلسه، ای  در  مردید برمزار نیرو پژوهشگاه

 سایر و مرمایی زمی  انری  ها فناور  توسعه رر 

 کارشناسان رر  مذکور، نماینده کنترل پرویه و 
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 جلساه،  ابتادا   درمدیر پرویه نیز حضور داشاتند    

 نتاایج  خصاوص  در کوتااهی  ساخنرانی  پرویه، مدیر

 ساا،س،  نمااود ایااراد پاارویه دوم و اول مراحاال

 نحاوه  خصوص در را سواالتی پژوهشگاه کارشناسان

 مادیر  کاه  پرسیدند و  از الذکر فوق مراحل اجرا 

 تشاری   حاضاری   بارا   را مربوره ها پاسخ پرویه،

 هاا  مازارش  مفتگوهاا،  خاتماه  از پس ناایتاً  نمود

  مرفتند قرار تأیید مورد مذکور، مراحل

 

  کلیره   یفن ونیسیجلسه کمبرگزاری

مراحررل پررروژ  گرمررایا روسررتای  

 1398 دی ما  -قینرجه 

، جلسه کمیسایون  30/10/98در روز دوشنیه مورخ 

  و اقتصااد  یفنا  یابیا ارز"فنی کلیه مراحل پرویه 

  با استفاده از انری نرجهیق  روستا  یمرما  یتأم

 ساااختمان سااخنرانی سااال  در "ییمرمااا  یزماا

  مردید برمزار نیرو پژوهشگاه تجدیدپذیر ها انری 

 هاا  فنااور   توساعه  رار   مجار   جلسه، ای  در

 راار  کارشناسااان سااایر و مرمااایی زماای  انااری 

 مربوراه  پرویه مدیر و پرویه کنترل نماینده مذکور،

ارا اه   پارویه،  مادیر  ، ابتادا   داشتند  در حضور نیز

ماناه انجاام    4کلیاه مراحال    خصوص مختصر  در

نتااایج و  ساا،س،  نمااود ایااراد شااده در پاارویه 

دستاوردها  حاصل از انجام ای  پرویه برا  حضاار  

 هاا  مازارش  بیان شد و پاس از پرسا  و پاساخ،   

مرفته و خاتمه پرویه  قرار تأیید مورد مذکور، مراحل

  اعالم مردید

 های داخلیکنفرانس

 هفتمین کنفرانس ساالنه انرژی پاک 

 20هفتمی  کنفرانس ساالنه انری  پاک در تااریخ   

دانشاگاه تحصایالت تکمیلای     توساط  1399خرداد 

و تحااات  صااانعتی و فنااااور  پیشااارفته کرماااان

 برمزار خواهد شاد   شار کرمان در سیویلیکا حمایت

https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A+%D9%88+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87+%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A+%D9%88+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87+%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.civilica.com/
https://www.symposia.ir/ListCity/279/1


   

 

 

 

 فناوری های انرژی زمین گرماییطرح توسعه مشترک خبرنامه 

 1398 زمستان ایران، و انجمن علمی انرژی زمین گرمایی

 

 

7 

 

با توجه به اینکه ایا  هماای  باه صاورت رسامی      

برمزار می ماردد، کلیاه مقااالت ایا  کنفارانس در      

ملی نمایه  و نیز کنسرسیوم محتوا پایگاه سیویلیکا 

 /kgut.com-http://www.acec  خواهد شد

 

 

 ینخستین کنهر  سیاستهذاری انرژ 

 2نخستی  کنگاره سیاساتگذار  اناری  در تااریخ     

و تحات   دانشاگاه امیار کییار    توساط  1399خرداد 

 برمزار خواهد شاد   شار تاران در سیویلیکا حمایت

با توجه به اینکه ایا  هماای  باه صاورت رسامی      

برمزار می ماردد، کلیاه مقااالت ایا  کنفارانس در      

پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوا  ملی نمایه 

  خواهد شد

http://energypolicycongress.com/home/ 

 

 

 

 

 

     ششمین کنفرانس ملری بهینره سرازی در

 علوم و مهندسی

ششمی  کنفارانس ملای بایناه سااز  در علاوم و      

 1399اردییاشاااات  18ماندساااای در تاااااریخ  

موسسه علمای تحقیقااتی کوماه علا  آوران      توسط

برمازار   لشاار بابا   در سیویلیکا و تحت حمایتدانش

با توجه به اینکه ای  همای  به صاورت   خواهد شد 

رسمی برمزار می مردد، کلیه مقاالت ای  کنفارانس  

در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتاوا  ملای   

  نمایه خواهد شد
http://ncbme.ir/ 

 

 

    

 

http://www.acec-kgut.com/
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://www.civilica.com/
https://www.symposia.ir/ListCity/98/1
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A+%D9%83%D9%88%D9%85%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A+%D9%83%D9%88%D9%85%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://www.civilica.com/
https://www.symposia.ir/ListCity/368/1
http://ncbme.ir/
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 فنراوری  توسرعه  المللی بین کنفرانس دومین 

 شناسی زمین و معدن مواد، مهندسی

دوماای  کنفاارانس باای  المللاای توسااعه فناااور   

 11ماندسی مواد، معدن و زمی  شناسی در تاریخ 

انجماا  ماادیریت و ماندساای  توسااط 1399تیاار 

شاار   در یلیکاسایو  و تحت حمایات  توسعه فناور 

باا توجاه باه اینکاه ایا        برمزار خواهد شد  تاران

همای  به صورت رسمی برمزار مای ماردد، کلیاه    

مقاالت ایا  کنفارانس در پایگااه سایویلیکا و نیاز      

                                 کنسرساایوم محتااوا  ملاای نمایااه خواهااد شااد  
http://emg.bcnf.ir/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در مصرر

 انرژی
 

 هاا   اناری   در ساز  باینه ملی کنفرانس اولی 

 دانشگاه توسط 1399 تیر 5 تاریخ در تجدیدپذیر

 حمایات  تحات  و دزفاول  شااپور  جناد   صنعتی

 باا   شاد  خواهاد  برمازار  دزفول شار در سیویلیکا

 رسامی  صاورت  باه  هماای   ایا   اینکه به توجه

 در کنفارانس  ایا   مقاالت کلیه مردد، می برمزار

 ملای  محتاوا   کنسرسایوم  نیز و سیویلیکا پایگاه

 شد  خواهد نمایه
http://ore2020.jsu.ac.ir/fa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D9%88+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.symposia.ir/ConferenceOrganizer/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D9%88+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.civilica.com/
https://www.symposia.ir/ListCity/98/1
https://www.symposia.ir/ListCity/98/1
http://ore2020.jsu.ac.ir/fa/
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 خبار خارجیا

 2020تعویق کنهرر  جهرانی زمرین گرمرایی     

برره دلیررل شرریو    - ایسررلند، ریایاویرر 

 بیماری کرونا

 و COVID-19 میر همه بیمار  شیوع به توجه با

 همچنی  و آن ناپذیر جیران و سنگی  پیامدها 

 و ها هفته در جاان سراسر در میتالیان آمار تشدید

 جاانی کنگره برمزارکننده کمیته اخیر، روزها 

 انجم  و( WGS) ایسلند در 2020 مرمایی زمی 

 بررسی از پس( IGA) مرمایی زمی  المللی بی 

 مرفتند تصمی  موجود، ها  مزینه و حاضر شرایط

 نادیده از جلومیر  منظور به و کنگره لغو جا  به

 ای  برمزار  در دخیل افراد تمامی زحمات مرفت 

 مالی، حامیان داوران، نویسندمان، شامل کنگره

 نام ثیت قیالً که کسانی همه الیته و داران غرفه

 - 21 آینده سال به کنگره برمزار  تاریخ  اند، کرده

  مردد موکول ، 2021 مه ماه 26

  جهان در گرمایی زمین نیروگاه های بزرگترین

 بر اساس آخری  آمار منتشر شده در سایت اینترنتی

www.statista.com ،10   نیرومااااه بااازر  زمااای

 (1398)اساافند  2020مرمااایی جاااان در مااارس 

در حال حاضر، نیروماه ها  مذکور معرفی شده اند  

بیشتری  تاوان الکتریکای را از یاک منطقاه زمای       

نکتااه جالااب در مرمااایی واحااد تولیااد ماای کننااد  

ماه ها ای  است که آناا در تماامی  خصوص ای  نیرو

قاره ها  جاان وجود دارند  نیروماه ها  مذکور در 

کشورها  آمریکا، مکزیک، ایتالیاا، کنیاا، انادونز ،    

 نیاز  نیوزیلند و ایسلند واقع شده اند  ذکر ای  نکتاه 

ضرور  است که نیرومااه هاا  زمای  مرماایی بار      

 خالف نیروماه هاا  فسایلی، دارا  فرفیات تولیاد    

بسیار باالیی نیوده و معماوالً در هار منطقاه زمای      

مرمایی واحاد، تعاداد  نیرومااه باا فرفیات هاا        

محدودتر وجود دارند  با ایا  وجاود، نیرومااه هاا      

مذکور همگی از یک منطقه زمی  مرمایی مشترک، 

برق تولید می کنند  بر اساس ارالعات منتشر شده، 

در منطقاه   جااان  مرماایی  زمی  نیروماه بزرمتری 

 فرفیت با متحده، ایاالت در واقع (،Geysers) میزرز

مگاوات، احداث شده است  ای  منطقه زمی   1517

مستقل می باشد که  نیروماه 22مرمایی، متشکل از 

   واقع شده اند فرانسیسکو سان شمال در

http://www.statista.com/


 
 

Geothermal conferences & 

events: 

 

 

 7th International Meeting on Heat 

Flow and the Geothermal Field 

 
May 12 - May 14 | Potsdam, Germany 

Website: http://cermak7.ihfc-iugg.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Geo-Energy for Petroleum Engineers 

May 19 - May 20 | Aberdeen, Scotland, UK 

Website: https://www.geothermal-

energy.org/product/geo-energy-for-petroleum-

engineers/ 

 

 

 

 

 

 How to achieve more by working less: 

boosting your efficiency and 

productivity 

May 19 @ 18:00 - 19:00 | Online 

Website: https://www.geothermal-

energy.org/product/how-to-achieve-more-by-working-

less-boosting-your-efficiency-and-productivity/ 

 

 

 

 

 

 

 

 Geothermal Hackathon 2020 

May 2 @ 8:00 - May 3 @ 18:00 | Sunnursalur at 
IÐNÓ, Vonarstræti 3 Reykjavik, Iceland 

Website: https://www.geothermal-
energy.org/event/geothermal-hackathon-2020/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82nd EAGE Conference and 

Exhibition 
 

June 8 - June 11 | Amsterdam, The Netherlands 

Website: https://eage.eventsair.com/eageannual2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geothermal Regulations, Legislations 

and Incentives 

 
May 6 - May 7 | Basel, Switzerland 

Website: http://www.iga-academy.com/ 

 

 

 

http://cermak7.ihfc-iugg.org/
https://www.geothermal-energy.org/event/7th-international-meeting-on-heat-flow-and-the-geothermal-field/
https://www.geothermal-energy.org/event/7th-international-meeting-on-heat-flow-and-the-geothermal-field/
https://www.geothermal-energy.org/product/geo-energy-for-petroleum-engineers/
https://www.geothermal-energy.org/product/geo-energy-for-petroleum-engineers/
https://www.geothermal-energy.org/product/geo-energy-for-petroleum-engineers/
https://www.geothermal-energy.org/product/how-to-achieve-more-by-working-less-boosting-your-efficiency-and-productivity/
https://www.geothermal-energy.org/product/how-to-achieve-more-by-working-less-boosting-your-efficiency-and-productivity/
https://www.geothermal-energy.org/product/how-to-achieve-more-by-working-less-boosting-your-efficiency-and-productivity/
https://www.geothermal-energy.org/event/geothermal-hackathon-2020/
https://www.geothermal-energy.org/event/geothermal-hackathon-2020/
https://eage.eventsair.com/eageannual2020/
http://www.iga-academy.com/
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 Academic publishing – how to get 

your geothermal research paper 

accepted 

June 4 @ 10:00 - 11:30 | Online 

Website:  https://www.geothermal-

energy.org/product/academic-publishing-how-to-get-

your-geothermal-research-paper-accepted/ 

 

 

 

https://www.geothermal-energy.org/product/academic-publishing-how-to-get-your-geothermal-research-paper-accepted/
https://www.geothermal-energy.org/product/academic-publishing-how-to-get-your-geothermal-research-paper-accepted/
https://www.geothermal-energy.org/product/academic-publishing-how-to-get-your-geothermal-research-paper-accepted/
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