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 (نفت دانشگاه تهران مهندسي انستيتوو عضو هيأت علمي   استراليا UWA دانشگاه ك مخزن از ژئوفيزيدكترای )

 
    Objective: This course aims to provide an understanding in the integration of reservoir engineering with the seismic 

method through the subject of 4D seismic analysis. The student should come away with a broader understanding, and specific 
working tools, for the use and evaluation of 4D seismic data. 

  

 

زمين شناسي، حفاری ، مخزن و مهندسين نفت زمين شناسي، حفاری ، مخزن و مهندسين نفت   و شاغلين حوزهو شاغلين حوزه  كارشناسانكارشناسان  :مخاطبين دوره         

 :محتوای دوره

Introductory concepts 

4D seismic – the very first basics 

Selected examples – vertical sections and maps 

4D seismic and the field’s life cycle – maturity/ production management and survey frequency 

What can 4D seismic provide for dynamic reservoir management? 

The flow simulation model – centric view 

What do reservoir engineers need? 

Effort versus cost, value of information 

Reservoir and production dependent 4D signatures 

4D seismic noise levels 

Characteristics of the reservoir signal 
Examples of gas injection, gas out of solution, pressure depletion with compaction drive, steam injection, gas 
production, water injection, pressure relaxation, pressure depletion without compaction drive 

Classroom exercises 

The rock and fluid physics basis of 4D interpretation 

Context and relevance 

Predicting the effect of pressure changes 

Predicting the effect of saturation changes 

Pressure and saturation changes 

Applications of the petroelastic model 
Seismic determination of the petroelastic parameters 

How well is the petroelastic model performing to date? 

Classroom exercises 

  

    9966الي الي     0:300:30: : از ساعت از ساعت   : : ساعت برگزاریساعت برگزاری                                    روز روز   44به مدت به مدت   93193166//0077//4444از از   : : زمان برگزاریزمان برگزاری
  

  واحد آموزش و تجهيز نيروی انساني واحد آموزش و تجهيز نيروی انساني بلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت،     ::برگزاریبرگزاری  مكانمكان

    049049--4044404433004004تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن   شركت  متبوع يا شركت  متبوع يا / / ارسال معرفي نامه از سازمان ارسال معرفي نامه از سازمان : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادی است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندبا توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادی است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند))  93169316//0077//4444حداكثر تا تاريخ حداكثر تا تاريخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهای درآمدهای   ))    داری كلداری كل  بانك ملي ايران به نام خزانهبانك ملي ايران به نام خزانه  49744610090094974461009009واريز وجه  به شماره حساب واريز وجه  به شماره حساب   --به ازای هر نفربه ازای هر نفر  ريالريال  000000،،7،4007،400    ::هزينه دوره هزينه دوره 

و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس       46094609IIRR  70007000  00040004  97449744  61006100  90099009يا شماره شبا يا شماره شبا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

  ((سرويس اياب و ذهاب عموميسرويس اياب و ذهاب عمومي  مل هزينه استاد، بسته آموزشي، گواهينامه، ناهار، پذيرايي، مل هزينه استاد، بسته آموزشي، گواهينامه، ناهار، پذيرايي، شاشا))  0494473170704944731707

گرددگردد  مابين كسر ميمابين كسر مي  هزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از حساب فيهزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از حساب في..  

      تماس حاصل فرماييدتماس حاصل فرماييد    0494044304940443993993و و   0490494473170744731707جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره..  

    شگاه صنعت نفتشگاه صنعت نفتپژوهپژوه  آموزشآموزش


