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 سرشناسه: کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو ) چهارمین: 1397: تهران(
 عنـوان و نام پدیـدآور: مجموعـه سـخنرانی های چهارمین کنگـره راهبـردی نفت و نیـرو: مرکـز همایش های 
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]برگزار کننده و سفارش دهنده باشگاه نفت و نیرو[.
 مشخصات نشر: موسسه رویش راهبرد توسعه آریا، 1398.  
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برگزارکننده
ــان و  ــد، محقق ــان ارش ــران، کارشناس ــکل از مدی ــاد، متش ــردم نه ــازمان م ــک س ــوان ی ــرو به عن ــت و نی ــگاه نف باش

صاحب نظــران برجســته در زمینه هــای مدیریــت، اقتصــاد انــرژی، فنــاوری، امــور حقوقــی و بازرگانــی در حــوزه ی نفــت 

و انرژی است که در فضایی غیرانتفاعی و غیرسیاسی فعالیت  های خود را پی می گیرد. 

ــه از  ــتفاده ی بهین ــت اس ــگان کشــور جه ــاالن و نخب ــان فع ــر می ــا و موث ــاد ارتباطــی پوی ــال ایج ــه دنب ــن تشــکل ب ای

ظرفیت هــا و تجربه هــای شــاخص ملــی در حــوزه نفــت و انــرژی اســت تــا بــه صورتــی هدفمنــد و کارا، زمینــه انتقــال 

دانــش و تجربــه  ایــن افــراد بــه ســوی کارآفرینــان و فعــاالن اقتصــادی در بخــش خصوصــی و تصمیم گیرنــدگان و مجریــان 

در قــوای ســه گانه  جمهــوری اســامی ایــران گام برمــی دارد. باشــگاه نفــت و نیــرو کمــک نظــری و راهبــردی بــه حــل 

مشــکات کشــور و نیــز نقــد رویه هــای مــورد عمــل، بــا هــدف بــارور کــردن و بهبــود رونــد تصمیم گیــری در کشــور و 

نیــز کمــک بــه توســعه کســب وکار بــا ارایــه پیشــنهادها و بــه طــور کلــی تولیــد فکــر، ایــده و توصیــه در حــوزه ی نفــت و 

نیرو را در دستور کار خود دارد.

ــردی،  ــای راهب ــا و کنگره ه ــزاری نشســت های تخصصــی، همایش ه ــا برگ ــود را ب ــای خ ــام ماموریت ه ــن تشــکل انج ای

ــه بخــش خصوصــی و  ــرای ارایــه مشــاوره های مــوردی و دایمــی ب انتشــار نشــریات، تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی ب

دولتــی و انجــام تحقیقــات، نقــد و بررســی مســایل از نــگاه راهبــردی، رصــد و ردیابــی تحــوالت و تحلیــل وقایــع مهــم و 

ــای  ــا نیازه ــای آموزشــی متناســب ب ــه برنامه ه ــرژی و ارای ــت و ان ــت نف ــی در صنع ــه ای و جهان ــی، منطق ــذار مل تاثیرگ

تخصصی، دنبال می کند.

اعضای شورایعالی باشگاه )به ترتیب حروف الفبا(
آقایـان: محمـد ایروانـی، حبیب اله بیطرف، عبدالحسـین ثمـری، رکن الدیـن جوادی، عباس شـعری مقدم، محمدعلـی عمادی،

ــزی، ــیدمهدی میرمع ــتانی، س ــری اردس ــا منوچه ــی، غامرض ــد ماک ــان، محم ــر فخریه کاش ــژاد، اصغ ــی ن ــیر فتح اردش

غامحسین نوذری

هیات مدیره باشگاه )به ترتیب حروف الفبا(
آقایان: محمد ایروانی، عبدالحسـین ثمری، احمد داودی، سیدابوالحسـن سیدخاموشـی، سـیدمحمد صحفی، بهمن مسعودی، 

سیدمهدی میرمعزی

پنج
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همراهان برگزاری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  

وزارت نفت  
وزارت نیرو  

وزارت صنعت، معدن و تجارت  
شرکت ملی نفت ایران  

شرکت توانیر  
شرکت ملی گاز ایران   

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(  
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ایران )ساتبا(  

شرکت ملی صنایع پتروشیمی  

)GECF(مجمع کشورهای صادرکننده گاز  
دانشگاه تهران  

دانشگاه صنعتی شریف  
دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

دانشگاه صنعت نفت آبادان  
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  

دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور   
پژوهشگاه صنعت نفت  

پژوهشگاه نیرو  
انجمن نفت ایران  

جامعه مهندسان مشاور ایران  
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا(  

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران  
انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی   

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران )ستصا(  
انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت )صنایع نفت ونیرو(  

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی  
فدراسیون صنعت نفت ایران  

انجمن اتوماسیون صنعتی  

شش
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شورای سیاست گذاری*
مهندس رکن الدین جوادی )معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری و رییس شورای سیاستگذاری کنگره(  

مهندس مرضیه شاهدایی )قائم مقام وزیر نفت(  

مهندس ستار محمودی )قائم مقام وزیر نیرو(  

دکتر محمود نیلی احمدآبادی )رییس دانشگاه تهران(  

دکتر منصور معظمی )معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(  

مهندس حمیدرضا عراقی )معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران(  

دکتر همایون حائری )معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی(  

دکتر سیدرضا نوروززاده )معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی(  

دکتر امیرحسین زمـانی نیا )معاون وزیر نفت در امور بین الملل(  

مهندس حبیب اله بیطرف )معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری و رییس شورایعالی باشگاه نفت و نیرو(  

مهندس سیدمهدی میرمعزی )رییس هیات مدیره باشگاه نفت و نیرو(  

احمد داودی )دبیر باشگاه نفت و نیرو(  

دکتر غامرضا منوچهری )معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران(  

دکتر حسین کاظم پور اردبیلی )نماینده ایران در هیات عامل اپک(  

دکتر عباس علی آبادی )مدیرعامل گروه مپنا(  

دکتر محمدحسن پنجه شاهی )رییس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران(  

مهندس رضا خیامیان )رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(  

مهندس بهزاد حضرتی )رییس هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی(  

مهندس عبدالرضا پروین )رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران(  

دکتر بهروز گتمیری )رییس جامعه مهندسان مشاور ایران(  

در ایـن کتـاب سـمت های افـراد براسـاس موقعیـت شـغلی ایشـان در بازه زمانـی برگزاری چهارمین کنگره نفـت و نیـرو در مهرماه   *
سـال 1397 درج شـده اسـت و تغییـرات انجـام شـده پـس از آن و در زمـان انتشـار، مـاک درج سـمت ها قـرار نگرفتـه اسـت.

هفت
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کمیته راهبری
احمد داودی )دبیر باشگاه نفت و نیرو و دبیر کنگره(  

مهندس سید مهدی میرمعزی  
مهندس سید ابوالحسن سیدخاموشی  

محمد ایروانی  
مهندس بهمن مسعودی  

دکتر غامرضا منوچهری اردستانی  
دکتر رضا دهقان  

دکتر سید امیر طالبیان  
مهندس فرناز علوی  

مهندس جعفر ربیعی  
مهندس حسن منتظر تربتی  

دکتر سید علی حسینی  
دکتر محمدحسن پنجه شاهی  

سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی ایران  

هشت
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مدیران نشست ها

نشست اول: نقش CSR در تغییر فضای کسب و کار شرکت های فعال در حوزه صنعت 

سید امیر طالبیان )مشاور اجتماعی وزیر نفت(    

نشست دوم: بررسی پارادایم های جدید در باالدستی صنعت نفت و گاز
غامرضا منوچهری )معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران(   

نشست سوم: راهبردهای پیشنهادی برای اصالح سیاست ها،  ساختار و مقررات بازار برق ایران 
بهمن مسعودی )قائم مقام شرکت ماهتاب گستر(   

نشست چهارم: آخرین پیشرفت های مدیریت پروژه در صنعت نفت و گاز
رضا دهقان )رییس هیات مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن((   

نشست پنجم: هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی؛ نگاهی بر الزامات و چالش ها و آسیب شناسی 
توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی

جعفر ربیعی )مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(   

نشست ششم: دورنمای تولید و مصرف گاز و ارتباط آن با شدت مصرف انرژی و تخصیص گاز مازاد
رکن الدین جوادی )معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری(   

نه
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ده

شعار کنگره: توسعه فضای کسب و کار نفت و نیرو مبتنی بر 
رشد ظرفیت های داخلی

محورهای کنگره

باالدستی

بررسی پارادایم های جدید در باالدستی صنعت نفت و گاز  

تغییر فضاي کسب وکار، الزامات محیطي توسعه در باالدستي صنعت نفت و نقش جدید بخش خصوصي  

پایین دستی

دورنمای تولید و  مصرف نفت کوره در ایران   

هلدینگ ها در صنعت  پتروشیمی  

آینده صنعت گاز: تخصیص مازاد تولید، کاهش شدت انرژي و امنیت عرضه  

تجارت گاز  

برق

اقتصاد و بازار برق  

تاثیر دیجیتالیزه شدن بر صنعت برق  

صادرات برق یا صادرات گاز  
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عمومی

چالش های مدیریت پروژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  

سناریوهای آتی چشم انداز انرژی  

راهبردهای بهبود نظام حکمرانی و تنظیم گری  

چالش ها و راهکارهاي تامین منابع مالي  

یازده
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دوازده

حامیان کنگره

حامیان پالتین 

مدیریت هیربدانگسترش انرژی پاسارگاد

مهندسی و ساختمان صنایع نفت )اویک(

گروه توسعه انرژی تدبیر

پتروشیمی پارس )سهامی عام(

تولید پوشش لوله ماهشهر

پرشین راد گروه )پرادکو(

انرژی دانا

پتروشیمی بندر امام

مهندسان مشاور تهران رایمند

ماهتاب گستر

ایران آروین

حامیان طالیی 

حامی نقره ای 
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حامیان رسانه ای 

سیزده






