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زمینه اصلی و محورها

آینده نگری فضای کسب وکار در صنایع نفت و نیروی 
ایران با محوریت بخش خصوصی

چشم انداز آتی اوپک و غیر اوپک
مقتضیات جدید بازارهای منطقه ای و بین المللی گاز

ارزهای دیجیتال؛ فرصت ها و تهدیدها
CSR در نفت و گاز

8 میلیون بشکه تولید نفت، رویا یا واقعیت
روابط مالی نفت و دولت

چالش های محیط زیستی؛ پیشرفت یا عقب گرد
شرکت های دانش بنیان، استارت آپ کلید تحول آینده نفت

مــروری بر اجرای سیاســت های اصل 44 قانون اساســی و 
برون سپاری تصدی گری های دولت

بازنگری مرزهای حاکمیت تصدی گری با رویکرد برون سپاری 
فعالیت ها

تجدید و اصالح ساختار وزارت نفت با بهره گیری از تجربیات و 
مطالعات بین المللی

تامین مالی توسعه بخش های نفت و نیرو، بورس و اوراق مالی

 
    

  

 
 

  
  

    

 

  

 

  

 
 

 

  
  

معرفی کنگره
 بنیانگــذاری و تداوم برگزاري منظــم رویدادهایی که بــا نگاهی محتوایی و
 راهبردی به بررسی مسایل و چالشهای حوزه نفت و نیرو میپردازد، ميتواند با
 رویکرد توامان فنی و اقتصادی، اثرات عمیق و بلندمدتی بر سیاستگذاریهای
 این دو حوزه داشته باشد. در همین راستا باشگاه نفت و نیرو به عنوان یک نهاد
غیردولتی، از سال 1394 اقدام به برگزاری متوالی و پایدار کنگره راهبردی نفت

و نیرو کرده است.
 این کنگره در دوره گذشــته مشــابه ســالهای قبل، با اســتقبال و  مشارکت
 فعال بیش از 1500 شــرکتکننده داخلی و خارجی و 30 ســخنران از مدیران
 و نخبگان برجســته داخلی و بینالمللی در حوزههای نفت و نیرو، برگزار شــده
 است. این رویداد با پرداختن به مسایل حرفهای حوزههای نفت و نیرو با نگاهي
راهبردي، هماکنون بهعنوان بزرگترین گردهمایی بیواسطه نخبگان، مدیران،
پژوهشگران و دستاندرکاران داخلی و خارجی این دو حوزه شناخته شده است.

هزینه و نحوه ثبت نام
 هزینه خالص ثبتنام معادل 7،200،000 ریال میباشد.  

 در صورت ثبت نام گروهی بیش از 5 نفر، 10 درصد تخفیف داده میشود. هزینه
خالص ثبتنام برای دانشــجویان با ارایه کارت دانشــجویی معادل 2،000،000
 ریال اســت. هزینه ثبت نام برای اعضای باشگاه شامل 60 درصد تخفیف است.
 به دانشــجویان ممتاز دانشگاههای برتر و اعضای فعال کمیته دانشجویی باشگاه
بورسیه ثبتنام تعلق خواهد گرفت. 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق

اضافه میشود.

ثبت نام در نمایشگاه
 عالقهمندان به ثبتنام در نمایشــگاه نفت و نیرو پس از بررسی پالن نمایشگاه و
تعرفه اجاره غرفه میتوانند نسبت به تکمیل فرم ثبتنام و دریافت فاکتور، پرداخت

هزینه و ارسال مدارک به ستاد برگزاری اقدام نمایند.



 * 
Names are in Alphabetical Order  * سمت های افراد بر اساس موقعیت شغلی ایشان در بازه زمانی برگزاری کنگره درج شده است
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OPEC
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Daimler
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IRENEX
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Gh. Manouchehri
NIOC

Jose Miramontes
UOP Limited

Danielle Morel
TOTAL

Hiroshi Ogawa
Chiyoda Corporation

Inigo S. Eizaguirre
Ves tas Wind Sys tem

Chris tof Van AGT
IEF

Jozsef Toth
WPC

Ildar Shaykhutdinov
Rosneft Oil Company

H. Montazer Torbati
Gas Engineering and 
Development Company

D. Van Batenburg
Shell
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Eni
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JGC Corporation
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Ali larijani
President of the Islamic 

Parliament of Iran

Eshagh Jahangiri
Firs t Deputy of President

Bijan Zanganeh
MOP

Roknodin Javadi
MOP

Ali Kardor
MOP

Habibolah Bitaraf
MOP

Marziyeh Shah-Daei
MOPJafar Rabiee

Persian Gulf Chemical

برخی از ســخنرانان کلیدی دوره های گذشته

David Kramer
Energy Charter

Stephane Michel
TOTAL 

P. Munk Andersen
Maersk Oil

Rainer Seele
OMV
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