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چشم انداز تحول بزرگ تولید نفت ایران با محوریت ازدیاد برداشت  
مدل هاي توسعه و مشاركت در شركت هاي اكتشاف و تولید )E&P( و تحوالت پیش رو  

روش های جدید تامین منابع مالی خارجی بخش انرژی در دوران پسا برجام  
وضعیت بازیگران كلیدی و بازار انرژی در منطقه و جهان و دیپلماسي انرژي ایران  

رگوالتوري و نهاد های تنظیم مقررات در بخش انرژي؛ تجارب جهاني و راهبردهاي ملي   
نقـش و جایـگاه قراردادهـای بهره بـرداري و نگهـداری )O&M( و شـركت های صاحـب صالحیـت در صنایـع نفـت و گاز جهـان و توسـعه نقش این   

شـركت ها در ایـران
مدل هاي كسب و كار، تجارب و الگوهاي موفق توسعه صنایع پایین دستي پتروشیمي  

بررسـي آینـده بـازار فرآورده هـاي نفتـي و نقـش آینـده ایران و بخـش خصوصی در عرضـه و تجـارت آن )برنامه هاي تولیـد، عرضه، صادرات، سـوآپ   
بانكرینگ( و 

تحـوالت و تجـارب موفـق جهانـی در اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیر، حضور شـركت های NOC و IOC درگسـترش و توسـعه آنهـا و راهكارهای   
توسـعه در ایران 

راهكارهاي بهبود راندمان زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق؛ مشوق های سرمایه گذاری، فرصت ها و تهدیدها  
چالش های قیمت گذاری برق و سیستم های هوشمند توزیع     

راهكارهای به كارگیري گسترده مشاركت هاي عمومي - خصوصي )PPP( در بخش انرژي  
ظرفیت های استفاده از كسب و كارهاي كوچك در توسعه بخش انرژي  
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حامیــان و شــرکت کننــدگان دوره هــای گذشــته نمایشــگاه

Mitsubishi co  
  انجمن نفت

  باشگاه نفت و نیرو
  سازمان مدیریت صنعتی
  ستاد توسعه فناوری نانو

  شركت احداث
  شركت اكشن

  شركت الكتریك سازان افق كویر
  شركت انرژی دانا

  شركت ایران آروین
  شركت آریا ترانسفو قدرت
  شركت آریا همراه سامانه

  شركت بازرگانی پتروشیمی
  شركت بناگستر كرانه

  شركت بیرووریتاس
  شركت بین المللی طراحی توسعه و ساخت كاالمهر دنیا

  شركت بین المللی فراز توسعه انرژی
  شركت پتروپارس

  شركت پرشیا شیدک رایا
  شركت تاپیكو

  شركت تامین سرمایه بانك ملت
  شركت تبادل سازان

OTC شركت توربو كمپرسور نفت  
  شركت توسعه انرژی تجارت آسیا

  شركت توسعه انرژی نارگان آمیتیس
  شركت توسعه تامین پرشیا

  شركت تولید پوشش لوله ماهشهر
  شركت تولیدی صنعتی فراسان

  شركت تولیدی صنعتی و شیمیایی گیتی آسا
  شركت جهان پارس

  شركت چاه پیمای مهران
  شركت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

  شركت راینه داران
  شركت سرما افزا

  شركت سیاالت حفاری پارس
  شركت صنایع الكترونیك فاران

  شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگ(
  شركت صنایع فراساحل

  شركت طلوع ایده پردیس
  شركت فراب

  شركت فن آوری فراساحلی دلتا
  شركت فن آوری نوین نیرو

  شركت فوالد اكسین خوزستان
  شركت كارگزاری خبرگان سهام

  شركت كولر هوایی آبان
  شركت گسترش انرژی پاسارگاد

  شركت ماهتاب گستر
  شركت مدیریت طرح های صنعتی ایران

  شركت مدیریت هیربدان
  شركت مگاماشین

  شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی
  شركت ملی صنایع پتروشیمی

  شركت ملی گاز ایران
  شركت ملی نفت ایران

  شركت ملی نفتكش
  شركت مهندسی فنون برتر فیدارو تاو

  شركت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
OIEC شركت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  

  شركت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
  شركت مهندسین مشاوره سازه

  شركت موننكو ایران
  شركت نارگان

  شركت نفت ایرانول
  شركت نفت پارس

  شركت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
  شركت نوین پودمان برتر

  شركت هوا ابزار تهران
  گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

  گروه توسعه انرژی تدبیر
  گروه مپنا

  مشاركت مشانیر و پتروالكتریك

Join Olympic of Petroleum & Energy
World-Class Congress

WebSite: www.ipeccongress.com
Email: info@ipeccongress.com 

Secretariat: +9821-88982460-61
Exhibition & Sponsor: +9821-88995830 - 88979565      




