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پیــام رییس شورای سیاست گذاری

در ســال گذشــته عنــوان کردیــم کــه تحــوالت ســاختاری اخیــر در بازارهای 
بین المللــی، ناشــی از تولیــد نفــت و گاز از ســاختارهای غیرمتعــارف 
به ویــژه شــیل، رفتارهــای تجــاری ناســازگار بــا قوانیــن و رویه هــای 
و  وســایل  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  شــتابان  توســعه  و  بین المللــی 
تجهیــزات مصرف کننــده آنهــا، تهدیــدات جــدی را متوجــه بازارهــای ســنتی 
و ســازمان هایی چــون اپــک نمــوده اســت. دور از انتظــار نخواهــد بــود کــه طــی ســال های آینــده 
رقابت هــای درون اپــک نیــز تشــدید شــود و داشــتن ظرفیــت مــازاد تولیــد اهمیتــی حیاتــی بــرای 
اعضــای اصلــی آن از جملــه ایــران پیــدا کنــد و موضــوع تولیــد زودتــر یــا دیرتــر از منابــع نفــت و 

ــد.  ــژه ای کســب نمای گاز اهمیــت وی
الزم اســت توجــه داشــته باشــیم کــه کاهــش شــدید تولیــد و فــروش نفــت ایــران، تبعــات سیاســی 
مثــل کاهــش قــدرت چانه زنــی در روابــط بین الملــل، کاهــش قــدرت نظردهــی در تعییــن قیمــت 
ــته و  ــی داش ــی را در پ ــاد داخل ــدید در اقتص ــای ش ــورم و تکانه ه ــک، و ت ــدات اپ ــقف تولی و س
خواهــد داشــت. بــاز پــس گرفتــن بــازار از دســت رفتــه، بازگردانــدن پــول فــروش  تولیــدات قبلــی، 
ــراروی متخصصــان و  ــد و ... هــر یــک چالشــی ف ــد، کســب فناوری هــای جدی ــدرت تولی ــای ق احی
دســت اندرکاران نفــت و نیــروی کشــور اســت کــه بررســی دقیــق روش هــا و پیامدهــا را می طلبــد. 
بــر همیــن اســاس چشــم انداز ســرمایه گذاری، تولیــد، مصــرف و بــازار نفــت و نیــروی ایــران، محــور 
ــا تــم اصلــی ششــمین دوره کنگــره نفــت و نیــرو انتخــاب شــده اســت. در ســال های گذشــته و  ی
ــرا  ــکا از برجــام و اخی ــه آمری ــا و خــروج یک جانب ــا تشــدید تحریم ه مشــخصا دو ســال گذشــته، ب
نیــز همه گیــری ویــروس کرونــا، در حوزه هــای نفــت و نیــرو بــا شــرایط تــازه ای مواجــه هســتیم کــه 
ــر موضــوع  ــال تمرکــز ب ــه عنــوان مث ــد اولویت هــای تصمیم گیــری را تغییــر دهــد. ب بعضــا می توان
ــم  ــرایط تحری ــی در ش ــه حت ــواردی اســت ک ــه م ــرژی از جمل ــازی مصــرف ان ــت و بهینه س مدیری
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می توانــد بــه صــادرات بیشــتر گاز و فــراورده هــای نفتــی کمــک نمــوده و نیــاز بــه ســرمایه گذاری 
در توســعه را کاهــش دهــد. 

افزایــش تولیــد تــا هشــت میلیــون بشــکه در روز یکــی از موضوعــات جالــب توجهــی بــود کــه ســال 
گذشــته بــرای نخســتین بــار در کنگــره نفــت و نیــرو مطــرح شــد تــا در وهلــه نخســت بــه عنــوان 
یــک چالــش، نظــرات موافــق و مخالــف را نســبت بــه ضــرورت موضــوع جلــب نمایــد. همیــن موضوع 
بالفاصلــه مــوج جدیــدی از مباحثــات و اقدامــات را در صنعــت نفــت بــه راه انداخــت و در جمع هــای 
مختلــف و نشســت های مدیریتــی و کارشناســی مــورد مداقــه و بررســی قرارگرفتــه و حتــی بــه اخــذ 

تصمیماتــی نیــز منجــر شــد. 
ــان  ــورهای جه ــام کش ــد تم ــز همانن ــران نی ــا در ای ــروس کرون ــری وی ــال همه گی ــن ح در همی
شــرایط خــاص و تــازه ای را ایجــاد کــرده و نــه تنهــا بحث هــای جــدی در مــورد اثــرات 
ــل  ــروری مث ــالم ض ــن دارو و اق ــت تامی ــردم )از جه ــالمت م ــورها و س ــاد کش ــر اقتص ــم ب تحری
ــر  ــه ب ــت؛ بلک ــه راه انداخ ــان(، ب ــاز کادر درم ــورد نی ــات م ــن و ملزوم ــک، واکس ــور، ماس ونتیالت
ــتمرار  ــز اس ــرایط و نی ــن ش ــت. ای ــوده اس ــذار ب ــز اثرگ ــا نی ــیاری از رویداده ــزاری بس ــوه برگ نح
ــم،  ــا در دوره شش ــت ت ــر آن داش ــره را ب ــت اندرکاران کنگ ــا، دس ــاختاری و تحریم ه ــوالت س تح
ــد.  ــت ها بپردازن ــوع نشس ــن موض ــازه و تدوی ــای ت ــرح محوره ــه ط ــتری ب ــیت بیش ــا حساس ب
بنابرایــن عــالوه بــر ایجــاد تغییراتــی در نحــوه برگــزاری کنگــره نفــت و نیــرو کــه بــه صــورت نیمــه 
حضــوری و آنالیــن خواهــد بــود، در انتخــاب موضــوع نشســت ها نیــز دقــت شــده تــا حداقــل یــک 
نشســت بــه آینــده بازارهــای صادراتــی نفــت، فــرآورده و پتروشــیمی و یــک نشســت هــم بــه نقــش 
ــن  ــل از ای ــج حاص ــدوارم نتای ــد. امی ــاص یاب ــاکرونا اختص ــی در دوران پس ــای بین الملل همکاری ه
گفتگوهــا، راه هــای جدیــد و موثــری را فــراروی بخــش انــرژی کشــور کــه در یکــی از خطیرتریــن 

برهه هــای زمانــی خــود واقــع شــده اســت، قــرار دهــد.  

سید مهدی میرمعزی



7

     فهـرست 

معرفی برگزار کننده ..............................................................................................................8  
کمیته راهبری .........................................................................................................................9  
همراهان برگزاری ..................................................................................................................10  
11................................................................................................................... محورهای کنگره   
تیم اجرایی ............................................................................................................................ 12  
حامیان ................................................................................................................................... 13  
نگاه اجمالـی ....................................................................................................................... 14  
برنامه زمانبندی کامل  .......................................................................................................... 15  
رزومه سخنرانان .................................................................................................................. 19  



ت و نیـرو
شگاه نف

شمین کنگره راهبردی و نمای
ب راهنمای ش

کتا

8

معرفی برگزار کننده

باشـگاه نفـت و نیـرو به عنوان یک سـازمان مـردم نهاد، متشـکل از مدیران، کارشناسـان ارشـد، محققان 
و صاحب نظـران برجسـته در زمینه هـای مدیریـت، اقتصـاد انرژی، فنـاوری، امـور حقوقـی و بازرگانی در 
حـوزه ی نفـت و انرژی اسـت کـه در فضایـی غیرانتفاعی و غیرسیاسـی فعالیت  های خود را پـی می گیرد. 
ایـن تشـکل بـه دنبال ایجـاد ارتباطی پویا و موثـر میان فعاالن و نخبگان کشـور جهت اسـتفاده ی بهینه 
از ظرفیت هـا و تجربه هـای شـاخص ملـی در حـوزه نفـت و انـرژی اسـت تـا به صورتـی هدفمنـد و کارا، 
زمینـه انتقـال دانـش و تجربـه  این افـراد را به سـوی کارآفرینان و فعـاالن اقتصـادی در بخش خصوصی 
و تصمیم گیرنـدگان و مجریـان در قـوای سـه گانه  جمهـوری اسـالمی ایران فراهـم نماید. باشـگاه نفت و 
نیـرو کمـک نظـری و راهبـردی به حل مشـکالت کشـور و نیز نقـد رویه های مـورد عمل، با هـدف بارور 
کـردن و بهبـود رونـد تصمیم گیـری در کشـور و نیز کمک به توسـعه کسـب وکار با ارایه پیشـنهادها و به 
طـور کلـی تولیـد فکر، ایـده و توصیه در مورد کلیه مسـایل، سیاسـت عمومـی داخلی و منطقـه ای را در 

دسـتور کار خود دارد.
ایـن تشـکل انجـام ماموریت هـای خـود را بـا برگـزاری نشسـت های تخصصـی، همایش هـا و کنگره های 
راهبـردی، انتشـار نشـریات، تشـکیل کارگروه های تخصصی بـرای ارایه مشـاوره های مـوردی و دایمی به 
بخـش خصوصـی و دولتـی و انجـام تحقیقـات، نقـد و بررسـی مسـایل از نگاه راهبـردی، رصـد و ردیابی 
تحـوالت و تحلیـل وقایـع مهـم و تاثیرگـذار ملـی، منطقـه ای و جهانـی در صنعت نفـت و انـرژی و ارایه 

برنامه هـای آموزشـی متناسـب بـا نیازهـای تخصصی، دنبـال می کند.

اعضای شورایعالی باشگاه )به ترتیب حروف الفبا(
آقایـان: محمـد ایروانـی، حبیب الـه بیطرف، عبدالحسـین ثمری، رکن الدیـن جوادی، عباس شـعری مقدم، 
محمدعلی عمادی، اردشـیر فتحی نژاد، اصغر فخریه کاشـان، محمد مالکی، غالمرضا منوچهری اردستانی، 

سـیدمهدی میرمعزی، غالمحسین نوذری

هیات مدیره باشگاه )به ترتیب حروف الفبا(
آقایان: محمد ایروانی، عبدالحسین ثمری، احمد داودی، سیدابوالحسن سیدخاموشی، سیدمحمد صحفی، 

بهمن مسعودی، سیدمهدی میرمعزی
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اعضای کمیته راهبری   )به ترتیب حروف الفبا(

محمد ایروانی )مدیرعامل محترم شرکت انرژی دانا(  
دکتر فرهاد جوانمردی )دبیر محترم شورایعالی سرمایه گذاری صنعت نفت(  

احمد داودی )نایب رییس محترم شورای رقابت(  
دکتر رضا دهقان )معاون محترم مدیرعامل در توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران(  

  مهندس جعفر ربیعی )مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(
مهندس محمد مالکی )معاون برق و رییس هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد(  
مهندس حسن منتظر تربتی )معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران(  

تالین منصوریان )مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران(  
)OIEC دکتر غالمرضا منوچهری اردستانی )مدیرعامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  

مهندس سید مهدی میرمعزی )مدیرعامل محترم شرکت گسترش انرژی پاسارگاد(  
مهندس محمدعلی وحدتی )رییس محترم هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق(  

دکترعلیرضا یزدی زاده )معاون محترم برنامه ریزی و کنترل راهبردی گروه مپنا(  
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همراهان برگزاری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  
وزارت نفت  
وزارت نیرو  

شرکت ملی نفت ایران  
شرکت توانیر  

شرکت ملی گاز ایران   
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ایران )ساتبا(  

شرکت ملی صنایع پتروشیمی  
دانشگاه تهران  

دانشگاه صنعتی شریف  
دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

دانشگاه صنعت نفت   
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  )اپک(   

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

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی  
انجمن اتوماسیون صنعتی  



11

چشـم انـداز سـرمایه گذاری، تولیـد، مصـرف و بـازار نفت و 

ایران نیـروی 

محورها

آینده تولید و مصرف گاز  
پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه، نقش دولت و بخش خصوصی   

چالش های سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ایران  
تولید در باالدست با هدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت   

تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران  
افق های پیش روی تجارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز   
مازاد تولید متانول، آثار قیمتی و تکمیل زنجیره ارزش   

آینده بازارهای صادراتی نفت، فرآورده و پتروشیمی و نقش همکاری های بین المللی در دوران پساکرونا    
رگوالتوری نفت و نیرو   

تقویت شرکت های E&P برای دستیابی به ظرفیت هشت میلیون بشکه تولید نفت   
روش های نوین تامین مالی با نگاه به بازار سرمایه   
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شمین کنگره راهبردی و نمای
ب راهنمای ش
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تیم اجرایی کنگره و نمایشگاه

مهندس علی گلریز مدیر بخش نمایشگاه  

مریم سبزعلی مدیر دبیرخانه کنگره  

رضا اخضری   نگارش بیانیه و جمع بندی             

سمیه منصوری امور مالی    

مریم ابهری، شبنم اسفندیارپور دبیرخانه کنگره   

شراره وکیل بازاریابی بخش نمایشگاه  

عاطفه کولیوند، ناهید خوش نظر دبیرخانه باشگاه   

مرتضی بیات مسوول تدارکات و پشتیبانی 

الهه لطفی گرافیک و صفحه آرایی  
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حامیان کنگره

حامیان پالتین
گسترش انرژی پاسارگاد  
پرشین رادگروه )پرادکو(  

انرژی دانا  
صنایع پتروشیمی خلیج فارس  

گروه توسعه انرژی تدبیر  
شرکت مدیریت هیربدان  

حامیان طالیی
شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام   

حامیان نقره 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان  

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت )اویک(   
ماهتاب گستر  

شرکت پتروشیمی پارس   
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شگاه نف
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ت و نیرو )بهمن 1399(
ی و نمایشگاه نف

ی به ششمین کنگره راهبرد
نگاه اجمال

IPEC
 2021

روز اول
سه شنبه 7 بهمن ماه 1399 

15:45-17:00
14:00-15:15

11:00-12:15
9:00-10:30

ت و نیروی ایران
تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نف

ش غیردولتی در
ش های سرمایه گذاری بخ

چال
ت برق و انرژی های تجدیدپذیر ایران

صنع
آینده تولید و مصرف گاز

افتتاحیه
ت با هدف پتروشیمی و مرز

تولید در باالدس
ت

ش آفرینی این صنع
 نق

ت
ش دول

پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه، نق
ش خصوصی

 و بخ

روز دوم
چهار شنبه 8 بهمن ماه 1399  

17:00-18:15
15:30-16:45

14:00-15:15

ش 
ت، فرآورده و پتروشیمی و نق

آینده بازارهای صادراتی نف
همکاری های بین المللی در دوران پساکرونا

ش
مازاد تولید متانول، آثار قیمتی و تکمیل زنجیره ارز

ش آفرینی و مصرف گاز
ش روی تجارت، ارز

افق های پی

روز سوم
پنج شنبه 9 بهمن ماه 1399

12:15-13:00
10:30-12:00

9:00-10:15

اختتامیه
ت میلیون 

ت هش
&E برای دستیابی به ظرفی

P ت های
ت شرک

تقوی
ت

بشکه تولید نف
ت و نیرو

رگوالتوری نف
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برنامه صبح روز سه شنبه 7 بهمن 1399

معرفی نشستزمان بندی کلی

9:0-10:30
افتتاحیه

بیژن زنگنه، وزیرنفت

استراحت و تبادل نظر10:30-11:00

11:00-12:15

آینده تولید و مصرف گاز 

سخنرانان:
 رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران )رییس نشست(

 محمدرضا صدیقی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران
عبدالمحمد دلپریش، مشاور عالی برنامه ریزی و توسعه معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران

 محسن خجسته مهر، نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه حفاری تدبیر
محمدحسن پیوندی ثانی، عضو هیئت رییسه صندوق های بازنشستگی صنعت نفت 

رسول فالح نژاد، نایب رییس هیئت مدیره و مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت و گاز پارس

نشست همزمان

11:00-12:15

پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه، نقش دولت و بخش خصوصی  

سخنرانان:
هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی )رییس نشست(

علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
حسین شهریاری، مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

رضا مهدوی پور، مشاور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مهدی دوستی، معاون فنی و مهندسی هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی

استراحت و تبادل نظر12:15-14:00

    برنامه زمانبندی کامل کنگره
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معرفی نشستزمان

 14:00 - 15:15

چالش های سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ایران 

سخنرانان:
محمد مالکی، معاون برق و رییس هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد )رییس نشست(

محمد ساتکین، معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(
سیدعلی حسینی، عضو هیات تنظیم بازار برق ایران

محمدعلی وحدتی، رییس هیئت مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
اسداله صبوری، عضو هیئت مدیره سندیکا شرکت های تولیدکننده برق

رضا ریاحی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان
بهمن مسعودی، قائم مقام شرکت ماهتاب گستر

حسن مردانی، مدیر دفتر سرمایه گذاری وزارت نیرو

نشست همزمان

 14:00 - 15:15

تولید در باالدست باهدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت  

سخنرانان:
جعفر ربیعی، نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )رییس نشست(

رکن الدین جوادی، عضو شورای عالی باشگاه نفت و نیرو و مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران
کریم زبیدی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

احمد محمدی، مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب
عبدالرضا دبیری، مشاور مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

محمود امین نژاد، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس

استراحت و تبادل نظر15:35-15:45

15:45-17:00

تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران  

سخنرانان:
امیرحسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت )رییس نشست(

محمد السنوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک
مسعود نیلی، رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عباس علی آبادی، مدیر عامل شرکت مپنا
رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه

سلیمان قاسمیان، رییس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت نفت

برنامه عصر روز سه شنبه 7 بهمن 1399
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برنامه روز چهارشنبه 8 بهمن 1399

معرفی نشستزمان

14:00-15:15

افق های پیش روی تجارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز 

سخنرانان:
حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران )رییس نشست(

همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
محمد مروتی، مدیرعامل موسسه پژوهش های پیشرفته تهران

محمد مصطفوی، عضو هیئت مدیره شرکت گسترش و نوسازی صنایع نفت پارسیان

استراحت و تبادل نظر15:15-15:30

15:30-16:45

مازاد تولید متانول، آثار قیمتی و تکمیل زنجیره ارزش   

سخنرانان:
بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی )رییس نشست(

محمدرضا نعمت زاده، مشاور وزیر نفت
مرضیه شاهدایی، مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ

حسن عباس زاده، معاون مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
عبدالرحیم قنبریان، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز

استراحت و تبادل نظر16:45-17:00

17:00-18:15

آینده بازارهای صادراتی نفت، فرآورده و پتروشیمی و نقش همکاری های بین المللی در دوران 
پساکرونا  

سخنرانان:
سعید خوشرو، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران )رییس نشست(

افشین جوان، مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی
هوتن ساالری، معاون مدیر در امور بین الملل بازاریابی و عملیات فرآورده شرکت ملی نفت ایران

حجت اله غنیمی فرد، مشاور اسبق دبیرکل اوپک
رضا عبادزاده سمنانی، مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس
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معرفی نشستزمان

9:00 - 10:15

رگوالتوری نفت و نیرو 

سخنرانان:
احمد داودی، نایب رییس شورا و مرکز ملی رقابت )رییس نشست(

هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی 
فرزین مینو، معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

محمدحسین رحمتی، رییس امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه
سعید االهی، مشاور سابق معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
محمد ساردویی، معاون پژوهشکده حقوق انرژی دانشگاه تهران

 رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

استراحت و تبادل نظر10:30 - 10:15

10:30 - 12:00

تقویت شرکت های E&P برای دستیابی به ظرفیت هشت میلیون بشکه تولید نفت  

سخنرانان:
محمدرضا مقدم، مشاور وزیر نفت )رییس نشست(

محمدعلی عمادی، معاون اجرایی باالدستی نفت و گاز شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
سید علیرضا طباطبایی نژاد، رییس دانشکده مهندسی نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند تبریز 

کامران فتاحی، مدیر پورتفولیو پروژه های شرکت مشاوران انرژی تهران
امیر ادهم، کارشناس ارشد مطالعات مهندسی و اقتصادی طرح ها، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی ستاد شرکت 

ملی گاز ایران

استراحت و تبادل نظر12:15 - 12:00

12:15 - 13:00
اختتامیه

برنامه روز پنجشنبه 9 بهمن 1399
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رضا دهقان 
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران 

مشخصات فردی
رضا دهقان، متولد 1352

سوابق تحصیلی
پسادکتری مدیریت ساخت، مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف 

دکتری مدیریت پروژه، مهندسی عمران، دانشگاه کلگری
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، مهندسی عمران، دانشگاه کلگری

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

 
سوابق شغلی و اجرایی

رییس هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت
مدیر هماهنگی قراردادهای باالدستی نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران

مدیر PMO، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
کارشناس مدیریت پروژه، شرکت نفت و گاز پارس
 Hatch Ltd مهندس پروژه/ کنترل پروژه، شرکت

مدیر سایت طرح فاز 13 و 14، شرکت نفت و گاز پارس
مهندس پروژه، پروژه LDPE پتروشیمی مارون، شرکت مهندسین مشاور سازه 

مهندس پروژه، شرکت مهندسی و مدیریت ره نوفروز
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محمدرضا صدیقی  
مدیر محترم برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران 

مشخصات فردی
محمدرضا صدیقی، متولد 1348

سوابق تحصیلی
دکتري مدیریت کسب وکار گر ایش استراتژیک از دانشگاه صنایع و معادن ایران

کارشناسي ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایي از دانشگاه صنایع و معادن ایران

کارشناسی حسابداري از دانشگاه صنعت نفت

سوابق شغلی و اجرایی
سرپرست معاونت پشتیبانی مدیریت شرکت ملی گاز ایران

رییس کل امور حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران
ذیحساب، مدیرمالی و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران 
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عبدالمحمد دل پریش 
مشاور عالی محترم برنامه ریزی و توسعه معاونت توسعه و مهندسی شرکت 

ملی نفت ایران  

مشخصات فردی
عبدالمحمد دل پریش، متولد 1332

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی مخازن

کارشناسی مهندسی شیمی، دانشکده نفت آبادان

سوابق شغلی و اجرایی
عضو اصلی هیئت مدیره شرکت نفت و گاز پارس

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی
عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیئت مدیره
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی مناطق نفت خیز و عضو اصلی هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت بهره  برداری نفت و گاز گچساران
رییس اداره کل بهره  برداری مناطق نفت خیر
معاون اداره کل بهره  برداری مناطق نفت خیر

رییس اداره مهندسی بهره  برداری منطقه آغاجری
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محسن خجسته مهر 
مدیرعامل شرکت توسعه حفاری تدبیر و نایب رییس هیئت مدیره

مشخصات فردی
محسن خجسته مهر، متولد 1349

سوابق تحصیلی
دکتری مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق شغلی و اجرایی
معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری

 مشاور وزیر نفت
 قائم مقام معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری

 رییس ستاد اصلی سیاست های اصل 44 وزارت نفت
 رییس شورای انفورماتیک وزارت نفت

 سرپرست اداره کل اجرای سیاست های اصل 44 و صنایع پایین دستی
 عضو هیئت امنای موسسه بین المللی مطالعات انرژی

 دبیر ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت و نماینده وزارت نفت در ستاد تدابیر اقتصادی دولت
 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها وزارت نفت

 دبیر کارگروه نمایندگان ویژه رییس جمهوری در امور نفت
 عضو کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد

 عضو کمیسیون اقتصاد دولت
 معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت

 دبیر کمیته ویژه نظارت بر میادین مشترک
 عضو کمیته ملی کنگره جهانی نفت

 سرپرست پروژه های نفت و گاز )مناطق نفت خیز جنوب(
 سرپرست گروه نظارت بر مطالعات میادین نفتی مناطق نفت خیز جنوب در کانادا

 مهندس ارشد مطالعات شبیه سازی مخازن در شرکت مناطق نفت خیز جنوب
 مهندس مخازن نفت و گاز در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
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محمد حسن پیوندی ثانی  
عضو اصلی هیئت رییسه صندوق های صنعت نفت

مشخصات فردی
محمد حسن پیوندی ثانی، متولد 1329

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کارشناسی مهندسی پتروشیمی، دانشکده نفت آبادان

سوابق شغلی و اجرایی
مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین )تاپیکو(
مدیر برنامه ریزی پتروشیمی 

مسئول راه اندازی ناحیه یک پتروشیمی شازند اراک
معاون سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی



ت و نیـرو
شگاه نف

شمین کنگره راهبردی و نمای
ب راهنمای ش

کتا
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رسول فالح نژاد
نایب رییس هیئت مدیره و مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت و گاز پارس

مشخصات فردی
رسول فالح نژاد، متولد 1355

سوابق تحصیلی
دوره اسـتراتژی انرژی و مدیریت پروژه )معادل کارشناسـي ارشـد(، دانشـکده مدیریت گرونوبل فرانسـه 

مشـترک با موسسـه مطالعات انرژي
کارشناسی، مهندسی برق )الکترونیک(، دانشگاه صنعت نفت اهواز

 
سوابق شغلی و اجرایی

سرپرست طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
مجری طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی 

مجری طرح شیرین سازی گاز فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی
معاون رییس مهندسی و مسئول ابزار دقیق و مخابرات طرح فازهای 9 و 10 پارس جنوبی

کارشناس ابزار دقیق و مخابرات طرح فازهای 2 و 3 پارس جنوبی
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هوشنگ فالحتیان
معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی

مشخصات فردی
هوشنگ فالحتیان، متولد 1336

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کارشناسی مهندسی مکانیک

سوابق شغلی و اجرایی
مدیر نیروگاه 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای غرب )کرمانشاه، کردستان، ایالم(
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای باختر )مرکزی، همدان، لرستان(

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای اصفهان )اصفهان، چهارمحال و بختیاری(
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
مشاور وزیر نیرو در امور برق و انرژی



ت و نیـرو
شگاه نف

شمین کنگره راهبردی و نمای
ب راهنمای ش

کتا
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علیرضا صادق آبادی
پخـش  و  پاالیـش  ملـی  مدیرعامـل شـرکت  و  نفـت  وزیـر  معـاون 

ایـران نفتـی  فراورده هـای 

مشخصات فردی
علیرضا صادق آبادی، متولد 1361 

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش سیستم های انرژی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی مهندسی مکانیک، گرایش حرارت و سیاالت، دانشگاه شیراز

دوره های تخصصی
کارشناس ارشد مکانیک در شرکت مهندسان مشاور سازه 

مدیرعامل شرکت توانیروی آراد 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره موسسه مطالعات و پژوهش های بین المللی نفت و توسعه پایدار 

مدیر پروژه های پایین دستی شرکت انرژی دانا 
عضو اصلی هیئت مدیره سازمان منطقه ای ویژه اقتصاد انرژی پارس 

نایب رییس هیئت مدیره پتروشیمی مرجان 
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت زیرساخت فراگیر پاالیشی سیراف 
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حسین شهریاری مرغچوئیه
مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

مشخصات فردی
حسین شهریاری مرغچوئیه، متولد 1341 

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره های تخصصی
مدیرعامل پتروشیمی پردیس
مدیرعامل پتروشیمی دماوند

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مدیرعامل شرکت پتروشیمی فجر
رییس مجتمع پتروشیمی رازی 

عضو هیئت مدیره شرکت بورس انرژی ایران 



ت و نیـرو
شگاه نف

شمین کنگره راهبردی و نمای
ب راهنمای ش

کتا
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رضا مهدوی پور
مشاور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مشخصات فردی
رضا مهدوی پور، متولد 1366

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید بهشتی 

سوابق شغلی و اجرایی
عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مارون

مدیر و موسس مرکز مطالعات زنجیره ارزش نفت و گاز 
رییس کارگروه زنجیره ارزش بازنگری سیاسـت های کالن حوزه انرژی مجمع تشـخیص مصلحت نظام

رییس گروه نفت و گاز، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
معاون نفت و گاز ستاد توسعه فناوری های انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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مهدی دوستی
معاون فنی و مهندسی هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیاء )ص(

مشخصات فردی
مهدی دوستی، متولد 1358

سوابق تحصیلی
کارشناسي ارشد عمران 

سوابق شغلی و اجرایی
رییس هیئت مدیره شرکت پتروپاالیشگاه مهر خلیج فارس

عضو هیئت مدیره راهبردی شرکت پتروپاالیشگاه نفت آناهیتا
عضو هیئت مدیره راهبردی شرکت تنکو، فعال در زمینه اکتشاف و صنایع باالدستی نفت و گاز و عضو 

 E&P انجمن شرکت های
عضو هیئت مدیره راهبردی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش فعال در زمینه حفاری دریا و خشکی 
عضو هیئت مدیره راهبردی شرکت آریا نفت شهاب، فعال در زمینه صنایع پایین دستی نفت و گاز 

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت فرادست انرژی فالت، مجری ساخت پاالیشگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس 

مدیر سایت پروژه پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس بندرعباس، مشارکت فرادست انرژی فالت 
مدیر هماهنگ کننده پروژه های گروه تخصصی نوح )ع( در استان هرمزگان



ت و نیـرو
شگاه نف

شمین کنگره راهبردی و نمای
ب راهنمای ش

کتا
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محمد مالکی 
معاون برق و رییس هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

سوابق شغلی و اجرایی
 معاون وزیر نیرو در امور برق و رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر 

معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی 
معاون وزیر نفت و رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 

همکاری آموزشی با دانشگاه های شیراز و تهران 
عضویـت در هیئـت امنای دانشـگاه های شـهید عباسـپور، زنجان خلیج فارس موسسـه مدیریـت آموزش 

نیرو  وزارت 
عضو هیئت مدیره شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پارس و بهینه سازی مصرف سوخت

عضو و رییس هیئت مدیره بورس انرژی 
رییس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق 
عضو هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
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محمد ساتکین 
معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره  وری انرژی 

برق )ساتبا(

مشخصات فردی
محمد ساتکین، متولد 1351

سوابق تحصیلی
دکتری تخصصی مهندسی انرژی
کارشناسی ارشد مهندسی انرژی

کارشناسی مهندسی مکانیک - جامدات

سوابق شغلی و اجرایی
مدیرکل، سرپرست و رییس گروه دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع

رییس کمیته های فنی توربین های بادی TC 88 و انرژی دریائی TC 114 متناظر با IEC بین المللی
عضو کمیته تدوین سند راهبردی ملی توسعه صنعت باد کشور 

مدیـر تهیـه سلسـله گزارش هـای شناسـایی سـایت های پـر پتانسـیل و ارزیابـی منابـع انرژی هـای 
تجدیدپذیـر کلیـه اسـتان های کشـور بـه تفکیـک

مدیر پروژه تهیه اطلس های انرژی بادی، خورشیدی، زمین گرمائی و بهره  وری در صنعت 
مدیر پروژه داده برداری اطالعات آمار باد کشور و ویرایش اطلس باد ایران

رییس و نایب رییس انجمن انرژي ایران
مدرس دانشگاه و دانشکده های انرژی، محیط زیست و مکانیک، هوافضا، واحد علوم تحقیقات تهران

عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن انرژي خورشیدي ایران



ت و نیـرو
شگاه نف

شمین کنگره راهبردی و نمای
ب راهنمای ش

کتا
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سید علی حسینی
عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران

مشخصات فردی
 سیدعلی حسینی، متولد 1352

سوابق تحصیلی
دکتری حسابداری، دانشگاه تهران 

سوابق شغلی و اجرایی
عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

مدیرعامل بورس انرژی ایران
رییس هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

رییس هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
رییس هیئت مدیره مرکز مالی ایران

عضو هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران
عضو هیئت مدیره بورس کاالی ایران

عضو هیئت مدیره فرابورس ایران
عضو هیئت مدیره بورس انرژی ایران

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور
عضو هیئت مدیره انجمن حسابداری ایران

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسالمی ایران
عضو هیئت تنظیم مقررات بازار برق ایران
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محمدعلی وحدتی 
رییس هیئت مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق 

مشخصات فردی
محمد علي وحدتي، متولد1331  

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسي برق و الکترونیک، دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد مدیریت دولتي 

سوابق شغلی و اجرایی
شهردار یزد )همزمان عضو هیئت مدیره برق یزد(، وزارت کشور
مشاور فني مدیرعامل و مجري طرح نیروگاه یزد، شرکت توانیر 

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت برق منطقه اي خراسان 
عضو هیئت مدیره )همزمان با مسوولیت برق خراسان و شرکت مدیریت شبکه(، شرکت توانیر

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت مدیریت شبکه برق ایران
مدیرعامل، شرکت توانیر 

عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاري صنایع برق و آب )صبا(
مدیرعامل شرکت انرژي گستر جم 

رییس هیئت مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق 
عضو هیئت مدیره شرکت مپنا 



ت و نیـرو
شگاه نف

شمین کنگره راهبردی و نمای
ب راهنمای ش

کتا
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اسداهلل صبوري 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت و مهندسي آفاق انرژي پارس

مشخصات فردی
اسداهلل صبوري، متولد 1333

سوابق تحصیلی
کارشناس مهندسي برق، دانشگاه صنعتي  شریف

کارشناس ارشد مهندسي برق، دانشگاه UMIST انگلستان

سوابق شغلی و اجرایی
کارشناس پروژه، سرپرست کارگاه شرکت مشانیر

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه اي هرمزگان
عضو هیئت مدیره و مدیر اجرائي شرکت ساخت و تهیه کاالي آب و برق )ساتکاب(

مدرس دوره هاي کارشناسي دانشگاه شهید عباسپور
عضو هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه شرکت توانیر

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسي قدس نیرو
معاون سازمان در نیروگاه هاي اتمي سازمان انرژي اتمي ایران

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تولید و توسعه انرژي اتمي ایران
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت و مهندسي آفاق انرژي پارس )تا کنون(
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رضا ریاحی 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان 

مشخصات فردی
رضا ریاحی، متولد 1344

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد برق - قدرت، دانشگاه صنعتی شریف 

کارشناسی برق - قدرت، دانشگاه شهید چمران

سوابق شغلی و اجرایی
سرپرست شرکت برق منطقه ای خراسان

عضو اصلی هیئت مدیره، مشاور مدیرعامل و قائم مقام اجرایی شرکت برق منطقه ای خراسان
مشاور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
رییس بخش طراحی تاسیسات برق شرکت مهندسی مشاور کی نو 



ت و نیـرو
شگاه نف

شمین کنگره راهبردی و نمای
ب راهنمای ش

کتا
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بهمن مسعودی 
قائم مقام مدیرعامل ماهتاب گستر

سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه تهران 

سوابق شغلی و اجرایی
قائم مقام مدیر عامل و معاونت اقتصادی شرکت ماهتاب گستر

مشاور مدیر عامل در امور توسعه اقتصادی شرکت توانیر
معاون توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

معاون تحقیقات و فن آوری شرکت توانیر
مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران

معاون برنامه ریزی سازمان برق ایران
مدیر دفتر طرح و برنامه سازمان برق ایران

مدیر دفتر فنی برق سازمان برق ایران
کارشناس مسئول برنامه ریزی خطوط انتقال وزارت نیرو دفتر برنامه ریزی برق

عضو هیئت مدیره متن عضو هیئت مدیره موننکو وزارت نیرو دفتر برنامه ریزی برق
عضو هیئت مدیره متیا

عضو هیئت مدیره قدس نیرو 
عضو کمیسیون دائم پژوهشگاه نیرو



39

حسن مردانی 
کارشناس مسؤل سرمایه گذاری، دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار 

آب و برق 

مشخصات فردی
حسن مردانی، متولد 1359

سوابق تحصیلی
دکتری اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلی و اجرایی
کارشناس مسؤل سرمایه گذاری، دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق

کارشناس تحلیل و پایش بازار برق، دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق ایران، وزارت نیرو
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جعفر ربیعی
 مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مشخصات فردی
جعفر ربیعی، متولد 1343

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

سوابق شغلی و اجرایی
معاون طرح و برنامه کارخانجات، سازمان صنایع دفاع

رییس بازرسی ویژه طرح های ریاست جمهوری 
مدیرکل خدمات، مدیریت دفتر تشخیص مصلحت نظام

عضو هیئت مدیره و معاون طرح و برنامه، شرکت بهره  برداری متروی تهران
معاون و عضو هیئت مدیره، شرکت متروی تهران

عضو هیئت مدیره و معاون پشتیبانی، شرکت بهره  برداری متروی تهران
عضو هیئت مدیره، شرکت واگن سازی تهران

مدیر مسوول نشریه همسفر، شرکت بهره  برداری متروی تهران
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت بهره برداری متروی تهران

عضو هیئت مدیره، مدیریت و بهره برداری عظام
مشاور برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران

مشاور رییس هیئت مدیره، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
معاون کسبوکار، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران

مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری ساتا
عضو هیئت مدیره، موسسه اعتباری کوثر
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رکن الدین جوادی   
عضو شورای عالی باشگاه نفت و نیرو و مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران

  

مشخصات فردی
رکن الدین جوادی، متولد 1336  

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت
کارشناسی مهندسی برق

سوابق شغلی و اجرایی
معاون اداره مهندسی و ساختمان شرکت ملی نفت ایران 

رییس پاالیشگاه گاز سرخون، شرکت ملی نفت ایران
مدیر مهندسی و عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران

عضو هیئت مدیره و مدیر تدارکات شرکت کاالی نفت لندن
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز/ شرکت ملی نفت ایران

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری، وزارت نفت



ت و نیـرو
شگاه نف

شمین کنگره راهبردی و نمای
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کریم زبیدی  
مدیربرنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران  

مشخصات فردی
کریم زبیدی، متولد: 1343  

سوابق تحصیلی
دکترای مهندسی نفت

سوابق شغلی و اجرایی
مهندسی بهره  برداری، فرآورش و مخازن

رییس اداره مطالعات مهندسی مخازن مناطق نفت خیز 
معاون بررسی طرح های منابع هیدروکربوری )نفت و گاز(
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احمد محمدی  
 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  

سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه صنعت نفت

کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه آزاد اسالمی
دکتری مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه تهران

سوابق شغلی و اجرایی
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
رییس مهندسی عملیات مخازن

رییس کارگروه توسعه میادین
سر  پرست گروه مهندسی مخازن

مهندس ارشد مخزن
 مهندس مخزن
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عبدالرضا دبیری   
مشـاور مدیرعامل شـرکت پتروشـیمی خلیج فارس و عضو هیئت مدیره 

شـرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 
  

مشخصات فردی
عبدالرضا دبیری، متولد 1335

سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی شیمی، دانشکده نفت آبادان

سوابق شغلی و اجرایی
مدیر تولید و عضو هیأت مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

بیش از 34 سال تجربه مؤثر در سمت های مدیریتی )تولید، برنامه ریزی تلفیقی( و مسئولیت های مختلف 
مهندسی، طراحی و اجرایی مرتبط با توسعه، تولید و فراورش نفت، گاز و مایعات گازی در شرکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب
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محمود امین نژاد 
نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند

  

مشخصات فردی
محمود امین نژاد، متولد 1354

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش فرایندهای جداسازی، دانشگاه رازی کرمانشاه

کارشناسی مهندسی شیمی، صنایع پتروشیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
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امیرحسین زمانی نیا 
معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت

 

مشخصات فردی
امیرحسین زمانی نیا، متولد 1335

سوابق تحصیلی
کاندیدای دکتری حقوق کیفری از دانشگاه GSUC نیویورک

کارشناسی ارشد علوم سیاسی و حقوق عمومی از دانشگاه ایالتی چیکو در کالیفرنیا 
کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران 

سوابق شغلی و اجرایی
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل

مدیـرکل امور سیاسـی بین الملـل وزارت امـور خارجه در حوزه مبارزه با تروریسـم، مذاکرات هسـته ای 
و آزادسـازی اسرای جنگ

سفیر و نماینده تام االختیار ایران در مالزی
معاون مطالعات بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 

مشاور دفتر رییس جمهوری
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محمد بارکیندو  
دبیرکل اوپک  

مشخصات فردی
محمد سنوسی بارکیندو، متولد 1337

سوابق تحصیلی
دکتری افتخاری، دانشگاه تکنولوژی فدرال، یوال

کارشناسی ارشد اقتصاد پتروشیمی، آکسفورد، بریتانیا
کارشناسی ارشد بانکداری و سرمایه گذاری، دانشگاه واشنگتن، آمریکا

کارشناسی علوم سیاسی، نیجریه 

سوابق شغلی و اجرایی
سرپرست دبیرخانه اوپک

نماینده نیجریه در شورای حکام اوپک 
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مسعود نیلي  
رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف )دانشیار(  

مشخصات فردی
مسعود نیلی، متولد: 1334

سوابق تحصیلی
دکتري اقتصاد از دانشگاه منچستر انگستان

کارشناسی ارشد برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي از دانشگاه صنعتي اصفهان 
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان 
کارشناسی مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شریف 

سوابق شغلی و اجرایی
مدیرکل دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه 

معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه 
رییس موسسه عالي پژوهش در برنامه ریزي و توسعه 

معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه 
مشاور اقتصادي وزیر نفت 

مدیر گروه اقتصاد دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شریف 
رییس دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شریف

رییس موسسه عالي آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزي 
مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادي

رییس دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شریف 
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 عباس علی آبادی 
مدیر عامل و رییس هیئت مدیره گروه مپنا   

مشخصات فردی
عباس علی آبادی، متولد 1341 

سوابق تحصیلی
دکتری مهندسی مکانیک )گرایش طراحی جامدات(، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف 

سوابق شغلی و اجرایی
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و رییس هیئت مدیره شرکت توانیر
 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 

 معاون وزیر دفاع و رییس دانشگاه مالک اشتر 
 رییس بنیاد نخبگان نیروهای مسلح 

 رییس ستاد توسعه فناوری انرژی های نو از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو کمیته راهبری 
 تدوین کننده برنامه پنجم سازندگی در حوزه وزارت نیرو 

 مدیر برق و مکانیک طرح های کرخه و کارون 3 )شرکت آب و نیرو(
 عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشگاه امام حسین )ع(

 عضو هیئت امناء: دانشگاه امام حسین )ع(، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه خواجه نصیر، منطقه دو فناوری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

عضو هیئت امناء مؤسسه تحقیقاتی ماشین های آبی دانشگاه تهران
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رضا زبیب
دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه  

سوابق تحصیلی
دکتری حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد علوم سیاسی
کارشناسی روابط بین الملل

  
سوابق شغلی و اجرایی

دبیر دوم سفارت جمهوری اسالمی ایران در مسکو
رایزن سفارت جمهوری اسالمی ایران در بروکسل

پژوهشگر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
رییس اداره آمریکای شمالی

مدیرکل آمریکای شمالی
سفیر جمهوری اسالمی ایران در قبرس

مدیرکل روابط اقتصادی خارجی
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سلیمان قاسمیان 
رییس امور اقتصادی و همکاری های حوزه جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه 

وزارت نفت  

مشخصات فردی
سلیمان قاسمیان، متولد: 1355

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد اقتصاد بین الملل، دانشگاه امام صادق )ع(

دکترای اقتصاد انرژی گرایش بازارها و مالیه نفت و گاز، دانشگاه عالمه طباطبایی

سوابق شغلی و اجرایی
رییس اداره تدوین برنامه های کالن صنعت نفت، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

عضو کمیته تخصصي تدوین برنامه جامع انرژي کشور تا افق 1404، شوراي عالي انرژي 
عضو کمیته تخصصي انرژی تدوین برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور، سازمان برنامه و بودجه

عضو کارگروه آمایش سرزمین و تدوین راهبردهاي توسعه سرزمینی حوزه انرژی، سازمان برنامه و بودجه
دبیر کارگروه تدوین برنامه های پنجم و ششم توسعه بخش نفت، گاز و پتروشیمی، وزارت نفت 

نماینده وزارت نفت در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور
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حسن منتظر تربتی  
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران  

مشخصات فردی
حسن منتظر تربتی، متولد 1343

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز 

سوابق شغلی و اجرایی
مهندسی ارشد فرایند، پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران

رییس خدمات مهندسی پاالیش، مدیریت عملیات شرکت ملی گاز ایران
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران

IGU ،عضو انجمن جهانی گاز
عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران 

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
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همایون حائری  
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 

مشخصات فردی
همایون حائری، متولد 1336

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی برق  

سوابق شغلی و اجرایی
مشاور وزیر نیرو و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

مشاور عالی وزیر نیرو و رییس مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات و امور بین الملل وزارت نیرو
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت توانیر

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران
معاون توزیع برق شرکت برق منطقه ای تهران

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره برق منطقه ای آذربایجان
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محمد مروتی   
مدیرعامل موسسه پژوهش های پیشرفته تهران - تیاس

  

مشخصات فردی
محمد مروتی، متولد 1362 

سوابق تحصیلی
محقق پسادکتری اقتصاد در دانشگاه استنفورد

دکتری اقتصاد از دانشگاه تگزاس )آستین(
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تگزاس )آستین(

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شریف 

سوابق شغلی و اجرایی
عضو هیئت علمی رشته اقتصاد دانشگاه خاتم

عضو هیئت مدیره موسسه حامی
عضو هیئت مدیره صنایع آراز سیلیکون

عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت
مشاور معاونت برنامه ریزی وزارت نفت  

مشاور رییس صندوق توسعه ملی 
پژوهشگر همکار، دانشگاه استنفورد

پژوهشگر بانک جهانی )گروه مالی بین المللی( 
مشاور گروه بانک جهانی )شرکت مالی بین المللی(
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محمد مصطفوی   
مدیـر عامـل و نایب رییـس هیئت مدیره شـرکت گسـترش و نوسـازی 

پارسـیان نفت  صنایع 

مشخصات فردی
محمد مصطفوی، متولد 1366 

سوابق تحصیلی
دکتری مجموعه مالی گرایش حقوق مالی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت اجرا )MBA(، دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق شغلی و اجرایی
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت 

مدیر سرمایه گذاری و کسب وکار شرکت ملی نفت ایران 
همکاری مستقیم و مشاوره در زمینه مسائل مالی و اقتصادی با مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( کشور 
)VC(  عضو هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

مدیر سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات دانشگاه صنعتی شریف 
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بهزاد محمدی  
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی   

مشخصات فردی
بهزاد محمدی، متولد 1345 

سوابق تحصیلی
مهندسی پاالیش، دانشگاه شیراز 

 
سوابق شغلی و اجرایی

رییس هیئت مدیره مهندسین مشاور سولفیکان
سرپرست فرآیند مهندسین مشاور تکنولوژی

مدیر R&D پتروشیمی فارابی
OIEC 10-9 مدیر راه اندازی پروژه فازهای

OIEC مدیر راه اندازی گروه
 )OICO( مدیرعامل شرکت راه اندازی و بهره  برداری صنایع نفت

OIEC مدیرعامل
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محمدرضا نعمت زاده
مدیرعامل شرکت مدیریت و اجرا مهرنیک و مشاور وزیر نفت

  

مشخصات فردی
محمدرضا نعمت زاده، متولد 1324   

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

کارشناسی محیط زیست   

سوابق شغلی و اجرایی
مدیر فنی و رییس کارخانجات بخش خصوصی در تهران 

عضو هیئت مدیره و معاون فنی شرکت ایران ناسیونال 
وزیر کار و امور اجتماعی 

وزیر صنایع و معادن 
معاون اجرایی نخست وزیر 

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل برنامه ریزی تولید و زیربنایی 
عضو هیئت مدیره و معاون سازمان صنایع دفاع 
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر 

 مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
 مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 

مشاور ارشد وزیر نفت
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
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مرضیه شاهدائی   
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ  

مشخصات فردی
مرضیه شاهدائی، متولد 1340

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه کلگری کانادا

کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق شغلی و اجرایی
رییس هیئت مدیره پتروشیمی مروارید 

رییس هیئت مدیره پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه 
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ 
رییس هیئت مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

قائم مقام وزیر نفت 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
عضو هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی دماوند 

مشاور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل 
رییس نظارت بر مهندسی طرح های مناطق ویژه )شرکت ملی صنایع پتروشیمی(

رییس مهندسی فاز 2 عسلویه )شرکت مدیریت توسعه و پتروشیمی دماوند(
رییس کل امور نظارت بر مهندسی طرح ها )شرکت ملی صنایع پتروشیمی(

رییس مهندسی فرآیند مدیریت طرح ها )شرکت ملی صنایع پتروشیمی(
کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت پتروشیمی بندر امام 

کارشناس ارشد مهندسی طرح دوده صنعتی اهواز 
کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پیشرفت طرح ها )خدمات فنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی(
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حسن عباس زاده  
معاون مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی   

مشخصات فردی
حسن عباس زاده، متولد 1354 

سوابق تحصیلی
دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مدیریت سیستم و بهره  وری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی شیمی محض، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سوابق شغلی و اجرایی
کارشناس ارشد برنامه ریزی و طرح ها

رییس گروه کارشناسی دفتر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
رابط امور مجلس شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رییس برنامه  ریزی انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
رییس تلفیق و ارزیابی برنامه های تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی

معاون مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مسول طراحی و راه  اندازی آزمایشگاه طرح LDPE شرکت پتروشیمی امیرکبیر

رییس آزمایشگاه های پلیمری شرکت پتروشیمی امیرکبیر
عضو ستاد تحول سازمانی شرکت پتروشیمی امیرکبیر

رییس آزمایشگاه شرکت تولیدی معدنی مدوار وابسته به شرکت مس سرچشمه
مدیر تولید شرکت تولیدی معدنی مدوار وابسته به شرکت مس سرچشمه
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عبدالرحیم قنبریان    
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز  

مشخصات فردی
عبدالرحیم قنبریان، متولد 1350

سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی پتروشیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

سوابق شغلی و اجرایی
رییس هیئت مدیره شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز

عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مبین
مدیر مجتمع شرکت پلیمر آریاساسول

جانشین مدیرعامل و سرپرست شرکت با اختیار تام، شرکت پلیمر آریاساسول
رییس بهره  برداری و رییس خدمات فنی شرکت پتروشیمی پارس 
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سعید خوشرو  
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران

مشخصات فردی
سعید خوشرو، متولد 1346 

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد اقتصاد

سوابق شغلی و اجرایی
معاون بازاریابی فراورده های نفتی در امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران

مسئولیت فراورده های نفتی و میعانات گازی در دفتر امور بین الملل در چین
رییس واحد فروش داخلی میعانات گازی در امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 

رییس واحد بررسی قیمت فراورده در امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 
رییس شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی )شانا(

سردبیر گروه پژوهش شانا و پژوهشگری در موسسه مطالعات بین المللی انرژی
عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاددانان انرژی 
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افشین جوان    
مدیرکل اوپک و روابط با مجامع انرژی  

مشخصات فردی
افشین جوان، متولد 1345

سوابق تحصیلی
دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه عالمه طباطبائی 

سوابق شغلی و اجرایی
رییس کمیته علمی اوپک در وین

تحلیلگر مدلسازی بازار نفت در دبیرخانه اوپک 
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات انرژی

کارشناس ارشد بررسی های اقتصادی شرکت ملی صادرات گاز ایران
مدیر بازاریابی طرح parsLNG شرکت توتال فرانسه

سرپرست واحد LNG شرکت ملی صادرات گاز ایران 
کارشناس امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران
کارشناس امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران 
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هوتن ساالری
معاون مدیر در امور بین الملل بازاریابی و عملیات فراورده شرکت ملی نفت 

ایران

مشخصات فردی
هوتن ساالری، متولد 1357 

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت نفت، انستیتو نفت فرانسه )IFP( با همکاری دانشگاه صنعت نفت تهران 

کارشناسی مهندسی شیمی، صنایع پاالیش، دانشگاه شیراز 

سوابق شغلی و اجرایی
امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران:

معاون مدیر در بازاریابی و عملیات فراورده های نفتی 
معاون بازاریابی فراورده های نفتی 

رییس واحد قیمت گذاری نفت خام 
رییس دفتر بمبیی 

رییس واحد قیمت گذاری نفت خام 
کارشناس ارشد بازاریابی نفت خام، بازار غرب 

کارشناس بازاریابی نفت خام، بازار شرق 
کارشناس بازاریابی نفت کوره 

کارشناس برنامه ریزی و هماهنگی عملیات صادرات، شرکت پایانه های نفتی 
کارشناس مهندسی فرآیند مجتمع پتروشیمی کرمانشاه
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حجت اله غنیمی فرد    
مشاور عالی سابق دبیرکل اوپک  

سوابق تحصیلی
دکتری مدیریت بازرگانی 

سوابق شغلی و اجرایی
معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران

مسئول مذاکرات صادرات گاز با پاکستان، شرکت های شل و رپسول برای توسعه فاز 13 و 14 پارس جنوبی
معاون امور بین الملل، مدیر امور بین الملل و عضو هیئت مدیره شرکت نیکو

معاون وزیر نفت در امور بازرگانی
معاون مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت

قائم مقام معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت
عضو هیئت امنای: دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات بین المللی انرژی

   )ECO( رئیس کمیته انرژی معادن و محیط زیست سازمان همکاری اقتصادی
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

معاون و سپس رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی
معاون وزیر بازرگانی در تجارت خارجی

عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی
معاون اداری و مالی سازمان غله کشور

سرپرست سازمان تعاون کشور
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رضا عبادزاده سمنانی 
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت تجارت صنعت پتروشیمی

خلیج فارس 

مشخصات فردی
رضا عبادزاده سمنانی، متولد 1343 

سوابق شغلی و اجرایی
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس

)PEDC( معاون ارشد تامین مالی شرکتی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره SPII )صادرکنندة محصوالت پتروشیمی/ متولی تامین مالِی پروژه های 

کالن شستان(
مدیرعامل تشکل صادراتی کانالیران

مدیرعامل شرکت صانیر
معاون بازرگانی وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران

IFIC مشاور مدیرعامل وزارت اقتصاد، سازمان سرمایهگذاریهای خارجی ایران
مدیر منطقۀ خلیج فارس وزارت نیرو، شرکت مپنا
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احمد داودی     
نایب رییس شورا و مرکز ملی رقابت، دبیر باشگاه نفت و نیرو  

مشخصات فردی
احمد داودی، متولد 1336 

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی اقتصادی

سوابق شغلی و اجرایی
معاون و رییس امور انرژی سازمان برنامه ریزی و بودجه

رییس امور بنگاه های اقتصادی سازمان برنامه ریزی و بودجه
رییس امور زیربنایی سازمان برنامه ریزی و بودجه
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هوشنگ فالحتیان 
معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی 

مشخصات فردی
هوشنگ فالحتیان، متولد 1336 

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کارشناسی مهندسی مکانیک

سوابق شغلی و اجرایی
مدیر نیروگاه 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای غرب )کرمانشاه، کردستان، ایالم(
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای باختر )مرکزی، همدان، لرستان(

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای اصفهان )اصفهان، چهارمحال و بختیاری(
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
مشاور وزیر نیرو در امور برق و انرژی

معاون وزیر نفت در برنامه ریزی



ت و نیـرو
شگاه نف

شمین کنگره راهبردی و نمای
ب راهنمای ش

کتا

68

فرزین مینو     
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت  

سوابق تحصیلی
فرزین مینو، متولد 1359 

سوابق تحصیلی
دکتری حرفه ای، آینده پژوهی و برنامه ریزی اسـتراتژیک، پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات اجتماعی 

دانشگاهی جهاد 
کارشناسي ارشد، مدیریت پروژه، دانشگاه صنعتي شریف، دانشگاه کلگري کانادا 

کارشناسی ارشد، مدیریت استراتژیک مالي، CIMA انگلستان و دانشگاه صنعت نفت
کارشناسی، مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز

سوابق شغلی و اجرایی
مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، وزارت نفت

مجری طرح بازارایی ساختار صنعت نفت با مشارکت شرکت ADL، ستاد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
مدیر مهندسي ساختار و بهره  وری، ستاد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

مدیر طرح ERP، ستاد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
مشاور معاون وزیر در تامین منابع، وزارت بهداشت 
مشاور معاون سرمایه های انسانی، ریاست جمهوری

رییس روابط کار و مددکاری اجتماعی، شرکت نفت فالت قاره ایران
رییس نظام هاي بهبود و بهره  وري، شرکت نفت فالت قاره ایران

تحلیلگر سیستم ها، شرکت ملی نفت ایران
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محمدحسین رحمتی 
رییس امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه  

مشخصات فردی
محمدحسین رحمتی، متولد 1362 

سوابق تحصیلی
دکترای اقتصاد دانشگاه تگزاس آستین
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سعید االهی     
مشاور سابق معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی  

سوابق تحصیلی
سعید االهی، متولد 1359 

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد اقتصاد

سوابق شغلی و اجرایی
مشاور سابق معاون برق و انرژی وزارت نیرو
کارشناس دبیرخانه هیئت تنظیم بازار برق

رییس گروه سیاست گذاری و نظارت بر انتقال و توزیع
رییس گروه نظارت و صدور مجوز دفتر خصوصی سازی صنعت برق
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محمد ساردوئی نسب  
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران   

 سوابق تحصیلی
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی 

 
سوابق شغلی و اجرایی

معاون موسسه پژوهشی حقوق انرژی دانشگاه تهران 
نایب رییس هیئت نظارت استاني وزارت علوم 

عضویت در کمیسیون حقوق تجارت، اداره کل حقوقي قوه قضائیه 
 دبیر کمیسیون علوم انساني دانشگاه تهران 

معاون آموزشي کمیسیون علوم انساني دانشگاه تهران 
عضو هیئت تحریریه مجله حقوق خصوصي دانشگاه تهران 

عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات حقوق انرژي دانشگاه تهران
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رضا پدیدار  
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران   

 سوابق تحصیلی
 Commonwealth Institute UK تحقیق در عملیات مهندسی، موسسه

 
سوابق شغلی و اجرایی

مدیرعامل گروه آیسکو ایران 
عضو هیئت موسس و رییس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 

عضو اصلی اتاق های بازرگانی مشترک کشورهای انگلستان، آلمان، بلژیک، فرانسه، یونان، کانادا، امارات، 
ایتالیا، چین

عضو هیئت علمی انجمن ریخته گری ایران 
عضو انجمن علمي تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران

رییس هیئت مدیره انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها 
عضو هیئت امناء موسسه خیریه سیدالشهدا )ع( )دانش آموزان و دانشجویان نیازمند(

کارشناس و تحلیلگر اقتصاد انرژی در صدا و سیما و مطبوعات اقتصادی کشور
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران

نایب رییس فدراسیون صنعت نفت ایران 
)IPC( عضو شورای سیاست گذاری قرارداهای جدید نفتی ایران

عضو شورای توسعه توان ساخت داخل تجهیزات کاالی نفت ایران )معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری(
Valve World Middle East Conference 2017 عضو شورای راهبردی

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران
عضو هیئت مشورتی خانه تشکل های اتاق بازرگانی تهران
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محمدرضا مقدم     
  مشاور وزیر نفت  

سوابق تحصیلی
محمدرضا مقدم، متولد 1331  

سوابق تحصیلی
 کارشناسی ارشد

سوابق شغلی و اجرایی
معاون وزیر نفت در پژوهش و فناوري و مهندسي، قائم مقام وزیر در انجمن نفت

مشاور عالي وزیر نفت در امر پژوهش، وزارت نفت
معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزي، وزارت نفت

رییس ستاد مرکزي  بند ج اصل 44، وزارت نفت
رییس کمیته مقابله با آثار تحریم سازمان ملل، وزارت نفت
قائم مقام مدیرعامل شرکت ملي نفت در امور بهره برداري

عضو اصلي هیئت مدیره شرکت ملي نفت ایران
عضو اصلي هیئت مدیره: شرکت ملي مناطق نفت خیز ایران، شرکت نفت فالت قاره ایران، منطقه ویژه 

اقتصادي پارس جنوبي
عضو اصلي شرکت بهینه سازي سوخت کشور

مجري طرح مطالعات جامع گاز کشور
مجري طرح تولید و مصرف بهینه انرژي

مشاور عالي وزیر نفت
مشاور وزیر صنایع سنگین

مجري طرح تولید تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمي
مدیرعامل شرکت بین المللي پیمانکاري عمومي ایران

مشاور وزیر دفاع
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محمدعلی عمادی  
معاون اجرائی بخش باالدستی نفت و گاز شرکت گسترش انرژی پاسارگاد  

مشخصات فردی
محمدعلی عمادی، متولد 1334

سوابق تحصیلی
دکتری مهندسي نفت، دانشگاه Surrey، انگلستان 

کارشناسي ارشد مهندسي نفت، دانشگاه Surrey، انگلستان 
کارشناسي ارشد مهندسي صنایع، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران 

سوابق شغلی و اجرایی
دبیر و عضو هیئت رییسه انجمن نفت ایران

عضو مجمع شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید 
رییس پژوهشکده و کنسرسیوم بین المللي ازدیاد برداشت  

عضو هیئت مدیره شرکت ملي نفت ایران
مدیر پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ایران
رییس پژوهشکده ازدیاد برداشت وزارت نفت

عضو کمیته برنامه ریزي )CPC( مربوط به کنگره جهاني نفت )WPC( به نمایندگي از ایران
نماینده شرکت ملي نفت در انجمن شرکت هاي ملي نفت دنیا )مسئولیت کمیته تکنولوژي و کمیته 

ازدیاد برداشت( 
رییس کمیته مدیریت مشترک پروژه مطالعات جامع و طرح توسعه میادین سه گانه زاگرس با همکاري 

شرکت استات اویل 
مجري طرح توسعه میادین نفت سنگین میادین موند، زاغه، فردوس

رییس SPE ایران
رییس EAGE ایران



75

سیدعلیرضا طباطبائی نژاد  
ریاست دانشکده مهندسی نفت و گاز و سرپرست پژوهشکده نفت و گاز  

مشخصات فردی
سیدعلیرضا طباطبائی نژاد، متولد 1338

سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی نفت و گاز، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، آمریکا

کارشناسی ارشد مهندسی نفت، انستیتوی معدن و تکنولوژی نیومکزیکو، آمریکا
دکتری مهندسی نفت، دانشگاه هریوت وات، بریتانیا

سوابق شغلی و اجرایی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند، از سال 1370 )با مرتبه استادی(

رییس دانشکده نفت و گاز، سرپرست پژوهشکده نفت و گاز سهند
عضو شورای عالی مخازن نفت، وزارت نفت 

عضو شورای پژوهشی گاز استان آذربایجان شرقی
دبیر ستاد نفت و گاز استان آذربایجان شرقی

مدیر طرح میدان محور سروش و مسجد سلیمان
عضو کارگروه قیمت گذاری آزمایشات نفتی
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کامران فتاحي     
مدیر پورتفولیو پروژه هاي شرکت مشاوران انرژي تهران  

سوابق تحصیلی
کامران فتاحی، متولد 1358 

سوابق تحصیلی
کاندیداي دکتري مهندسي صنایع دانشگاه صنعتي امیرکبیر، پژوهشگر مدعو دانشگاه فلوریدا

 
سوابق شغلی و اجرایی

مدیرعامل شرکت کاوش و تولید مهر انرژي
عضو هیئت مدیره شرکت حفاري مشاوران انرژي پارسیان کیش

مدیر پروژه مشـاور مدیریت طرح هاي نگهداشـت و افزایش تولید شـرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب
مدیر پروژه تهیه و تدوین اسناد مناقصات EPDF طرح 28 مخزن )4.6 مبلیارد دالر( مناطق نفت خیز جنوب
ــاران،  ــي ی ــن نفت ــه طرح هــاي توســعه )MDP( میادی ــع مخــازن و تهی ــات جام ــروژه مطالع ــر پ مدی
ــالل نفتــي و گازي، میــدان گازی کیــش در قالــب  دارخویــن، ســپهر، جفیــر، توســن، آب تیمــور، ب

IPC ــا قراردادهــای بیــع متقابــل ی
انجـام ارزیابي هـاي اقتصـادي بلوک هـاي اکتشـافي در آفریقـا، بـرآورد هزینه هـاي CAPEX/OPEX و 
انجـام بررسـي هاي اقتصـادي پروژه هـاي توسـعه بیـش از 15 میـدان نفتـي و گازي به ویـژه در دشـت 
آبـادان و خلیـج فـارس نظیـر آب تیمـور، سـپهر، جفیـر، کوه منـد، دانـان فـاز2، یـاران شـمالي، یـاران 
جنوبـي، دارخویـن فـاز 3، توسـن، بالل نفتي و بـالل گازي، کیش فاز 2و 3، نار، پـارس جنوبي، فروز ب
مدیــر پــروژه طراحــي و تدویــن مــدل ارزیابــي و تشــخیص صالحیــت شــرکت هاي مســتعد در حــوزه 

اکتشــاف و تولیــد )E&P( وزارت نفــت
عضو انجمن بین المللی مهندسی نفت
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امیر ادهم  
کارشناس ارشد مطالعات مهندسی و اقتصادی طرح ها، مدیریت برنامه ریزی 

تلفیقی ستاد شرکت ملی گاز ایران   

 سوابق تحصیلی
امیر ادهم، متولد 1358 

 
سوابق شغلی و اجرایی

دکتری تخصصی مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی مهندسی مکانیک )حرارت و سیاالت(، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق شغلی و اجرایی
تحلیلگر ارشد کنترل شبکه های گازرسانی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان تهران
مهندس ارشد طراح شبکه های گازرسانی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان تهران
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