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The 7th Iranian Petroleum &
 Energy Congress & Exhibition 

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
IRIB International Conference Center

( I P E C  2 0 2 2 ) 

ــردی  ــره  راهب ــن کنگ هفتمی
و نمایشــگاه نفــت و نیــرو

Identify problems & 
obstacles in the future 
development of the oil 
industry

شناسایی مشکالت و 
مانع زدایی ها در آینده 

توسعه صنعت نفت

ــادل ــوری  مع ــورت حض ــه ص ــام ب ــص ثبت ن ــه خال    هزین
    7،900،000 ریال 

ــادل ــط  مع ــر خ ــورت ب ــه ص ــام ب ــت ن ــص ثب ــه خال    هزین
     5،900،000 ریال 

    هزینــه خالــص ثبــت بــرای دانشــجویان   بــا ارائــه کارت
       معتبر دانشجویی، معادل 2،000،000 ریال  

   در صــورت ثبــت نــام گروهــی بیــش از 5 نفــر، 10 درصــد 
          تخفیف داده می شود.

   هزینـه ثبـت نام بـرای اعضای هیات علمی بـا ارائه کارت 
        هیات علمی و برای اعضای باشـگاه نفت و نیرو با ارائه 

کارت عضویت معتبر، شامل 50 درصد  تخفیف می شود.
   بـه تمامی مبالغ فـوق، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 

اضافه خواهد شد.
   شماره حسـاب 1-11016914-8100-372  به نام 
موسسه اندیشه ورزان و نیروی ایرانیان نزد بانک 

پـاسارگاد 
 IR650570037281011016914101 شماره شبا   

نمایشـگاه
برگزاری نمایشـگاه جانبی هفتمین دوره کنگره نفت و نیرو نیز همچون نشسـت ها، متاثر از شـرایط خاص و پروتکل های 
بهداشـتی و بـا تـدارک خدمـات ویـژه، برنامه ریـزی شـده اسـت. بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر و آگاهـی از تعرفه هـای 

نمایشـگاهی، بـا شـماره های 88995830-021 و 88979565-021 تمـاس حاصـل فرمایید.
بـا توجـه بـه عـدم برگـزاری نمایشـگاه بین المللـی نفـت، گاز، پاالیـش و پتروشـیمی در سـال جـاری، حضور در نمایشـگاه 
جانبـی کنگـره راهبـردی نفـت و نیـرو، فرصـت مغتنمـی جهت حضـور موثـر و نمایـش توانمندی شـرکت ها، سـازمان ها و 

نهادهـا و تبادل نظـر نزدیـک بـا دسـت انـدرکاران حـوزه نفـت و نیرو در سـطح کشـور اسـت.

هزینه و نحوه ثبت نام 

خـواهشمنــد است  فــرم
ثبت نام و فیـش واریـزی را به
نمابـر 88979256-021ارسال
و از شمــاره 021-88982460-1

تاییدیه  دریافت نمایید.

Secretariat: +98-21-88982460-61  Fax: +98-21-88979256
Exhibition & Sponsor: +98-21-88995830-88979565

www.ipeccongress.com     



نشست ها و سخنرانان
IPEC 2022

رگوالتوری صنعت برق و چالش های بخش غیردولتی در تولید برق 
دکتر محمدحسین رحمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عنوان نشست
رئیس

سخنرانان

احمد داودی، دبیر باشگاه نفت و نیرو
دکتر محمدصادق قاضی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر پرویز قبله علیوند، اقتصاددان در رگوالتوری نیوانگلند
دکتر محمدرضا حسام زاده، استاد دانشگاه استکهلم

دکتر پیام باقری، رییس هیئت مدیره سندیکا صنعت برق ایران

آینده تولید برق خورشیدی در ایران  
مهندس داود مددی، رییس انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

عنوان نشست
رئیس

سخنرانان

دکتر پرویز محمدنژاد قاضی محله، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
دکتر مجید عمیدپور، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مشاور رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و 

بهره وری انرژی برق)ساتبا(
مهندس شهریار جالیی، مشاور رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)ساتبا(

مهندس فرهاد حسین پور، رییس گروه تنظیم مقررات بازار برق وزارت نیرو

انرژی های تجدید پذیر و آینده سوخت های فسیلی
دکتر فرانک ولک، استاد دانشگاه استنفورد

عنوان سخنرانی
سخنران کلیدی

سخنرانان
)VCM( مهندس رضا مهدوی پور، مدیرعامل شرکت مدیریت و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز مهام

دکتر احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
دکتر محمد عظیم زاده آرانی، مدیر اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

NPC  تعریف و جایگاه رگوالتوری درصنعت پتروشیمی و نقش و ضرورت وجودی
دکتر حسن عباس زاده، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و عضو اصلی هیات مدیره 

عنوان نشست
رئیس

نظام حکمرانی صنعت گاز و تاثیر آن بر اقتصاد و امنیت ملی  
)OICO( مهندس حمیدرضا عراقی، رییس هیئت مدیره شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

عنوان نشست
رئیس

سخنرانان
دکتر محمدرضا صدیقی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران

دکتر فرزین مینو، معاون سابق وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف

تاثیر توسعه خودروهای برقی و انرژی های نو در آینده مصرف بنزین و نفت و گاز 
دکتر محمد مروتی، مدیرعامل موسسه پژوهش های پیشرفته تهران

عنوان نشست
رئیس

سخنرانان

دکتر حامد قدوسی، استاد دانشکده پلی تکنیک کالیفرنیا
دکتر ساعد علی ضمیر، استاد دانشگاه ییل

دکتر محمد رسولی، مشاور ارشد در شرکت مکنزی
دکتر لیال شیوا، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های پیشرفته تهران

نگاه یکپارچه و مدل بهینه ی توسعه پتروپاالیشگاه ها
 )VCM( مهندس رضا مهدوی پور، مدیرعامل شرکت مدیریت و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز مهام

عنوان نشست
رئیس

سخنرانان

مهندس هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی
مهندس علیرضا آرمان مقدم، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
دکتر حسن عباس زاده، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و عضو اصلی هیات مدیره

مهندس محمدحسن پیوندی ثانی، قائم مقام اسبق مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مهندس سید هادی جعفرنیا ، مدیر مهندسی پاالیشگاه شازند اراک

سخنرانان

دکتر علیرضا ناصرپور، عضو هیئت مدیره سازمان بورس
دکتر میثم فدایی واحد، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران

دکتر جواد عشقی نژاد، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه خلیج فارس
دکتر علی اسالمی بیدگلی، رییس هیئت مدیره گروه مالی آرمان آتی

دکتر محمد وطن پور، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر
دکتر بهنام محسنی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن

روش های نوین تامین مالی و ظرفیت های بازار سرمایه 
دکتر امیر تقی خان تجریشی، رییس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران و نایب رییس هیئت مدیره شرکت 

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
عنوان نشست

رئیس


