
 

 

 

 

 بهمن ماه 11برنامه روز دوشنبه 

 

 

 بندی کلی زمان معرفی نشست

 افتتاحیه

 دبیر کنگره نفت و نیرومحمد ایروانی،     

 ، ریاست سابق سازمان انرژی اتمی ایراندکتر علی اکبر صالحی   

 

 

9:00-10:30 

 11:00-10:30 استراحت و تبادل نظر

 هاپتروپاالیشگاه توسعه یبهینه مدل و یکپارچه نگاه

 
 ( )رییس نشست(VCM ) مهام گاز و نفت ارزش زنجیره توسعه و مدیریت شرکت مدیرعامل ،پورمهدوی مهندس رضا

 ریزیبرنامه امور در نفت وزیر معاون ،فالحتیان مهندس هوشنگ

 قائم مقام اسبق مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،ثانی پیوندی مهندس محمدحسن

 اراک شازند پاالیشگاه مهندسی مدیر ، جعفرنیا هادی مهندس سید   

11:00-12:30 

 13:30-12:30 نماز و ناهار

 ملی امنیت و اقتصاد بر آن تاثیر و گاز صنعت حکمرانی نظام

 
 )رییس نشست((OICO) نفت صنایع برداری بهره و اندازی راه شرکت مدیره هیئت رییس ،عراقی حمیدرضامهندس    

 ایران گاز ملی شرکت تلفیقی ریزیبرنامه مدیر صدیقی، دکتر محمدرضا   

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه در نفت وزیر سابق معاون مینو، دکتر فرزین   

 شریف صنعتی دانشگاه استاد نیلی، دکتر مسعود

13:30-15:30 

 16:00-15:30 استراحت و تبادل نظر

 برق تولید در دولتیغیر بخش هایچالش و برق صنعت رگوالتوری

  
 شریف )رییس نشست( صنعتی دانشگاه علمی عضو هیئت، رحمتی محمدحسیندکتر 

 دبیر باشگاه نفت و نیرو ،داودی احمد

 بهشتی شهید دانشگاه علمی هیئت عضو، زادهقاضی دکتر محمدصادق

 نیوانگلند رگوالتوری در اقتصاددان ،علیوند قبله دکتر پرویز

 KTHدانشگاه  استادزاده، دکتر محمدرضا حسام

 ایران برق صنعت سندیکا مدیره هیئت رییسباقری،  دکتر پیام   

16:00-17:30 



 

 

 

 

 ماه بهمن 12برنامه روز سه شنبه 

 

 بندی کلی زمان معرفی نشست
 

 گاز و نفت و بنزین مصرف آینده در نو هایانرژی و برقی خودروهای توسعه تاثیر
 سخنران کلیدی:

 دانشگاه استنفورد استاد ،ولک فرانک دکتر

 )رییس نشست(تهران  پیشرفته هایپژوهش مدیرعامل موسسه ،مروتی دکتر محمد  

 کالیفرنیا تکنیک پلی دانشکده استادقدوسی،  حامد دکتر  

 ییل دانشگاه استادضمیر،  علی ساعد دکتر  

 مکنزی شرکت در ارشد مشاوررسولی،  محمد دکتر  

 پیشرفته تهران های پژوهش موسسه علمی هیئت عضوشیوا،  لیال دکتر  

8:30-10:45 

 11:15-10:45 استراحت و تبادل نظر

 ایران  در خورشیدی برق تولید آینده
 

 ایران )رییس نشست( تجدیدپذیر هایانرژی انجمن رییس ،مددی مهندس داود

 ایران اسالمی شورای مجلس انرژی کمیسیون عضو و مجلس نماینده، محله قاضی محمدنژاد دکتر پرویز

 وریبهره و جدیدپذیرت هایانرژی سازمان رییس مشاور و طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه استاد، عمیدپور دکتر مجید

 (ساتبا)برق انرژی

 (ساتبا)برق انرژی وریبهره و تجدیدپذیر هایانرژی سازمان رییس مشاور، جالیی مهندس شهریار

 نیرو وزارت برق بازار مقررات تنظیم گروه رییس، پورحسین فرهادمهندس    

11:15-12:45 

 13:45-12:45 نماز و ناهار

 NPC وجودی ضرورت و نقش و پتروشیمی درصنعت رگوالتوری جایگاه و تعریف
 

 پتروشیمی صنعت کارفرمایی صنفی انجمن دبیرکل، ابهری مهدوی دکتر احمد

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

 ایران منابع و انرژی حکمرانی اندیشکده مدیر، آرانی زاده عظیم محمد دکتر    

13:45-15:30 

 15:45-15:30 استراحت و تبادل نظر

 سرمایه بازار هایظرفیت و مالی تامین نوین هایروش

 و اختتامیه 
 گروه گذاری مایهسر شرکت مدیره هیئت رییس نایب و تهران بهادار اوراق بورس مدیره هیئت رییستجریشی،  خان تقی دکتر امیر

 ملی)رییس نشست( توسعه

 ایران فرابورس مدیرعامل شرکت واحد، فدایی دکتر میثم

 فارس خلیج سرمایه تامین شرکت مدیرعامل نژاد، عشقی دکتر جواد

 آتی آرمان مالی گروه بنیانگذار لی،کبید اسالمی دکتر علی

 سپهر سرمایه تامین شرکت مدیرعامل پور،وطن دکتر محمد

 تمدن سرمایه تامین شرکت مدیرعامل محسنی، دکتر بهنام   

15:45-17:30 


