
  

  

  بندي کلی زمان  عنوان

  10:00-8:30  افتتاحیه

  10:30-10:00  پذیرایی

  هاي فعال در حوزه صنعتدر تغییر فضاي کسب و کار شرکت CSRنقش 

  

  سخنرانان:

  (رییس نشست) مشاور اجتماعی وزیر نفتسید امیر طالبیان، 

 مشاور وزیر نیرو ،محمد فاضلی

  هاي نفتی ایرانپخش فرآورده و پاالیش ملی شرکت انسانی نیروي ریزيبرنامه و طرح رییس ،محمدرضا مهدیزاده

  رییس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور آمایش و توسعه شرق، محمد حسین پاپلی یزدي

  سازمان مسووالنه و پایدار مدیریت حوزه مدرس و مشاور، خارستانیطاهره 

10:30-12:00  

  13:30-12:00  اقامه نماز و صرف ناهار

    گاز و نفت صنعت باالدستی در جدید هايپارادایم بررسی

  

  سخنرانان:

  (رییس نشست)ایران  نفت ملی شرکت مدیرعامل مهندسی و توسعه امور معاون ،منوچهري غالمرضا

  زاروبژنفت مدیرعامل شرکت معاونایسماگیلوف،  ازامات

   دانا انرژيو مدیرعامل  مدیره هیات رییس ایروانی، محمد

 (اویک)مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان نفت بهزاد محمدي، 

  تدبیر انرژي توسعه گروه مدیرعامل ،راحت پرویز

13:30-15:00  

  

  15:30-15:00  پذیرایی

   ایران برق بازار مقررات و ساختار ها،سیاست اصالح براي پیشنهادي هايراهبرد

  

 سخنرانان:

  (رییس نشست) تاب گسترقائم مقام شرکت ماه، بهمن مسعودي

 آنسالدومدیرعامل شرکت جوزپه زامپینی، 

  دبیر باشگاه نفت و نیرو، احمد داودي

  توانیر شرکت مجامع امور و پشتیبانی مالی، هماهنگی معاون ،نیا اسماعیل اصغرعلی

 ایران انرژي بورس مدیرعاملسید علی حسینی، 

  برق تولیدکننده هايشرکت سندیکاي رییس وحدتی، محمدعلی

15:30-17:00 

  



   

 

  زمان  موضوع

  گاز و نفت صنعت در پروژه مدیریت هايپیشرفت آخرین

  

  سخنرانان:

  گاز (رییس نشست) و نفت باالدستی قراردادهاي هماهنگی مدیردهقان،  رضا

 رزنفت شرکت معاون، استانیسالو بوچینسکی

  رزنفت معاون کل توسعه فناوري شرکت، رومن گالینتسکی

  کانسالتنتزجی اچ نماینده شرکت ، جان هوگندورن

 آي ال افمدیر شرکت ، هوفتهلگ 

  مدیرعامل شرکت پتروپارس ، حمید اکبري

8:30-10:00  

  10:30-10:00 پذیرایی

 بر متکی توسعه شناسیآسیب و هاچالش و الزامات بر نگاهی پتروشیمی؛ صنعت در داريهلدینگ

  بازنشستگی هايصندوق

  

  سخنرانان:

  (رییس نشست) فارس خلیج پتروشیمی صنایع شرکت مدیرعامل، ربیعی جعفر

  پتروشیمی صنایع ملی شرکت مدیرعامل و نفت وزیر معاون، رضا نوروززاده

 پارسیان وگاز نفت گسترش گروه عامل مدیر، عزیزي مرتضی

  )تاپیکو( تامین پتروشیمی وگاز نفت گذاريسرمایه شرکت مدیرعامل، مخدومی محمود

10:30-12:00  

  13:30-12:00  اقامه نماز و صرف ناهار

  مازاد گاز تخصیص و انرژي مصرف شدت با آن ارتباط و گاز مصرف و تولید دورنماي

  

  سخنرانان:

  (رییس نشست) در نظارت بر منابع هیدروکربوري نفت وزیر معاون، الدین جواديرکن

  GECFرییس دپارتمان تحلیل بازار گاز محجوبه بالیفا، 

  ریزي وزارت نفتمعاون برنامه، رحمتیمحمدمهدي 

  مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ،حسن منتظر تربتی

  فارس خلیج پتروشیمی صنایع شرکت توسعه و ریزيبرنامه معاونت سرپرست ،حسینی علی سید

  رییس پژوهشگاه نیرومحمدصادق قاضی زاده، 

13:30-15:00  

  15:30-15:00  پذیرایی

  17:00-15:30 هیاختتام


