
 هارسانی کسب و کارهاي مرتبط با طرح احیاي چاههمنشست بهبرنامه 

 تیر 14شنبه  3
 ردیف  عنوان  زمان  مجري/ارائه دهنده

 پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز
 1 صبح  پذیرش و پذیرایی 9:00تا  8:30
 2 تالوت قرآن و پخش سرود جمهوري اسالمی ایران  9:15تا  9:00

 3 رییس پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز سخنرانی 9:30تا  9:15 محمداسماعیل کفایتیدکتر 
 4 سخنرانی دبیر ستاد تحول و پیشرفت   9:45تا  9:30 دکتر سید مهدیا مطهري 

 5 هاسخنرانی مجري طرح و تشریح جزییات برنامه 10:00تا  9:45 بیگیدکتر محمد صابر کرم 
 6 * هابخش اول ارائه 12:30تا  10:00 احیا هاي متقاضی طرح شرکت

هاي شرکت هاي متقاضی طرح احیا +شرکت
 گذاري خدمات چاه + نهادهاي سرمایه

 7 نماز و ناهار  -B2Bهاي نشست 14:00تا  12:30

 8 * هابخش دوم ارائه 15:30تا  14:00 هاي متقاضی طرح احیا شرکت
هاي شرکت هاي متقاضی طرح احیا +شرکت

 گذاري خدمات چاه + نهادهاي سرمایه
 9 پذیرایی عصر  -B2Bهاي نشست 16:00تا  15:30

 

 تیر 15شنبه  4
 ردیف  عنوان  زمان  مجري/ارائه دهنده

 1 پذیرایی صبح و پذیرش  9:00تا  8:30 پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز
 2 * هابخش سوم ارائه 12:30تا  9:00 هاي متقاضی طرح احیا شرکت

اعضاي پنل از شرکت ملی نفت ایران و پارك فناوري و  
 نوآوري نفت و گاز

 3 طرحجزییات پنل پرسش و پاسخ  13:00تا  12:30

 هاي خدمات چاه + شرکت هاي متقاضی طرح احیا +شرکت
 گذاري نهادهاي سرمایه

 4 نماز و ناهار  -B2Bهاي نشست 14:00تا  13:00
 5 ایی عصر رپذی -B2Bهاي نشست 16:00تا  14:00

 

ها، امکان اختصاص زمان دقیق با توجه به فشردگی برنامهها ذکر شده است.  در صفحه بعد ترتیب ارائه  *
انجام  نامه  رمطابق بمربوطه  بخش  ها در  وجود ندارد. لذا در هر روز به ترتیبی که ذکر شده است، ارائه

   شود.  می

 

 



 ترتیب ارائه ها: 

 روز نام شرکت   
 

 روز نام شرکت   

 سه شنبه  دانش و فنآوري انرژي پارسیان  1
 

 چهارشنبه  پارسیان کیشحفاري مشاوران انرژي  19

2 
مدیریت پروژه هاي صنعتی ابدال  

 (مپصا)
 سه شنبه 

 
 چهارشنبه  کاوش و تولید مهر انرژي 20

 سه شنبه  مبتکران فناور گستر اکسین  3
 

21 
پارسیان انرژي راد گاز گیش (دفتر ایران 

 کنسرسیوم پرگس)
 چهارشنبه 

4 
توسعه فنآوري همیار مهندسی 

 (تفاهم) 
 سه شنبه 

 
 چهارشنبه  مهندسین مشاور صحرا کاو  22

5 
توسعه و مدیریت پروژه هاي نفت و 

 گاز پترو ویژن پاسارگاد
 سه شنبه 

 
 چهارشنبه  انرژي آساي شریف  23

 سه شنبه  ناموران پویش باالدستی  6
 

 چهارشنبه  گروه بین المللی دیداس  24

7 
مهندسی و خدمات پارس 

 پتروزاگرس 
 سه شنبه 

 
 چهارشنبه  فراب 25

 سه شنبه  پترو پژوهش اهورا 8
 

 چهارشنبه  فراز نوین اندیش اروند  26

 سه شنبه  پترو فناوري دماوند  9
 

 چهارشنبه  زیما توسعه پارسیان کیش 27

 سه شنبه  پترو فرایند مجد ایرانیان 10
 

 چهارشنبه  شرکت صنایع نفت امین سازه سورنا  28

 شنبه سه  پترو پویندگان جهان پارس 11
 

 چهارشنبه  وحدت پارسیان پارسوماش 29

 سه شنبه  خدمات مهندسی نفت کیش 12
 

 چهارشنبه  شرکت صدرا آتیه ماهور 30

 سه شنبه  طرح و اندیشه پتروآزما  13
 

 چهارشنبه  پترو اطلس زاگرس 31

 سه شنبه  خدمات چاه پیماي اکسیر  14
 

 چهارشنبه  ژرف پویان پیشرو  32

 سه شنبه  البرزراهبرد انرژي  15
 

 چهارشنبه  شرکت توسعه تجارت داناسپیدار  33

 سه شنبه  دیاکو انرژي پژوه  16
 

 چهارشنبه  فناوري ساخت توربوسیل   34

 سه شنبه  فنی مهندسی پتروپویان جنوب 17
 

35 
پژوهشکده علوم پایه کاربردي جهاد  

 دانشگاهی 
 چهارشنبه 

 سه شنبه  مشاوران انرژي تهران 18
    




