
 

 برنامه  نشست های همزمان با نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی

 مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

 تاریخ نام برگزارکننده عنوان سمینار/ همایش سالن سمینار همایش ساعت

 سالن اصفهان نیم روز عصر
 

نشست هم اندیشی با موضوع بازیافت آب در شرکت های 

 پاالیشی

 

 شرکت ملی پاالیش و پخش

16
ت

ش
اردیبه

 

 سالن کنفرانس دو اداری نیم روز صبح

مینار آموزشی و معرفی محصوالت شرکت س

Eagleburgmann  در زمینه آبندی تجهیزات صنایع

 .Expansion Jointو  Dry Gas Sealنفت، 

 

 سیستم های آب بندی پارس

17 
ت

ش
اردیبه

 سالن اصفهان  نیم روز عصر 
 پنل تخصصی خوردگی در صنایع نفت و گاز-

 پنل تخصصی سیاالت حفاری نفت-
 پژوهشگاه صنعت نفت

 

  نیم روز عصر 

 

 نفری340کنفرانس یک اداری
با  ییو آشنا یضد خوردگ یپوششها دینسل جد یمعرف

 آلمان SIGASمحافظت سطوح شرکت  یها ستمیس

 یپوشش ها نیشرکت مشاور

 یکسر یصنعت

 نیم روز عصر

 

خلیج 3سالن شماره 

 فارس)صدف(
 کنفرانس خبری پیرامون پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

 

 خاتم االنبیا

روز صبح مین  

خلیج 3سالن شماره 

 فارس)صدف(

 اکتشاف  معرفی بلوک های اکتشافی

روز  مین

 صبح

 سالن کنفرانس دو اداری

سمینار آموزشی و معرفی محصوالت شرکت 

Eagleburgmann  در زمینه آبندی تجهیزات صنایع

 .Expansion Jointو  Dry Gas Sealنفت، 

 سیستم های آب بندی پارس

18 
ت

ش
اردیبه

 آموزش حفاظت کاتودیک یادار کیکنفرانس  نیم روز صبح 
 پتونیا

یادار کیکنفرانس  نیم روز عصر  
چهارمین همایش راه کارهای افزایش سهم بخش 

المللی انرژیخصوصی در بازارهای بین   
Danac 

روز صبح مین  
س ارف جیخلشماره دو  سالن

وارید()مر  

پوشش های نوین سرجوش خطوط لوله و نشت گیری 

 آنالین خطوط لوله تحت فشار

شرکت مهندسی خطوط لوله 

 توانا

 نیم روز عصر

 

سالن شماره دو خلیج 

 فارس)مروارید(

 استارتاپ دمو فن آوری های صنعت گاز
 ایران شرکت ملی گاز

روز صبح مین  

 

 جیخل3سالن شماره 

 فارس)صدف(

مراسم اهدای اولین سری از گواهینامه های انطباق 

 کیفیت به سازندگان داخلی
 انجمن نفت ایران



 
 سالن اصفهان  نیم روز عصر

نل تخصصی استفاده ار فناوریهای نوین در ازدیاد پ-

 برداشت

 مراه نفتپنل تخصصی کاهش آب ه-

 صنعت نفتپژوهشگاه 

 روز صبح مین
 سالن اصفهان

 

کارگاه آموزشی در خصوص عملکرد دستگاه آنالیزو دستگاه 

 تعیین نقطه اشتعال فرآورده های نفتی

 آرتین آزما مهر

19
ت

ش
اردیبه

 

 ITA سفارت ایتالیا بخش توسعه بازرگانی سالن اصفهان نیم روز عصر

روز صبح مین  یسالن کنفرانس دو ادار 

 

اجرای طرح کاهش، هدایت انتقال بخارات بنزین فرایند 

 )کهاب(

 ملی پخش


