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ــت  ــداد صنع ــن روی ــرژی و بزرگتری ــوزه ان ــای ح ــن رویداده ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــد ب ــاف و تولی کتش ــاری و ا ــت حف ــره صنع کنگ
کننــده داخلــی و خارجــی از حــدود 120 شــرکت، مقامــات رســمی  ــرای بیــش از 1200 شــرکت  ــران هرســاله پذی باالدســتی نفــت ای

گاز و مدیــران و متخصصــان شــرکت هــای  دولتــی، شــرکت هــای ملــی و بیــن المللــی )NOCs & IOCs(، تاثیرگــذاران حــوزه نفــت و 
خصوصــی مــی باشــد.

گاز ایــران بســتر مناســبی بــرای معرفــی  گردهمایــی ســاالنه فعــاالن و ذینفعــان صنعــت باالدســت نفــت و  ایــن رویــداد بــه عنــوان 
گــذاری ایــده هــا و نظــرات، اطــالع از چشــم اندازهــای آینــده صنعــت نفــت و برقــراری روابط  ک  کارآمــد، بــه اشــترا تکنولــوژی هــای 
کــرده و بــا  کامــل ارزیابــی  تجــاری فراهــم آورده اســت. شــرکت هــا می تواننــد بــا اســتفاده از ایــن بســتر از وضعیــت بــازار بــه طــور 

کار خــود را توســعه دهنــد. کســب و  توجــه بــه حــوزه فعالیــت 

کوسیســتم اســتارتاپی انــرژی ایــران نیــز در قالــب رویــداد  کنگــره، فعــاالن ا امســال و همزمــان بــا برگــزاری دهمیــن ســالگرد 
STARTUP STREAM دور هــم جمــع شــده و در مــدت 2 روز ضمــن تبــادل نظــر پیرامــون چالش هــا و فرصت هــای 

پیــش رو، بــا اســتارتاپ های حــوزه انــرژی آشــنا خواهنــد شــد.
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کنگره به اهداف موردنظرشان در 
دست یافته اند

تمایل به شرکت در دوره بعدیاین رویداد فراتر از انتظارشان بوده است

کیفیت میزان رضایت مندی از 
کلی کنگره

این رویداد مهمترین رویداد صنعت 
کشور است باالدست نفت 

ݡکنݡگره صنعت حفاری و اݡکتشاف و تولید

شرکت های خارجی حاضر در دوره های قبلی کنگره

گاز 10 سال فعالیت مستمر در صنعت باالدست نفت و 
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شرکت و
کننده سازمان مشارکت 

کننده ثبت نام 

سخنرانفضای نمایشگاهی

پانل تخصصیشرکت حاضر در نمایشگاه

سفیر اندونزی در ایران 

اکتاوینو علیم الدین

Tatneft  کل دستیار مدیر 

واسیلی موزگوی

پارتنر و رئیس بخش انرژی و آب و برق
Arthur DiLittle 

یاپ کالکمن

رئیس منابع انسانی خاورمیانه
OMV

کلیا فرانسیس وایت

Arthur DiLittle مدیر سابق توتال در ایران

پیر فابیانیترانگ جی

کنگره 2018 برخی از سخنرانان بین المللی 

نݡگاهی ݡگذرا به ݡکنݡگره 2018
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25 درصــد هزینــه هــای توســعه بلــوک هــای 
کــه  گاز بــه حفــاری اختصــاص دارد  نفــت و 
بــه خدمــات حفــاری  حــدود 30 درصــد آن 
کــه 8 درصــد هزینــه توســعه  مربــوط مــی شــود 
کل میدان اســت. در این مســیر یکی از اهداف 
کنگره خدمات حفاری سال 94، کاهش زمان 
هدررفــت و افزایــش راندمــان حفــاری تعییــن 
کــه بــر ایــن اســاس 32 ســرویس مختلــف  شــد 
کمیتــه دســته بنــدی  کنفرانــس در 12  حاضــر در 
کمیتــه بــه ســرویس هــای فنــی و  کــه 7  شــدند 
کمیتــه بــه مباحــث مدیریتــی مربــوط بودنــد.   5
در ادامــه در فــاز اول گــردآوری داده هــا و فــاز دوم 
آسیب شناسی سرویس ها انجام شد. سپس 
براساس ترکیب داده ها و نتایج آسیب شناسی 
و اولویــت بنــدی آنهــا، تصویــری از وضعیــت 
کمبودهایمــان  موجــود بدســت آمــد و در مــورد 

بهگزینــی )Benchmark( انجــام دادیــم.

فرخ علیخانی

معاون تولید شرکت ملی نفت ایران
کنگره صنعت حفاری در سال 94 رییس 

ݡکنݡگره صنعت حفاری و اݡکتشاف و تولید
گاز از نگاه مدیران ارشد صنعت نفت و 

گــذاری  کنگــره بــه رشــد و ارتقــا سیاســت  ایــن 
بخــش  همــکاری  جلــب  جهــت  در  هــا 
خصوصــی و ایجــاد فرصــت بــرای ایــن بخــش 
کــرده اســت. بنــده بــه عنــوان  کمــک فراوانــی 
ایــن  انــرژی«  مســئول » ارتقــای دیپلماســی 
وزارتخانــه، عمــده تــالش خــود را بــرای دیــده 
شــدن، شناســاندن قابلیــت هــا و جذابیــت 
گــذاری و نیــز توانمنــدی هــای  هــای ســرمایه 
کشــور مصــروف  نفــت  تالشــگران صنعــت 
و  هــا  نشســت  برگــزاری  و  اســت  داشــته 
رویدادهــای بین المللی منافع متعــددی برای 

دارد. کشــور 

امیرحسین زمانی نیا

معاون امور بین الملل و بازرگانی
وزارت نفت

کنگــره هــا در حوزه  کنگــره یکــی از بارزترین  ایــن 
کــه  باالدســت صنعــت نفــت ایــران اســت 
دارای ســاختاری قــوی در بخــش محتوایــی 
کنفرانــس خوشــبختانه شــاهد  اســت در ایــن 
مقــاالت  و  ایــم  بــوده  فعــال جوانــان  نقــش 
کــه مایــه  خوبــی توســط ایــن جوانــان ارائــه شــد 
دلگرمــی اســت و باعــث خواهــد شــد تــا یــک 
کنــد. بایــد از  جامعــه نخبــه نفتــی شــکل پیــدا 
عوامــل برگــزاری ایــن همایــش قدردانــی شــود 
کــه شــبکه خوبــی از متخصصــان را تشــکیل 

داده انــد.

غالمرضا منوچهری

معاون سابق توسعه و مهندسی
شرکت ملی نفت ایران

کتشاف و تولید در سال 96 کنگره ا رییس 

کنگره،  از مهمتریــن موضوعات بحــث در این 
تدویــن و ســاماندهی بــه نظــام پیمانــکاری در 
کــه بــا همــکاری  حــوزه صنعــت حفــاری اســت 
و  پژوهــش  مهندســی،  محتــرم  معاونــت 
فنــاوری بررســی هایــی در مــورد آن صــورت 
گرفتــه اســت. ایــن حــوزه بســیار مهمــی اســت 
کشــور  کــه ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
کــرده اســت و بخــش مربــوط  آن را پیگیــری 
کنــون مســکوت باقــی  بــه صنعــت حفــاری تا
کوشــش هــای اخیــر امیدواریــم  مانده،کــه بــا 
کــه بــه ســرعت بــه نتایــج قابــل قبولــی دســت 
کنیــم. ایــن امــر بــه رتبــه بنــدی شــرکت  پیــدا 
هــای پیمانــکار در ایــن حــوزه و دقیــق تر شــدن 
کمــک شــایان توجهــی خواهــد  مناقصــات 

نمــود.

حمید بورد

مدیرعامل
شرکت نفت فالت قاره ایران

گذشته کنگره صنعت حفاری در ادوار  رییس 

کنگــره صنعــت حفــاری بــه عینــه دیدیــم  در 
کــه ایــن جــوان هــا بــا عالقــه و از صمیــم قلــب 
کردنــد. بنــده در جریــان فعالیــت هــا و  تــالش 
تــالش هایشــان بــوده ام جلســات متنــوع و 
کارگــروه هــای مختلفشــان را دیــده و خروجــی 
کنگــره  کــردم. ایــن  هــای مفیدشــان را مطالعــه 
مــی توانــد الگویــی بــرای بازنگــری فرایندهــا 
در بســتر قانونــی، آمــوزش افــراد و فرایندهــای 
کــه بــه   E&P گیــری بــرای پــروژه هــای تصمیــم 
کشــور مطــرح شــده اســت  عنــوان ضرورتــی در 

باشــد.

رکن الدین جوادی

معاون سابق نظارت بر
منابع هیدروکربوری وزارت نفت

کنگره در سال های 93 - 95 رییس سیاست گذاری 
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این رویداد باسابقه صنعت باالدستی نفت و 
گردهمایــی، تبادل  گاز ایــران، بــه عنــوان محل 
دیدگاه هــا و بحــث دربــاره آخریــن تحــوالت 
و روندهــا، طــی ســال های اخیــر توانســته بــه 
جایــگاه مناســبی دســت یابــد و امیــد اســت 
کنگــره ســاالنه  ــن  ــزون ای ــای روزاف ــداوم و غن ت
و دیگــر نمونه هــای مشــابه، بــه خلــق ارزش و 
گاز ایران یاری رســاند. توســعه صنعت نفت و 

محمد ایروانی

نایب رییس انجمن شرکت های حفاری ایران
مدیرعامل شرکت انرژی دانا

وزارت نفــت بــه نمایندگــی حکومــت اســالمی 
گاز است  عهده دار حکمرانی صنعت نفت و 
و از همیــن رو بایســتی بــه دقــت اهــداف آن 
تعریــف شــده و نســبت به تحقــق ایــن اهداف 
پاســخگو باشــد. شــاخص هــای حکمرانــی 
کــه  درحالــی  بــوده  کیفــی  عمومــا  خــوب 
گونــه ای تعریف شــوند تا  شــاخص هــا بایــد بــه 
گــذر زمــان نمــر های به هر ســه بخش  بتــوان بــا 
بشــدت  امــر  ایــن  داد.  حکمرانــی  در  موثــر 
محتــاج پایش و تنظیم مقــررات در این بخش 
گرچــه وزارت نفــت و شــرکت ملــی  اســت. ا
گذشــته شــروع خوبــی  نفــت در چنــد ســال 
کار باقیمانــده  داشــته انــد، همچنــان حجــم 
کمــی  کارهــای انجــام شــده مقــدار  نســبت بــه 
کنگــره صنعــت حفــاری و  اســت و امیــدوارم 
ایــن همایــش هــا مقدمــه ای بــرای فهــم بهتــر 
و پیگیــری مســائل مهــم صنعــت نفــت باشــد.

رضا دهقان

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران
کتشاف و تولید در سال 96 کنگره ا دبیر 

هــدف از حضــور در همایــش هایــی همچــون 
گاهی از وضعیت توسعه  کنگره اطالع و آ این 
میادیــن، پــروژه هــای جدیــد و بــه صــورت 
گاهــی از وضعیــت صنعــت نفــت ایــران  کلــی آ
گســترده ای از شــرکت  اســت. حضــور طیــف 
گاز در ایــن  هــا و متخصصــان حــوزه نفــت و 
کنگــره در  گردهمایــی، نشــان از موفقیــت ایــن 
جهــت تبــادل اطالعات و تجربیات بین افراد 

و رفــع ابهامــات موجــود در ایــن زمینــه دارد.

مهدی میر معزی

کتشاف و تولید رئیس مجمع شرکت های ا
گسترش انرژی پاسارگاد مدیرعامل شرکت 

کــه بــرای دومیــن  بســیار خوشــحال هســتم 
ــه  ــرده ام. از جمل ک کنگــره شــرکت  ــن  ــار در ای ب
انجــام  کنگــره  ایــن  در  کــه  مهمــی  کارهــای 
ــه  ک ــه تدویــن نظــام فنــی اجرایــی اســت  گرفت
بــه عنــوان چارچوبــی بــرای تحقــق ظرفیــت هــا 
و توانمنــدی هــای مهندســی و عملیاتــی ایــن 
صنعــت مــی باشــد. برگــزاري چنیــن همایــش 
راهبــردي اي  و  مهــم  بــراي صنعــت  هایــی 
ماننــد صنعــت حفاري بســیار ضــروري اســت. 
کنگــره بتوانــد در ارتقــای  کــه ایــن  امیــدوارم 
نقــش و توانمنــدی شــرکت هــا، بــه خصــوص 
کتشــاف و تولیــد در توســعه  شــرکت هــای ا

گاز موفــق عمــل نمایــد. صنابــع نفــت و 

حبیب اله بیطرف

معاون سابق امور مهندسی، پژوهش و فناوری
وزارت نفت

صنعــت نفــت و بخصــوص بخش باالدســت 
اســتراتژیک  تغییــرات  بــه  فعلــی  شــرایط  در 
نیــاز دارد. هــر نــوع از تغییــرات یــا بهبــود در 
کار بــه اســتراتژی هــای آن بســتگی دارد.  رونــد 
کــه خروجــی  گونــه اســت  قاعــده بــازی ایــن 
ایــن همایــش هــا تبدیــل بــه سیاســت شــود و 
ایــن سیاســت هــا از طــرف دولــت اجراشــده 
ــد از ایــن مجموعــه  و بخــش خصوصــی بتوان
کنگــره  کنگــره از معــدود  کنــد. ایــن  اســتفاده 
کــه  کــه در ایــران برگــزار مــی شــود  هایــی اســت 
در آنمحتــوا از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت 
کارهــای موثــری در زمینــه محتوایی و تدوین  و 
ســاختاری باالدســت صنعــت نفــت در حــال 

انجــام اســت.

کاردر علی 

مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران
کنگره در سال  96 رییس سیاست گذاری 
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هدف از شرݡکت در این ݡکنݡگره چیست ؟

تبادل دانش و تجربیات متخصصان

در ایــن رویــداد میتوانیــد دانــش فنــی و اطالعــات خــود را در اختیــار ســایر متخصصــان قــرار دهیــد و در مقابــل از تجربیــات و اطالعــات ســایر متخصصــان اســتفاده نماییــد. ایــن مزیــت بــا ایجــاد زبــان مشــترک، 
مــراودات و همــکاری هــای آتــی بــا ســایر شــرکت هــا را تســهیل بخشــیده و روابــط بیــن طرفیــن را بهبــود مــی بخشــد.

کسب تصویر دقیق و شفاف از بازار صنعت باالدست نفت

نشســت هــا و پانــل هــای تخصصــی و تجــاری ایــن رویــداد بــا ســخنرانی بیــش از 170 مدیــر ارشــد داخلی و خارجی در بخش های مختلف صنعت باالدســت نفت و حوزه های مختلف تکنولوژی برگــزار خواهد 
شــد. ایــن رویــداد تصویــری دقیــق و شــفاف از صنعــت باالدســت نفــت ایــران ترســیم مــی نمایــد. محتــوای این پنل ها بر موضوعات کلیدی صنعت باالدســت نفــت، اعم از چالــش ها و فرصت ها و اســتراتژی 

هــای موجود متمرکز می باشــد.

گاهی از آخرین وضعیت پروژه های صنعت باالدست آ

در ایــن رویــداد آخریــن وضعیــت پــروژه هــای EPC و EPCF و همچنیــن نیازمنــدی هــای صنعــت نفــت مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهد گرفت. نیازمنــدی و الزامات اســتفاده از تکنولوژی های روز دنیا توســط 
کــه در این رویــداد بــه آن پرداخته خواهد شــد. بخــش داخلــی، شــیوه هــای تعامــل و ارتبــاط بــا شــرکت هــای خارجــی بــا توجــه بــه شــرایط بین المللــی از مهمترین موضوعاتی اســت 

ایجاد روابط تجاری جدید

گاز ایــران حضــور خواهنــد داشــت. فضای نمایشــگاهی ایــن رویداد بهترین فرصت  در ایــن رویــداد مدیــران و نمایندگانــی از بیــش از 100 شــرکت ملــی، بیــن المللــی و داخلــی ذینفــع در صنعــت باالدســت نفــت و 
کنندگان در نمایشــگاه جانبــی این رویداد جهت تعامل بســیار  بــرای ارتقــا موفقیــت تجــاری و گســترش بــازار و ارتبــاط بــا شــرکت هــای داخلــی و خارجــی خواهــد بــود و مطمئنــا فضــای بســیار خوبی را برای شــرکت 

ســازنده و گســترش بــازار آن هــا فراهــم خواهــد آورد.

ارتباط با شبکه تصمیم سازان و تاثیرگذاران صنعت

کننــدگان  کــه بیانگــر ایــن واقعیــت اســت. از ایــن رو مــی تــوان گفــت ایــن رویــداد بــه شــرکت  کنگــره جــزو تصمیــم ســازان و تاثیرگــذاران صنعــت باالدســت نفــت ایــران هســتند  کننــدگان  بیــش از 80 درصــد شــرکت 
کنگــره و نمایشــگاه فرصتــی بــرای گســترش ارتباطــات بــا تصمیــم ســازان صنعــت باالدســت نفــت ایــران از NOC هــا، E&P هــا، EPC هــا، دکلــداران، خدمــات دهنــدگان و صنایــع وابســته فراهــم مــی نمایــد. در 
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مخاطبان ما در کنگره
و نمایشگاه 2018

گردهمایــی فعــاالن و ذینفعــان صنعــت  ایــن رویــداد تنهــا 
گاز ایران اســت که هرســاله میزبان بیش از  باالدســت نفت و 
1200 نفــر از مدیــران و کارشناســان ارشــد از کلیــه بخــش های 
کارفرمایــی و پیمانــکاری بــوده و همچنیــن شــرکت هــای بیــن 
گردهمایــی  المللــی مشــتاق بــه همــکاری بــا ایــران نیــز در ایــن 

حضــور و مشــارکت فعــال دارنــد.  

مدیران میانی  

کارشناسان

دانشجویان و پژوهشگران  

اصحاب رسانه

مقامات و مدیران ارشد   

%4 %48

%24

%14

%10

بیشترین شرکت کنندگان

سطح شرکت کنندگان

%2

شرکت های 
   E&P باالدستی و

شرکت های
خدمات حفاری   

شرکت های دکلدار  

کارفرمایان

رسانه های فعال در
 حوزه باالدست  

شرکت های ارائه دهنده 
مشاوره مهندسی    

%26 %22

%23
%16

%11

کنگره صنعت حفاری - اردیبهشت 1387 حامیان مالی اولین 

کنگره صنعت حفاری - اسفند 1393 حامیان مالی دومین 

کنگره صنعت حفاری - بهمن 1394 حامیان مالی سومین 

کنگره صنعت حفاری - اسفند 1396 حامیان مالی پنجمین 

کنگره صنعت حفاری - بهمن 1395 حامیان مالی چهارمین 
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فنی و مهندسی

گذاری خارجی  معاون سرمایه 
صندوق توسعه ملی

گذاری و تامین مالی سرمایه 
علیرضا ساعدی سارخانلو

مشاور ارشد مدیرعامل
شرکت ملی حفاری ایران

عملیات حفاری
کایدی محمد رضا تا

مدیر عامل
شرکت توسعه حفاری تدبیر

توسعه فناوری
محسن خجسته مهر

رئیس مهندسی نفت
شرکت نفت فالت قاره ایران

تولید و بهره وری
علیرضا عاضدی

مدیرعامل
شرکت بین المللی حفاری

مدیریت بحران
فاضل جمالزاده

مدیر تکمیل و تعمیر چاه شرکت 
خدمات چاه های نفت پترو پارس

تکمیل و تعمیر چاه
کرمی پویان 

مدیر عامل
PEDEX شرکت

مدیریت پروژه
کوهستانی بهنام 

PMO / معاونت توسعه و مهندسی 
شرکت ملی نفت ایران

EPD مهندسی مناقصات
هادی فاطمی

مدیر عملیات حفاری
شرکت نفت فالت قاره ایران

بهینه سازی حفاری
سعید محمدی

استراتژیست ارشد
شرکت انرژی دانا

اقتصاد
رامین فروزنده

مدیر توسعه بازار
شرکت توسعه حفاری تدبیر

بازار
روز به میرچرخچیان

مدیر دپارتمان محتوا
PUD شرکت توسعه باالدستی پارسیان

رگوالتوری و استانداردسازی
صابر پناهی شکوه

کمیته بازنگری  دبیر پیشین 
قراردادهای نفتی

حقوقی و قراردادی
کاتبی آیه 

معاونت سابق حفاری
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

خدمات حفاری
مسعود حیدری

معاون برنامه ریزی و طرح های 
شرکت حفاری شمال

مدیریت دارایی های فیزیکی
حسن آد شیرین پور

کمیسون منابع انسانی انجمن  رئیس 
گاز پیمانکاران حفاری نفت و 

مدیریت و توسعه منابع انسانی
مرجان حمیدی فر

سرپرست مدیریت دانش شرکت 
مهندسی و ساختمان صنایع نفت

مدیریت دانش
آرمین حاج رحیمی

مدیر فناوری اطالعات شرکت 
مهندسی و ساختمان صنایع نفت

مدیریت داده و گردش اطالعات
منوچهر جبارزاده

کارآفرینی مدیر روریداد های 
ITHECH شتاب دهنده

کارآفرینی و استارتاپ ها
ولی طیبی منش

رییس برنامه ریزی حفاری
گاز پارس شرکت نفت و 

مدیریت ریسک
الینا باقری

عضو هییت مدیره
ِپک

َ
انجمن ا

حکمرانی
محمدرضا طبیب زاده

مشاور ارشد مدیر عامل
گسترش انرژی پاسارگاد شرکت 

کار کسب و  مدل های 
محمدمهدی مظفر

مدیر عامل
کیش شرکت حفاری استوان 

عملیات دریا و لجستیک
کروان مرتضی پا

قائم مقام
کتشاف و تولید پاسارگاد شرکت ا

توسعه میدان
کالنتری مهدی 

ݡکمیته های استراتژیک و مدیریتی

محورها و 
سرفصل های 

استراتژیک

کتشاف و تولید: شرکت های ایرانی ا
الزامات و استراتژی های رشد و توسعه

ــت 	  ــرای موفقی ــاختار ب ــالح س ــزی و اص برنامه ری
کتشــاف و تولیــد کســب وکار ا ــه  گــذار ب در 

کســب وکار فعالیــت 	  راهکارهــای بهبــود محیــط 
کتشــاف و تولیــد ایرانــی شــرکت های ا

شرکت های ارائه دهنده خدمات حفاری: 
رقابت پذیری، بهره وری و هم افزایی در دوران رکود

چشم انداز بازار حفاری خاورمیانه و ایران	 
نقشــه راه رشــد و توســعه بین المللــی شــرکت های 	 

ایرانــی ارائه دهنــده خدمــات حفــاری
پتانســیل های هم افزایــی و یکپارچگــی در صنعــت 	 

حفــاری ایــران
راهبردهــای ارتقــاء بهــره وری و رشــد فناورانــه در 	 

ایرانــی دکل دار  شــرکت های 

گاز ایران چشم انداز صنعت نفت و 
و سناریوهای پیش رو

روندهــای 	  و  ارزان  نفــت  پرنوســان،  بــازار 
ایــران و  خاورمیانــه  در  ســرمایه گذاری 

ــن نفــت و 	  ــد از میادی ســناریوهای توســعه و تولی
گاز ایــران

نفــت 	  ملــی  شــرکت  فعالیت هــای  چشــم انداز 
کتشــاف و تولیــد ایــران و دیگــر شــرکت های ا
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دبیرخانه ݡکنݡگره

رئیس حفاری
گاز پارس شرکت نفت و 

مدیریت یکپارچگی چاه
احمد رضا بنیادی

مشاور مدیرعامل
شرکت حفاری مپنا

دکل حفاری
رضا احمد پور

مدیر باالدستی شرکت
مهندسی و ساختمان صنایع نفت

راندمان خدمات حفاری
فرزاد حاجیوند

HSEQ مدیر
کیش شرکت پترو اوریم 

HSEQ
حسین محققی

مدیرعامل
شرکت توسعه نارگان آمیتیس

بهبود و ازدیاد برداشت
حامد زین العابدین قدیم

مدیر عامل
کیش شرکت پترو دانیال 

خدمات چاه آزمایی
هاشم صباغان

گان  مدیر تولید و بهره برداری پروژه آزدا
جنوبی شرکت مهندسی و توسعه نفت

خدمات چاه پیمایی
رحیم نظری نیا

مدیر عملیات
شرکت دانا اویل سرویسز

خدمات سیمانکاری
اسماعیل اصغرنیا

مدیر مهندسی نفت
شرکت سیلند

خدمات نمودارگیری
مجتبی خادم

مدیرعامل
MI Services شرکت

خدمات سیال حفاری
علی صدرایی

مدیر فنی
شرکت سیاالت حفاری پارس

مدیریت پسماند و کنترل جامدات
کلهر محمدی مجتبی 

مسئول امور هماهنگی
شرکت توسعه باالدستی پارسیان

محمدرضا مشتری
مدیر امور اداری

شرکت توسعه باالدستی پارسیان

میترا شفق

مدیر برندینگ
شرکت توسعه باالدستی پارسیان

بهادر رسولی

مدیر بازرگانی
شرکت توسعه باالدستی پارسیان

مهدی صانعی

مدیر امور بین الملل
شرکت توسعه باالدستی پارسیان

آرش عطاری
مدیر ارتباطات

شرکت توسعه باالدستی پارسیان

علی مردانیان
مدیرعامل

شرکت خدمات حفاری سپیدان

تولید و تامین افزایه های سیال حفاری
سعید بختیاری راد

مدیرعامل
شرکت تدبیر پترو انرژی

خدمات لوله مغزی سیار
میالد هراتیان فر

مدیر حفاری
شرکت سیلند

خدمات حفاری جهتدار
مهرداد ایزدی

مدیرعامل
شرکت سیاالت حفاری پارس

خدمات سیال حفاری
کوروش طهماسبی

کسب وکار برای رشد پایدار مدل های 
گاز در صنعت نفت و 

و 	  هولدینگ هــا  نقش آفرینــی  فرصت هــای 
گاز و  نفــت  باالدســتی  صنعــت  در  مالــی  نهادهــای 

کل 	  در  رشــد  محدودیت هــای  و  مزیت هــا 
گاز و  نفــت  ارزش  زنجیــره 

توســعه صنایــع میان دســتی و پایین دســتی در 	 
کتشــاف و تولیــد شــرکت های ایرانــی ا

راهبردها و راهکارهای تامین مالی داخلی
گاز برای پروژه های نفت و 

شتاب بخشی به توسعه میادین نفت و گاز ایران: 
ارزش آفرینی از بزرگ ترین منابع هیدروکربنی جهان

اســتراتژی ها و روندهــای تامیــن مالــی پروژه هــای 	 
گاز خاورمیانــه و ایــران نفــت و 

سناریوهای تامین مالی از بازار سرمایه داخلی	 
مالــی 	  تامیــن  محدودیت هــای  و  الزامــات 

نفتــی جدیــد  قراردادهــای 
نفــت؛ 	  گــذاری خطرپذیــر در صنعــت  ســرمایه 

فرصــت هــا و چالــش هــا

اســتراتژی های موفــق همــکاری بین المللــی در 	 
ــران ــه و ای خاورمیان

میادیــن 	  تولیــد  و  توســعه  درس آموخته هــای 
ایــران گاز  و  نفــت 

میادیــن 	  در  بهــره وری  افزایــش  پتانســیل های 
Brown

قراردادهای نفتی:
گذشته و مسیر آینده عملکرد 

قراردادهــای جدیــد؛ آخریــن وضعیــت و چشــم 	 
انــداز آینــده

قراردادهای EPDF و فرصت های پیش رو	 
قانــون 	  پیمانــکاران؛  حقوقــی  هــای  چالــش 

و... ای  بیمــه  بندهــای  مناقصــات، 
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دانشگاه صنعتی شریف
داود رشتچیان

شرکت انرژی دانا
مهدی منصوری

شرکت انرژی دانا
 ابوالفضل باقری نژاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
 سعید نیکوسخن

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
کریمی دهکردی  بابک 

دانشگاه هریت وات
بهمن توحیدی

دانشگاه صنعتی سهند  تبریز
 رضا فالحت

دانشگاه هریت وات
 مهران سهرابی

دانشگاه تهران
 علی نخعی

دانشگاه صنعتی شریف
 سعید شاد

 پژوهشگاه صنعت نفت
کاظم زاده  عزت اله 

دانشگاه تهران
علی شکاری فر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
کاظمی علیرضا 

 پژوهشگاه صنعت نفت
 عباس شهرآبادی

دانشگاه شیراز
مسعود ریاضی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
جالل فهیم پور

دانشگاه صنعتی شریف
 سیروس قطبی

دانشگاه صنعت نفت
کرد شاهین 

شرکت نارگان آمیتیس
فرزاد شریعت پناه

دانشگاه صنعت نفت
 رضا شادی زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
 یوسف رفیعی

شرکت انرژی دانا
 غالمرضا یونسی

دانشگاه صنعت نفت
جمشید مقدسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
گمار مصطفی 

دانشگاه صنعتی شریف
شهاب الدین آیت الهی

پژوهشکده ازدیاد برداشت
گرامی  شهاب 

دانشگاه علم و صنعت
 احمد رهبر

شورای علمی فنی و مهندسی

سرویس های حفاری

معرفی بسته های فناوری خدمات چاه 	 
چالــش هــا و فرصــت هــای بهبــود در خدمــات 	 

فنــی مرتبــط بــه هــم در عملیــات حفــاری
بهینــه ســازی عملیــات حفــاری و اســتفاده از 	 

آنالیــن هــای  داده 
عرضــه و تقاضــا در ارائــه خدمــات فنــی چــاه در 	 

ایــران

تولید و بهره وری چاه ها

راهــکار هــای رفــع مشــکالت تولیــد چاه هــای 	 
گاز  نفــت و 

روش های انگیزش مناسب	 
راهکارهای  بهبود و ازدیاد برداشت از مخازن	 

تکمیل و تعمیر چاه

یــا 	  افزایــش  هــای  اولویــت  و  هــا  چــاه  تعمیــر 
تولیــد نگهداشــت 

گاز ایران	  وضعیت تعمیر چاه های نفت و 
و 	  ترمیــم  برنامه هــای  بــر  اســتراتژی هــای موثــر 

تعمیــر
تقاضا در عملیات تعمیر چاه ها	 

محورها و 
سرفصل های 

فنی و مهندسی
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دانشگاه فردسی مشهد
 امین شهیدی

 دانشگاه شیراز
مهدی اسکروچی

دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سید علیرضا طباطبایی نژاد

 دانشگاه شیراز
کالنتری اصل  عظیم 

شرکت فالت قاره ایران
جواد رستمی

دانشگاه تهران
بهنام صدایی

 دانشگاه شیراز
مجتبی قائدی

مناطق مرکزی ایران
عباس ضیایی

دانشگاه صنعت نفت
سیاوش عاشوری

 دانشگاه صنعت نفت
 خلیل شهبازی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمدجواد عامری

دانشگاه صنعتی شریف
 فتح اهلل فرهادی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمد شریفی

دانشگاه صنعتی شریف
سید عباس موسوی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
احسان خامه چی

پزوهشگاه صنعت نفت
حمید سلطانیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
 محمد احمدی

پزوهشگاه صنعت نفت
 علیرضا نصیری

کیش شرکت خدمات مهندسی نفت 
میثم افسری

گاز پارس شرکت نفت و 
 مریم خرم 

دانشگاه صنعتی شریف
 ایران عالم زاده

شرکت ملی حفاری ایران
محمد تقی هوشمند

شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب
شاهین پرچه خواری

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش
مهدی نظری صارم

کیش شرکت خدمات مهندسی نفت 
محمد بهنود

شرکت پتروپارس
 علی مغزی

شرکت پتروناس
جالل فروزش

دکل حفاری

نیازمندی پروژه های حفاری به دکل های مناسب	 
ــای 	  ــتگاه ه ــی دس ــای فن ــه راه ارتق ــازی و نقش نوس

حفــاری
تجهیزات و فناوری های نوین دکل های حفاری 	 
دکل هــای 	  انتخــاب  و  ارزیابــی  شــاخص های 

حفــاری
استاندارد های دکل های حفاری دریایی	 

مدیریت دارایی های فیزیکی

توســعه نظــام مدیریــت دارایــی فیزیکــی صنعــت 	 
حفاری

گیــری از اســتانداردهای مدیریــت دارائــی 	  بهــره 
ــوآوری در ایــن حــوزه فیزیکــی و توســعه تعهــد و ن

مکانیزاسیون سیستم مدیریت دارایی فیزیکی	 
ارتقــاء ســطح خدمــات دارایــی هــای فیزیکــی 	 

صنعــت حفــاری

مدل عملیاتی 

بازآفرینی ســاختار شرکت ها متناســب با روندهای 	 
نوظهور  

خلــق مزیــت رقابتــی پایــدار از طریــق مدیریــت 	 
اســتعدادها

طراحــی هوشــمند فرآیندهــا بــا هــدف چابــک 	 
ســازی ســازمانی

تحول دیجیتال

بسترســازی ورود و پیــاده ســازی دیجیتالیزیشــن 	 
بــه صنعــت حفــاری

میادین دیجیتال در مدیریت یکپارچه مخزن	 
توســعه اســتفاده از میادین دیجیتال و چاه های 	 

هوشمند
مدیریت داده	 
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جدول زمانبندی ݡکنݡگره

پذیرش   7:30 - 8:30

روز اول

مراسم و پانل  افتتاحیه  8:30 - 10:30

حضور و استقرار استارتاپ ها در جایگاه های مشخص 
بازدید شرکت کنندگان از استارتاپ ها

سالن کارگاه های آموزشی
پذیرایی و افتتاح نمایشگاه 10:30 - 11:00

سالن5 سالن 4 سالن 3 سالن 2 سالن 1 سالن ها

پانل استارتاپی ارائه مقاالت پانل فنی پانل فنی پانل مدیریتی  پانل مدیریتی  پانل استراتژیک
 11:00 - 12:30

الزامات کارآفرینی و استارتاپی در صنعت انرژی ایران  پانل ارائه مقاالت منتخب خدمات سیال حفاری، چشم انداز بین المللی ایمنی، بهداشت، سالمت و کنترل کیفیت تکمیل و تعمیر چاه، قوانین و ساختار ها مدیریت پروژه های نفت و گاز چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران و سناریوهای پیش رو

نماز، ناهار و استراحت  12:30 - 14:00

رویداد استارتاپی کارگاه های آموزشی پانل فنی پانل فنی پانل مدیریتی  پانل مدیریتی  پانل استراتژیک
 14:00 - 15:30

ارائه اولیه استارتاپ ها درحضور هیئت داوری  معرفی فرصت ها و چالش های پیش روی استارتاپ های نفت و گاز ایرانی خدمات چاه پیمایی، فرصت های پیش رو راهکارهای افزایش تولید و بهره وری چاه / ازدیاد برداشت از مخازن مدل عملیاتی برای شرکت های باالدست نفت و گاز عصر دیجیتال؛ نیروی انسانی،فناوری و فرایند ها کتشاف و تولید: الزامات و استراتژی های رشد و توسعه شرکت های ایرانی ا

پذیرایی میان وعده  15:30 - 16:00

رویداد استارتاپی ارائه مقاالت پانل فنی پانل فنی پانل مدیریتی  پانل مدیریتی  پانل استراتژیک
 16:00 - 17:30

حضور تیم منتورینگ و رفع نواقص تیم ها برای ارائه در روز دوم  پانل ارائه مقاالت منتخب مدیریت یکپارچگی چاه بهینه سازی عملیات حفاری، الزامات و مسیر پیش رو مدیریت بحران، راهکار های بازدارنده )IAM(مدیریت  تولید و دارایی های فیزیکی شرکت های حفاری: رقابت پذیری، بهره وری و هم افزایی در دوران رکود

پذیرش   8:00 - 8:30

روز دوم

نفت و توسعه   8:30 - 9:00

پانل استارتاپی کارگاه های آموزشی پانل فنی پانل فنی پانل مدیریتی  پانل مدیریتی  پانل استراتژیک
 9:00 - 10:30

نقشه راه سرمایه گذاری در استارتاپ های انرژی  اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز؛ کاربردها و فرصت ها خدمات نمودارگیری، ارزیابی سیمانکاری چاه برنامه توسعه میدان؛ ابعاد فنی و اقتصادی مدیریت داده، خلق ارزش افزوده راهبردها و راهکارهای تامین مالی داخلی برای پروژه های نفت و گاز منابع انسانی و مدیریت دانش در صنعت باالدستی نفت

پذیرایی میان وعده  10:30 - 11:00

رویداد استارتاپی ارائه مقاالت پانل فنی پانل فنی پانل مدیریتی  پانل مدیریتی  پانل استراتژیک
 11:00 - 12:30

ارائه تیم ها در برابر سرمایه گذاران )هر تیم 5 دقیقه( پانل ارائه مقاالت منتخب تکمیل و تعمیر چاه، فرصت های فناوری علوم زمین و پتروفیزیک اقتصاد و بازار بیمه و مدیریت ریسک در صنعت باالدستی نفت شتاب بخشی به توسعه میادین: ارزش آفرینی از بزرگ ترین منابع هیدروکربنی جهان

نماز، ناهار و استراحت  12:30 - 14:00

پانل استارتاپی کارگاه های آموزشی پانل فنی پانل فنی پانل مدیریتی  پانل مدیریتی  پانل استراتژیک
 14:00 - 15:30

کویستم استارتاپی; فرصت ها و تهدید ها نقش شرکت های انرژی در ا بالک چین در صنعت نفت و گاز؛ کاربردها و فرصت ها پایش و مانیتورینگ میادین دیجیتال / چاه هوشمند توسعه فناوری، رویکرد ها و استراتژی ها حقوقی و قراردادی مدل های کسب وکار برای رشد پایدار در صنعت نفت و گاز

مراسم اختتامیه  15:00 - 16:30

12www.irandrilling.com



پذیرش   7:30 - 8:30

روز اول

مراسم و پانل  افتتاحیه  8:30 - 10:30

حضور و استقرار استارتاپ ها در جایگاه های مشخص 
بازدید شرکت کنندگان از استارتاپ ها

سالن کارگاه های آموزشی
پذیرایی و افتتاح نمایشگاه 10:30 - 11:00

سالن5 سالن 4 سالن 3 سالن 2 سالن 1 سالن ها

پانل استارتاپی ارائه مقاالت پانل فنی پانل فنی پانل مدیریتی  پانل مدیریتی  پانل استراتژیک
 11:00 - 12:30

الزامات کارآفرینی و استارتاپی در صنعت انرژی ایران  پانل ارائه مقاالت منتخب خدمات سیال حفاری، چشم انداز بین المللی ایمنی، بهداشت، سالمت و کنترل کیفیت تکمیل و تعمیر چاه، قوانین و ساختار ها مدیریت پروژه های نفت و گاز چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران و سناریوهای پیش رو

نماز، ناهار و استراحت  12:30 - 14:00

رویداد استارتاپی کارگاه های آموزشی پانل فنی پانل فنی پانل مدیریتی  پانل مدیریتی  پانل استراتژیک
 14:00 - 15:30

ارائه اولیه استارتاپ ها درحضور هیئت داوری  معرفی فرصت ها و چالش های پیش روی استارتاپ های نفت و گاز ایرانی خدمات چاه پیمایی، فرصت های پیش رو راهکارهای افزایش تولید و بهره وری چاه / ازدیاد برداشت از مخازن مدل عملیاتی برای شرکت های باالدست نفت و گاز عصر دیجیتال؛ نیروی انسانی،فناوری و فرایند ها کتشاف و تولید: الزامات و استراتژی های رشد و توسعه شرکت های ایرانی ا

پذیرایی میان وعده  15:30 - 16:00

رویداد استارتاپی ارائه مقاالت پانل فنی پانل فنی پانل مدیریتی  پانل مدیریتی  پانل استراتژیک
 16:00 - 17:30

حضور تیم منتورینگ و رفع نواقص تیم ها برای ارائه در روز دوم  پانل ارائه مقاالت منتخب مدیریت یکپارچگی چاه بهینه سازی عملیات حفاری، الزامات و مسیر پیش رو مدیریت بحران، راهکار های بازدارنده )IAM(مدیریت  تولید و دارایی های فیزیکی شرکت های حفاری: رقابت پذیری، بهره وری و هم افزایی در دوران رکود

پذیرش   8:00 - 8:30

روز دوم

نفت و توسعه   8:30 - 9:00

پانل استارتاپی کارگاه های آموزشی پانل فنی پانل فنی پانل مدیریتی  پانل مدیریتی  پانل استراتژیک
 9:00 - 10:30

نقشه راه سرمایه گذاری در استارتاپ های انرژی  اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز؛ کاربردها و فرصت ها خدمات نمودارگیری، ارزیابی سیمانکاری چاه برنامه توسعه میدان؛ ابعاد فنی و اقتصادی مدیریت داده، خلق ارزش افزوده راهبردها و راهکارهای تامین مالی داخلی برای پروژه های نفت و گاز منابع انسانی و مدیریت دانش در صنعت باالدستی نفت

پذیرایی میان وعده  10:30 - 11:00

رویداد استارتاپی ارائه مقاالت پانل فنی پانل فنی پانل مدیریتی  پانل مدیریتی  پانل استراتژیک
 11:00 - 12:30

ارائه تیم ها در برابر سرمایه گذاران )هر تیم 5 دقیقه( پانل ارائه مقاالت منتخب تکمیل و تعمیر چاه، فرصت های فناوری علوم زمین و پتروفیزیک اقتصاد و بازار بیمه و مدیریت ریسک در صنعت باالدستی نفت شتاب بخشی به توسعه میادین: ارزش آفرینی از بزرگ ترین منابع هیدروکربنی جهان

نماز، ناهار و استراحت  12:30 - 14:00

پانل استارتاپی کارگاه های آموزشی پانل فنی پانل فنی پانل مدیریتی  پانل مدیریتی  پانل استراتژیک
 14:00 - 15:30

کویستم استارتاپی; فرصت ها و تهدید ها نقش شرکت های انرژی در ا بالک چین در صنعت نفت و گاز؛ کاربردها و فرصت ها پایش و مانیتورینگ میادین دیجیتال / چاه هوشمند توسعه فناوری، رویکرد ها و استراتژی ها حقوقی و قراردادی مدل های کسب وکار برای رشد پایدار در صنعت نفت و گاز

مراسم اختتامیه  15:00 - 16:30

 STARTUPSTREAM رویداد جانبــــݡی کارگاه های آموزشی و ارائه مقاالت منتخب
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ݡکارݡگروه های تخصصی در یک نݡگاه

ݡکارݡگروه های خدمات چاه

ݡکارݡگروه های فنی

ݡکارݡگروه های مدیریتی
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عنوان مورد بررسی

آسیب شناسی و شناسایی موانع و مشکالت
تحلیل وضعیت 

موجود
پرشسنامه جمع آوری میران عرضه

بانک اطالعاتی تجهیزات و نیروی انسانی

راهنمای فرآیند های کسب و کار و شرح خدمات 

رویه های اجرایی مهندسی و عملیات
شیوه نامه عملیاتی،

گردش کار 

و روند های اجرایی 

استاندارد ها و گواهینامه ها

شاخص های کلیدی عملکرد

مسئولیت ها و گردش کار

ارزیابی و رتبه بندی

توسعه فناوری

کاری، بیــش  کارفرمایــی و پیمــان  کارگــروه هــای تخصصــی بــه صــورت مســتمر بــا همراهــی و همــکاری بیــش از 200 شــرکت  در طــول 4 ســال اخیــر 
کار محتوایــی را انجــام  کارشــناس بــا تجربــه و متخصــص، بیــش از 18 هــزار ســاعت  از 650 جلســه رســمی برگــزار نموده انــد . همچنیــن حــدود 900 

کارگــروه هــای خدمــات چــاه بــه شــرح ذیــل اســت. کمیته هــای تخصصــی و  کــه آخریــن وضعیــت نتایــج  رســانده 

سرمایه گذاری و 
تامین مالی

مدیریت پروژه

مدیریت دارایی 
فیزیکی

کاال و مدیریت داده زنجیره تامین 
تجهیزات

مهندسی مناقصاترگوالتوری

اقتصاد و بازار

100

80

40

20

فناوری

دستگاه حفاری

بهینه سازی حفاری

تکمیل و تعمیر

تولید و بهره وری

خدمات چاه

مدیریت 
یکپارچگی چاه

100

80

40

20
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سرمایه گذاری و تامین مالی

اقتصاد

بازار

بیمه و مدیریت ریسک

توسعه فناوری

ارزیابی پیمانکاران حفاری

حقوقی و قراردادی

EPD مهندسی مناقصات

استراتژیک

مدیریت پروژه

مدیریت بحران 

مدیریت و توسعه منابع انسانی

مدیریت دانش

مدیریت دارایی های فیزیکی

مدیریت داده و گردش 
اطالعات

مدیریتی

بهینه سازی حفاری

دکل حفاری

راندمان خدمات حفاری

خدمات حفاری
گینگ/حفاری جهتدار / سیال حفاری/سمانکاری مته/مادال

HSEQ

فنی و مهندسی

خدمات بهره برداری
کاری/ چاه آزمایی کاری/اسید  مشبک 

خدمات چاه پیمایی
لوله مغزی سیار/ سیم رانی/نمودارگیری

مدیریت یکپارچگی چاه

EOR/IOR

ساختار ݡکارݡگروه های تخصصی

برنامه توسعه عملیات حفاری
میادین

تکمیل و
تعمیر چاه

تولید و بهره وری

کمیته فنی و مدیریتی27

کمیته904 عضو 

جلسه رسمی650+

نفرساعت کار18000

شرکت و موسسه200
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برنامه مقاالت علمی و دانشݡگاهی

کنگــره صنعــت حفــاری، روشــی جدیــد بــرای دریافــت و  یکــی از قابــل توجــه تریــن تغییــرات نســبت بــه دوره هــای قبــل در ششــمین 
انتخــاب مقــاالت اســت. در ایــن راســتا، تمرکــز اصلــی ایــن موضوعــات، ارائــه راه حــل بــرای چالــش هــا و مشــکالت شــرکت هــای 
گاز باالدســت اســت. از طــرف دیگــر، در مقــاالت در مــورد سیســتم عامــل هــای جدیــد و برنامــه هــای  فعــال در صنعــت نفــت و 
ــا اشــاره بــه موضوعاتــی ماننــد هــوش مصنوعــی،  کاربــردی آنهــا در صنعــت باالدســت، نــگاه ویــژه ای مــی شــود.در ایــن بخــش ب
کچین، دیجیتال ســازی، اینترنت اشــیاء و غیره می توانند فرایندها و عملیات را بهبود بخشــیده و بســیاری از مشــکالت  زنجیره بال
کنــار بگذارنــد. معرفــی ایــن فنــاوری هــا مــی توانــد صنعــت نفــت را از وضعیــت جــاری درونــی تــا پویایی و انعطــاف پذیری  صنعــت را 

ارتقــاء دهــد.

کنگــره دریافــت شــده اســت  کــه توســط  کنگــره ششــم، یــک برنامــه ویــژه بــه نــام »برنامــه آموزشــی علمــی« بــه مقاالتــی  در نتیجــه، در 
اختصــاص دارد. در ایــن بخــش، برنامــه هــای مختلفــی بــرای ارائــه دهنــدگان، محققــان، دانــش آمــوزان و عالقــه منــدان بــه 

موضوعــات و زمینــه هــای جدیــد وجــود دارد.

دانشــگاه،  اســتادان  حضــور  بــا  جلســات  ایــن  در 
متخصصیــن  و  جدیــد  هــای  زمینــه  در  متخصصــان 
صنعــت نفــت، مقــاالت انتخــاب شــده ارائه شــده اســت 
کاربــرد صنعتــی، توســعه و  از نظــر علــم، تکنولــوژی،  و 
گیرنــد. گــذاری مــورد بررســی قــرار مــی  قابلیــت ســرمایه 

غرفه رزومهنشست های ارائه مقاالت

در  حضــور  بــا  میتواننــد  منــدان  عالقــه  و  دانشــجویان 
غرفــه رزومــه، بــا شــیوه هــای رزومــه نویســی آشــنا شــوند و 
مشــکالت رزومــه نویســی خــود را رفــع نماینــد. همچنیــن 
کار،  در ایــن غرفــه مشــاوره هایــی در مــورد ورود بــه بــازار 
کلیــدی بخــش هــای مختلــف صنعــت  مهــارت هــای 
و معرفــی پتانســیل هــای موجــود صنعــت حفــاری بــرای 
گــردد. ــه مــی  ورود دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن ارائ

موضوع مقاالت

فنی و مهندسی

ششــمین کنگــره صنعت حفــاری در راســتای ارتقای ســطح دانش 
فنــی، نگاهــی علمــی تــر بــه موانــع و مشــکالت صنعــت باالدســت و 
حمایــت از طــرح های پژوهشــی برتــر مقاالتی بر اســاس محورهای 
حــل  رویکــرد  بــا  مقــاالت  ایــن  مینمایــد.  دریافــت  مشــخص، 
کاربــرد فنــاوری هــای  مشــکالت شــرکت هــای حــوزه باالدســت و 
جدیــد در ایــن صنعــت دریافــت میگــردد. لذا از شــرکت ها جهت 
ارائــه چالــش هــا و مشــکالت فنــی و مدیریتــی در حــوزه هــای زیــر 

دعــوت بــه عمــل مــی آیــد.

تکمیل و تعمیر چاه ◀
سیستم های مدیریت یکپارچگی چاه ◀
راهکار های رفع مشکالت تولید و بهره وری چاه های  ◀

نفت و گاز 
چالش ها و راه حل های اجرای طرح های بهبود و ازدیاد  ◀

برداشت از مخازن 
توسعه میادین دیجیتال و چاه های هوشمند ◀
بهینه سازی عملیات حفاری و استفاده از داده های آنالین ◀
فناوری های نوین خدمات چاه و عملیات حفاری ◀
الزامات ایمنی تجهیزات و صالحیت حرفه ای کارکنان  ◀

دستگاه های حفاری
پتانسیل ها و کاربرد های نوین علوم زمین و پتروفیزیک  ◀
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گذاری در پروژه های  ◀ روش های تامین مالی و سرمایه 
EPD/EPC F

◀ EPD/ آنالیز و تحلیل حقوقی و قراردادی پروژ های
EPC F

ساختار های بهینه رژیم های مالی و کنترل هزینه ها ◀
◀ EPD/ کارآمدی صنعت بیمه در پروژه های توسعه 

EPC
ارزش افزوده مدیریت  و آنالیز یکپارچه داده ها در  ◀

صنعت باالدستی نفت
همگرایی فناوری عملیاتی )OT( و فناوری اطالعات  ◀

)IT( در صنعت نفت
کار های جدید و استارتاپی در  ◀ کسب و  توسعه 

صنعت نفت با پیاده سازی پلتفرم های جدید فناوری 
اطالعات 

توسعه نظام مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت ◀
راهکار های مدیریت منابع انسانی در شرایط فراوانی  ◀

نیرو انسانی و فناوری
کاال و تجهیزات ◀ زنجیره تامین 
سالمت، ایمنی و محیط زیست ◀

موضوعات دریافت مقاله در حوزه فناوری های جدید

امکان کسب داده، 
یکپارچه سازی و
 دسترسی به آن

کاربرد اینترنت اشیا در 
صنعت باالدست نفت

مدیریت داده ها
و امنیت

بهره بری ترکیبی از داده 
کاوی، مدلسازی و تجزیه و 

تحلیل داده ها

کاربرد کالن داده ها در 
صنعت باالدست نفت

سیستم های خودکار
و پیشرفته

کاربرد هوش مصنوعی در 
صنعت باالدست نفت

سیستم های جمع آوری 
اطالعات، کنترل و نظارت

تجزیه و تحلیل
هوشمند داده

گردنــد. ســایر مقــاالت برگزیــده  کــه مقــاالت برتــر بــا موضــوع پنــل هــای فنــی هــم خوانــی داشــته باشــد، در ایــن پنــل هــا ارائــه مــی  در صورتــی 
گــردد. همچنیــن در پایــان از مقــاالت  در نشســت هــای علمــی دانشــگاهی بــا حضــور اســاتید دانشــگاه، مدیــران و متخصصــان ارائــه مــی 

گــردد. برتــر بــا حضــور شــرکت هــای حامــی مقــاالت تقدیــر مــی 

استراتژیک و مدیریت
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 STARTUPSTREAM

گاز، رویــداد STARTUP STREAM  بــا رقابــت تیم هــای  گردهمایــی ســاالنه فعــاالن صنعــت نفــت و  همزمــان بــا 
اســتارتاپی در حضــور داوران و معرفــی ســرمایه گذاران برگــزار می شــود و در ادامــه تیم هــای برتــر بــه دوره شــتابدهی 
ــر فعــال می باشــنذ  ــه در زمینه هــای زی ک ــد شــد. تیم هــای اســتارتاپی متقاضــی  شــتابدهنده آی تــک وارد خواهن
می توانند تا تاریخ 27 بهمن ماه فرم درخواســت خود را از طریق وب ســایت  www.itechac.ir  ارســال نمایند.

حوزه های
فعـــــــالیت

زمینه های
فعـــــــالیت

تجدیدپذیرها

کردن دیجیتالی 

گاز نفت و 

اینترنت اشیا

برق

شبکه برق هوشمند

بهینه سازی مصرف انرژی

کالن داده  تحلیل 

بهداشت، ایمنی و 
محیط زیست

رباتیک 

زنجیره تامین

هوش مصنوعی 

ذخیره سازی انرژی 

پلتفرم های نرم افزاری

مدیریت دارایی ها

ک چین بال

سوخت و مواد شیمیایی

ساختمان های هوشمند

رویداد جانبــــݡی

رویــداد معرفــــݡی اســتارتاپ های حــوزه انــرژی بــه ســرمایه ݡگــذاران
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چه تیم ها / افرادی می توانند در StartupStream شرکت کنند؟

STARTUPSTREAM جدول زمانبندی رویداد

که در حوزه انرژی فعالیت داشته باشند ◀ استارتاپ هایی 

کسب وکار و دیگر مهارت ها نیاز داشته باشند ◀ که به مهارت های مختلف فنی،  استارتاپ هایی 

کرده و تنها بصورت ایده خام نباشند ◀ کار بر روی ایده خود را شروع  که  استارتاپ هایی 

که دارای ایده فناورانه و یا تخصص و مهارت حرفه ای دذ صنعت انرژی هستند. ◀ افرادی 

نحوه ثبت نام 
استارتاپ ها

گــذاران و ســایر عالقــه منــدان  ســرمایه 
بــه حضــور در ایــن جلســات می تواننــد از 
طریــق وبســایت کنگــره ثبــت نــام نماینــد.

ثبت نام از طریق وب سایت:
www.itechac.com 1

اطالع رسانی به استارتاپ های منتخب 
StartupStream جهت حضور در 4

سنجش عمومی ایده و تیم استارتاپ 2

برقراری تماس شتابدهنده با استارتاپ 
و دریافت اطالعات بیشتر 3

ساعت عناوین

ثبت نام و ورود  8:30 - 7:30

روز اول

افتتاحیه کنگره  9:00 - 8:30

حضور و استقرار استارتاپ ها در جایگاه های مشخص  10:00 - 9:00

مراسم بازدید از استارتاپ ها  10:30 - 10:00

کوسیستم استارتاپی در حوزه انرژی ایران  12:30 - 10:30 پانل الزامات ایجاد ا

ناهار  14:00 - 12:30

ارائه استارتاپ ها برای تیم های داوری  16:30 - 14:00

انتخاب تیم های برتر انتخاب شده برای ارائه در روز دوم  17:30 - 16:30

پذیرایی 8:30 - 8:00

روز دوم

خوش آمد گویی/ سخنرانی نفر شتاب دهنده آی تک  9:30 - 8:30

پانل نقشه راه سرمایه گذاری در استارتاپ های انرژی  10:30 - 9:00

ارائه تیم ها در برابر سرمایه گذاران )هر تیم 10 دقیقه(  12:30 - 10:30

پذیرایی ناهار و شبکه سازی تیم ها در کنار سرمایه گذاران  13:30 - 12:30

کوسیستم استارتاپی انرژی  15:00 - 13:30 پانل استراتژی ورود شرکت ها به ا

اختتامیه کنگره   16:30 - 15:00
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قیمت زمینه های حضور و مشارکت در یک نگاه

تماس بگیرید الماس

تماس بگیریدبسته های حمایتی کنگره  طالیی 

تماس بگیرید نقره ای

تماس بگیرید کیف کنفرانس 

بسته های حمایتی جانبی 

تماس بگیرید میزبانی ناهار

تماس بگیرید  میزبانی میان وعده

تماس بگیرید خودکار و دفترچه یادداشت

تماس بگیرید هدیه ) فلش مموری (

حامی برنامه زمانبندی  تماس بگیرید

3/000/000 تومان ) هر عدد( کس ) 8عدد ( الیت با

فرصت های تبلیغاتی محیطی 
2/500/000 تومان بیلبورد- پارکینگ اصلی

700/000 تومان) هر عدد( استرا بورد ورودی ) 6 عدد (

2/500/000 تومان بیلبورد درب مرکز

3/500/000 تومان نشریه صنعت حفاری  )صفحات داخلی (
نشریات تخصصی 

3/500/000 تومان Drilling Magazine  )صفحات داخلی (
17/500/000 تومان ثبت نام حقوقی

حضور در فضای نمایشگاهی 
700/000 تومان ) هر متر مربع ( فروش غرفه نمایشگاهی

700/000 تومان آزاد ) تا 1 بهمن ماه (

 ثبت نام حقیقی 
650/000 تومان گروهی )بیش از 10 نفر (

350/000 تومان دانشجویان

350/000 تومان اعضای فعال کارگروه ها

کنگره به نشانی www.irandrilling.com و تماس با 021-71124000  اطالعات تکمیلی در وبسایت 

فرصت های ویژه اسپانسرینگ و تبلیغاتی در  یک نگاه
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اسپانسرینگ

)C( طرح نقره ای )B( طرح طالیی )A( طرح الماس عناوین

- - 5 دقیقه مراسم اختتامیه

1  موردسخنرانی 2 مورد 3 مورد در پانل های فنی و مدیریتی

- 1 مورد 2 مورد نشست های مورد کاوی

- 1 جلسه 30 دقیقه 2 جلسه 30 دقیقه اتاق VIP با پذیرایی کرات استفاده از اتاق مذا
1 جلسه 30 دقیقه) هماهنگی با دبیرخانه کنگره( 2 جلسه 30 دقیقه 2 جلسه 30 دقیقه )B2B( اتاق جلسات معمولی 

15 20 25 رایگان ثبت نام افراد

فضای خالی )نیاز به غرفه سازی( 30 متر مربع 24 متر مربع 18 متر مربع فضای نمایشگاهی ویژه

4 مرتبه 8 مرتبه 15 مرتبه 60 ثانیه پخش تیزر 

- - کامل 1  صفحه  8000  نسخه چاپی گهی شرکت در بروشور کنگره درج آ

1 بار صفحات ویژه 1 بار داخل پشت جلد گهی ویژه 1 بار داخل جلد آ
نشریه های صنایع باالدستی نفت و گاز 

”DRILLING“ / صنعت حفاری  
کامل کامل 1 صفحه  کامل 2 صفحه  4 صفحه  معرفی شرکت و مصاحبه

- - X درج لوگو در شناسنامه نشریات

کلمه  200 کلمه  300 کلمه  500 صفحه حامیان معرفی شرکت در وبسایت

- - X صفحه اصلی بنر در وبسایت

- - X مراسم افتتاحیه )پشت سن(

Xدرج لوگو در بنر سالن ها X X مراسم افتتاحیه )زیر سن(

X X X نشست های فنی، پانل ها و اختتامیه

- X X 8000  نسخه چاپی درج لوگو  روی جلد  بروشور کنگره

X X X 8000  نسخه چاپی درج لوگو  داخل جلد  بروشور کنگره

X X X 3 مورد درج لوگو روی بنر خوش آمد گویی

- - X 2000 عدد درج لوگو در کیف اهدایی کنگره

- - X صفحه اصلی

درج لوگو در وبسایت
X X X صفحه حامیان

X X X ایمیل تبلیغاتی

- X 2 X شبکه های اجتماعی

%77

بازخورد از مشتریان تخصصی

فرصت حضور 
به عنوان حامی مالی

حضــور در کنگــره و نمایشــگاه صنعــت حفــاری بــه عنــوان 
حامــی، یــک راه مطمئــن را جهــت ســوددهی هــر چــه بیشــتر 
شــما در بــازار حفــاری ایــران پیــش رویتــان مــی گشــاید و برنــد 
شــما را در میــان بقیــه رقبــا، شــاخص تــر میکنــد. در ایــن راســتا، 
بســته هــای مختلــف حمایتــی بــرای شــرکت هایــی کــه عالقه 
منــد بــه ارتقــاء برند خــود در این رخداد بین المللی باشــند، در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. این بســته هــا جهت بــرآورد خواســته 
هــای حامیــان محتــرم در ایــن کنگــره طراحــی شــده اســت. 
هــر حامــی قــادر اســت بــا توجــه بــه اهــداف مــورد نظــر خــود 
هــر یــک از بســته هــا را انتخــاب نمــوده و در ایــن گردهمایــی بــا 

متخصصــان ایــن صنعــت مــراوده و دیــدار داشــته باشــند.

%86

تجزیه و تحلیل بازار

%81

تبادل اطالعات با شرکت  کنندگان

%92

افزایش آشنایی با برند تجاری شما
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اسپانسر الماس 

اسپانسر طالیی 

مزایای حضور به عنوان اسپانسر الماس

 	Drilling Magazine گهی در نشریه صنعت حفاری و درج 4 صفحه آ
پخش تیزر معرفی سازمان )به مدت 1 دقیقه( در ابتدای نشست های هر پانل و مراسم اختتامیه  15 مرتبه 	 
قرار گرفتن لوگو و هایپرلینک سازمان در صفحه حامیان مربوط به وب سایت	 
چاپ لوگوی سازمان داخل کیف اهدایی به شرکت کنندگان	 
کنگره و نشست های پانل ها	  گرفتن لوگوی سازمان روی بنر صحن  قرار 
کنگره	  درج لوگوی سازمان در بروشور های چاپی پیش از 
کنگره	  قرار دادن لوگوی سازمان در ایمیل تقدیر و تشکر ارسالی به نمایندگان پس از 
کنگره	  قرار گرفتن لوگوی سازمان در گزارش های پسا
نمایش لوگوی سازمان در بنر چاپی »تشکر از حامیان کنگره«	 

فرصت سخنرانی در مراسم اختتامیه ) 5 دقیقه( 	 
30 متر مربع فضای نمایشگاهی 	 
کنگره به صورت رایگان 	  ثبت نام 25 نفر در 
3سخنرانی با موضوعات مرتبط با پانل های کنگره در نشست های پانل های فنی مدیریتی	 
2 بار استفاده از سالن نشست VIP برای جلسات سازمانی )با هماهنگی دبیرخانه قبل از برگزاری کنگره(	 
2بار استفاده از سالن نشست B2B  برای جلسات سازمانی )با هماهنگی دبیرخانه قبل از برگزاری کنگره(	 
2ســخنرانی نمونــه مــوردی )هــر مــورد 20 دقیقــه( در ارتبــاط بــا تجربیــات ســازمان یــا ارائــه ی فناوری در نشســت 	 

هــای نمونه مــوردی
گهی در برنامه زمانبندی کنگره	  درج  یک صفحه آ

مزایای حضور به عنوان اسپانسر طالیی

قرار گرفتن لوگو و هایپرلینک سازمان در صفحه حامیان مربوط به وب سایت	 
کنگره و نشست های پانل ها	  گرفتن لوگوی سازمان روی بنر صحن  قرار 
کنگره	  درج لوگوی سازمان در بروشور های چاپی پیش از 
کنگره	  قرار دادن لوگوی سازمان در ایمیل تقدیر و تشکر ارسالی به نمایندگان پس از 
کنگره	  قرار گرفتن لوگوی سازمان در گزارش های پسا
نمایش لوگوی سازمان در بنر چاپی »تشکر از حامیان کنگره«	 

24 متر مربع فضای نمایشگاهی 	 
کنگره به صورت رایگان 	  ثبت نام 20 نفر در 
1سخنرانی با موضوعات مرتبط با پانل های کنگره در نشست های پانل های فنی مدیریتی	 
1بار استفاده از سالن نشست B2B برای جلسات سازمانی )با هماهنگی دبیرخانه قبل از برگزاری کنگره(	 
 	Drilling Magazine گهی در نشریه صنعت حفاری و درج  2 صفحه آ
پخش تیزر معرفی سازمان )به مدت 1 دقیقه( در ابتدای نشست های هر پانل و مراسم اختتامیه  4 مرتبه	 
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اسپانسر نقره ای 

مزایای حضور به عنوان اسپانسر نقره ای

پخش تیزر معرفی سازمان )به مدت 1 دقیقه( در ابتدای نشست های هر پانل و مراسم اختتامیه  8 مرتبه 	 
قرار گرفتن لوگو و هایپرلینک سازمان در صفحه حامیان مربوط به وب سایت	 
کنگره و نشست های پانل ها	  گرفتن لوگوی سازمان روی بنر صحن  قرار 
کنگره	  درج لوگوی سازمان در بروشور های چاپی پیش از 
کنگره	  قرار دادن لوگوی سازمان در ایمیل تقدیر و تشکر ارسالی به نمایندگان پس از 
کنگره	  قرار گرفتن لوگوی سازمان در گزارش های پسا
نمایش لوگوی سازمان در بنر چاپی »تشکر ازحامیان کنگره«	 

18 متر مربع فضای نمایشگاهی 	 
کنگره به صورت رایگان 	  ثبت نام 15 نفر در 
کنگره(	  1  بار استفاده از سالن نشست VIP برای جلسات سازمانی )با هماهنگی دبیرخانه قبل از برگزاری 
2 بار استفاده از سالن نشست B2B برای جلسات سازمانی )با هماهنگی دبیرخانه قبل از برگزاری کنگره(	 
کنگره در نشست های پانل های فنی مدیریتی	  2  سخنرانی با موضوعات مرتبط با پانل های 
1 ســخنرانی نمونــه مــوردی )هــر مــورد 20 دقیقــه( در ارتبــاط بــا تجربیــات ســازمان یــا ارائــه ی فنــاوری در 	 

مــوردی نمونــه  نشســت   های 
 	Drilling Magazine گهی در نشریه صنعت حفاری و درج  1 صفحه آ

کثــر رضایــت حامیــان مالــی  کســب حدا کنگــره صنعــت حفــاری ایــران بســته هــای حمایتــی مختلفــی بــرای  دبیرخانــه 
فراهــم آورده اســت. بــا ایــن وجــود بــا توجــه بــه الزامــات و اهــداف متفــاوت حامیــان مالــی دبیرخانــه آمادگــی آن را دارد تــا 

کنگــره بــه عنــوان حامــی مالــی حاضــر شــوند. شــرکت هــا متناســب بــا بودجــه مدنظرشــان بتواننــد در 

گــر ایــده جدیــدی داشــته و یــا بــه دنبــال یــک بســته حمایتــی متناســب بــا اهــداف خــود هســتید لطفــا بــا واحــد بازرگانــی  ا
کنگــره صنعــت حفــاری بــه شــماره  71124000-021 تمــاس حاصــل نماییــد.

بسته حمایتی دلخواه خود را بسازید !
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بسته های تبلیغاتی ݡکنݡگره

گــروه هــای مشــتریتان یــاری نماییــم.  امیدواریــم پکیــج هــای اسپانســرینگ طراحــی شــده درخــور انتظــار اسپانســر هــای محتــرم واقــع شــده و  مفتخریــم بتوانیــم شــما را در حصــول اهــداف و ســرویس دادن بــه 
کــرد. کوتــاه تضمیــن خواهــد  کمــک شــایان ذکــری بــه بازاریابــی آنهــا نمایــد. نقــش شــما در قالــب اسپانســر بازگشــت ســرمایه ی شــما را در بــازه ای  گرفتــه شــده  آیتــم هــای در نظــر 

کــه شــرکت های عالقمنــد می تواننــد بــرای دریافــت اطالعــات تکمیلــی و اعــالم عالقــه  گرفتــه شــده اســت  کنگــره نیــز در نظــر  گانــه حمایــت مالــی، بســته هــای جانبــی حمایــت از  عــالوه بــر بســته هــای 3 
کنگــره تمــاس حاصــل نماینــد. منــدی بــا دبیرخانــه 

مزایای حضور:

ثبت نام 1 نفر به صورت رایگان ◀
چاپ لوگوی سازمان بر روی هدایا ◀
گرفتن اطالعات مربوط به حامی این بخش در داخل هدایا ◀ قرار 
گرفتن لوگو و هایپرلینک ویژه سازمان در بخش حامیان وب سایت ◀ قرار 
گردهمایی ◀ جازه ی استفاده از لوگوی رسمی این 
کنگره ◀ قراردادن لوگوی سازمان در ایمیل تقدیر و تشکر ارسالی پس از 
کنگره ◀ نمایش لوگوی سازمان در بنرهای چاپی حامیان 
گهی سازمان در نشریه ی صنعت حفاری ◀ نیم صفحه آ

فلش اهدایی به شرکت کنندگان
به عنوان هدیه

جهت کسب اطالعات بیشتر
با ما در تماس باشید 

مزایای حضور:

ثبت نام 2 نفر به صورت رایگان ◀
کیف ◀ چاپ لوگوی سازمان در داخل 
کیف ها ◀ گرفتن بروشور سازمان در داخل  قرار 
گرفتن لوگو و هایپرلینک ویژه سازمان در بخش حامیان وب سایت ◀ قرار 
گردهمایی ◀ اجازه استفاده از لوگوی رسمی این 
کنگره ◀ قراردادن لوگوی سازمان در ایمیل تقدیر و تشکر ارسالی پس از 
نمایش لوگوی سازمان در بنرهای چاپی حامیان و چاپ لوگوی سازمان درانتشارات کنگره ◀
گهی سازمان در نشریه ی صنعت حفاری ◀ یک صفحه آ

کیف اهدایی به شرکت کنندگان 
جهت کسب اطالعات بیشتر

با ما در تماس باشید 
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مزایای حضور:

ثبت نام 2 نفر به صورت رایگان ◀
گرفتن لوگو و هایپرلینک ویژه سازمانی در بخش حامیان وب سایت ◀ قرار 
کنگره ◀ چاپ لوگوی سازمان درانتشارات 
تبلیغات انحصاری در محل پذیرایی میان وعده ◀
گردهمایی ◀ اجازه ی استفاده از لوگوی رسمی این 
کنگره ◀ قراردادن لوگوی سازمان در ایمیل تقدیر و تشکر ارسالی پس از 
کنگره ◀ نمایش لوگوی سازمان در بنرهای چاپی حامیان 
گهی سازمان در نشریه ی صنعت حفاری ◀ یک صفحه آ

جهت کسب اطالعات بیشترمیان وعده در کنگره 
با ما در تماس باشید 

مزایای حضور:

کنگــره بــه طــور ویــژه بــه عنــوان حامــی برنامــه  ◀ چــاپ لوگــوی ســازمانی بــر روی برنامــه زمانبنــدی 
زمانبندی 

گرفتن لوگو و هایپرلینک ویژه سازمان در بخش حامیان وب سایت ◀ قرار 
گردهمایی ◀ اجازه ی استفاده از لوگوی رسمی این 
کنگره ◀ قراردادن لوگوی سازمان در ایمیل تقدیر و تشکر ارسالی پس از 
کنگره ◀ نمایش لوگوی سازمان در بنرهای چاپی حامیان 
گهی سازمان در نشریه ی صنعت حفاری ◀ یک صفحه آ

جهت کسب اطالعات بیشتربرنامه زمانبندی 
با ما در تماس باشید 

مزایای حضور:

ثبت نام 1 نفر به صورت رایگان ◀
چاپ لوگوی سازمانی بر روی خودکار و دفترچه یادداشت ◀
گرفتن لوگو و هایپرلینک ویژه سازمان در بخش حامیان وب سایت ◀ قرار 
گردهمایی ◀ اجازه ی استفاده از لوگوی رسمی این 
کنگره ◀ قراردادن لوگوی سازمان در ایمیل تقدیر و تشکر ارسالی پس از 
کنگره ◀ نمایش لوگوی سازمان در بنرهای چاپی حامیان 
گهی سازمان در نشریه ی صنعت حفاری ◀ یک صفحه آ

جهت کسب اطالعات بیشترخودکار و دفترچه یادداشت کنگره 
با ما در تماس باشید 

مزایای حضور:

ثبت نام 5 نفر به صورت رایگان ◀
گرفتن لوگو و هایپرلینک ویژه سازمانی در بخش حامیان وب سایت ◀ قرار 
کنگره ◀ چاپ لوگوی سازمان درانتشارات 
تبلیغات انحصاری در محل پذیرایی ناهار ◀
گردهمایی ◀ اجازه ی استفاده از لوگوی رسمی این 
کنگره ◀ قراردادن لوگوی سازمان در ایمیل تقدیر و تشکر ارسالی پس از 
کنگره ◀ نمایش لوگوی سازمان در بنرهای چاپی حامیان 
گهی سازمان در نشریه ی صنعت حفاری ◀ یک صفحه آ

جهت کسب اطالعات بیشتروعده ناهار در کنگره 
با ما در تماس باشید 
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نمایشݡگاه و ثبت نام حقوقی

کنگــره، نمایشــگاه تخصصــی بــا متــراژ بیــش از 1000 متــر مربــع در محوطه ســالن اصلی محل برگــزاری مرکز  همــز مــان بــا برگــزاری 
گردیــد. حضــور در ایــن نمایشــگاه فرصــت مناســبی جهــت نمایــش  همایــش هــای بیــن المللــی صــدا و ســیما برگــزار خواهــد 
کنــد.  کننــدگان تخصصــی حاضــر در ایــن رویــداد اعطــا مــی  توانمنــدی هــا و مزیــت هــای نســبی شــرکت شــما بــه شــرکت 
کار خــود و تعامــل  کارفرمایــان و دیگــر شــرکت هــای فعــال در زمینــه  کــه عالقمنــد بــه ارتبــاط نزدیــک و رودر رو بــا  شــرکت  هایی 
ســازنده بــا آنهــا هســتند مــی تواننــد از ایــن فضــای موجــود بــرای ارتقــا جایــگاه شــرکت و معرفــی نشــان تجــاری خــود اســتفاده 

کنند.

اســتارتاپ های 	  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
فعــال در حــوزه انــرژی از  20 درصــد تخفیــف بــرای 

حضــور در ایــن رویــداد بهره منــد می گردنــد. 

مراحل ثبت نام

بــه صــورت  بــه حضــور در نمایشــگاه  شــرکت های عالقه منــد 
حقوقــی، بــا تکمیــل فــرم ثبت نــام حقوقــی و پرداخــت هزینــه 
ثبت نــام بــا قیمــت ذیــل می تواننــد حضــور خــود را در ایــن رویــداد 

قطعــی نماینــد. 

خدمات قابل ارائه عبارتند از :

اختصاص 12 متر مربع فضای نمایشگاهی ◀
کنگره طی  ◀ اختصــاص بلیــط حضــور 5 نفر در نمایشــگاه و 

2 روز برگزاری
اهدای لوح و تندیس کنگره به مدیرعامل شرکت ◀
غرفــه بنــدی اســتاندارد بــه همــراه یــک عــدد میــز و دو  ◀

کتیبــه نام شــرکت و روشــنایی غرفه های  عــدد صندلــی، 
نمایشگاه

کنگــره بــه عنــوان مشــارکت  ◀ معرفــی شــرکت در وبســایت 
کننــده در نمایشــگاه

نشــریات صنعــت  ◀ یکــی  گهــی در  آ یــک صفحــه  درج 
Drilling یــا  حفــاری 

هزینه ثبت نام حقوقی  :  17/500/000 تومان

نمایشگاه  )ثبت نام حقوقی( 1

شــرکت های عالقه منــد بــه حضــور در نمایشــگاه بــه صــورت رزرو 
متــراژی، بــا تکمیــل فــرم ثبت نــام غرفــه و پرداخت هزینــه بابت هر 
متــر مربــع بــا قیمــت ذیــل می تواننــد حضــور خــود را در ایــن رویــداد 

قطعی نمایند. 

خدمات قابل ارائه عبارتند از : 

غرفه بندی استاندارد ◀
اختصاص یک میز و دو صندلی استاندارد  ◀
کتیبه نام شرکت و روشنایی غرفه های نمایشگاه  ◀
اختصاص بلیط به یک نفر جهت حضور در کنگره  ◀

هزینه هر متر مربع  :  700/000 تومان

تمــاس بــا دبیرخانــه بــه شــماره 71124000-021 و انتخــاب 
جایــگاه و شــماره غرفــه  1

دریافت صورت حساب و واریز وجه  2

دریافت و تکمیل فرم و ارسال به دبیرخانه 

ارسال فیش واریزی،تماس با دبیرخانه، نهایی سازی ثبت نام 
و تکمیل اطالعات

3

4

گذاری به صورت متراژ( نمایشگاه  )وا 2
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نکات مهم

کنگره ی صنعت حفاری فرصت بســیار مطلوبی جهت تبادل نظرات و ارائه ی راهکار  حضور در 
کاســتی هــای این صنعت را برای فعــاالن این حــوزه فراهم آورده اســت. بــه منظــور رفــع 

تاییــد نهایــی ثبــت نــام منــوط بــه پرداخــت هزینــه ثبــت نــام مــی باشــد. تاییدیــه دانشــجویان منــوط  ◀
کارت معتبــر شناســایی خواهــد بــود. بــه ارائــه 

کنگــره شــامل حضــور 2 روزه درکنگــره، حضــور در پانــل هــای تخصصــی  ◀ هزینــه پرداختــی ثبــت نــام در 
و نمایشــگاه جانبــی، پذیرایــی و ناهــار و دریافــت بســته هدایــا مــی باشــد.

مراحل ثبت نام آنالین

مراحل ثبت نام از طریق فرم

ثبت نام در روزهای 

برگزاری کنگره

ثبت نام بعد از 

1 بهمن ماه 97

ثبت نام تا قبل از 

1 بهمن ماه 97

900/000 تومان 800/000 تومان 700/000 تومان آزاد

750/000 تومان 650/000 تومان 600/000 تومان دانشگاه ها یا موسسات غیرانتفاعی

600/000 تومان 400/000 تومان 350/000 تومان دانشجویان

- 750/000 تومان 650/000 تومان
ثبت نام گروهی
)بیش از 10 نفر(

- - 350/000 تومان اعضای پانل ها و سخنرانان

- - 350/000 تومان
اعضای فعال کارگروه ها

)حضور دربیش از50 درصد جلسات(

ثبت نام حقیقی

مراجعه به وب سایت کنگره به نشانی:
www.irandrilling.com 1

مراجعه به منوی ثبت نام و انتخاب ثبت نام آنالین 2

ورود به سامانه کاربری، تکمیل فرم الکترونیکی و
پرداخت آنالین

دریافت تاییدیه ثبت نام از طریق سامانه

3

4

مراجعه به وب سایت کنگره به نشانی:
www.irandrilling.com 1

مراجعه به منوی ثبت نام و دانلود فرم ثبت نام 2

واریز وجه، تکمیل و ارسال فرم و تماس با دبیرخانه
با شماره 021-71124000 3
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