سخنرانیهایماهانهباشگاهنفتونیرو
ردیف

شماره

نام کامل سخنران

عنوان کامل سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

1

جناب آقای دکتر مسعود نیلی

مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهوری

تحلیل شرایط جاری اقتصادی کشور و چشم انداز
پیش رو

مهر ماه 1393

اولین

2

جناب آقای مهندس بیژن زنگنه

وزیر محترم نفت

برنامه های وزارت نفت برای تحقق سیاست های
اقتصاد مقاومتی

آبان ماه 1393

دومین

افق های بهینه سازی مصرف سوخت

آذر ماه 1393

سومین

4

جناب آقای حسین کاظم پور اردبیلی

نماینده محترم ایران در هیأت عامل اوپک

تحوالت اخیر بازار نفت و اوپک در سال 2014

دی ماه 1393

چهارمین

5

جناب آقای دکتر محمدعلی عمادی

مدیر پژوهش و فناوری و عضو هیأت مدیره شرکت
ملی نفت ایران

مخازن شیل نفتی و شیل گازی (فناوری ،اقتصاد
و آینده)

بهمن ماه 1393

پنجمین

6

جناب آقای مهندس محمدحسن
پیوندی

عضو محترم هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مرحله جدید توسعه صنعت پتروشیمی

فروردین ماه
1394

ششمین

7

جناب آقای مهندس محمد مالکی عضو محترم شورایعالی و هیئت امنا باشگاه نفت و نیرو

برق  ،چالش ها و فرصت های پیش رو

اردیبهشت ماه
1394

هفتمین

8

مشاور محترم وزیر نفت ،مدیر عامل شرکت مهندسی و
جناب آاقای دکتر غالمرضا منوچهری ساخت تاسیسات دریایی ایران وعضو هیات مدیره
باشگاه نفت و نیرو

3

مشاور محترم وزیر نفت و رییس هیات مدیره سازمان
جناب آقای مهندس مهدی رحمتی
بهینه سازی مصرف سوخت

9

جناب آقای مهندس سید مهدی
حسینی

رئیس محترم کمیته بازنگری قراردادهای نفتی

10

جناب آقای دکتر سید علی حسینی

مدیر عامل محترم شرکت بورس انرژی

نقش پذیری شرکت های ایرانی در فعالیت های
خرداد ماه 1394
نفت ،گاز و پتروشیمی
ساختار قراردادهای نفتی ایران ( )IPC

تیر ماه 1394

بورس انرژی ایران ،پیدایش ،کارکردها و چالش ها مرداد ماه 1394

سخنرانی

هشتمین

نهمین
دهمین

ردیف

سخنرانیهایماهانهباشگاهنفتونیرو
نام کامل سخنران

شماره

عنوان کامل سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور

حوزه انرژی در برنامه ششم توسعه

شهریور ماه
1394

یازدهمین

12

جناب آقای مهندس سعید مرجوی

عضو محترم هیئت مدیره باشگاه نفت و نیرو و مسئول
کارگروه تخصصی صادرات برق – صادرات گاز

مقایسه اقتصادی صادرات گاز و صادرات برق

آبان ماه 1394

دوازدهمین

13

جناب آقای محمد آقائی

مسئول محترم "کارگروه تخصصی مطالعات برنامه
توسعه پاالیشگاه های کشور"

راهبردهای توسعه پاالیشگاه های کشور

آذرماه 1394

سیزدهمین

جناب آقای مجید تخت روانچی

معاون محترم اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه

جناب آقای دکتر زمانی نیا

معاون محترم امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت

جناب آقای دری اصفهانی

مشاور محترم رئیس کل بانک مرکزی ایران

جناب آقای علی کاردر

عضو محترم هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری و
تامین مالی شرکت ملی نفت ایران

مهندس احمد داودی

عضو محترم شورای رقابت

دکتر کیومرث حیدری

مشاور رئیس پژوهشگاه نیرو

مهندس علی خواجوی

کارشناس ارشد محترم معاونت برنامهریزی وزارت نفت

اعضای کارگروه تخصصی برنامه
11
ششم باشگاه و مهندس احمد داوودی

14

15

16

ساز و کارهای زمانی ،حقوقی و عملیاتی برداشته
شدن تحریم ها و تاثیر آن بر کسب و کارهای
نفت و نیرو

 FLNGدر ایران

معرفی رگوالتوری در بخش انرژی ایران و جهان

دی ماه 1394

بهمن ماه 1394

فروردین ماه
1395

سخنرانی

چهاردهمین

پانزدهمین

شانزدهمین

ردیف

سخنرانیهایماهانهباشگاهنفتونیرو
نام کامل سخنران

عنوان کامل سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

17

مهندس سید مهدی میرمعزی

رئیس محترم هیئت مدیره باشگاه نفت و نیرو و
مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

جایگاه ایران در روند اصالحات شرکت های ملی
نفت جهان

اردیبهشت ماه
1395

حسین صادقی

سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در عربستان

صفرعلی کرامتی

معاون محترم مدیر امور بینالملل در بازاریابی و
عملیات نفت خام شرکت ملی نفت ایران

مهندس بهروز بیک علیزاده

مدیر کل محترم اوپک و روابط با مجامع بین المللی
انرژی ،نماینده ملی جمهوری اسالمی ایران در اپک و
مجمع کشورهای صادر کننده گاز

18

بررسی تحرکات اخیر و برنامه های آینده
عربستان در بخش نفت

خرداد ماه 1395

شماره
سخنرانی
هفدهمین

هجدهمین

دکتر محمد مروتی

محقق محترم بازارهای نفت و صنایع انرژی

گزارشی از کنفرانس EIA 2016

تیرماه 1395

نوزدهمین

مهندس تقی زعفرانچی

مدیر محترم دفتر مشارکت های غیر دولتی سانا

مهندس جعفر محمد نژاد

معاون محترم برنامه ریزی و توسعه سانا

برنامه های وزارت نیرو در انرژی های نو و تجدید
پذیر

مرداد 1395

بیستمین

مهندس احمد کفاشی

رئیس محترم امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور

دکتر علی شمس اردکانی

رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

22

مهندس سید صالح هندی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

23

Heiko Ammermann

مشاور محترم استراتژیست ارشد بین المللی حوزه
انرژی از موسسه Roland Berger Strategy

How to maximize investment for

Consultants

?Iran

19
20

21

نگاه دولت و بخش خصوصی به بخش انرژی در
برنامه ششم

شهریور 1395

برنامه های اکتشاف نفت و گاز ایران تا افق  1404آبان ماه 1395

بیست و یکمین

بیست و دومین

– Governance in the energy sector

آذر ماه 1395

بیست و سومین

ردیف

سخنرانیهایماهانهباشگاهنفتونیرو
نام کامل سخنران

عنوان کامل سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

24

مهندس رکن الدین جوادی

معاونت محترم نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت
نفت

ضرورتهای افزایش برداشت و ضریب بازیافت،
از میادین هیدروکربوری ایران

دی ماه 1395

مهندس بهروز بیک علیزاده

مدیر کل محترم اوپک و روابط با مجامع بین المللی
انرژی ،نماینده ملی جمهوری اسالمی ایران در اپک و
مجمع کشورهای صادر کننده گاز

مهندس محمدمهدی رحمتی

معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت

مهندس مسعود جعفری

مشاور محترم معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

26

مهندس بیژن زنگنه

وزیر محترم نفت

27

اعضاء کارگروه تخصصی پاالیش
باشگاه نفت و نیرو به مسئولیت
مهندس محمد آقائی

25

28

دکتر اصغر فخریه کاشان
دکتر حسین عبده تبریزی

مشاور محترم مدیریت و تامین مالی وزارت راه و
شهرسازی و عضو شورای عالی سازمان بورس

حمید قنبری

نگاهی به کارنامه صنعت نفت در اقتصاد مقاومتی
سیاستهای راهبردی توسعه پاالیش در کشور و
مدیریت عرضه و تقاضای فرآورده های نفتی

قائم مقام محترم وزیر راه و شهرسازی

مهندس محمدهادی رهبری

بخش انرژی در قانون بودجه سال  1396با نگاه
به برنامه ششم توسعه

چالش ها و راهکارهای تجهیز و تامین منابع مالی
برای بخش انرژی ایران
معاون محترم اجرایی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
معاون محترم اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی

بهمن ماه 1395

فروردین ماه
1396

شماره
سخنرانی
بیشت و چهارم

بیست و پنجم

بیست و ششم

اردیبهشت ماه  96بیست و هفتم

خرداد ماه 96

بیست و هشتم

ردیف

سخنرانیهایماهانهباشگاهنفتونیرو
نام کامل سخنران

عنوان کامل سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

29

اصغر فخریه کاشان

قائم مقام محترم وزیر راه و شهرسازی

چالش ها و راهکارهای تجهیز و تامین منابع مالی
برای بخش انرژی ایران

تیر96

دکتر بهزاد بابازاده

مدیر محترم امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران

دکتر سید اصغر هندی

مشاور حقوقی وزیر نفت و عضو هیئت مدیره شرکت
ملی نفت ایران

مهندس حمیدرضا عراقی

معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز
ایران

دکتر محمد فاضلی

معاون محترم مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست
جمهوری

مهندس رسول الهیجانیان
دکتر مسعود فروزنده

عضو محترم هیئت مدیره تبدیل انرژی پایا
پژوهشگر و مورخ محترم

مهدی افشارنیک

نویسنده و مستندساز محترم

30

31

مهندس سعید الهی
32

33

مهندس علی خواجوی

فرصت ها و تهدیدهای قراردادهای صادرات گاز
ایران

نقد و بررسی فیلم مستند نامه های یک جاسوس
نفتی

مرداد 96

شهریور 96

کارشناس و محقق محترم کانون های تفکر
شناخت نقش کانون های تفکر در راهبری توسعه
بخش انرژی
کارشناس ارشد محترم معاونت برنامهریزی وزارت نفت

آبان 96

نقد و بررسی بخش انرژی ،در الیحه بودجه سال
1397

آذر 96

مهندس مهدی رحمتی
مهندس احمد داودی

معاون محترم وزیر نفت
عضو محترم شورای رقابت

مهندس مسعود جعفری

مشاور محترم معاونت برنامهریزی وزارت نفت

شماره
سخنرانی
بیست و نهم

سی ام

سی و یکم

سی و دوم

سی و سوم

34

دکتر سورنا ستاری

معاون محترم علمی و فنآوری رئیس جمهور

استارت آپها و نقش الگو پردازی آن در بهینه
سازی مصرف انرژی

دی 96

سی و چهارم

35

مهندس حسین کاظم پور اردبیلی

نماینده محترم ایران در هیئت عامل اوپک

بررسی نوسان های قیمت نفت

اسفند 96

سی و پنجم

سخنرانیهایماهانهباشگاهنفتونیرو
ردیف

شماره

نام کامل سخنران

عنوان کامل سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

36

دکتر محمدحسین عادلی

دبیر کل محترم سابق مجمع کشورهای صادر کننده
گاز ( )GECFو بنیانگذار مؤسسه مطالعاتی روند

چشم انداز بازار جهانی گاز

اردیبهشت 97

سی و ششم

37

دکتر عباس آخوندی

وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران

ایرانشهر و تجربه توسعه در سده اخیر از منظر
اقتصاد سیاسی

خرداد 97

سی و هفتم

دکتر امیرحسین زمانینیا

معاون محترم امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت

دکتر غالمرضا منوچهری اردستانی

معاون محترم توسعه شرکت ملی نفت

مهندس سید مهدی میرمعزی

مدیر عامل محترم شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

38

هماندیشی برای بررسی وضعیت فعالیت در
صنعت نفت در شرایط پیش رو

تیر 97

39

سیدکمال سیدعلی

مدیرعامل محترم صندوق ضمانت صادرات ایران

سیاستهای کنونی ارزی کشور و تأثیر آن در
صنعت انرژی

شهریور 97

40

دکتر شجاع الدین بازرگانی

معاونت محترم وزیر نفت در امور حقوقی و مجلس
وزارت نفت

شفافیت و سالمت پیشنیاز توسعه پایدار صنعت
نفت با نگاهی به ساز و کار حل اختالف در این
بخش

آبان 97

مهندس علیرضا صادقآبادی

معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران

41

42

مدیر عامل محترم و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی
مهندس سید محمدرضا موسویخواه
پخش فرآوردههای نفتی ایران
دکترمحمدصادق قاضیزاده

ریاست محترم پژوهشگاه نیرو

سهمیهبندی و کارت سوخت بنزین ،چالشها و
فرصتها

آذر 97

رونق بخشی به سرمایهگذاری در تولید برق از
منابع تجدیدپذیر از طریق صادرات گاز طبیعی
صرفهجویی شده

دی 97

سخنرانی

سی و هشتم

سی و نهم

چهلم

چهل و یکم

چهل و دوم

ردیف

سخنرانیهایماهانهباشگاهنفتونیرو
نام کامل سخنران

عنوان کامل سخنران

دکتر امیرحسین زمانینیا

معاون محترم وزیر در امور بینالملل و بازرگانی وزارت
نفت

دکتر غالمعلی خوشرو

سفیر محترم و نماینده دائمی سابق ایران در سازمان
ملل متحد نیویورک و معاون اسبق امور حقوقی و
بینالملل وزارت امور خارجه

مهندس بیژن زنگنه

وزیر محترم نفت

آخرین تحوالت و برنامههای آتی صنعت نفت

مهندس احمد نصیری

ریاست محترم هیئت مدیره شرکت شاهد

 LNGمناسبترین سوخت فسیلی ازنظر

مهندس نصرتاله سیفی

مشاور ارشد محترم کمسیون انرژی

دکتر محمد مصطفوی

مدیرعامل محترم شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت

اقتصادی،فنی و زیست محیطی در صنعت حمل و
نقل (استفاده از  LNGبه عنوان یک راهبرد)

43

44

45

عنوان سخنرانی

تأثیر یک جانبهگرایی آمریکا بر صنعت نفت ایران

زمان

بهمن 97

فروردین 98

اردیبهشت 98

شماره
سخنرانی

چهل و سوم

چهل و چهارم

چهل و پنجم

