
 9316تقویم همایش های اصنا سال 

 

نمایشگاه   رئیس همایش محل برگزاری حامیان صنعتی حامیان علمی مجری برگزار کننده تاریخ برگزاری نام همایش ردیف

 جانبی

گردهمایی مدیران عامل ششمین  9

 نیروگاه های ایران

 اردیبهشت

72/27/9316 

ی،               انجمن های علم شرکت ماهتاب گستر شرکت ماهتاب گستر

و موسسات  دانشگاه ها

 داخل و خارج از کشور

 شرکت های
O&M 

نیروگاه 

 رودشور

      مهندس 

 صادق پور

 ندارد

و  همایش ساخت داخل پنجمین 7

 بازسازی قطعات نیروگاهی

 

شرکت مادر تخصصی   مهرماه 91و  91

، نیروگاههای حرارتی 

انجمن صنفی نیروگاه 

 های ایران و

توربین  کاراشرکت 

 صنعت پارسیان

کارا توربین شرکت 

 پارسیان

 فارس دانشگاه های استان

 مرکز مطالعات مدیریت نیرو

انجمن مهندسی بهره وری 

  صنعت برق ایران

اتحادیه موسسات پژوهشی 

 غیردولتی

و  O&Mشرکت های 

و  شرکت های سازنده

 تامین کنندگان کاال و

 خدمات

 دارد شمسمهندس  شیراز

  )تاثیرات  GE-F9ی توربین ها 3

RI)و ارتقاء 

 آبانماه

و  32/21/16

29/21/9316 

 

 دیتول تیریشرکت مد

   یرجائ دیبرق شه

شرکت مدیریت تولید 

  برق شهید رجائی 

شرکت مادر تخصصی 

و  نیروگاههای حرارتی  

 شرکت های تابعه صنعت برق

شرکت مادر تخصصی 

و   نیروگاههای حرارتی  

شرکت های تابعه صنعت 

 برق

 دارد مهندس فرهور شهید رجائی 

همایش بخش گاز و بخار  هفتمین  4

 V94.2 سیکل ترکیبی توربین های

 71/1/16و71

 آذرماه

انجمن های علمی،                گروه مپنا   شرکت مپنا

و موسسات  دانشگاه ها

 داخل و خارج از کشور

 O&Mشرکت های 

و شرکت های گروه مپنا 

 سازنده تجهیزات

 دارد شریفیمهندس  تهران

 72/92/16و 76 همایش شیمی نیروگاه ها چهلمین 5

 دیماه

شرکت مادر تخصصی 

، نیروگاههای حرارتی

 اصنا 

متعاقباً اعالم            

  می گردد.

 مرکز مطالعات مدیریت نیرو

انجمن بهره وری صنعت برق 

 ایران

،  O&Mشرکت های 

شرکت های نفت و گاز و 

 پتروشیمی

الم            متعاقباً اع

 می گردد.

متعاقباً اعالم            

 می گردد.

 دارد

 همایش  ششمین 6

)رفع محدودیت نیروگاه های بخار  

 های تولید(

 91/99/16و  92

 بهمن ماه

شرکت مدیریت تولید 

 رامینبرق 

 دیتول تیریشرکت مد

 رامینبرق 

انجمن مهندسی بهره وری 

 صنعت برق

 مرکز مطالعات مدیریت نیرو

دانشگاه ها و موسسات 

 دانش بنیان 

 شرکت های

O&M  و صنایع مختلف

تامین تجهیزات و 

 خدمات صنعت برق

  رامین نیروگاه

 (اهواز)

مهندس 

 محمودی

 دارد

             کیفیت و دوازدهمین کنفرانس 2

 بهره وری

اسفند ماه 

7/97/16 

 

مرکز مطالعات مدیریت 

، انجمن های علمی نیرو

یت  بهره وری و کیف

 ایران

 اصنا

 و

 مرکز مطالعات نیرو 

انجمن علمی مهندسی بهره 

وری صنعت برق ایران و 

 انجمن علمی کیفیت ایران

 یموسسات پژوهش هیاتحاد

 یردولتیغ

شرکت های صنعتی و 

 خدماتی

 O & Mشرکتهای 

 دارد مهندس مهریان دانشگاه خاتم


