
 9311همایش های اصنا سال  پیشنهادی تقویم

 زاری همایش ها به علت شیوع ویروس کرونا به صورت حضوری و یا مجازی باید مشخص گردد.توجه: نحوه برگ # 

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

 جانبی

گردهمایی مدیران عامل هشتمین  9

 نیروگاه های ایران

 نیمه دوم سال

 

 آرین شرکتاصنا، 

 ماهتاب گستر

انجمن های علمی،                نیروگاه رودشور

و موسسات  دانشگاه ها

 داخل و خارج از کشور

 شرکت های
O&M 

نیروگاه 

 رودشور

 ندارد فارسیمهندس 

ششمین همایش ساخت داخل  2

 نیروگاه های ایران

شهریور ماه  33

 آذر ماه 33الی 
 

شرکت تولید برق ری 

شرکت ایفا صنعت 

 تابا،اصنا

 نیروگاه ری

 ت تاباشرکت ایفا صنع

 دانشگاه های سراسر کشور

 مرکز مطالعات مدیریت نیرو

انجمن مهندسی بهره وری 

 صنعت برق ایران

و  O&Mشرکت های 

شرکت های سازنده و 

تامین کنندگان کاال و 

 خدمات

دانشگاه 

 امیرکبیر

مهندس 

 بادرستانی 

 دارد

دومین همایش توربین های         3

GE-F9   سیکل ترکیبی

GF9تاثیرات(  RI)و ارتقاء  

شرکت مادر تخصصی  مهرماه

نیروگاههای حرارتی ، 

 اصنا،

 مپنا O&Mشرکت 

 دانشگاه های سراسر کشور مپنا O&Mشرکت 

 مرکز مطالعات مدیریت نیرو

انجمن مهندسی بهره وری 

 صنعت برق ایران

و  O&Mشرکت های 

شرکت های سازنده و 

تامین کنندگان کاال و 

 خدمات

 دارد شریفی مهندس ---

 همایش  ششمین 4

                     نیروگاه های بخار  

 )رفع محدودیت های تولید(

انجمن مهندسی بهره وری  نیروگاه اصفهان اصنا، نیروگاه اصفهان آبان

 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

نیروگاه 

 اصفهان

 دارد مهندس نریمانی

همایش بخش گاز و بخار  هشتمین 5

 V94.2 سیکل ترکیبی توربین های

انجمن های علمی،                نیروگاه دماوند   ----اصنا، آذر

و موسسات  دانشگاه ها

 داخل و خارج از کشور

 O&Mشرکت های 

و شرکت های وه مپنا گر

 سازنده تجهیزات

 دارد --- ---

             کیفیت و پانزدهمین کنفرانس 6

 بهره وری

 دی
 

انجمن مهندسی      

بهره وری صنعت برق 

 ایران  

انجمن مهندسی    

بهره وری صنعت برق 

ایران ، مرکز مطالعات 

 مدیریت نیرو

انجمن های علمی،               

وسسات و م دانشگاه ها

 داخل و خارج از کشور

صنعتی و شرکت های 

 خدماتی 

 داردن مهندس مهریان دانشگاه خاتم 

7 

 

 

چهل و یکمین همایش شیمی 

 نیروگاه ها

نیروگاه بعثت، اصنا و  بهمن

شرکت مدیریت تولید 

 بعثتبرق 

نیروگاه بعثت،انجمن 

صنفی نیروگاههای 

 ایران )اصنا(

ها و انجمن بهره دانشگاه  

 ت برق ایرانوری صنع

،  O&Mشرکت های 

شرکت های نفت و گاز و 

 پتروشیمی

               مهندس نیروگاه بعثت 

 شیخی 

 دارد

8 

 

اولین گردهم آیی مدیران روابط 

 عمومی نیروگاه ها

و  O&Mشرکت های  O&Mشرکت های  اصنا اصنا ----

شرکت مادر تخصصی 

 برق حرارتی

 ندارد ---- ----


