
برگزاری همایش و نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

نوشته شده توسط مدير كل
سه شنبه ، 31 شهریور 1394 ، 10:40 - 

  

برگزاری همایش و نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

  

همایش و نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی به همراه تجلیل از پژوهشگران، مدیران و اساتید نفت، گاز و پتروشیمی
ایران (برای اولین بار در ایران به مناسبت هفته پژوهش و فناوری)در تاریخ های 22 و 23 آذر 1394 در محل مرکز

همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد.

  

 مرکز پژوهش های صنعتی  و معدنی، شرکت PRODEX CMSبرگزار کنندگان این همایش:

  

با همکاری و حمایت وزارت نفت و دانشگاه شریف

  

محورها

  

1. محور مهندسی نفت

  

2. محور صنایع پایین دستی

  

3. محور پتروشیمی

  

با حضور بیش از 100 شرکت نفتی داخلی و خارجی

  

میهمانان حاضر در همایش :
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1. پرفسور SHOLESA MISO، رئیس شرکت PRODEX CMS لیختنشتاین

  

2. پرفسور VORTISCH WALTER رئیس دانشکده نفت لئوبن اتریش

  

3. پرفسور PARLINDU HASIAN دانشگاه پتروناس و شرکت پتروناس مالزی

  

4. پرفسور TAN MOH ISA دانشگاه پتروناس مالزی

  

5. پرفسور آیت الهی رئیس پروژه های طرح ازدیاد برداشت دانشگاه صنعتی شریف

  

6. دکتر GYRMAN ISTVAN رئیس شرکت SERVICES TDE صربستان

  

SCOPUS در IJE 7. پرفسور قاسم نجف پور، رئیس نشریه

  

8. پرفسور محمد حسین غضنفری، عضو هیئت علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

  

9. پرفسور حسن عربی، رئیس تحقیقات پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

  

10. دکتر ZHANG BOADE رئیس تحقیقات دانشگاه هاربین چین

  

11. دکتر موسوی از دانشگاه PETRONAS مالزی
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12. دکتر رحمان آشنا از دانشگاه LEOBEN اتریش

  

13. دکتر طالقانی، رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت

  

14. مهندس بهمنی، رئیس شرکت ملی حفاری ایران

  

15. پرفسور مریمنی، رئیس پروژه پتروناس

  

16. پرفسور مطلب، دانشکده نفت پتروناس

  

 30 مهر 1394مهلت ارسال کامل مقاله :

  

نتایج: 15 آبان 1394

  

 مقالات فارسی با چکیده انگلیسی هم دریافت می گردد

  

WWW.IRANOILCONF.COMسایت همایش: 

  

  

با ارائه مدرک ثبت ایده از طرف  مرکز پژوهش های صنعتی  و معدنی

  

با چاپ تمامی مقالات در پژوهشگاه وزارت علوم و مرجع دانش کشور
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3 مقاله برتر هم در نشریه علمی پژوهشی انجمن خوردگی  منتشر خواهد گردید.

  

ICOGPP@GMAIL.COM ایمیل ارسال مقاله:

  

WWW.IRANOF.COMسایت جشنواره: 

: تهران - خ ویلا - کوچه مراغه - ساختمان اداری 16 - پلاک 6 - واحد 111 دبیرخانه 

  

مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی

  

  

شماره تلفن: 02188853407 - 02188853378

  

 - 02188853416
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