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نفت گاز و پتروشیمی، فروشندگان تکنولوژی فرصت تکنولوژی و نوآوری بازار  ر د

 هاهای خود را به معرض نمایش گذاشته و برای آنها و تکنولوژییابند تا ایدهمی
اقدام به بازاریابی نمایند. از طرفی این امکان نیز وجود دارد که متقاضیان تکنولوژی 
نیز تقاضاهای خود را مطرح نموده و به این صورت قدرت انتخاب باالتری در بین 

 . ها داشته باشدگزینه

 
 

 

                     

 

                   کارگاه های آموزشی                             نمایشگاه                                        
  

 

 

  
 

 

 پنل های فنی و بازرگانی                               بازار تبادل                                       

 

 

 

اسفند ماه سال جاری  ۸الی  ۵نفت گاز و پتروشیمی از تاریخ تکنولوژی  بازار   مینسو
در پارس جنوبی برگزار خواهد گردید. فن بازار مذکور از بخش های باالدستی ، میان 

دستی و پایین دستی صنایع نفت گاز و پتروشیمی تشکیل شده که شامل  
تجهیزات  مکانیکی ، تاسیسات مکانیکی ، مواد ، ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی ، 

، فناوری اطالعات،  HSEمیایی ، فرایند ، محیط زیست و برق و الکترونیک، مواد شی
خدمات فنی مهندسی، تجهیزات و مواد حفاری، خدمات فراساحلی ، خدمات 

 مدیریتی و سیستم های سازمانی برگزار می گردد. 

 

 

 اهداف

معرفی شرکت ها و فناوری های جدید به صنایع و   ۰
 واحدهای صنعتی مستقر در پارس جنوبی. 

بازار و هم افزایی در خلق فرصت های جدید تبادل   ۰
گران داخلی.  برای تولید کنندگان و صنعت   

زمینه های جدید جهت فعالیت شرکت های کشف   ۰
  فناور و نوآور.

ایجاد تصویر واضح از فرصت های منطقه پیش روی ۰
  .رویداد شرکت های حاضر در

  

    

 

  

 
  

info@oiltour.ir 07733453527 

  
www.oiltour.ir 02142693820 

 

 

 نفت گاز و پتروشیمیتکنولوژی  و نوآوری  بازار  مینسو

 مشارکت با
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یبخش نمایشگاه   
 
 
 
 

  اهداف

هدف از برگزاری نمایشگاه هم افزایی و ایجاد 
فرصتی برای تعامل هر چه تمام تر شرکت ها و 
سازندگان داخلی با صنایع مستقر پارس 

عظیم ترین مرکز صنعتی کشور  جنوبی بعنوان
 بازار با صنایع مستقر می تواندمی باشد. تبادل 

  فرصتی برای رشد سازندگان و صنایع باشد.  

 زمان و محل برگزاری

ویژه ، منطقه عسلویه بوشهر، ،ایران 
تصادی انرژی پارس اق  
  ۷۹ –اسفند ماه  ۷ی ال۵

۰۰:۶۱الی  ۰۹:۰۰ساعت بازدید   

 
 
 نمایشگاه   

  بخش ساخت داخل  

تولیدکنندگان  ، سازندگان بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی ومیندر بخش نمایشگاهی س
رونمایی چندین دستاورد ساخت همچنین دستاوردها و تولیدات خود را به نمایش می گذارند. داخلی 

                                                                                                          داخل در حاشیه این نمایشگاه می باشد.
  

انتقال تکنولوژیبخش   
در حال فعالیت   در بخش انتقال تکنولوژی شرکت هایی که با انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور

حضور در کنار صنایع و سازندگان داخلی  می تواند فرصتی برای هم افزایی  و می باشند شرکت نموده
 و تبادل بازار می باشد. 

 حوزه های تخصصی 

بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی حوزه های فعالیتی ذیل را پوشش می دهد .  ومینس
یون صنعتی ، برق و الکترونیک ، تجهیزات مکانیکی ، تاسیسات مکانیکی ، مواد، ابزار دقیق و اتوماس

مواد شیمیایی، فرايند، محیط زیست ،فناوری اطالعات ، خدمات فنی و مهندسی، تجهيزات و مواد حفاری 
  ...                                       ، خدمات فراساحلی، خدمات مديريتی و سیستم های سازمانی و غیره
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  اهداف

بازار رویداد  در پنل های تخصصی هدف از 
تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی 
انتقال دانش و مفاهیم به روز در خصوص 
موضوعات مرتبط با صنایع نفت گاز و 

جهت به روز شدن و بهبود  پتروشیمی
 فرایندها می باشد.                                              

 زمان و محل برگزاری

ویژه ، منطقه عسلویه بوشهر، ،ایران 
تصادی انرژی پارس جنوبیاق  
  ۷۹ اسفند ماه ۸یال ۵

۰۰:۶۱الی  ۰۹:۰۰ساعت بازدید   

 
   
  
         های تخصصیپنل  

فنی  پنل های  
پنل های تخصصی فنی با حضور نفرات کلیدی بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی  ومیندر  س

در حوزه های فنی مختلف مانند ها شرکت های حاضر برگزار می گردد. پنل  صنایع مستقر در منطقه و 
اندیشی و ارایه راه کارها شیمیایی و دیگر موارد برگزار می گردند. هم  واد، ممکانیک،برق و الکترونیک 

و همچنین تبادل اطالعات جهت حل مشکالت در زمینه های مختلف صنایع مرتبط مورد در این پنل ها 
                                                   مورد بررسی قرار می گیرند.                                                                             

  
  و حقوقی بازرگانی هایپنل 

موضوعاتی  بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی دومین  حقوقیبازرگانی و پنل های در بخش  
پنل های ه موضوعاتی است که در از جملارتباط با وندورها و غیره...  ،، مناقصات  قراردادها مانند 

تخصصی بازرگانی و حقوقی مورد مداقه قرار گرفته و به بحث گذاشته می     
                                                                                                                                                                          شوند.

   نحاضری

دیران عامل شرکت ، مدیران ارشد، محاضرین در پنل ها شامل متخصصان صنایع مستقر در منطقه  
  د دانشگاه و کارشناسان مربوطه برگزار می گردد. ، اساتي های سازنده داخلی 
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  اهداف

هدف از برگزاری  کارگاه های آموزشی در بازار 
تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی 
انتقال دانش و مفاهیم به روز در خصوص 
موضوعات مرتبط با صنایع نفت گاز و 
پتروشیمی جهت به روز شدن و بهبود 
 فرایندها می باشد.                                              

برگزاریزمان و محل   

ویژه ، منطقه عسلویه بوشهر، ،ایران 
تصادی انرژی پارس جنوبیاق  
  ۹۷ –اسفند ماه  ۷یال ۵

۰۰:۶۱الی  ۰۹:۰۰ساعت بازدید   

 
 
  
های  آموزشی       کارگاه    

 کارگاه های آموزشی فنی و مهندسی
کارگاه های آموزشی تخصصی در زمینه های بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی  دومیندر 

ی ، سيستم های ضد انفجار، سيستم های کارگاه ها در زمینه های خوردگمختلف برگزار می گردد. این 
      بدون مشعل و دیگر موضوعات روز برگزار می گردند.                                                                                

  
مدیریتی و بازرگانی کارگاهای   

بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی  دومیندر بخش کارگاه های  بازرگانی و مدیریتی  
ارزش در صنایع نفت گاز و پتروشیمی ، مناقصات ، مديريت  قراردادها ،موضوعات روز مدیریت سازمانی 

ژی و غیره... از جمله موضوعاتی است که در کارگاه های آموزشی مورد  بررسی قرار ریت مصرف انر، مدي
                                           می گیرند.                                                                                                                    

  گواهینامه 

بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و  ومینسبه کلیه شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی   
صادر می گردد. پارک علم وفناوری خلیج فارس پتروشیمی گواهینامه معتبر از   

 

 



 

 

 حمایت کنیم؟  بایدچرا 

 

ایجاد بسترهای مناسب برای ارتباط شرکت های :  حمایت از ساخت داخل
می تواند زمینه ایی مناسب برای   سازنده داخل با صنایع عظیم پتروشیمی

ارتقا بازار شرکت های سازنده داخلی و رشد این شرکت ها جهت ارایه خدمات 
 تروشیمی پهر چه بهتر و با کیفیت تر به صنایع پتروشیمی می باشد.  صنایع 

با میزبانی شرکت های ساخت داخل می توانند قدمی بزرگ در تحقق اهداف 
 تا شاهد رشد کشور به سوی خودکفایی باشیم.  اقتصاد مقاومتی بر داشته

 

 بزرگ پتروشیمی حضور شرکت ها و مجتمع های  : خودکفایی سازی فرهنگ 
بستری ساخت داخل  متخصص شرکت هاییت و فعال حضور و به تبع آن 

  مناسب جهت گسترش فرهنگ خودکفایی شود. 

 

لیلی دافزایش آگهی مثبت از شرکت و برند می تواند  : افزایش اقبال عمومی 
اسپانسر و حامی در ،شرکت کننده مهم در خصوص حضور آن شرکت بعنوان 

نفت گاز و پتروشیمی در پارس جنوبی باشد.  افزایش  بازار تکنولوژی سومین
 پنل ،بازار و رویدادهای جانبی مانند کارگاهای آموزشی ور در حضبا  آگهی

های فنی و بازرگانی و حضور در رسانه های چاپی و دیجیتالی مرتبط محقق 
 می گردد. 

 

حضور بعنوان اسپانسر این فرصت را برای شما  : ایجاد تمایز نسبت به رقبا 
در کنار صنایع بزرگ و عظیم منطقه ایجاد می کند که شرکت و برند شما 

و این فرصت استثنایی  بعنوان حامی ساخت داخل و خودکفایی نشان دهد
 . نشان دهنده اهتمام شما نسبت به رشد کشور باشد.می تواند 

پوشش خبری گسترده در این رویداد و حضور  پوشش خبری گسترده : 
مستقیم ستاد توسعه فرهنگ علم فناوری و اقتصاد دانش بنیان و ستاد 

امی ح نفت گاز و پتروشیمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان
و مشارکت کننده باعث انعکاس خبری گسترده در کلیه خبرگزاریها و رسانه 

 های دیداری و شنیداری خواهد داشت. 

 

ف اهدا  

بر کسی پوشیده  هدف از  حضور در بازار تکنولوژی
ايش اعتبار ،توسعه تصویر ، برند و افزنیست. افزایش 

نام شرکت و برند می  پرستیژ و در نهایت اعتالی
                                                                                       شود.

نفت گاز و  تکنولوژیازار ب ومینسو مشارکت در حضور 
شناساندن  پتروشیمی می تواند فرصت مناسبی  جهت

هرچه بهتر شما در منطقه ای ویژه اقتصادی انرژی پارس 
ران که میزبان هزاران پایتخت انرژی ایجنوبی بعنوان 

فعال و صنعت گر در حوزه نفت گاز و پتروشیمی می 
                                                                                      باشد.

  

    

 

  

 

 

 حامیانویژه 
 

  حمایت

حمایت از ساخت داخل و رشد شرکت های با 
ها می توان  سازنده در کنار صنایع و پتروشیمی

گامی مهم در رفع نیاز های آن واحدهای صنعتی از 
داخل کشور را داشت. همچنین اتخاذ تصمیمات 
جهت توسعه و رشد واحدهای خودکفایی و ساخت 
داخل در پتروشیمی ها می تواند ارتباطی وثیق فی 

ی مصنایع و سازندگان داخلی ایجاد کرد که  ما بین
 یی منجر گردد.تواند به صرفه جویی ارزی باال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفت گاز و پتروشیمی بازار تکنولوژی و نوآوری ومینس

 با مشارکت 

  

 


