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ارسال اصل مقاالت : 1398/11/05

ارسال ایده  : 1398/11/15

اعالم انتخاب ایده هاي برتر : 1398/12/01

با نام و یاد خداوند و با الهام از نامگذاري سـال 1398 بنام رونق تولید از ســوي 

مقام معظم رهبري، در راسـتاي تحقق اهداف حمایت از ســاخت داخل، بررســی 

موانع و مشـــکالت پیش رو ساخت داخل قطعات نیروگاهی و صنایع وابســــته و 

ارائه راهکارهاي حمایتی، ششـــــــمین همایش ساخت داخل قطعات و تجهیزات 

نیروگاهی به همراه برگزاري اولین دوره ایده بازار صــنعت نیروگاهی  در تاریخ 

6 الی 8 اســفند ســال جاري توســط انجمن صـــنفی نیروگاهی ایران (اصـــنا) با 

همکاري شــرکت دانش بنیان مهندســـی و خدمات ایفا صـــنعت تابا و شـــرکت 

مدیریت تولید برق ري و با حمایت شرکت مادر تخصــــصـــــی تولید نیروي برق 

حرارتی و پژوهشـــــگاه نیرو در محل دانشـــــگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک 

به عنوان یکی از قطب هاي علمی - صنعتی کشــــــور، برگزار می گردد .  تهران)

امید است با همیاري تمام تالشگران این عرصه بتوان فضــــاي مناسبی را جهت 

تبادل اطالعات فنــــــــــی و علمــــــــــی با نتایج قابل قبول فــــــــــراهم نمود. 

مقدمه

اھداف

برگزاري نمایشگاه شامل غرفه هاي تخصـصـی براي ارائه توانمنديهاي سازندگان 

داخلی و همچنین بحث و تبادل نظر با ایده پردازان جهت به کاري گیري در صــنعت 

نیروگاهی می باشد. 

رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و 
فناوري  

دبیرکمیته سیاست گذاری ھمایش : جناب آقاي مهندس شمسایی 

رئیس ھمایش و رئیس کمیته سیاست گذاری : جناب آقاي مهندس بادرستانی 
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق ري

مدیرعامل شرکت مهندسی و خدمات تابا 

دبیرکمیته عليم ھمایش : جناب آقاي مهندس غیاثی پور
دبیر کمیته اجرایی و روابط عموىم ھمایش : جناب آقاي مهندس نبوي راد

دبیرخانه ھمایش ( عليم / اجرایی ) : شرکت مهندسی و خدمات تابا

رئیس کمیته عليم ھمایش : جناب آقاي دکتر صدیقی

دبیرھمایش و رئیس کمیته اجرایی ھمایش : جناب آقاي مهندس نیکبخت
ارائه مقاالت فنی کاربردي 

برگزاري کالس هاي آموزشی 

ارائه سخنرانی هاي مدیریت فنی 

برگزاري اولین ایده بازار صنعت نیروگاهی 

برگزاري کارگاه هاي آموزشی و میزگردهاي تخصصی

ارائه مقاالت فنی کاربردي و همچنین تجربیات نیروگاهی 

برنامه ھا و ارائه راھکار ھا 

ارائه توانمندي هاي ساخت داخل و بازسازي قطعات و تجهیزات در نمایشگاه جانبی 

متقاضیان، حامیان و ذینفعان می توانند ، اطالعات کامل کارگاه هاي آموزشی 

، شامل سرفصل ها، مدت زمان الزم براي ارائه مطالب، وسائل کمک 

آموزشی، نام استاد و ... را به دبیرخانه همایش اعالم نمایند تا پس از 

تصویب در کمیته علمی  این کارگاهها را درحاشیه همایش برگزار نمایند . 

گزارشات فنی دریافتی از نیروگاه ها برحسب گرایشات مختلف در نشست هاي 

همایش ارائه خواهد شد. 

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند درخواست ثبت نام خود را با توجه به نوع 

نیاز از طریق سایت همایش اعالم و یا به دبیرخانه همایش ارسال نمایند . 

نمایشگاه ھمایش 

ارکان ھمایش

ثبت نام

ھزینه حامیان و غرفه ھای نمایشگاه 

1-آشنایی با آخرین توانمندي سازندگان، تأمین کنندگان و پیمانکاران 

نیروگاهها و صنایع مرتبط                                                          

2-تکمیل بانک اطالعات قطعات ساخته شده نیروگاهی

3-تکمیل بانک اطالعات شرکت هاي سازنده تجهیزات نیروگاهی

4-ایجاد نمایشگاه جانبی جهت معرفی توانمندي هاي شرکت هاي داخلی در 

زمینه ساخت قطعات نیروگاهی                                                                 

5-ارائه مقاالت درخصوص تجارب ساخت داخل، مهندسی معکوس، 

مهندسی مجدد و روش هاي نوین

 ساخت و بازسازي تجهیزات و قطعات به روش هاي تجربی و علمی در بخش 

هاي مکانیک، الکترونیک، ابزار دقیق و شیمی                                        

6- بررسی وضعیت پرتال ساخت داخل و بازسازي قطعات نیروگاهی

7-ایجاد ارتباط بین سازندگان و صاحبان صنایع نیروگاهی و غیر نیروگاهی

8- توسعه مدیریت تکنولوژي ساخت داخل

9-برگزاري اولین ایده بازار صنعت نیروگاهی بصورت مدون و بهره مندي 

از ایده هاي برتر در صنایع نیروگاهی 

زمان بندی ارائه مقاالت 

زمان بندی ارسال ایده

پرسش و پاسخ ھای فنی و کاربردی 

کارگاه ھای آموزشی 

پنل ھای تخصصی 

الف)حامیان ھمایش:

ب)غرفه نمایشگاه:

ج)کارگاه آموزشی:

د:کتاب نمایشگاه:

ه)حضور در ھمایش:

 و)ارائه مقاله:

 50,000,000 ریال :12 متر مربع 

 70,000,000 ریال:18 متر مرب ع

 90,000,000 ریال:24 متر مرب ع

 120,000,000 ریال:36 متر مرب ع

 150,000,000 ریال:48 متر مرب ع

 :غرفه هاي بزرگتر از 48 مترب ع

به ازاي هر متر مربع 3.000.000 ریال

برگزاري کارگاه : 50,000,000 ریال 

صفحات اصلی: 20.000.000 ریال 

صفحات میانی: 10.000.000 ریال

 3.000.000 ریال:ثبت نام هر نفر

 3.000.000 ریال:ثبت نام هر مقاله

حامیان پالتینیوم : 750,000,000 ریال  

حامیان طالیی : 400,000,000 ریا ل

حامیان نقره اي : 300,000,000 ریال  

حامیان برنزي : 200,000,000 یال
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