
 

 برنامه چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران

 5021 تیر 03-92

  5021خرداد  92دوشنبه 

 

 توزیع کارت ورودی         03/8-03/7

 تالوت قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران 01/8-03/8

 خوش آمد گویی و اعالم برنامه 03/8-01/8

 کنفرانس، رئیس علیدور محمد دکتر آقایسخنرانی  33/2-03/8

 مهندس حمید چیت چیان، وزیر نیروآقای سخنرانی  03/2-33/2

 محیط زیست رئیس سازمان حفاظت صومه ابتکار، معاون رئیس جمهور وسخنرانی خانم دکتر مع 33/53-03/2

 پذیرایی 03/53-33/53

 ان، ساناهای نو ایردکتر سید محمد صادق زاده، مدیر عامل سازمان انرژیآقای سخنرانی  33/55-03/53

 آقای دکتر سید هاشم اورعی، رئیس هیات مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران سخنرانی 03/55-33/55

 بازدید از نمایشگاه+ ناهار و نماز  33/50-03/55

 (EWEA)انجمن علمی انرژی بادی اروپا  عامل ، مدیرMr. Giles Dickson سخنرانی 03/50-33/50

 ، نایب رئیس انجمن صنایع انرژی بادی دانمارکDr. Morten Dyrholmسخنرانی  33/51-03/50

 پذیرایی 03/51-33/51

 "مشارکت بین المللی در توسعه صنعت انرژی بادی کشور": نشست تخصصی 33/57-03/51

 آقای دکتر سید هاشم اورعی: گرداننده  

 :اعضاء نشست  

- Mr. Qin Haiyan, Secretary, Chinese Wind Energy Association, CWEA 

- Mr. Ataseven, President, Turkish Wind Energy Association 

- Dr. Ben Hendriks, CEO, Knowledge Centre, Wind Turbine Materials and 

Construction, Netherlands 

- Mr. Charlie Du, CEO, Khan Wind, China 

 

 



 

  5021 تیر 03سه شنبه 

 "توسعه صنعت باد کشور مدل هایاهداف و ": نشست تخصصی 33/53-03/8

 آقای دکتر محمد دورعلی: گرداننده

 :اعضاء نشست

 خزاعی، رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران محمدآقای دکتر  -

 پذیر های تجدیدوطن خواه، دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی سیروسآقای دکتر  -

 انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی امور رئیسکفاشی،  احمدآقای مهندس  -

 اقتصادی وزارت نیرو  برنامه ریزی و امور دایمی، معاون علیرضاآقای مهندس  -

 سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست انسانی متصدی، معاون سعیدآقای دکتر  -

 پذیرایی 03/53-33/53

 Vestas، معاون مدیر عامل شرکت Inigo Eizaguirreسخنرانی آقای مهندس  33/55-03/53

 Siemens Renewable، معاون مدیر عامل شرکت Stephane Bullerسخنرانی آقای دکتر  03/55-33/55

 بازدید از نمایشگاه+ ناهار و نماز   33/50-03/55

 "های اقتصادی توسعه انرژی بادی کشورها و چالشفرصت": نشست تخصصی 03/51-33/50

 یعلینقی سلمانآقای دکتر : گرداننده

 :اعضاء نشست

 ، قائم مقام صندوق توسعه ملییآقای دکتر سید قاسم حسین -

بانک مرکزی جمهوری اسالمی  ،آقای ناصر  فالحت چیان، مدیر کل اداره تامین اعتبارات ارزی -

 ایران

 آقای دکتر بهزاد آسایی، مدیر عامل شرکت آرین مهباد -

 قائم مقام مدیر عامل شرکت فناوران انرژی پاک نی،طبیاسروش آقای مهندس  -

 پذیرایی 33/51-03/51

  اختتامیه 33/57-33/51

 دانشگاه صنعتی شریف فرهنگی و اجتماعی سخنرانی آقای دکتر عباس ملکی، معاون -

 تقدیر از نمایندگان برتر انجمن و داوران برتر کنفرانس -

 جمع بندی توسط آقای دکتر محمد دورعلی، رئیس کنفرانس -

 :توضیحات

 . در پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد 82/40/59کارگاههای آموزشی روز قبل از کنفرانس مورخ  -

 22420085مراجعه و یا با شماره تلفن  www.iranwec.com و رزرو غرفه نمایشگاهی به سایت  آموزشی جهت ثبت نام در کنفرانس و کارگاه های   -

 .تماس حاصل فرمایید

http://www.iranwec.com/
http://www.iranwec.com/

