
 تاسوِ تعالی

 نشست شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای خدمات انرشی

 هدف نشست

 ّذف اس ایي ًطست عثارت است اس

 معرفی فضای کسب و کار بهینه سازی انرژی در کشور به شرکتهای دانش بنیان حوزه انرژی

 جسئیات نشست

 1396 تْوي 8یک ضٌثِ : سهاى .1

 سالي ّوایطْای صٌذٍق ًَآٍری ٍ ضکَفایی، تْزاى ایزاى: هکاى .2

ضزکت تْیٌِ ساسی هصزف سَخت ٍ ستاد حَسُ اًزصی هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍری : تزگشارکٌٌذگاى .3

 ریاست جوَْری

 اًجوي ضزکتْای خذهات اًزصی، ضزکتْای خذهات اًزصی آلواًی: هطارکت کٌٌذگاى .4

  



 (یک روزه)برنامه نشست 

 هَضَع ساسهاى (ّا)سخٌزاى سهاى

8:00 

 8:30تا 
 پذیزش، هزاسن آغاسیي، ًوایطگاُ کتاب ٍ تزٍضَرّا

8:30 

 8:45تا 
  ّای اًزصیاٍلَیت ّای ستاد فٌاٍری ستاد حَسُ اًزصی هعاًٍت علوی دکتز سیزٍس ٍطٌخَاُ

8:45 

 9:00تا 
 دکتز علی ٍکیلی

ضزکت تْیٌِ ساسی هصزف 

 سَخت

اٍلَیت ّای ضزکت تْیٌِ ساسی 

 هصزف سَخت

9:00 

 9:15تا 
 دکتز تْشاد سلطاًی

رییس هحتزم صٌذٍق ًَآٍری ٍ 

 ضکَفایی

ًقص صٌذٍق در حوایت اس تَسعِ 

 فٌاٍری ّای اًزصی در کطَر

9:15 

 9:30تا 
 هعزفی هعیارّایطزکت ّای داًص تٌیاى رئیس اهَر ضزکتْای داًص تٌیاى دکتز هحوذ صاحثکار

9:30 

 9:45تا 
 استزاحت ٍ پذیزایی

9:45 

تا 

12:15 

 دکتز غالهعلی ًجفی

 1ًوایٌذُ ضزکت خذهات اًزصی 

 2ًوایٌذُ ضزکت خذهات اًزصی 

 دکتز حاهذ حَری جعفزی

 دکتز اهیزحسیي هیزآتادی

  اًجوي ضزکتْای خذهات

 اًزصی

 دٍ ضزکت خذهات اًزصی 

  ضزکت تْیٌِ ساسی هصزف

 سَخت

 ستاد اًزصی هعاًٍت علوی 

هعزفی فضای کسة ٍ کار اسکَّا  .1

 (چالطْا ٍ راّکارّا)

تیاى تجزتِ اجزای قزاردادّای  .2

 خذهات اًزصی

هسائل اجتواعی خذهات اًزصی در  .3

 (ًحَُ تعاهل هزدم تا ضزکتْا)کطَر 

حذاقل سزهایِ گذاری ّا ٍ تسْیالت  .4

 ٍ اهکاًات السم در ضزکتْا

ًقص هعاًٍت علوی تزای تَسعِ ایي  .5

 کسة ٍ کار

12:15 

تا 

13:30 

 ًواس ٍ ًاّار

13:30 

تا 
 پاًل

  ارائِ دٌّذگاى آلواًی

 (DENA ٍ GIZ)حاکویتی 

ارائِ تجزتیات ضزکتْای خذهات اًزصی 

 در جْاى



 

16:00   ارائِ دٌّذُ اتزیطی(AIT) 

 ضزکت اتزیطیNergy 

competence 

  ساسهاى تَسعِ صٌعتی ساسهاى

 (UNIDO)هلل 

ارائِ سیزساختْای حاکویتی تزای تَسعِ 

 ضزکتْای خذهات اًزصی


