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حضور آقاي نریمان نژاد مدیر بهداشت، ایمنی، محیط 

زیست
پنل تخصصی ICT ، امنیت شبکه، سایبري 

مهندس وطن خواه / رونمایی از سامانه الکترونیکی 
ثبت درخواست سوخت مایع و سی ان جی

برنامه خبري مدیرعامل پاالیش نفت آبادان/ مهندس 
قیم

رونمایی از نماد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

حضور آقایان انوري(مجري طرح بهبود فرآیند بهینه 
سازي پاالیشگاه اصفهان)و نوربخش(مجري طرح احداث 

خط لوله انتقال سوخت تابش)

حضور آقاي وکیلی مدیر بازرگانی شرکت پاالیش و 
پخش

بازدید گروهی همکاران شرکت ملی پخش فرآورده هاي 
نفتی

بازدید آقاي کاظم نژاد مدیر پژوهش و فناوري شرکت 
پاالیش و پخش

برنامه خبري مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و 
ساختمان نفت ایران مهندس احمدي / امضاي موافقت 

نامه  همکاري شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت 
ایران با پژوهشگاه صنعت نفت (در زمینه تهیه الیسنس 

واحدهاي فرآیندي پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی)

برنامه خبري مهندس رحیمی مدیرعامل شرکت 

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

نشست خبري معاون محترم وزبرومدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی 

ایران/مهندس ساالري(سالن ستاد خبر) (ساعت 
(13:30-15

ل تخصصی فرصت هاي سوخت سی ان جی و 
شرکت هاي دانش بنیان مهندس کاظم نژاد/ مهندس 

باقري

بازدید همکاران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران

حضور آقاي نریمان نژاد مدیر بهداشت، ایمنی، محیط 
زیست

حضورآقاي فرزانه، مجري طرح تثبیت ظرفیت پاالیشگاه 
آبادان

حضور آقایان درودیان و آل یاسین، مجریان طرح 
احداث خط لوله بندرعباس-سیرجان-رفسنجان

برنامه خبري مدیرعامل شرکت ملی پخش مهندس 
ویس کرمی 

پنل بررسی فرصت هاي مدیریت بهینه مصرف سوخت/ 
راه کارها و چالش ها

حضور آقاي مداح مروج مدیر هماهنگی و نظارت بر 
عملیات شرکت پاالیش و پخش

حضور آقاي آرمان مقدم مدیر برنامه ریزي تلفیقی 
شرکت پاالیش و پخش

بازدید گروهی همکاران شرکت ملی پخش فرآورده هاي 
نفتی

بازدید گروهی دانشگاه علم و صنعت

1401/2/25یکشنبه

بازدید گروهی دانشگاه خواجه نصیر

1401/2/26دوشنبه
مراسم اختتامیه با محوریت بیانات مقام معظم رهبري با 

تقدیر از فعاالن جهاد تبیینی صنعت نفت(با حضور 
مقامات کشوري و صنعت نفت)

-

جدول زمان بندي برنامه هاي غرفه شرکت ملی پاالیش و پخش در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش وپتروشیمی /   در محل سالن شماره 5

تاریخ روز 

عصر / موضوعصبح / موضوع

بازدید گروهی همکاران ستاد شرکت ملی پاالیش و پخش حضور مهندس رجبی مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره)

حضور آقاي نریمان نژاد مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست

1401/2/23جمعه

بازدید گروهی دانشگاه علوم و تحقیقات

افتتاحیه

برنامه حضور و خبري مدیرعامل پاالیشگاه امام خمینی 
(ره) مهندس رجبی

ازدید مهندس ساالري از سالن شرکت هاي دانش بنیان 
در نمایشگاه / پنل تخصصی فرصت هاي سرمایه گذاري 

مهندس زیار / آقاي رضوي

بازدید گروهی دانشگاه تهران

1401/2/24شنبه

بازدید گروهی دانشگاه تهران مرکزبازدید گروهی دانشگاه شریف

بازدید مهندس ساالري از سالن هاي فنی و مهندسی تولید داخل

حضور آقایان خانی پور و شالباف زاده، مجریان طرح احداث خط لوله بندرعباس-سیرجان-رفسنجان

بازدید گروهی همکاران شرکت ملی مهندسی نفت ایران

بازدید گروهی دانشگاه امیرکبیر
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