
به  –استان هرمزگان  دیتول رونق و داخل ساخت یهافرصتدومین نمايشگاه 

 )با محوريت نیازمندهای فناوری و وارداتی صنايع و توانمندی های ساخت( صورت مجازی

 (6911اسفندماه سال   61الی  61)

 

 پنل تخصصی نفت ، گاز و پتروشیمی 

 دبیر پنل: 

 صنایع غیر فلزیسرکار خانم مهندس معماری رئیس اداره -

 اعضای پنل:

 فتی ریاست محترم پارک علم و فناوری استان هرمزگان جناب آقای دکتر - 

 طالب زارعی مدیر دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت دانشگاه هرمزگان جناب آقای دکتر-

 جناب آقای دکتر شجاع رضوی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر -

 عبدالرسولی مدیر مرکز رشد دانشگاه هرمزگانحاج  جناب آقای دکتر -

 سرکار خانم دکتر اکبری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هرمزگان-

 جناب آقای مهندس سیف رئیس واحد بررسی منابع و ساخت داخل پاالیش نفت بندرعباس 

 جناب آقای مهندس زارع رئیس تحقیق و توسعه شرکت نفت ستاره خلیج فارس-

 تاريخ روز ساعت نام واحد عنوان برنامه

شرکت پاالیش نفت  معرفی شرکت 

 بندرعباس
 01الی  01:01

 0011/01/01 شنبه

 معرفی توانمندیهای شرکت

 ارایه نیازهای پژوهشی شرکت 

شرکت نفت ستاره 

 خلیج فارس
 00:01الی  01

 
 ارائه نیازمندیهای قطعات و تجهیزات 

 خصوص بومی سازیاقدامات انجام شده در 

 

 پنل صنايع فلزی

 دبیر پنل: 

 جناب آقای رضوانی مشاور امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت -

 اعضای پنل:

 جناب آقای مهندس نیکان معاونت امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان -

 هرمزگانجناب آقای مهندس زارع مدیر متالوژی و تحقیقات شرکت فوالد  -

 جناب آقای مهندس سلطانی مدیر مهندسی ، تحقیقات و تکنولوژی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش -



 جناب آقای دکتر عامری مدیر تحقیق و توسعه شرکت آلومینیوم المهدی -

 جناب آقای دکتر میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان-

 هرمزگانجناب آقای دکتر همتی عضو هیئت علمی دانشگاه -

 سرکار خانم مهندس رجایی کارشناس مسئول صنایع فلزی-

 تاريخ روز ساعت نام واحد عنوان برنامه

 معرفی شرکت
 01:01الی  1 شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

 0011/01/01 یک شنبه

 معرفی توانمندیهای شرکت

 ارایه نیازهای پژوهشی شرکت 01:01الی  01:01 فوالد هرمزگانشرکت 

 ارائه نیازمندیهای قطعات و تجهیزات

 مجتمع آلومینیوم المهدیشرکت 
 00:01الی  01:01

 اقدامات انجام شده در خصوص بومی سازی 

 

 

 پنل کشتی سازی و صنايع دريايی 

 دبیر پنل: 

 جناب آقای مهندس رضوانی مشاور امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت -

 اعضای پنل:

 دکتر آریانا عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان و رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای هرمزگان سرکار خانم-

 جناب آقای دکتر رضاییان اصل مدیر عامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران -

 جناب آقای دکتر نیازی عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان-

 ه بازرگانی مجتمع  کشتی سازی و صنایع فراساحل ایرانجناب آقای مهندس ذوالغیاث  میر گرو -

 جناب آقای مهندس جاهد مدیر گروه طراحی و ساخت و تعمیرات شناورهای بزرگ مجتمع  کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران -

 جناب آقای قدمی کارشناس مسئول صنایع فلزی

 

 

 تاريخ روز ساعت نام واحد عنوان برنامه

 قالب کلیپمعرفی شرکت در 

 0011/01/01 دو شنبه 01:01الی  1 مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

 معرفی توانمندیهای شرکت

 ارایه نیازهای پژوهشی شرکت

 ارائه نیازمندیهای قطعات و تجهیزات

 اقدامات انجام شده در خصوص بومی سازی

 

  



 پنل سرمايه گذاری و صنايع کوچک 

 دبیر پنل: 

 سرکار خانم رضایی رئیس اداره طرح ها و برنامه ریزی سازمان صنعت ، معدن و تجارت -

 اعضای پنل:

 جناب آقای دکتر میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان-

 جناب آقای مهندس امیری زاد رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان -

 ختاري روز ساعت نام واحد عنوان برنامه

 معرفی شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان
شرکت شهرک های صنعتی استان 

 هرمزگان
 معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان هرمزگان 0011/01/01 دو شنبه 01الی  01:01

 ارائه نیازمندیهای قطعات و تجهیزات صنایع کوچک

 

 


