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 باسمه تعالی

 

 

 
 

 برنامه تفصیلی 

 های تجدیدپذیرالمللی انرژیکنفرانس بین

 1396سال  ماهآبان 11الی  9 

 

 

 های تجدیدپذیر ایرانانجمن انرژی

 

  



2 
 

 ، DNV.GLالمللی کارگاه آموزشی موسسه بین- مفیدسالن شیخ  -ماهآبان 8اکتبر( دوشنبه  30) 1روز 

های دولت ها و سیاستهای تجدیدپذیر: برنامهمحیط کالن حوزه انرژی – سالن خواجه نصیر – 96 ماهآبان 9شنبه ( سهاکتبر 31) 2روز 

  B -Bجلسات  -پنل حقوقیمالی،  تبادالتگذاری و های سرمایهفرصتپنل ، چالشها و راهکارها -مجلس قوانین و 

  – 96 آبانماه 10( چهارشنبه نوامبر 1) 3روز 

 های تخصصی انرژی خورشیدیپنلهای فیض: سالن

 های تخصصی انرژی بادیپنل عطار: شیخ سالن 

 بازیافت پسماندهای حرارتی، تودهانرژی زیست های تخصصیپنلمفید: شیخ سالن 

  B -Bجلسات  

 های تجدیدپذیر، المللی انرژیکارگاه آموزشی آژانس بین – شیخ مفیدسالن  – 96 آبانماه 11( پنجشنبه نوامبر 2) 4روز 
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 سخنرانان کلیدی از دولت و صنعت

 سالن خواجه نصیر 

 راهکارها و هاچالش مجلس، قوانین دولت، هایسیاست و هابرنامه: تجدیدپذیر هایانرژی حوزه کالن محیط تبیین

 :   ثبت نام و پذیرایی 8:30 – 7:30

 : قرائت قرآن 8:35 – 8:30

 : سرود ملی جمهوری اسالمی ایران8:40 – 8:35

 های تجدیدپذیر: کلیپ انرژی8:45 – 8:40

 های کنفرانس ارائه تقویم و برنامه: 8:50 – 8:45

 های تجدیدپذیرسید مسلم موسوی درچه، مدیرعامل انجمن انرژی

 

  اصلی کنفرانس هایو ضرورت آمدگویی و تبیین اهدافخوشمعرفی و : 9:00 – 8:50

 گذاری کنفرانس،و شورای سیاست های تجدیدپذیرانجمن انرژیهیأت نیا، رئیس دکتر حمیدرضا امیری

 
 

 تجدیدپذیر هایانرژی حوزه در تجارت و معدن صنعت، وزارت هایبرنامه :9:15– 9:00
 در کنار معادن زیرزمینی به عنوان ثروت ملیهای تجدیدپذیر دار بودن انرژیاولویت -

سازی اولویت معادن زیرزمینی )ثروت ملی زیر زمین( های وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکساناصالح سیاست -

 های تجدیدپذیر )ثروت ملی روی زمین( در استفاده از اراضی ملیو منابع انرژی

 های جدید تعرفه گمرکی تجهیزات تجدیدپذیرسیاست -

 های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از صنایع تجدیدپذیر برنامه -

 های وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین انرژی و بازیافت تلفات حرارتی صنایع مختلفبرنامه -

 دکتر شریعتمداری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

 

  های تجدیدپذیرنقش مجلس در توسعه انرژی: 9:30 – 9:15
 های تجدیدپذیرهای کشور در حمایت از انرژیبازنگری در قوانین و برنامهلزوم  -

 های تجدیدپذیر ایرانلزوم تدوین قانون جامع انرژی -

 های تجدیدپذیردر حوزه انرژی 97قانون بودجه سال بینی اهم موارد پیش -

  ، رییس محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمیدکتر حسنوند
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 در دوره جدید تجدیدپذیر هایانرژیوزارت نیرو در حوزه  کالن هایبرنامه و هاسیاست بررسی: 9:45 – 9:30

 های تجدیدپذیر در کشورآخرین وضعیت انرژی -

 گیگاوات انرژی تجدیدپذیر در ایران( 5ایران )نقشه راه دستیابی به  انرژی اندازچشم -

 بخشی در سبد انرژی ایرانراهبردهای تنوع -

 بینی رشد آنجامع و کالن از بازار ایران و پیشارائه تصویر  -

 های تجدیدپذیر های وزارت نیرو در حمایت از انرژیآخرین سیاست -

 های آن در گذر زمانگذاری برق و پویاییقیمت -

 ها در حوزه تجدیدپذیرتضمین عملکرد بلندمدت دارایی -

 )محتمل(نیرو  وزیر پیشنهادی، دکتر اردکانیان

 

 تجدیدپذیر هایانرژی المللیبین تعامالت پسابرجام فضای :10:00– 9:45
 بخشی به منابع انرژی جمهوری اسالمی ایرانای جهت تنوعهای تجدیدپذیر در کنار انرژی هستهاولویت انرژی -

 اثر برجام بر تسهیل تعامالت مالی و بین المللی -

 المللی های بینهای سیاست خارجی کشور در جذب سرمایهبرنامه -

 دکتر عراقچی، معاون محترم وزارت امور خارجه 
 

  های نو و تجدیدپذیر در جمهوری کرهانرژی :10:15– 10:00
 های نو و تجدیدپذیر در کرهگذاری انرژیتجربه سیاست -

 های تجدیدپذیر کرهموارد موفق در توسعه انرژی -

 ای برای انتقال فناوری به ایرانهای کرهآمادگی شرکت -

 های تجدیدپذیر به ایرانای برای حضور در تأمین مالی پروژههای کرهبانکآمادگی  -

 های تجدیدپذیر در کشورهای مختلف گذاری انرژیتجربیات موفق و ناموفق سیاست -

 های نو و تجدیدپذیر جمهوری کرهجونگ، رئیس مرکز انرژی-آقای کانگ سونگ

 
 

 چیان، وزیر سابق نیرو و : سخنرانی جناب آقای مهندس چیت10:30– 10:15

 های تجدیدپذیرتقدیر از عملکرد ایشان در دوره وزارت در حوزه توسعه انرژی

 : استراحت و پذیرایی11:00 – 10:15

 های تجدیدپذیرهای جدید ساتبا در توسعه انرژیها و برنامهسیاست: 11:15 – 11:00

 هاها و فرصتسانا به ساتبا، مزیتتغییر ساختار از  -
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 های تجدیدپذیر در سال آیندهگذاری نیروگاههای ساتبا در تعرفهبرنامه -

 های تجدیدپذیر؟برگزاری مناقصه برای توسعه نیروگاه -

 وری انرژی ایران های تجدیدپذیر و بهرهزاده، معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان انرژیدکتر صادق
 

11:15 – 11:30 : 

 ایران فنی و اقتصادی هایکمک و گذاریسرمایه سازمان جدید تسهیالت و هابرنامه

 های تجدیدپذیرگذاری در ایران من جمله انرژیهای سرمایهخطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژه -

 های تجدیدپذیر و میزان پیشرفت آنهاگذاری خارجی در حوزه انرژی میزان سرمایه -

شرایط وزارت امور اقتصاد و دارایی در حوزه ساورین گارانتی و ضمانتهای پرداختی و تأمین مالی خارجی در حوزه  -

 های تجدیدپذیر انرژی

 های اقتصادی و فنی ایران گذاری و کمکدکتر خزاعی، معاون محترم وزیر و رییس سازمان سرمایه

 

30:11 – 45:11 : 

 (COP21 در ایران المللیبین تعهدات) ایگلخانه گازهای کاهش در تجدیدپذیر هایانرژی نقش بررسی
 COP21بررسی تعهدات ایران در  -

 ای های تجدیدپذیر در کاهش گازهای گلخانهنقش انرژی -

 های سازمان حفاظت محیط زیست در انرژیهای تجدیدپذیرها و برنامهبررسی سیاست -

 المللی در حوزه محیط زیستهای بین های جذب حمایتمکانیزم -

 سازمان حفاظت محیط زیستمحیط زیست انسانی  معاون، تجریشیدکتر 

 

11:45 – 12:00 : 

  های تجدیدپذیرهای صنایع داخلی انرژیتبیین تجارب و چالش
 ارائه تجربه حضور در حوزه انرژی تجدیدپذیر ایران -

 مجوز محیط زیست، دریافت وام و...( های مواجه شده در مسیر )اخذ مجوز سانا، اخذ زمین،چالش -

 های پیش رو در حوزه صنایع انرژیهای تجدیدپذیرچالش -

 ها ارائه راهکارهای پیشنهادی حل چالش -

  هایی از فضای بین المللیدرس -

 آبادی، مدیرعامل  شرکت مپنا دکتر علی

 

12:00 – 12:15 : 

  های تجدیدپذیرالمللی انرژیبیندهندگان گذاران و توسعههای سرمایهتبیین تجارب و چالش
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 ارائه تجربه حضور در حوزه انرژی تجدیدپذیر ایران -

 های مواجه شده در مسیر )اخذ مجوز سانا، اخذ زمین، مجوز محیط زیست، دریافت وام و...(چالش -

 ها ارائه راهکارهای پیشنهادی حل چالش -

  هایی از فضای بین المللیدرس -

 اتریش   KPVشرکت مدیرعامل 

12:15 – 12:30 : 

 دولت برای افزایش سهم منابع تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور تمهیدات و هابرنامه

 های سازمان برنامه و بودجه جهت افزایش سهم منابع تجدیدپذیر در سبد انرژیبرنامه -

 برنامه دولت جهت افزایش منابع خرید برق تجدیدپذیر -

 تجدیدپذیر در سبد بنزین و گازوئیل کشورهای دولت جهت افزایش سهم سوخت برنامه -

 های دولت برای افزایش سهم حرارت تجدیدپذیر در سبد مصرف گاز کشوربرنامه -

 سازمان برنامه و بودجه  نماینده

 
 : استراحت و ناهار14:00 – 12:30
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 سالن خواجه نصیر

 های تجدیدپذیر در ایرانپنل: پارادایم جدید انرژی

14:00 – 15:30 : 

  های تجدیدپذیر در ایران ها و راهکارهای توسعه انرژیتبیین و تحلیل چالش

 های تجدیدپذیرگذاری توسعه انرژیهای مختلف در سیاستلزوم هماهنگی میان دستگاه -

 های تجدیدپذیرالزامات جدید دولتی، قانونی و سیاستی توسعه انرژی -

 های تجدیدپذیر و راهکارهای توسعه آنهاانرژی کارهای مختلف تولیدکنندگان تجهیزاتها و راهچالش -

های تجدیدپذیر )زمین، اتصال به شبکه، قرارداد بلندمدت، دهندگان انرژیکارهای مختلف توسعهها و راهچالش -

 های مورد نیاز، محیط زیست و  . . . (  وام

 ذیرهای تجدیدپذیر در قراردادهای خرید برق تجدیدپانرژیالزامات توسعه فناوری  -

 وری انرژی ایرانهای تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژی های غیردولتیمدیر دفتر مشارکت، زعفرانچی زاده محمدتقی

 اورنگی، رییس سازمان امور اراضی کشور  علیرضا

  برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت صنایع میرنژاد، مدیر کل دفتر علی
  جمهوریمعاونت علمی و فناوری ریاست حوزه انرژیسیروس وطنخواه مقدم، دبیر ستادتوسعه فناوری 

  Pars CMS شرکت موسوی، مدیرعامل شقایق
 )پنل گردان(- های تجدیدپذیرسید مسلم موسوی، مدیرعامل انجمن انرژی

 

 : پذیرایی و استراحت16:00 – 15:30

 سالن خواجه نصیر

 های تجدیدپذیر در ایرانانرژیتامین مالی 

16:00 – 17:30 : 

 های تجدیدپذیرانرژیگذاری در های سرمایهو مکانیزم مالی تأمین باالی هایهزینه و محدود دسترسی
 های تجدیدپذیر گذاری در انرژیهای سرمایهو مکانیزم مالی تأمین باالی هایهزینه و محدود دسترسی -

 ایران در هاپروژه مالی تأمین برای المللیبین و داخلی هایبانک پذیریریسک شناخت -

 تجدیدپذیر در ایران هایتامین سرمایه پروژه برای های مختلفحلراه بررسی -

 هایپروژه در المللیهای بینبانک و مرکزی بانک همکاری با تواندمی چگونه داخلی هایبانک: ایران بانکی بازار -

 نمایند؟ گذاریسرمایه تجدیدپذیر

 گذاری، ارز، تورم و . . . ایران )ریسک قانونی، سرمایه  تجدیدپذیر انرژی هایپروژه در گذاریسرمایه ریسک کاهش -

  ،رانیا یو فن یاقتصاد یهاو کمک یگذارهیسازمان سرمای خارج یگذارهیدفتر سرما رکلیمدجمالی،  احمد
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Günter Grabner ،مدیرعامل گروه  موسس وPV invest  
  ،Quercusالمللی موسسه مالی بین دکتر شیبانی، عضو هیأت مدیره

 دکتر افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، 

 دکتر عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه

 بانک مرکزی،  نماینده
 صندوق توسعه ملینماینده 
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 عطارسالن شیخ  –صبح  –روز دوم 

 انرژی بادی

 راهکارهای توسعه مزارع بادی در ایرانها و پنل اول: چالش

 پذیرایی:   ثبت نام و  9:00 – 8:00

 آمدگویی: معرفی و خوش 9:15 – 9:00

 تحلیل ریسک – بادی هاینیروگاه توسعه جدید هایچالش: 9:30 – 9:00

 دهندگان مزارع انرژی بادی در ایرانمشکالت و راهکارهای توسعه -

 گذاران خارجی در توسعه مزارع بادی در ایرانسرمایهمشکالت و راهکارهای  -

 مشکالت و راهکارهای اجاره زمین توسعه دهندگان نیروگاه های بادی -

 های بادی های نیروگاهپذیر بودن پروژهمشکالت و راهکارهای بانک -

 )پنل گردان( مپنا تجدیدپذیر هایانرژی تولید شرکت مدیرعامل _فر ادیب دکتر

 
 های مزارع بادینامهالمللی گواهیفرایندها و استاندارهای بین: 10:00 – 9:30

 ؟استاندارهای مزارع بادی چیست -

 های دی ان وی جی ال چیست؟نامهفرایندهای اخذ گواهی -

 شوند؟پذیر میبانکبا چه مکانیزمی های مزارع بادی در ایران پروژه -

 .ال جی وی ان دی شرکت ای منطقه مدیرعامل عطیف، محمد

 های اتصال به شبکه مزارع بادی در ایرانچالش: 10:30 – 10:00

 های اتصال به شبکه مزارع بادی در دنیا چیست؟چالش -

 های اتصال به شبکه مزارع بادی در ایران چه می تواند باشد؟چالش -

 چه راهکارهایی برای رفع این موانع وجود دارد؟ -

 روبروست؟کدام راهکارها با موانع فناورانه کمتری  -

Mr. Gergo Varhegyiمدیر بخش فناوریهای قدرت خاورمیانه زیمنس ، 

 : استراحت و پذیرایی11:00 – 10:30
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عطارسالن شیخ   

 ایران در بادی هایتوربین تجهیزات سازیبومی و نوآوری و فناوری پنل دوم: توسعه

های بزرگ بادی متوسط به سمت نیروگاههای کوچک و های حرکت از نیروگاهها و چالشانگیزه: 11:30 – 11:00

 چیست؟

 بررسی توان داخلی تولید تجهیزات توربین بادی  -

 های بادی بزرگ در ایرانهای بین المللی در توسعه نیروگاهمهارت و فناوری اهمیت استفاده از توان، -

 های داخلی در این رابطه در ایرانگذاری و مزیتبررسی استراتژی قیمت -

 سازی تجهیزات توربین بادیوفق توسعه تکنولوژی و بومیتبیین الگوی م -

 )پنل گردان( دکتر ضابط، رئیس پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد

 های بادی در ایران امکان تحقق دارد؟های توربینسازی فناوریآیا بومی: 12:00 – 11:30

 برتر داخلیهای توانمندیبررسی توان داخلی تولید تجهیزات توربین بادی و معرفی  -

های توانمند داخلی در بومی سازی تجهیزات توربین بادی وجود دارند و چه شرکتهایی قصد ورود به این چه شرکت -

 بازار را دارند؟

گذاری مشترک: مزیت شرکتهای داخلی جهت همکاری با شرکتهای بین المللی در همکاری و سرمایه هایفرصت -

 این حوزه چیست؟

 های بادی بزرگ در منطقه قرار بگیرد؟تواند هاب تولیدکننده توربینایران میآیا  -

 شرکت سدید صبا نیرو رئیس هیأت مدیره، دکتر کاویانی

 پارسمپنامهندس مهتدی، مدیرعامل شرکت 

 

 های بادی میان ایران و آلمانپتانسیل انتقال فناوری توربین: 12:30 – 12:00
 

 پروفسور دانشگاه بوث آلماناندراس گرهارد گلدمن، 

 

 : نهار و استراحت14 – 12:30
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عطارسالن شیخ  -عصر –روز دوم   

 بادیانرژی 

 و تأثیر آن بر ایران های توربین بادی در دنیاآخرین روندهای توسعه فناوری: سومپنل 

 ایرانهای توربین بادی در بازار چگونگی و مکانیزم استفاده از آخرین فناوری: 15:30 – 14:00

 های بادی و مزایای هر یکهای موجود و آینده توربینتبیین و تشریح فناوری -

 های بادیهای نوین توربینتبیین میزان نرخ بازگشت سرمایه در فناوری -

 های فناوری مناسب و موفق چیست؟مکانیزم همکاری -

 Gamesaنماینده شرکت 

 

 سازی تجهیزاتجمهوری در حمایت از بومیریاستهای معاونت علمی و فناوری برنامه: 15:30 – 14:00
 های تجدیدپذیربنیان انرژیسند توسعه دانش -

 های بادی از منظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریهای فناورانه توربیناولویت -

 وزارت نیرو PPAبرنامه های معاونت علمی برای پیوست فناوری قراردادهای  -

 فناوری ریاست جمهورینماینده معاونت علمی و 

 

 در ایران های بادیآخرین وضعیت توسعه توربین: 15:30 – 14:00

 سطح توانمندی طراحی توربین های بادی مگاواتی در ایران -

 های بادی در دنیاروند توسعه توربین -

 های بادی در ایرانهای توربیننقشه راه توسعه فناوری -

  پژوهشگاه نیرو نماینده

 

 سالن فیض

 مشترک همه حوزه  –چهارم عمومی پنل 
16:00 – 17:30 : 

 سازی تجهیزاتهای تجدیدپذیر و بومیدر توسعه انرژیکشور های بزرگ نقش هلدینگ
 : اختتامیه18:00 – 17:30

 بیانیه پایانی کنفرانس
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 سالن فیض -صبح-روز دوم

 انرژی خورشیدی

 ثبت نام و صرف صبحانه کاری: 8:30 – 8:00

 آمدگوییمعرفی و خوش: 9:00 – 8:30

 های خورشیدی مقیاس بزرگسازی تجهیزات نیروگاهپنل اول: بومی

 راهکارها و هاچالش خورشیدی، تجهیزات بومی توسعه هایمشوق و هاسیاست: 9:30 – 9:00

 های آموخته شده از توسعه عملیاتی یک تولیدکننده پنل خورشیدی در ایران چیست؟درس -

 های خورشیدی در ایراننیروگاهالزامات توسعه صنعتی  -

 های توسعه بومی تجهیزات خورشیدیها و مشوقسیاست -

 پرسش و پاسخ -

 دکترمحمد صادق ذبیحی، دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی
 

 هاها و فرصتهای خورشیدی، چالشتجربه ساخت داخل پنل: 10:00 – 9:30

 های برتر داخلیها و پژوهشکدههای خورشیدی و معرفی توانمندیتجهیزات پنلبررسی توان داخلی تولید  -

های خورشیدی وجود دارند و چه شرکتهایی قصد ورود های توانمند داخلی در بومی سازی تجهیزات پنلچه شرکت -

 به این بازار را دارند؟

همکاری با شرکتهای بین المللی  گذاری مشترک: مزیت شرکتهای داخلی جهتهایی برای همکاری و سرمایهفرصت -

 در این حوزه چیست؟

 های خورشیدی در منطقه قرار بگیرد؟تواند هاب تولیدکننده پنلآیا ایران می -

 پرسش و پاسخ -

 مهندس فرداد، مدیرعامل شرکت تأمین انرژی برق ایرانیان تابان

 

 ارزیابی توانمندی تولید داخل تجهیزات خورشیدی: 10:30 – 10:00

 های خورشیدی برای ایجاد این صنعت را دارست؟ایران دارای مواد اولیه سلولآیا  -

 ها وجود دارد؟اگر امکان تولید برقرار است، امکان تست سلول، ماژول و یا پنل -

 های خورشیدی بررسی توان داخلی تولید تجهیزات پنل -

 پرسش و پاسخ -

 دکتر افتخاری، مدیرعامل شرکت الکترونیک سازان سمنان 

 

 : استراحت و پذیرایی11:00 – 10:30
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 سالن فیض

 های خورشیدی مقیاس بزرگپنل دوم: توسعه نیروگاه

 بزرگ مقیاس خورشیدی هاینیروگاه توسعه تجربیات و هاچالش: 11:30 – 11:00

 های خورشیدی در ایران های ارزیابی پتانسیلچالش -

 خورشیدی در ایران چیست؟های آموخته شده از توسعه عملیاتی یک نیروگاه درس -

 شوند؟ها چطور ارزیابی میآینده این نیروگاه -

های دولتی در یک نیروگاه عملیاتی برای موفقیت بهتر و بیشتر در یک ها و مقررات و تعرفهتجربه اعمال سیاست -

 نیروگاه خورشیدی چیست؟

 آن بینی میزان ظرفیت احداث نیروگاه های خورشیدی و مراحل کلیدی و حساسپیش -

 پرسش و پاسخ -

Engin Yaman شرکت  بخش خاورمیانه ، مدیرTalesun 

 

 استانداردها و فرایندهای اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی: 12:00 – 11:30

 های خورشیدی چیست؟استاندارهای نیروگاه -

 های دی ان وی جی ال چیست؟نامهفرایندهای اخذ گواهی -

 شوند؟پذیر میچه مکانیزمی بانک های خورشیدی در ایران باهای نیروگاهپروژه -

 پرسش و پاسخ -

 ال. جی وی ان دی شرکت ای منطقه مدیرعامل عطیف، محمد

 

 های خورشیدی بر روی آب پشت سدهاتجربه و الزامات احداث نیروگاه: 12:30 – 12:00

 های خورشیدی بر سدهاتجربیات بریتانیا از استفاده از پنل -

 خورشیدی بر روی آب پشت سدهاهای الزامات احداث نیروگاه -

 هاالزامات فناورانه این نیروگاه -

 هاییمزایا و معایب استفاده از نیروگاه -

 پرسش و پاسخ -

 رئیس انجمن فتوولتاییک بریتانیا. دکتر شیبانی،

 

 : استراحت و نهار14:00 – 12:30
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 سالن فیض

 rooftopهای خورشیدی استفاده از نیروگاه سخنرانی:

 های تولید برق خورشیدی پراکنده و خارج از شبکه در ایرانتبیین فرصت: 14:20 – 14:00

 های فعلی و آینده توسعه انرژی خورشیدی در مناطق خارج از شبکهفرصت -

 های مقیاس کوچکبرنامه عملیاتی توسعه پروژه -

 ها توسعه استفاده از برق خورشیدی در مقیاسهای کوچک سیاست -

 های خورشید مقیاس کوچک نصب شده در ایران مروری بر پروژه -

 های مقیاس کوچک در ایران های توسعه پروژهکارها و راهچالش -

 پرسش و پاسخ -

 وری انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهبرق روستایی سازمان انرژیمهندس تقی پور، مدیر دفتر 
 

 تجدیدپذیر های انرژی توسعه در ها شهرداری نقش: 14:40 – 14:20

 فرادست اسناد اساس بر تجدیدپذیر های انرژی توسعه در تهران شهرداری برنامه -

 تهران شهرداری توسط تجدیدپذیر های انرژی حوزه در شده انجام اقدامات -

 تهران شهرداری در تجدیدپذیر های انرژی توسعه های چالش و مشکالت -

 تجدیدپذیر های انرژی حوزه در تهران شهرداری در رو پیش های برنامه -

 هاها و راهکارهای توسعه انرژی خورشیدی در معابر عمومی و ساختمانتبیین چالش -

 پرسش و پاسخ -

 شهرداری تهران  پایدار توسعه و زیست محیط ستاد رییسدکتر علیپور، 
 

 های بزرگمالحظات اتصال به شبکه نیروگاه: چهارمپنل 

 خورشیدی پراکنده و خارج از شبکه در ایرانهای تولید برق تبیین فرصت: 15:30 – 14:45

 :آن های چالش زمین، تخصیص سراری، برق شبکه در مقیاس بزرگ خورشیدی نیروگاه یابی جا -

 خطوط وجود تولید؛ جذب برای شبکه تقویت الزامات رعایت و شبکه خطاهای. تولید حبس ؛ تلفات مبحث بررسی -

 توان انتقال برای مطمئن

 اعتبار مدت گذشت از پس مطالعات بازبینی ضرورت و شبکه به اتصال مجوز اعتبار و زمان -

 ( مگاوات 25 باالی) مقیاس بزرگ های نیروگاه پست -

 400 ، ولت کیلو 230 ولت، کیلو 132 ولت، کیلو 63 پست) نیروگاه برای پست مالی و زمانی برآورد و پست تجهیز -

 ولت کیلو 63 و 230 و 132 خط متر کیلو قیمت( ولت کیلو

 تولید پذیری رویت و پذیری کنترل برای مخابراتی بستر ایجاد و ایران استانداردهای اساس بر پست اجرای ضرورت -

 (فصل بال پست)  آن مالکیت و پست نگهداری نحوه خصوص در توانیر مقرارت -

 ریزی شبکه توانیرمدیرکل دفتر برنامهمهندس ساعد راعی، 

 سازمان انرژی تجدیدپذیرمشاور مدیرعامل مهرداد داوریفر، 
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 : استراحت و پذیرایی16:00 – 15:30

 

 سالن فیض

 مشترک همه حوزه  –چهارم عمومی پنل 
16:00 – 17:30 : 

 سازی تجهیزاتهای تجدیدپذیر و بومیدر توسعه انرژیکشور های بزرگ نقش هلدینگ
 : اختتامیه18:00 – 17:30

 بیانیه پایانی کنفرانس
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 سالن شیخ مفید -صبح –روز دوم 

 تودهانرژی زیست

  پسماند مدیریت جامع پنل اول: طرح

 پسماند مدیریت جامع طرح تدوین در اصفهان شهر تجربه: 9:30 – 9:00
 پسماند  در تدوین طرح جامع مدیریت اصفهانتجربه شهر  -

 اصفهانفرایند تهیه و تصویب طرح جامع مدیریت پسماند در  -

 های جامع مدیریت پسماندتدوین طرح های آموخته شده ازدرس -

 مختلف ایران مناطق هایویژگی با متناسب پسماند مدیریت جامع الزامات طرح -

 اصفهان شهرداری خدمات شهری تمعاونمقام قائم ،منشعرفان دکتر

 

 ایران مختلف مناطق هایویژگی با متناسب پسماند مدیریت جامع طرح: 10:00 – 9:30
 مختلف ایران مناطق هایویژگی با متناسب پسماند مدیریت جامع طرح -

 های جامع مدیریت پسماندالزامات جغرافیایی تهیه طرح -

 های مختلف کشورهای تولید انرژی از زیست توده در اقلیماولویت استفاده از فناوری -

 )پنل گردان( –تهران  دانشگاه فنی دانشکده علمی هیئت عضو احسان هوشفر، 

 

  های کشور به تهیه طرح جامع مدیریت پسماندنیاز شهرداری: 10:30 – 10:00
 مختلف ایران مناطق هایویژگی با متناسب پسماند مدیریت جامع طرح -

 برنامه شهرداری تهران در تهیه طرح جامع مدیریت پسماند -

 الزامات و زیرساختهای الزم جهت تهیه طرح جامع مدیریت پسماند -

  تهران شهرداری پسماند مدیریت سازمان نماینده

 شهرداری اصفهان  پسماند مدیریت امیرحسین کمیلی، سازمان

 

 : استراحت و پذیرایی11:00 – 10:30
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 سالن شیخ مفید

 های فناوریو اولویت گذاری استحصال انرژی از پسماندپنل دوم: سیاست

 انرژی استحصال و پسماند مدیریت حوزه یکپارچه و هماهنگ مدیریت و سیاستگذاری: 11:30 – 11:00

محیطی گزینه مناسبی برای مدیریت پسماند در شهرهای توده به لحاظ اقتصادی و فنی و زیستهای زیستآیا نیروگاه -

 ویژه شهرهای شمالی هستند؟ایران به

 توده در ایران توسعه یابد؟های تشویقی دیگری نیاز است تا انرژی زیستچه سیاست -

 توده و الزامات اجرایی آنهای مختلف در توسعه انرژی زیستدستگاههای هماهنگی چالش -

توده های زیستهای شهرداری تهران در تشویق بخش خصوصی در توسعه نیروگاهها، راهبردها و سیاستاولویت -

 چیست؟

 ایران وریبهره و تجدیدپذیر هایانرژی سازمان فنی معاون کیا، شعبانی دکتر

 

 )سوز زباله لندفیل، گازی، هاضم،)  پسماند از انرژی استحصال فناورانه های اولویت: 12:00 – 11:30

 توده برای کشور مناسب هستند؟های زیستآیا همه فناوری -

های فناورانه استحصال انرژی از منابع سوزی، اولویتسازی، لندفیل و زبالههای هاضم، گازیاز میان انواع فناوری -

 زیست توده چیست؟

 توده چیست؟های فناورانه زیستمکانیزم تعیین اولویت -

 توده چیست؟نقشه راه توسعه فناوری زیست -

 مهرافزا، عضو هیأت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه برمن آلمان دکتر
 

 )سوز زباله لندفیل، گازی، هاضم،)  پسماند از انرژی استحصال فناورانه های اولویت: 12:30 – 12:00

 توده برای کشور مناسب هستند؟های زیستفناوریآیا همه  -

های فناورانه استحصال انرژی از منابع سوزی، اولویتسازی، لندفیل و زبالههای هاضم، گازیاز میان انواع فناوری -

 زیست توده چیست؟

 توده چیست؟های فناورانه زیستمکانیزم تعیین اولویت -

 توده چیست؟نقشه راه توسعه فناوری زیست -

 نیرو )پنل گردان( پژوهشگاه توده زیست فناوری توسعه کالن طرح مدیر رضایی، ندسمه

 

 : استراحت و نهار14:00 – 12:30
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 سالن شیخ بهایی -عصر –روز دوم 

 های حرارتیهای تخصصی استحصال انرژی از بازیافتپنل

 

 (Waste Heat Recovery-WHR)حرارتی  تلفات بازیافت های نیروگاه معرفی: 14:15 – 14:00

 مفاهیم و تعاریف بازیافت تلفات حرارتی -

 مستعدصنایع  -

 پتانسیل هر صنعت -

 جویی سوخت و آب و ...()زیست محیطی، صرفه مزایای نیروگاه بازیافت تلفات حرارتی -

  مهندس امینی یکتا، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سیمان

 باال پتانسیل دارای صنعت چند در نیروگاه نصب اصول: 15:00 – 14:15

 سیکل رانکین بخار بازیافت -بازیافت تلفات حرارتی در صنعت تولید اسید سولفوریک -

 سیکل رانکین آلی  -بازیافت تلفات حرارتی در صنعت سیمان -

 کارشناس ساتبا، نژاد قاسمی علی

 کارشناس ساتبافاضلی،  سمیرا

 حرارتی تلفات بازیافت های نیروگاه اقتصادی موضوعات و تضمینی خرید: 15:30 -15:00

 مکانیزم خرید تضمینی برق از نیروگاه های بازیافت تلفات حرارتی -

 های بازیافت تلفات حرارتی های اقتصادی نیروگاهجذابیت -

 وری انرژیهای تجدیدپذیر و بهره، کارشناس ارشد سازمان انرژیآبادی بهمن حمیدرضا

 : استراحت و پذیرایی16:00 – 15:30

 سالن فیض

 مشترک همه حوزه  –چهارم عمومی پنل 
16:00 – 17:30  

 سازی تجهیزاتهای تجدیدپذیر و بومیدر توسعه انرژیکشور های بزرگ نقش هلدینگ
 اختتامیه 18:00 – 17:30

 بیانیه پایانی کنفرانس
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 سالن فیض

 مشترک همه حوزه  –چهارم عمومی پنل 
 

 سازی تجهیزاتهای تجدیدپذیر و بومیبزرگ در توسعه انرژیهای نقش هلدینگ: 17:30 – 16:00
 های تجددیپذیرهای بزرگ در توسعه انرژیمکانیزمهای ورود هلدینگ -

 های عمومی در تامین منابع مالی توسعه انرژیهای تجدیدپذیرنقش هلدینگ -

 سازی تجهیزاتهای عمومی در بومینقش هلدینگ -

 های تجدیدپذیرزی توسعه انرژینقش هلدینگهای عمومی در یکپارچه سا -

 مکانیزم ارتباط هلدینگهای عمومی با شرکتهای خصوصی در توسعه -

  آستان قدس رضوی، دکتر ابراهیمی اصل

  های تجدیدپذیررئیس هیأت مدیره انجمن انرژینیا، دکتر امیری
 گروه اقتصادی تدبیر، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  نماینده

 بنیاد مستضعفان  نماینده
 

 

 : اختتامیه18:00 – 17:30
 بیانیه پایانی کنفرانس


