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قسم   بم  بعمآ آ    هما  دقالم ص عمد چه رمماو   ک      د هممود  هوشمند، ک نم     آالت هوشمند،   ماشین

کنماو ک  هما  نسمی  هما  د  وده ویمی،ه دیمت ک ب لاعمو  موغمی بمییمر مم،        رماو  م،یریت  دودیمه 

غ،یم،  و عمد ت شم،ه دیمتچ هنهمو  همر بمییمر   دیمن بماو قیم   شمچه             هوکیکر هایگیر  شک 

دلعمر   یمی     هما  نموه بم  ظمنمت وشمچ     ههمای رمال   ک دلعچم    دقگی هایه کیوی گسچر ه د  لرعت

هما   بما  شمودو    و بما دو  هایه نم  آمما ا دقاعمای قیسمچد،  دالچنماالی بمرد  بالما        چ شرنتوکینا  دیت

 وک خودهد، ش،چ لردکدقه وکب 

بممر عممرل بمم گیرقمم، ک مالممرک وک   و  یممچرا دلممرد  بی ممچر  یممردو مممهوک بمم غ،یمم،  همما دمماکو ل

هما  عمد چه    و یما ما  دممرک ه  نددم،چ  کنماو ود  گرگمو  ممه   هما  نسمی  شیوه وک وک ب شوق،  ک مه

هما د  رریما دیدچرقمت    آالت ود بم  همو کعم  نددم،   یمچگاه     بودقدم، بهمیم دت ک ماشمین   السگرها مه

ک  هما  لردکدقمه ود گمر آکو  نددم،    بودقدم،  د ه هما ممه  ، با همو  و دوبعماب باشمد،  ک یما ما     بودقدمه

هما  عمد چه   هما بم  شمرنت   آالت خمو  دیمچدا ه نددم،  هنمن دیمن     بر ک ناودبر د  ماشینشکوه بمید ب 

  محصموالت ک خم،مابه   وکیمیو وکبم  بمر  بمر ک مچویمآ  آگماه  هم مچریاق بما   ه،  و  کودقه نم   دمکا  مه

 قوآکودق  ب  م چریا  ظرض  ندد،چ 

بمر دیمن ظرعم      ها  قموین یمی  وک  ک هنهدمین کدنماک  معاالمث نم        بحث ک برویه الو ه مدمووب 

 ک لدممه لی یکممه دممم،یرد   همما  دودیممه دیندممه ک ممم،یریت دلنووممه بممین هنممای  رممماو هنین

 و مرنمم   0931 ممماه   00ک  01 شممدع  ک رماوشممدع   رممه وک همما  یمم    کب نیممردت قگممم،دو 

  شو چبرگ دو مهدلنووه یژکه گاه عد ت قدت ها  بینهنای 
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هما  لی یکمه  و رمه یمی  ه  کوا یی مین خمو  دلچزماو می بماقه د  دظ ما           هنای  م،یریت  دودیه

دیمچا د  ک دیردقیما  مولما خماو  د  ن موو ک مم،یرد  عمدایآ قدمت  گما            ها  عد چه ن وو   دق گاه

همما ک کلاضمم ص  عممدایآ ویوممه  خو وکیمما    م مما   کچچچ ود  و یممزدردقه   یچرکشممینه  بممری  آص 

بما هنکماو      Pamco« ددرنیدما  یمر یم مممر   »می گر ها  بزصصمه خمو   دشمچ  دیمتچ شمرنت      

مسما  قیم  بما ال موو ریمع کیمی ه د  دیمچا د  مومه ک         دلچزماو  دو  د « گرکه یژکه ه عد چه آویاقا»

 بر ک شایسچ  میمناقا  مارح خو  برگ دو ند،چد  ماووصدلنووه  دین هنای  ود ب  گوق بین

لمر  دیمت نم  لرعمت بعما        هما  لی یکمه وکیم،د   مدحصمرب     دلنووه م،یریت  دودیمه نای  بینه

رمر   یگمر  عماالعا   دقم   بهربم  ک لدماکو         گمادو  ک د  در ظات ود  و دخچیاو عدایآ گوقاگو  ممه 

 د  د  مچزصصا  دین الو ه ظرض  ندد،چبودقد، ودهکاوها  قویالچن خو  ود ب  ریع گسچر همه

 

 

 

 کنندگان هستیمدوره حضور مستمر شرکت 31گرم به بیش از ما پشت
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م،یرد    بسیاو گسچر ه دیتها  الاضر  و هنای   ه، ن  ریع یا ما آماو دین یی  ه  کوه ق ا  مه

  د درنیدا   ظام   م اکقا   م،یرد  دوش، ک ناوشدایا  کدال،ها  ب نیردت  با ویه لده  ممد،یه  یابویت

ب وگ ک مچویط   و بنا  عدایآ  د  قدت ک گا  ک یچرکشینه گرلچ  با لوال  ک بری  ک ها  نورکبنا  شرنت

 شوق،چ هنای   ی،ه مهها  الاضر  و ها  و لمریت شرنتها ک بین ک م ،  با باقک

 

د  د  د  دلرها  یی ین خو  دلچزاو می باقه د  ریع گسچر هها  لی یکه  و ره  کوهنای  م،یریت  دودیه

 دق گاه عد ت قدت  ها  عد چه شریع   دق گاه دمیرنعیر ک د  غنو  دیچا د   دق گاه ؛دیت ود  دشچ 

  Toronto  California  Indiana  Quinnipiacها  مارح خاو  د  ن وو ددیچا د   دق گاه

Dalhousie  Wollongong  Erasmus  دظ ا  بدیا   IFRIMها  شاخص خاوغه   م،یرد  شرنت

  Bombardier  ALADON  Bentley  DataTrak  T.A. Cook  DNV GL  Aker Solutionsد

Repsolکلاض ص  عدایآ ویوه  خو وکیا      ک قی  م،یرد  دوش، عدایآ قدت  گا   یچرکشینه  بری  آص

 بود  دین دلرد  ود قا  بر   ها  یی ین مهد  دیچا د  شاخص  کوه م ا   کچچچ چ

 نچر   دهلل بیار   ودمرت  نر  ییچر قایچم  بن دیچیوقم نچر دق،وک غاو ین   نچر ظویداله م ایزه  العیی

شیرمحن،    نچر دق،وک نِوه  ویهاو   کدیت  بسیو دلدهاو  غین  ییکد    نچر ظوه الا محنو  لچواله  

لیدا باوبویدگ  دلکم موید،د هو نویچ  غایپر نوئچ    آلعرت بساقگچ  نچر مم،  بم د   غا  شاوپ  

 دیچوبرچ 

 

 

یا  گاشچ   09ره « گرکه یژکه ه عد چه آویاقا»با هنکاو    Pamco« ددرنیدا  یر یم ممر»شرنت 

قدر د  م،یرد   مچزصصا  ک دیچا د  دین ظرع  لردهو  0111آیه بی  د  دق، می ا گاهه برد  گر هوبودقسچ 

 چ د  شنا یرکود  گردمه باشیواقه شایسچ  بربندد، ک دمی،کدویو دمسا  قی  بچودقیو می 

  همایشمخاطبان 

 همایش سخنرانان

 همایش برگزارکنندگان
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دمسا   کو  دیت کبمره     و  مرا غودی  الو اPAMAWARDها  لی یکه دموه م،یریت  دودیهغای ه 

رله ها  لی یکه م دلنووه م،یریت  دودیهبرق،گا  آ   و دلچچاالین هنای  بینبرد  یدهنین یا  مچودله 

 خودهد، ش،چ 

هما  لی یکمه بما هم،  النایمت د  دیمن وکیم،د  بم وگ ک         شوود  ودهعر  غای ه موه مم،یریت  دودیمه  

 دق ممگاه چا د  شمک  گرلچمم  دیمتچ دیممن شموود شممام  برنیعمه ی،وبندمم، د  دیم      5102ممثرر د  یمما   

 دق مک،ه دیچصما  ک مم،یریت     گمادو ا یم بدک ب  شمک  کیمژه  نچمر ظویدالمه م مایزه د     عد چه شریع 

همما  لی یکممه  ممم،یرد  وئممیم غممای ه موممه ممم،یریت  دودیممه ظدممود بمم  دق ممگاه عممد چه شممریع  

بود،یایمم   کلممت  و ک دوت قدممت ک شممرنت موممه گمما   قنایدمم،گا  شممرنت بممودقیر ک بزمم  خصوعممه  

هما   گا  نچماص آیچمایو  مم،یر آممو ک مرنم  مم،یریت  دودیمه        نچر ظوه  کدشکیاقه یکه د  قویسمد، 

هما  بربیمت دو یماص ک    لی یکه  دق مگاه بووقچمو ناقما د  بم  ظدمود   بیمر ظونمه غمای ه ک قما ر  کوه         

 ممد،ا دمین غماقیا   بیر دغردیه ک دو یاص دوش، غای ه دیتچ

 

 

ندم، بما   بما   و دیمن هنمای  بزصصمه  ظم که بمر دقچالما   دقم   ننمک ممه           وو شنا ک هنکاود ال

قما   شمک  گیمر چ لماد غممت رعمت     دیمن عمد ت   د  د  دیمچا د  ک خعرگما    دغچناظه ک الرلم   د شعک 

قمما   ک هدگمما   مردبممی ود بمم  مدمم،  د  م دیمما  رعممتهنکمماود  محچممر  آ  مهنوظمم  م مممو ک بمممره

 ویاقه لرمایی،چدر ع بیرخاق  هنای  

طی روزهای  های فیزیکیالمللی ایمنی و مدیریت داراییچهاردهمین همایش بین

 شود.برگزار می 3131دی ماه  33و  31شنبه و چهارشنبه،  سه

 20811480120شماره تماس: 

                                                                                                  20818811188شماره فکس: 

 ندی،چ نویکبرد  نسی در ظات بی چر ک بناا با ما 

 

 نام کنیدثبتاکنون 

   PAM AWARD های فیزیکیمدیریت داراییملی نجمین جایزه پ

 با ریاست دکتر 
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