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اولین همایش معدنکارى دیجیتال
معدنکارى نیز همچون سایر صنایع روز به روز در حال پیشرفت است. انقالب صنعتى چهارم و اینترنت باعث شده پیشرفت حول هوشمندسازى و دیجیتالى شدن صنایع صورت پذیرد. 

صنعت معدنکارى نیز با توجه به قدمت و بزرگى خود، از آخرین صنایعى به شمار مى رود که وارد فاز دیجیتالى شدن مى شود.
از مزیت هاى دیجیتالى شدن صنعت معدن مى توان به افزایش کارایى، کاهش ریسک، فراهم نمودن محیط کار امن، افزایش تولید، کاهش هزینه هاى جارى و... اشاره نمود. چالش هاى 
حوزه معدنکارى دیجیتال را مى توان در چهار مورد: 1- امنیت اطالعات و حریم خصوصى 2-محیط هاى خشن و آلوده 3- تعامل پذیرى شبکه و 4-تجزیه و تحلیل مناسب با برنامه هاى 

معدنى خالصه نمود.
اولین دوره همایش معدنکارى دیجیتال در راستاى به کارگیرى تکنولوژى هاى نوین صنعت معدنکارى، معرفى شرکت ها و استارت آپ هاى پیشرو در این زمینه و آموزش مفاهیم و مقدمات 

معدنکارى دیجیتال در 21 تا 23 شهریور ماه سال جارى به صورت حضورى در هتل المپیک برگزار خواهد شد. 

محورهاى همایش
•  مروري بر آخرین تحوالت معدنکاري دیجیتال در جهان 

•  بررسی زیرساخت هاي معدنکاري دیجیتال در ایران
•  توجیه سرمایه گذاري؛ تاثیرات بالقوه دیجیتالى شدن و کاهش هزینه هاى پیاده سازي

•  صنعت نسل 4,0: اتصال سیستم هاى تولید فعلی به ابزارهاى دیجیتال 
•  ایجاد مراکز نوآورى دیجیتال در صنعت و الزامات توسعه اکوسیستم دانش بنیان در معدنکارى هوشمند

•  ابزار دیجیتال براى مدیریت امور اکتشافات و معادن
•  فناورى هاى دیجیتال براى نظارت و ایمنى معدن

•  نقش تحوالت دیجیتال در تعمیر و نگهدارى تجهیزات و ماشین آالت معدنى
•  انتقال تجربیات و ایجاد ارتباط پایدار بین فعاالن حوزه دیجیتال و معادن

 ثبت نام 
انفرادى

گروهى (حداقل3 نفر از شرکت یا سازمان واحد) هر نفر

 غرفه نمایشگاهى

11،000،000 ریالهزینه هر متر مربع غرفه نمایشگاهى به همراه حضور رایگان در نمایشگاه مجازى

15،000،000 ریال
12،000،000 ریال

بسته الماسبسته هاى حمایتى همایش

**
*

***

بسته نقره اىبسته طالیى

درج آرم حامى در پوستر همایش، وب سایت، ویژه نامه همایش، دعوت نامه ها و کلیه تبلیغات
درج آرم حامى در پوستر همایش، وب سایت و ویژه نامه همایش

درج پرونده در ویژه نامه همایش در قطع مجله (با توزیع سراسرى در روز همایش)
اختصاص ویژه برنامه در رسانه تصویرى اکو ایران

مهمان ویژه همایش
غرفه  نمایشگاهى

یک صفحه آگهى تبلیغاتى در ویژه نامه همایش (با توزیع سراسرى در روز همایش)
درج نام شرکت در ویژه نامه همایش (با توزیع سراسرى در روز همایش)

نصب بنر تبلیغاتى اسپانسر در البى اصلى
نصب پرچم اسپانسر در سالن اصلى

نمایش فایل PowerPoint (حداکثر چهار صفحه) و یا تیزر تبلیغاتى (حداکثر 30 ثانیه )
درج گزارش ویژه از اسپانسر در صفحات داخلى روزنامه

درج آرم و نام حامى همراه با 150 کلمه توضیح و افزودن لینک وب سایت حامى  در سایت همایش
2،500،000،000مبلغ

ریال
2،000،000،000

ریال
1،500،000،000

ریال

20  نفر
2 نوبت

1 صفحه2 صفحه
1 نوبت

12 متر مربع18 متر مربع24 متر مربع
10 نفر15 نفر

1 نوبت2 نوبت

***
**
***
***
***

 به ازاى هر 12 متر مربع غرفه، یک شرکت کننده در همایش به صورت رایگان و یک نفر غرفه دار

درج آگهى در ویژه نامه همایش 
ویژه نامه همایش در قطع مجله همراه با توزیع سراسرى در روز همایش

هزینه صفحات داخلى
پوستر دو صفحه وسط

125،000،000 ریال
350،000،000 ریال



1st Digital Mining Conference
The mining industry is being developed rapidly like other industries. The fourth industrial revolution and internet connection made 
noticeable progress in developing intelligent technologies and industries' digitalization. The mining industry as an old and colossal 
industry is one of the last industries starting digitalization. 
Some of the bene�ts of digitalization of industries are e�ciency enhancement, risk reduction, providing a safe work environment, 
production increase, and current cost reduction. Challenges to the digitalization of the mining industry are 1- Information and privacy 
security 2- Rough and polluted environments 3- Networks interactivity 4- Analysis related to mining plans
The �rst event of the "Digital Mining Conference" will be held on September 12-14, 2022 in Olympic Hotel, Tehran, Iran. This event 
intends to utilize innovational technologies of the mining industry, introduce pioneer companies and start-ups in this �eld, and train 
content and fundamentals of digital mining.

Topics:
• Reviewing the Latest Transformations in the Digital Mining Industry around the World

• Studying the Digital Mining Infrastructures in Iran

• Investment Justi�cation; the Potential E�ects of Digitalization and Minimizing the Implementation Cost

• Industry 4.0: Embedding Digital Instruments into the Current Production System

• Creating Digital Innovation Centers in Industry and Requirements of Developing Knowledge-based Ecosystem in Intelligent Mining

• Digital Instruments to Manage Issues of Explorations & Mines

• Digital Technologies for Monitoring and Safety of Mine

• The Role of Digital Transformation in Repairing and Maintenance of Mining Equipment and Types of Machinery

• Experiences Transfer & Creating a Stable Communication between the Activists of the Two Fields of Digital & Mines

* *
*

* * *

* * *
* *
* * *
* * *
* * *

Exhibition

Sponsorship Packages

Logo in Poster, Special Issue, Website, Invitation & Other Conference Documents

Logo in Poster, Special Issue & Website

Allocating a Case in the Special Issue (in General Circulation)

Allocating a TV Program in ECO IRAN Visual Media

Conference Delegate

Exhibition Booth

Full Page Advertisement in the Special Issue (in General Circulation)

Inserting the Company’s Name in the Special Issue (in General Circulation)

Roll Up Banner in the Main Lobby

Inserting Company’s Flag in the Main Hall

Display Company’s Promotional PowerPoint Presentation (Max 4 Pages) / Teaser (Max 30 Seconds)

Special Report in Newspaper

Inserting Company’s Name, Logo & a 150-Word Pro�le in the Conference’s Website

Price

Diamond
Package

Gold
Package

Silver
Package

20 Attendees

2 Pages

2 Times 1 Time

1 Page

24 m2

2

25,000 € 20,000 € 15,000 € 

1

18 m2 12 m2

15 Attendees 10 Attendees

Standard Booth 12 m2

Each m2 

Standard Booth Including 1 Free Participant, 2 Booth O�cers and Allocating Booth in the Virtual Exhibition

Special Issue Adv.

Special issue in general circulation will be published 
with the conference day’s newspaper

Internal Pages

Two  Middle Pages

1000 € 

2500 € 

2500 € 

250 € 

Registration
Participant

3+Participants

800 € 

600 € 
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ناصر تقى زاده Naser Taghizadeh

مصطفى موذن زاده Mostafa Moazenzadeh

محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان

Mohammad Yaser Tayebnia
CEO of Esfahan's Mobarakeh Steel Co.

على رستمى
مدیر عامل شرکت ملى صنایع مس ایران

Ali Rostami
CEO of National Iranian
Copper Industries Co.

احمدرضا صیادى
رییس انجمن مهندسى معدن ایران

Ahmadreza Sayadi
Chairman of Iranian Society of Mining Engineering

امید اصغرى 
دبیر همایش،

مدیر موسسه یونیدرو و عضو هیات علمى
دانشکده مهندسى معدن دانشگاه تهران

Omid Asghari
Conference Secretary,
Head of Unidro & Faculty Member of School
of Mining Engineering of University of Tehran

Soroosh Fooladchi
Manager of Knowledge Development
Department of Donya-e-Eqtesad Media Group

سروش فوالد چى
مدیر واحد توسعه دانش

گروه رسانه اى دنیاى اقتصاد

هومان خواجه نصیرى
مشاور امور صنایع معدنى

Hooman Khajeh Nasiri
Mining Industries Consultant

بیژن عباسى آرند
مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطى ایرانسل

Bijan Abbasi Arand
CEO of MTN-Irancell

محمد اتابک 
معاون اقتصادى بنیاد

مستضعفان انقالب اسالمى

Mohammad Atabak
Economic Deputy of the Islamic
Revolution Mostazafan Foundation

محمد وحید شیخ زاده
مدیر عامل شرکت مهندسى فکور صنعت تهران

Mohammad Vahid Sheikhzade
Managing Director of Fakoor Sanat 
Tehran Engineering Company

رضا اشرف سمنانى
مشاور مدیر  عامل و عضو هیات مدیره
 شرکت مادر تخصصى توسعه معادن 

و صنایع معدنى خاورمیانه (میدکو)

Reza Ashraf Semnani
Consultant of Managing Director and 
Member of the Board of Middle East 
Mines Industries Development Holding 
Co. (MIDHCO)

فرزین فردیس
رییس کمیسیون اقتصاد نوآورى و تحول دیجیتال
 اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران

Farzin Fardis
Chairman of The Economic Innovationand
Digital Transformation Commission of the
Tehran Chamber of Commerce

مهدى ایزدیار 
مدیر عامل شرکت فناپ زیرساخت

Mehdi Izadyar
CEO of Fanap Infrastructure

کسرى غفورى
مدیر  عامل شرکت مجتمع فوالد خراسان

Kasra Ghafoori
CEO of Khorasan Steel Complex 

اکبر گل بو 
مدیر عامل شرکت بین المللى مهندسى

سیستم ها و اتوماسیون (ایریسا)

Akbar Gol bou
CEO of International Systems
Engineering & Automation Co. (IRISA)

تورج زارع
مدیر عامل شرکت آلومیناى ایران

Touraj Zare
CEO of Iran Alumina Co.

محسن مصطفى پور
مدیر عامل مجتمع فوالد غدیر نى ریز

Mohsen Mostafapour
CEO of Neyriz Ghadir Steel Complex

مهدى کرباسیان Mehdi Karbasianعلیرضا بختیارى
مدیر مسوول گروه رسانه اى دنیاى اقتصاد

Alireza Bakhtiari
CEO of Donya-e-Eqtesad
Media Group

اردشیر سعدمحمدى 
مدیر عامل شرکت سرمایه گذارى

توسعه معادن و فلزات

Ardeshir Saad Mohammadi
CEO of Mines and Metals
Development Investment Co.

محمدحسین بصیرى 
مدیر عامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان

Mohammad Hossein Basiri
CEO of Mahan Mines and Industries
Development Co. (PLC)

محمد رضا بهرامن
رئیس خانه معدن ایران

Mohammad Reza Bahraman
Chairman of Iran Mine House

على خطیبى
مدیر عامل شرکت راهسازى و معدنى مبین

Ali Khatibi
Managing Director of Mobin 
Mining & Road Construction Co.

سورنا ستارى 
معاون علمى و فناورى ریاست جمهورى

و رییس بنیاد ملى نخبگان

Sourena Sattari
Vice President for Science
and Technology

رضا محتشمى پور 
معاون معادن و فرآورى مواد
وزیر صنعت، معدن و تجارت

Reza Mohtashamipour
Deputy Minister of Industry, Mines, and 
Trade for Mines and Minerals Processing

وجیه اله جعفرى
معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه

و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران (ایمیدرو)

Vajih Allah Jafari
Deputy Minister of Industry,
Mine & Trade & Chairman of 
the Board of IMIDRO

محمد مسعود سمیعى نژاد
مدیرعامل شرکت سرمایه گذارى پارسیان

Mohammad Masoud Samiee Nejad
Managing Director of Parsian
Investment Co.

محمد عزیزاللهى 
مدیر  عامل شرکت همکاران سیستم

Mohammad Azizallahi
CEO of System Group

ابراهیم جمیلى 
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنى اتاق
 بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران

Ebrahim Jamili
Head of Mines & Mineral
Industries Commission of
Iran Chamber of Commerce,
Industries, Mines & Agriculture

امیر على طاهرزاده
مدیر  عامل شرکت معدنى و صنعتى چادرملو

Amir Ali Taherzadeh
Managing Director of Chadormalu 
Mining & Industrial Co.

ایرج رخصتى
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان

Iraj Rokhsati
CEO of Esfahan Steel Co.

خداداد غریب پور Khodadad Gharibpour

بهرام شکورى
رییس انجمن مس ایران

Bahram Shakouri
Chairman of Iran Copper Association

مجید ضیایى
مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره 

شرکت صنایع مس شهید باهنر

Majid Ziaei
CEO & Vice-chairman of the Board of 
Shahid Bahonar Copper Industries Co.

على امرایى
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شرکت صنایع معدنى فوالد سنگان خراسان

Ali Amraei
CEO of Sangan Mining 
Industries Co. (SMIC)


