2015-ci ildə mövzusu “Dəyişən mühitdə artım və davamlılığa aparan
innovasiyanın tətbiqi” olan konfrans iştirakçılara əvəzolunmaz texniki
məzmun vəd edir. Proqram yüksək səviyyəli çıxışlardan, düşündürücü
panel müzakirələrindən, informasiya, bilik, təcrübə və ən son texnologiya
innovasiyalarını əhatə edən təqdimatlardan ibarətdir.

Dünya səviyyəli aparıcı texniki konfransın bir hissəsi olun
Texniki Proqram Komitəsi konfransın proqramının tərtib olunmasında aparıcı rol
oynamış texniki ekspertlərdən ibarətdir. Onlar XTKS-də təqdim olunacaq hər bir
texniki məqaləni şəxsən nəzərdən keçirib seçiblər. Məruzəçilər arasında hökumət
nazirləri, texnoloji yeniliklərə və ən yeni üsullara yaxşı bələd olan neft-qaz kəşfiyyatı
və istehsalı sahəsini təmsil edən aparıcı simalar və texniki ekspertlər olacaq.
“Chevron Beynəlxalq Neft Mühəndisləri Cəmiyyətinin (NMC) 2014 -cü ildə
Qazaxstanın Astana şəhərində keçirilmiş Birinci Xəzər Texniki Konfransının Qızıl
Sponsoru olmaqdan qürur duyur. Üç günlük konfrans texniki bilik mübadiləsi
aparmaq, neft-qaz sahəsinin problemlərini müzakirə etmək, yerli və
beynəlxalq müsbət təcrübəni və innovasiyaları öyrənmək üçün əla imkan
olmaqla yanaşı həm də xarici və Qazaxstan şirkətləri arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün potensial yaratmış oldu”.
Frank Cassulo, Chevron şirkətinin İdarəedici direktor müavini

Əsas texniki kateqoriyalar hədəfə alınıb
Tədbir kəşfiyyat və istehsal sahəsində ən çox maraq kəsb edən texniki mövzuları önə
çəkir.
 Qazma və tamamlama
 Yatağın təsviri və dinamikası
 Layihələr, avadanlıq və əməliyyat
 İstehsalat və əməliyyat
 Sağlamlıq, təhlükəsizlik, ətraf mühit və sosial məsuliyyət
 İdarəetmə və İnformasiya

Tələbələrin fəal şəkildə dəstəklənməsi
Regional tələbə inkişaf sammiti texniki, ünsiyyət və layihə əsaslı təqdimat və
fəaliyyətləri əhatə edən üç günlük tədbirdir. Sammitdə Azərbaycan, Qazaxıstan və
Rusiya NMC tələbə bölmələrini təmsil edən, bakalavr təhsilinin sonuncu kursunda
oxuyan 60 tələbə iştirak edəcək. Bu tədbirdə onlar birgə texniki layihələrdə iştirak
etməklə regionda neft və qaz sənayesi barədə daha yaxşı anlayışa malik olmaq
imkanı əldə edəcəklər. Həmkarlarla şəbəkələşmə, ideya mübadiləsi, neft-qaz
sahəsinin aparıcı simaları ilə tanışlıq da regionda istedadların inkişaf etdirilməsini
önə çəkən bu maraqlı tədbirin bir hissəsi olacaq.
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Yerli biliyin inkişaf etdirilməsi
Energy4me NMC-nin qlobal enerji təhsili proqramının bir hissəsidir. Proqram
tələbələrə, müəllimlərə və geniş ictimaiyyətə əsaslı tədris resursları təqdim edir.
Energy4Me-nin vəzifələrindən biri enerjinin bizim həyatımızda əhəmiyyətini tədris
etməyin yollarını müəllimlərə öyrətmək barədə seminarların maliyyələşdirilməsi və
təşkilidir. Ilk Xəzər Müəllim Seminarları məhz bu konfransda keçiriləcək və praktiki
bilik səviyyəsinə uyğun fəaliyyətləri əhatə edəcək. biz həmçinin müəllimlərə
konfransda iştirak etmək və enerji sahəsinin peşəkarları ilə ünsiyyətə girmək imkanı
yaradırıq. Seminarın sonunda isə NMC müəllimlərə peşəkar inkişaf sertifikatı
verəcək.
Fasiləsiz təhsil və peşəkar inkişafın təşviqi üçün təlim
Konfransın texnoloji təqdimatlarını tamamlamaq üçün NMC region üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən texniki mövzularda iki təlim kursu keçirəcək.
Bu barədə daha ətraflı məlumat tədbir ərəfəsində veriləcək.

Bu tədbir texniki konfransdan daha artıqdır, neft-qaz sahəsi üçün
əhəmiyyətli bir hadisədir
Çoxsahəli texniki konfransdan əlavə bu tədbir şəbəkələşmək və
münasibət yaratmaq üçün zəngin bir atmosferə təkan verəcək
xüsusiyyətləri ilə də öyünə bilər.
Tədbirin keçirildiyi yer
Builki tədbirin keçiriləcəyi Fairmont oteli məşhur Alov Qüllələrinin (Flame Towers) bir
hissəsi olub UNESCO tərəfindən ümumdünya mədəni irsinə aid edilmiş ərazidə
yerləşir. Gözəlliklə dolu cazibədar mənzərələr tədbirin keçirildiyi məkanı ziyarətçilər
üçün unudulmaz edəcək. Bakının daxilindən və xaricindən gələn hər kəs bu məkana
asanlıqla gələ biləcək.
Dünya texniki mühəndisliyi sahəsində müstəsna xidmətə dəyər veririk
NMC daxilində müstəsna xidmət və liderlik nümayiş etdirmiş, habelə regional
səviyyədə öz texniki sahələrinə mühüm peşəkar töhfələr vermiş üzvlər NMC-nin
region və sahə üzrə mükafatları ilə təltif edilir. Bu tədbir çərçivəsində 2015-ci ilin
Xəzər Mükafatlarının təqdimatı da keçiriləcək.
Neft-qaz sahəsinin ən qabaqcıl liderlərini bir araya gətiririk
Yalnız dəvətnamələrlə iştirakı nəzərdə tutan müstəsna VIP qəbulu sərgi sahəsində
açılışdan əvvəlki axşam keçiriləcək. Bu qəbul neft-qaz ictimaiyyətinin ən ali və nüfuzlu
üzvlərini Azərbaycanın kulinariya inciləri ətrafında şəbəkələşmək üçün bir yerə
toplayacaq. Bizim daha əvvəlki qonaqlarımız arasında hökumət nazirləri yüksək
səviyyəli icraçı direktorlar, səfirlər və təhsil müəssisələrinin dekanları var.
Sərgi şəbəkələşmə tədbirlərinin keyfiyyət standartlarını yüksəldirik
Sərgi zamanı iştirakçıların stendləri elə yerləşdiriləcək ki, həm peşəkar, həm də ictimai
səviyyələrdə bütün ziyarətçilərlə ünsiyyət asan olsun. Şəbəkələşmə tədbirləri
stendlərin qarşısında baş verəcək ki, bu da həm sərgi iştirakçılarına, həm də
nümayəndələrə dəyərli ünsiyyət zamanından bəhrələnməyə imkan verəcək. VIP qəbul
tədbiri, Şəbəkələşmə qəbulunun ilk günü, habelə qəhvə və nahar fasilələrinin hər biri
sərgi ərazisində keçiriləcək. Sizin görüntü, effektivlik və mənfəətlə bağlı gözləntilərinizi
maksimallaşdırmaq məqsədilə stendlərin sayı məhdud saxlanacaq.
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