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 با سالم ،

مورخ شنبه  پنج در روز رانيا يشبکه هوشمند انرژ يجلسه شوراي اجرايي انجمن علم چهارمينو  نودرساند،  بدينوسيله به اطالع مي

تا در  شود درخواست مي يلذا از جنابعال خواهد شد. برگزار به صورت مجازي از طريق اسکايپ 11:89الي  13از ساعت  01/98/1899

 .اين جلسه حضور بهم رسانيد

 

 :جلسه دستور

  پيشين نشست جلسه صورت تصويب 0

 تبريز دانشگاه بهانتقال اطالعات مالي  همچنين و انجمن و کاشان دانشگاه مابين في قراردادها و  جوايز، پرداخت از گزارش ارائه -2

 دکتر بقايي _ کاشان گاهدانش نماينده توسط

   شرفي آقاي دکتر فريدونيان و - تبريز دانشگاه با انجمن قرارداد بررسي -3

 عباپور دکتر آقاي -و اصالح لوگو  0411 کنفرانس برگزاري براي شده انجام اقدامات از گزارش ارائه -4

 شجاعي دکتر خانم و سالک مهندس آقاي - انتخابات و مجمع برگزاري براي شده انجام کارهاي گزارش -5

بندي  جمعارائه و يافته پايان  21تير در ساعت  25آغاز و در تاريخ  8ساعت که در تير  23انتخابات در تاريخ تصويب برگزاري  -6

 تير در مجمع عمومي عادي. 26نتايج در تاريخ 

در ساعت تير  26جمع عمومي عادي در تاريخ صبح و م 8تير ماه ساعت  26العاده در تاريخ  مجمع عمومي فوقتصويب برگزاري  -7

01   

 فريدونيان دکترو  آقازاده مهندس - اصفهان شهرداري و انجمن مابين في نامه تفاهم چارچوب در ها همکاري از گزارشي -8

 و سالک مهندس فتوحي، دکتر اقاي توسط گاز مصرف هوشمند مديريت جهت گاز شرکت و انجمن مابين في نامه تفاهم گزارش -9

  شجاعي دکتر

 کارگروه صدور گواهي خانه هوشمند - هوشمند خانه گواهي صدور کار و کسب مدل گزارش استخراج 01

 انجمن و هوشمند شبکه انجمن مابين في نامه تفاهم انعقاد ،مختلف صنايع براي آموزشي مدت کوتاه هاي دوره برگزاري پيگيري 00

 نژاد دکتر رشيدي مهندس مهدوي و – افزاري نرم هاي شرکت
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 مهندس آقاي - هوس درخصوص بحران انرژی، مدیریت هوشمند مصرف و خانه هوشمند برگزاری سمینار در بستر کالب 21

 عزيزي

 مکتوب ارسال شده ها بر اساس گزارش کميته رئوساي توسط مختلف هاي کميته در شده انجام هاي فعاليت ارائه 02

 

 با تشكر 

 گیورک قره پتیان

 
 ر و نائب ريیس انجمن شبكه هوشمند انرژي ايراندبی


