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 جلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران صورت  

  1400/ 10/ 29چهارشنبه مورخ تاریخ:  10:00 الی 8:00 زمان:

 :حاضرین در جلسه

 مهندس آقازاده، ،زاده، دکتر بقایی، دکتر صالحینژاد، دکتر فریدونیان، دکتر مدقق، مهندس بردبار، مهندس عزیزیدکتر رشیدی

  :غایبین

 مهندس خلج، خانم دکتر شجاعی، مهندس سالک، مهندس ساداتی، دکتر شفیعینژاد، دکتر روحانیپتیان،  دکترقره  فتوحی،دکتر  

 دستورجلسه:

 شعاع دیدار و گفتگو با معاون محترم وزیر نیرو، آقای دکتر رضا انجم-1

مباحث مطرح شده در مقاالت    برای مشخص شدن جهت و سمت و سوی  1400تحلیل مقاالت کنفرانس شبکه هوشمند سال  -2

 شبکه هوشمند توسط دکتر فریدونیان

 ها گیری در مورد آن توسط روسای کمیتهو تصمیم  1401مطرح کردن محور و تم خاص برای کنفرانس شبکه هوشمند سال -3

 توسط دبیرخانه  1401ارسال نامه تصویب میزبانی مرکز پژوهشی و تحصیالت تکمیلی کرمان برای کنفرانس شبکه هوشمند سال  -4

های هوشمند صنعتی توسط مهندس مدقق، ارائه نشست تخصصی با عنوان کسب و کارهای  ارائه کارگاه با عنوان ایجاد ریزشبکه-5

  Flexibilityپذیری  جدید در بازار انرژی الکتریکی توسط دکتر فریدونیان، ارائه پنل تخصصی با عنوان راهکارهای ارتقاء انعطاف 

 دهی تگایی در رویداد مدیریت انرژی در مرکز شتاب توسط دکتر بق

 های علمیهای انجمن ها برای ارزیابی کمسیون های انجام شده در کمیتهتکمیل و ارائه مستندات مربوط به فعالیت-6

 نامه با یکی از مجالت، پیگیری توسط دکتر بقاییگیری برای همکاری و تبادل تفاهم تصمیم -7

 اند(هایی که ارائه نداده ها )کمیته ها توسط روسای کمیته یکساله کمیته  ادامه ارائه برنامه-8

 خالصه مذاکرات: 

و پس از معرفییی   شعاع معاون محترم وزیر نیرو آغاز به منظور دیدار با آقای دکتر انجم  8:00این جلسه انجمن به صورت حضوری در ساعت  

 اتخاذ گردید: زیرتصمیات انجمن و آشنایی با اعضا، 

یوای مموزیوی دوددار وزاری و ورو بوا مووت   ا و  مکاتبه با سازمان امور اداری و استخدامی برای اخذ مجوز صدور گووایی دور -1

 وزاری و رو اوجام گردد.

مفر نوی در تودو ن وقشی اینگی برای وم  مالمای از یورای عالی مع اری و یهرسازی و و ز وز ر را  و مسکن و یهرسازی جه  -2

 بروامه یفتم توسعه سند مما ش ملی برای یهریای یوی ند به ع ل م د.

 اعالم ممادگی اوج ن برای یناسا ی مرادز استخراج رمزارزیا -3
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 م ممادگی اوج ن برای مشارد  در برگزاری مج وعه وب ناریای یوی ندسازیاعال-5

 یعاع به تاد دای اخ ر مقام معظم ریبری بر اجرای  ک پروژ  یوش مصنوعی در یر یرد  مادر تخصصی ایار  ممای مهندس اوجم-6

 

 مصوبات 

 ردیف شرح مصوبه کنندهکننده/پیگیریاقدام مهلت اقدام

 

 مهندس عزیزی 

اخییذ   یبییرا  یو اسییتخدام  یتبه با سییازمان امییور ادارمکا

کییددار وزارت  یآموزشیی  یهییادوره  یمجوز صدور گواه

  روین

1 

 
 دبیرخانه 

مراکییز اسییتخرا    ییشناسییا  یانجمیین بییرا  یاعالم آمادگ 

  رمزارزها
2 

 

 آقازاده   مهندس

 بییرای نیییرو فنییاوری و علییم پییار  در مشییارکت پیگیییری

 آمییوز  دفتییر مییدیرکل نییوربخ  دکتر طرف  از  دهندهشتاب

  نیرو وزارت
3 

 
 بقایی دکتر

 مجموعییه  برگییزاری  در  مشییارکت  برای  انجمن  آمادگی  اعالم

  هوشمندسازی وبینارهای
4 

 

 مدقق  دکتر

 و  معمییاری  عییالی  شییورای  از  مالقییات  وقییت  برای  هماهنگی

 جهییت شهرسییازی و مسییکن و راه وزیییر نیییز و شهرسییازی

 ملییی  آمییای   سییند  سعهتو  هفتم  برنامه  تدوین  در  آفرینینق 

  هوشمند شهرهای برای

5 

 حاضرین در جلسه  امضاي محل
 بردبار ج ش د-4

 

 بقا ی    درضا-6

   مدمق  یادی-4

 
 

 

 

 وژادری دی  مسعود-1

 

 

 

   فر دوو ان عل رضا-2

 
 

 


