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 جلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایرانصورت 

  81/18/1899مورخ  چهارشنبه: تاریخ 89599تا  13581زمان: 

 )حروف الفبا( حاضرین در جلسه:
و دکترر ببرارور، ، دکترر فریردونیاننژاد، دکترر فرداییدکتر فتوحی، زاده، دکتر شفیعی، دکتر صالحی ،مهندس ساداتینژاد، دکتر رشیدیدکتر بقایی، 

 .مهندس مدقق
 .مهندس بزیزیو ، رتیانقرهدکتر  ،دکتر شجابیمهندس سالک،  نژاد،دکتر روحانی ،مهندس خلج، ، مهندس بردبارمهندس آقازاده غایبین:

 دستورجلسه:
 تبریز 1899وضوبات تکمیلی در مورد کنفرانس شبکه هوشمند م -1

 1891کنفرانس شبکه هوشمند سال گزارش کارهای انجام شده  -8

 ها برای اقدام به موقعنژاد و درخواست ارسال مستندات کمیتهبندی توسط دکتر روحانیطرح موضوع اقدام برای امتیاز و رتبه -8

 های کددار وزارت نیرو توسط مهندس بزیزیریگیری اخذ گواهی برگزاری دوره -8

 مهندس آقازادهریگیری مشارکت در رارک فناوری وزارت نیرو توسط  -1

 نامه با مجله انرژی دانشگاه کاشان و نیز وبینارهای هوشمندسازی با وزارت نیرو توسط دکتر بقاییریگیری تفاهم -6

آفرینی در برنامه هفتم سند آمایش ملی برای شهرهای هوشمند توسط مهندس ریگیری وقت از شورای بالی شهرسازی جهت نقش -3

 مدقق

 خلاصه مذاکرات:

 دستورجلسه توسط نمایندگان مشخص شده ریگیری شد. و شروع شد به صورت اسکایپی ءبا حضور ابضا 13581جلسه در سابت 
 صرنعتی نژاد نماینرده دانشرگاه تحلریلات تکمیلریآقای دکتر فدایی :1891گزارش کارهای انجام شده کنفرانس شبکه هوشمند سال  -1

گردد از این به بعد در جلسات شورای اجرایی شرکت خواهند کرد. در آنجا برگزار می 1891کرمان که کنفرانس شبکه هوشمند در سال 
 ارائه نمودند:  1891ایشان گزارشی از اقدامات انجام شده برای کنفرانس سال 

 نژاد دبیر بلمری کنفررانس جرائی و آقای دکتر فدایینیا دبیر انژاد به بنوان رئیس کنفرانس، آقای دکتر کیآقای دکتر رشیدی
 باشند.می

  به صورت حضوری و مجازی برگزار گردد. 1891آذرماه سال  88الی  88مقرر است کنفرانس 

 ادامره  1891شرهریور  11باشد و ترا باشد که شروع ارسال مقالات اول تیرماه میهای مهم کنفرانس به این شرح میتاریخ
مهلرت ارسرال ریشرنهاد تشرکیر کارگراه اول آبران مراه  ارسال ریشنهاد نشست تخللی اول شهریورماه اسرت.دارد. مهلت 

آبان  89نام نویسندگان نیز تا آبان ماه است. ثبت 11باشد. ابلام نتیجه داوری اول آبان ماه و ارسال نسخه نهایی مقالات می
 مهلت دارد.

 و ایمیلی نیز برای ابضاء ریشنهادی ارسال گردید. شده، مشخص ابضای کمیته بلمی 

  جهت مجوزISC  وIEEE .در فروردین ماه اقدام خواهد شد 

 های مختلف نیز اقدامات اولیه نیز صورت گرفته و اقدامات بعدی در حال انجام است.ها و نشستدر مورد کمیته 
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 5هاانتشارات و همایش -8

 نامره همکراری برین انجمرن شربکه تفاهم: اه کاشان و نیز وبینارهای هوشمندسازینامه با مجله انرژی دانشگتفاهم ریگیری
 باشد.هوشمند و مجله دانشگاه کاشان به امضاء طرفین رسیده و در حال حاضر جاری می

 های توزیع نیروی برر  تهیره و همچنین در مورد همکاری انجمن با ماهنامه شبکه هوشمند انرژی که توسط توانیر و شرکت
جلو بررود و انجمرن نیرز در تهیره های توزیع شود مقرر گردید که طبق روال قبر ماهنامه با مدیریت توانیر و شرکتئه میارا

 مطالب همکاری نماید و تعامر فعال داشته باشد.

  در مورد همکاری انجمن با رژوهشکده انرژی کرمان برای انتشار نشریه رژوهشی جدید نیز مقرر گردید که اگرر منرع قرانونی
 نامه صورت گیرد. وجود ندارد اقدامات لازم برای تبادل تفاهم

 نلیر به صورت یک شماره ویژه به بنوان همکاری با مجله کنترل انگلیسی دانشگاه خواجه“Decision and Control 

in Smart Environments” .طرح و تلویب شد 

زاده برگزار شد توضیحاتی ارائه گردید که با توجره بره اینکره در دروس در در ارتباط با تشکیر میزگرد رژوهشی که توسط دکتر صالحی -8
تشکیر شد. آقایان دکتر خراکی ن میزگرد نظر گرفته شده برای دانشجوهای کارشناسی ارشد، درس روش تحقیق در نظر گرفته نشده ای

ی دانشگاه مختلف در ایران و خرار  ایرران بررا 39نفر از  1999. ندکرد گرد همکاریصدیق، دکتر ابرابی، دکتر فریدونیان در این میز
)دو سابت بیش از وقت در نظر گرفته شده  بودند که سه سابتشرکت کرده نفر  399نام کرده و نزدیک به ثبتشرکت در این میزگرد 

 درصد ابلام رضایت داشتند. 66به طول انجامید و در نظرسنجی رایان وبینار  اولیه(

در ارتباط با همکاری با شهرداری اصفهان توسط دکتر فریدونیان توضیحاتی مطرح گردید که ایشان به بنوان مشاور بالی شهر هوشمند  -8
مقرر گردید قرراردادی برا دانشرگاه  ،ند و با توجه به اینکه شهرداری امکان بقد قرارداد با انجمن را نداشتندشهردار اصفهان برگزیده شد

، ده درصد باقیمانده نیز گیردصورت می که توسط دانشگاهبالاسری درصد  دهکسر  گیرد رس ازهایی که صورت میو واریزی ،منعقد گردد
 . ررداخت گرددجمن انتوسط دکتر فریدونیان ب بنوان بالاسری 

 

 ملوبات

 ردیف شرح ملوبه کنندهکننده/ریگیریاقدام مهلت اقدام

 
 نژاددکتر فدایی

گزارش کارهای انجام شده کنفرانس شربکه هوشرمند سرال 
 IEEEو  ISCو اقدامات لازم جهت مجوز  1891

1 

 
 نژاد/ دکتر بقاییدکتر رشیدی

انجمن با رژوهشکده انرژی کرمران  نشریه رژوهشی همکاری
 نامهو تبادل تفاهم

8 

 
 دکتر بقایی

آموزشری برا تروانیر در چهرارچوب -همکاری نشریه ترویجی
 نامه موجودتفاهم

8 

 8 همکاری با شهرداری اصفهان دکتر فریدونیان 
 


