
 تعالیبسمه

 جلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران صورت  

  1400/ 02/ 01چهارشنبه مورخ  :تاریخ 19:30تا  18 زمان:

 حاضرین در جلسه:

  نژادرشیدی دکتر  ،مهندس رستمی، مهدوی  مهندسمهندس سالک، پتیان، دکتر فریدونیان، دکترقرهدکتر فتوحی،   آقایان:

 دکتر شجاعی ها:خانم

  غایبین:

   دکتر کتابی نفیسی،  دکتر،  عزیزی مهندس، کالنتر  دکتر، دکتر بیات  مهندس آقازاده، مهندس مدقق، آقایان:

  مدعوین:
 ، دکتر عباپوردکتر بقایی

 دستورجلسه:
 ن یشیجلسه نشست پصورت  بی تصو -1

برتر توسط نماینده دانشگاه    تز  مسابقه   برندگان به  نقدی   جوایز  همچنین و  فی مابین دانشگاه کاشان و انجمن   ارائه گزارش از قرارداد -2

 کاشان

 پایان   تا  هوشمند حداکثر  شبکه  کنفرانس  مقاالت  کردن  نمایه  برای  نیاز  مورد  مدارک  گزارش نماینده دانشگاه تبریز در رابطه با ارسال -3

 فروردین

 تبریز توسط آقای دکتر کالنتر  دانشگاه با هوشمند  شبکه انجمن قرارداد گزارش تنظیم -4

 ی مهندس مهدو  یانجمن توسط آقا یاکتساب ازیانجمن و امت یابی در رابطه با ارز یراهبرد تهیگزارش کم -5

 خرداد توسط آقای مهندس آقازاده اول هفته در انتخابات نحوه برگزاری و انجمن اعضای مشخصات  لیست  گزارشی از تهیه -6

 توسط آقای دکتر فتوحی و دکتر فریدونیان آن  تبادل و اصفهان شهرداری با نامهتفاهم  گزارش امضای -7

گاز توسط اقای دکتر فتوحی، مهندس سالک و    مصرف   هوشمند  مدیریت  جهت  گاز  شرکت   و   انجمن  مابینفی  نامهگزارش تفاهم  -8

 دکتر شجاعی 

 ند توسط آقای مهندس سالک/دکتر شجاعی هوشم خانه گواهی صدور برای بودجه و برنامه سازمان به  انجمن آمادگی  گزارش اعالم -9

 انجمن توسط آقای دکتر فریدونیان  خزانه بررسی از پس 99 سال مالیاتی اظهارنامه  مشخص کردن نحوه ارائه -10

 هوشمند توسط کارگروه صدور گواهی خانه هوشمند  خانه گواهی  صدور  کار و کسب مدل  گزارش استخراج -11

ارسال -12   کمیسیون   برای  هوشمند  خانه  مهندس  و  هوشمند   شبکه  مهندس   ایحرفه   صالحیت   الزم   شرایط  و  جزییات  گزارش 

 علمی توسط مهندس عزیزی و دکتر فریدونیان  هایانجمن 

  های شرکت   و  بار  پاسخگویی  هایکنندهتجمیع  استانداردهای  تدوین  و  استخراج  برای  انجمن  آمادگی  اعالم  و  درخواست  ارائه  -13

 توانیر توسط آقای مهندس عزیزی   به بازیگران این  صالحیت تاییدکننده مرجع همچنین و انرژی خدمات

اعالم -14   افزارهای نرم   ارائه  و  کاوی،داده   هایروش   طریق  از  رمزارزها  شناسایی  آموزشی  هایدوره   برگزاری  برای  آمادگی  گزارش 

 توسط آقای مهندس عزیزی  توانیر شرکت به کاویداده



 هاکمیته رئوسای  توسط مختلف هایکمیته در شده امانج هایفعالیت  مکتوب  گزارش ارائه -15

 نهایی لگوی انتخاب و گیریرای برای عزیزی مهندس آقای توسط انجمن آرم متفاوت هایقالب ارائه -16

 خالصه مذاکرات:
دستورکار جلسه بیان توضیحاتی در خصوص پتیان قرهشروع شد. در ابتدا، آقای دکتر    با حضور اعضا به صورت اسکایپی  18جلسه در ساعت  

توضددیحات جلسه پیشین ارائه ننمودنددد  با توجه به اینکه اعضای شورای اجرایی بازخورد و پیشنهادی در خصوص صورتدر ادامه،    .فرمودند

 :گردیدجلسه جاری عنوان و موارد صورتهای انجام شده در هر کمیته های اجرایی مختلف انجمن، در خصوص فعالیتریاست کمیته

دکتر بقایی بدده نمایندددگی از دکتددر کتددابی   :کنفرانس شبکه هوشمندگزارش نماینده دانشگاه کاشان در خصوص برگزاری   -1

سیکل مالی پرداخت قرارداد و جوایز تز برتر انجام شده است که باید توسط مسئولین مالی دانشگاه پرداخت گردد عنوان نمودند که 

به دانشگاه تبریز ارائدده   کرد کنفرانسایشان اضافه نمودند که گزارش هزینه  .ه همچنان اقدامی در جهت پرداخت انجام نشده استک

  خواهد شد.

دکتر عباپور به عنوان نماینده دانشگاه تبریز اعددالم نمودنددد  :1400 سالخصوص کنفرانس   درتبریز    گزارش نماینده دانشگاه -2

سایت کنفددرانس و ایمیددل آن آمدداده انتخاب شده است.  آن به همراه تیم اجرایی  های مختلف  که کمیته علمی کنفرانس و دبیر کمیته

اشاره   در هفته اول اردیبهشت  ieeeایشان همچنین به انجام اقدامات اولیه برای نمایه کردن مقاالت کنفرانس در سایت  شده است.  

مابین مبادله و نهایی شود تا برای اساتید کمیته علمددی نامدده ارسددال شددود. ایشان درخواست نمودند که قرارداد فیدر ادامه،    نمودند.

د تعدددیل حضوری برگزار شود مبلغ قددراردابه صورت با توجه به اینکه امکان دارد سال آتی کنفرانس ایشان اضافه نمودند  همچنین  

مشاور حقوقی بررسی و سددپس بدده دانشددگاه   ، آقای شرفی ومصوب شد که قرارداد توسط مهندوس مهدوی،  بر همین اساس  شود.

 تبریز ارسال شود.

هددای علمددی، عدددم ارائدده نشددریات توسددط مهندس مهدوی با اشاره به امتیاز مکتسبه انجمن از کمیسیون انجمن  کمیته راهبردی: -3

را جلسات به اداره ثبددت  ارائه صورت، دفاتر پلمپ، کد اقتصادی و  اظهارنامه مالیاتیانجمن و همچنین کمبود مدارک مالی همچون  

 97بددا سددال    98پتیان پیشنهاد دادند که امتیازات مکتسددبه در سددال  قای دکتر قرهآکاهش امتیاز مکتسبه عنوان نمودند.  مهم  عوامل  از  

 های انجمن کوشش شود.تا نقاط ضعف شناسایی شده و در جهت ارتقا فعالیتمقایسه شده 

د. آقددای نفر اعددالم نمودندد  180، تعداد اعضای پیوسته را مهندس آقازاده با اشاره به تهیه لیست اعضا:  کمیته عضویت و ارتباطات -4

مهندسددین بددرا و الکترونیددک،  گیددری انجمددنرای فرمپلتمهندس سالک با اشاره به ناقص بودن مشخصات اعضا برای استفاده از 

فر و مهندس رستمی، پذیر ندانستند. مقرر شد دبیرخانه طی یک نشست با مهندس طاهریانبرگزاری انتخابات را در ماه خرداد امکان

 بررسی و در جلسه بعد گزارشی در این خصوص ارائه شود.را گزاری انتخابات ساز و کار الزم برای بر

رشد فزاینده صددنایع در کرمددان، نیدداز بدده اتوماسددیون و عنوان نمودند که با توجه به  نژاد  دکتر رشیدی  کمیته آموزش و پژوهش: -5

را فددراهم های آموزشددی در ایددن محددور بستر مناسبی برای برگزاری دورهاین امر  بیش از پیش احساس شده که  آنها  هوشمندسازی  

حددال حاضددر، بددر افزاری مختلف برای هوشمندسددازی صددنایع مختلددف در  های نرم. مهندس مهدوی با اشاره به وجود بستهکندمی

 افزاری را الزم دانستند.های نرمشرکتانجمن و شبکه هوشمند  انجمنمابین نامه فیکرده و انعقاد تفاهم جذابیت این موضوع تاکید

نامه توسط دکتددر فتددوحی این تفاهم اشاره نمودند.انجمن و شهرداری اصفهان مابین  فی  نامهنویس تفاهمتهیه پیشدکتر فریدونیان به   -6

گددزاری دو شهرداری اصفهان ارسال گردید. دکتر فریدونیان همچنددین بدده توافددق بددرای برنیروی انسانی امضا و برای امضای معاون 

وبینارهددای دیگددر ایشددان  ،خانه هوشمند و شهر هوشمند در شهرداری اصفهان اشدداره نمودنددد. همچنددینبا موضوع  آموزشی  وبینار  

مددورد عالقدده شددهرداری وضدداعات ماز به خانه هوشمند و شهر هوشمند همچددون اینترنددت اشددیا را   رتبطتخصصی با موضوعات م

 .عنوان نمودنداصفهان 



 مصوبات 

 ردیف شرح مصوبه کنندهکننده/پیگیریاقدام مهلت اقدام

 

 دکتر کتابی/دکتر بقایی 

مددابین دانشددگاه کاشددان و فی  ارائه گددزارش از قددرارداد

 تددز  مسددابقه  برندگان  به  نقدی  جوایز  همچنین  و  انجمن

 برتر

1 

 
 بقایی  دکتر

 دانشددگاه کاشددان بدده  کنفددرانس  کردهزیندده  ارائه گزارش

  تبریز  دانشگاه
2 

 
 عباپور دکتر 

 کنفددرانس  مقاالت  کردن  نمایه  برای  اولیه  اقدامات  انجام

 اردیبهشت  هفته اول تا ieee  سایت  در
3 

 
 مهندس مهدوی/آقای شرفی 

یا   شرفی  آقای  مهدوی،  مهندوس  توسط  قراردادبررسی  

  تبریز  دانشگاه به قبل از ارسال  حقوقی  مشاور
4 

 
 مهندس مهدوی 

در  97و سددال  98مکتسددبه سددال مقایسدده امتیددازات 

 های مختلف انجمن برنامه
5 

 
 مهندس سالک/دکتر شجاعی 

بددرای   بودجدده  و  برنامه  سازمان  انجمن به  آمادگی  اعالم

 هوشمند خانه  گواهی صدور
65 

کارگروه صدور گواهی خانه  

 هوشمند 

اسددتخراج مدددل کسددب و کددار صدددور گددواهی خاندده 

 هوشمند
7 

 
عزیزی/دکتر  مهندس 

 فریدونیان 

ای ارسددال جزییددات و شددرایط الزم صددالحیت حرفدده

مهندس شبکه هوشمند و مهندس خانه هوشددمند بددرای 

 های علمیکمیسیون انجمن

8 

مهندس آقازاده/دکتر   

 فریدونیان 

مابین انجمن و شددهرداری نامه فیپیگیری امضای تفاهم

 اصفهان
9 

 
 دکتر فریدونیان 

برگزاری وبینارهای آموزشی بددا موضددوع خاندده پیگیری  

 هوشمند و شهر هوشمند در شهرداری اصفهان
10 

 
 دکتر فریدونیان 

 سددال  مالیدداتی  اظهارنامه  ارائه  انجام اقدامات الزم جهت 

  ، دفاتر پلمپ و دریافت کد اقتصادی99
11 

 مهندس رستمی، مهندس 

آقازاده، مهندس سالک و دکتر  

 شجاعی 

-شبکه هوشددمند  تهیه لیست مشخصات اعضای انجمن

بررسددی سدداز و کددار برگددزاری انتخابددات  اقدددامات و 

  مکاتبات الزم(

12 

دکتر فتوحی، مهندس سالک و   

 دکتر شجاعی 

مددابین انجمددن و شددرکت نامه فیارسال تفاهمتدوین و  

 گاز جهت مدیریت هوشمند مصرف گاز
13 



 
مهندس عزیزی/ دکتر  

 فریدونیان 

 صددالحیت  الزم شددرایط و جزییددات گددزارش ارسددال

 خاندده مهندددس و هوشددمند شددبکه مهندددس ایحرفدده

 علمی  هایانجمن  کمیسیون برای  هوشمند

14 

 
مهندس  / نژاددکتر رشیدی

 مهدوی

مدددت آموزشددی بددرای کوتاههای  دورهبرگزاری  پیگیری  

مددابین و همچنددین انعقدداد تفاهمنامدده فیصنایع مختلف  

 افزاریهای نرمانجمن شبکه هوشمند و انجمن شرکت 

15 

 

 عزیزی  مهندس

 اسددتخراج برای انجمن  آمادگی  اعالم  و  درخواست   ارائه

 بار  پاسخگویی  هایکنندهتجمیع  استانداردهای  تدوین  و

 مرجددع همچنددین و انددرژی خدددمات هایشددرکت  و

 توانیر  به  بازیگران این  صالحیت   تاییدکننده

16 

 

 عزیزی  مهندس

 آموزشی  هایدوره  برگزاری  برای  آمادگی  گزارش اعالم

 و  کدداوی،داده  هددایروش  طریددق  از  رمزارزهددا  شناسایی

   توانیر  شرکت  به  کاویداده افزارهاینرم ارائه

17 

 
 ها کمیته  رئوسای

 در شددده انجددام هددایفعالیت  مکتددوب گددزارش ارائدده

   مختلف  هایکمیته
18 

 
 عزیزی  مهندس

 و گیددریرای بددرای انجمددن آرم  متفاوت  هایقالب   ارائه

 نهایی  لگوی انتخاب
19 

 

 

بازرس  امضاي محل حاضرین در جلسه  امضاي محل   



 پتیانگیورک باباملک قره 

 

 

 محمود فتوحی فیروزآباد 

 

 عزیزی عبدالرضا-9

 

 نژادرشیدی  مسعود-1

 

 

 

   فریدونیان علیرضا-2

 
   مدقق  هادی-3

 
  شفیعی قباد-4

 
 

 


