
 تعالیبسمه

 جلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران صورت  

  1400/ 03/ 05چهارشنبه مورخ  :تاریخ 19:45تا  18 زمان:

 حاضرین در جلسه:

، دکتددر مهندددس یزیددز   ،مهندددس رمددت ی،  مهدددو   مهندسمهندس مدقق،  پتیان، دکتر فریدونیان،  دکترقرهدکتر فتوحی،    آقایان:

 شفیعی

  غایبین:

 ، دکتر شجایینژادرشید  دکتر  ،دکتر کتابی نفیسی،  دکتر،  دکتر بیاتمهندس مالک،  دکتر کالنتر، 

  مدعوین:
 ، دکتر یباپوردکتر بقایی

 دستورجلسه:
 پیشین  نشست جلسهصورت  تصویب -1

  دانشگاه  ن اینده  تومط  برتر   تز  مسابقه  برندگان  به  نقد   جوایز  ه چنین  و  انج ن   و  کاشان  دانشگاه  مابینفی  قرارداد   از   گزارش   ارائه  -2

 کاشان

 بقایی دکتر تومط تبریز دانشگاه به کاشان دانشگاه کنفرانس کردهزینه  گزارش ارائه -3

 تبریز دانشگاه  به  ارمال از قبل حقوقی مشاور یا شرفی آقا  مهدو ، مهندوس تومط تبریز دانشگاه با انج ن  قرارداد بررمی -4

 یباپور دکتر تومط اردیبهشت  اول هفته  تا ieee مایت در کنفرانس مقاالت  کردن ن ایه برا  اولیه اقدامات  انجام -5

  مهدو   مهندس تومط انج ن مختلف ها برنامه  در 97 مال و 98 مال  مکتسبه امتیازات مقایسه -6

 فریدونیان  دکتر/آقازاده مهندس تومط اصفهان  شهردار  و انج ن مابینفی نامهتفاهم  امضا  پیگیر  -7

 فریدونیان دکتر تومط اصفهان  شهردار  در هوش ند شهر و هوش ند خانه موضوع با  آموزشی وبینارها  برگزار  پیگیر  -8

  تومط (  الزم  مکاتبات  و  اقدامات)  انتخابات  برگزار   کار  و  ماز  بررمی-هوش ند   شبکه  انج ن  ایضا   مشخصات  لیست  تهیه -9

 دبیرخانه -آقازاده  مهندس

  و   مالک   مهندس  فتوحی،  دکتر   اقا   تومط   گاز  مصرف   هوش ند  مدیریت  جهت  گاز  شرکت   و   انج ن  مابینفی  نامهتفاهم   گزارش -10

  شجایی دکتر

  شجایی دکتر/مالک مهندس   آقا  تومط  هوش ند خانه گواهی صدور برا  بودجه  و  برنامه مازمان به انج ن  آمادگی ایالم  گزارش -11

 فریدونیان  دکتر  آقا  تومط اقتصاد  کد دریافت و پل پ دفاتر ،99 مال مالیاتی اظهارنامه  ارائه جهت الزم اقدامات  انجام -12

 هوش ند  خانه گواهی صدور کارگروه تومط هوش ند خانه گواهی  صدور  کار و کسب مدل  امتخراج گزارش -13

  ک یسیون   برا   هوش ند  خانه  مهندس  و  هوش ند   شبکه  مهندس   ا حرفه   صالحیت   الزم   شرایط  و  جزییات  ارمال  گزارش -14

 فریدونیان  دکتر و یزیز  مهندس تومط یل ی ها انج ن 

  ها  شرکت   و  بار  پامخگویی  ها کنندهتج یع  امتانداردها   تدوین  و  امتخراج  برا   انج ن  آمادگی  ایالم  و  درخوامت  ارائه  -15

  یزیز  مهندس آقا  تومط توانیر به بازیگران این  صالحیت تاییدکننده مرجع ه چنین و انرژ  خدمات



  افزارها  نرم   ارائه  و  کاو ،داده   ها روش   طریق  از  رمزارزها  شنامایی  آموزشی  ها دوره   برگزار   برا   آمادگی  ایالم  گزارش -16

 یزیز   مهندس آقا   تومط توانیر شرکت به کاو داده

 هاک یته رئوما   تومط مختلف ها ک یته در شده انجام ها فعالیت  مکتوب  گزارش ارائه -17

 نهایی لگو  انتخاب و گیر را   برا  یزیز  مهندس آقا  تومط انج ن  آرم متفاوت ها قالب  ارائه -18

 و  هوشدد ند  شددبکه  انج ن  مابینفی  نامهتفاهم  انعقاد  ه چنین  و  مختلف  صنایع  برا   آموزشی  مدتکوتاه  ها دوره  برگزار   پیگیر  -19

 افزار نرم ها شرکت انج ن

 خالصه مذاکرات:
توضیحاتی در خصوص دمتورکار جلسه بیان پتیان قرهشروع شد. در ابتدا، آقا  دکتر    با حضور ایضا به صورت امکایپی  18جلسه در مایت  

توضددیحات جلسه پیشین ارائه نن ودنددد  با توجه به اینکه ایضا  شورا  اجرایی بازخورد و پیشنهاد  در خصوص صورتدر ادامه،    .فرمودند

 :گردیدجلسه جار  ینوان و موارد صورتها  انجام شده در هر ک یته ها  اجرایی مختلف انج ن، در خصوص فعالیتریامت ک یته

دکتر بقایی بدده ن ایندددگی از دکتددر کتددابی   :کنفرانس شبکه هوشمندری  گزارش نماینده دانشگاه کاشان در خصوص برگزا -1

امددت. ریامددت نددداده هنوز اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده امت و بخش مالی اقدامی در این جهت انجام ینوان ن ودند که  

دکتددر   دانشگاه در هفته آتی خواهند داشت.ا  در این خصوص با ریامت  دانشکده مهندمی دانشگاه کاشان ایالم ن ودند که جلسه

 بقایی اضافه ن ودند که ه چنان پیگیر موضوع خواهند بود.

دکتر یباپور به ینوان ن اینده دانشگاه تبریز ایددالم ن ودنددد  :1400 سالخصوص کنفرانس   درتبریز    گزارش نماینده دانشگاه -2

بددرا  ن ایدده کددردن مقدداالت ارمال مدارک مورد نیاز ه چنین به    ایشانآن آماده شده امت.  ها   ت امی بخشمایت کنفرانس و  که  

با مخنرانان کلید  خارجی و داخلددی ه و اضافه ن ودند که آقا  دکتر مح د  اشاره ن ود  جار در هفته    ieeeکنفرانس در مایت  

رمددانی بدداقی تنهددا اطالعو پومترها  فارمی و انگلیسی نیز آماده شده امت و در مایت قرار داده شده  ،اند. ه چنینه اهنگ کرده

مددابین انج ددن و در خصددوص اصددالا قددرارداد فیمهدو   در ادامه، مهندس    مانده امت که از انج ن درخوامت ه کار  کردند.

توان ک ترین حاشیه و مالیات را نامه برگزار  کنفرانس، میاشاره به آیین. ایشان بیان ن ودند که با دانشگاه تبریز مطالبی ارائه ن ودند

 داد.اختصاص به قرارداد 

و انتشددار آن تومددط ک سددیون   ها  یل ددیمهندس مهدو  با اشاره به امتیاز مکتسبه انج ن از ک یسیون انج ن  کمیته راهبردی: -3

اشاره تومط آنها    Aو کسب رتبه  ها  رمز، باد  و خورشید   انج نبه یدم تغییر امتیاز  ،  ها  یل ی در مایت وزارت یلومانج ن

ایشان  در ادامهها  مختلف ارزیابی و امتیاز مکتسبه انج ن شبکه هوش ند ارائه ن ودند. ن ودند. ایشان ه چنین گزارشی از شاخص

امتیدداز ها  مختلددف،  در شدداخصتومط انج ددن  امتیاز کسب شده    تومط انج ن و ه چنین  739و امتیاز    Bاشاره به کسب رتبه  با  

امتیاز، صفر   480را با مقف    انج ن امتو نشریات  مدیریت یل ی و ایفا  نقش مرجعیت که شامل مکتوبات    مکتسبه در شاخص

مهندددس . بیددان کردندددضعیف را الت ملی و ارتباطات در خصوص شاخص تومعه تعامامتیاز دریافتی انج ن  بیان کردند. ه چنین  

ها  مختلددف در هددا  مختلددف ملددی و انجددام مصدداحبهنامه بددا بخش، چاپ نشریه، انعقاد تفاهماکتسابیبرا  افزایش امتیازمهدو   

 خصوص مسایل یل ی را پیشنهاد ن ودند. 

ا  در این خصوص اشاره ند به برگزار  جلسهآقا  مهندس مدقق در خصوص کارگروه صدور گواهی خانه هوش  :صنعت کمیته  -4

صدددور  زمینهها  انجام شده در  بررمی فعالیتمانند  انجام اقداماتی    ،ن ودند. در ادامه دکتر فریدونیان اضافه ن ودند که در کارگروه

ارشددناس بددا راهبددر  برا  انجام آن یددک کال لل در راس اهداف کارگروه قرار گرفته که  گواهی خانه هوش ند در مطح ملی و بین

 ت ددامی  تددا  ن ودنددد  پیشددنهاد  یزیددز   مهندس  آقا   آماده شده امت.آن  مهندس یزیز  امتخدام شده امت که گزارش اول و دوم  

 ه چنددین و  هوشدد ند  خاندده  مهندددس  و  هوشدد ند  شبکه  مهندس  ا حرفه  صالحیت  اصفهان،  شهردار   نامهتفاهم  به  مربوط  مباحث



 مهندس و فریدونیان دکتر یزیز ، مهندس مدقق، مهندس از متشکل که  مربوطه  تخصصی  کارگروه  در  هوش ند  خانه  گواهی  صدور

 .شود تلفیق و تج یع ،امت مهدو 

 اشدداره ن ودنددد.  EPFLدکتر شفیعی به ارائه وبینار  در خصوص امنیت مایبر  تومط دکتر امینددی از دانشددگاه    الملل:کمیته بین -5

 اشاره ن ودند.تومط ک یته ایشان ه چنین به ارائه گزارشات ماهانه به صورت مستند 

دکتددر خدددمات خاندده هوشدد ند تومددط نامه بین شهردار  اصفهان و انج ن، به تنظیم شددرا مهندس آقازاده با اشاره به تبادل تفاهم -6

برا  ارائه به شهردار  اصفهان در هفته جار  خبر دادند. ایشددان ه چنددین از برگددزار  نشسددت دیگددر  بددا شددهردار  فریدونیان  

خاندده آموزشددی برگزار  وبینار  بهدکتر فریدونیان نامه ه چون شهر هوش ند اشاره کردند. اصفهان در خصوص بندها  دیگر تفاهم

ایشان  ،شهر هوش ند در شهردار  اصفهان اشاره ن ودند. ه چنینخرداد و ه چنین وبینار دیگر با موضوع   9خودتامین در    هوش ند

مورد یالقدده وضایات  ماز  به خانه هوش ند و شهر هوش ند ه چون اینترنت اشیا را    رتبطوبینارها  تخصصی با موضویات مدیگر  

هوس، پیشنهاد برگزار  یددک مدد ینار در ایددن مهندس مدقق نیز با اشاره به برنامه کاربرد  کالب  .ینوان ن ودندشهردار  اصفهان  

 .را ینوان ن ودندبستر در خصوص بحران انرژ ، مدیریت هوش ند مصرف و خانه هوش ند 

گروه گزارش مفصلی از ی لکرد ماهیانه به ه راه مستند ارائه دهددد. مهندس رمت ی پیشنهاد دادند که در هر جلسه، هر ک یته و کار -7

دکتر شفیعی با اشاره به یدم وجود نقشه راه مشخص برا  انج ن، پیشنهاد دادند خط مددش کلددی انج ددن بایددد تعیددین و اقدددمات 

ه کددار    ،را  پیشبرد این هدددفایشان ب  ال للی باید انجام شود.راهبرد  مورد نیاز برا  برجسته شدن انج ن در مطح ملی و بین

 گشا دانستند. دانشجویان تحصیالت تک یلی را مشکل

 در تیر 26 تاریخ در آن نتایج و پایان یابد 20 مایت در تیر 25 تاریخ در و  آغاز  8  مایتتیر    23  تاریخ  در  انتخاباتمصوب شد که   -8

 در یدداد  ی ومی مج ع و صبح 8 مایت ماه  تیر  26  تاریخ  در  العادهفوق  ی ومی  مج ع. ه چنین،  شود  ایالم  یاد   ی ومی  مج ع

 .شود برگزار 10 مایت درتیر  26 تاریخ

اقدامات الزم برا  دریافت پل پ تجار  و دریافت کد اقتصاد  تا پایان خرداد ماه، به آماده شدددن انجام به دکتر فریدونیان با اشاره  -9

 گزارش مالی نهایی انج ن تا زمان برگزار  مج ع یاد  ی ومی اشاره ن ودند. 

 مصوب شد که انتخاب آرم انج ن تومط هیات مدیره جدید صورت پذیرد. -10

 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  نقد   جوایز  ه چنین  و  انج ن

 برتر

1 

 
 بقایی   دکتر/ کتابی  دکتر

 بدده  کاشددان  دانشددگاه  کنفددرانس  کردهزیندده  گزارش  ارائه

  تبریز  دانشگاه
2 

 
 یباپور  دکتر

 بدده  کاشددان  دانشددگاه  کنفددرانس  کردهزیندده  گزارش  ارائه

 بقایی  دکتر  تومط تبریز  دانشگاه
3 

 
 یباپور دکتر 

 برگددزار   بددرا   شددده  انجددام  اقدددامات  از  گزارش  ارائه

  1400 کنفرانس
4 

قراردادن لگو  انج ن در کنار لگو  دانشگاه تبریز در  یباپور  دکتر  5 



 مایت کنفرانس

 6 مابین انج ن و دانشگاه تبریز بررمی قرارداد فی آقا  شرفی / فریدونیان  دکتر 

 7 الزح ه مایت انج نپرداخت حق دکتر فریدونیان  

مهندس  / فریدونیان  دکتر 

 آقازاده 

 مابینفی  نامهتفاهم  چارچوب  در  هاه کار   از  گزارشی

 اصفهان  شهردار  و انج ن
8 

 

 دبیرخانه/شورا  انج ن

آغاز و   8تیر مایت    23مصوب شد انتخابات در تاریخ  

و نتایج آن در   پایان یابد  20مایت    درتیر    25در تاریخ  

 تیر در مج ع ی ومی یاد  ایالم شود 26تاریخ  

9 

 

 انج ن  شورا /دبیرخانه

 8تیر ماه مایت    26العاده در تاریخ  مج ع ی ومی فوق

در مددایت  26صبح و مج ع ی ومی یدداد  در تدداریخ 

 برگزار شود. 10

10 

  دکتر خانم  و مالک مهندس 

 شجایی 

 و مج ددع برگددزار  بددرا   شددده  انجام  اقدامات  گزارش

   انتخابات
11 

 
 دکتر فریدونیان 

 اظهارنامدده  ارائدده  جهددت   گزارش اقدددامات انجددام شددده

   ، دفاتر پل پ و دریافت کد اقتصاد 99 مال  مالیاتی
12 

 
  مهندس مدقق، مهندس

  و فریدونیان  دکتر یزیز ،

 مهدو   مهندس

 نامددهتفاهم  بدده  مربددوط  مباحددث   ت ددامی  تلفیق  و  تج یع

 شددبکه  مهندددس  ا حرفدده  صالحیت   اصفهان،  شهردار 

 صدددور  ه چنددین  و  هوشدد ند  خانه  مهندس  و  هوش ند

  مربوطه تخصصی  کارگروه در  هوش ند خانه  گواهی

13 

 

 شورا  اجرایی انج ن 

 خصددوص  درهددوس  کالب  بسددتر  در  مدد ینار  برگزار 

 خاندده و مصددرف هوشدد ند مدددیریت  انددرژ ، بحددران

 هوش ند

14 

مالک و  دکتر فتوحی، مهندس  

 دکتر شجایی 

مددابین انج ددن و شددرکت نامه فیارمال تفاهمتدوین و  

 گاز جهت مدیریت هوش ند مصرف گاز
15 

 
مهندس  / نژاددکتر رشید 

 مهدو 

مدددت آموزشددی بددرا  کوتاهها   دورهبرگزار   پیگیر   

مددابین نامدده فیو ه چنددین انعقدداد تفاهمصنایع مختلف  

 افزار ها  نرمشرکت انج ن شبکه هوش ند و انج ن 

16 

 
 ها ک یته  رئوما 

 در شددده انجددام هددا فعالیت  مکتددوب گددزارش ارائدده

   مختلف  ها ک یته
17 

 
 یزیز   مهندس

تومددط هیددات مدددیره   نهایی  لگو   انتخابمصوب شد  

 بعد  صورت پذیرد.
18 



 

حاضرین  امضاي محل  

حاضرین در جلسه  امضاي محل  
 پتیانگیورک باباملک قره 

 

 

 محمود فتوحی فیروزآباد 

 

 

 عزیزی عبدالرضا-5

 

 نژادرشیدی  مسعود-1

 

 

 

   فریدونیان علیرضا-2

 
   مدقق  هادی-3

 
  شفیعی قباد-4

 
 

 


