
 تعالیبسمه

 جلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران صورت  

  1400/ 06/ 30شنبه مورخ  سه :تاریخ 19:30تا  18 زمان:

 حاضرین در جلسه:

، دکتددر مهندددس یزیددزی، مهندددس درددار،مهندس سالک  مهندس مدقق،،  پتیان،  دکترقره،  دکتر فریدونیاننژاد،  دکتر رشیدی  آقایان:

 دکتر دقایینژاد،  دکتر روحانی، شفیعی

 دکتر شجایی ها:خانم

 ، دکتر یباپورمهندس خلج،  دکتر فتوحی غایبین:

 دستورجلسه:

های یلمی توسط آقای مهندس سالک و خانم  گزاری مجمع یمومی یادی و ارسال مدارک ده کمیسیون انجمن ارائه گزارش از در -1

 دکتر شجایی

 دین دانشگاه کاشان توسط آقای دکتر دقاییماها و قرارداد فی جوایز، پرداخت  از  گزارش ارائه -2

 فریدونیان و آقای شرفی دکترآقای  توسط تبریز دانشگاه دررسی قرارداد انجمن دا -3

 توسط آقای دکتر یباپور 1400ارائه گزارش از اقدامات انجام شده درای درگزاری کنفرانس  -4

 هاسای کمیتهها توسط رئوهای انجمن و ارائه درنامه یکساله درای کمیتهکمیتهدررسی ساز و کار  -5

 خالصه مذاکرات:
توضیحاتی در خصددود دسددتورکار جلسدده  فریدونیانشروع شد. در ادتدا، آقای دکتر  دا حضور ایضا ده صورت اسکایپی 18جلسه در سایت 

دسددتور جلسه پیشین ارائه ننمودند؛  دا توجه ده اینکه ایضای شورای اجرایی دازخورد و پیشنهادی در خصود صورتدر ادامه،    .دیان فرمودند

 جلسه توسط نمایندگان مشخص شده پیگیری شد.

 مباحددو و پیشددنهادات دکتر دقایی ادتدا دا توجه ده :بین دانشگاه کاشان ماها و قرارداد فیاز جوایز، پرداخت   گزارش  ارائه -1

مهندس یزیزی از قبددل مسددتولیت کمیتدده اینکه    ر فریدونیان توضیحاتی را مطرح نمودند مبنی درمذاکرات تلفنی دا دکته قبل و  جلس

ای نیمدده تمددام ریزی کرده دودند لذا درای اینکه درنامههم درای این کمیته درنامه  هاییاند و درنامهاشتهآموزش و پژوهش را دریهده د

ها دکتر دقایی دار کمیته انتشارات و همایشنماند مستولیت کمیته آموزش و پژوهش را مجددا مهندس یزیزی دریهده گیرد و یهده

پتیددان جه ده گزارشات ارائه شده ده دکتر فتوحی و دکتر قرهفرمودند که دا تو در مورد گزارش دانشگاه کاشان  همچنین ایشان  گردند.

در مددورد جددوایز و  دار قبلددی انجمددن تحویددل گردیددد.ددهی دانشگاه ده انجمن پرداخت شده و رسید آن ده دکتر فریدونیان خزاندده

 انجام شده است. و استعالمات تمامی تعهدات دانشگاه ها نیز دا توجه ده پرس و جوپرداختی

ها و جوایز ده صورت مکتددوب دددرای خددانم مستندات پرداختی پیگیری پرداخت جوایز توسط دکتر دقایی انجام شود و  دیدمقرر گر

یک فرمت یکپارچه درای  نژاد مقرر گردیدنگهداری شود. همچنین ده پیشنهاد دکتر رشیدیدکتر شجایی ارسال گردد تا در ددیرخانه 

 شود تهیه و از این ده دعد از این فرمت استفاده شود.ردوط میهایی که ده انجمن مگزارش مالی کنفرانس

ادتدا آقای دکتر فریدونیان توضیحاتی را در مورد     ها:های انجمن و ارائه برنامه یکساله برای کمیتهبررسی ساز و کار کمیته -2

و همگی ایضای شددورا نیددز موافددق ایددن  ها مطرح نمودندآموزش و پژوهش و کمیته انتشارات و همایش  کمیته  ی مستولیتجادجای 

  شدند.درنامه یکساله  ارائه و ها خواستار معرفی ایضای کمیته مردوط ده خوداز رئوسای کمیتهسپس  جادجایی دودند.



ها در جلسه دعدی ایضاء و درنامه یکساله کمیته مردوطه را ارائدده ده دلیل تصمیم جادجایی کمیته  آقای مهندس یزیزی و دکتر دقایی

نددژاد و مهندددس نمایند. آقای مهندس مدقق دا ایالم اینکه دا ایضای قبلی )آقایان مهندس درددار، مهندس خلددج، دکتددر روحددانیمی

ای دا ایضا کمیته درگزار جهت هماهنگی و ارائه درنامه کمیته صنعت جلسهده  دهند، فرمودند  ده کارشان ادامه می(  ، دکتر رفانسالک

همچنددین در مددورد  نماینددد.صالحدید ایضا ده اضافه نمودن یضوی ده کمیتدده در جلسدده دعدددی ایددالم مددید و در صورت  گردمی

 نامددهتفاهم داشد که نسخه اولیهمی ی گازنامه دا شرکت ملترین آن تفاهمهای این دوره نیز توضیحاتی را مطرح نمودند که مهمدرنامه

های جدید نامه ده نتیجه درسد و درنامهای دا شرکت ملی گاز هماهنگ گردد و دحو تفاهمارسال شده و تصمیم در این شد که جلسه

همچنین مقرر گردید که در جلسه دعدی شددورا آقددای دکتددر   گردد.نیز دعد از جلسه دا ایضا کمیته صنعت در جلسه دعدی ایالم می

نددژاد نیددز در ی دکتددر روحددانینجام شده در شرکت مکو داشته داشند. آقااز کارهای ا  ن از شرکت مکو دیوت گردند و گزارشیرفا

هددا، توضددیحاتی را میتددهمورد کمیته راهبردی و اهمیت ارسال درنامه راهبردی که قبال توسط کمیته راهبردی تهیه شده ده رئوسای ک

در مددورد کمیتدده  مطرح نمودند و تصمیم در آن شد که دا پیگیری از مهندس مهدوی درنامدده راهبددردی دددرای رئوسددا ارسددال گددردد.

در  الملددل رایکساله کمیته دددین ایضای کمیته و درنامه  که  الملل آقای دکتر شفیعی توضیحاتی را مطرح نمودند و قرار در این شددین

 ایالم نمایند. آینده شوراجلسه 

همدده مدددارک آمدداده و :  های علمیارائه گزارش از برگزاری مجمع عمومی عادی و ارسال مدارک به کمیسیون انجمن -3

 از ایضا درای کمیسیون ارسال گردد تا مراحل دعدی طی شود.جهت امضا خدمت ایضا ارسال گردید تا دعد از دریافت اصل امضا 

گردید و تایید شد. مقرر   قرارداد توسط آقای دکتر فریدونیان درای آقای شرفی ارسال  تبریز:  دانشگاه  ابررسی قرارداد انجمن ب -4

  درای آقای شرفی ارسال گردد تا ده صورت رسمی پاسخ دریافت گردد. امجددقرارداد  گردید

دا توجدده ددده اطایددات دریددافتی از خانم دکتر شجایی  :1400ارائه گزارش از اقدامات انجام شده برای برگزاری کنفرانس   -5

مهرمدداه تمدیددد شددد و مشددکالت نمایدده کددردن  15مقاله دریافت گردید و مهلت ارسال مقاله تا   65دانشگاه تبریز ایالم نمودند که  

 ده صورت کامل رفع شد. ieeeمقاالت در سایت 

رسانی سایت انجمن و تولید محتوا و ارائدده اخبددار روزدههای  استراتژیدر مورد    یگزارش  مقرر گردید  بروزرسانی سایت انجمن: -6

 در جلسه دعدی توسط دکتر فریدونیان ارائه گردد. در سایت

 

 مصوبات 

 ردیف شرح مصوبه کنندهکننده/پیگیریاقدام مهلت اقدام

 

 مهندس یزیزی و دکتر دقایی 

داری مستولیت کمیته آموزش و پددژوهش توسددط یهده

هددا توسددط کمیته انتشارات و همایشمهندس یزیزی و  

 دکتر دقایی

1 

 
 دکتر دقایی 

 درتر  تز  مسادقه  درندگان  ده  نقدی  جوایز  ارائه گزارش از

 ها ده انجمنو ارسال مستندات پرداختی
2 

 
 فریدونیان  دکتر

روزرسددانی سددایت های دهدر مورد اسددتراتژی  گزارش  ارائه

 انجمن
3 

 
 یباپور دکتر 

 درگددزاری  دددرای  شددده  انجددام  اقدددامات  از  گزارش  ارائه

  1400 کنفرانس
4 



 
 ها رئوسای کمیته

های انجمن و ارائدده درنامدده یکسدداله دررسی ساز و کار کمیته

 هادرای کمیته
5 

 6 مادین انجمن و دانشگاه تبریز دررسی قرارداد فی آقای شرفی / فریدونیان  دکتر 

بازرس  امضاي محل حاضرین در جلسه  امضاي محل   

 پتیانگیورک باباملک قره 

 

 

 

 بقایی حمیدرضا-6

 نژادروحانی  مهدی-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزیزی عبدالرضا-8

 

 نژادرشیدی  مسعود-1

 

 

 

   فریدونیان علیرضا-2

 
   مدقق  هادی-3

 
  شفیعی قباد-4

 
 بردبار جمشید-5

 
 

 


