
 تعالیبسمه

 جلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران صورت  

  1400/ 07/ 28مورخ  چهارشنبه :تاریخ 19:50تا  18 زمان:

 حاضرین در جلسه:

دکتددر ، مهندددم یزیددزی  ،مهندددم لددا    مهندددم مدددق ،  دکتر فتوحی،  ،نژادپتیان، دکتر رشیدیدکترقره،  دکتر فریدونیان  آقایان:

 ، مهندم لاداتیزاده، دکتر یباپور، مهندم طبیب دکتر بقایینژاد،  روحانی

 دکتر شجایی ها:خانم

 ، دکتر شفیعی، مهندم بردبارمهندم خلج غایبین:

 دستورجلسه:

 زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان حضور و لخنرانی آقای مهندم طبیب -1

 1400یند داوری کنفرانس از اقدامات انجام شده و وضعیت مقاالت تسلیم شده و فرآ  گزارش ارائه -2

 هاارائه برنامه یکسا ه برای کمیته  -3

 پیشنهاد ایجاد کارگروه دانشجویی و کارگروه تولعه  -4

 پیشنهاد تالیس دفتر نمایندگی انجمن در کرمان  -5

 دهی تگشتاب پیشنهاد همکاری در برگزاری رویداد مدیریت انرژی مرکز  -6

 1401پیشنهاد میزبان کنفرانس  -7

 پیشنهاد ایجاد هیئت امنای انجمن به یضویت رولا و ایضای اثرگذار پیشین -8

 بروزرلانی ایضای کمیته دائمی کنفرانس -9

 ها به انجمن ارائه گزارش از جوایز نقدی به برندگان مسابقه تز برتر و ارلال مستندات و پرداختی -10

 روزرلانی لایت انجمنهای بهراتژی ارائه گزارش در مورد الت -11

 بررلی قرارداد انجمن با دانشگاه تبریز -12

 خالصه مذاکرات:
هددای فعا یت توضددیتاتی در خصددو  نژادرشددیدیشروع شد. در ابتدا، آقددای دکتددر   با حضور ایضا به صورت الکایپی  18جلسه در لایت  

هددای اتدداق در مددورد فعا یت زادهآقای مهندم طبیب ،زاده و اتاق بازرگانی در کرمان و ارتباط آن با انجمن مطرح نمودند. لپسمهندم طبیب

نقش آفرینی انجمن شبکه هوشددمند در زمیندده کسددب و کددار نظرات و پیشنهاداتی در خصو   نقطهو  کرمان توضیتاتی بیان نمودند  بازرگانی  

 دلتورجلسه تولط نمایندگان مشخص شده پیگیری شد.ادامه، در  .بیان نمودند نرژیا

بددا توجدده بدده   :1400گزارش از اقدامات انجام شده و وضعیت مقاالت تسلیم شده و فرآیندد داوری کنردران     ارائه -1

درخوالت بددرای تمدیددد مهلددت ارلددال مقا دده که با توجه به   همقا ه دریافت شد  150توضیتات دکتر یباپور در حال حاضر تعداد  

همچنددین ایشددان اضددافه نمودنددد کدده بددرای شددود. دریافت  1400مقا ه برای کنفرانس    170که در مجموع حدودا  شود  بینی میپیش

الزم بددا دفتددر مکاتبددات  ،نیددزصددنعت  نظددر مورد مباحث ارائه برای نشست و لخنرانی جهتو  کنفرانس با صنعت  برقراری ارتباط  

شددکی  در خصو  هماهنگی و معرفی لخنران کلیدی صددنعت، تمهندم مدق     در همین رالتا،.  تتقیقات توانیر انجام شده الت

  ایالم آمادگی نمودند.در کنفرانس کارگاه و میزگرد 



زاده و قای دکتر صا تیمقرر گردید کارگروه دانشجویی با مسئو یت آ    :پیشنهاد ایجاد کارگروه دانشجویی و کارگروه توسعه -2

مطدداب  لددال گذشددته ریالددت   تصمیم بر آن شددد  کارگروه اجرایی و تولعه با مسئو یت آقای مهندم آقازاده ایجاد گردد. همچنین

 دبیرخانه انجمن به خانم دکتر شجایی متول گردد.

همچنین  دفتر در اختیار انجمن قرار گیرد.  دهی تگ ی در مرکز شتابمقرر گردید  :   تاسی  دفتر نمایندگی انجمن در کرمان  -3

 الزم را انجام دهد. های، انجمن همکاریدهی تگ برگزار گردددر برگزاری رویداد مدیریت انرژی که قرار الت در مرکز شتاب

جهددت درخوالددت همکاری خددانم دکتددر شددجایی مکاتبددات الزم  امقرر گردید آقای دکتر فریدونیان ب  :1401میزبانی کنرران    -4

پژوهشکده نفت نیز مکاتبات الزم با در بخش صنعت  انجام دهند. همچنین تهران و خواجه نصیر با دانشگاه 1401میزبانی کنفرانس 

  د.شوو مرکز مطا عات پژوهشی وزارت نفت انجام 

تواننددد پیشین می هایپیشنهادی که مطرح گردید دبیران یلمی یا دبیران کنفرانسروز رسانی اعضای کمیته دائمی کنرران :  به -5

نژاد مقرر گردید آقای دکتر فریدونیان بدده ینددوان دبیددر انجمددن، به ینوان ایضای کمیته دائمی معرفی شوند. با پیشنهاد دکتر رشیدی

بددرای ارائدده  نماینددده کمیتدده دائمددی، انجمددن اجرایددی جلسه شددورایهر در لپس   کمیته دایمی کنفرانس را مدیریت و شک  دهند.

 حضور داشته باشد.گزارشات 

ایضای شورای اجرایی انجمددن،   دمقرر گردی   پیشنهاد ایجاد هیئت امنای انجمن به عضویت روسا و اعضای اثرگذار پیشین: -6

ایضای پیشنهادی خود برای هیئت امناء انجمددن را بدده دفتددر انجمددن و دبیرخاندده ارلددال کننددد تددا در جلسدده بعدددی در مددورد آن 

 ری شود.گیتصمیم

ببا توضیتات دکتر   :ها به انجمنارائه گزارش از جوایز نقدی به برندگان مسابقه تز برتر و ارسال مستندات و پرداختی -7

 بقایی به صورت کام  انجام گردید.

را کم  به رونددد اجرایددی و برگددزاری  هادکتر بقایی متور اصلی کمیته انتشارات و همایش  :هاارائه برنامه یکساله برای کمیته -8

مطددرح مجله شبکه هوشمند انددرژی و کسددب مجددوزات الزم تدوین  شود و همچنین  کنفرانس شبکه هوشمند که هرلال برگزار می

ها شام  آقایان دکتر شفیعی، دکتر متمدی، دکتددر صددفدریان و دکتددر ایضای پیشنهادی کمیته انتشارات و همایش  ،نمودند. همچنین

 معینی معرفی گردید.

ی قبلددی تولددط مهندددم مهدددوی دنژاد توضیتاتی را مطرح نمودند که لددند راهبددری نیز آقای دکتر روحانیددر مورد کمیته راهبر

ها و همچنددین مشددخص دارد.  ذا مقرر گردید در جلسات آینده با توجه به برنامه یکسا ه کمیته تادریافت گردید که نیاز به اصالح

 شدن نتوه تامین منابع ما ی، اصالح و تدوین لند راهبردی انجام گیرد.

 

 مصوبات 

 ردیف شرح مصوبه کنندهکننده/پیگیریاقدام مهلت اقدام

 
 مهندم مدق  

تشکی  کارگدداه و میزگددرد برگزاری لخنرانی کلیدی و  

 1400در کنفرانس 
1 

 

 دکتر فریدونیان 

ایجددداد کدددارگروه دانشدددجویی بدددا مسدددئو یت دکتدددر 

زاده، کددارگروه تولددعه بددا مسددئو یت مهندددم صددا تی

 آقازاده و دبیرخانه انجمن با ریالت خانم دکتر شجایی  

2 

تالیس دفتر نمایندگی انجمن در کرمان و همکاری در  دکتر رشیدی نژاد   3 



 رویداد مدیریت انرژی در مرکز شتاب دهی تگ

فریدونیان/خانم دکتر  دکتر  

 شجایی 

و همچنددین تهددران و خواجدده نصددیر  مکاتبه با دانشگاه  

 1401پژوهشکده نفت جهت برگزاری کنفرانس 
4 

 5 روزرلانی ایضای کمیته دائمی کنفرانسبهتشکی  و  دکتر فریدونیان  

 6 ایجاد هیئت امنای انجمن و پیشنهاد ایضا ایضای شورای اجرایی  

 7 هاارائه برنامه یکسا ه کمیته ها کمیتهرئولای   

 8 صدور احکام هیات مدیره و شورای اجرایی دبیرخانه  

 

بازرس  امضاي محل حاضرین در جلسه  امضاي محل   



 پتیانگیورک باباملک قره 

 

 

 

 بقایی حمیدرضا-6

 نژادروحانی  مهدی-7

 

 

 

 

 

 

 

 عزیزی عبدالرضا-9

 

 نژادرشیدی  مسعود-1

 

 

 

   فریدونیان علیرضا-2

 
   مدقق  هادی-3

 
 

 


