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 جلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران صورت  

  1400/ 08/ 26مورخ  چهارشنبه :تاریخ 19:45تا  18 زمان:

 حاضرین در جلسه:

عباپور، مهن س  ، دکتر دکتر بقایینژاد،  دکتر روحانی، مهن س عزیز  ،پتیان،  دکترقره،  دکتر فری ونیان  ،نژاددکتر رشییی   آقایان:

 ، دکتر شفیعی، مهن س ساداتیخلج

 دکتر شجاعی ها:خانم

 ، مهن س سالک، دکتر فتوحی، مهن س بردبارمهن س م قق، مهن س آقازاده غایبین:

 دستورجلسه:

زاده  مهن س آقاارگروه دانشجویی، آقا   زاده به عنوان مسئول کج ی : آقا  دکتر صالحی   ها  همکاران و اعضا معرفی و برنامه  -1

 به عنوان مسئول کارگروه توسعه و خانم دکتر شجاعی به عنوان رئیس دبیرخانه انجمن

 1400ین  داور  کنفرانس از اق امات انجام ش ه و وضعیت مقاالت تسلیم ش ه و فرآ  گزارش ارائه -2

 هاارائه برنامه یکساله برا  کمیته  -3

 پیشنهاد ایجاد کارگروه دانشجویی و کارگروه توسعه  -4

 دهی تگ و همکار  در برگزار  روی اد م یریت انرژ  مرکز شتاب  تاسیس دفتر نماین گی انجمن در کرمان -5

 1401پیشنهاد میزبان کنفرانس  -6

 پیشنهاد ایجاد هیئت امنا  انجمن به عضویت روسا و اعضا  اثرگذار پیشین -7

 بروزرسانی اعضا  کمیته دائمی کنفرانس -8

 روزرسانی سایت انجمنبه ها ارائه گزارش در مورد استراتژ   -9

 خالصه مذاکرات:
همچنین با   دسیتورجلسیه توسیم نماین گان مشیده شی ه پیشیر  شی   و شیرو  شی  با حضیور اعضیا به صیورت اسیکای ی  18جلسیه در سیاعت 

 ها و سایر اعضا صادر و از طریق ایمیل برا  اعضا ارسال ش  توضیحات دکتر فری ونیان احکام اعضا  هیئت م یره و رئوسا  کمیته

ارگروه دانشاجویی   زاده به عنوان مساوو  کجدید: آقای دکتر صاالیی  های همکاران و اعضاایمعرفی و برنامه -1

 :کارگروه توساعه و خانم دکتر شاجاعی به عنوان رسید دبیرخانه انجمن زاده به عنوان مساوو آقای مهندس آقا
ها  خودشییان پرداختن   از جمله اق امات و زاده به عنوان مسییئول کارگروه دانشییجویی به معرفی برنامهابت ا آقا  دکتر صییالحی

ن  و معرفی یکی از اسیاتی  هیئت علمی شیبکه هوشیمن  انرژ  فعالیت دارهایی که در حوزه ها  ایشیان مکاتبه با دانشیشاهبرنامه

باشی   همچنین تمرکز بر مهارت افزایی دانشیجویان نسیل ج ی  در حوزه کسی  و میها برا  تشیکیل کارگروه دانشیجویی دانشیشاه

کمک   ها  مرتبم با این نیازها باها و دورهکار در شیبکه هوشیمن  انرژ ، نیازسینجی از صینایا فعال در این زمینه و تشیکیل ک س

 باش  ها  یکساله این کارگروه میا  از برنامهکمیته آموزش و پژوهش و سازمان آموزش فنی و حرفه

همچنین خانم دکتر شیجاعی نیز توضییحاتی را در مورد اعضیا و وفایب دبیرخانه م رم نمودن  و مهن س سیاداتی به عنوان عضیو 

 ج ی  دبیرخانه را معرفی نمودن  

 



همچنین در برگزار  روی اد   دهی تگ افتتام شیی  در مرکز شییتاب  دفتر انجمن:   نمایندگی انجمن در کرمان تاساید دفتر   -2

خودش را آغاز کرده اسیت  با توضییحات  ، انجمن همکار دهی تگ برگزار گرددم یریت انرژ  که قرار اسیت در مرکز شیتاب

ها  هزینهو  انجمن هم به عنوان همکار در آن قرار دارد   نژاد پوسییتر روی اد آماده و ارسییال شیی ه اسییت که لوگدکتر رشییی  

و موضیو  روی اد در ارتبا  با م یریت انرژ  شیود   دهی تگ و شیرکت شیهرکها  صینعتی پرداخت میروی اد توسیم مرکز شیتاب

 س م قق  من درخواسیت همکار  شی ه اسیت که مهنباشی   در برگزار  کارگاه از انجها  صینعتی میو هوشیمن سیاز  در شیهر 

ها  صینعتی اع م آمادگی نمودن  و از سیایر اعضیا خواسیته شی  که اگر در در تشیکیل کارگاه در مورد م یریت انرژ  در شیهر 

 توانن  مشارکت کنن  این بحث ع قمن  هستن  می

اجرایی انجام ها  واقا در تهران و پژوهشییک ه نفت تا جلسییه بع   شییورا   مکاتبات با دانشییشاه :1401میزبانی کنفراند   -3

 خواه  ش  

در جلسیه بع    دادن کمیته دائمی  انتداب و شیکل  روزرسیانی و گزارش بهروزرساانی اعضاای کمیته داسمی کنفراند:  به -4

 شود شورا  اجرایی خ مت اعضا ارائه داده می

رئوسیا و نای  رئوسیا   پیشینهاد گردی  که  پیشانهاد ایجاد هیو  امنای انجمن به عضاوی  روساا و اعضاای اارگذار پیشاین: -5

زاده، دکتر ب حایی به عنوان هیئت امنا سییه دوره قبل و همچنین اعضییا  اثرگذار پیشییین مانن  دکتر فرجی دانا و دکتر قاضییی

 انتداب گردن  

با توضیحات    :1400گزارش از اقدامات انجام شده و وضعی  مقاالت تسلیم شده و فرآیند داوری کنفراند    اراسه -6

درص  هم هزینه را پرداخت و کارها  پذیرش    60مقاله پذیرفته ش ه و اکثر مقاالت فابل نهایی را ارسال و    100عباپور،  آقا  دکتر  

درص     60هم چون    شود  در مورد تدفیب اعضا  انجمنآماده می  مقاله خود را انجام دادن   برنامه کنفرانس تا چن  روز آین ه

توافق    که همه به صورت کامل هزینه را پرداخت کنن  و دانششاه تبریز ع وه بر مبلغ  هزینه را پرداخت کردن  تصمیم بر آن ش

کردن  ولی این تدفیب برا  اعضا  انجمن در نظر گرفته نش  به یی که بای  لحاظ میهابه ان ازه مجمو  تدفیبش ه در قرارداد  

ها  مدتلب  ا  انجمن تدفیب داده شود در آین ه به شکلکن   همچنین به ان ازه مبلغی که قرار بود به اعضانجمن پرداخت می

افت  برا  این اعضا در نظر که در آین ه اتفاق می  از جمله تدفیب در حق عضویت انجمن یا تدفیب در دوره ها و کنفرانسهایی

   شود گرفته می

اق اماتی توسیم تع اد  از دانشیجویان دکتر رشیی   نژاد انجام شی ه اسیت و در حال کامل شی ن  :روزرساانی ساای  انجمنبه -7

هایی در مورد بحث برن  کردن و معرفی و بازدی  گسیترده سیایت انجمن نیز قرار شی  با افراد فعال در این حوزه صیحبتباشی    می

 م شود روز رسانی سایت انجاهایی برا  معرفی و بهانجام شود تا فعالیت

اعضیا    الملل توضییحاتی را م رم نمودن  آقا  دکتر شیفیعی به عنوان رئیس کمیته بین  :هااراسه برنامه یکسااله برای کمیته -8

 شییود  الملل نیز هماهنگ میشییون  و اولین جلسییه کمیته بیناعضییا به زود  به دبیرخانه اع م می کمیته تقریبا نهایی شیی ن  و

نظر خودشان را رسانی و م ال  مورد شود تا اط  ان از  شی  و دسیترسیی به اعضیا قرار داده میم راهلینک ین انجمن ه همچنین،

 .به اشترا  بشذارن 

آقیا  مهنی س عزیز  در مورد برنیامیه و اعضیییا  کمیتیه آموزش و پژوهش توضییییحیاتی را ارائیه فرمودنی  و فیاییل مربوطیه را بیه 

 دبیرخانه ارسال کردن  



ها روزرسیانی سین  راهبرد ، سین  به رئوسیا  کمیتهفرمودن  برا  اصی م و بهنژاد   نیز آقا  دکتر روحانیدبردر مورد کمیته راه

اولین جلسیه کمیته تشیکیل و تصیمیماتی هم برا  برنامه یکسیاله   ،ارسیال شی  تا نظرات و پیشینهادات سیایرین لحاظ گردد  همچنین

ه  نظرات خودشد     االدیات ت را ارا  آذر رئوسد   میته  15مقرر شد  ا    و اصی م سین  در نظر گرفته شی ه اسیت 

ا  داشده  ا شدن  ا  اا د   نژاد در جلسد  اد   شدورا ارائ نژاد ارسد   منن    آا   دمهر ر ا نیدمهر ر ا نی

  سدرا  ا تار  ا  سدرانم ر رسد ن    ا نظرات پتشدنا د  خودشد   را هم محرن نی دن  ا  اهوا  سدن  راهیرد  را

 نا دی مرد.

را کمک به رون  اجرایی و برگزار  کنفرانس شیبکه هوشیمن  که هرسیال   هادکتر بقایی محور اصیلی کمیته انتشیارات و همایش

  انرژ  و کسی  مجوزات الزم م رم نمودن   همچنین اعضیا  پیشینهاد  کمیته شیود و همچنین مجله شیبکه هوشیمنبرگزار می

ف ریان و دکتر معینی معرفی گردی  و پس از کامل شی ن ها شیامل آقایان دکتر شیفیعی، دکتر محم  ، دکتر صی انتشیارات و همایش

 گردد اعضا و برنامه یکساله، فایل مربوطه به دبیرخانه هم ارسال می

عضیوگیر  و ارتباطات آقا  مهن س خلج توضییحاتی را بیان کردن  و مقرر شی  در جلسیه بع   شیورا اجرایی در مورد کمیته 

نژاد اهمیت و کارایی کمیته عضییوگیر  و اعضییا و برنامه یکسییاله کمیته مربو  به خود را ارائه نماین   همچنین دکتر رشییی  

ها  این کمیته با ج یت هرچه بیشتر دنبال  رم کردن  تا برنامهرا م و فعال بودن در جذب عضوها  حقیقی و حقوقی ارتباطات

 شود 

 

 مصوبات 

 ردیف شرح مصوبه کنندهکننده/پیگیریاقدام مهل  اقدام

 

 مهن س م قق 

کارگاه و میزگرد در مورد هوشییمن سییاز  و  تشییکیل

ها  صییینعتی در روی اد م یریت انرژ  در شیییهر  

 دهی تگم یریت انرژ  در مرکز شتاب

1 

 
دکتر فری ونیان/خانم دکتر  

 شجاعی 

مکیاتبیه با دانشیییشیاه هایی که کنفرانس در آنجیا برگزار  

نشییی ه و همچنین پژوهشیییک ه نفت جهت برگزار   

 1401کنفرانس 

2 

 3 روزرسانی اعضا  کمیته دائمی کنفرانسبه دکتر فری ونیان  

 

 اعضا  شورا  اجرایی 

بیه این   ایجیاد هیئیت امنیا  انجمن و پیشییینهیاد اعضیییا

صیورت که رئوسیا و نای  رئوسیا  سیه دوره قبل و 

همچنین اعضییا  اثرگذار پیشییین مانن  دکتر فرجی دانا و 

 هیئت امنازاده، دکتر ب حایی به عنوان اعضا  دکتر قاضی

4 

 

 اعضا  شورا  اجرایی 

یا تدفیب در دوره  انجمن  ها و  تدفیب در حق عضویت 

افت  برا  اعضا  انجمن  کنفرانسهایی که در آین ه اتفاق می

 برا  آنها تدفیفی لحاظ نشردی     1400که در کنفرانس  

5 



 

 ها رئوسا  کمیته 1400آذر  15

ها برا  اص م  ارسال نظرات و پیشنهادات رئوسا  کمیته 

نژاد برا  آذر برا  آقا  دکتر روحانی  15سن  راهبرد  تا  

 نهایی کردن سن  راهبرد   ت وین و 

6 

 7 هاارائه برنامه یکساله کمیته  ها رئوسا  کمیته 

 

 

بازرس  امضاي محل حاضرین در جلسه  امضاي محل   

 پتیانگیورک باباملک قره 

 

 

 

 بقایی حمیدرضا-6

 نژادروحانی  مهدی-7

 

 

 

 

 

 

 

 خلج حسین سیامک-8

 

 عزیزی عبدالرضا-9

 

 نژادرشیدی  مسعود-1

 

 

 

   فریدونیان علیرضا-2

 
 

  شفیعی قباد-4

 
 

 

 


