
 تعالیبسمه

 جلسه کمیته اجرایی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران صورت  

  1400/ 10/ 1مورخ  چهارشنبه :تاریخ 19:40تا  18 زمان:

 حاضرین در جلسه:

، ، دکتر عباپور، مهندددس ج دد ، دکتر بقاییمهندس عزیزی  پتیان، مهندس مدقق،دکترقره،  دکتر فریدونیاننژاد،  دکتر رشیدی  آقایان:

 زاده، مهندس سالک، دکتر صالحی، دکتر شفیعیمهندس ساداتی

 ها:خانم

 نژاد، جانم دکتر شجاعیدکتر روحانی  ،دکتر فتوحی،  ، مهندس بردبارمهندس آقازاده غایبین:

 دستورجلسه:
 1400ارائه گزارش از برگزاری کنفرانس شبکه هوشمند   -1

شهرک   -2 در  انرژی  مدیریت  و  هوشمندسازی  مورد  در  میزگرد  و  کارگاه  صنعتی  تشکیل  مرکز  های  در  انرژی  مدیریت  رویداد  در 

 دهی تگشتاب

نژاد برای تدوین و نهایی آذر برای آقای دکتر روحانی   15ها برای اصالح سند راهبردی تا  ارسال نظرات و پیشنهادات رئوسای کمیته  -3

 راهبردی کردن سند 

 . هایی که برنامه جود را اعالم ننمودندبرنامه یکساله کمیته ارائه    -4

 1401کنفرانس  یمیزبان  انجام مکاتبه با دانشگاه تهران و جواجه نصیر و پژوهشگاه نفت برای  -5

 ایجاد هیئت امنای انجمن و پیشنهاد اعضاء توسط اعضای شورای اجرایی  -6

 فرانس بروزرسانی اعضای کمیته دائمی کنتشکیل و   -7

 خالصه مذاکرات:
نمایندددگان مشددده شددده   آقای دکتر فریدددونیان و  دستورج سه توسط  و  شروع شد  با حضور اعضا به صورت اسکایپی  18ج سه در ساعت  

 پیگیری شد.

 1400با توضیحات آقای دکتر عباپور در کنفرانس شبکه هوشددمند    :1400ارائه گزارش از برگزاری کنفرانس شبکه هوشمند    -1

مقالدده  4مقاله توسددط نویسددندگان ایرانددی،  177مقاله رد شد.  90مقاله پذیرفته و  106مقاله ارسال گردید که   196دانشگاه تبریز  در  

داور  70همچنددین  مقاله به صورت مشترک توسط نویسندگان ایرانی و غیرایرانی نوشته شده بود.  15توسط نویسندگان غیرایرانی و  

ها و اقدامات انجام گرفتدده در کنفددرانس کردند. و سایر توضیحات تکمی ی از سدنرانی ها و کارگارهبرای داوری کنفرانس همکاری 

نیز توسط دکتر عباپور در ج سه شورای اجرایی مطرح شد. همچنین مقرر گردید در ج سه بعدی شورای اجرایی آقای دکتر رستمی 

 .حضور یابند 1400های مالی کنفرانس جهت ارائه گزارشی از بحث

های کنفددرانس در ادامه با پیشنهاد اعضاء شورای اجرایی پیشنهاد گردید اقداماتی انجام شود که به طور جاص تح ی ی بر روی مقاله

های مقاالت کنفرانس با مقایسه باها و صنایع مشده گردد و انجام شود تا سمت و سوی مباحث شبکه هوشمند در دانشگاه  1400

تا شده های هوشمند مشده روز و مورد نیاز کشورهای پیشرفته دنیا در بحث شبکهمباحث به، ای هوشمندهالم  ی معتبر شبکهبین

های بعد استفاده کرد. از طرفی مقرر گردید در ج سه بعدی شددورای اجرایددی رئوسددای بتوان از آن در کنفرانس شبکه هوشمند سال

گیری تصددمیم  در ایددن جصددوصمطرح کنند تددا    1401کنفرانس سال    مورد نظر جودشان را برای  جاص  هایها محورها و تمکمیته



 شود.

دانشگاه تهران و جواجه :   1401انجام مکاتبه با دانشگاه تهران و خواجه نصیر و پژوهشگاه نفت برای میزبانی کنفرانس    -2

بنابراین تصمیم بددر آن . ندارندنصیر و پژوهشگاه نفت طی پاسخ مکاتبه انجمن را دادند و اعالم کردند شرایط برگزاری کنفرانس را 

 را دارد به عنوان میزبان انتداب گردد. 1401شد که اگر مرکز پژوهشی و تحصیالت تکمی ی کرمان آمادگی برگزاری کنفرانس سال 

های صنعتی در رویداد مدیریت انرژی تشکیل کارگاه و میزگرد در مورد هوشمندسازی و مدیریت انرژی در شهرک  -3

های هوشمند صنعتی توسط آقای مهندس مدددقق مقرر گردید کارگاهی با موضوع بحث ایجاد ریزشبکه  :دهی تگشتابدر مرکز  

و میزگرد با عنوان کسب و کارهای جدید در بحث انرژی الکتریکی توسط آقای دکتر فریدونیان تشکیل گردد. همچنین آقای دکتددر 

 را مطرح نمودند. Flexibility راهکارهای ارتقاء ی و پن ی با عنوانبقایی پیشنهاد تشکیل کارگاهی در حوزه امنیت سایبر

نژاد آذر برای آقای دکترر روحرانی  15ها برای اصالح سند راهبردی تا  ارسال نظرات و پیشنهادات رئوسای کمیته  -4

نژاد تددر روحددانیبا توجه به پیغام مهندس مهدوی رئیس سابق کمیته راهبددری و دکبرای تدوین و نهایی کردن سند راهبردی:  

رئیس کمیته راهبری مبنی بر زمانبر بودن تکمیل مستندات، مقرر گردید که رئوسای کمیته مستندات برای ارزیددابی وزارت ع ددوم را 

نامدده بددا یکددی از همچنین مقرر گردید در ج سه بعدی شورای اجرایی برای همکدداری و تبددادل تفاهم  در اسرع وقت تکمیل نمایند.

 ی شود.گیرمجالت تصمیم

مقرر گردید آقایان دکتر فتوحی، دکتر قددره پتیددان، دکتددر کالنتددر، دکتددر : روزرسانی اعضای کمیته دائمی کنفرانسهتشکیل و ب  -5

نژاد، دکتر شفیعی، دکتر عباپور و دکتر بقددایی بدده زاده، دکتر فریدونیان، دکتر صفدریان، دکتر بدری، دکتر رشیدیقرویان، دکتر قاضی

 ه دائمی کنفرانس انتداب گردند.عنوان اعضای کمیت

 

 مصوبات 

 ردیف شرح مصوبه کنندهکننده/پیگیریاقدام مهلت اقدام

 

 دکتر فریدونیان 

برای   1400تح یل مقاالت کنفرانس شبکه هوشمند سال  

مشده شدن جهت و سمت و سددوی مباحددث مطددرح 

 شده در مقاالت شبکه هوشمند

1 

 
 ها رئوسای کمیته

تم جدداص بددرای کنفددرانس شددبکه مطرح کردن محور و  

 گیری در مورد آنو تصمیم 1401هوشمند سال 
2 

 
 نژاد دکتر رشیدی

میزبانی مرکز پژوهشی و تحصیالت تکمی ی کرمان برای 

 1401کنفرانس شبکه هوشمند سال 
3 

 

مهندس مدقق، دکتر  

 فریدونیان و دکتر بقایی 

هوشددمند های  تشکیل کارگاه با عنددوان ایجدداد ریزشددبکه

صنعتی توسط مهندس مدقق، میزگرد با عنددوان کسددب و 

ای جدید در بحددث انددرژی الکتریکددی تددوس دکتددر کاره

فریدونیان و کارگاه با عنوان امنیددت سددایبری و پن ددی بددا 

توسط دکتر بقایی   Flexibilityراهکارهای ارتقاء  عنوان  

 دهی تگدر رویداد مدیریت انرژی در مرکز شتاب

4 

 5   تکمیل مستندات برای ارزیابی وزارت ع وم ها کمیتهرئوسای   



 

 
 اعضای شورای اجرایی 

تفاهم تصمیم  تبادل  و  همکاری  برای  از گیری  یکی  با  نامه 

   مجالت برای ارزیابی انجمن
6 

یی که برنامه  ها رئوسای کمیته 

 اند جود را اعالم ننموده

 هاارائه برنامه یکساله کمیته 
7 

 

 اجرایی اعضای شورای 

انتداب آقایان دکتر فتوحی، دکتر قره پتیان، دکتر کالنتر، دکتر 

زاده، دکتر فریدونیان، دکتر صفدریان، دکتر  قرویان، دکتر قاضی

رشیدی  دکتر  دکتر  بدری،  و  عباپور  دکتر  شفیعی،  دکتر  نژاد، 

 بقایی به عنوان اعضای کمیته دائمی کنفرانس

8 



 

بازرس  امضاي محل حاضرین در جلسه  امضاي محل   

 پتیانگیورک باباملک قره 

 

 

 

 بقایی حمیدرضا-5

 نژادروحانی  مهدی-6

 

 

 

 

 

 

 

 خلج حسین سیامک-7

 

 عزیزی عبدالرضا-8

 

 نژادرشیدی  مسعود-1

 

 

 

   فریدونیان علیرضا-2

 
   مدقق  هادی-3

 
  شفیعی قباد-4

 
 

 


