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وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

  برق و الکترونیک وزارت صمت و کارشناسان این اداره برگزاری جلسات با مدیرکل دفتر صنایع

 کل در خصوص موضوعات مبتالبه اعضای انجمن؛

 های درخواست ارز اعضای انجمن و اعالم نظر در این خصوص به دفتر صنایع برق بررسی پرونده

 و الکترونیک وزارت صمت؛

 ر؛های ساخت داخل اعضای انجمن وفق قانون حداکثاعالم فهرست توانمندی 

 های اتوماسیون پاسخگویی به استعالمات وزارت صمت در خصوص ساخت داخل اقالم و پروژه

 صنعتی؛

 ها؛های مدیران عالی وزارت صمت با مسؤوالن تشکلحضور در نشست 

 انعکاس موارد اعالمی از سوی وزارت صمت به اعضا؛ 

 عه؛های زیر مجموی اطالعات درخواستی به این وزارتخانه و سازمانارایه 

 ؛صنعت ینظام مهندس حهیال در تکمیل یهمکار یاعالم آمادگ 

 ی توانیران؛حضور در فرآیند تدوین سامانه 

  عضویت انجمن در

هیأت نظارت بر اجرای 

-و کمیته قانون حداکثر

ذیل این  کارشناسیی 

 ؛هیأت

  انتخاب انجمن صنفی

های اتوماسیون شرکت

صنعتی به عنوان انجمن 

برتر فنی مهندسی 

 چهارمینکشور برای 

 ؛پی در پیسال 

  ارتقاء نقش مرجعیت

 انجمن؛

  عضویت در کارگروه

تخصصی خدمات فنی و 

مهندسی به دعوت 

معاونت پژوهش وزارت 

 صمت؛

 برداری ی بهرهصدور پروانه

های یکپارچه برای شرکت

های ی سیستمساز و سازنده

 اتوماسیون صنعتی؛

  پیگیری اجرای قانون

حداکثر و به روزرسانی 

های فهرست توانمندی

 یسامانهضای انجمن در اع

 ؛توانیران

  ایش روند تأمین پتداوم

های تجهیزات و سامانه

-اتوماسیون صنعتی پروژه

های بزرگ کشور و انعکاس 

 موارد احتمالی نقص قانون

 به وزارت صنعت؛ حداکثر
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 وزارت نفت

 

  برگزاری نشست با مسؤوالن اداره کل نظام تأمین کاال و تجاری سازی فناوری و شرکت در

 لیست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی نفت؛ های تدویننامهجلسات کارگروه بازبینی آیین

 هایستمیس یریقرارگ پیگیری ( کنترلDCSو ابزاردق )در فهرست گروه دوم اقالم  قی

 ؛صنعت نفت کیاستراتژ

  شناسایی انجمن به

-عنوان یکی از انجمن

های معتبر و قابل اتکا 

در اخذ مشاوره و 

های استعالم شرکت

 داخلی 

  تالش به منظور به حداکثر

رسیدن سهم اعضای انجمن 

های صنعت نفت از پروژه

 کشور؛

  دستیابی به نقش مرجعیت

 در وزارت نفت؛

3 

ره
دی

ت م
یأ

ه
 

اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی 

 ایران

 ی هیأت نمایندگان؛هانعضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران و حضور در جلسات ماه 

  ؛ ایرانصنعت احداث اتاق عضویت در کمیسیون 

 انجام تکالیف قانونی در قبال اتاق؛ 

 های آموزشی اتاق؛ها، جلسات و دورههماییحضور منظم در گرد 

 های مشترک به اعضا؛های تجاری و اتاقرسانی هیأتاطالع 

 های عضو اتاق؛ بندی تشکلحضور فعال در فرآیند ارزیابی و رتبه 

 ها در مرکز ملی رتبه بندی بندی شرکتتبههای رحضور مؤثر و مستمر در فرآیند تدوین شاخص

 اتاق ایران؛

 در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیاعضا  مبتال به پیگیری معضالت و مشکالت 

  ارتقاء جایگاه و اعتبار

-انجمن در میان تشکل

 های عضو اتاق؛

 های کمک مندی ازبهره

 ؛هابه تشکل اتاق

  ارتقاء دانش کارکنان

ی دبیرخانه در حوزه

 های تشکلی.فعالیت

 های کمک تداوم جذب

نقدی و غیرنقدی اتاق به 

 ها؛تشکل

 های استفاده از پتانسیل

قانونی اتاق به منظور رفع 

 موانع صنفی اعضای انجمن؛

  تالش در جهت تقویت

 جایگاه صنعتگران در اتاق؛
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اتاق بازرگانی صنایع، 

معادن و کشاورزی 

 تهران

 ؛ها در اتاق فکر تأمین اجتماعیی تشکلی انجمن به عنوان تنها نمایندهحضور نماینده 

  نی؛اهای بازرگی تمدید کارتمشکالت اعضا در زمینهو پیگیری حل انعکاس 

 های آموزشی اتاق؛ها، جلسات و دورهحضور منظم در گردهمایی 

 ؛ «انرژی و محیط زیست»و « کشاورزی و صنایع تبدیلی» هایحضور در کمیسیون 

  ارتقاء جایگاه و اعتبار

-انجمن در میان تشکل

 های عضو اتاق؛

  ارتقاء دانش کارکنان

ی دبیرخانه در حوزه

 های تشکلی.فعالیت

  تشویق و ترغیب اعضا به

 عضویت در اتاق؛

 های استفاده از پتانسیل

ه منظور رفع قانونی اتاق ب

 موانع صنفی اعضای انجمن؛

 های ممانعت از ثبت تشکل

 موازی در اتاق؛
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شورای هماهنگی 

های مهندسی، تشکل

 ای کشورصنفی، حرفه

)توجه: تعامل انجمن با 

سازمان برنامه و بودجه 

از طریق این شورا 

 شود(پیگیری می

 حضور در جلسات اصلی شورا؛ 

  بندی پیمانکاران، مشاوران و های رتبهنامههای تخصصی بازبینی آیینکمیتهحضور در جلسات

 پیمانکاران طرح و ساخت؛

  و ساخ نی، تامیحاطر یضوابط قراردادها یبازنگر کارگروهحضور در جلسات( تEPC؛) 

 حضور در کمیسیون طرح و برنامه اتاق؛ 

  ر کارگروه ارتباط با اتاق ایران؛دحضور 

  های ارایه شده به مجلس شورای اسالمی؛بررسی لوایح و طرححضور در جلسات 

 های عضو شورا؛ ای مدیران تشکلهای دورهحضور در نشست 

 ی نظام فنی و اجرایی؛حضور در جلسات کمیته 

 ی دایمی بیمه و مالیات؛حضور در کمیته 

 حضور در جلسات نهاد تعامل؛ 

 ی تخصصی صنعت؛حضور در کمیته 

 ی جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز؛ نامهزبینی آیینی باحضور در کمیته 

  ارتقاء جایگاه و اعتبار

-انجمن در میان تشکل

 های عضو شورا؛

  افزایش سطح تعامالت

انجمن با نهادهای 

حاکمیتی همچون 

سازمان برنامه و بودجه 

و مجلس شورای 

 اسالمی؛

 گیری از پتانسیل شورا بهره

جهت پیگیری مطالبات 

 صنفی؛

 اوم همکاری مؤثر با شورا تد

به منظور استفاده از 

های این تشکل در ظرفیت

 رفع مشکالت صنفی اعضاء؛
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فدراسیون صنعت 

 نفت

 ی فدراسیون صنعت نفت ایران؛عضویت در هیأت رییسه 

 ی تدوین استراتژی فدراسیون؛عضویت در کمیته 

 های فدراسیون؛حضور در جلسات و نشست 

 حضور در کمیسیونهای تخصصی فدراسیون؛ 

  معرفی انجمن به عنوان

یک تشکل فعال و 

تأثیرگذار به دیگر 

های بخش تشکل

 خصوصی؛

  حضور فعال در فدراسیون به

منظور پیگیری منافع 

مشترک بخش خصوصی از 

 طریق این فدراسیون؛ 

  تثبیت جایگاه آتی انجمن

 در فدراسیون؛
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صندوق نوآوری و 

 شکوفایی

 با صندوق نوآوری و شکوفایی جهت آشنایی اعضا با خدمات قابل ارایه توسط این  برگزاری نشست اعضا

 صندوق

 

مندی اعضای بهره

دانش بنیان از امکانات 

 صندوق

 

 های الزم جهت ایجاد زمینه

مندی بیش از پیش بهره

اعضا از امکانات و تسهیالت 

 صندوق
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های مجمع تشکل

 دانش بنیان

 های دانش بنیان؛های مجمع تشکلحضور در اتاق فکر و کمیته 

 ؛عتف یعال یشورا یهاونیسیکم به ندهینما یمعرف 

 های دانش بنیان عضو انجمن؛آمارگیری از شرکت 

 ؛هاو استارت آپ انیدانش بن یهامشکالت و مسائل شرکتبررسی جلسه  حضور در 

  عضویت علی البدل در

 ی مجمع؛هیأت مدیره

  معرفی انجمن به عنوان

یک تشکل فعال و 

تأثیرگذار به دیگر 

های بخش تشکل

 خصوصی؛

  حضور فعال در مجمع به

منظور پیگیری منافع 

مشترک بخش خصوصی از 

 طریق این تشکل؛ 

  تثبیت جایگاه آتی انجمن

 در مجمع؛
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های کمیته

 عمومی

 

 های مشترک:ی مناسبات و همکاریی عمومی توسعهکمیته

  نفر ساعت؛ 62جلسه و صرف قریب به  10برگزاری 

 تعیین اهداف راهبردی کمیته؛ 

 ؛های مشترکریزی و تعیین نمایندگان انجمن در اتاقبرنامه  

 ؛حضور در اتاق مشترک ایران و عمان 

 ریزی جهت بررسی موضوعاتی از قبیل برگزاری نمایشگاه مستقل اتوماسیون از سوی انجمن و نیز برنامه

 ؛سمینارهای تخصصی از سوی انجمنبرگزاری 

 ارمین نمایشگاه، نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران؛ هریزی حضور انجمن در بیست و چبرنامه 

 ریزی و ایجاد بستر برپایی پاویون انجمن در یازدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی عسلویه؛برنامه 

ی ی عمومی توسعهکمیته

های همکاریمناسبات و 

 مشترک:

  برگزاری سمینار امنیت

های سایبری سیستم

 ؛اتوماسیون صنعتی

  حضور پاویونی انجمن و

ر نمایشگاه نفت، اعضا د

روشیمی گاز، پاالیش و پت

عسلویه در راستای 

جایگاه سازی برای انجمن 

 بازار اعضا یو توسعه

ی ی عمومی توسعهکمیته

های مناسبات و همکاری

 مشترک:

  مدل بازاریابی؛تدوین 

 نظرسنجی از اعضا؛ 

 ارتقاء سایت انجمن؛ 

 افزایش تعداد اعضا؛ 

 

 

10 

 

های کمیته

 عمومی

 

 ی عمومی حقوقی:کمیته

  نفر ساعت؛ 18جلسه  و صرف قریب به  3برگزاری 

 های بازرگانی تهران و ایران؛بررسی موارد ارجاعی از اتاق 

  اجرایی؛بررسی موارد ارجاعی از سوی نظام فنی و 

 بررسی موارد ارجاعی از سوی شورای هماهنگی؛ 

 ی پیشنهادات اصالحی؛های عمومی و تخصصی و ارایههای کمیتهبررسی آیین نامه 

 ها؛های مربوط به ثبت انجمن در اداره ثبت شرکتپیگیری 

 ؛های مربوط به اخذ سند ملک انجمنپیگیری 

 اتی، تأمین اجتماعی و وزارت کارهای حل اختالف مالیپیگیری حضور انجمن در هیأت  

 

ی عمومی کمیته

حضور حقوقی: 

نمایندگان انجمن در 

های بدوی، هیأت

تجدید نظر و مکرر حل 

 اختالف مالیاتی

  حضور نمایندگان

های انجمن در هیأت

بدوی تشخیص 

مطالبات سه شعبه از 

 شعب تأمین اجتماعی؛

 ی عمومی حقوقی:کمیته

 های آموزشی برگزاری دوره

 حقوقی؛

  حل و فصل مشکالت حقوقی

 اعضا؛

  پیگیری قرارگیری آزمون

ی کارشناسان رشته

-اتوماسیون صنعتی در آزمون

 های کارشناسان رسمی قوه

 قضاییه؛

  رصد لوایح در دست بررسی

 اتاق ایران.
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های کمیته

 عمومی

 ی عمومی ارزیابی و تشخیص صالحیت:کمیته

  نفر ساعت؛ 44جلسه و صرف قریب به  9برگزاری 

 های درخواست عضویت در انجمن؛بررسی و اعالم نظر پیرامون پرونده 

 ؛سازانی ارزیابی یکپارچهنامهویرایش آیین  

 های مربوط به بانک اطالعاتی اعضاتدوین فرم. 

  فرم های جمع آوری اطالعات

جهت تدوین بانک از اعضا، 

اطالعاتی برای اعضا ارسال و 

 عملیاتی شد.

ی عمومی ارزیابی و تشخیص کمیته

 صالحیت:

 های ارزیابی، تشخیص نامهتدوین آیین

ی هابندی شرکتصالحیت و رتبه

کننده، مشاور و پیمانکار سازنده، تأمین

طرح و ساخت. ارزیابی و انتخاب 

 ؛ثالث ارزیاب هایشرکت

  توانمندی اعضا؛تدوین فهرست 

 بندی اعضا رتبه ینامهدوین آیینت

  ؛براساس نوع تعامل با انجمن

 ی نامهروزرسانی آیینتدوین و به

پذیرش و عضویت انجمن و اجرای 

های درخواست فرآیند بررسی پرونده

 عضویت؛

 های ی فرآیند ارزیابی شرکتادامه

 ساز؛یکپارچه
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 روابط عمومی

 تقویت ارتباط انجمن با اعضا: .1

 ؛های عمومی و تخصصی انجمنترغیب اعضا به عضویت در کمیته 

 های عضو به منطور افزایش سطح تعامل اعضا با انجمن؛بازدید از شرکت 

 اطالع رسانی:  .2

 انجمن؛ هایرسانهاز طریق  .1

 ها و مکاتبات مهم انجمن در سایت؛انعکاس فعالیت .2

 ی صنعت هوشمند؛ماهنامه سایت و انعکاس گزارشات اقدامات انجمن در .3

 امور نمایشگاه: .3

  :بازدید از 

 المللی صنعت برق تهران.هجدهمین نمایشگاه بین 

 :برپایی غرفه در 

  در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 ؛تهران

  برپایی پاویون انجمن در یازدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش

  .و پتروشیوی عسلویه

 ی عضویت انجمن:تقویت پایه .4

  شرکت اتوماسیونی  70ش ازیبرایزنی و انجام مکاتبات الزم با

 و دعوت ایشان به عضویت؛

 های تعلیق شده به بازگشت به جمع اعضای ترغیب شرکت

 انجمن؛

  انجمن با اعضا:تقویت ارتباط 

 های یکدیگر؛آشنایی اعضا یا توانمندی

سازی ارتباط هیأت مدیره و تسهیل و روان

 دبیرخانه با اعضا؛

 های اعضاء؛ارتقاء آگاهی انجمن از توانمندی 

  برگزاری نشست اعضا با صندوق نوآوری و

 .شکوفایی جهت اخذ تسهیالت

 :اطالع رسانی 

تسریع در فرآیند اطالع رسانی به 

 اعضاء؛

 :امور نمایشگاهی 

 های اعضا به معرفی انجمن و توانمندی

 فعاالن صنایع مختلف؛

 ی فراهم شدن بستر مناسب جهت توسعه

 بازاراعضاء؛

  تکمیل بانک اطالعاتی بازدیدکنندگان و

 سازماندهی اطالعات دریافتی؛

 ی عضویت انجمن:تقویت پایه 

 عضو جدید؛  16پذیرش  

 اعضا:تقویت ارتباط انجمن با  .1

 ای گردهمایی؛برگزاری دوره 

 دعوت از اعضا جهات حضور در کمیته-

 های عمومی و تخصصی انجمن؛ 

 اطالع رسانی: .2

 ارتقاء سایت اطالع رسانی انجمن؛ 

 امور نمایشگاهی: .3

  به روزرسانی تجهیزات نمایشگاهی

 انجمن؛

های نمایشگاهی جهت استفاده از پتانسیل

 برندسازی انجمن؛
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کمیته 

 تخصصی نفت

  نفر ساعت و بررسی اهم  115هیأت رییسه و صرف قریب به  یجلسه 16برگزاری

 موضوعاتی به شرح:

  ،مین و تجاریأکل نظام ت مدیربرگزاری جلسه با جناب آقای مهندس سنگین-

، کاال و حمایت از ساخت داخل یسازی فناوری و سرپرست اداره کل سامانه

 ؛پیرامون وندور لیست جامع نفت

  ؛98تعیین استراتژی کمیته در سال 

 ارمین نمایشگاه، نفت، هریزی و حضور اعضای هیأت رییسه در بیست و چبرنامه

گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران و برگزاری جلسات متعدد با کارفرمایان و 

 ؛مخاطبان کمیته

  ؛با اعضای کمیته پیرامون ایجاد تشکیل صندوق برای کمیتهبرگزاری نشست 

  تالش درجهت ایجاد بستر تعامل اثر بخش با فدراسیون صنعت نفت ایران. 

 معرفی نمایندگان کمیته به کمیسیون-

 .های تخصصی فدراسیون صنعت نفت

  تالش درجهت ایجاد بستر تعامل

اثر بخش با فدراسیون صنعت 

 ؛نفت ایران

 اهینامه کیفیت گو الزام اخذ

محصوالت و خدمات سازندگان 

کاال و تجهیزات صنعت نفت در 

کنترل، اتوماسیون و ابزار  یحوزه

دقیق از انجمن نفت )بررسی 

 ؛های بخشنامه مربوطه(چالش

  بررسی موضوع ممنوعیت ورود

 یسازی شدهتابلوهای یکپارچه

 کنترل 
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ی کمیته

تخصصی 

اسکادا، تله 

متری، 

مخابرات و 
IoT 

  ساعت؛184جلسه کمیته و صرف قریب به  24برگزاری 

  ،حضور اعضای هیأت رییسه در غرفه انجمن در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت

 گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران و برگزاری جلسات با مخاطبان

  های مخاطب کمیتهانجمنبرقرای ارتباط با 

 هادعوت از اعضا جهت حضور در جلسات و ارایه توانمندی 

 بستر سازی جهت تشکیل کارگروه امنیت سایبری 

 ایجاد کارگروه امنیت سایبری ذیل کمیته 

 های سیستمعمومی امنیت سایبری  یایجاد بستر جهت تشکیل کمیته

 ؛)پیرو مصوبه هیأت مدیره(اتوماسیون صنعتی 

  ثردر های مؤبستر و جذب عضویت شرکتایجاد

 ؛انجمن اتوماسیون صنعتی

 با هاشرکت آشنایی برای الزم شرایط ایجاد 

 یکدیگر؛

 های اعضای فعال در شناخت و بررسی توانمندی

 ی مرتبط با شرح فعالیت کمیته؛حوزه

 عمومی امنیت سایبری یتشکیل کمیته 

 های اتوماسیون صنعتی در انجمن؛سیستم

  های تجدید پذیردبیر انجمن انرژینشست با 

  نشست با رییس کمیسیون اینترنت اشیا و

ای های کالن سازمان نظام صنفی رایانهداده

استان تهران و ایجاد بستر تعامالت فی 

 ؛مابین

 نشست با انجمن فراسان 

 ؛افزایی بین اعضای کمیتهایجاد بستر هم 

 مین محتوا و بازبینی مطالب مرتبط با شرح تأ

 یفعالیت کمیته جهت درج در ماهنامه

 های انجمن؛و سایر رسانه صنعت هوشمند

  نشست با سازمان جهاد کشاورزی )دفتر

 ترویج آموزش کشاورزی(

 های اعضای فعال شناسایی دغدغه

ی اسکادا، تله متری، مخابرات و درحوزه

IOT ؛ 

  تدوین نقشه راه جهت تعامل با

و  های مخاطب اتاق تهرانوزارتخانه

 ؛ایران

 هایشرکت ارزیابی های شاخ تدوین 

 کننده؛ تأمین و کننده تولید

  هایجوینت برای الزم شرایط ایجاد 

 برای خارجی -داخلی و داخلی -داخلی

های دفتر شرکت در قدرتمند حضور

ی فعالیت کمیته به فعال در حوزه

 عضویت در انجمن؛

  عضویت در اتاق مشترک ایران و امارات

 ؛EXPO 2020 با توجه به

  در اتاق مشترک ایران و انجمن عضویت

 ؛قطر
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ی کمیته

تخصصی 

 سازندگان

  نفر ساعت؛ 166ی کمیته و صرف قریب به جلسه24برگزاری 

 ی ساخت؛های عضو فعال درحوزههای شرکتاستعالم توانمندی 

  ی محصوالت حوزههای سازندههای ارزیابی کمی و کیفی شرکتشاخصاستعالم-

 ی اتوماسیون صنعتی؛

  ،گیری جریان سیاالت سرپرست پژوهشکده اندازهنشست با دکتر هاشم آبادی

 علم و صنعت ایران؛ دانشگاه

 ی فالیر تخصصی کمیته؛تهیه 

 شگاه ی انجمن در بیست و چهارمین نمایحضور اعضای هیأت رییسه در غرفه

 نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران و برگزاری جلسات با مخاطبان؛

 های تخصص ذیل کمیته؛ایجاد بستر تشکیل کارگروه 

 ی ارزیابی سازندگان تجهیزات نامههای فنی جهت تدوین آیینتعیین شاخص

 اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق؛ 

 ارکت در تدوین برگزاری جلسه با مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مش

 استانداردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد؛

 های های شرکتایجاد بستر حضور اعضا در جلسات کمیته و معرفی فعالیت

 های اعضا؛  سازنده در راستای شناخت بهتر توانمندی

 پیگیری ارسال معرفی اعضای سازنده به وزارت صمت؛ 

 ی عضو های سازندهتر شرکتنشست کمیته با هیأت مدیره جهت شناخت به

 انجمن؛

 ی های اعضای فعال در حوزهدریافت توانمندی

 مرتبط با شرح فعالیت کمیته؛

 برداری اعضا؛های بهرهجمع آوری اطالعات پروانه 

 ی فنی عضویت در فرآیند ترمیم کمیتهTC65 

و دعوت از انجمن جهت حضور در کمیته های 

 فنی مرتبط؛

 یحوزه در اعضا توانمندی شناسایی 

 ساخت؛

 ای فهرست توانمندیروزرسانی دورهبه-

 ها؛

 های سازنده به جذب حداکثری شرکت

 عضویت در انجمن؛

 افزایی انجمن در راستای مشارکت هم

ی اطالعات جهت درج حداکثری در ارایه

 ی توان ایران؛در سامانه

16 

 

کمیته 

تخصصی 

تجهیزات 

کشاورزی، دام 

 و طیور

  نفر ساعت100و صرف قریب به جلسه  16برگزاری 

  مشاوره به وزارت جهاد درراستای واردات تجهیزات طیور در جهت استفاده از ارز

 دولتی

  ،برگزاری نشست مشترک باهیأت رییسه کمیته تخصصی اسکادا، تله متری

 وزارت ارتباطات در آینده پیرامون پروژه مشترک وزارت جهادو IOTمخابرات و

 های کمیته به مخاطبان و وزارت جهاد  من و فعالیتایجاد بستر شناخت انج

تالش در جهت ایجاد مرجعیت انجمن و جایگاه سازی به عنوان بازوی ؛ کشاورزی

 ایجاد بستر تعامالت باانجمنهای مخاطب کمیته؛ مشورتی وزارت جهاد کشاورزی 

 تهیه خبرنامه کمیته و ارسال به مخاطبان هدف 

 اورزی اتاق نشست با نمایندگان کمیسیون کش

 تهران

  حضور نماینده کمیته در نشست با وزیر جهاد

 کشاورزی

  برگزاری جلسات متعدد با مدیران عالی دفاتر

 مربوط به حوزه فعالیت کمیته

  ایجاد بستر تعامالت همکاری با هیأت

 نمایندگان اتاق تهران

 تعیین مخاطبات تأثیر گذار بر کمیته 
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 رسانه

 رسانه با توجه صنعت هوشمند به شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری  تبدیل

 ای انجمن؛گسترش فعالیت رسانه

  ؛ی صنعت هوشمندسیاستگذاری، سردبیری و توسعه شورای یجلسه 17برگزاری  

 ها و کاهش فروش نشریه؛ هزینه ریزی جهت گذر از شرایط بحران ناشی از افزایشبرنامه 

  درصد کاهش  43نمایشگاه، سمینار و کنفرانس تخصصی ) 13حضور و توزیع نشریه در

 نسبت به سال گذشته(؛

  راه اندازی صفحه اختصاصیiimag ؛و لینکدین در اینستاگرام 

 های آموزشی مرتبط؛ارتقاء سطح دانش کارکنان نشریه از طریق اعزام ایشان به دوره 

 های انجمن؛رسانه ضو و انتشار آن درهای عبرگزاری بازدید و مصاحبه با شرکت 

  ؛رسانهتهیه عکس اختصاصی برای 

  حضور نشریه در فضای تقویت

ی  مجازی از طریق توسعه

و  iimagسایت اختصاصی 

 لینکدین های اجتماعیصفحه

 ؛و اینستاگرام

  افزایش ضریب نفوذ نشریه از

 هایطریق حضور در صفحه

 مجازی؛

  ارتقای کیفی و کمی سایتiimag و ،

توسعه حضور ماهنامه در فضای 

  ؛مجازی و صفحه های اجتماعی

 ؛بخش آگهی ی بازارتوسعه 

 ای استفاده از مشاوران حرفه

سیاستگذاری ژورنالیست در شورای 

 ؛رسانه و سردبیری

 های متنوع جهت جذب تدوین طرح

 اسپانسر و آگهی؛

  رخدادهای تخصصی حضور در تمامی

 مرتبط با اتوماسیون؛

  افزایش ضریب نفوذ نشریه با استفاده از

 در بین مخاطبان iimagتوسعه سایت 

  به عنوان یک منبع درآمد  رسانهحفظ

 پایدار برای انجمن؛

 ی همکاران نشریه؛گسترش شبکه 
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بیمه تکمیلی 

 درمان

 ی تکمیلی؛نظرسنجی از اعضا در خصوص میزان رضایت از خدمات بیمه 

 ی تکمیلی درمان با شرکت بیمه پارسیان جهت سال جدید بالغ بر تمدید قرارداد بیمه

 نفر؛ 561

ارایه خدمات رفاهی به کارکنان 

 شرکت های عضو

ای مناسب با قیمت تأمین پوشش بیمه

 ؛ مناسب
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امور جاری 

 دبیرخانه

 ایران و تهران؛های های تخصصی اتاقحضور کارکنان دبیرخانه در دوره 

 ؛ و مالیاتی های مالیبهبود رویه 

 ارتقا سازمان دبیرخانه؛ 

 ؛تقویت منابع انسانی 

  ارتقای کارایی کارکنان دبیرخانه از

های طریق حضور ایشان در دوره

 ی کاری؛ تخصصی مرتبط با حوزه

 های باز مالیاتی تعیین تکلیف پرونده

 انجمن؛
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 در جلسات ساعت حضور اعضای هیأت مدیره 

 
هیأت 

 مدیره

وزارت 

 صنعت

وزارت 

 نفت

 شورای هماهنگی،

نهاد تعامل، سازمان 

 برنامه

اتاق 

 ایران/تهران

 فدراسیون

 صنعت نفت

 ایران

 سایر

 هاتشکل

-مجمع تشکل

 های دانش بنیان

-کمیته

های 

 انجمن

وزارت 

 جهاد

صندوق 

 نوآوری
 جمع سایر

 191 13 - - 11 - - 11 28 45 2 12 69 حسین فرهادی

 220 4 - 34 54 - 4 - 15 8 - 17 84 مهدی شهابی

 177 - - - 43 - 8 - 6 18 6 12 84 مهران باباپور

 81 3 3 - 6 - - - - - - 3 66 پژمان تراکمه

مهرداد رستگار 

 خجسته
42 3 - - - - - - - - - - 45 

        
 

 
 756 جمع کل   
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جلسات هیأت 

 مدیره

  نفر ساعت از سوی   364ی هیأت مدیره و صرف قریب به جلسه 30برگزاری منظم

 ؛گزارش 45مصوبه و  277با  اعضای محترم هیأت مدیره

  نفر ساعت زمان در جلسات داخل و خارج انجمن؛ 750صرف بیش از 

 های عضو در و مدیران شرکت های تخصصیکمیته یحضور بازرس، اعضای هیأت رئیسه

 جلسات هیأت مدیره؛

 ها و پیگیری مؤثر برنامه

 مأموریت های انجمن ،اهداف

 های عمومی و تخصصی تقویت کمیته

و واگذاری پیگیری امور اجرایی به 

ها و پرداختن هیأت مدیره به کمیته

 مسایل راهبردی؛
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  ارایه کننده: دبیرخانه                                          98ی انجمن جهت ارایه به مجمع عمومی عادی سال ی نهم و دبیرخانهی دورهگزارش عملکرد سال اول فعالیت هیأت مدیره                             
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درآمد و هزینه صنعت هوشمند

درآمد  هزینه


