
  28/10/1401: تاريخ ارايه                                                                         های اتوماسیون صنعتی              انجمن صنفی شرکت                           

 1401ه مجمع عمومي عادي سال ي انجمن جهت ارایه بو دبیرخانه دهمي ي دورههیأت مدیرهفعالیت  اول گزارش عملکرد سالموضوع:                            

                                                1 

 

 

 

 های اتوماسیون صنعتیمجمع محترم انجمن صنفی شرکت

در  دهأم يي دورهاین گزارش به منظور آگاهي اعضاي محترم انجمن از اقدامات و نتایج عملکرد هیأأت مأدیره

پایأا  سأال  )تاریخ 30/07/1401تا  01/08/1400زماني ي ي انجمن در بازهدبیرخانه همچنین، و فعالیت اولسال 

  ( تهیه و به مجمع محترم ارایه شده است.مالي انجمن

صادیق مرتبط گویي و تأكید بر سادگي، تالش شده براي هر زمینه از اقدامات، مدر این گزارش ضمن حذر از كلي

 به اختصار ذكر گردد. 

ضاي هیأت جلسات هیأت مدیره، و نیز مقدار زما  صرف شده توسط اع اطالعات مربوط بهاین گزارش  در انتهاي

 ذكر شده است.دیره جهت حضور در جلسات م

ست؛ بنابراین امصوبات و دستورات هیأت مدیره  مجري ي انجمن،بیرخانهداین كه از لحاظ سازماني، با عنایت به 

مبأین  گأزارش پأیر روباشأد؛ از همأین رو گزارش اقدامات هیأت مدیره به نوعي مبین عملکرد دبیرخانه نیز مأي

 هست. اقدامات دبیرخانه نیز 

ر دمطأر  شأده در صورت تمایل به كسب اطالعات تفصیلي در ارتباط با موضأوعات  ي محترماعضااست بدیهي 

واننأد تمأياز طریأق دبیرخانأه  ،یا پس از مجمعبراساس زمانبندي تعیین شده ي مجمع جلسه در طياین گزارش، 

   انند. دیر انجمن خود را ملزم به پاسخگویي در این خصوص ميموارد را پیگیري فرمایند و هیأت مدیره و دب
 

 

 با احترام        

 انجمن هیأت مديره        
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 آینده هایبرنامه و دستاوردها نتایج اقدامات شرح فعالیت گروه ردیف
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وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

  جلسه با مهندس گردان، مدیر وقت دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت

موضوعات مشترک بین وزارت صمت و انجمن از جمله بحث ساخت در رابطه با 

 ها  های تدوین شده در انجمن و فعالیت کمیتهنامهداخل و آیین

 های زیر مجموعه؛ی اطالعات درخواستی به این وزارتخانه و سازمانارایه 

 ی تخصصی تأمین کنندگان؛های کمیتهپیگیری درخواست 

  مدیر جدید دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت برگزاری جلسه با دکتر برهانی

 صمت و کارشناسان این اداره کل در خصوص موضوعات مبتالبه اعضای انجمن؛

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

 های اتوماسیون صنعتی؛

 تبیین های مرجع در رابطه با جلسه مشترک انجمن و وزارت صمت و آزمایشگاه

 ساختار اصولی ساخت داخل؛

 های قبلی انجمن به جلسه با سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با درخواست

 منظور ابطال برخی مناقصات برگزار شده؛

  ارتقاء جایگاه انجمن در وزارت

 صمت؛

  پیگیری اجرای اصولی قانون

 حداکثر؛

  تعامل با دفاتر تخصصی برق و

-سازی و اعالم و بهماشین

-رسانی فهرست توانمندیروز

 های اعضای انجمن؛ 

 بندی اعضا تدوین نظام رتبه

های جهت استفاده در بخش

 دولتی و خصوصی 

 های ساخت و نامهتدوین آیین

تأمین مورد استفاده صنایع 

مختلف در بخش دولتی و 

 خصوصی؛

 وزارت نفت 2

 یهاستمیو قطعات س زاتیتجه یابیارز یبسترها جادیجهت ا یهمکار یآمادگ 

 ؛قیو ابزاردق یمنیکنترل ا

 سازی فناوری و مدیران مربوطه برگزاری نشست با مدیرکل اداره تأمین و تجاری

های صنعت در خصوص اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل در پروژه

 نفت کشور؛

 های اعضای انجمن )به صورت خوداظهاری( به اداره کل تأمین و اعالم توانمندی

 سازی فناوری؛تجاری

  ارتقاء جایگاه انجمن در وزارت نفت؛ 

  تالش به منظور به حداکثر

های عضو رسیدن سهم شرکت

های صنعت نفت انجمن از پروژه

 کشور؛

  رفع موانع موجود در واگذاری

 های عضو؛ها به شرکتپروژه
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کنگره اتوماسیون 

 صنعتی

  بررسی برگزاری کنگره اتوماسیون صنعتی و ترکیب آن با انقالب صنعتی چهارم

و طرح تحول دیجیتال در جهت ارتقای جایگاه انجمن و برگزاری میزگردهای 

 چالشی در این کنگره

 های تخصصی و عمومی و اخذ نظرات ایشانطرح موضوع در جلسات کمیته 

 ضوعات محوری میزگردتعیین مو 

 ارتقای جایگاه انجمن 

  ترویج دانش اتوماسیون صنعتی

 در صنایع مختلف

  برگزاری میزگردهای تخصصی

 با موضوعات با اهمیت صنعتی

 برگزاری نمایشگاه جانبی 

 جذب اعضا 

4 

شورای هماهنگی 

های مهندسی، تشکل

 ای کشورصنفی، حرفه

)توجه: تعامل انجمن با 

بودجه سازمان برنامه و 

و دولت از طریق این 

 شود(شورا ایجاد می

 ها توسط سازمان برنامه و بودجهبندی شرکتحوزه رتبه -

ها بندی صالحیت پیمانکاری شرکتنامه رتبهپیگیری جهت اصالح و تعدیل آیین

 بر اخذ رتبه و یا تمدید گواهینامه؛ و همچنین بهبود مراحل زمان

 خدمات مهندسیحوزه شاخص نرخ تعدیل دستمزدها و  -

ماهه  3های نرخ تعدیل دستمزدها و آحاد بها که برای پیگیری اصالح شاخص

علیرغم تورم موجود، شاخص نرخ تعدیل منفی از سوی  1400سوم سال 

سازمان برنامه و بودجه اعالم گردیده، در نتیجه پیگیری جهت اصالح 

ها تشکلدر دستور کار شورای هماهنگی  1401های نرخ تعدیل سال شاخص

 قرار دارد؛

 حوزه جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی -

-این جلسات با حضور آقای خاندوزی )وزیر امور اقتصادی و دارایی(  برگزار می

گردد، در نتیجه مواردی که با آقای میرکاظمی )رئیس سازمان برنامه و بودجه( 

توان در این جلسات را می رسنددر تعامل با سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نمی

 که نقطه تعامل دولت و بخش خصوصی است، طرح کرد.

  اخذ نامه حمایتی از شورای هماهنگی

ها خطاب به سازمان مدیریت و تشکل

ریزی بر روی نامه وزارت صمت برنامه

های انجمن جهت استفاده از پتانسیل

-بندی شرکتاتوماسیون در حوزه رتبه

 های این حوزه؛

  بندی صالحیت رتبهتسهیل

 پیمانکاری

 سازی برای انجمن جایگاه

اتوماسیون در سازمان برنامه و 

 بودجه
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اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی 

 ایران

 هاایجاد ارتباط و گسترش ارتباط با فراکسیون تشکل 

  خانم  کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسیارتباط با(

 آبایی(

 های مشترک به اعضا؛های تجاری و اتاقرسانی هیأتاطالع 

 های ارزیابی و رتبهحضور فعال در فرآیند نظرسنجی شاخص-

 های عضو اتاق؛ بندی تشکل

 انجام وظایف قانونی در قبال اتاق در خصوص مجامع انجمن؛ 

 ز حمایت مالی اتاق ایران؛مندی ابهره 

  معرفی اعضای انجمن متقاضی برای شرکت در

ها برای قرار گرفتن های شهرستانانتخابات اتاق

 ها؛مورد حمایت تشکل ائتالفدر لیست 

 و  بازیابی جایگاه انجمن در کمیسیون احداث

 ؛خدمات فنی و مهندسی

 ی انجمن در هیأت نمایندگان معرفی نماینده

 اتاق ایران؛

 های عضو اتاق؛رتقاء جایگاه انجمن نزد تشکلا 

 ی ارتقاء دانش کارکنان دبیرخانه در حوزه

 های تشکلی.فعالیت

 نهای انجمن در کمیسیواحیای کرسی-

 های اتاق بر مبنای منافع جمعی؛

  تمرکززدایی ارتباطات با اتاق و کاهش

 وابستگی به اشخاص؛

 تداوم همکاری مؤثر انجمن با اتاق؛ 

  های قانونی اتاق به از پتانسیلاستفاده

 منظور رفع موانع صنفی اعضای انجمن؛

  تالش در جهت تقویت نقش و جایگاه

 صنعت در اتاق؛

6 
اتاق بازرگانی صنایع، 

معادن و کشاورزی 

 تهران

 نامه با اتاق جهت ارائه خدمات اتاق از طریق انعقاد تفاهم

 تر و متمرکز؛انجمن به صورت تخصصی

  های آموزشی اتاق؛جلسات و دورهحضور در 

 گیری از حمایت مالی اتاق تهران؛بهره 

 نامه؛تفاهم 

 ؛آموزش دبیرخانه جهت ارایه خدمات اتاق 

 های عضو اتاق؛ارتقاء جایگاه انجمن نزد تشکل 

  ارتقاء دانش کارکنان دبیرخانه در حوزه

 های تشکلی؛فعالیت

 ارتقا جایگاه انجمن؛ 

  اعضا؛رفع موانع کسب و کار 

 افزایش خدمات انجمن؛ 

 افزایش اعضا؛ 

  ایجاد بستری جهت تسهیل در دریافت

 خدمات؛

 سازی انجمن در اتاق؛جایگاه 

  تشویق و ترغیب اعضا به عضویت در

 اتاق؛

 های قانونی اتاق به استفاده از پتانسیل

 منظور رفع موانع صنفی اعضای انجمن؛

 های کمک به ساماندهی ثبت تشکل

 ؛موازی در اتاق
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های مجمع تشکل

 دانش بنیان

 های دانشحضور در مجمع و شرکت در انتخابات هیأت مدیره مجمع تشکل-

 بنیان؛

 بنیان؛تشکیل یک جلسه در مورد زنجیره تأمین دانش 

 تأمین؛ تهیه پاورپورینت در مورد زنجیره 

 های پیشرو و تشکیل کارگروهی در وزارت صمت تحت عنوان مجمع شرکت

بنیان تولیدی نوع های دانشمعدنی به منظور اخذ تسهیالت ویژه برای شرکت

 ؛ 1

  معرفی انجمن به عنوان یک

تشکل فعال و تأثیرگذار به دیگر 

 های بخش خصوصی؛تشکل

  حضور فعال در مجمع به منظور

ترک بخش پیگیری منافع مش

 خصوصی از طریق این تشکل؛ 

 تقویت جایگاه انجمن در مجمع؛ 

8 

دفتر خدمات فنی و 

وزارت  – مهندسی

 صمت

  های فنی و مهندسی؛دهی شرکتجلسه کارگروه سازمان 6تشکیل 

 های فنی و مهندسی؛بندی شرکتی پذیرش و رتبهنامهتدوین آیین 

  معرفی انجمن به عنوان یک

تأثیرگذار به دیگر تشکل فعال و 

 های بخش خصوصی؛تشکل

 اندازی مجدد کارگروه با راه

 توجه به تغییرات وزارت صمت؛

 تقویت جایگاه انجمن در مجمع؛ 

 های مشترک در خصوص همکاری دو انجمن؛برگزاری نشست  ستصا 9
 ی بررسی معرفی سامانه

 استعالمات ستصا؛

  ایجاد سامانه استعالم جامع توسط

 همکار؛های انجمن

 نامه با ستصا؛انعقاد تفاهم 

 - معرفی نماینده انجمن جهت حضور در جلسات فدراسیون؛  فدراسیون صنعت نفت 10

  حضور فعال در فدراسیون به منظور

پیگیری منافع مشترک بخش 

 خصوصی از طریق این فدراسیون؛ 

 تقویت جایگاه انجمن در فدراسیون؛ 

11 
سازمان ملی 

 کارآفرینی
 سازمان ملی کارآفرینی عضویت در - 

  حضور فعال در سازمان به منظور

پیگیری منافع مشترک بخش 

 خصوصی

 تقویت جایگاه انجمن در مجمع؛ 
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کمیته 

 تخصصی نفت

 3جلسه عادی و  9 برگزاریبا  1401ششمین دوره کمیته تخصصی نفت سال 

رئیسه آقایان مهندس: کاوندی،  هیأتالعاده تاکنون و با حضور جلسه فوق

ها مهندس: پورشهاب، نیا، خسروی و خانمنسب، افتخاریمهابادی، نقیبی

 ؛دقیقه در هر جلسه برگزار گردیده است 90ابراهیمی و اوجاقی به مدت 

 گزاری جلسه فنی و صوص دعوت به برپیرو نامه دریافتی از پتروشیمی جم در خ

های داخل کشور، نماینده کمیته نفت با رویکرد معرفی کلیه اعضا ارائه توانمندی

  هایشان در جلسه حضور یافتند؛و توانمندی
 های صورت گرفته، نماینده کمیته نفت در جلسه برگزار شده با پیرو پیگیری

مدیریت پشتیبانی و  -تیمی از شرکت بالروس که در دفتر آقای مهندس قنبری

هایشان وزارت نفت تشکیل گردید با رویکرد معرفی کلیه اعضا و توانمندی تأمین

 حضور یافتند؛
 جلسه برگزار شده با  های صورت گرفته، نماینده کمیته نفت درپیرو پیگیری

فرد، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، با رویکرد دکتر زیدی آقای

  هایشان حضور یافتند؛معرفی کلیه اعضا و توانمندی
 های صورت گرفته، نماینده کمیته نفت در جلسه برگزار شده با پیرو پیگیری

کرد معرفی کلیه اعضا و آقایان مهندس خوانساری، اقبالی و دکتر زاهدی با روی

 هایشان حضور یافتند. توانمندی
 با   های صورت گرفته، نماینده کمیته نفت در جلسه برگزار شدهپیرو پیگیری

 قای مهندس زاهدی در بخش مدیریت پشتیبانی ساختآخانم دکتر زمانی و 

 نامه حضور یافتند؛های آتی در اصالح آیینجهت همکاری

 به عنوان  معرفی کمیته تخصصی نفت

مجرای ارتباطی تخصصی انجمن در 

وان بازوی اصلی وزارت نفت که به عن

-بایست فراتر از کمیته یکپارچهمی

های سازان و سازندگان در پروژه

مربوط به صنایع نفت و گاز و 

تروشیمی عمل نماید که این مهم پ

مدیره  هیأت تأییدبایست به می

انجمن برسد. همچنین با توجه به 

ماهیت تشکیل کمیته نفت مبنی بر 

حفظ منافع اعضای خود، معرفی 

تخصصی اعضای کمیته نیز در دستور 

 کار قرار دارد.

 ها ؤثر در نمایشگاهحضور تخصصی و م

 و سمینارهای مربوطه.

  مدیره انجمن و اعضای  هیأتتعامل با

عی کمیته جهت دستیابی به منافع جم

 و تدوین راهبردهای مشترک

  تعامل و برگزاری جلسات بیشتر با

واحدهای مربوطه در وزارت نفت، 

داخل  نامه ساختنجهت تدوین آیی

کنندگان که منافع سازندگان و تجمیع

 نماید. تأمینرا به صورت حداکثری 
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 تخصصی نفت

 های مقتضی جهت حضور در بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، ریزیبرنامه

 صورت گرفته است؛ 1402و پتروشیمی  پاالیش 

 صورت مشترک یا جداگانه های مقتضی جهت حضور، ارسال مقاالت به ریزیبرنامه

ها و اشخاص در سمینار کنترل صورت گرفت، لذا با توجه به کنسل توسط شرکت

 های آتی گنجانده خواهد شد؛ریزیسمینار، اقدامات بیشتر در برنامهشدن 

 عنوان شرکت دارای آزمایشگاه مرجع و هب بازدید نماینده کمیته نفت از شرکت اپیل

 ؛اعطا کننده گواهینامه معتبر

 افتتاحیه پروژه چمبر الکترومغناطیس حضور رئیس کمیته نفت در مراسم-EMC 

 ؛مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران

  ریزی ی که توسط انجمن برنامهصنعت ونیکنگره اتوماس یبرگزارجهت مشارکت در

 امات مقتضی در حال انجام می باشد؛شده است، اقد

  معاونت از  06/0۹/1401مورخ  42۹36۸ت/ تشماره نعطف به نامه دریافتی به

های مدنظر کمیته ، بررسی و اعالم کامنتوزارت نفت یو فناور یپژوهش ،یمهندس

 -نامه ارزیابی و نحوه تخصیص امتیاز سازندگان داخلی سیستم کنترلبر روی شیوه

 ویرایش دوم صورت گرفت؛ -1401مهر 

  گاز و پتروشیمی در ششمین نمایشگاه ساخت داخل نفت نماینده کمیته نفت در ،

کنندگان حضور حلیل میزان کیفیت برگزاری و شرکتجهت بررسی و ت عسلویه

 یافت؛

 عضاء جهت چاپ بروشور صورت اقدامات مقتضی جهت بروزرسانی اطالعات ا

 پذیرفت؛

 های مقتضی جهت دریافت حق عضویت دوره ششم کمیته صورت پذیرفت.ریپیگی 

 ه است.درفت اولیه پرزنتیشن مختص کمیته نفت تهیه و تدوین شد 
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 سازندگان

 ؛نفر ساعت 240؛ بالغ بر برگزاری منظم جلسه هفتگی  

 یگواه ؛طراحی ره،یمد هیأتتوسط  یابینامه ارزنییآ تائید-

 یهاوستیپرتبه و عمق ساخت داخل به همراه  نامه

 ؛های ارزیابی آن در وزارت نفتو ارایه نمونه یابیارز نامهیگواه

  ای محصوالت ساخت سازندگان برگواهینامه رتبه 7تهیه

  ؛نامه ارزیابیداخل مطابق آیین

 تدوین جدول AVL هاو تکمیل آن توسط شرکت  

 ی مختلف برای معرفی هاریزی برای مالقات با سازمانبرنامه

های سازنده )توسعه بازاریابی / توسعه محصوالت شرکت

 ؛بازار(

 نویس فایل پرزنت کمیته سازندگان تهیه و تدوین پیش 

  حضور در جلسات وزارت صنعت و وزارت نفت برای موضوع

 اخل؛ساخت د

 ؛پرزنت و معرفی اعضا در پتروشیمی جم  

  ایجاد بستر مناسب برای شناسایی

بندی و های سازنده، رتبهمحصوالت شرکت

تعیین عمق ساخت داخل با هدف معرفی 

 ؛به بازارهای هدف

 بندی و تعیین عمق ساخت داخل محصوالت رتبه

سازندگان عضو انجمن با هدف استفاده حداکثری از 

( قانون 4( بند )الف( ماده )3نامه اجرایی جزء )آیین

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 

 ؛حمایت از کاالی ایرانی
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 یکپارچه

 های کنترل یکپارچه روز ومین مجمع کمیته تخصصی سازندگان سیستمد

 و اعضاء هیأت رئیسه دوره دوم کمیته انتخاب گردیدند.برگزار  3/5/1401

  جلسه معارفه اعضاء هیأت رئیسه جدید

 برگزار گردید. 10/5/1401در تاریخ 

  اولین جلسه رسمی کمیته در تاریخ

 برگزار شد. 24/5/1401

 اتخاذ راهکار برای دنبال کردن اهداف 

 کمیته فنی متناظر سازمان استاندارد

  ترمیم ساختار کمیته فنی »بررسی نامه سازمان استاندارد به انجمن با موضوع

 «INSO TC 184و کمیته فنی متناظر  INEC TC 65متناظر 

 بررسی فایل معرفی کمیته مشترک و اهداف آن؛ 

 بررسی موضوع معرفی نماینده جهت حضور و مشارکت در کارگروه تخصصی 

 ؛INSO TC 184متناظر  کمیته فنی

 های عضو کمیته جهت معرفی نماینده برای حضور در ل نامه به شرکتارسا

 کمیته مشترک استاندارد؛

 نماینده جهت حضور در کمیته  معرفی

 مذکور

  مشارکت و حضور در کمیته فنی

متناظر و همکاری با سازمان استاندارد 

 در راستای تفاهم با این سازمان

 )اپیل(بازدید از شرکت آزمایشگاه صنایع انرژی 

 دعوت از اعضاء کمیته جهت معرفی نماینده جهت بازدید از شرکت اپیل 

  حضور نماینده کمیته در بازدید از شرکت

 اپیل

 معرفی و همکاری با شرکت اپیل به-

های دارای عنوان یکی از شرکت

آزمایشگاه مرجع و اعطا کننده 

 گواهینامه معتبر

 داخلینامه ارزیابی محصوالت سازندگان آیین

 و بندیرتبه نامه ارزیابی محصوالت سازندگان داخلی )جهتبررسی آیین 

محصوالت داخلی( / تهیه و ارایه شده توسط کمیته  ساخت عمق تعیین

 سازندگان

 ارایه نقطه نظرات به هیأت مدیره انجمن 

 های سازی و شناسایی توانمندیشفاف

هایی که دارای واقعی شرکت

برای حداکثر محصوالت داخلی هستند 

 های آنهااستفاده از توانایی

  کمیته اعضای توانمندی معرفی

 حوزه  بررسی موضوع تهیه فایل پاورپوینت معرفی کمیته جهت ارایه

 کمیته؛ عضو های شرک خدمات و محصوالت ها،توانمندی

 پاورپوینت؛ اولیه( فایل نویس )نسخهپیش تهیه 

 تهیه شده است و در  نویس فایلپیش

 باشد؛حال بررسی و ویرایش می

 های شرکتمعرفی کمیته و توانمندی-

 های عضو،

 .تقویت جایگاه تخصصی کمیته 
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 یکپارچه

 حمایت از ساخت داخل

 هایشرکت صنفی انجمن رویکرد»موضوع  با انجمن ارسالی نامه بررسی 

 ؛«داخل ساخت قطعات کنترل درباره ایران صنعتی اتوماسیون

 فت؛جم در دستور کار قرار گر شیمی با پترو فنی پیرو نامه مذکور جلسه 

 معرفی نماینده کمیته جهت حضور در جلسه مذکور؛ 

 ساخت داخل و  بررسی موضوع حوزه ساخت داخل و ارزیابی محصوالت

 مستندات ارزیابی محصوالت سیستم های کنترل؛

 سازی تجاری و تأمین نظام کل مدیر - جلسه در دفتر آقای خوانساری 

 فناوری /  وزارت نفت؛ و پژوهش مهندسی، معاونت فناوری

 بررسی موضوع جلسه با آقای قنبری مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کاال 

 د.شیره انجمن و کمیته تخصصی نفت ارایه وزارت نفت که از سوی هیئت مد

  حضور نماینده کمیته در جلسه در محل

 شرکت پتروشیمی جم؛

 حضور نماینده کمیته در جلسه مشترک؛ 

  برگزاری جلسه مشترک با هیأت مدیره و

گیری در ها و تصمیمسایر کمیته

خصوص معرفی نماینده جهت حضور در 

 جلسه.

 های معرفی انجمن و توانمندی

های عضو و تقویت جایگاه تشرک

 های کارفرما؛انجمن نزد شرکت

  تقویت جایگاه تخصصی انجمن در

 وزارت نفت و وزارت صمت؛

  برگزاری نشست و مشارکت با وزارت

نفت جهت شناسایی و معرفی 

 ها.های واقعی شرکتتوانمندی

  تقویت جایگاه تخصصی انجمن در

 وزارت نفت؛

 برگزاری نشست و مشارکت با وزارت 

نفت جهت شناسایی و معرفی 

 ها.های واقعی شرکتتوانمندی

 کنترل وزارت نفت سیستم سازندگان ارزیابی دستورالعمل

 آقای از دریافتی 6/۹/1401 مورخ 42۹36۸ت/ ت ن شماره نامه بررسی

 مهندسی، معاونت سازی فناوری تجاری و تأمین نظام کل مدیر خوانساری،

 ارزیابی دستورالعمل با موضوع ارسال پیش نویس نفت وزارت فناوری و پژوهش

 کنترل؛ سیستم سازندگان

 العاده به صورت اشتراکی با حضور اعضای کمیته تخصصی برگزاری جلسه فوق

نفت و تهیه فایل ارایه نقطه نظرات مشترک این دو کمیته به هیأت مدیره 

 انجمن.

 العاده با حضور هیأت برگزاری جلسه فوق

یته تخصصی نفت، مدیره انجمن، کم

های کمیته تخصصی سازندگان سیستم

کنترل یکپارچه و کمیته تخصصی 

سازندگان، بررسی نقطه نظرات ارایه 

 شده.

  ارایه نقطه نظرات و تفاهم اعضای

 انجمن؛

  شناسایی توانمندی های واقعی شرکت

 های دارای محصوالت داخلی؛

 عنوان یک نهاد حضور انجمن به

 تخصصی و صاحب نظر.

 تعامل با هیأت مدیره انجمن

 .تشکیل جلسه مشترک با هیأت مدیره انجمن 

  دریافت نقطه نظرات هیأت مدیره و

 همچنین ارایه نظرات کمیته به ایشان.

  تفاهم و تعامل بیشتر با هیأت مدیره

انجمن در جهت دنبال کردن 

 های مشترک.استراتژی
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 کنندگانتأمین

که در مجمع برگزار شده کنندگان تأمین سهییهیأت ر

شرکت برگزار  15با حضور  1400 دی ماه 18 خیتار در

خود را آغاز  تیفعالبهمن ماه  2گردیده بود، در  تاریخ 

کنندگان با اعضا کمیته تأمین جلسه 34 ینمود و در ط

  ر،یبا اهداف زو چندین جلسه با هیأت مدیره محترم 

 را پیگیری کرد؛ یمتنوع یهاتیفعال

 کنندگان واردات کاال توسط تأمین یانع قانونبررسی مو

 و تالش جهت ارایه راهکار؛

  در طی برگزاری جلسات متعدد مشکالت موردمواجه

 بررسی قرار گرفت؛ها مورد شده توسط عموم شرکت

  تعامل هر چه بیشتر با وزارت خانه های مربوطه

و همچنین با کمیته های دیگر انجمن  در 

 تسهیل این مهم راهگشا خواهد بود؛

 عضو انجمن در  یهاشرکت یهایتوانمند یآورجمع

تشکیل گروه و بررسی موارد برای  و سیبتاید کیقالب 

 ؛همکار یهاشرکت بهبود و تعامل بیشتر بین اعضا

 های صورت پذیرفته در این دوره با تالش و پیگیری

های عضو انجمن اتوماسیون به خوداظهاری شرکت

ها و شرکت همراه با اطالعات کامل از نمایندگی 2۸

 اسناد مثبته مربوط به آن گردآوری گردید؛

  افزایش هر چه بیشتر اعضا و ایجاد تعامل بیشتر

تن راهکار گسترش بازار بین اعضای انجمن و یاف

و همکاری اعضا با پیمانکاران عضو انجمن و 

 خارج از انجمن؛

  ها و ها به وزارتخانهفایل توانمندی و پیگیریارسال

 های مربوطه از سوی دبیرخانه انجمن؛ سازمان

 ها و فایلدر این دوره با کمک دبیرخانه انجمن نامه-

های سازمانهای عضو به های خوداظهاری شرکت

های الزم انجام مربوطه ارسال گردید و پیگیری

 پذیرفت؛

  پیگیری چندین باره و درخواست نتایج نهایی

 حاصل از بررسی های انجام شده؛

  تأمین کاالی »ایجاد گروهی با نامAIAC  » جهت

کنندگان جهت ارایه تسهیل ارتباط بین تأمین

 های عضو؛های تأمین کاالی شرکتدرخواست

 های عضو تأمینهای شرکتمطرح شدن درخواست-

کنندگان و ایجاد اطمینان و تسریع بخشیدن به 

 تأمین کاالها از این طریق؛

  نشر و تبلیغات بیشتر جهت عضوپذیری در این

گروه و یافتن راهکار گسترش بازار و همکاری 

 اعضا با عضو انجمن بود؛

 دو ویرایش و  کنندگان که بعد ازنامه تأمینتدوین آیین

بررسی توسط هیأت مدیره محترم به دبیرخانه ارایه 

نامه و گردد در تدوین این آیینگردید؛ خاطر نشان می

های مربوط به آن تمام تالش جهت همسویی با شاخص

 وزارت صمت انجام پدیرفت؛

  جلسه جهت تدوین این  15برگزاری نزدیک به

ی همه نامه و تالش برای در نظر گرفتن اصولآیین

نامه توسط هیأت موارد؛ متن و جداول این آیین

جلسه به صورت اختصاصی  1مدیره محترم در طی 

 مورد ارزیابی قرار گرفت؛

 نامه فوق و رفع و ها با آیینارزیابی شرکت

 بازبینی موارد نیازمند به ویرایش احتمالی؛
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کمیته تخصصی 

 کنندگانتأمین

 کنندگان تهیه فایل پاورپوینت جهت پرزنتیشن تأمین

معرفی این کمیته و  با همراهدر جلسات مربوطه که 

ه های اعضا بعد از سه ویرایش تهیاهداف و توانمندی

 گردید؛

  جلسه برای تشخیص و اعالم  4برگزاری بیش از

 بررسی جهت ارایه در جلسات؛موارد مورد 
 برگزاری جلسات و تهیه فایل فوق؛ 

  ارایه نامه و هماهنگی با دبیرخانه جهت درخواست

 جلسه با پیمانکاران و کاربران نهایی؛

  با توجه به تهیه فایل پرزنت از سوی این کمیته و

ارایه نامه و درخواست جلسه با کاربر نهایی امید 

 نقاط خوبی برسیم؛است هر چه زودتر به 

  تعامل هر چه بیشتر و برگزاری جلسات منظم

 جهت نیل به اهداف؛

  در این دوره تالش شد تا هر چه بیشتر بتوان تعامل

پایداری را با هیأت مدیره محترم برگزار کرد و بتوان 

کنندگان را انتقال مشکالت و مسایل مربوط به تأمین

آنها را برطرف داد و با کمک و همراهی هیأت مدیره 

 کرد.

 م این جلسات به برقراری و همکاری برگزاری منظ

انجامد و نقطه بیشتر اعضا کمیته و هیأت مدیره می

 تواند باشد.ها میقوتی برای کمیته

 ای از سوی این کمیته در سایر نماینده معرفی

 ؛های فعال انجمن و برقراری تعامل بیشترکمیته

17  

کمیته تخصصی 

دام و تجهیزات 

طیور و 

 کشاورزی

 های تامین کننده تجهیزات تهیه لیست شرکت

طیورخارجی و نوع محصوالت قابل ارایه که در ایران 

 تجربه کاری داشته اند.

  بروزرسانی اطالعات کارشناسان وزارت کشاورزی

 آالت طیوربرای امر مجوز واردات ماشین
 استفاده از لیست برای واردات تجهیزات؛ 

  سازی در کارشناسی محاسبه میزان نیاز بهینهبررسی

 های تولید گوشت مرغ و تخم مرغسالن

  تهیه درصد مورد نیاز تجهیزات و میزان مهندسی و

گذار و های تخمسازی فارمنصب و آموزش در بهینه

 گوشتی طیور؛

 سازی؛استفاده در تخصیص بودجه ساالنه بهینه 

 های طیورسازی در فارمتعریف مجدد بهینه 

 باشد با در حال حاضر این عملیات در حال انجام می

های هدف تعیین و تعریف مکانیزاسون در فارم

 گذار؛گوشتی و تخم

 کش از درصد مکانیزاسیون در زمان تعیین خط

 حال و اقدامات آتی؛

 به روزرسانی جدول ساالنه قیمت تجهیزات 
 های جدول قیمت به سر مرغ در تجهیزات در فارم

 گذار؛مادر، گوشتی و تخم
 

  فعال نگاه داشتن نام انجمن به عنوان تنها انجمن

 فعال در تجهیزات طیور
 جلوگیری از انجمن موازی؛ 

  تقویت کمیته تخصصی تجهیزات دام، طیور و

 کشاورزی
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 عمومیروابط 

 تقویت ارتباط انجمن با اعضا: .1

 های عمومی و تعیین دبیر تمام وقت برای کمیه

تخصصی به منظور افزایش ارتباط با اعضا و همکاری 

 مدیره؛ هیأتها با و تعامل کمیته

 های عمومی و ترغیب اعضا به عضویت در کمیته

 تخصصی انجمن؛

 اطالع رسانی:  .2

 های انجمن؛از طریق رسانه 

 پایه عضویت انجمن:تقویت . 3

 اتوماسیونی  هایرایزنی و انجام مکاتبات با شرکت

 و دعوت ایشان به عضویت؛

 های تعلیق شده به بازگشت به جمع ترغیب شرکت

 اعضای انجمن؛

 تقویت ارتباط انجمن با اعضا: .1

 های یکدیگر؛آشنایی اعضا یا توانمندی 

 عضا؛امدیره و دبیرخانه با  هیأتسازی ارتباط تسهیل و روان 

 های اعضاء؛ارتقاء آگاهی انجمن از توانمندی 

 رسانی:اطالع .2

 رسانی به اعضاء؛تسریع در فرآیند اطالع 

 ی عضویت انجمن:تقویت پایه .3

  عضو جدید؛  6پذیرش 

 تقویت ارتباط انجمن با اعضا: .1

 ای گردهمایی؛برگزاری دوره 

 های دعوت از اعضا جهات حضور در کمیته

 عمومی و تخصصی انجمن؛ 

 اطالع رسانی: .2

  رسانی انجمن؛سایت اطالعوبارتقاء 

19 
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ماهنامه صنعت 

هوشمند و 
iimag 

 ؛ریزی انتشار مجدد ماهنامه صنعت هوشمندبرنامه 

 سایت ب تخصصی در وبانتشار مطالiimag  و به

موازات آن انتشار از طریق صفحه لینکدین و 

 ؛iimagاینستاگرام 

 های اتوماسیونی؛ جذب و انتشار تبلیغات شرکت 

 پاری انتشار ماهنامه صنعت هوشمند؛سبرون 

 ماهنامه صنعت هوشمند؛ بقا و توسعه رسانه 

  تقویت جایگاه وبسایتiimag  به عنوان یک پایگاه

های تخصصی اتوماسیون برگزاری و اطالعاتی آموزش

 صنعتی؛

  مجدد نسخه کاغذی صنعت هوشمند؛انتشار 

 های تخصصی به منظور تقویت بخش آموزش دوره

سایت ها از طریق وبافزایش برگزاری دوره

iimag.ir  با همکاری مدرسان و متخصصان این

 حوزه؛

 ی بازار بخش آگهی؛توسعه 

  حضور در تمامی رخدادهای تخصصی مرتبط با

 اتوماسیون؛

  ،افزایش ضریب نفوذ ماهنامه صنعت هوشمند

 اعی آن؛سایت و صفحات اجتموب

 سایت و تقویت ماهنامه صنعت هوشمند، وب

صفحات اجتماعی آن به عنوان یک منبع درآمد 

 پایدار برای انجمن؛
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  فعالیت صفحه مجازیaiac در اینستاگرام؛ 

 سایت انجمن و ها از طریق وبانتشار اخبار کمیته

 ؛صفحه اینستاگرام

 تقویت حضور انجمن در فضای مجازی؛ 

 انجمن بقا و توسعه رسانه 

 روزرسانی وبسایت بهaiac؛ 

 انجمن  افزایش ضریب نفوذ رسانهaiac؛ 

 ی حفظ رسانه به عنوان یک منبع درآمد پایدار برا

 انجمن؛

 دایرکتوری 21
  مشارکت در طرح به منظور  اعضای انجمناز دعوت

 انتشار دایرکتوری اعضای انجمن؛

 ؛انتشار نسخه اولیه دایرکتوری 

 سایت دایرکتوری؛اندازی نسخه اولیه وبراه 
 االنه دایرکتوری اتوماسیون صنعتی؛انتشار س 

22 
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بیمه تکمیلی 

 درمان

  نظرسنجی از اعضا در خصوص میزان رضایت از

 ی تکمیلی؛خدمات بیمه

  ی تکمیلی درمان با شرکت بیمه قرارداد بیمهتمدید

 54۸بالغ بر  1401شهریور  15از ابتدای   پاسارگاد

 شرکت عضو. 21نفر از 

 ؛پوشش رایگان پرسنل انجمن و وابستگان ایشان 

 های عضو؛ارتقاء رفاه کارکنان شرکت  ای با قیمت مناسب؛بهبود پوشش بیمه 
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صندوق صنعت 

 سازیماشین
 سازی؛برگزاری نشست با صندوق صنعت ماشین 

 نامه با صندوق به منظور ارایه تسهیالت انقاد تفاهم

 ویژه به اعضای انجمن؛

  برگزاری یک جلسه وبینار آموزشی برای اعضا به

 منظور آشنایی با خدمات صندوق؛

 ارایه تسهیالت مالی به اعضا؛ 
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امور جاری 

 دبیرخانه

  مدیره،  هیأتانجام امور اجرایی، اداری و پشتیبانی

 ها؛ها و کارگروهکمیته

  تأمینوظایف قانونی در قبال وزارت کار، سازمان 

 اجتماعی، دارایی و  ....؛

 رسانی موارد مرتبط با فضای کسب و کار به اطالع

 اعضا؛

  بانک اطالعاتی اعضا؛روزرسانی و بهتکمیل 

 های عمومی و تعین دبیر تمام وقت برای کمیته

 تخصصی انجمن؛

 ؛استخدام نیروی کار با سمت مسؤول دفتر 

  ها مدیره و کمیته هیأتبرگزاری موفق تمامی جلسات

 ؛و حضوری به صورت آنالین

 مجازی برای همکاران  ساختار کارآمد و دفتراندازی راه

 دبیرخانه.

 ها؛مدیره، کمیته هیأتجلسات  برگزاری منظم 

  ها در مدیره و کمیته هیأتحضور حداکثری اعضای

 جلسات؛

 های رفت و آمد پذیرایی؛جویی در هزینهصرفه 

  ایجاد تناسب میان امور اجرایی دبیرخانه با نیروی

 انسانی؛ 

 ی، انسانی و مالی دبیرخانه؛تقویت منابع کارشناس 

  از طریق حضور ارتقاء کارایی کارکنان دبیرخانه

 های تخصصی مرتبط؛ایشان در آموزش

  ارتقاء سطح رضایت شغلی کارکنان دبیرخانه؛ 
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جلسات هیأت 

 مدیره

  ی هیأت مدیره و صرف جلسه 4۹برگزاری منظم

نفر ساعت از سوی اعضای محترم هیأت  6۸۸قریب به 

ی مدیره؛ با حضور بازرسان، اعضای هیأت رئیسه

های عضو در تخصصی و مدیران شرکتهای کمیته

 جلسات هیأت مدیره؛

 های انجمنها، اهداف و مأموریتپیگیری مؤثر برنامه 

  تداوم حرکت در مسیر بهبود فضای کسب و کار

اعضا، رفع موانع واگذاری کار به اعضا، ارتقاء 

جایگاه انجمن و افزایش اثربخشی اقدامات 

 انجمن. انجمن، تأمین منابع مالی پایدار برای 
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