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 های اتوماسیون صنعتیمجمع محترم انجمن صنفی شرکت

در  هشدتم ي ي دورهاین گزارش به منظور آگاهي اعضاي محترم انجمن از اقدامات و نتایج عملکرد هیأت مددیره 

تهیه و به مجمدع محتدرم    01/7/96تا   11/10/95ي زماني ي انجمن در بازهدبیرخانه همچنین، و فعالیت ومدسال 

 شده است.  ارایه 

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

 . ودشبه اختصار ذكر 

جلسات هیأت مدیره، و نیز مقدار زمان صرف شده توسط اعضاي هیأت  اطالعات مربوط بهاین گزارش  در انتهاي

 ذكر شده است.خارج از انجمن و داخل مدیره جهت حضور در جلسات 

ریزي هیأت مدیره خواهدد  در خصوص اقدامات آتي انجمن، مبناي برنامهانجمن بدیهي است نظر اعضاي محترم 

 ي انجمدن هاي خود را در این ارتباط به دبیرخانده گردد دیدگاهمحترم درخواست مي تمامي اعضاياز  از این رو؛ بود

  د.ناعالم فرمای

مصوبات و دستورات هیأت مدیره است؛ بنابراین  مجري ي انجمن،بیرخانهدین كه از لحاظ سازماني، ابا عنایت به 

-برگیرندهدرگزارش پیش رو باشد؛ از همین رو گزارش اقدامات هیأت مدیره به نوعي مبین عملکرد دبیرخانه نیز مي

 هست. ي اقدامات دبیرخانه نیز 

در مطدر  شدده   در صورت تمایل به كسب اطالعات تفصیلي در ارتباط با موضدوعات   ي محترماعضااست بدیهي 

توانندد  مدي از طریدق دبیرخانده    ،یا پس از مجمعبراساس زمانبندي تعیین شده ي مجمع جلسه در طياین گزارش، 

   انند. دموارد را پیگیري فرمایند و هیأت مدیره و دبیر انجمن خود را ملزم به پاسخگویي در این خصوص مي
 

 

 با احترام        

 ی انجمنهیأت مديره        
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 اقدامات پیشنهادی آینده نتایج اقدامات شرح فعالیت  ردیف
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 ن و تجارتوزارت صنعت، معد

 ی نظارت بر حسن اجرای قانون حداکثر؛پیگیری اجرایی شدن آیین نامه 

 ون های ساخت داخل اعضای انجمن وفق قاناعالم فهرست توانمندی

  ؛حداکثر

 های بزرگ کشور از لحاظ رعایت سهم ساخت داخل و انعکاس پایش پروژه

موارد نقض قانون به وزارت صنعت و همچنین اعالم نظر در خصوص 

ی صنعت در خصوص امکان ساخت داخل تجهیزات های وزارتخانهاستعالم

 های اتوماسیون صنعتی؛ و سیستم

  مدیر کل دفتر ت، معدن و تجارت؛ قائم مقام وزیر صنعبرگزاری نشست با

، مدیر گروه سازی و تجهیزات و مدیر کل صنایع برق و الکترونیکماشین

 ؛خدمات فنی و مهندسی و ... 

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

 انعکاس موارد اعالمی از سوی وزارت صنعت به اعضا؛ 

 های زیرمجموعه؛ین وزراتخانه و سازمانی اطالعات درخواستی به اارایه 

 ونیاتوماس هایستمیس سازیکپارچهی»تخصص  ییدرخواست شناسا 

-برداری برای شرکتی بهرهصدور پروانهپیگیری و دیبه عنوان تول «یصنعت

  های اتوماسیون صنعتی؛ی سیستمساز و سازندههای یکپارچه

 ونیاتوماس یهاستمیس سازیکپارچهی»تخصص  یریرارگپیگیری ق 

 ؛انیدر فهرست کاالها و خدمات دانش بن «یصنعت

 های انتخاب انجمن صنفی شرکت

اتوماسیون صنعتی به عنوان انجمن 

ی خدمات فنی برتر کشور در حوزه

برای دومین سال  و مهندسی

 ؛متوالی

 های توانمندی روز رسانیدرج و به

اعضای انجمن در سایت وزارت 

قانون صنعت، معدن و تجارت وفق 

 حداکثر؛

  تقویت ارتباط انجمن با وزارت

ارتقاء صنعت، معدن و تجارت و 

جایگاه و اعتبار بیش از پیش 

معاونان و مدیران انجمن نزد این 

  ؛وزارتخانهاین 

 برداری ی بهرهصدور پروانه

ساز های یکپارچهبرای شرکت

های ی سیستمو سازنده

 اتوماسیون صنعتی؛

 کثرپیگیری اجرای قانون حدا 

روزرسانی فهرست و به

های اعضای انجمن توانمندی

 ؛در سایت وزارت صنعت

  تداوم پایش روند تأمین

های تجهیزات و سامانه

های اتوماسیون صنعتی پروژه

بزرگ کشور و انعکاس موارد 

احتمالی نقض قانون به وزارت 

  صنعت؛
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 وزارت نفت

  مکاتبات و مذاکرات متعدد با مسؤوالن وزارت نفت با موضوع درخواست

های اتوماسیونی وزارت نفت و اجرای قانون حداکثر در واگذاری پروژه

 های ایرانی؛ های شرکتگیری از توانمندیتأکید بر لزوم بهره

 ربط در وزارت نفت؛های اعضا به مبادی ذیاعالم توانمندی 

 های کارشناسی به حراست وزارت نفت در خصوص مشاورهی ارایه

 های حفاظت الکترونیک؛ چگونگی شناسایی پیمانکاران سیستم

 با معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با  برگزاری نشست

 موضوع حمایت از سازندگان و پیمانکاران داخلی اتوماسیون صنعتی

 های وزارت پاسخ به درخواست

های بر اعالم توانمندینفت، مبنی 

 اعضای انجمن؛ 

  تالش به منظور به حداکثر

رسیدن سهم اعضای انجمن 

های صنعت نفت از پروژه

 کشور؛
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 اقدامات پیشنهادی آینده نتایج اقدامات شرح فعالیت  ردیف

“ “ “ 

 های مشترک با آقای مهندس نعمت زاده، مشاور ارشد حضور در نشست

های داخلی در مندی از توان شرکتبهرهصنعتی وزیر نفت با موضوع 

 قراردادهای جدید نفتی؛
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران 

  ی و حضور در جلسات ماهانهایران عضویت در هیأت نمایندگان اتاق

 هیأت نمایندگان؛

  تأمین اجتماعی؛عضویت در کمیسیون کار، مالیات و 

 انجام تکالیف قانونی در قبال اتاق؛ 

  های ها، جلسات و دورهدر گردهماییکارکنان دبیرخانه حضور منظم

 آموزشی اتاق؛ 

 های مشترک به اعضا؛های تجاری و اتاقرسانی هیأتاطالع 

  قوانین مخل کسب و کار؛ انعکاس مشکالت اعضا در رابطه با 

 های عضو اتاق؛بندی تشکلی و رتبهحضور فعال در فرآیند ارزیاب 

 اعالم نظر در خصوص پایش محیط کسب و کار؛ 

 های انجمن در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده؛انعکاس دیدگاه 

  ارتقاء جایگاه و اعتبار انجمن در

 های عضو اتاق؛میان تشکل

 ای کارکنان ارتقاء دانش حرفه

 دبیرخانه؛

 هت های اتاق جاستفاده از پتانسیل

حضور مؤثر انجمن در فرآیندهای 

بازبینی قوانین، پیگیری مطالبات 

بخش خصوصی و رفع مشکالت 

 اعضای انجمن؛

 دریافت کمک مالی از اتاق؛ 

 ها نقدی و گیری از کمکبهره

 ها؛غیرنقدی اتاق به تشکل

 های قانونی استفاده از پتانسیل

اتاق به منظور رفع موانع 

 صنفی اعضای انجمن؛

  جهت تقویت بعد تالش در

 صنعتی اتاق؛
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی تهران

 ها در اتاق فکر ی تشکلی انجمن به عنوان تنها نمایندهحضور نماینده

 تأمین اجتماعی اتاق تهران؛

 یهابه تخصص «یصنعت ونیرشته اتوماس»اضافه شدن  شنهادیپ 

 ی؛دادگستر یکارشناسان رسم

 های ها، جلسات و دورهحضور منظم کارکنان دبیرخانه در گردهمایی

 آموزشی اتاق؛ 

 های بازرگانی؛ی تمدید کارتانعکاس مشکالت اعضا در زمینه 

  معرفی نمایندگان انجمن به عنوان

های نمایندگان کارفرما در هیأت

بدوی و تجدید نظر تشخیص 

 تماعی تهران؛مطالبات تأمین اج

  تشویق اعضا به عضویت در

 اتاق؛

 های قانونی استفاده از پتانسیل

اتاق به منظور رفع موانع 

 صنفی اعضای انجمن؛
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ها شورای هماهنگی تشکل

ای هندسی، صنفی، حرفهم

 کشور

های )توجه: براساس هماهنگی

به عمل آمده با اعضای شورای 

هماهنگی، توافق شده که 

تمامی موضوعات مربوط به 

سازمان برنامه و بودجه از 

 طریق این شورا پیگیری شود(

 شورا؛ اصلی جلسات در حضور 

 استراتژی شورا؛ تدوین کارگروه عضویت و حضور فعال در  

 صالحیت؛ تشخیص کارگروه و حضور فعال در عضویت 

 ی تشخیص صالحیت مشاوران؛عضویت و حضور فعال در کمیته 

 ی تشخیص صالحیت پیمانکاران؛عضویت و حضور فعال در کمیته 

 ی تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح و عضویت و حضور فعال در کمیته

 ساخت؛

 ا؛های عضو شورای مدیران تشکلهای دورهحضور در نشست 

  یی؛و اجرا ینظام فن یتهیکم اتجلسحضور در 

 ی راهکارهای تأمین ی بررسی و ارایهعضویت و حضور فعال در کمیته

 های نیمه تمام؛های اجرایی آن در واگذاری طرحمالی و روش

 ی دایمی بیمه و مالیات؛عضویت و حضور فعال در کمیته 

 تعامل؛ نهاد حضور در جلسات 

  یواگذار شده به شرکتها یپروژه ها تیوضع یبررسحضور در جلسات 

 ی؛رخصوصیغ

 ی اتوماسیون اضافه شدن رشته

ی مستقل در به عنوان یک رشته

های پیمانکاری نظام فنی و رشته

 اجرایی؛

 هایدیدگاه تأثیرگذار انعکاس 

-آیین اصالح خصوص در انجمن

 پیمانکاران، ارزیابی جدید ینامه

 و طرح پیمانکاران و مشاوران

 ریزی،برنامه معاونت به تساخ

 و ارتقاء پیمان عمومی شرایط

 دیگر نزد انجمن جایگاه و اعتبار

 خصوصی؛ بخش هایتشکل

 شورا پتانسیل از گیریبهره 

 صنفی؛ مطالبات پیگیری جهت

 به شورا همکاری مؤثر با تداوم 

 هایظرفیت از استفاده منظور

 مشکالت رفع در تشکل این

 صنفی اعضا؛
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 فدراسیون صنعت نفت ایران
 ی فدراسیون صنعت نفت حضور فعال در تمامی جلسات هیأت رییسه

 ایران؛ 

  عضویت در نخستین هیأت

ی فدراسیون صنعت نفت مدیره

 ایران؛

  معرفی انجمن به عنوان یک

تشکل فعال و تأثیرگذار به دیگر 

 های بخش خصوصی؛تشکل

 ال در فدراسیون به حضور فع

منظور پیگیری منافع مشترک 

بخش خصوصی از طریق این 

 فدراسیون؛

  تثبیت جایگاه آتی انجمن در

 فدراسیون؛
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صندوق حمایت 

از تحقیقات و 

ی صنایع توسعه

 الکترونیک

 برگزاری نشست با مدیران و کارشناسان صندوق؛ 

 ؛های اعضا در خصوص اخذ تسهیالت از صندوقانعکاس درخواست 

  تشکیل کارگروه مشترک انجمن و

 صندوق؛

 های تسریع فرآیند ارزیابی طرح

  ؛متقاضی تسهیالت

  هدایت تسهیالت صندوق به

های اتوماسیونی سمت طرح

 های عضو انجمن؛ شرکت

 هیل فرآیند صدور تس

نامه برای اعضای ضمانت

 انجمن؛

8.  

های کمیته

 عمومی

 های مشترک:ی مناسبات و همکاریی عمومی توسعههتکمی 

 مصوبه؛ 01نفر ساعت با  111جلسه و صرف قریب به  13برگزاری  .1

 تهیه و تدوین کاتالوگ انجمن؛ .2

 و؛های پیش ری انجمن در نمایشگاهی حضور یکسالهتدوین برنامه .3

های ی بازار شرکتتعامل با رایزنان بازرگانی در کشورهای همسایه و هدف در راستای توسعه .4

 عضو؛

نشست با ریییس دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر طوسی در راستای تعامل در زمینه های  .5

 مرتبط؛

برگزاری سمینار تخصصی با حضور مدیرعامل شرکت آرند آلمان به میزبانی و مشارکت شرکت  .6

 تام ایران خودرو؛

همکاری با شرکت نمایشگاهی مسه اشتوتگارت آلمان در راستای برگزاری دومین نمایشگاه  .0

 ؛70اتوماسیون ایران در تیر 

 های ارتقاء سایت انجمن؛تدوین شاخص .8

 ی عمومی حقوقی:کمیته 

 مصوبه؛ 42نفر ساعت با تعداد  51جلسه و صرف قریب به  8برگزاری  .1

های بدوی و تجدید نظر مالیاتی و تأمین من جهت حضور در هیأتمعرفی نمایندگان انج .2

 اجتماعی؛

 های بازرگانی تهران و ایرانبررسی موارد ارجاعی از اتاق .3

 بررسی موارد ارجاعی از سوی نظام فنی و اجرایی؛ .4

 ی اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛بررسی پیش نویس الیحه .5

 ی ی عمومی توسعهکمیته

های مکاریمناسبات و ه

 مشترک:

عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت  .1

مسه اشتوتگارت آلمان در خصوص 

 AMBبرگزاری سه دروه نمایشگاه 

 2118، 2110های در تهران در سال

و همچنین برگزاری  2117و 

نمایشگاه اختصاصی اتوماسیون 

  صنعتی در تهران؛

 کاتالوگ انجمن؛ انتشارطراحی و  .2

 ی عمومی حقوقی:کمیته 

ریع در پاسخگویی به استعالمات تس .1

 حقوقی سایر نهادها؛

ی انجمن به عنوان حضور نماینده .2

های ی کارفرما در هیأتنماینده

بدوی تشخیص مطالبات تأمین 

 ؛20و  23، 21اجتماعی شعب 

 های عمومی تقویت کمیته

گیری از انجمن با بهره

های اعضا و پتانسیل

 بکارگیری مشاوران تخصصی؛

 ها لیت کمیتهجهت دهی فعا

های در راستای مأموریت

انجمن و تقویت ساختار 

ای انجمن از طریق حرفه

 ها؛تقویت کمیته
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8.  

های کمیته

 عمومی

 ی اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛بررسی پیش نویس الیحه .6

تخاب بررسی پرونده ارجاعی مورد اختالف از سوی دو شرکت غیر عضو انجمن جهت داوری )به دلیل ان .0

 انجمن در قرارداد منعقده به عنوان داور مرضی الطرفین( و تشکیل هیأت داوری در همین راستا؛

 بررسی موارد ارجاعی از سوی شورای هماهنگی. .8

 ی عمومی ارزیابی و تشخیص صالحیت:کمیته 

 مصوبه؛  82نفر ساعت با تعداد  01ب به جلسه و صرف قری 11برگزاری  .1

 ی اتوماسیون صنعتی؛های دانش بنیان در زمینهرکتهای ارزیابی شتدوین شاخص .2

 های عضو جهت دریافت تسهیالت از صندوق صحا؛بررسی طرح های ارایه شده از شرکت .3

 تشکیل کارگروه استاندارد؛ .4

بررسی نقاط قوت و ضعف جذب اعضای حقیقی و حقوقی )داخلی و خارجی( به عنوان عضو افتخاری  .5

 در انجمن؛

 های درخواست عضویت در انجمن؛یرامون یروندهبررسی و اعالم نظر پ .6

ی تشخیص و تفکیک قراردادهای مهندسی و فروش درفرآیند رتبه بندی های نحوهتدوین شاخص .0

 یکپارچه سازان؛

 ی پژوهش، فناوری و آموزش:کمیته 

 مصوبه؛ 20نفر ساعت زمان با تعداد  71جلسه و صرف قریب به  11برگزاری  .1

 اتوماسیون؛  HSی کدهای گمرک ایران مبنی بر تشکیل کارگروه در زمینه ی روند رایزنی باادامه .2

 ها؛نیازسنجی آموزشی از شرکت .3

تهیه سند ارزیابی آموزش و و متخصصان اتوماسیون صنعتی بررسی ورود انجمن به موضوع ارزیابی  .4

 ؛ریزی ها و ارائه به سازمان مدیریت و برنامهبندی شرکتتأثیر آن در رتبه

های فناوری و نوآوری ریاست های دانش بنیان مرکز همکاریجلسه با سردبیر ارزیابی شرکت برگزای .5

 جمهوری؛

ی سند راهبردی اتوماسیون صنعتی با چشم انداز افق ی تهیهی روند تحقیق و پژوهش در زمینهادامه .6

 ار جاعی از وزارت صمت. 1414

 ی عمومی ارزیابی و کمیته

 تشخیص صالحیت:

تعامالت انجمن افزایش سطح  .1

با صندوق حمایت از تحقیقات 

 ی صنایع الکترونیک؛و توسعه

 ی پژوهش، فناوری و کمیته

 آموزش:

ی پیگیری از  مرکز ادامه .1

های فناوری و نوآوری همکاری

ریاست جمهوری در خصوص 

سازی یکپارچه»قرارگیری 

های اتوماسیون صنعتی سیستم

در فهرست کاالها و خدمات 

های شاخصدانش بنیان و 

 ارزیابی مربوطه؛
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 اقدامات پیشنهادی آینده نتایج اقدامات شرح فعالیت  ردیف

6. 

ته
می

ک
ی

یاب
رز

ی ا
 

-بندی یکپارچهرتبه

 سازان

 با  75های یکپارچه ساز عضو انجمن از ابتدای سال بندی شرکترتبه ادامه روند

 ؛پارس میزان آزما ارزیابهمکاری شرکت همکار 

  

 ت و پرونده جهت ی درخواسارایه

شرکت عضو  12بندی از سوی رتبه

 انجمن؛

 شرکت عضو  5ی رتبه به ارایه

 انجمن؛

 های نامهاعتباربخشی به گواهی

صادر شده از سوی انجمن نزد 

های کارفرمایان و سازمان

 دولتی؛

 های یکپارچه ترغیب شرکت

ساز عضو انجمن به دریافت 

 رتبه از انجمن؛

14. 

ته
می

ک
عه

وس
ی ت

من
ی 

ت،
با

اس
 

 روابط عمومی

 :تقویت ارتباط انجمن با اعضا 

ی اختصاصی با اعضا به منظور برقراری تعامل رو برگزاری جلسات مصاحبه .1

 در رو و آگاهی از نظرات ایشان؛ 

ی ساعت صنعت رادیو اقتصاد و انعکاس حضور نمایندگان انجمن در برنامه .2

 این رسانه.اهمیت اتوماسیون صنعتی و مشکالت این صنعت از طریق 

 های عضو جهت حضور در جلسات هیات مدیره؛دعوت از مدیران شرکت .3

 های متعدد از اعضا؛انجام استعالم .4

 های عمومی و تخصصی انجمن؛ترغیب اعضا به عضویت در کمیته .5

 :اطالع رسانی 

 از طریق گروه تلگرام انجمن؛ .1

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

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

 :امور  نمایشگاهی 

 :تقویت ارتباط انجمن با اعضا 

های آشنایی اعضا با توانمندی .1

 یکدیگر؛

سازی ارتباط هیأت تسهیل و روان .2

 مدیره و دبیرخانه با اعضا؛

-ارتقاء آگاهی انجمن از توانمندی .3

 های اعضا؛

 رسانی:اطالع 
 انی به اعضا؛رستسریع در فرآیند اطالع .1

 :امور  نمایشگاهی 

های اعضا به معرفی انجمن و توانمندی .1

 فعاالن صنایع مختلف؛

فراهم شدن بستر مناسبت جهت  .2

 ی بازار اعضا؛توسعه

تکمیل بانک اطالعاتی بازدیدکنندگان و  .3

 سازماندهی اطالعات دریافتی؛

  تقویت ارتباط انجمن با

 اعضا:

 ای گردهمایی؛برگزاری دوره .1

اعضا جهت حضور در  دعوت از .2

های عمومی و تخصصی کمیته

 انجمن؛

رسانی تقویت سایت اطالع .3

 انجمن؛

 رسانی:اطالع 

رسانی ارتقاء سایت اطالع .1

  انجمن؛

 : امور نمایشگاهی 

به روزرسای تجهیزات  .1

 نمایشگاهی انجمن؛

های استفاده از پتانسیل .2

نمایشگاهی جهت برندسازی 

 انجمن
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 اقدامات پیشنهادی آینده تایجن اقدامات شرح فعالیت  ردیف

14. 

ته
می

ک
عه

وس
ی ت

ت،
با

اس
من

ی 
 

 روابط عمومی

 بازدید از: 

 المللی نفت، گاز ، پاالیش و پتروشیمی بیست و دومین نمایشگاه بین

ی اتوماسیون صنعتی جهت های مرتبط در زمینهتهران و رایزنی با شرکت

 عضویت در انجمن؛ 

 ت نفت خوزستان؛نهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنع 

 ؛ آب و فاضالب ساتیصنعت آب و تأس یالمللنیب شگاهینما سیزدهمین 

 2برپایی غرفه در؛ . 

 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران؛ 

 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران؛ 

 ها؛ی انجمن در نمایشگاهی حضور و شکل ظاهری غرفهبهبود در نحوه 

 ضویت انجمن:ی عتقویت پایه 

  شرکت اتوماسیونی غیر عضو جهت  01رایزنی و انجام مکاتبات الزم با

 ترغیب ایشان به عضویت؛

 های تعلیق شده به بازگشت به جمع اعضای انجمن؛ترغیب شرکت 

افزایش تعامل با اعضا از طریق  .4

های دو و چند برگزاری نشست

 ها؛جانبه با اعضا در نمایشگاه

 نجمن:ی عضویت اتقویت پایه 

درخواست عضویت )تا  13دریافت 

تاریخ برگزاری مجمع( و پذیرش 

 شرکت؛ 11عضویت 

نمایشگاه تخصصی  برگزاری .3

 اتوماسیون صنعتی؛

 ی عضویت تقویت پایه

 انجمن:

تسهیل شرایط بازگشت  .1

های تعلیق یا لغو شرکت

 عضویت شده به انجمن؛

های استفاده از پتانسیل .2

های تخصصی جهت نمایشگاه

ه و جذب عضویت مذاکر

 های اتوماسیونی؛شرکت

11. 

 

کارگروه تدوین 

 استراتژی انجمن
 نفر ساعت؛  131جلسه و صرف نزدیک به  14برگزاری 

بررسی مسایل استراتژیک انجمن و 

های عمومی ی تدبیر به کمیتهارایه

 انجمن؛ 

 مدت، تعیین اهداف کوتاه

 مدت و بلندمدت؛میان

 بندی اهداف؛اولویت 

  استراتژیک؛مدیریت 

12 

 

کمیته تخصصی صنعت 

 نفت 

 20/11/75تشکیل کمیته )تشکیل مجمع کمیته( و برگزاری اولین جلسه مورخ 

 مصوبه؛ 52نفر ساعت زمان با  211جلسه  و صرف نزدیک به 25برگزاری 

های انجمن به انعکاس خواست

 فدراسیون صنعت نفت؛

ی صنعت نفت انجمن تبدیل کمیته

اتوماسیون  به مرجع کارشناسی

 صنعتی در صنعت نفت کشور؛

تقویت ارتباط این کمیته با سایر 

نهادهای بخش خصوصی و حاکمیتی 

 مرتبط با صنعت نفت کشور؛
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 اقدامات پیشنهادی آینده نتایج اقدامات شرح فعالیت  ردیف

13 . 

ته
می

ک
عه

وس
ی ت

ته
می

، ک
ت

با
اس

من
ی 

ش
وه

پژ
ی 

 

 صنعت هوشمند

 ی کاغذی نامه صنعت هوشمند به منظور بهبود نسخهی ماهآغاز فرآیند توسعه

و تقویت حضور ماهنامه در فضای مجازی از طریق توسعه اپلیکیش و سایت 

 اختصاصی؛ 

 اخذ پروانه فعالیت انتشار ماهنامه مربوط به دفتر جدید؛ 

  درصد 15) نمایشگاه، سمینار و کنفرانس تخصصی 23حضور و توزیع نشریه در

 ال گذشته(؛افزایش نسبت به س

 های متنوع آگهی به متقاضیان؛ی قالبارایه 

 دهندگان؛ارسال نشریه به فهرست ارایه شده از سوی آگهی 

 ای فهرست گیرندگان؛روزرسانی دورهبه 

  ارسال نشریه به مشترکان، گیرندگان افتخاری، گیرندگان قانونی و مشتریان

 بالقوه؛

 زهای هواپیمایی آسمان به مقصد مناطق توزیع ماهنامه برای اولین بار در پروا

 نفت خیز؛

 ی سهم های دولت به ناشران در خصوص تخفیف حق بیمهگیری از کمکبهره

 کارفرما؛

 استخراج و پایش مداوم قیمت تمام شده؛ 

 ی حداکثری از ظرفیت و توانمندی همکاران نشریه؛استفاده 

 های غیرمستقیم؛مدیریت هزینه 

 های آموزشی مربوطهن نشریه از طریق برگزاری دورهارتقاء سطح دانش کارکنا 

  بهبود کمی و کیفی تیم تأمین محتوای نشریه؛ 

 ارجاع تخصصی مطالب به مترجمان؛ 

 ها جهت اخذ آگهی؛های خارجی در نمایشگاهمذاکره با شرکت 

 های عضو و انتشار آن در ماهنامه؛برگزاری مصاحبه با شرکت 

 طراحی گرید جدید ماهنامه؛ 

 ه عکس اختصاصی برای ماهنامهتهی 

 های تخصصی دریافت افزایش گروه

ی صنعت هوشمند ی ماهنامهکننده

درصد 31گروه تخصصی ) 31در 

 افزایش نسبت به سال گذشته(؛

 درصدی درآمد بخش 36افزایش

 فروش نسبت به سال گذشته؛

  های درصدی در شماره11افزایش

 منتشر شده؛

    افزایش تیراژ متوسط نشریه به

3861  

درصد افزایش نسبت به سال 44)

 گذشته(؛

 ؛افزایش قابلیت اطمینان توزیع 

 افزایش رضایت مشترکان؛ 

  شماره از  3اخذ اسپانسر برای

 نشریه؛ 

  کمک به بهبود کیفی نشریه از محل

 سود حاصله؛

 افزایش ضریب نفوذ نشریه؛

  تکمیل فرآیند تقویت حضور

نشریه در فضای مجازی از 

اپلکیکیشن و  یطریق توسعه

 سایت اختصاصی ماهنامه؛ 

 ی بازار ماهنامه از توسعه

-طریق جذب آگهی از شرکت

 های خارجی، 

 ای استفاده از مشاوران حرفه

ژورنالیست در شورای سردبیر 

 نشریه؛

  تقویت سازمان توزیع و

 فروش؛

 های متنوع جهت تدوین طرح

 جذب اسپانسر؛ 

 حضور در تمامی رخدادهای 

 ط با اتوماسیون؛ تخصصی مرتب

  افزایش تیراژ نشریه به

 نسخه؛ 110111

  حفظ نشریه به عنوان به یک

مبنع درآمد پایدار برای 

 انجمن؛

 ی همکاران گسترش شبکه

 نشریه؛
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 اقدامات پیشنهادی آینده نتایج اقدامات شرح فعالیت  ردیف

 ی تکمیلی درمانبیمه  .10
  ی تکمیلی؛خدمات بیمهنظرسنجی از اعضا در خصوص میزان رضایت از 

 ی تکمیلی درمان  با شرکت بیمه پارسیان جهت سال تمدید قرارداد بیمه

 نفر؛ 721جدید بالغ بر 

 ی تکمیلی درمان پوشش بیمه

ی های عضو با هزینهکارکنان شرکت

 معقول؛

  ارایه خدمات فراتر از تعهدات

های بیمه به بیمه شدگان شرکت

 های خاص؛درگیر با بیماری

 های ت نسبی کارکنان شرکترضای

 ی تکمیلی؛عضو از خدمات بیمه

 های افزایش سقف پوشش

ی ای از طریق توسعهبیمه

-های بیمههمکاری با شرکت

 گر؛

15. 

 

 امور جاری دبیرخانه

 ؛در محل جدید اسکان دبیرخانه 

 های تخصصی اتاق ایران؛حضور کارکنان دبیرخانه در دوره 

 ی کارکنان؛انگیزه ءان خدوم جهت ارتقاپرداخت وام و پاداش به همکار 

  ارتقای دانش کارکنان دبیرخانه در خصوص اصول اتوماسیون صنعتی و نیز

 های داخلی؛ی کاری اعضا از طریق آموزشمسایل مرتبط با حیطه

  همکار پاره وقت؛ 1تعداد همکار به صورت تمام وقت و  8تعداد 

  مشاور حقوقی؛همکاری دو 

 تی؛انجام تکالیف مالیا 

 های مالی؛بهبود رویه 

 تنظیم دفاتر مالی؛ 

 ی اظهارنامه؛ارایه 

 های مالیاتی؛مندی از معافیتپیگیری بهره 

 افزایش کارایی دبیرخانه؛ 

 افزایش شفافیت مالی انجمن؛ 

 از معافیت مالیاتی انجمن مندی بهره

 و نشریه؛

 سازی نیروی انسانی؛بهینه 

  ارتقای کارایی کارکنان

یق حضور دبیرخانه از طر

های تخصصی ایشان در دوره

 ی کاری؛ مرتبط با حوزه

 های باز تعیین تکلیف پرونده

 مالیاتی انجمن؛
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19. 

 

 مدیره جلسات هیأت

  ( و کنونتا  75ی هیأت مدیره )از مجمع سال جلسه 22برگزاری منظم

 نفر ساعت از سوی اعضای محترم هیأت مدیره؛ 211صرف قریب به 

  نفرساعت زمان در جلسات داخل و خارج انجمن؛ 1111 بیش ازصرف 

 البدل هیأت مدیره و برخی مدیران شرکتدعوت از بازرسان، اعضای علی-

 های عضو  جهت حضور در تمامی جلسات هیأت مدیره؛  

  161 مصوبه؛ 

 

 های عمومی و تقویت کمیته

گذاری پیگیری تخصصی و وا

ها و امور اجرایی به کمیته

پرداختن هیأت مدیره به 

 مسایل راهبردی صنفی؛

 

 

 

 
هیأت 

 مدیره

وزارت 

 صنعت

وزارت 

 نفت

شورای 

 هماهنگی،

نهاد تعامل، 

سازمان 

 برنامه

اتاق 

 ایران

و اتاق 

 تهران

 فدراسیون

صنعت  

 نفت

 سایر

-تشکل

 ها

های کمیته

 انجمن

وزارت 

 جهاد 
 جمع سایر صحا

 352 10 - - 05 24 - 92 157 0 10 39 حسین فرهادی

 160 9 5 30 54 9 - 15 8 - 26 01 مهدی شهابی

 187 - - - 52 6 9 14 34 10 25 01 مهران باباپور

 103 - - - 05 - 32 12 - 0 14 04 مسعود مهرداد 

 171 14 5 - 54 3 - 9 9 10 35 02 امیرنصرت ذوالفقاری

 1407 جمع کل           

 


