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 های اتوماسیون صنعتیمجمع محترم انجمن صنفی شرکت

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

جمع محتدرم تهیه و به م 30/7/97تا   01/08/96ي زماني ي انجمن در بازهدبیرخانه همچنین، و فعالیت مسوسال 

 است.   ارایه شده

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 زمان صرف شده توسط اع اطالعات مربوط بهاین گزارش  در انتهاي

 ذكر شده است.ارج از انجمن خداخل و مدیره جهت حضور در جلسات 

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

 ي انجمدنیرخاندههاي خود را در این ارتباط به دبگردد دیدگاهمحترم درخواست مي تمامي اعضاياز  از این رو؛ بود

  د.ناعالم فرمای

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

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

 هست. ي اقدامات دبیرخانه نیز 

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

وانندد تمدياز 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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وزارت صنعت، معدن 

 و تجارت

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

 جمن؛کل در خصوص موضوعات مبتالبه اعضای ان

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

 و الکترونیک وزارت صمت؛

 های ساخت داخل اعضای انجمن وفق قانون حداکثر؛اعالم فهرست توانمندی 

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

 عتی؛صن

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

 انعکاس موارد اعالمی از سوی وزارت صمت به اعضا؛ 

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

 اعالم نظر انجمن در خصوص مقررات صادرات و واردات؛ 

 اسان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت با برگزاری جلسات با مدیران و کارشن

برداری ی بهرهی صنایع پیشرفته و صدور پروانههای اعضای انجمن به حوزهموضوع ورود تخصص

 های اتوماسیون صنعتی؛سازی سیستمبرای تخصص یکپارچه

  انتخاب انجمن صنفی

های اتوماسیون شرکت

صنعتی به عنوان انجمن 

برتر فنی مهندسی 

شور برای سومین سال ک

 متوالی؛

  واگذاری فرآیند ارزیابی

های درخواست پرونده

های ارز شرکت

اتوماسیونی به انجمن و 

به تبع آن بررسی 

 های اعضا؛درخواست

  ارتقاء نقش مرجعیت

 انجمن؛

 برداری ی بهرهصدور پروانه

های یکپارچه برای شرکت

های ی سیستمساز و سازنده

 اتوماسیون صنعتی؛

 یری اجرای قانون پیگ

حداکثر و به روزرسانی 

های فهرست توانمندی

ضای انجمن در سایت اع

 وزارت صنعت؛

  تداوم بایش روند تأمین

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

 

 های های ارزیابی و شناسایی شرکتاعالم آمادگی همکاری با وزارت نفت در تدوین شاخص

 توانمند اتوماسیونی؛

 زاده مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت با موضوع اعالم برگزاری نشست با آقای مهندس نعمت

های نگهداشت و افزایش برداشت و در پی های اعضای انجمن جهت همکاری در پروژهتوانمندی

زاده و پیگیری ورود اعضا به وندور لیست آن استعالم توان اعضا و اعالم به دفتر جناب نعمت

 مربوطه؛

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

 لند منابع واحد دستگاه مرکزی نفت؛های تدوین لیست بنامهجلسات کارگروه بازبینی آیین

 های اعضای مکاتبه با مسؤوالن وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در راستای معرفی توانمندی

 ها.انجمن و اعالم آماگی همکاری در ارزیابی

  استخراج فهرست

های توانمندی شرکت

عضو با توجه به دریافت 

 19پاسخ استعالم از 

 شرکت عضو انجمن؛

  انجمن به شناسایی

-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؛
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اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی 

 ایران

 ی هیأت نمایندگان؛عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران و حضور در جلسات ماهنامه 

 ها در اتاق ایران؛ی انجمن با آقای سیف معاون تشکلبرگزاری نشست هیأت مدیره 

  تأمین اجتماعی؛ عضویت در کمیسیون کار، مالیات و 

 انجام تکالیف قانونی در قبال اتاق؛ 

 های آموزشی اتاق؛ها، جلسات و دورههماییحضور منظم کارکنان دبیرخانه 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 شرکتهای رتبهر فرآیند تدوین شاخصحضور مؤثر و مستمر د

 اتاق ایران؛

 ی اخذ رتبهB  در نظام

های بندی تشکلرتبه

 عضو اتاق ایران؛

  ارتقاء جایگاه و اعتبار

-انجمن در میان تشکل

 های عضو اتاق؛

 های کمک مندی ازبهره

 ؛هابه تشکل اتاق

  ارتقاء دانش کارکنان

ی ر حوزهدبیرخانه د

 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 کارتانعکاس مشکالت اعضا در زمینه 

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

  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

قانونی اتاق به منظور رفع 

 موانع صنفی اعضای انجمن؛

 های ممانعت از ثبت تشکل

 موازی در اتاق؛
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شورای هماهنگی 

های مهندسی، تشکل

ای صنفی، حرفه

 کشور

)توجه: تعامل انجمن 

با سازمان برنامه و 

بودجه از طریق این 

-شورا پیگیری می

 شود(

 حضور در جلسات اصلی شورا؛ 

 بندی پیمانکاران، مشاوران و های رتبهنامهازبینی آیینهای تخصصی بحضور در جلسات کمیته

 پیمانکاران طرح و ساخت؛

 حضور در کمیسیون طرح و برنامه اتاق؛ 

 حضور ر کارگروه ارتباط با اتاق ایران؛ 

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

 عضو شورا؛  هایای مدیران تشکلهای دورهحضور در نشست 

 ی نظام فنی و اجرایی؛حضور در جلسات کمیته 

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

 حضور در جلسات نهاد تعامل؛ 

 بندی متخصصان اتوماسیون صنعتی؛تدوین نظام ارزیابی و رتبه 

 ی جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز؛ نامهی بازبینی آیینحضور 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؛

  تداوم همکاری مؤثر با شورا

به منظور استفاده از 

این تشکل در  هایظرفیت

 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 

 سازی فدراسیون؛عضویت در کمیسیون تصمیم 

 عنوان  معرفی انجمن به

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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 پژوهشگاه نیرو و

شرکت مادر تخصصی 

 نیروی برق حرارتی

 ها در معاونت پژوهش پژوهشگاه نیرو و همچنین مدیران میانی برگزاری نشست با مدیران طرح

 های همکاری؛شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی به منظور شناسایی ظرفیت

 ربط در ه نیرو و ارسال به مبادی ذیی همکاری با پژوهشگانامهنویس تفاهمی پیشتهیه

 پژوهشگاه مذکور؛

  آشنایی پژوهشگاه و

شرکت مادر تخصصی با 

های انجمن و توانمندی

 اعضا؛

 های الزم ایجاد زمینه

جهت همکاری دو 

 جانبه؛

 ی همکاری نامهعقد تفاهم

 مشترک با پژوهشگاه نیرو

8 

ته
می

ک
ت،

با
اس

من
ه 

سع
تو

ی 
ت 

 نف
ت

نع
ص

ی 
ص

ص
تخ

ه 
یت

کم
 

 ه نفت و نیروباشگا
 درخواست عضویت در باشگاه؛ 

 ی نفت و نیرو؛ی ساالنهحضور در کنگره 
  عضویت در باشگاه 
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انجمن مهندسان 

کنترل و ابزاردقیق 

 ایران

 های دو انجمن و استخراج دو موضوع نمایشگاه و تفاهم ی مشترک هیأت مدیرهبرگزاری جلسه

 های همکاری مشترک؛ت نفت به عنوان زمینهنامه با پژوهشگاه صنع

  افزایش سطح تعامالت

-انجمن با دیگر انجمن

 های تخصصی

 های همکاری تعریف زمینه

مشترک در راستای منافع 

 اعضای انجمن؛

 

  



 26/10/1397 ارایه:تاریخ                                                                                                                                                               های اتوماسیون صنعتیانجمن صنفی شرکت                             

 دبیرخانه : ارایه کننده                           97ی انجمن جهت ارایه به مجمع عمومی عادی سال ی هشتم و دبیرخانهی دورهگزارش عملکرد سال سوم فعالیت هیأت مدیره                             

 اقدامات پیشنهادی آینده نتایج  اقدامات شرح فعالیت گروه ردیف

10 

 

های کمیته

 عمومی

 

 های مشترک:اسبات و همکاریی منی عمومی توسعهکمیته

 نفر ساعت؛ 190جلسه و صرف قریب به  23برگزاری  .1

 تعیین اهداف راهبردی کمیته؛ .2

های های مشترک که بر این اساس انجمن صنفی شرکتبرنامه ریزی و تعیین حضور نمایندگان انجمن در اتاق .3

های مشترک د. همچنین حضور در اتاقاتوماسیون صنعتی عضو اتاق مشترک ایران و آلمان، ایران و عراق می باش

 ایران و سوریه و ایران و عمان نیز در دستور کار کمیته قرار دارد.

 تالش جهت برگزاری نشست با باشگاه نفت و نیرو جهت ایجاد بسترهای همکاری؛ .4

 های همکاری؛ی برق دانشگاه خواجه نصیر طوسی و بررسی راهنشست با رییس دانشکده .5

های تعامل و صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز معرفی گان شرکت اسلونیایی و بررسی راهرایزنی با نمایند .6

ی های فعال در حوزهها جهت فاینانس و تولید محصول مشترک با شرکتها ی در دست انجام شرکتپروژه

 اتوماسیون؛

 این کشورها؛ ها با سفرا و بررسی شرایط فعالیت اعضا درحضور نمایندگان کمیته در جلسه تشکل .7

بررسی موضوعاتی از قبیل برگزاری نمایشگاه مستقل اتوماسیون از سوی انجمن و نیز برنامه ریزی جهت  .8

 برگزاری سمینارهای تخصصی از سوی انجمن.

 

ی ی عمومی توسعهکمیته

های مناسبات و همکاری

 مشترک:

 تدوین مدل بازاریابی؛ 

 نظرسنجی از اعضا؛ 

  اتخاذ راهکار جهت جلوگیری

 های متناظر؛از تأسیس تشکل

 ارتقاء سایت انجمن؛ 

 های کاتالوگ )تکمیل بخش

 تخصصی و عمومی(
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های کمیته

 عمومی

 

 ی عمومی حقوقی:کمیته

 ساعت؛نفر  50جلسه کمیته( و صرف قریب به  5جلسه داوری و  5جلسه ) 10برگزاری  .1

 تعین اهداف راهبردی کمیته؛ .2

 های بازرگانی تهران و ایران؛بررسی موارد ارجاعی از اتاق .3

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

بررسی پرونده ارجاعی مورد اختالف از سوی دو شرکت غیر عضو انجمن جهت داوری )به دلیل انتخاب  .5

 مرضی الطرفین(؛انجمن در قرارداد منعقد به عنوان داور 

 بررسی موارد ارجاعی از سوی شورا هماهنگی؛ .6

 ی اعضا؛تدوین پیش نویس مرامنامه .7

 ی پیشنهادات اصالحی؛های عمومی و تخصصی و ارایههای کمیتهبررسی آیین نامه .8

ی وزارت نفت در نامهمکاتبه بر رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و درخواست ابطال شیوه

 قراردادها؛خصوص داوری 

 

 ی عمومی حقوقی:کمیته

 های آموزشی برگزاری دوره

 حقوقی؛

  حل و فصل مشکالت حقوقی

 اعضا؛

 پیگیری قرارگیری آزمون رشته-

ی کارشناسان اتوماسیون 

های صنعتی در آزمون

 قضاییه؛ کارشناسان رسمی قوه

  ایجاد بستر حضور نمایندگان

های تشخیص و انجمن در هیأت

کار و تأمین حل اختالف وزارت 

 اجتماعی؛

  رصد لوایح در دست بررسی اتاق

 ایران.
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های کمیته

 عمومی

 ی عمومی ارزیابی و تشخیص صالحیت:کمیته

 نفر ساعت؛ 30جلسه و صرف قریب به  7برگزاری  .1

 درخواست عضویت در انجمن؛ هایبررسی و اعالم نظر پیرامون پرونده .2

 تعیین اهداف راهبردی کمیته؛ .3

برگزاری جلسه با شرکت ارزیاب توسعه بنای هوم به عنوان جایگزین شرکت ارزیاب  .4

  ی همکاری با انجمنپیشین به دلیل انصراف آن مجموعه از ادامه

 

ی عمومی ارزیابی و تشخیص کمیته

 صالحیت:

 های ارزیابی، تدوین آیین نامه

بندی صالحیت و رتبه تشخیص

های سازنده، تأمین کننده، شرکت

ساز، مشاور و پیمانکار طرح و یکپارچه

های ساخت. ارزیابی و انتخاب شرکت

 ؛ثالث

 تدوین فهرست توانمندی اعضا؛ 

 ارزیابی کارشناسان اتوماسیون صنعتی؛ 

 بندی اعضا تدوین آیین نامه رتبه

  ؛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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های کمیته

 عمومی

 ی پژوهش، فناوری و آموزش:کمیته

 نفر ساعت؛ 110جلسه و صرف قریب به  12برگزاری  .1

 تعیین اهداف راهبردی کمیته؛  .2

 ؛های شغلی دوگانه و اتاق بازرگانی ایران پیراموننشست کمیته با نمایندگان پروژه آموزش .3

 ؛و آلمان رانیا یآموزش شغل یپروژه همکار

 ؛نتهیه سند چگونگی ارزیابی کارشناسان اتوماسیون و صنعتی و ارائه آن به سازما .4

  ؛هابرنامه و بودجه جهت لحاظ شدن در رتبه بندی شرکت

  ؛بررسی آموزش های مورد نیاز شرکت ها و برگزاری سمینار مرتبط باحوزه تخصصی .5

  کمیته پژوهش، فناوری و

 آموزش:

 ی ارزیابی تدوین آیین نامه

کارشناسان اتوماسیون 

صنعتی و مشخص نمودن 

ساختار و محتوای ارزیابی 

شورای  جهت ارایه به

ها و تالش هماهنگی تشکل

در جهت تصویب در سازمان 

 برنامه و بودجه؛

 ی پژوهش، فناوری و آموزش:کمیته

 ارزیابی کارشناسان اتوماسیون صنعتی؛ 

 تأیید مورد استانداردهای شناسایی 

 بازبینی نفت، صنعت بخش کارفرمایان

 جهت در تالش و استانداردها این

 تانداردیاس رسیدن به و سازییکپارچه

 هایپروژه اتوماسیون بخش در واحد

 نفتی؛

  همکاری با ناشران کتب اتوماسیون

 صنعتی؛

 ی راه صنعت اتوماسیون تدوین سند نقشه

 ؛1404کشور در افق 
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 روابط عمومی

 ن با اعضا:تقویت ارتباط انجم .1

 های عمومی و تخصصی انجمن،ترغیب اعضا به عضویت در کمیته 

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

 اطالع رسانی:  .2

 از طریق گروه تلگرام انجمن؛ .1

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

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

 امور نمایشگاه: .3

  :بازدید از 

 المللی نفت، گاز، پاالیش و بیست و سومین نمایشگاه بین

 پتروشیمی تهران؛

 دهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان؛ 

 المللی صنعت آب و تأسیسات آب و چهاردهمین نمایشگاه بین

 فاضالب؛

 ران.هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ته 

 :برپایی غرفه در 

 المللی صنعت تهران؛هجدهیمن نمایشگاه بین 

 اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز تهران، شهر آفتاب 

  دومین نمایشکاهAutomation iran 2018   با همکاری

 شرکت نمایشگاهی مسه اشتوتگارت آلمان؛

 ی عضویت انجمن:تقویت پایه .4

  شرکت اتوماسیونی و  64رایزنی و انجام مکاتبات الزم با

 دعوت ایشان به عضویت؛

 های تعلیق شده به بازگشت به جمع اعضای ترغیب شرکت

 انجمن؛

 :تقویت ارتباط انجمن با اعضا 

 های یکدیگر؛آشنایی اعضا یا توانمندی

سازی ارتباط هیأت مدیره و تسهیل و روان

 دبیرخانه با اعضا؛

 های اعضاء؛ارتقاء آگاهی انجمن از توانمندی

 :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؛  10پذیرش  

 تقویت ارتباط انجمن با اعضا: .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؛

یشگاهی جهت های نمااستفاده از پتانسیل

 برندسازی انجمن؛
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کارگروه  

تدوین 

استراتژی 

 انجمن

  نفر ساعت؛ 12جلسه و صرف  3برگزاری 

 ی پیشنهادات ها و ارایهبررسی اهداف راهبردی تعیین شده توسط کمیته

 اصالحی؛

 داف کالن استخراج شده در کارگروه؛مشخص نمودن موانع بر سر راه اه 

 

  تعیین اهداف کوتاه مدت، میان

 مدت و بلند مدت؛

 بندی اهداف؛اولویت 

 مدیریت استراتژیک؛ 

13 

 

کمیته 

 تخصصی نفت

  نشست مشترک با هیأت مدیره و صرف قریب  4جلسه هیأت رییسه و  26برگزاری

 نفر ساعت و بررسی اهم موضوعاتی به شرح: 275به 

 یرامون درخواست اضافه شدن عنوان یکپارچه سازان اتوماسیون صنعتی به رایزنی پ

 وندور لیست سازندگان داخلی؛

 حضور نمایندگان کمیته در چهارمین کنگره نفت و نیرو؛ 

  رایزنی با جناب نعمت زاده و مسؤوالن وزارت نفت در خصوص قرارگیری نام اعضای

 ات مناطق نفتخیز جنوب؛توانمند فعال در این حوزه در لیست بلند مناقص

 ی ی تعامل با فدراسیون صنعت نفت ایران با عنایت به حضور نمایندهبررسی نحوه

 ی فدراسیون صنعت نفت ایران؛انجمن در هیأت رییسه

 های اعضای انجمن جهت ارایه به ی بخش تخصصی پاورپوینت توانمندیتهیه

 کارفرمایان و مخاطبان؛

 کل  مدیرعرفی به جناب آقای مهندس سنگین، تعیین نمایندگان کمیته جهت م

کاال و حمایت از  یسازی فناوری و سرپرست اداره کل سامانهمین و تجاریأنظام ت

ها جهت های ارزیابی شرکتنامه، جهت حضور درکارگروه تدوین آیینساخت داخل

 ورود به لیست بلند منابع واحد سازمان مرکزی نفت؛

 یرامون پروژههای اعضا پیاعالم توانمندی 

افزایش و نگهداشت برداشت مخازن نفت 

 مناطق نفتخیز جنوب؛ 

  حضور نمایندگان انجمن در کارگروه تدوین

ها جهت ورود به های ارزیابی شرکتنامهآیین

 لیست بلند منابع واحد سازمان مرکزی نفت؛

 ی بخش تخصصی پاورپوینت توانمندیتهیه-

فرمایان های اعضای انجمن جهت ارایه به کار

 و مخاطبان؛

 ی صنعت نفت تبدیل کمیته

انجمن به مرجع کارشناسی 

اتوماسیون 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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ی کمیته

تخصصی 

اسکادا، تله 

متری، 

مخابرات و 
IoT 

 ی تخصصی اسکادا، تله متری، مخابرات و تأسیس کمیتهIoT؛ 

  ساعت؛ 125جلسه کمیته و صرف قریب به  14برگزاری 

 های مرتبط با شرح فعالیت کمیته؛ی اعضای فعال در زمینههااستعالم توانمندی 

 ی فالیر تخصصی کمیته؛تهیه 

 آشنایی رایب الزم شرایط ایجاد 

 یکدیگر؛ با هاشرکت

 های اعضای دریافت توانمندی

ی مرتبط با شرح فعال در حوزه

 فعالیت کمیته؛

 های اعضای فعال دغدغه یشناسای

ی اسکادا، تله متری، مخابرات و درحوزه

IOT  ؛ 

 ی شرکت نشست با رییس هیأت مدیره

انتقال داده خاورمیانه و بررسی مشکالت 

ی ی فعال در حوزههابر سر راه شرکت

اسکادا در مناقصات برگزار شده و پیش 

 رو؛

 یحوزه در اعضا توانمندی شناسایی 

 ؛ IOT و مخابرات متری، تله اسکادا،

 شرکتهای ارزیابی های شاخص تدوین 

 کننده؛ تأمین و کننده تولید

  هایجوینت برای الزم شرایط ایجاد 

 برای خارجی داخلی و داخلی داخلی

   ها؛ پروژه در دقدرتمن حضور

 های فعال در جذب حداکثری شرکت

ی فعالیت کمیته به عضویت در حوزه

 انجمن؛

15 

 

ی کمیته

تخصصی 

 سازندگان

 ی تخصصی سازندگان؛تأسیس کمیته 

  نفر ساعت؛ 30ی کمیته و صرف قریب به جلسه4برگزاری 

 ی ساخت؛های عضو فعال درحوزههای شرکتاستعالم توانمندی 

 ی اتوماسیون ی محصوالت حوزههای سازندههای ارزیابی کمی و کیفی شرکتخصاستعالم شا

 صنعتی؛

 های اعضای دریافت توانمندی

ی مرتبط با شرح فعال در حوزه

 فعالیت کمیته؛

 های جمع آوری اطالعات پروانه

 برداری اعضا؛بهره

 یحوزه در اعضا توانمندی شناسایی 

 ساخت؛

 وانمندیای فهرست تروزرسانی دورهبه-

 ها؛

 های سازنده به جذب حداکثری شرکت

 عضویت در انجمن؛
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 صنعت هوشمند

 ریزی جهت گذر از شرایط بحران ناشی از افزایش نرخ ارز و در پی آن افزایش برنامه

 ها و کاهش فروش نشریه؛ هزینه

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

 کاهش نسبت به سال گذشته(؛

 امین سال فعالیت؛21ی دویست و آغاز نامهانتشار ویژه 

 اندازی سایت ماهنامه با نامه تجاری راهiimag؛ 

 راه اندازی صفحه اختصاصی ماهنامه در لینکداین؛

 آرایی ماهنامه؛طراحی گرید جدید و صفحه 

 های متنوع آگهی به متقاضیان؛ی قالبارایه 

 ارسال نشریه به فهرست ارایه شده از سوی آگهی دهندگان؛ 

 ای فهرست گیرندگان؛به روز رسانی دوره 

 ارسال نشریه به مشترکان گیرندگان قانونی و مشتریان بالقوه؛ 

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

 رما و یارانه ارشاد؛ کارف

 استخراج و پایش مداوم قیمت تمام شده؛ 

 ی حداکثری از ظرفیت و توانمندی همکاران نشریه؛استفاده 

 مدیریت هزینه؛ 

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

 بهبود کمی و کیفی تیم تأمین محتوای نشریه؛ 

 ب به مترجمان؛ارجاع تخصصی مطل 

 های عضو و انتشار آن درماهنامه و صفحه های برگزاری بازدید و مصاحبه با شرکت

 مجازی؛

 برگزاری میزگردهای تخصصی؛ 

 تهیه عکس اختصاصی برای ماهنامه؛ 

  حضور نشریه در فضای

ی  مجازی از طریق توسعه

و  iimagسایت اختصاصی 

 های اجتماعی؛صفحه

 ارزیابی ماهنامه و اخذ نظر  

ای و کسب مشاوران حرفه

درصد توسط ایشان،  67امتیاز 

همچنین کسب امتیاز 

 درصدی از 62.6

معاونت امور مطبوعاتی و 

وزارت فرهنگ  |اطالع رسانی 

 و ارشاد اسالمی

  شماره  3اخذ اسپانسر برای

 نشریه؛

   بهبود کیفی نشریه 

افزایش ضریب نفوذ نشریه از  .1

طریق حضور در صفحه های 

 مجازی؛

 قای کیفی و کمی سایت اختصاصی ارت

، و توسعه حضور iimagماهنامه 

ماهنامه در فضای مجازی و صفحه 

 های اجتماعی 

 ی بازار بخش؛توسعه 

 ای استفاده از مشاوران حرفه

 ژورنالیست در شورای سردبیری نشریه؛

 های متنوع جهت جذب تدوین طرح

 اسپانسر و آگهی؛

  حضور در تمامی رخدادهای تخصصی

 با اتوماسیون؛ مرتبط

  افزایش ضریب نفوذ نشریه با استفاده از

 در بین مخاطبان iimagتوسعه سایت 

  حفظ نشریه به عنوان یک منبع درآمد

 پایدار برای انجمن؛

ی همکاران گسترش شبکه .2

 نشریه؛
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 اقدامات پیشنهادی آینده نتایج  اقدامات شرح فعالیت گروه ردیف

17 

بیمه تکمیلی  

 درمان
  ی تکمیلی؛از اعضا در خصوص میزان رضایت از خدمات بیمهنظرسنجی 

 نفر؛ 587ر بی تکمیلی درمان باشرکت بیمه پارسیان جهت سال جدید بالغ تمدید قرارداد بیمه
 

 تأمین خدمات مناسب با قیمت معقول؛ 

18 

 

امور جاری 

 دبیرخانه

 های تخصصی اتاق ایران؛حضور کارکنان دبیرخانه در دوره 

 ی کارکنان؛م، کارانه و پاداش به همکاران خدوم جهت ارتقائ انگیزهپرداخت وا 

 انجام تکالیف مالیاتی؛ 

 های مالی؛ بهبود رویه 

 تنظیم دفاتر مالی؛ 

 ی اظهارنامه؛ارایه 

 تجهیز سیستم مالی به نرم افزار جدید؛ 

 های کامپیوتری بر حسب نیاز؛ارتقاء سیستم 

  فضای اداری؛پارتیشن بندی و به روزرسانی مبلمان و 

بهبود فضای کاری انجمن به 

 تناسب حجم و تعداد جلسات؛

بهبود ملزومات و تجهیزات اداری 

 به تناسب وظایف کارکنان؛ 

 افزایش کارایی دبیرخانه؛

 افزایش شفافیت مالی انجمن؛

مندی از معافیت مالیاتی بهره

 انجمن و نشریه؛

 سازی نیروی انسانی؛بهینه 

 دبیرخانه از  ارتقای کارایی کارکنان

های طریق حضور ایشان در دوره

 ی کاری؛ تخصصی مرتبط با حوزه

 های باز مالیاتی تعیین تکلیف پرونده

 انجمن؛

19 

 

جلسات هیأت 

 مدیره

  تا کنون( و صرف قریب به  96ی هیأت مدیره )از مجمع سال جلسه 24برگزاری منظم

 نفر ساعت از سوی اعضای محترم هیأت مدیره؛  235

  نفر ساعت زمان در جلسات داخل و خارج انجمن؛ 1000بیش از صرف 

 های عضو جهت البدل هیأت مدیره و برخی مدیران شرکتدعوت از بازرسان، اعضای علی

 حضور در تمامی جلسات هیأت مدیره؛

 
 های عمومی و تخصصی تقویت کمیته

و واگذاری پیگیری امور اجرایی به 

 ها و پرداختن هیأت مدیره بهکمیته

 مسایل راهبردی؛
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هیأت 

 مدیره

وزارت 

 صنعت

وزارت 

 نفت

 شورای هماهنگی،

نهاد تعامل، سازمان 

 برنامه

اتاق 

 ایران/تهران

 فدراسیون

 صنعت نفت 

 ایران

 سایر

 هاتشکل

معاونت فناوری 

ریاست 

 جمهوری

های کمیته

 انجمن

وزارت 

 جهاد 

صندوق 

 حمایت
 جمع سایر

 271 - - - 6 - - 7 70 128 8 6 46 حسین فرهادی

 221 10 3 35 64 - 3 - 30 6 - 22 48 مهدی شهابی

 211 - - - 102 - - 2 16 - 18 20 53 مهران باباپور

 117 6 - - 27 - - 22 21 - - - 41 مسعود مهرداد 

 126 6 - - 30 - 6 - 8 - 9 20 47 امیرنصرت ذوالفقاری

 946 جمع کل            

 

  



 26/10/1397 ارایه:تاریخ                                                                                                                                                               های اتوماسیون صنعتیانجمن صنفی شرکت                             

 دبیرخانه : ارایه کننده                           97ی انجمن جهت ارایه به مجمع عمومی عادی سال ی هشتم و دبیرخانهی دورهگزارش عملکرد سال سوم فعالیت هیأت مدیره                             

  

 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

1394 1395 1396 1397

ساعات صرف شده هیات مدیره در جلسات

نفرساعت جلسات هیات مدیره 

نفرساعت هیات مدیره در کمیته های انجمن

جمع نفر ساعت هیات مدیره در جلسات بیرون از انجمن

ت
اع

س

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

1394 1395 1396 1397

درآمد و هزینه انجمن

درآمد حق عضویت  هزینه های انجمن 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

1394 1395 1396 1397

درآمد و هزینه چاپ ماهنامه

درآمد فروش مجله  هزینه های چاپ مجله 

ون
یلی

م
ال

ری

ون
یلی

م
 

ال
ری

 


