
 انجمن صنفی نیروگاههای ایران

 :اصنا  انجام شدهاقدامات 

 نفر ساعت و همفکری پیرامون اقدامات اصنا 0110جلسه هیات مدیره با صرف وقت 101برگزاری   -1

 جلسه هیات تحریره مجله پیام تولید برق11برگزاری  -0

بررسی حوادث  ،HSEکمیته های فنی ، حقوقی ، آموزشی ، ساخت داخل ، شیمی ، افرایش راندمان، اقتصادی ، تشکیل  -3

نیروگاهی، ممیزی انرژی ، محیط زیست ، ارزیابی پیمانکاران بهره برداری ، تعمیرات ، ارزیابی صدور و تمدید پروانه های بهره 

  13311نسانی و استانداردهای مورد نیاز صنعت تولید برق بویژه استاندارد برداری و نگهداری از نیروگاه ها و سرمایه های ا

همایش ملی تخصصی  31نوآوری در برگزاری همایش ها با هدف بررسی و حل مشکالت فنی تخصصی نیروگاه ها با برگزاری  -1

نیروگاه های بخار و بخش بخار  تعامل انجمن صنفی با ،GEF9-5-6تحقیق، ساخت، تولید و خودکفایی،  ، V94.2در زمینه های 

 سیکل ترکیبی، کیفیت و بهره وری، شیمی نیروگاهها، گردهم آیی سالیانه مدیران عامل و ...

دریافت مقاالت تخصصی و بررسی مسائل و مشکالت نیروگاه ها به منظور تعیین پاسخ های مناسب به آنها  و  چاپ آنها در   -1

 ، سیکل بخار و .... V94.2اخل، مجموعه مقاالت متنوع مانند ساخت د

تهیه پیش نویس دستور العمل های کمیته فنی، ساخت داخل، ارزیابی صدور پروانه بهره برداری و نگهداری نیروگاه ها با  -6

  همکاری مدیران ارشد و کارشناسان وزارت نیرو و شرکت توانیر .

کارگاه  310تخصصی در جوار همایش های سالیانه )بیش از تعداد زیادی کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های برگزاری  -1

  آموزشی(.

  فصلنامه پیام تولید برق بین اعضاء انجمن و چاپ دو سالنامه های اصنا .جلد 03و توزیع چاپ  -8

  تفاهم نامه های همکاری با مراکز صنعتی و دانشگاهی بویژه موسسات دانش بنیان در سطح کشور .مبادله  -9

 مختلف دولتی و خصوصی  نیروگاه به منظور صدور و تمدید پروانه های بهره برداری شامل نیروگاه های 11ارزیابی  -10

  ویژه بهره برداران نیروگاهی . PEآزمون دریافت مجوز انجام  -11

و توسعه توانمندسازی  بانک اطالعاتی تولید کنندگان ساخت داخل، سرمایه های انسانی موجود در صنعت تولید برقتهیه  -10

  آنها و درخواست سایت نیرو کاال از پژوهشگاه نیرو.

 تعمیرات نیروگاهی در کل کشور و صدور پروانه های مورد نیاز از طریق شرکت توانیر.شرکت 13ارزیابی  -13

 جمن .متری واقع در تهران ، خیابان استاد مطهری ، خیابان جم ویژه دبیرخانه ان 100خرید آپارتمان  -11



 

مانند   تهیه و تولید کتاب های متعدد فنی و مدیریتی و چاپ و توزیع در سطح کشور بین اعضاء و متقاضیان واجد شرایط -11

 شیمی تصفیه آب، کارهای بزرگ مردان بزرگ و ...

 دوره( 8دوره( فنی و مهندسی  ) 0دوره(، محیط زیست )1برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی شیمی ) -16

  V94.2تدوین شاخص های ارزیابی پیشکسوتان مختلف صنعت تولید برق و تقدیر از آنها در همایش  -11

صدور گواهینامه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص شرکت کنندگان موفق در دوره های آموزشی  -18

  گواهینامه( 300اصنا )حدود 

  www.asnapower.irز رسانی اطالعات سایت انجمن راه اندازی و بارگذاری و برو-19

 به گروه مپنا جهت تعامل کاربران V94.2واگذاری مسئولیت مدیریت سایت همایش های  -00

 نفر از پیشکسوتان صنعت تولید برق 100مصاحبه و ضبط فیلم با بیش از  -01

 س متر پرتابلتولید دستگاه فرکان  -00

 انجام پروژه ارتقاء بهره وری در برنامه ششم توسعه -03

  ممیزی انرژی و مقایسه صنعت برق ایران با کشورهای خاورمیانه و کشورهای پیشرفته جهان -01

  بررسی و جمع آوری مشکالت و تنگنا های نیروگاه های بخش دولتی و خصوصی و ارسال آن به مجلس شورای اسالمی -01

 : برنامه های آینده انجمن

های مرتبط با صنعت  NGOبه حق حرفه ای اعضاء در مراجع ذیربط )دولت، مجلس، وزارت نیرو، صنعت برق ، دفاع از منافع  -1

 ...( و تولید برق، مراجع حقوقی 

  جهت صدور و تمدید پروانه های بهره برداری و نگهداری نیروگاهها . O&Mارزیابی شرکت های  -0

  بهره بردار و متخصصین شیمی  نیروگاه ها .ویژه مهندسین   PEانجام آزمون  -3

  به بعد. 01ادامه روند تولید مجله پیام تولید برق از شماره  -1

  ممیزی انرژی در نیروگاه های عضو انجمن . )کمیته ممیزی انرژی( -1

  به سواالت( پشتیبانی های فنی و ارائه خدمات تخصصی به اعضاء . )کمیته پاسخ -6

  همایش سالیانه( 1برنامه ریزی دوره های تخصصی آموزشی بویژه آموزش های سیموالتوری و برگزاری همایش های ملی . ) -1

http://www.asnapower.ir/


  ارتقاء بهره وری نیروگاه ها با فرهنگ سازی، آموزش، مشاوره و انجام پروژه های مربوطه . -8

  برق و ارائه راه حل های خاص جهت حل مشکالت مبتال به. تعیین نرخ واقعی تولید برق، با توجه به اقتصاد -9

  بررسی عوامل آلوده کننده محیط زیست و همکاری و مساعدت با سازمان محیط زیست. -10

همکاری و مشاوره با مدیرکل دفتر امور تحقیقات برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بمنظور ارزیابی تامین  -11

 و خدمات نیروگاهی .کنندگان کاال 

 همکاری در جهت اجرای بهینه آزمایشات شیمیایی مورد نیاز نیروگاه ها . با مشارکت  دبیرخانه کمیته شیمی اصنا در شیراز -10

بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث نیروگاهی و اعالم نتایج به تمامی نیروگاهها جهت پیشگیریهای الزم و اطالع رسانی در  -13

 تولید برق.مجله پیام 

 ارزیابی فعالیتهای اعضاء حقوقی و کمیته های مختلف انجمن جهت تقدیر و  اعالم در مجامع رسمی . -11

همکاری و تعامل با ستاد نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیرامون ساخت قطعات و تجهیزات نانوئی در صنعت  -11

 تولید برق 

انی و اطالع رسانی مورد نیاز صنعت تولید برق ایران در سایت انجمن به نشانی پشتیبانی، بارگذاری، بروز رس -16

www.asnapower.ir . 

  همکاری با دانشگاه ها، تولید کنندگان و پژوهشگران جهت حل مشکالت مبتال به .تقویت  -11

  دانش بنیان واجد شرایط همکاری . روند امضاء تفاهم نامه بین مراکز صنفی صنعتی، دانشگاهی، تحقیقاتی و موسساتادامه  -18

  و صدور دستورالعمل های فنی جهت بهبود راندمان و کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها .تهیه  -19

 ( . پرتال تخصصی ساخت تجهیزات ویژه صنعت تولید برق جهت تعامالت آتی )فارسی و انگلیسیتهیه  -00

 ( . با آنان و معرفی به مجامع علمی )داخلی و خارجی پیشکسوتان صنعت تولید برق، انجام مصاحبهتعیین  -01

  تخصصی در محل نیروگاه های متقاضی .برگزاری کارگاههای آموزشی تئوری و عملی و سمینارهای  -00

در زمینه های مختلف )آموزشی، فنی و تخصصی، ساخت داخل،   Bench Markingنیروگاه های عضو از طریق  ارزیابی  -03

HSB تعیین و اعالن برترین ها به مجامع رسمی و تقدیر در همایشهای آتی .نرژی و ، ممیزی ا 

 تعریف و اجرای پروژه ارتقاء بهره وری انرژی در چارچوب برنامه ششم توسعه و برنامه جامع بهره وری کشور. -01

 اطالع رسانی الزم در خصوص ارتباط اقتصاد مقاومتی با صنعت تولید برق. -01

 



 

شورای انجمن های علمی ایران بویژه انجمن های علمی تخصصی مربوطه )انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق  همکاری با -06

 ایران، انجمن برق و الکترونیک و و اتحادیه موسسات پژوهشی غیر دولتی و ... (

همایش کیفیت و بهره همکاری و مساعدت در همایشهای ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور، کنفرانس بین المللی برق،  -01

 وری .

تعامل هیات مدیره انجمن با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، وزارت خانه های نفت و نیرو، مرکز تحقیقات  -08

استراتژیک، مرکز مطالعات مدیریت نیرو، پژوهشگاه نیرو، دانشگاهها ، شورای انجمن های علمی ایران و اتحادیه موسسات 

 یگر سازمانهای علمی، پژوهشی و صنفی.پژوهشی غیر دولتی و د

 1391تهیه و اعالم تقویم آموزشی و همایش های سالیانه اصنا در سال  -09

 (.1396/11/10برگزاری جلسات مستمر ماهیانه هیات مدیره و مجمع عمومی عادی سالیانه )آخرین مجمع  -30

 برنامه سازی مشترک با صدا و سیمای جمهوری اسالمی . -31

 مل با سندیکای تولید کنندگان برق، انجمن صنفی شرکتهای توزیع و سندیکای صنعت برق.تعا -30

تعامل با شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و پژوهشگاه نیرو در خصوص واگذاری سایت نیروکاال به اصنا و مدیریت  -33

 سایت در آینده

 مر سالیانهتشکیل کمیته های راهبری، علمی و اجرائی همایش های مست -31

 های متشکله در وزارت نیرو NGOاعزام نمایندگانی در شورای راهبری  -31

ارزیابی فعالیت های مرتبط با کیفیت و بهره وری در صنعت برق و تقدیر از پیشکسوتان هر بخش و تقدیر از آنان در مراسم  -36

 1396اختتامیه دوازدهمین همایش کیفیت و بهره وری اسفندماه 

 صنعت تولید برق کشور O&Mتهیه و توزیع خبرنامه های ماهیانه، هفتگی و روزانه از شرکتهای   -31

تاییدیه های الزم تعامل با شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی بمنظور ارزیابی و صدور پروانه های بهره برداری   -38 

  پیمانکاران و تعمیرات نیروگاهها.

 

 

 


