
 شماره شناسايي:

 صورتجلسه / گزارش جلسهفرم 

 

 12/2/1400تاريخ: 

 ندارد  پيوست:

  2 از 1 صفحه 

 

 
  FM-0007:  مدرككد   توزيع نسخ: دعوت شدگان به جلسه   01 شماره بازنگري:

 

  اطالعات كلي جلسه 

  جلسه آنالين ☒  جلسه حضوري ☐   جلسه 

  سازماني غيررسمي/گزارش جلسه  برون ☐سازماني رسمي/صورتجلسه                 برون  ☒سازماني/صورتجلسه                  درون ☐  نوع جلسه/سابقه 

  هاي كشوري نيروگاهانجمن صنف )  ايمني،محيط زيست (  و )  يتفاستاندارد،كي( كارگروه  نخستين گرد همايي اعضاي    عنوان جلسه 

  16 الي    14   ساعت  1400.02.07        ه شنبه س     زمان جلسه 

نرم  / مكان جلسه

  افزار/اپليكيشن

  Skypeنرم افزار  

  ، عليشيررهنما، نبوي صانعي،، الماسي، فروزنده، برزگر، پايهلندب ،  نصر،  رضوي،  دشتي زاده، مهريان، حاصلينيكبخت،   حاضران 

 فرزين فر، محمدي نسب ، دستخوان، بقايي خواه، صالحي،  افسرطال،  سعيدي ، حسيني، محمدي  غايبان 

 خانم ابارشي ارسال شده توسط    1400.02.04 نامه مورخ   رساني جلسه اطالع

نام و نام خانوادگي  
  جلسه دبير 

  مهرداد عليشير

نام و نام خانوادگي  
  رئيس جلسه 

  علي نيكبخت 

  ندارد ☒دارد           ☐  پيوست

   تاريخ بايگاني فايل 

 دستور جلسه 

  تعيين اهداف كارگروه   -1
 رسيدن به اهداف مورد نظر   هايتعيين روش -2

  گزاري و زمان جلسات كارگروه بر  تعيين نحوه -3
  كارگروه تعيين دبير  - 4

 جلسه  خالصه مباحث مطرح شده در

  ها آغاز شد.و متخصصين نيروگاه هاي نيروگاهيهاي شركتجموعهجلسه با معرفي حضار و آشنايي با سوابق اعضا، از م
نيكبخت ن  ارا بي  )ايمني،محيط زيست(  و    )  يتفاستاندارد،كي  (  همچنين دليل ادغام دو كارگروه  را تبيين نموده واهداف كارگروه    ،بعنوان حامي  سپس آقاي مهندس 

به عنوان يك  نمودند و   تعيين مسير راه شدند. ايشان تصريح كردند كه اصنا  خواستار ايجاد هماهنگي براي رسيدن به    NGOخواستار همفكري ساير اعضا در مورد 
  باشد: ميذيل   اهداف

 ها  ها و سازمانها و بسترسازي مناسب براي معرفي اين نيازها به شركتنيروگاهايمني  شناسايي نيارهاي  -1

 يا نيروگاه ها  ها ، به ساير شركتيا نيروگاه شده در هر شركت ها و تجارب ايجادانتقال توانمندي -2

 جاري سازي استانداردها و مباحث كنترل كيفي در نيروگاه ها براي  كميته استاندارد گسترش استفاده از قوانين  -3

و آب خام مواردي را بيان    از اگزوز ها  خروجي  گاز ها و ذرات  ،  وين شده فعلي: پسابتداستانداردهاي    رضوي در خصوص  خانم مهندسدر راستاي اهداف فوق الذكر،  
  داشتند و خواستار تمركز بر اصالح قوانين و مقررات تحميلي بر نيروگاه ها شدند.

پرداختند و در خصوص ارتباطات پيشين و اقدامات  مهندس مهريان در بخش ديگري از جلسه ضمن ابراز رضايت از تشكيل اين كارگروه به معروفي انجمن صنفي  آقاي  
  اتي را بيان داشتند.زمان ملي استاندارد توضيحصورت گرفته با سا 

  و اهميت مديريت دارايي فيزيكي و مديريت نگهداشت مواردي را مطرح كردند.  ISO5000مهندس برزگر درخصوص استاندارد آقاي 
  الزم براي ارزيابي كيفيت و تعيين شاخص هاي كلي مواردي را بيان كردند. مهندس صانعي در خصوص بحث كيفيت و رويه آقاي 
د از ارتباطات و همينطور تجارب گذشته خود در اين موضوع استفاده  نتوان مي  اعضا  باشد ومهندس نيكبخت تاكيد كرد اين كارگروه يك كارگروه تصميم ساز ميآقاي  

  د.نكن
  مهرداد عليشير بعنوان دبير كارگروه انتخاب شدند. دسمهن  در ادامه جلسه  با موافقت اعضا آقاي

 تشكيل گردد. 15سه شنبه هر ماه از ساعت   اولين همچنين مقرر گرديد جلسات اين كارگروه به صورت منظم در

 ) گيري و اقدام الزمنتيجهمصوبات (

 بندي/مهلت انجام زمان اقدام كننده  شرح اقدام  رديف 



 شماره شناسايي:

 صورتجلسه / گزارش جلسهفرم 

 

 تاريخ:  

 ندارد  پيوست:

  2 از 2 صفحه 
 

 حاضران امضاي 

  
  
  
  

    
 

      

  FM-0007:  مدرككد   دعوت شدگان به جلسه توزيع نسخ:   01 شماره بازنگري:
 

  كليه اعضا  سوابق خود را در گروه واتس اپ كارگروه ارسال نمايند. رزومه و كليه اعضا   1

   اصنا   هاي مختلف ارسال گردد.اي پيرامون عضويت رسمي افراد از نيروگاهنامه  2
به    3 پيشنهادات اعضا در مورد دستور جلسه اول، و اهداف كارگروه و نحوه برنامه ريزي صحيح براي رسيدن 

  اهداف ارايه گردد.
    كليه اعضا 

نيروگاه هريس جهت چاپ در    4 بيماري كرونا در  از  پيشگيري  انجام شده در خصوص  اقدامات  مقرر گرديد 
  نشريه پيام توليد براي دبيرخانه اصنا ارسال گردد.

  –خانم الماسي 
  اقاي نبوي 

  

كارگروه قرار گيرد تا با  مقرر گرديد اطالعيه سازمان كيفيت در خصوص جايزه ملي كيفيت در اختيار دبير    5
  جمع آوري اطالعات اعضا در اختيار اصنا قرار گيرد.

    –اصنا 
  اقاي عليشير 

  

 

  باشد. يمصوبه م ..... صورتجلسه شامل  نيا

  / صورتجلسه انيپا/ 


