
 شماره شناسایی:

 صورتجلسه / گزارش جلسهفرم 

 

 تاریخ: 

  پیوست:

 2 از 1 صفحه 

 

 

 FM-0007: مدرکكد  توزيع نسخ: دعوت شدگان به جلسه 10 شماره بازنگري:
 

 اطالعات كلی جلسه

 جلسه آنالین☒ جلسه حضوری☐  جلسه

 سازمانی غیررسمی/گزارش جلسه برون ☐سازمانی رسمی/صورتجلسه                 برون ☐سازمانی/صورتجلسه                  درون ☐ نوع جلسه/سابقه

 های کشور ی نیروگاهانجمن صنفجلسه اول کارگروه ساخت داخل  عنوان جلسه

 34:11الی      31   ساعت    31/31/99تاریخ            چهارشنبهروز   زمان جلسه

/نرم مکان جلسه

 افزار/اپلیکیشن

 Skypeنرم افزار 

 ابارشی نبوی،،ذولفقاری، اکبری تکمه تاش، مویدزاده، شیخ االسالم، اصل شهریور، میربها، برزگر، اکبریان، جوانیعلی نیکبخت، مجید پورولی،  حاضران

 قربان پناه، حیدریبهداد، سعادت، وفایی نژاد، جمال الدینی، بمان زاده، فالح زاده، واعظ، عبدالهی،  غایبان

 خانم ابارشیارسال شده توسط       31/31/99 ایمیل/نامه مورخ  رسانی جلسه اطالع

نام و نام خانوادگی 

 دبیر جلسه

 (تکمیل شود )فقط برای جلسات درون سازمانی سمت سازمانی (تکمیل شود )فقط برای جلسات درون سازمانی

نام و نام خانوادگی 

 رئیس جلسه

 (تکمیل شود سازمانی)فقط برای جلسات درون  سمت سازمانی (تکمیل شود )فقط برای جلسات درون سازمانی

       پیوست شناسه ندارد☒دارد          ☐ پیوست

       (IDشناسه سابقه )  تاریخ بایگانی فایل

 دستور جلسه

  تعیین اهداف کارگروه ساخت داخل -3

 رسیدن به اهداف مورد نظر های تعیین روش -1

 کارگروه )زمان و نحوه برگزاری( ریزی برای برگزاری جلسات این تعیین نحوه برنامه -1

 جلسه خالصه مباحث مطرح شده در

 ها آغاز شد. های سازنده توربین و متخصصین نیروگاه های شرکت جلسه با معرفی حضار و آشنایی با سوابق اعضا، از مجموعه

دند که اصنا به عنوان سپس آقای مهندس نیکبخت اهداف کارگره ساخت را تبیین نموده و خواستار همفکری سایر اعضا در مورد تعیین مسیر راه شدند. ایشان تصریح کر

 باشد: خواستار ایجاد هماهنگی برای رسیدن به اهداف می NGOیک 

 ها  ها و سازمان فی این نیازها به شرکتها و بسترسازی مناسب برای معر شناسایی نیارهای نیروگاه -3

 ها ها و تجارب ایجادشده در هر شرکت، به سایر شرکت انتقال توانمندی -1

 های ساخت داخل برای ساخت قطعات و یا انجام خدمات گسترش استفاده از توانمندی -1

 ایجاد هماهنگی بین نعیمرات، نگهداری و بهره برداری نیروگاهها -1

 و فوری بلند مدت و کوتاه مدت نیاز ، به صورتزمان بر اساسپس از جمع آوری ذکر، آقای مهندس شیخ االسالم تاکید روی اواویت بندی نیازها در راستای اهداف فوق ال

 ریزی ساخت بیشتری هستند. ریزی برای قطعاتی که ارزبری باالتری دارند و نیازمند برنامه و همینطور برنامه داشتند.

از طرف اصنا به نیروگاه ارسال  پیرامون این موضوع ای اه منتظر قایم خواستار اعالم عضویت در این کارگروه به صورت رسمی بودند که مقرر شد نامهآقای ذولفقاری از نیروگ

 گردد.

 انتقال پیدا کند. jitsiبه برنامه دیگری مثال  Skypeآقای مهندس نیکبخت پیشنهاد دادند که برنامه مورد استفاده برای جلسات آنالین از 

 به عقیده آقای مهندس پورولی اولویت تعیین زمان با اعضا نیروگاهی باشد.

 ی برای جمع آوری اطالعات مربوط به نیازهای نیروگاهی و طبقه بندی اصولی این اطالعات اشاره کرد.  start-upخانم مهندس اصل شهریور به لزوم ایجاد بستر 

 تواند از ارتباطات و همینطور تجارب گذشته خود در این موضوع استفاده کند. باشد و می کارگروه یک کارگروه تصمیم ساز میمهندس نیکبخت تاکید کرد این 

 معیارهای الزم برای موضوع باال باید در همین کارگروه تعیین گردد.

 تعیین دبیر جلسه و اعالم آمادگی افراد به جلسات بعد موکول شد.

اطالعات نیروگاه های مختلف توسط سایر  و مکانیسم ، دیده شدن ساخت داخل در فرایند سفارش دهی تاکید کردند. و اشاره به نحوه جاری سازیآقای برزگر از چادرملو

 موجود داشتند. مورد تایید vendor listی مبنی بر بهره بردارها. و در اختیار قرار داده شدن اطالعات
 

 



 شماره شناسایی:

 صورتجلسه / گزارش جلسهفرم 

 

 تاریخ: 

  پیوست:

 2 از 2 صفحه 
 

 حاضرانامضاي 

 

 

 

 

  
 

   

 FM-0007: مدرکكد  دعوت شدگان به جلسهتوزيع نسخ:  10 شماره بازنگري:
 

 (گیري و اقدام الزمنتیجهمصوبات )

 اقدام کننده شرح اقدام ردیف
بندی/مهلت  زمان

 انجام

کلیه اعضا پیشنهادات خود در مورد زمان برگزاری جلسات آنالین و نرم افزار مورد استفاده را در گروه واتس  3

 اپ اعالم نمایند.

  کلیه اعضا

  اصنا های مختلف ارسال گردد. ای پیرامون عضویت رسمی افراد از نیروگاه نامه 1

پیشنهادات اعضا در مورد دستور جلسه اول، و اهداف کارگروه و نحوه برنامه ریزی صحیح برای رسیدن به  1

 اهداف ارایه گردد.

 کلیه اعضا

 

 باشد. یمصوبه م 3صورتجلسه شامل  نيا

 /صورتجلسه اني/پا


