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 بهینه سازان صنعت تاسیساتشرکت معرفی 

 و كارآزموده متخصصان از تعدادی مشاركت با 1262 سال مهرماه ، درتأسیسات صنعت سازان بهینه بنیاندانش شركت

 شركت ينا تأسیس اهداف ترينمهم از يکی. گرديد تشکیل صنعتی فرآيندهای و تجهیزات و احتراق، سوخت درزمینه مجرب

 منابع حفظ جهت در محیطیزيست هایآالينده و ایگلخانه گازهای انتشار كاهش و انرژی وریبهره افزايش و مديريت

 حال رد شركت اين. است نوآورانه و فنّاورانه اقدامات انجام و آموزشی، استانداردسازی طريق از كشور پايدار توسعه و ملی

 هایپروژه اجرای مجوز كه است CTCN (Climate Technology Center & Network) اعضای از يکی حاضر

 یسازمان مل یمجوز آموزش از سو همچنین اين شركت دارای .دارد را جهانی سطح در كربن و انرژی درزمینه مطالعاتی

 است. رانياستاندارد ا

 :از است عبارت شركت اين هایفعالیت اهم

 دستاوردهای آخرين بررسی و كاربردی تحقیقات انجام های اين شركتيکی از مأموريت پژوهش: و نوآوری 

 هایطرح چارچوب در پژوهشی و علمی دستاوردهای سازیپیاده برای تالش و جهان سطح در صنعتی و علمی

ها، بررسی و اجرای پايلوت طرح مناسب است. تدوين طرح ملی معاينه فنی موتورخانه اقتصادی توجیه با اجرايی

سازی مصرف بهینه درزمینهواحد موتورخانه در سطح كشور، پژوهش و مشاوره  255،555كاهش مصرف انرژی در 

و ارائه  تدوين و ترجمههای تقلیل فشار گاز كشور و ها در ايستگاهای و آاليندهانرژی و كاهش انتشار گازهای گلخانه

 های اين مجموعه در اين قسمت است.المللی اهم فعالیتهای ملی و بینمقاالت پژوهشی در نشريات و كنفرانس

 مصرف سازیبهینه با مرتبط هایطرح اجرای و مدیریت، نظارت، طراحی، مشاوره -پروژه اجرای 

های با كاربری 3m 3،555،555ممیزی انرژی در ساختمان با سطح بنای بیش از کربن:  انتشار کاهش و انرژی

 ISOكارخانه مختلف كشور و همچنین استقرار سیستم مديريت انرژی ) 25ممیزی انرژی در بیش از  مختلف و

 انعنوبههای وزارت نفت از افتخارات اين مجموعه است. همچنین اين شركت ( در بسیاری از زيرمجموعه50001

درصدی  25های تقلیل فشار گاز كشور، زمینه كاهش سازی مصرف انرژی در ايستگاهمبتکر اجرای راهکارهای بهینه

 درصدی انتشار گاز مونوكسید كربن را فراهم كرده است. 25ای و مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه

 اين شركت از بدو تأسیس در -استانداردها، طراحی و ساخت اتاق آزمون قوانین، تدوین در همکاری 

كشور فعال بوده است.  در انرژی بهینه مصرف جهت در مناسب مقررات و هاسیاست، استانداردها اجرای و تدوين

بر و طراحی و ساخت بسترهای مختلف تجهیزات و فرآيندهای انرژی درزمینهمورد استاندارد  155تدوين بیش از 

آزمون مطابق با استانداردهای ملی در شركت ملی گاز ايران و صنايع بزرگ كشور از افتخارات اين مجموعه محسوب 

 شود.می

 اولیه ایده تهیه -سنجیامکان (Concept Note )تسهیالت از استفاده برای پروپوزال تهیه و 

برای ارائه پروپوزال نهايی توسط اين  (GCFصندوق سبز اقلیم ) موردقبولهای يکی از نخستین طرحکربن: 
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های كاهش كربن طرح MRVاست. همچنین دستورالعمل  شدهتدوينای استان خوزستان مجموعه برای برق منطقه

( توسط اين ها NDC تحت ایگلخانه گازهای انتشار كاهش تحقق برای )ابزاری NAMAو راهنمای طراحی 

 و به چاپ رسیده است. شدهترجمهشركت 

 هایدوره اجرای با مخاطبان انگیزش و آگاهی ارتقای : يکی از اهداف اين مجموعهآموزش و سازیفرهنگ 

عالوه بر همکاری با همکاران  روازاينالمللی است. بین هایدانشگاه و نهادها همکاری با تخصصی و عمومی آموزشی

 Nottingham( موافقت بخش انرژی و پايداری دانشگاه MAICONو  Envidatecخارجی اين مجموعه )

همچنین اين مجموعه  های تخصصی دريافت شده است.كانادا برای برگزاری برخی دوره CIETانگلستان و همچنین 

های مرتبط با مديريت مصرف انرژی و كاهش انتشار دورهبا همکاری برترين مدرسان داخلی، طی سالیان اخیر 

 .ای را در نهادها و صنايع مختلف برگزار كرده استگازهای گلخانه
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 برگزار شده توسط شرکت بهینه سازان صنعت تاسیساتهای آموزشی برخی دوره

 1262ها در شركت تولیدی و مهندسی شعله صنعت، ممیزی انرژی در موتورخانهبرگزاری دوره آموزشی  -1

 1262ها در ستاد مشترك سپاه پاسداران، سازی مصرف انرژی در موتورخانهبرگزاری دوره آموزشی بهینه -3

سازی مصرف انرژی در صنايع در های بهینهبرگزاری دوره آموزشی اصول عملکرد آنااليزرهای احتراق و روش -2

 تاكنون 1262انجمن احتراق ايران، از سال 

كارگیری اصولی آن در صنعت رسانی و بهها، سیستم كنترل، سوختهمکاری در برگزاری دوره آموزشی مشعل -4

 تاكنون 62سیمان در انجمن احتراق ايران از سال 

نجمن احتراق ، ا«آن رسانیهای بخار نیروگاهی و سیستم سوختهای ديگمشعل»همکاری در دوره آموزشی  -0

 تاكنون 62ايران، از سال 

ساز های حرارتهای سوخت، مشعل، كنترل و كاربرد آن در دستگاهسیستم»همکاری در كارگاه آموزشی  -2

 تاكنون 62، انجمن احتراق ايران از سال «صنعتی

مین سو در« سازی مصرف سوخت و افزايش راندمان تجهیزات گازسوزهای بهینهروش»برگزاری كارگاه آموزشی  -7

 (1266كنفرانس سوخت و احتراق ايران، دانشگاه صنعتی امیركبیر، )

 (1262) ، كانون مهندسین بابل،«اصول طراحی تأسیسات موتورخانه»برگزاری سمینار آموزشی  -6

 (1262در شركت گاز استان اردبیل، )« EN 16001مديريت انرژی بر اساس استاندارد »برگزاری دوره آموزشی   -2

، های نفتی كشوردر شركت پخش فرآورده« مديريت و ممیزی مصرف انرژی در صنايع»دوره آموزشی برگزاری  -15

(1225-1222) 

 (1262در استانداری استان قم، )« مديريت مصرف انرژی»برگزاری همايش  -11

 (1262در اداره استاندارد استان كردستان، )« مديريت مصرف انرژی»برگزاری همايش   -13

ق زمان برمديريت هوشمند انرژی و تولید هم»ها با موضوع ريت انرژی در بیمارستانمشاركت در همايش مدي  -12

 (1225-1262، )«و حرارت

 (1225در اداره توزيع نیروی برق استان قزوين، )« مديريت مصرف انرژی»برگزاری همايش   -14

ان ركت گاز استدر ش« های تقلیل فشار گازمديريت مصرف انرژی در هیترهای ايستگاه»برگزاری سمینار   -10

 (1221مازندران، )

در محل برج گاز، « ای مشعل در كاهش مصرف انرژی در ساختمانتأثیرات تنظیم دوره»برگزاری سمینار  -12
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(1221) 

تان در شركت گاز اس« های تقلیل فشار گازمديريت مصرف انرژی در هیترهای ايستگاه»برگزاری دوره آموزشی  -17

 (1222زنجان، )

تان در شركت گاز اس« های تقلیل فشار گازمديريت مصرف انرژی در هیترهای ايستگاه»ی برگزاری دوره آموزش -16

 (1222اردبیل، )

تان در شركت گاز اس« های تقلیل فشار گازمديريت مصرف انرژی در هیترهای ايستگاه»برگزاری دوره آموزشی   -12

 (1222آذربايجان شرقی، )

ان شركت گاز است«های تقلیل فشار گازهای ايستگاهیترمديريت مصرف انرژی در ه»برگزاری دوره آموزشی  -35

 (1224خوزستان، )

در شركت گاز استان خراسان رضوی، « هاسازی مصرف انرژی در موتورخانهبهینه»برگزاری دوره آموزشی  -31

(1224) 

ی مصرف انرژی در سازنهیبه»و «  سازی مصرف انرژی در مرغداریبهینه»های تخصصی برگزاری دوره -33

 (تاكنون 1223های نفتی و وزارت جهاد كشاورزی، )از سال در مناطق مختلف پخش فراورده« هاگلخانه

 (1224های استان قزوين، )سازی مصرف انرژی در گلخانهاعزام مدرس جهت سمینار بهینه  -32

 (1222كتول، ) آبادیعل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد «ممیزی انرژی در ساختمان»برگزاری دوره آموزشی  -34

 (تاكنون 1224، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، )سال «معاينه فنی موتورخانه»های تخصصی برگزاری دوره -30

 (1220و  1222، وزارت صنايع دفاع، )«سیستم مديريت انرژی»برگزاری دوره آموزشی  -32

 (1220سلويه(، )شركت پتروشیمی مرواريد )ع، «مديريت مصرف انرژی»برگزاری دوره آموزشی  -37

، انجمن احتراق ايران، «كارشناس سیستم احتراق ديگ و مشعل موتورخانه»برگزاری چندين دوره آموزشی  -36

 تاكنون( 1220)

 (1222، كارخانه كوير تاير، )«حرارتی صنايع الستیک زاتیتجهكارايی انرژی در »برگزاری دوره آموزشی  -32

 (1227پتروشیمی زاگرس، )، «مديريت انرژی در سیستم بخار»برگزاری دوره  -25

و  انرژی"ی انرژی در زمینه المللنیبای با موسسه مطالعات همکاری مشترك آموزشی، كارشناسی و مشاوره -21

 تاكنون( 1227، )"پايداری

 فوالدی های آلومینیومی وهای آموزش استاندارد برای مديران كنترل كیفی تولیدكنندگان رادياتوربرگزاری دوره -23
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 های دمنده دار گازسوز وهای آموزش استاندارد برای مديران كنترل كیفی تولیدكنندگان مشعلبرگزاری دوره -22

 زسوگازوئیل

وز و دار گازسهای دمندههای آموزش استاندارد برای مديران كنترل كیفی تولیدكنندگان مشعلبرگزاری دوره -24

 زسوگازوئیل

های ترل كیفی تولیدكنندگان هیترهای صنعتی و دمندههای آموزش استاندارد برای مديران كنبرگزاری دوره -20

 سوزهوای گرم گازسوز و گازوئیل

 (1455) یمصرف و منابع انرژ ی+ آموزش الگو12برچسب و مبحث  آموزش -22

 (1455) (های نفتیفرآورده در ساختمان )شركت پخش یانرژ تيري+ مد12مبحث   آموزش -27

 (1451« )پارامترهای احتراقیگیری اندازه»برگزاری دوره آموزشی  -26
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 خدمات های آموزشی حوزهدوره

 یاندازراهانرژی و 
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 صنعتی واحدهایبازیافت حرارت در  هایسیستم دوره

  زيستیطمح حفظ و پايدار توسعه طرح راستای در حركت طبیعی، منابع بودن محدود انرژی، مصرف افزايش به توجه با

ستی ستی منظور اين برای. شود جلوگیری انرژی شدن تلف و رفتن هدر از امکان حد تا باي ستفادرزمینه باي   از بهینه دها

شور در انرژی منابع شته يیهاقدم ك سیل صنعتی فرآيندهای تمامی يباًتقر. شود بردا   بازيافت و رهذخی جهت بزرگی پتان

 .گیرد قرار موردتوجه زمانهم صورتبه بايد انرژی، سطح كاهش اين و دارندیانرژ

  یانرژ بازيافت فرآيند را تلفات اين از مجدد برداریبهره يا كنترل برداری،بهره هایچرخه در انرژی تلفات به توجه

Energy Recovery البته كه نامندمی Recycling (مواد بازگردان )است انرژی بازيافت از ديگری شاخه. 

سیاری مقادير امروزه صل گرم گاز ب سط سوخت احتراق از حا  ولیدت مختلف صنايع در هاكوره متنوع انواع و بويلرها تو

  مقادير كه كندمی فراهم را امکان اين گازها اين در موجود( Waste Heat Recovery) حرارتی انرژی بازيافت. شودمی

سیاری ست اتالفی حرارت بازيافت مزايای .يابد كاهش مصرفی اولیه انرژی از ب   هایهزينه و مصرف كاهشاز  عبارت ا

 .جانبی انرژی مصرف كاهش و تجهیزات سايز كاهش، آلودگی كاهش، فرايند هزينه و مواد و خدماتی

  سازییادهپ امکان ارزيابی منظوربه مختلف صنايع در حرارت بازيافت هایسیستم و هاروش انواع با آشنايی راستا اين در 

 .رسدمی نظر به ضروری آن اجرای و
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 دوره اهداف

 در حرارت بازيافت هایسیستم و هاروش انواع با آشنايی

 و یفن آنالیز روش و مختلف صنايع فرايندی تجهیزات

 موردنظر صنعت در راهکارها اين اجرای اقتصادی

 

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد كارشناسان انرژی شركت ملی گازمديران و 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-ی نفتی ايران )ستادهافرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

  (تابعه هایشركت-پتروشیمی ايران )ستادمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع 

 ی و خصوصیدولتشبهی بخش هامديران انرژی در شركت 

 سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهكارشناسان شركت 

 برداری صنايعمسئولین بهره 

 مديران و كارشناسان فنی صنايع 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس راشد حاجیان

 های انرژیمهندسی سیستم یسانسلفوق 

 شركت بهینه سازان  رئیس هیئت مديره و مدير فنی و مهندسی

 تأسیساتصنعت 

  درزمینه انرژیكارشناس سازمان ملی استاندارد ايران 

 بازرس استانداردهای انرژی در صنايع 

 مصرف انرژی در صنايع و  سازیینهبهممیزی و  هایمدرس دوره

  ISO 50001استقرار سیستم مديريت انرژی 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 آن هایروش و حرارت بازیافت با آشنایی -اول روز

 حرارت بازیافت و حرارتی انرژی مدیریت با کلی شناییآ 

 صنعت در حرارت بازیافت هایسیستم انواع 

 صنعت نفت و گاز 

 صنعت آهن و فوالد 

 صنعت سیمان 

 صنعت آجر 

 صنعت لبنیات 

 صنعت گچ 

  و سرامیکصنعت كاشی 

 سازیصنعت شیشه 

 ساير صنايع 

 صنعتی فرایندهای و تجهیزات از شدهتلف حرارت محاسبه هایروش 

 

دوم: مطالعات فنی و اقتصادی سیستم  روز

 بازیافت حرارت

 حرارت بازیافت هایسیستم انتخاب نحوه 

 بازیافت هایسیستم اقتصادی - فنی محاسبه 

 حرارت

 بازیافت هایسیستم از استفاده موردی مطالعه 

 نمونه صنعت یك در حرارت

 حرارت بازیافت یهاستمیس اقتصادی توجیه 
 

 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشد.فضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شد كنندگانبه كلیه شركت   
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 هاسازی مصرف انرژی در گلخانهدوره بهینه

شاورزی بخش صرف صنعتی هایبخش ترينمهم از ك شورما در انرژی كنندهم   مختلف هایبخش میان در و ستا ك

  هایالس طی .دارد اختصاص ،است توسعهدرحال كه گلخانه صنعت به سطح واحد در انرژی مصرف بیشترين كشاورزی،

شد روند شاهد اخیر سر در ایگلخانه واحدهای احداث افزودن روز ر شور سرا ستیم ك   يک مثابهبه گلخانه درواقع .ه

ست قرارگرفته كشاورزان موردپذيرش شدتبه جديد تکنولوژی   مودنن گرم منظوربه هاگلخانه در انرژی مصرف عمده. ا

ضای صول در هوا تهويه و سرد هایماه در گلخانه ف ست، گرم ف صارفی اگرچه ا   ستمسی زاتتجهی تکمیلی، نور نظیر م

  هایآلودگی و فسیییلی منابع محدوديت به توجه با. كرد لحاظ بايد نیز را كشییاورزی هایماشییین و ادوات اتوماسیییون،

تجديد  هایانرژی منابع ديگر جايگزينی خام، نفت قیمت جهانی افزايش همچنین و هاآن مصرف از ناشی محیطیزيست

 .است ناپذيراجتناب ضرورتی پذير

 در ژیانر مصرف سازیبهینه راهکارهای معرفی و بررسی كشور، در كشاورزی خطیر كارشناسان مسئولیت شک بدون

 همم اين. يابد كاهش انرژی تلفات انرژی خدمات از برخورداری و رفاه كاهش بدون كه است ایگونهبه كشاورزی بخش

  هایقضاوت به را خود جای آن با علمی برخورد و باشد ملی ایسرمايه مثابهبه انرژی به نگاه كه شودمی حاصل زمانی

شی و ایسلیقه سعه به توجه با. ندهد بخ شت روزافزون تو شور در ایگلخانه ك سانی نیروی به نیاز و ك  در و آمدكار ان

 .گرددمی برگزار آموزش دوره اين ایگلخانه جامع نظام مقررات و دستورالعمل اجرای
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 دوره اهداف

 ظورمنبهها توانمندسازی صاحبان گلخانه

 سازی مصرف انرژی در گلخانهبهینه

 

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 كشور سراسر در هاگلخانه صاحبان 

 سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهكارشناسان شركت 

 ممیزين انرژی 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهدی ندیمی مهندس

 های انرژیمهندسی سیستم لیسانسفوق 

 رایشو مصوبه) كشاورزی آب هایتلمبه و هاچاه كردن داربرق طرح مسئول كارشناس 

 سازی مصرف سوختشركت بهینه( تولید موانع رفع قانون 13 ماده اقتصاد

 كشاورزی جهاد وزارت تحقیقات مركز ایگلخانه واحدهای سازه كارگروه اصلی عضو 

 واحدهای در انرژی مصرف استاندارد تدوين بازنگری پروژه پیشنهاددهنده و طراح 

 مصرف سوختسازی شركت بهینه -كشور ایگلخانه

 كشور ایگلخانه واحدهای استاندارد جهت سوخت بندیسهمیه طرح پروژه مدير 

 هب مربوط هایكارگروه در سازی مصرف سوختبهینه شركت االختیارتام نماينده 

 .كشاورزی در انرژی مصرف

  صنعتی و كشاورزی واحدهای گرمايشی هیترهای بالعوض كمک هایپروژه مدير 

 سازی مصرف سوختشركت بهینه

 صنعت بخش فوالد و آهن صنايع در انرژی مصرف بخش مسئول 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 هاگلخانه با آشنایی 

 (محیطی عوامل و سازه جهت، ابعاد، انواع، شامل) آن هایويژگی بررسی و گلخانه تعريف 

 گلخانه محیط اصلی اجزاء 

 گلخانه واحدهای پوشش 

 هاگلخانه تجهیزات معرفی 

 تجهیزات ازنظر هاگلخانه بندیتقسیم 

 گلخانه در گرمايشی هایسیستم انواع آبیاری، هایروش 

 تهويه هایروش انواع گلخانه، در سرمايشی هایسیستم انواع 

 اتوماسیون هایسیستم 

 کشور در هاگلخانه وضعیت بررسی 

 ايران در هاگلخانه وضعیت 

 ايران در هاگلخانه انرژی مصرف 

 ديگر كشور چند با ايران هایگلخانه عملکرد و انرژی مصرف مقايسه 

 (114255 ملی استاندارد) هاگلخانه در انرژی مصرف شاخص 

 راهکارها ارائه 

 گرمايشی هایسیستم در سازیبهینه راهکارهای 

 الکتريکی هایسیستم در سازیبهینه راهکارهای 

 انرژی مصرف كاهش خصوص در مفید هاینکته 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشد.فضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.خواهد شدكنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا به كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
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 دوره ممیزی انرژی در صنعت

 متنوعی هایحامل طريق از انرژی اين تأمین امروز جهان در .است انرژی نیازمند نیز زندگی ادامه بلکه توسعه تنهانه امروزه

 اختصاص با كه) اخیر هایسال در كشور انرژی تأمین عمل در. شودمی انجام مختلفی یهابه صورت گاز و نفت مانند

 توجه با و انرژی بهینه مديريت مالحظات و ملی منافع گرفتن نظر در بدون غالباً ت(اس شده دنبال طبیعی گاز به باال سهم

 هاینگران آينده و صحیح انتخاب به تنهانه كه اجراشده و ريزیبرنامه كشور در فسیلی هایحامل به دسترسی سهولت به

 ادامه .دارد قرار تعارض و تضاد در نیز باالدستی هایسیاست و كشور منافع و ملی اقتصاد توسعه و رشد با بلکه نینجامیده،

 نزديک، ایآينده در كشور در انرژی مصرف و توزيع تولید، در نادرست مديريت درنتیجه و انرژی حوزه در برنامگیبی روند

 .كرد خواهد روروبه جدی هايیبحران با را كشور

 صنايع مصرفی انرژی كل از %71 درمجموع آجر و سیمان فوالد، پااليشگاهی، پتروشیمی، صنعت پنج در سوخت مصرف 

 كالن هایهزينه و بودجه به نیازی انرژی مصرف سازیبهینه به اقدام و شروع برای .دهندمی اختصاص خود به را كشور

 مرحله در .نگاه شود تولیدی واحد در كار حال در تجهیزات و تأسیسات به دقت با كمی است كافی اول مرحله در. نیست

 كههنگامی سوم مرحله در بود. ترارزان هایحامل با مصرفی انرژی مختلف هایحامل جايگزينی امکان بررسی دنبال به دوم

 فرآيندها جايگزينی و هاسیستم و هادستگاه از حرارت و انرژی بازيابی به نسبترسید  اتمام به كامل طوربه قبل مرحله دو

 .شود اقدام باالتر باراندمان تجهیزات و فرآيندها با موجود تجهیزات و

و  انرژی تعريف شود كنندهمصرفتواند فرآيندی برای ارزيابی ساختمان يا كارخانه ساده می صورتبهممیزی انرژی 

 را كاهش داد.توان مصرف انرژی هايی كه میشناسايی فرصتهمچنین روشی برای 

و اصول و روش ممیزی  شدهپرداختهانرژی  كنندهمصرفهای مديريتی و مهندسی در تجهیزات در اين دوره به ديدگاه

 گیری آموزش داده خواهد شد.انرژی حرارتی و الکتريکی اين تجهیزات و نیز نحوه كار با تجهیزات اندازه
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 دوره اهداف و دستاوردهای
، آموزش مديران و كارشناسان انرژی و دوره اينهدف از برگزاری 

 با ممیزی انرژی در صنايع است. هاآنآشنايی 

 یو حرارت ابتدا مخاطبان با اصول اولیه در خصوص انرژی الکتريکی

ممیزی انرژی و روش استفاده از  هایروشآشنا خواهند، سپس 

آموزش داده خواهد شد. در ادامه نیز  هاآنگیری به های اندازهدستگاه

عمده انرژی هستند آشنا خواهد شد و  كنندهمصرفهايی كه با دستگاه

ای تحلیل مزاي منظوربهدر پايان مباحثی در خصوص اقتصاد مهندسی 

 اقتصادی راهکارهای مختلف مطرح خواهد شد.
 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی گاز 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

 و خصوصی دولتیشبهی بخش هامديران انرژی در شركت 

 سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهكارشناسان شركت 

  برداری صنايعمسئولین بهرهو مديران و كارشناسان فنی 

 ممیزين انرژی 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس راشد حاجیان

 های انرژیمهندسی سیستم یسانسلفوق 

 شركت بهینه سازان صنعت  و مهندسیرئیس هیئت مديره و مدير فنی

 تأسیسات

  درزمینه انرژیكارشناس سازمان ملی استاندارد ايران 

 بازرس استانداردهای انرژی در صنايع 

 مصرف انرژی در صنايع و استقرار  سازیینهبههای ممیزی و مدرس دوره

  ISO 50001سیستم مديريت انرژی 
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 مظفریمهندس علی 

 كارشناسی ارشد مهندسی برق مديريت انرژی 

  كارشناس استانداردهای برق و انرژی دفتر استانداردهای برق و انرژی

 وزارت نیرو

 سازی تجهیزات الکتريکی صنايعهای ممیزی و بهینهمدير پروژه 

 های الکتريکی وتحلیل سیستمهای الکترونیک و تجزيهمدرس دوره

 دانشگاه آزاد اسالمی

 های زمان برق و انرژی در وزارت نفت و شركتهای تولید هممدرس دوره

 توزيع برق
 

 

 دوره بندیزمان طرح درس و

 حرارتی انرژی ممیزی اول: روز

 انرژی کلیدی مفاهیم و مقدمه 

 انرژی مهندسی اصطالحات و مفاهیم معرفی 

 جهان و ايران در انرژی مصرف آمارهای ارائه 

 انرژی ممیزی کلی اصول 

 مفاهیم 

 انرژی ممیزی هایروش انواع 

 انرژی ممیزی استانداردهای بر مروری 

 انرژی ممیزی اهداف و ضرورت 

 انرژی ممیزی انجام زمان و توالی 

 انرژی ممیزی برنامه منابع و هامسئولیت 

 حرارتی انرژی ممیزی 

 حرارتی تجهیزات انرژی ممیزی برای مهم هایمؤلفه 

 تجهیزات حرارتی انرژی ممیزی برای الزم تجهیزات 

 احتراق 

 احتراقی هایواكنش با آشنايی 

 بهینه احتراق در مؤثر هایمؤلفه بررسی 

 احتراق بازده به مربوط محاسبات 

 حسگرها انواع معرفی 

 هاداده تحلیل و احتراق محصوالت آنالیز هایروش 
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 حرارتی انرژی ممیزی دوم: روز

 حرارتی انرژی کنندهمصرف عمده تجهیزات با آشنایی 

 صنعت در مورداستفاده هایكوره انواع معرفی 

 بخار بويلرهای معرفی 

 صنعتی هایمشعل انواع معرفی 

 سوخت خط تجهیزات 

 تجهیزات ساير 

 حرارتی انرژی مصرف سازیبهینه راهکارهای انواع معرفی 

 مهندسی اقتصاد مباحث 

 مثال ارائه 
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 الکتریکی انرژی ممیزی سوم: روز

 

 کیالکتری ممیزی و برق اولیه مبانی با آشنایی 

 تجهیزات

 توان كیفیت و برق شبکه شناخت 

 الکتريکی ممیزی انجام روش 

 الکتريکی ممیزی گیریاندازه تجهیزات 

 الکتریکی انرژی مصارف تحلیل 

 برق قبوض تحلیل 

 الکتريکی انرژی مصرف گرافیکی تحلیل 

 الکتريکی انرژی بار/تقاضا پروفايل 

 ژیانر مصرف با تولیدی محصوالت میزان ارتباط نمايش 

 پراكندگی نمودار كمک به الکتريکی

 انرژی مصرف - محصوالت تولید یداده الگوی تفسیر 

 پراكندگی نمودار روی بر الکتريکی

 الکتريکی پارامترهای گیریاندازه 

 چرخشی تجهیزات سرعت گیریاندازه 

 برق تعرفه و برق هزينه كاهش راهکارهای 

 راهکارهای و بر انرژی تجهیزات با آشنایی 

 مصرف کاهش

 الکتروموتور 

 فاز سه القايی موتورهای در تلفات 

 ازف سه القايی موتورهای در توان پخش تشريح 

 تلفات تعیین به مربوط هایآزمايش 

 فاز سه القايی موتورهای اندازیراه روش 

 مناسب باكیفیت توان تأمین 

 ودموج موتور جايگزينی و موتور صحیح انتخاب 

 مناسب موتور با

 باال باراندمان موتورهای از استفاده ( Energy

Motors Efficient) 

 موتور هایكنندهكنترل از استفاده 

 متغیر سرعت با هایسیستم از استفاده 
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 الکتریکی انرژی ممیزی چهارم: روز

 فن 

 (غیرمفید كاركرد زمان )كاهش كاركرد زمان كاهش 

 باال باراندمان تجهیزات گذاشتن هم كنار 

 هوا توان در كاهش 

 فشرده هوای 

 تخلیه فشار كاهش 

 هوا هاینشتی تعمیر 

 انرژی مصرف كاهش هایپتانسیل ساير 

 پمپ 

 پروانه قطر تغییر 

 انرژی جوئیصرفه اثرات و هاپمپ انتخاب 

 روشنایی سیستم 

 نور تولید چگونگی 

 المپ() روشنايی منابع انواع 

 هاباالست 

 هاچییراغ 

 روشنايی سیستم هایكنترل 

 روشنايی هایسیستم نگهداری و تعمیر 

 روشنايی اقتصادی محاسبات 

 روشنايی مؤثر جانمايی 

 مهندس اقتصاد مباحث 

 صنعت انرژی ممیزی افزارهاینرم معرفی 
 

  

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 حداكثربا اين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشد.فضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

ز گذرانده نی "گیری ممیزی انرژیهای اندازهآشنايی با دستگاه"تسلط كامل برای ممیزی انرژی، دوره  منظوربهشود پیشنهاد می

 شود.
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 ممیزی انرژی در واحدهای مرغداری دوره

 اين هك است گرفته صورت گوشتی هایجوجه ويژهبه طیور، عملکرد در ایمالحظهقابل هایپیشرفت اخیر دهه چند در

 جهت .تاس طیور صنعت در آوریفن كارگیریبه و بهداشتی ژنتیکی، ای،تغذيه مديريتی، عوامل بهبود از ناشی امر

 توانمی زمانی. تنگريس طیور صنعت به متفاوت و تازه نگاهی با بايد امروزی هایسويه ژنتیکی توان حداكثر به دستیابی

 .نمود تأمین دقیق طوربه را پرنده نیازهای تمام بتوان كه يافتدست بازده و عملکرد بیشترين به

 زافزونرو افزايش. است تجهیزات و تأسیسات طیور، پرورش هایمجتمع بازده و تولید بر تأثیرگذار مهم موارد از يکی

 ترينمهم .است نموده برابر چندين را نوين تجهیزات و تأسیسات از استفاده اهمیت انرژی، و انسانی نیروی هایهزينه

 .است آن تجهیزات و تأسیسات باالی هزينه كشاورزی هایبخش ساير با طیور صنعت گذاریسرمايه تفاوت

 ردنك هدفمند طرح همچنین خصوص، اين در جهانی تهديدهای و كشور در نفتی مواد تولید شدهتمام هزينه به توجه با

 .رسدمی نظر به ضروری فوق واحدهای سوخت مصرف الگوی اصالح و كاهش ها،يارانه

های كاهش مصرف انرژی و شنايی فرصت منظوربههای مرغداری در اين راستا آشنايی با فرايند ممیزی انرژی سالن

 های تولید ضروری است.كاهش هزينه درنتیجه

 

 دوره اهداف و دستاوردهای
 شركت كارشناسان توانمندسازی دوره اين از هدف

. است مرغداری واحدهای در انرژی ممیزی انجام منظوربه

 رد موردنیاز تهويه و گرمايش محاسبه تئوری بخش در

 ممیزی تجهیزات با آشنايی عملی بخش در ها وسالن

 با كنندگانشركت دوره اين در .گرددمی ارائه انرژی

 ،قرمزمادون دوربین احتراق، محصوالت آنالیز دستگاه

 دستگاه ،سنجرطوبت دستگاه توان، كیفیت آنالیز دستگاه

 ناآش محیطی مونوكسید كربن و آمونیاك گیریاندازه

 .شوندمی
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 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 كشور سراسر در مرغداری واحدهای 

 سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهكارشناسان شركت 

 ممیزين انرژی 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس راشد حاجیان

 های انرژیمهندسی سیستم یسانسلفوق 

 شركت بهینه سازان  و مهندسیرئیس هیئت مديره و مدير فنی

 تأسیساتصنعت 

  درزمینه انرژیكارشناس سازمان ملی استاندارد ايران 

 بازرس استانداردهای انرژی در صنايع 

 مصرف انرژی در صنايع و  سازیینهبهممیزی و  هایمدرس دوره

  ISO 50001استقرار سیستم مديريت انرژی 
 

 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 

 هایمرغداری در انرژی مصرف وضعیت 

 جهان با آن مقایسهو  ایران

 ايران در انرژی مصرف تحلیلی آمارهای ارائه 

 در انرژی مصرف تحلیلی آمارهای ارائه 

 صنعتی كشورهای

 موجود وضعیت شکاف آنالیز 

 دوره طول در مرغداری سالن شرایط 

 مرغ پرورش بر آن اثر و پرورش

 پرورش دوره در سالن استاندارد دمايی شرايط 

 پرورش دوره در سالن استاندارد رطوبت شرايط 

 چهارشاخ هایكنگرم 

 گرم هوای غیرمستقیم هایدمنده 

 گرم هوای مستقیم هایدمنده 

 تابشی هایكنگرم 

 كف از گرمايش 

 رادياتور 

 

 مرغداری انرژی ممیزی معرفی 

 انرژی ممیزی انجام اهمیت 

 آن فرآيند و انرژی ممیزی انواع معرفی 
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 و آمونیاك شامل هاآالينده استاندارد شرايط 

 پرورش دوره در سالن ... و مونوكسید كربن

 پرورش دوره در سالن نور استاندارد شرايط 

 در متداول گرمایش هایسیستم معرفی 

 مرغداری سالن

 12063 ملی استاندارد معرفی 

  راهکارها ارائه 

 گرمايشی هایسیستم در سازیبهینه راهکارهای 

 الکتريکی هایسیستم در سازیبهینه راهکارهای 

 روشنايی هایسیستم در سازیبهینه راهکارهای 

 سالن

 انرژی مصرف كاهش خصوص در مفید هاینکته 
 
 

 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشد.فضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدشركتبه كلیه    

 توضیحات تكمیلی

- 
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 فشرده هوای عتوزی و دتولی هایسیستم در انرژی مصرف سازیبهینه دوره

 موارد .دهستن دارا صنعتی واحدهای در را استفاده موارد بیشترين فشرده هوای و بخار ثانويه، انرژی هایحامل انواع میان از

 :از اندعبارت صنعتی واحدهای در فشرده هوای از استفاده عمده

 ستاتیکیاترمو هایكنندهكنترل :مانند كنترل، هایسیستم 

 دمپرها و شیرها كردن بسته و باز 

 (ایضربه و دورانی) بادی ابزارهای 

  (سبک هایو گرانول پودری مواد عمدتاً) مواد انتقال 

 پودر پوشش دهی و رنگ كردن اسپری تجهیزات مانند دقیق، تجهیزات و ابزار 

  ظروفو  شیشه هاكارخانه در گیریقالب مانند فرآيندی، تجهیزات. 

 زير صورتبه توانمی را صنعت در مورداستفاده انرژی هایحامل ترينرايج از يکی عنوانبه فشرده هوای انتخاب داليل

 :كرد فهرست

 دارد زيادی بسیار پذيریتراكم قابلیت هوا. 

 درد وجود فشرده هوای سازیذخیره امکان. 

 شودمی توزيع و كنترل تولید، سادگیبه فشرده هوای. 

 است خنثی صنعتی فرايندهای و هاسیستم از بسیاری به نسبت هوا. 

 است دسترس در و فراوان فشرده، هوای سیستم موردنیاز هوای. 

 هایسیستم و بادی ابزارهای محركه فرآيند، مصرفی هوای عنوانبه فشرده هوای از تلفیقی استفاده امکان 

 .رداد وجود...  و كنترلی

چنین نند. همكهای صنعتی، كمپرسورهای هوا نسبت به تجهیزات ديگر انرژی بیشتری مصرف میدر بسیاری از سیستم

 .باشد داشته %60 از بیش تلفاتی است ممکن فشرده، هوای مصرف و انتقال تولید، فرآيند در الکتريکی انرژی تبديل

تواند موجب كاهش درصد، می 05-35جويی در مصرف انرژی به مقدار ها عالوه بر صرفهبنابراين بهبود اين سیستم

 تعمیرات و كاهش زمان بیکاری كارخانه شود.
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 هایروش و اصول با كنندگانشركت دوره، اين در

 هوای مصرف و توزيع تولید، انرژی وتحلیلتجزيه

 بر نظارت و محاسبه امکان و شده آشنا فشرده

 .شد خواهند را انرژی مصرف سازیبهینه راهکارهای

 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

 و خصوصی دولتیشبهی بخش هامديران انرژی در شركت 

 سازی انرژیو بهینه های خدمات انرژی، تأسیساتیكارشناسان شركت 

  برداری صنايعمسئولین بهرهو مديران و كارشناسان فنی 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 دکتر احمد فضلی

 زيستمحیط-دكتری مهندسی انرژی 

  مصرف سوخت سازیبهینهمدير انرژی شركت 

 نفت مركزی آموزش انرژی سازیبهینه استانداردهای تدوين كمیته عضو 

 اركتمش با درزمینه انرژی كاربردی ابتکارات ملی جشنواره اولین طراح و دبیر 

 سوخت مصرف سازیبهینه شركت و انرژی وریبهره سازمان

 كشور سطح در نفر 0555 برای انرژی سازیبهینه آموزشی هایكارگاه مدرس 

 ساختمان بخش در انرژی سازیبهینه جامع كتاب تدوين در مشاوره 

 نفت شركت هایساختمان در انرژی ممیزی پروژه مدير 

 در سطح  ساختمان بخش در انرژی سازیبهینه رشته دروس طراح

 های كشوردانشگاه
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 های هوای فشردهمعرفی سیستم 

 مقدمه 

 مفاهیم كلیدی 

 اصول كاركرد 

 اجزای سیستم هوای فشرده 

 آشنايی با انواع كمپرسورها و كاربرد آن 

  مربوط به مصرف انرژی در تولید، توزیع و مصرف هوای فشردهمحاسبات 

 های هوای فشردهگیری میزان مصرف انرژی در سیستمآشنایی با تجهیزات مرتبط با اندازه 

  های هوای فشردهدر سیستم اجراقابلآشنایی با راهکارهای 

 جویی و شرایط اقتصادی راهکارهامحاسبه میزان صرفه 

 ارائه نمونه 
 

 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشد.فضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدكنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی به كلیه شركت 
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 های بخاردوره تعمیرات و نگهداری در سیستم

 بودن، یسم غیر باال، بسیار انرژی حامل آسان، انتقال و توزيع قابلیت نظیر خود خاص هایيژگیو مزايا به دلیل بخار

 گوناگون صنايع و هاسیستم در...  و هاانرژی ساير به نسبت پايین قیمت ها،آلودگی بردن از بین و كردن ضدعفونی قابلیت

 سازی،الستیک صنايع نساجی، صنايع ،كاغذسازی صنايع پتروشیمی، و گاز و نفت داروسازی، غذايی، صنايع مانند

 طراحان، ستا الزم مختلف صنايع در بخار گسترده كاربرد به توجه با روازاين. شودمی استفاده...  و هابیمارستان ها،نیروگاه

 كیفی ایارتق انرژی، مصرف كاهش راستای در نگهداری، و تعمیر به مربوط كاركنان و مشاور مهندسین فرايند، مهندسین

 .نمايند كسب را الزم آموزش تخصصی صورتبه صنايع در تجهیزات ايمنی و كارايی افزايش و محصوالت

 پايهالعاتاط ،اجرائی و عملکردی ديدگاه از بخار سیستم مختلف هایقسمت كلی بررسی با تا گرددمی سعی دوره اين در

 درصد مدنآ پائین بر عالوه مربوط، كاركنان فنی دانش افزايش با. شود منتقل سیستم اين در اوپراتور يک موردنیاز

 منض و بود خواهد همراه باالتر راندمان و بیشتر ايمنی درصد با سیستم راهبری اطالعات، كمبود از ناشی اشتباهات

 با واجههم جهت كاركنان در نفساعتمادبه ايجاد. يابدمی تقلیل نیز برداریبهره هایهزينه تجهیزات، كاری عمر افزايش

 .هست حاصل نتايج از ناخواسته، مشکالت
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 دوره اهداف و دستاوردهای
 كلی شناخت با دوره پايان در كنندگانشركت

 را ریبسیا اجرائی و عملکردی نکات بخار، سیستم

 ناختش بخار، كنترل و تولید هایسیستمدرزمینه

 حوهن بخار، سیستم در مورداستفاده شیرآالت انواع

 موارد ،هاآن آزمودن چگونگی و بخار هایتله با كار

 ندخواه هاسیستم اين در معمول مشکالت و ايمنی

 زمان در توجهی شايان كمک كه آموخت

 .نمايدمی سیستم از برداریبهره
 

 نیاز دورهپیش

 مکانیکی داشته باشند. تأسیساتبايست آشنايی اولیه با در دوره می كنندگانشركت

 رزومه و معرفی استاد دوره

 عادل قهرمانیمهندس 

 مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ارشد یكارشناس 

  شركت پارس جم پويان و مدير آموزش مديرههیئترئیس 

  مهندسینظامعضويت رتبه يک سازمان 

 های بخارهای تخصصی آموزش سیستمو مدرس دوره مؤلف 

 بخار یهاستمیس یكتاب مهندس مؤلف 

 بخار تأسیسات یهاستمیس یطراح در مشاور و همکار مجری 

 هاكارخانه

 در  بخار و كندانس یهاستمیس يابیبازرس و مشاور عیب

 و ساير صنايع های پتروشیمیشركت
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 دوره بندیزمان طرح درس و
 

 بخار توزیع و بخار تولید -اول روز

 كنترل هایسیستم بويلرهای تولید بخار و 

 TDS و بلودان در بويلرهای بخار 

 سیکل عمومی بخار وكندانس و اجزاء كلیدی 

 نحوه توزيع بخار 

 حذف رطوبت و هوا از سیستم توزيع بخار 

  بخار هایسیستمضربه چکش در 

 و شیرهای تقلیل فشار بخار هاايستگاه 

 شیرهای اطمینان 

 شناخت اجمالی شیرهای كنترل 
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 جانبی مباحث و کندانس برگشت سیستم -دوم روز

 های بخار، نحوه عملکرد و مباحث پیرامونانواع تله 

 متعلقات جانبی در ايستگاه تله بخار 

  ،های كاری، جنس قطعاتكالسانواع اتصاالت 

 های بخارمشکالت عمده در سیستم 

 بخار هایتله آزمودن هایروشبا  آشنايی 

 انواع شیرآالت در سیستم بخار و آب 

  تجهیزات هایلیستچکنمونه 

  آموزشیكمکفیلم 

 

 

  

 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 بخار و خطوط کندانس هایتله دورهبرگزاری  ضرورت

هیای خیاص خیود نظییر قابلییت توزيیع و انتقیال آسیان، حامیل انیرژی بسییار بیاال، غییر يژگیومزايیا  به دلییلبخار 

هیا و ... در هیا، قیمیت پیايین نسیبت بیه سیاير انرژیبیردن آلودگی از بیینسمی بودن، قابلییت ضیدعفونی كیردن و 

، كاغذسییازی، صیینايع ها و صیینايع گونییاگون ماننیید صیینايع غییذايی، داروسییازی، نفییت و گییاز و پتروشیییمیسیسییتم

بییا توجییه بییه  روازايیینشییود. ها و ... اسییتفاده میهییا، بیمارسییتان، نیروگاهسییازیالستیکصیینايع نسییاجی، صیینايع 

 كاركنییانكییاربرد گسییترده بخییار در صیینايع مختلییف الزم اسییت طراحییان، مهندسییین فراينیید، مهندسییین مشییاور و 

رژی، ارتقیای كیفیی محصیوالت و افیزايش كیارايی و در راسیتای كیاهش مصیرف انیمربوط بیه تعمییر و نگهیداری، 

 نمايند. را كسبتخصصی آموزش الزم  صورتبه ايمنی تجهیزات در صنايع

گاهییا مشییاهده مشییکالت خطییوط كنییدانس  سیسییتم و های بخییار در عملکییردبییا در نظییر گییرفتن نقییش حیییاتی تلییه

های بخیار و (، در ايین دوره انیواع تلیهبیرداریبهرهطراحی، انتخیاب میدل و قطیر، نصیب و اجیرا، تسیت و  )حاصل از

نکیات  ،قرارگرفتیهو بررسیی  موردبحیث كیامالً هیاآندر انتخیاب  میؤثراجزا داخلیی، مشخصیات فنیی و پارامترهیای 

همچنییین كلیییه مسییائل مییرتبط بییا خطییوط كنییدانس و  شییود.مربییوط عنییوان می بییرداریبهرهو  اجرائییی در نصییب

هییای پمپ مییوارد اسییتفاده از و درنهايییت شییدهدادهمتعلقییات الزم آمییوزش  همییراهبییه آن  گییذاریاندازهنحییوه 

های بخیار عملکیرد نامناسیب تلیه تیأثیر شیود.بررسیی می هیاآن مکانیکی كندانس و نحوه عملکیرد و انیدازه گیزاری

رفییع معضییل عنییوان  هییایروشو  ايجییاد خییوردگی و ضییربه چکییش در خطییوط كنییدانس و بخییار بییر روی فراينیید،

 هد شد.خوا
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 دوره هداف و دستاوردهایا

 جهت الزم فنی دانش و ابزار كسب دوره، اين از هدف

. هست كندانس خطوط در برداریبهره و طراحی

 و خارب هایتله انواع فنی مشخصات بر تسلط همچنین

 ديگر از مکانیکی هایپمپ نیز و هاآن عملکرد نحوه

 .است دوره اين اهداف

 

 هدفمخاطبین و گروه 

  هایتشرك-ستاد) ايران گاز ملی شركت هایاپراتورهای مستقر در سايتمهندسین فرايند، مهندسین مشاور و 

 (تابعه

  (ابعهت هایشركت-ستاد) ايران نفت ملی شركتاپراتورهای مستقر در مهندسین فرايند، مهندسین مشاور و 

  ايران ینفت هایفرآورده پخش و پااليش ملی شركت اپراتورهای مستقر درمهندسین فرايند، مهندسین مشاور و 

 (تابعه هایشركت-ستاد)

  هایشركت-ادست) ايران پتروشیمی صنايع ملی شركت اپراتورهای مستقر درمهندسین فرايند، مهندسین مشاور و 

 (تابعه

 ،صنعتی مختلف هایسايت در مستقر اپراتورهای و مشاور مهندسین فرايند، مهندسین طراحان 

 دوره نیازپیش

 مکانیکی داشته باشند. تأسیساتبايست آشنايی اولیه با در دوره می كنندگانشركت

 



 
 

20 

 
 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 عادل قهرمانیمهندس 

 مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ارشد یكارشناس 

  شركت پارس جم پويان و مدير آموزش مديرههیئترئیس 

  مهندسینظامعضويت رتبه يک سازمان 

 های بخارهای تخصصی آموزش سیستمو مدرس دوره مؤلف 

 بخار یهاستمیس یكتاب مهندس مؤلف 

 بخار تأسیسات یهاستمیس یطراح در مشاور و همکار مجری 

 هاكارخانه

 در  بخار و كندانس یهاستمیس يابیبازرس و مشاور عیب

 و ساير صنايع های پتروشیمیشركت

  

 دوره بندیزمان طرح درس و
 

 بخار هایتله -اول روز

  عملکرد و داخلی اجزای بخار، هایتله انواع 

 بخار هایتله قطر و مدل انتخاب 

 بخار تله مجاور جانبی شیرآالت و متعلقات 

 

 بخارها تله تست روش 

 اب ارتباط در نکاتی و بخارها تله در معمول مشکالت 

 نگهداری و تعمیر

 بخار هایتله در انرژی مصرف و نشتی 
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 کندانس بازگشت سیستم -دوم روز

 كندانس خطوط در دوفازی جريان 

 لوله خطوط ينگر سايز و كندانس آوریجمع 

 كندانس

 كندانس خطوط در خوردگی 

 تانک كندانس و بلودان 

 از انرژی بازيافت و سازیبهینه هایروش 

 كندانس

 بررسی  Stallبخار هایكنندهمصرف در 

 ،و استفاده محل داخلی، اجزای بررسی معرفی 

 مکانیکی هایپمپ با: ارتباط در فنی نکات

 هاتراپ پمپ كندانس،

 آموزشیكمک هایفیلم از استفاده 

 

 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد ويديو پروژكتوربايست مجهز به فضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 های تولید و توزیع بخارسازی مصرف انرژی در سیستمبهینه دوره

هیای خیاص خیود نظییر قابلییت توزيیع و انتقیال آسیان، حامیل انیرژی بسییار بیاال، غییر يژگیومزايیا  به دلییلبخار 

هیا و ... در هیا، قیمیت پیايین نسیبت بیه سیاير انرژیبیردن آلودگی از بیینسمی بودن، قابلییت ضیدعفونی كیردن و 

، كاغذسییازیها و صیینايع گونییاگون ماننیید صیینايع غییذايی، داروسییازی، نفییت و گییاز و پتروشیییمی، صیینايع سیسییتم

بییا توجییه بییه  روازايیینشییود. ها و ... اسییتفاده میهییا، بیمارسییتان، نیروگاهسییازیالستیکصیینايع نسییاجی، صیینايع 

 كاركنییانكییاربرد گسییترده بخییار در صیینايع مختلییف الزم اسییت طراحییان، مهندسییین فراينیید، مهندسییین مشییاور و 

ارتقیای كیفیی محصیوالت و افیزايش كیارايی و در راسیتای كیاهش مصیرف انیرژی، مربوط بیه تعمییر و نگهیداری، 

 نمايند. را كسبتخصصی آموزش الزم  صورتبه ايمنی تجهیزات در صنايع

تم سیسسازی بهینه هایروشگردد تا فنون و با توجه به اهمیت روزافزون انرژی در سطح جهانی، در اين دوره سعی می

خاص  طورهبباشند سیستم كه دارای پتانسیل بازيافت انرژی می انرژی عنوان شود. مناطقی از بخار و جلوگیری از اتالف

شريح می شدهمعرفی سمتو نحوه فعالیت در آن بخش ت صلی )تولید بخار، توگردد. بالطبع مباحث در كلیه ق زيع و های ا

شد.  سط داده خواهند  شت كندانس( ب صرف بخار، برگ صلم بودن  یانتخابی با توجه به ديدگاه اجرائی و عمل هایسرف

 است. شدهگرفتهدر نظر  هاآن
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 ركد با كنندگانشركت كه است اين دوره اين از هدف

 ار انرژی اتالف دارای مناطق بخار، سیستم از بهتری

 هب قادر هاآن كامل بررسی و آنالیز با و داده تشخیص

 ندخواه سیستم سازیبهینه جهت مناسب راهکار ارائه

 .شد

 

 مخاطبین و گروه هدف

  هایتشرك-ستاد) ايران گاز ملی شركت هایاپراتورهای مستقر در سايتمهندسین فرايند، مهندسین مشاور و 

 (تابعه

  (ابعهت هایشركت-ستاد) ايران نفت ملی شركتاپراتورهای مستقر در مهندسین فرايند، مهندسین مشاور و 

  ايران ینفت هایفرآورده پخش و پااليش ملی شركت اپراتورهای مستقر درمهندسین فرايند، مهندسین مشاور و 

 (تابعه هایشركت-ستاد)

  هایشركت-ادست) ايران پتروشیمی صنايع ملی شركت اپراتورهای مستقر درمهندسین فرايند، مهندسین مشاور و 

 (تابعه

 ،صنعتی مختلف هایسايت در مستقر اپراتورهای و مشاور مهندسین فرايند، مهندسین طراحان 

 نیاز دورهپیش

 مکانیکی داشته باشند. تأسیساتبايست آشنايی اولیه با شركت كنندگان در دوره می

 

 

 



 
 

22 

 
 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 عادل قهرمانیمهندس 

 مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ارشد یكارشناس 

  شركت پارس جم پويان و مدير آموزش مديرههیئترئیس 

  مهندسینظامعضويت رتبه يک سازمان 

 های بخارهای تخصصی آموزش سیستمو مدرس دوره مؤلف 

 بخار یهاستمیس یكتاب مهندس مؤلف 

 اهكارخانه بخار تأسیسات یهاستمیس یطراح در مشاور و همکار مجری 

 هایدر شركت بخار و كندانس یهاستمیس يابیبازرس و مشاور عیب 

 و ساير صنايع پتروشیمی

 

 دوره بندیزمان طرح درس و
 

 بخار توزیع و بخار تولید سیستم در سازیبهینه -اول روز

 بويلر تغذيه آب گرمايش 

 کاتوماتی كنترل )سیستم بويلرها در بلودان كاهش 

TDS) 

 كنترل اتوماتیک هایسیستم از حرارت بازيافت TDS 

 بويلر زير بلودان نیز و

 اصلی مسیرهای در بخار هایسنججريان از استفاده 

 بخار توزيع

 بويلر خروجی گاز حرارت بازيافت 

 و شیمیايی مواد آب، سوخت، پايه هایهزينه كردن مشخص 

... 

 صنعتی اريتورهای دی 

 راندمان كاهش در رطوبت و هوا نقش 

 اتالف كاهش منظوربه شیرآالت و هالوله مناسب اندازه 

 حرارتی

 شیرآالت و هالوله كاریعايق 

 باال باراندمان مدرن تجهیزات از استفاده 
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 کندانس برگشت سیستم در سازیبهینه -دوم روز

  بويلر به كندانس بازگرداندن 

  بخار تله اندازه اهمیت 

 هاآن تست و بخار هایتله خرابی 

 بخار، هایتله در نشتی و انرژی اتالفات 

 بخار هایتله مديريت سیستم معرفی (STMS) 

 مکانیکی و الکتريکی كندانس هایپمپ بین مقايسه 

 انرژی بازيافت و فالش بخار باال، فشار كندانس 

 یانرژ بازيافت و باال فشار كندانس از ناشی فالش بخار 

 كندانس خطوط كاریعايق 

 تجهیزات تمیزكاری و زدايیرسوب 

 بازيافت منظوربه الزم نقاط در فالش بخار مجدد كندانس 

 آن در موجود انرژی

 بخار شیرآالت در نشتی و اتالفات كاهش 

 انرژی مصرف كاهش هایلیستچک نمونه 

  

 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد مجهز به ويديو پروژكتوربايست فضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

-
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 های بخاردوره اصول طراحی سیستم
 

هیای خیاص خیود نظییر قابلییت توزيیع و انتقیال آسیان، حامیل انیرژی بسییار بیاال، غییر يژگیومزايیا  به دلییلبخار 

هیا و ... در هیا، قیمیت پیايین نسیبت بیه سیاير انرژیبیردن آلودگی از بیینسمی بودن، قابلییت ضیدعفونی كیردن و 

، كاغذسییازیها و صیینايع گونییاگون ماننیید صیینايع غییذايی، داروسییازی، نفییت و گییاز و پتروشیییمی، صیینايع سیسییتم

بییا توجییه بییه  روازايیینشییود. ها و ... اسییتفاده میهییا، بیمارسییتان، نیروگاهسییازیالستیکصیینايع نسییاجی، صیینايع 

 كاركنییانكییاربرد گسییترده بخییار در صیینايع مختلییف الزم اسییت طراحییان، مهندسییین فراينیید، مهندسییین مشییاور و 

ارتقیای كیفیی محصیوالت و افیزايش كیارايی و در راسیتای كیاهش مصیرف انیرژی، مربوط بیه تعمییر و نگهیداری، 

 نمايند. را كسبتخصصی آموزش الزم  صورتبه ايمنی تجهیزات در صنايع

صول گرددمی سعی دوره اين در سبات و طراحی ا سمت در محا صرف و توزيع تولید، هایق ستم در نیز و بخار م   سی

شت سته و اهمیت حائز فاكتورهای و يافتهانتقال كندانس برگ   و فنی وينن دانش از زمینه اين در. گردد بیان مربوط برج

ستفاده مدرن تکنولوژی ستم راندمان حداكثر تا شد خواهد ا  لح و عملی هایشیوه بابیان. شود لحاظ طراحی در سی

 .نمود خواهند پیدا سیستم طراحی زمان در بیشتری نفساعتمادبه كنندگانشركت جلسات، در نمونه مسائل
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 دوره دستاوردهایاهداف و 

 اب بخار هایسیستم انواع طراحی دوره، اين از هدف

 موجب كه است طراحی در الزم نکات رعايت

 لمعقو كاهش سیستم، راندمان و وریبهره افزايش

 مشکالت كاهش ثانويه، و اولیه هایهزينه در

 و تولید كمیت و كیفیت افزايش و برداریبهره

 .هست فرايندها

 

 گروه هدفمخاطبین و 

  هایتشرك-ستاد) ايران گاز ملی شركت هایاپراتورهای مستقر در سايتمهندسین فرايند، مهندسین مشاور و 

 (تابعه

  (ابعهت هایشركت-ستاد) ايران نفت ملی شركتاپراتورهای مستقر در مهندسین فرايند، مهندسین مشاور و 

  ايران ینفت هایفرآورده پخش و پااليش ملی شركت اپراتورهای مستقر درمهندسین فرايند، مهندسین مشاور و 

 (تابعه هایشركت-ستاد)

  هایشركت-ادست) ايران پتروشیمی صنايع ملی شركت اپراتورهای مستقر درمهندسین فرايند، مهندسین مشاور و 

 (تابعه

 ،صنعتی مختلف هایسايت در مستقر اپراتورهای و مشاور مهندسین فرايند، مهندسین طراحان 

 

 نیاز دورهپیش

 مکانیکی داشته باشند. تأسیساتبايست آشنايی اولیه با شركت كنندگان در دوره می
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 رزومه و معرفی استاد دوره

 عادل قهرمانیمهندس 

 مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ارشد یكارشناس 

  شركت پارس جم پويان و مدير آموزش مديرههیئترئیس 

  مهندسینظامعضويت رتبه يک سازمان 

 های بخارهای تخصصی آموزش سیستمو مدرس دوره مؤلف 

 بخار یهاستمیس یكتاب مهندس مؤلف 

 بخار تأسیسات یهاستمیس یطراح در مشاور و همکار مجری 

 هاكارخانه

 در  بخار و كندانس یهاستمیس يابیبازرس و مشاور عیب

 و ساير صنايع های پتروشیمیشركت

  

 دوره بندیزمان طرح درس و
 

 بخار تولید سیستم و بخار پایه مفاهیم -اول روز

  كلیدی و مهم اجزاء كندانس، و بخار سیکل 

 بخار خواص و ويژگی 

 اتصاالت انواع هاآن تبديل و مهندسی واحدهای 

 قطعات جنس كاری، هایكالس اتصاالت، انواع 

 كنترل سیستم و بخار تولید بويلرهای 

 TDS بويلر انتخاب و بخار های بويلر در 

 بويلر ده برون Rating) (Steam 

 بخار ديگ انتخاب و گذاریاندازه 

 لربوي و سیستم تجهیزات، كاری فشار انتخاب 
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 بخار توزیع سیستم -دوم روز

  افت و )سرعت لوله سايز محاسبات بخار، توزيع نحوه 

 فشار(

 بخار از هوا و رطوبت حذف لزوم 

 و یكنترل شیرهای و فشار تقلیل ايستگاه سايزينگ 

 اطمینان شیر انتخاب اطمینان، هایشیر

 دما كنترل شیرهای گذاریاندازه و انتخاب 

 چکش ضربات بخار، توزيع خطوط در كندانس تخلیه 

 اريتوردی محاسبات 

 كشیلوله در انبساطی مفاصل 

 

 

 
 

 کندانس بازگشت سیستم -سوم روز

 كندانس خطوط ماهیت 

 كندانس كشیلوله سیستم گذاریاندازه 

 مناسب بخار تله انتخاب روش و بخار هایتله 

 كندانس از انرژی بازيافت و سازیبهینه هایروش 

 بلودان و كندانس هایتانک 

 كندانس الکتريکی هایپمپ انتخاب 

 كندانس مکانیکی هایپمپ اجمالی معرفی 

 آموزشیكمک فیلم از استفاده 

 شد خواهد محاسبه و طراحی كامل صورتبه بخار پروژه از نمونه يک پايان در
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 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شد كنندگانبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 لیست انرژیچک افزارنرم و ساختمان ملی مقررات 91 دوره مبحث

 خصوص در هانگرانی افزايش اخیر، هایسال در. است امروز جهان مهم هایچالش از يکی انرژی مصرف در جويیصرفه

 همس ديگر سوی از. است كرده دوچندان را موضوع اين اهمیت زمین، كره شدن گرم و انرژی مصرف محیطیزيست تبعات

 قداماتا صنعتی، كشورهای اكثر اخیر، دهه چند در دلیل، همین به و است توجهقابل كشورها انرژی مصرف در ساختمان بخش

 .ستا گرفته صورت ضوابط، و مقررات تدوين ازجمله مختلف ابزارهای از استفاده با مصرف، الگوی اصالحدرزمینه  اساسی

 صنعتی كشورهای تجربه. دهدمی اختصاص خود به را انرژی مصرف كل از درصد 555 حدود ساختمان بخش نیز، ما كشور در

 الس در راستا، همین در. سازدمی آشکار را كشور هر در موجود شرايط با منطبق مقررات و ضوابط تدوين الزمه یروشنبه

 سنوات در و شدهتدوين انرژی مصرف در جويیصرفه عنوان تحت ساختمان، ملی مقررات 12 مبحث ويرايش اولین ،1275

 .گرديد تکمیل مروربه جديد، هایويرايش قالب در بعد

 اهداف به نیل در مؤثری نقش ترديدبی ساختمان، عرصه در موجود ضوابط فراگیرترين عنوانبه ايران، ساختمان ملّی مقررات

 موجب مذكور اهداف تأمین ضمن آن رعايت و دارد جامعه و فرد اقتصادی صرفه و سالمت بهداشت، ايمنی، تأمین عالی

 .گرددمی هاساختمان مفید عمر افزايش و كیفیت ارتقای

 ی،گرماي تأسیساتی هایسیستم و حرارتی كاریعايق اجرای و محاسبه طرح، ضوابط ساختمان ملی مقررات از 12 مبحث

 كند.می تعیین را هاساختمان در الکتريکی روشنايی و مصرفی گرم آب تأمین مطبوع، تهويه تهويه، سرمايی،

 12 مبحث با آشنايی"ها، دوره آشنايی با اين مبحث و راهکارهای كاهش مصرف سوخت در ساختمان منظوربهدر اين راستا 

 است. شدهارائهو  ريزیبرنامه ،"ساختمان ملی مقررات
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 مقررات 12 مبحث با آشنايی دوره اين برگزاری از هدف

 ساختمان انرژی مصرف فهرست تهیه نحوه ساختمان، ملی

 مانساخت خارجی پوسته در بهینه مصالح كاربرد چگونگی و

 .است انرژی مصرف در جويیصرفه جهت

 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

 و خصوصی دولتیشبهی بخش هامديران انرژی در شركت 

 سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهكارشناسان شركت 

 و متخصصان فعال بخش ساختمان اندركاراندست 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 دکتر احمد فضلی

 زيستمحیط-دكتری مهندسی انرژی 

  مصرف سوخت سازیبهینهمدير انرژی شركت 

 فتن مركزی آموزش انرژی سازیبهینه آموزشی استانداردهای تدوين كمیته عضو 

 تمشارك با یانرژ ینهدرزم كاربردی ابتکارات ملی جشنواره اولین طراح و دبیر 

 سوخت مصرف سازیبهینه شركت و انرژی وریبهره سازمان

 كشور سطح در نفر 0555 برای انرژی سازیینهبه آموزشی هایكارگاه مدرس 

 ساختمان بخش در انرژی سازیبهینه جامع كتاب تدوين در مشاوره 

 نفت شركت هایساختمان در انرژی ممیزی پروژه مدير 

 در سطح  ساختمان بخش در انرژی سازیبهینه رشته دروس طراح

 های كشوردانشگاه
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 

  انرژی سازیبهینهآشنایی مقدماتی با مفاهیم 

  هادر ساختماناصول مدیریت انرژی 

  مقررات ساختمانی 01آشنایی با کلیات مبحث 

 آشنایی با کلیات طراحی و اجرای ساختمان 

  برای اخذ پروانه ساختمان موردنیازمدارك 

 بندی ساختمانعوامل اصلی و گروه 

  در مصرف انرژی در ساختمان مؤثرعوامل فرعی 

  ساختمانپوسته خارجی 

 محاسبه ضرايب انتقال حرارت پوسته 

  دوجداره هایديوارهطراحی معماری 

 آشنايی با جزئیات اجرايی ديوارهای عايق حرارتی 

  مصرف انرژی در ساختمان سازیبهینهاستفاده از مصالح نوين و مناسب جهت 
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 دوم روز

 

  مکانیکی ساختمان تأسیساتآشنایی با نحوه انتخاب 

 كلی مقررات 

 گرمايشی تأسیسات 

 سرمايشی تأسیسات 

 01مبحث  لیستچك افزارنرم 

  12مبحث  لیستچک افزارنرمآشنايی با 

  افزاردر نرمتشريح محاسبات 
 

 

 

 تجهیزات و امكانات موردنیاز

 گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره 

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشد.میفضای آموزشی اين دوره   

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

  توضیحات تكمیلی

- 
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 های اداریدوره برچسب انرژی ساختمان

كه اين میزان مصرف انرژی بسیار بیشتر طوریانرژی در ايران ساختمان است؛ به كنندهمصرفهای اصلی بخش ازجمله

های كاهش مصرف انرژی كه سالیانی است . يکی از راههستيافته از متوسط میزان مصرف انرژی در كشورهای توسعه

 ، استفاده از برچسب انرژی ساختمان است.قرارگرفته موردتوجهدر جهان 

 یبرا بعالوه و بوده كالن ديدگاه در كشور انرژی هایهزينه كاهش جهت در مؤثری ابزار انرژی هایبرچسب از استفاده

 برچسب زا استفاده با .بپردازند مصرفی انرژی برای كمتری هزينه كه سازدمی فراهم را امکان اين نیز كنندگانمصرف

 هایساختمان و دولتی اداری هایساختمان بزرگ، و كوچک مسکونی ساختمان بندیدسته با هاساختمان تمامی انرژی

 معیار حداقل كه هايیساختمان به و شوندمی بندیدرجه G تا A رتبه از انرژی مصرف معیار اساس بر غیردولتی اداری

 تا وانتمی ساختمان انرژی برچسب نصب و استانداردها اجرای با. گیردنمی تعلق برچسب نشود، رعايت هاآن در مصرف

 .داد كاهش را هاساختمان در انرژی مصرف میزان زيادی بسیار حد

 رایب خانه مهم اسناد از يکی عنوانبه برچسب اين تدريجبه مختلف هایساختمان در انرژی برچسب شدن اجرايی با 

 ساختمانی آينده در درواقع و شد خواهد شناخته فروشنده و خريدار

 شدن اجباری با. شد نخواهد خريداری باشد، نداشته برچسب كه

 مقررات 12 مبحث رعايت شدن الزامی و ساختمان انرژی برچسب

 شبخ در انرژی مصارف سهم تا بود امیدوار توانمی ساختمان، ملی

 را كشور انرژی مصرف درصد 45 حدود در اكنونهم كه ساختمان

 افزايش شاهد آينده در و يابد كاهش است داده اختصاص به خود

 .باشیم هاساختمان در انرژی وریبهره

 

 ببرچس محاسبه نحوه با مهندسی و فنی كارشناسان دوره اين در

 آشنا ملی استاندارد چارچوب در تجاری و اداره هایساختمان انرژی

 .كنندمی محاسبه را هاساختمان برچسب دوره از پس و شد خواهند

 

 

 

 

 

 



 
 

01 

 
 

 دوره اهداف و دستاوردهای

استاندارد  با آشنايی دوره اين برگزاری از هدف

و  واداریهای مسکونی برچسب انرژی ساختمان

نحوه محاسبه میزان مصرف انرژی ساختمان و 

 بری آن است.بندی انرژیبررسی وضعیت و رده

 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

 و خصوصی دولتیشبهی بخش هامديران انرژی در شركت 

 سازی انرژیو بهینه های خدمات انرژی، تأسیساتیكارشناسان شركت 

 و متخصصان فعال بخش ساختمان اندركاراندست 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس راشد حاجیان

 های انرژیمهندسی سیستم یسانسلفوق 

 شركت بهینه سازان صنعت  و مهندسیرئیس هیئت مديره و مدير فنی

 تأسیسات

  درزمینه انرژیكارشناس سازمان ملی استاندارد ايران 

 بازرس استانداردهای انرژی در صنايع 

 مصرف انرژی در صنايع و استقرار  سازیینهبهممیزی و  هایمدرس دوره

  ISO 50001سیستم مديريت انرژی 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 
 اول روز

 

 اداری هایساختمان انرژی برچسب تعیین ملی استاندارد با آشنایی 

  كاربرد استانداردهدف و دامنه 

 اصطالحات و مفاهیم كلیدی 

 نهایی و اولیه باانرژی آشنایی 

 روشنایی مفید سطح و حرارتی مفید سطح محاسبه 

 ساختمان در مصرفی هایانرژی محاسبه 

 مصرفی گاز و برق قبوض روی از محاسبه و انرژی هایحامل 

 شاخص محاسبه SEC برچسب و 

 ساختمان انرژی برچسب رده تعیین 

 اداری هایساختمان در انرژی مصرف سازیبهینه تجهیزات با آشنایی 
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 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشد.فضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدشركتبه كلیه    

 توضیحات تكمیلی

- 
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 90111 ملی استاندارد اساس بر موتورخانه فنی معاینه
 

است كه به اين  اثباتقابلهزار واحد موتورخانه در حال استفاده در بخش مسکونی  370با آمارهای فعلی، وجود حداقل 

توان اضافه را نیز می واداریهای عمومی، تجاری های موجود در ساختمانهزار واحد موتورخانه 05مقدار حداقل بیش از 

مترمکعب گاز  3،355،555،555های كشور در حال حاضر بیش از در موتورخانه شدهانجامنمود. مطابق مطالعات میدانی 

های مربوط به مترمکعب گاز در موتورخانه 7،055،555،555های عمومی، تجاری و دولتی و ختمانهای سادر موتورخانه

اكسید ای دیتن گاز گلخانه 12،555،555شود. اين امر منجر به انتشار سالیانه حدود های مسکونی مصرف میساختمان

 شود.تن گاز آالينده و سمی مونوكسید كربن می 143،555كربن و 

ر سال انجام د باريک، حداقل هاآنهای احتراقی خانگی، بسته به ظرفیت ای پیشرفته دنیا معاينه فنی سامانهدر كشوره

یزان گیری مگیرد. ای فرآيند شامل بررسی ساختمان، چیدمان و تجهیزات موتورخانه از منظر ايمنی و عملکرد، اندازهمی

با موضوع  12555استاندارد ملی  21ها و راندمان احتراق سیستم است. بر اساس همین رويکرد در سال انتشار آالينده

 بازنگری شد. 20در سال معاينه فنی موتورخانه تدوين و 

در خصوص تشکیل كارگروهی بر  ه 02173 ت/26404به شماره  53/54/20نامه هیات وزيران مورخ مطابق تصويب

( قانون مديريت خدمات 0های دولتی موضوع ماده )شهرها، تمامی دستگاهاجرای برنامه جامع كاهش آلودگی هوای كالن

های خود )موضوع استاندارد ماه نسبت به اخذ معاينه فنی موتورخانه ظرف مدت شش اندموظف 1262كشوری مصوب 

قانون هوای  17ماده  بر اساسهای مورد تأيید سازمان ملی استاندارد ايران اقدام نمايند. همچنین ( از شركت12555ملی 

ه الزامی سالیان صورتبههای احتراقی خانگی مجلس شورای اسالمی( معاينه فنی كلیه سامانه 1222 مردادماهپاك )مصوب 

 است.
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 دوره و دستاوردهای اهداف
 برگزاری اين دوره به شرح زير است: در پاياندستاوردهای حاصل 

 ،آشنايی با اصول اولیه احتراق 

  12555آشنايی با مبانی و الزامات استاندارد ملی، 

  گازهای خروجی از دودكش آنالیز گرتسلط بر فرايند معاينه فنی موتورخانه و كار با دستگاه 

 مخاطبین و گروه هدف

 مديران انرژی 

 های بازرس موتورخانهمديران و كارشناسان شركت 

 های تعمیر و نگهداریمديران و كارشناسان شركت 

  دولتی و اداراتها سازمان تأسیساتمديران و كارشناسان واحدهای 

 كارشناسان صنايع سازنده ديگ و مشعل 

  موتورخانه درزمینه تجهیزاتخدمات پس از فروش  دهندهارائهمديران و كارشناسان 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس راشد حاجیان

 های انرژیمهندسی سیستم یسانسلفوق 

 شركت بهینه سازان صنعت  و مهندسیرئیس هیئت مديره و مدير فنی

 تأسیسات

  درزمینه انرژیكارشناس سازمان ملی استاندارد ايران 

 بازرس استانداردهای انرژی در صنايع 

 استقرار و صنايع در انرژی مصرف سازیینهبه و ممیزی هایدوره مدرس

 موتورخانه فنی معاينه و ISO 50001 انرژی مديريت سیستم

 

 

 

 دوره بندیزمان طرح درس و

روز 

 اول

 آشنایی با تجهیزات موتورخانه

 فضا و چیدمان موتورخانه 

 انبساط منبع 
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 ای و ...(های صفحه، منبع كويلی، مبدلدوجدارهمايع )منبع  -های حرارتی مايعمبدل 

 آب-حرارتی بخار هایمبدل 

 پمپ 

 كشی آب گرم مصرفی و گرمايشلوله 

 آب سختی گیر 

 الکترونیک گیررسوب 

  هوای احتراق موتورخانه تأمینتهويه و 

 كاری موتورخانهعايق كلیات 

  هوشمند موتورخانهسیستم كنترل 

 

 اصول احتراق

 هاخواص فیزيکی و ترموشیمیايی و هیدرودينامیکی سوخت 

 احتراق استوكیومتری 

 احتراق ناقص 

 محاسبات احتراق 

 هوای اضافی 

 انواع تلفات در فرآيند احتراق 

  ايده آلاحتراق بهینه و 

 های احتراق و اثرات آنآالينده 

 ديگ ضرورت جلوگیری از برخورد شعله با بدنه 

 تناسب محفظه احتراق با مشعل 

 های نوين احتراقاصول فناوری 

 )آشنايی با دستگاه آنالیز محصوالت احتراق )آنااليزر گاز 

 رسانیسیستم سوخت

 رسانی استاندارد مشعل گازسوزشناسايی قطعات و اجزای سیستم سوخت 

 سوزرسانی استاندارد مشعل گازوئیل شناسايی قطعات و اجزای سیستم سوخت 

 

روز 

 دوم

 های نوین مرتبط به آنانواع مشعل و فناوری

 انواع مشعل 

 دوسوختیو  گازوئیل سوزهای گازسوز و اصول كار مشعل 

 شناسايی و شرح قطعات و اجزاء مشعل 

 روش اتومايز سوخت 

 خودتنظیمهای نحوه تنظیم مشعل 
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 منحنی مشعل 

 های نوين مشعلفناوری 

 

 معرفی انواع و اجزای دیگ

 معرفی انواع ديگ 

 های چدنیديگ 

 های فوالدیديگ 

 تجهیزات جانبی 

 ركوپراتور 

 دودکش

 اهمیت دودكش در خارج كردن محصوالت احتراق 

 محاسبات مقدماتی دودكش 

 جنس بدنه 

 اصول و الزامات نصب دودكش 

 مکش مجاز دودكش 

 محفظه احتراق فشار هایكنندهمتعادل 

 كنترل فشار محفظه احتراق هایروش 

  دودكش كاریعايقاصول و نحوه 

 دودكش مشترك 

 يابی دودكشعیب 

 كاری دودكشتمیز 

 

 الزامات معاینه فنی موتورخانه

 اجرايی و شرح وظايف كارشناس در استاندارد  هایروشISIRI 16000 

 

روز 

 سوم

 انجام يک نمونه معاينه فنی موتورخانه و تهیه گزارش بازرسی 

 

 ظرفیت دوره

.گرددیمبرگزار  نفر 30 حداكثربا اين دوره   

 موردنیازنات اتجهیزات و امك
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چنین در صورت برگزاری دوره در محل شركت هم مجهز به ويديو پروژكتور باشد. بايستمیفضای آموزشی اين دوره 

ست توسط بايبرگزاری دوره عملی است كه می منظوربهچدنی  گرم متقاضی، نیاز به يک موتورخانه حداقل با يک ديگ آب

 گردد. تأمینمتقاضی 

 مواد آموزشی

.در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شد كنندگانشركتبه كلیه    

 توضیحات تكمیلی
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  و تحلیل انرژی در ساختمان سازیمدل دوره

 

 طراحی در كیفیت هایپايه از يکی. شوندمی محسوب انرژی كنندگانمصرف تريناصلی از يکی هاساختمان ايران در

 كمک ایحرفه طراحان و ساختمان مالک به انرژی مدل. است انرژی سازیمدل سبز هایساختمان ويژهبه هاساختمان

 ازندگانس و طراحان موردتوجه ساختمانی هایپروژه در تاكنون آنچه. بگیرند صحیح هایتصمیم انرژی مورد در تا كندمی

. ستا قرارگرفته غفلت مورد همواره ساختمان انرژی مصرف و است بوده ساختمان داخل تجهیزات مصرفی توان است بوده

 در انرژی رويهبی مصرف درنتیجه و ساختمان در انرژی مصرف موضوع به توجهیبی رويکرد، اين نتايج از يکی

 .ستهاساختمان

 تیاریاخ تطبیق انرژی، هاینامهآيین تطبیق اصالحات، هایارزيابی شامل مختلف، مقاصد برای ساختمان انرژی مدل از

 هایبرنامه اب تطبیق و مالیاتی هایمشوق مستندسازی برداری،بهره هزينه و انرژی حسابصورت بینیپیش استانداردها، با

 .شودمی استفاده شركتی يا ایمنطقه تشويقی

 اصالح املش هامدل اين پیشرفته كاربردهای باشند، نیز سرمايش و گرمايش سیستم طراحی مبنای توانندمی هامدل اين

 .است روشنايی و سرمايش گرمايش، هایدستگاه ترتیب سازیبهینه و

های هيک ساختمان و انتخاب گزين یبر یانرژبررسی وضعیت  منظوربهتوان ها و ابزارهايی كه میلذا آشنايی با انواع مدل

 سازی و كاهش مصرف استفاده نمود ضرورت دارد.بهینه
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 اصول با مخاطبین آشنايی دوره اين برگزاری از هدف

 گیری بکار و ساختمان انرژی تحلیل و سازیمدل

 ارزيابی در محور توان جان به محور انرژی رويکرد

 مصرف بهبود مسیر در حركت درنهايت و هاساختمان

 .است هاساختمان در انرژی

 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

  (تابعه هایشركت-كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستادمديران و 

 و خصوصی دولتیشبهی بخش هامديران انرژی در شركت 

 سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهكارشناسان شركت 

 و متخصصان فعال بخش ساختمان اندركاراندست 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 منفرد اصلمهندس حسین 

 كارشناسی ارشد مديريت اجرايی 

 سبز ساختمان ارزيابی سیستم رسمی كارشناس EDGE (جهانی بانک) 

 متحدهياالتا سبز ساختمان انجمن عضو USGBC 

 متحدهياالتا مطبوع تهويه مهندسین انجمن عضو ASHRAE 

 انرژی ساختمان، آشنايی با استاندارد  سازیمدلهای مدرس دوره

 مکانیکی تأسیساتساختمان سبز، طراحی و محاسبه 
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 دکتر نوشین ابوالحسنی

 دكتری مهندسی معماری از دانشگاه تهران 

 سازی انرژیو شبیه سازیمدلهای مدرس دوره 

 

 دوره بندیزمان طرح درس و

 
 اول روز

 

 انرژی ساختمان سازیمدلهای بر ضرورت ایمقدمه 

 ريزی و دستیابی به اهداف پايداری در طراحیبرنامه 

 شناخت استانداردهای انرژی در ساختمان 

  از مرحله طراحی مفهومی تا تکمیل ساختمان انرژی سازیمدلاصول و فرايند 
 
 

 دوم روز

 

  ( و الزامات آن برمبناینور گذرشناخت پوسته ساختمان )سطوح كدر و ASHRAE 90 رانيا یمقررات مل و 

  الزامات آن بر مبنای  و یکیمکان یهاستمیسنحوه انتخابASHRAE 90 و مقررات ملی ايران 

  آشنايی با گواهینامه ساختمان سبزEDGE 

  افزارنرمتحلیل انرژی يک پروژه ساختمان به كمک HAP 
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 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد.و كامپیوتر بايست مجهز به ويديو پروژكتور فضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 Design Builderافزار سازی انرژی ساختمان با استفاده از نرمدوره شبیه

 

 بخشی اثرات مطالعه و انرژی سازیبهینه راهکارهای به هاآن نیاز و انرژی مصرف با رابطه در هاساختمان رفتار شناخت

 مصرف روند والگ باشد قادر كه ابزاری از استفاده بدون انرژی، كم هایساختمان طراحی و مصرف كاهش مختلف هایطرح

 .یستن پذيرامکان دهد، قرار موردمطالعه دقیق طوربه را هاساختمان انرژی

 روزهام. هستند انرژی سازیمدل هایافزارنرم ،هاآن رفتار شناخت و هاساختمان انرژی مصرف محاسبه برای مورداستفاده ابزار

 و پژوهشی هایپروژه معماری، آموزش درروند دنیا پیشرفته كشورهای در كه دارد وجود متعددی سازیمدل هایافزارنرم

 است یلدرب ديزاين افزارنرم انرژی، سازیمدل هایافزارنرم ينروزتربه و ترينیقدق از يکی. گردندمی استفاده اجرايی هایپروژه

 .نمايدمی استفاده سازیمدل موتور عنوانبه پالس انرژی افزارنرم برای پیشرفته گرافیکی رابط عنوانبه كه

 هایسیستم بازشوها، ها،سازه ساختمانی، مصالح مشخصات شامل جامع اطالعات پايگاه داشتن اختیار با افزارنرم يندر ا

 را خود موردنظر ساختمان یراحتبه تواندمی كاربر كه نموده ارائه را...  و مطبوع تهويه و سرمايش و گرمايش و روشنايی

 حرارتی، هموازن از استفاده با اشری، استاندارد اساس بر را گرمايشی و سرمايشی بار افزارنرم اين سپس. نمايد سازیشبیه

 مشخص تا ردك سازیشبیه واقعی ساعتی اقلیمی شرايط با را موردنظر ساختمان مدل توانمی افزارنرم اين در. نمايدمی محاسبه

 .كندمی عمل چگونه واقعی شرايط در موردنظر ساختمان كه گردد

 و بررسی مختلف، انرژی یهاحامل اساس برزمان طول در آن مختلف یهابخش و ساختمان انرژی مصرف روند همچنین

 شودیم ارائه...  و روزانه ماهانه، ساالنه، زمانی فواصل در و متعدد یهاقالب در سازیشبیه نتايج درنهايت و گرددمی محاسبه

 .دهدیم نمايش دقیق طوربه كاربر برای را ساختمان انرژی مصرف متابولیسم افزارنرم اين كه گفت توانمی جمله يک در و

 یدتائ 14 اشری و BESTEST استانداردهای اساس بر است، بیلدر ديزاين سازییهشب موتور كه پالس انرژی افزارنرم اعتبار

 .است شده
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 دوره دستاوردهایاهداف و 
 ساختمان انرژی سازیمدل 

 روند مصرف انرژی و تشخیص وضعیت ساختمان و نقاط اتالف شناسايی 

 ساخت توسعهدرحال و موجود یهاساختمان در انرژی جويیصرفه هاییلپتانس سنجش 

 ی ساخته نشدههاساختمانروند مصرف انرژی برای  بینییشپ 

 ساختمان انرژی مصرف كاهش مختلف راهکارهای بخشیاثر بررسی 

 مستند صورتبه ساختمان در انرژی ممیزی مبانی انجام 

 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

 و خصوصی دولتیشبهی بخش هامديران انرژی در شركت 

 سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهكارشناسان شركت 

 و متخصصان فعال بخش ساختمان اندركاراندست 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 محمد معماری فرمهندس 

  انرژی دانشگاه صنعتی شريف هایسیستممهندسی كارشناسی ارشد 

 ارشد  كارشناسM&V  مصرف سوخت سازیبهینهشركت 

  مکانیکی در تهران تأسیساتمختلف  هایپروژهناظر و طراح 

  مختلف هایپروژهمکانیکی  درزمینه تأسیساتممیز انرژی 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 

 مقدمه 

 لدریب نيزايد افزارنرمبا  يیآشنا 

 و كاربرد آن در ساختمان یانرژ سازیبهینهبا  يیآشنا 

 هاهای انرژی موجود در ساختمانآشنايی با تجهیزات انرژی بر ساختمان و سیستم 

 هپای هندسه 

 لدریب نيزايد یرابط كاربر 

 ساختمانك و ساخت مدل، اضافه كردن بال 

  هاالمان، كنترل ابعاد هاالمان، حذف هابالكاضافه كردن 

 وجوه و ابزار خط راهنما دنیچرخش، كش 

  هاسقفاضافه كردن 

 ( ابزار برش، ابزار نقاله و بالك طرحOutline Block) 

  ایدايره یهاسقفگنبدها و و  كمان در ديوارهای محیطیرسم 

  هابالككامپوننت 

  هاسقفدر زير  شدهكنترلايجاد فضای 

  توسط رسم پارتیشن ها، انواع زون بندی و پارتیشن هابالكفضاسازی 

 یدوبعدپالن  واردكردن DXF 
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 دوم روز

 

  هیمدل پا یهادادهرود وتعیین مصارف انرژی 

 پارامترها كاربری ساختمان یهادادهبا  يیآشنا(سربرگ  یActivity) 

 پارامترها ساختمان مصالح یهادادهبا  يیآشنا(سربرگ  یConstruction) 

 بارگذاری مصالح، ساخت مصالح جديد و ارزيابی عملکرد مصالح با اجرای طراحی گرمايشی 

  هاسطح ريز آشنايی با وبازشوها در سطح ساختمان رسم 

 پارامترها هاسطح يرزبازشوهای ساختمان و  یهادادهبا  يیآشنا(سربرگ  یOpenings) 

 پارامترها روشنايی ساختمان هایسیستم یهادادهبا  يیآشنا(سربرگ  یLighting) 

 پارامترها هيتهو هایسیستم یهادادهبا  يیآشنا( سربرگ  یمطبوعHVAC) 

  آشنايی و ترسیم سیستم تهويه مطبوع دلخواه بر اساس زبانهDetailed 
 
 

 سوم روز

 

 محاسبات 

 پنجره  سازییهشب ماتیتنظ شیبا پ يیآشنا(Calculation Option Data) 

 سازییهشبحاصل از  جيصفحه نتا تيريو مد بررسی (Simulation) 

 سازییهشب یو اجرا ماتیتنظ 

 سازییهشب جينتا لیتحل 

  انرژی در ساختمان جويیصرفهاجرای راهکارهای  یاثربخشبررسی سنجش 

  سازییهشبآشنايی با كالیبره سازی مدل 

  اشاره اجمالی به زبانه تحلیلCFD 

 آزمون عملی 
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 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 10 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد كامپیوتر و پروژكتور ويديو به مجهز بايستمی دوره اين آموزشی فضای

 مواد آموزشی

.پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدكنندگان در دوره به كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

مکانیکی و گرمايش و سرمايش ساختمان و تجهیزات  تأسیسات هایسیستمبا  بايستیمدر دوره،  كنندگانشركت

 آشنا باشند. یخوببهمربوط به آن 
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 های تقلیل فشار گاز طبیعیی ایستگاههاکنگرمسازی مصرف انرژی در بهینه دوره

 

 نامشخص مصارف عنوان تحت گاز مترمکعب میلیارد 6502 حدود سال اين در ،1224 سال هیدروكربوری ترازنامه طبق

 سال اين در كشور در شدهمصرف گاز میزان كل از درصد 0 تقريباً مقدار اين. است شدهثبت گمشده گازهای عبارتی به يا

 شک دونب لذا. است گاز فشار تقلیل هایايستگاه كنگرم در شدهمصرف گاز گمشده، گازهای اين منابع از يکی. است

 انرژی مصرف از بخش اين در انرژی مصرف الگوی اصالح راستای در اجرايی هایگام مؤثرترين و ترينمهم از يکی

 .است احتراقی هایسیستم راندمان افزايش و برداریبهره شرايط بهبود گیری،اندازه كشور،

 فشار قلیلت هایايستگاه در گاز گرم كردن طبیعی، گاز توزيع و انتقال بخش در احتراقی هایسیستم كاربردهای از يکی

CGS هایايستگاه و CGS/TBS اين در مورداستفاده هایمشعل. است كشور سراسر در گازرسانی هایشبکه در 

 ايستگاه ظرفیت به بسته) ساعت بر مترمکعب 165 تا 15 بین مصرف با اتمسفريک يا natural draft نوع از هاكنگرم

 حرارت انتقال مرحله 4 جودو هاكنگرم اين خاص طراحی نوع علت به آن بر عالوه. است( كنگرم هر هایمشعل تعداد و

 بودن ینپاي. است پايین بسیار كنگرم نوع اين راندمان طوركلیبه مرحله، هر در تلفات جودو گاز كردن گرم منظوربه

 مصرفی انرژی در جويیصرفه برای باال هایپتانسیل وجود معنی به ،مورداستفاده احتراقی هایسیستم در انرژی بازدهی

 .است

 و نگهداری تعمیر، صحیح نحوه خصوص در بردارانبهره صحیح آموزش عدم هاكنگرم اين اصلی مشکالت از يکی

 كهیطوربه است هاسیستم اين در انرژی مصرف كاهش جديد هایتکنولوژی با نبودن آشنا نیز و هاكنگرم تنظیم

 05 حداقل بتوان ها،ايستگاه اين در فرايندی پارامترهای درست تنظیم و برداریبهره نحوه اصالح با شودمی بینیپیش

 راهکارهای احتراق، اولیه اصول با مخاطبان دوره اين در منظور، اين به. كرد جويیصرفه آن سوخت مصرف در درصد

 كالس عیینت و خطر مناطق تعیین و گاز فشار تقلیل هایايستگاه در هاآالينده انتشار كاهش و انرژی مصرف سازیبهینه

 .شد خواهند آشنا مورداستفاده تجهیزات
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 دوره اهداف و دستاوردهای
o  احتراق اولیه اصولآشنايی با 

o  های تقلیلايستگاه كنگرمآشنايی با اجرای 

 فشار گاز

o  مصرف سازیبهینه راهکارهایآشنايی با 

 در هاآالينده انتشار كاهش و انرژی

 گاز فشار تقلیل هایايستگاه

o اتتجهیز كالس تعیین و خطر مناطق تعیین و 

  های تقلیل فشار گازدر ايستگاه مورداستفاده

 مخاطبین و گروه هدف

 های تابعهمديران و كارشناسان پژوهش شركت ملی گاز ايران و شركت 

   امور مهندسی، بازرسی وHSE تابعه یهاشركتملی گاز ايران و  شركت 

  تابعه یهاشركتملی گاز ايران و  شركت بردارانبهره 

  های تقلیل فشار گازايستگاه یهاكنگرمسازندگان 
 

 معرفی استاد دورهرزومه و 

 فاطمه ابراهیمیمهندس 

 شیمیمهندسی  یسانسلفوق 

 ه سازان شركت بهین نائب رئیس هیئت مديره و مدير تحقیق و توسعه

 تأسیساتصنعت 

 های ممیزی و بهینه سازی مصرف سوخت در مديرپروژه

 های تقلیل فشار گازايستگاه
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 دوره بندیزمانطرح درس و 

 

 
 

 اول روز

 انرژی 

 تعاريف 

 جهان و ايران در انرژی مصرف آمار 

 دنیا در مورداستفاده انرژی استانداردهای 

 هایايستگاه در انرژی ويژه مصرف محاسبه نحوه 

 (CGS) گاز فشار تقلیل

 گاز انتقال خطوط و تأسیسات 

 گاز انتقال شبکه 

 فشار تقويت ايستگاه 

 فشار تقلیل ايستگاه 

 ايستگاه TBS 

 اب مطابق گاز فشار تقلیل ایستگاه کنگرم اجزای 

 PM-M -IGS-104 استاندارد

 لیلتق ایستگاه هایکنگرم در کنترلقابل متغیرهای 

 گاز فشار

 طبیعی گاز 

 احتراق 

 اتمسفريک هایمشعل كاركرد اصول با آشنايی 

 شارف تقلیل هایايستگاه در اتمسفريک هایمشعل عملکرد 

 گاز
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 دوم روز

 هایایستگاه در خطر مناطق وضعیت بررسی 

E-IGS- استاندارد با مطابق گاز فشار تقلیل

032(0)-EL 

 مورداستفاده تجهیزات نوع و خطر نواحی معرفی 

 در موجود ملی و المللیبین استانداردهای معرفی 

 تجهیزات رده و خطر مناطق شناسايی خصوص

 مورداستفاده

 گاز ارفش یلتقل هایيستگاها در خطر مناطق تعیین 

 EL-E-IGS-032 استاندارد از استفاده با

 محصوالت گیریاندازه هایروش معرفی 

 انرژی مصرف کاهش منظوربه احتراق

 گیریاندازه سنسورهای انواع معرفی 

 احتراق محصوالت آنالیز هایروش انواع 

 در نجريا تحلیل و گیریاندازه استاندارد با آشنايی 

 (d3154 ASTM) دودكش

 احتراق آنالیز نتايج تحلیل نحوه بررسی 

 محاسبات و دودكش آنالیز از عملی نمونه چند ارائه 

 آن تحلیل و

 بیآ هیترهای سیال وضعیت پایش دستورالعمل 

 میرمستقیغ

 تعاريف 

 گیرینمونه شرايط 

 كنگرم سیال تعويض و كردن پر 

 سیال وضعیت پايش پارامترهای 

 مقطر آب شیمیايی و فیزيکی مشخصات 

 كنگرم در مورداستفاده

 استفادهقابل گاليکول مشخصات 

 هایکنگرم عملکرد یزیمم» دستورالعمل 

 مشعل با گاز فشار یلتقل هاییستگاها

 «یكاتمسفر

 عملکرد سوخت، خط عمومی، مشخصات تکمیل نحوه 

 در دودكش مشخصات و مشعل مشخصات كنترلی، تجهیزات

 ستیلچک

 احتراق تنظیم و گیریاندازه نحوه 

 روی بر کشور سطح در شدهانجام تحقیقات 

 آن از حاصل نتایج و گاز فشار تقلیل هایایستگاه

 گازهای از انرژی بازيافت مختلف هایروش بررسی و مطالعه 

 اردبیل استان CGS هایايستگاه در یترهایه خروجی

 ازگ فشار تقلیل ايستگاه در دار دمنده مشعل از استفاده 

 اردبیل استان در ارجستان

 هایهايستگا در انبساطی توربین لهیوسبه انرژی بازيافت 

 گاز فشار تقلیل

 موجود هیترهای جايگزينی و حذف سنجیامکان و بررسی 

 یترهایه سازیبهینه و شهری گاز ورودی هایايستگاه در

 یترهایه از خروجی گازهای از حرارت بازيافت امکان بررسی 

 طیخ و برقی هیترهای با گازسوز هیترهای جايگزينی بررسی 

 گاز فشار تقلیل هایايستگاه در

 لیدتو سیستم يک طراحی و اقتصادی و فنی سنجیامکان 

 تنها ایبج طبیعی گاز گرمايش برای حرارت و الکتريسیته زمانهم

 هیتر در گاز

 ازگ فشار تقلیل هایايستگاه در نو هایانرژی از استفاده 

 هیترها سوخت مصرف كاهش منظوربه

 گاز فشار تقلیل هایايستگاه در كاتالیستی كنگرم از استفاده 

 هیترها سوخت مصرف كاهش منظوربه

 موجود هایكنگرم بجای دار دمنده كنگرم از استفاده 

 دوفازی ترموسیفون كنگرم از استفاده 
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 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 موردنیازتجهیزات و امكانات 
 .باشد كامپیوتر و پروژكتور ويديو به مجهز بايستمی دوره اين آموزشی فضای

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 CHPبرق و حرارت  زمانهمتولید  دوره

 با. است هگشت تبديل كشورها همیشگی هاینگرانی از يکی به آن تأمین و است بشر نیاز ترينراهبردی انرژی امروزه،

 ديگر، سوی زا زيستمحیط بر انرژی از نوع اين مخرب تأثیرات سويک از فسیلی انرژی منابع اتمام به رو وضعیت به نگاه

 .ودشمی نمايان روشنیبه آن به فسیلی هایسوخت تبديل و انرژی تولید هایروش سازیبهینه ضرورت و اهمیت

 از یمیعظ حجم و داشته عهده بر كشور هر انرژی سبد در حیاتی نقشی تبديلی، هایانرژی انواع از يکی عنوانبه برق،

 الکتريکی انرژی از درصد 65 از بیش ايران، در. شودمی تأمین فسیلی هایسوخت تبديل طريق از جهان، سراسر در آن

 فسیلی، سوخت منابع محدوديت به دلیل بنابراين ؛شودمی تولید حرارتی هاینیروگاه بخار و گاز هایتوربین توسط مصرفی،

 راندمان اارتق و اتالف كاهش ،زيستمحیط بر انرژی مصرف و تبديل اثرات كاهش انرژی، شدهتمام قیمت كنترل موضوع

 نجاما مختلفی هایروش به راندمان، افزايش. گیردمی خود به بااليی اهمیت و ضرورت حرارتی روش به برق تولید در

 اي حرارتی انرژی پسماند از مجدد استفاده تجهیزات، طراحی بهبود كنار در معضل اين حل راهکارهای از يکی. شودمی

 است «حرارت و برق زمانهم تولید»

 ازيافتب از هایساختمان يا صنايع در موردنیاز گرم آب يا بخار از بخشی دنیا پیشرفته كشورهای از بسیاری در امروزه

 هایمسیست از استفاده منظوربه داشت توجه بايد ولی. شوندمی استحصال برق مولد هایسیستم از رفت هدر انرژی

 فنی موارد انرژی، هایحامل قیمت كشور، انرژی بخش هایسیاست از ایمجموعه بايد (CHP) حرارت و برق زمانهم

 در هم اركن در را طرح اجرای مالی و فنی موانع حرارت، تولید برای موردنیاز واسط سیال نوع شبکه، به بااتصال مرتبط

 .است ضروری امری سیستم اين انتخاب و طراحی منظوربه فوق مبانی با آشنايی لذا. گرفت نظر
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 واعان با مخاطبین آشنايی دوره اين برگزاری از هدف
 و قوانین حرارت، و برق زمانهم تولید هایروش

 ادیاقتص هایتحلیل و فنی موانع دولتی، هایمشوق
 .ستا حرارت و برق زمانهم تولید سیستم از استفاده

 

 مخاطبین و گروه هدف

 انرژی مديران 

 انرژی ممیزان 

 صنايع تأسیسات كارشناسان 

 مهندسی هایرشته التحصیالنفارغ و دانشجويان 

 برق انتقال و توزيع هایشركت كارشناسان و مديران 

 كشور هاینیروگاه كارشناسان و مديران 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس علی مظفری

 كارشناسی ارشد مهندسی برق مديريت انرژی 

  كارشناس استانداردهای برق و انرژی دفتر استانداردهای برق و

 وزارت نیروانرژی 

 سازی تجهیزات الکتريکی صنايعهای ممیزی و بهینهمدير پروژه 

 ريکی های الکتسیستم وتحلیلتجزيههای الکترونیک و مدرس دوره

 دانشگاه آزاد اسالمی

 برق و انرژی در وزارت نفت و  زمانهمهای تولید مدرس دوره

 های توزيع برقشركت
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 کشور هاینیروگاه در ایگلخانه گازهای و هاآالینده تولید انرژی، مصرف میزان و راندمان بررسی 

 کشور در موجود هایمشوق و قوانین و پراکنده تولید تعریف 

 برق فروش و سوخت تأمین قراردادهای 

 مربوطه کنترلی مباحث شبکه، به متصل و ایجزیره صورتبه برق تولید نحوه 

 برق/حرارت( موردنیاز تجهیزات اندازه و فناوری انتخاب اصلی معیارهای و زمانهم تولید هایفناوری( 

 مجزا تولید با زمانهم تولید مقایسه 
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 دوم روز

 تعریف CHP Cycle Topping 

 تعریف CHP Cycle Bottoming 

 اولیه هایمحرک انواع (movers Prime) 

 برگشتی و رفت موتورهای 

 گازی توربین 

 بخار توربین 

 استرلینگ موتور 

 سوختی پیل 

 تركیبی یهادستگاه 

 زمانهم تولید مزایای 

 اندازه صحیح انتخاب در اصلی معیار CHP 

 تحلیل Ratio T/P 

 نوع تعیین mover Prime به توجه با Ratio T/P 

 تحلیل Spread Spark 

 سیستم جانمایی CHP 
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 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشدفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 آن رسانیسوخت سیستم و نیروگاهی بخار هایدیگ هایمشعل دوره

 ساير و كشاورزی صنعت، موردنیاز برق تقاضای هانیروگاه. شوندمی محسوب كشورها ایپايه تأسیساتجزء  هانیروگاه

 گرمايی رژیان به آن تبديل و سوخت انتقال. هستند جوابگو سال ايام تمام در و روزشبانه ساعات تمام در را هاكنندهمصرف

 بديلت قابلیت افزايش. گیردحرارتی انجام می هاینیروگاهندی است كه در فرآي الکتريکی پاك انرژی به درنهايت و

 محیطیزيست راتاث به توجه با انرژی جويیصرفه ،(اكسرژی) كمتر تلفات با الکتريکی انرژی تولید و يکديگر به هاانرژی

 .گیرندقرار می موردبررسی پیوسته طوربه صنعتی كشورهای علمی محافل در هانیروگاه اقتصادی مالحظات و

آيند كه وظیفه تبديل مايع )آب( زير اشباع به بخار فوق اشباع می شمار بهها ههای مهم نیروگاويلرها يکی از بخشب

  است.ها های آب و مشعلهای حاوی لولههای مهم بويلر محفظه احتراق آن است كه شامل ديواره. يکی از بخشرادارند

 ترتصادیاقبهره  درگرفتن سزايیگهداری درست و مناسب از يک سیستم، عامل مؤثری است در افزايش عمر آن و اثر به ن

از: اشراف كامل و آگاهی وافر بر اصول  اندعبارت استدخیل  تجهیزصحیح  برداریبهرهكه در  از آن دارد. عمده مواردی

ی سرويس زمان الزم برا بینیپیشبر عملکرد آن،  وقفهبیو نحوه عملکرد سیستم و چگونگی كار با آن، نظارت دقیق و 

 عموقبهمحدود بوده و در صورت عدم تعويض آن قطعات يا سرويس  هاآنكاركرد  زمانمدتو تعويض قطعاتی كه 

مالی ناشی های احتصدمه ترينبزرگ بساچه .ممکن است بر پیکره سیستم وارد آيد ناپذيریجبرانهای ، آسیبهادستگاه

در اين  باشند.می كه الزمه عملکرد صحیح آن هستند، و يا ناديده گرفتن اصولی هادستگاهاز عدم آگاهی از نحوه كار 

 است. شدهطراحیآشنايی با سیستم احتراقی بويلرهای نیروگاهی  باهدفراستا دوره حاضر 
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 با مخاطبین آشنايی دوره اين برگزاری از هدف

ی بويلرهای نیروگاه رسانیسوختسیستم احتراق و 

 آن است.های بررسی صحت عملکرد و روش

 

 مخاطبین و گروه هدف

  های تابعه وزارت نفتشركتمديران و كارشناسان انرژی 

 های تابعه وزارت نیرومديران و كارشناسان انرژی شركت 

 كشور هاینیروگاه كارشناسان و مديران 

 برداری صنايعمسئولین بهره 

 مديران و كارشناسان فنی صنايع 

 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس ایوب عادلی

 

 كارشناسی مهندسی برق 

  مهندسی شعله صنعتمديرعامل شركت تولیدی و 

 و مشعل احتراق، محاسبات و احتراق سوخت،های مدرس دوره 

 در صنايع مختلف رسانیسوخت سیستم

  انجمن احتراق ايران مديرههیئتعضو 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 هاآن شیمیایی و یزیکیف خواص و (یعما و گازی) هاسوخت 

 یروگاهین یلرهایبو در رسانیسوخت هایسیستم 

 یروگاهین یلرهایبو در احتراقی هایسیستم 

 شعله يداریپا در تأثیرگذار عوامل شعله، شکل در مؤثر عوامل :شعله 

 بويلر هایلوله داخل سیال و شعله اندركنش 

 دوم روز

 احتراق محاسبات 

  یتعادل احتراق 

  شعله آدياباتیک دمای 

  احتراق راندمان 

 احتراق یبرا یعما هایسوخت سازیآماده 

 

 

 سوم روز

 بخار هایدیگ ینهبه عملکرد 

 دودکش 

 محصوالت از شدهانجام هایگیریاندازه از استفاده با بخار یگد چند در احتراق یفیتک یلتحل و یبررس 

 قاحترا

 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشددوره می فضای آموزشی اين

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
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 انرژی خورشیدی و کاربردهای آن دوره

 حیطیمزيست آاليندگی كه تجديد پذير ون هایانرژی از استفاده جهان، در فسیلی هایسوخت مصرف كاهش با مروزها

 در اسیاس كاریراه زيرا آورده دست به جهان مختلف كشورهای انرژی سبد در پررنگی نقش باشند، نداشته دنبال به هم

 .است پايدار توسعه به دستیابی

 چراكه ت،اس زمین در موجود هایانرژی تمامی اصلی منبع و تجديد پذير انرژی منبع فردترينمنحصربه خورشیدی انرژی

 يافتهافزايش ايیج تا انرژی نوع اين اهمیت. شود تبديل انرژی ديگر اشکال به غیرمستقیم يا و مستقیم صورتبه تواندمی

 .اندكرده اقدام حوزه اين در سنگین هایگذاریسرمايه به نسبت كشورها از بسیاری كه است

 صورت در و خورشیدی داشته انرژی از استفاده برای زيادی هایظرفیت خاص، جغرافیايی شرايط دلیل به ايران

 كه دهشواقع ایمنطقه در كشورمان .شد مندبهره شکل بهترين به خدادادی نعمت اين از توانمی تازه هایگذاریسرمايه

 ددار قرار هارده باالترين در جهان مختلف نقاط میان در خورشیدی انرژی دريافت ازنظر آفتابی روز 255 حدود داشتن با

 تريکی،الک انرژی به شدنتبديل سهولت و آسان دسترسی مانند مختلفی داليل به خورشیدی انرژی از استفاده لذا و

 .است برخوردار زيادی مطلوبیت از ،پذيری تجديد و زيستمحیط با سازگاری

 ستفادها فرهنگ شدن فراگیر و طبیعی منابع حفظ منظوربهی در كشور اداين انرژی خداد از استفاده اهمیت به توجه با

 .است شدهتدوينو يا حرارت، دوره حاضر  برق نیروی تولید جهتازآن
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 خورشیدی انرژی كاربردهای معرفی دوره اين از هدف

 واعان دوره اين در. است برودت و حرارت برق، تولید برای

 از استفاده با برق تولید برای ممکن كاربردهای

 زا استفاده با حرارت تولید و فتوولتائیک هایمدول

. گرفت خواهند قرار موردبررسی خورشیدی كلکتورهای

 هایپتانسیل و ايران در هاروش اين كاربرد از هايینمونه

 .شد خواهند معرفی كشور در هاسیستم اين كارگیریبه

 

 گروه هدفمخاطبین و 

 های تابعه وزارت نفتمديران و كارشناسان انرژی شركت 

 های تابعه وزارت نیرومديران و كارشناسان انرژی شركت 

 كشور هاینیروگاه كارشناسان و مديران 

 مديران انرژی صنايع 

 خورشیدی یانرژ ینهدرزمگذاری به سرمايه مندانعالقهها، كارشناسان و ها و شركتمديران سازمان 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 یجعفر کاظمدکتر فرزاد 

 

 دكتری مهندسی مکانیک 

 شركت مهرتاب انرژی مديرعامل 

  آزاد اسالمی واحد تهران جنوب دانشگاه علمیهیئتعضو 

  ل ، تبديانرژی برخورشیدی، صنايع  انرژیمدرس دروس دانشگاهی

 سازی انرژی و مديريت انرژی در ساختمانو ذخیره

 درزمینه انرژیهای برون دانشگاهی تخصصی مدرس دوره 

  خورشیدی
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 دوره بندیزمان طرح درس

 اول روز

 عمومی مطالب 

 پذير تجديد هایانرژی منابع 

 و جهان در پذير تجديد هایانرژی سهم 

 ايران

 دیخورشی انرژی از استفاده هایپتانسیل 

 ايران در

 خورشیدی انرژی كاربردهای 

 فتوولتائیك هایسیستم 

 برق تولید برای الزم تجهیزات 

 خورشیدی

 خورشیدی های مدول انواع 

 خورشیدی برق از استفاده هايیروش 

 شبکه از مستقل هایسیستم انواع 

 شبکه به متصل هایسیستم انواع 

 ؟اندكدم

 است؟ چقدر ها مدول نصب برای مناسب سمت و زاويه 

 رديابی سیستم به نیاز 

 لتائیکوفت هایسیستم عمر 

 لتائیکوفت هایسیستم نصب یهاروش 

 لتائیکوفت هایسیستم نگهداری به نیاز 

 حرارت تولید در خورشیدی انرژی کاربرد 

 خورشیدی حرارتی هایسیستم كاربرد 

 خورشیدی حرارت تولید برای موردنیاز تجهیزات 

 خورشیدی تجهیزات آزمون برای آزمايشگاهی و آزمون استاندارد 

 خورشیدی یهاكنگرمآب مختلف انواع بین تفاوت 

 خورشیدی هایكنگرمآب از استفاده به مربوط سوبسیدهای 

 موردنیاز تجهیزات هزينه 

 و ایران در خورشیدی انرژی کاربرد اقتصادی پتانسیل 

 یگذارهیسرما یهافرصت
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 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشدفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 آبگرمان) خورشیدی حرارتی هایسیستم تجهیزات انتخاب و طراحی دوره

  T*SOL افزارنرم آموزش و( خورشیدی

 حیطیمزيست آاليندگی كه تجديد پذير ون هایانرژی از استفاده جهان، در فسیلی هایسوخت مصرف كاهش با مروزها

 در اسیاس كاریراه زيرا آورده دست به جهان مختلف كشورهای انرژی سبد در پررنگی نقش باشند، نداشته دنبال به هم

 .است پايدار توسعه به دستیابی

 چراكه ت،اس زمین در موجود هایانرژی تمامی اصلی منبع و تجديد پذير انرژی منبع فردترينمنحصربه خورشیدی انرژی

 يافتهافزايش ايیج تا انرژی نوع اين اهمیت. شود تبديل انرژی ديگر اشکال به غیرمستقیم يا و مستقیم صورتبه تواندمی

 .اندكرده اقدام حوزه اين در سنگین هایگذاریسرمايه به نسبت كشورها از بسیاری كه است

 صورت در و خورشیدی داشته انرژی از استفاده برای زيادی هایظرفیت خاص، جغرافیايی شرايط دلیل به ايران

 كه دهشواقع ایمنطقه در كشورمان .شد مندبهره شکل بهترين به خدادادی نعمت اين از توانمی تازه هایگذاریسرمايه

 ددار قرار هارده باالترين در جهان مختلف نقاط میان در خورشیدی انرژی دريافت ازنظر آفتابی روز 255 حدود داشتن با

 تريکی،الک انرژی به شدنتبديل سهولت و آسان دسترسی مانند مختلفی داليل به خورشیدی انرژی از استفاده لذا و

 .است برخوردار زيادی مطلوبیت از ،پذيری تجديد و زيستمحیط با سازگاری

 هایسوخت به عمده طوربه كه است حرارت تولید برای هاآن از استفاده تجديد پذير هایانرژی كاربرد ترينستردهگ

 باانرژی طمرتب هایفناوری انواع پركاربردترين از يکی اساس، اين بر. شودمی مربوط خورشیدی هایكنگرمآب و زيستی

 حال رد يافتهتوسعه كشورهای پایبهپا توسعهدرحال اقتصادهای. است خورشیدی هایكن آبگرم فناوری ،خورشیدی

 .كنند متوقف را فسیلی هایسوخت مصرف بتوانند تا هستند خورشیدی هایكن آبگرم فناوری از استفاده گسترش

راحی انرژی حرارتی، آشنايی با اين سیستم و نحوه ط تأمیناين سیستم برای  محیطیزيستبا توجه به فوايد اقتصادی و 

 آن امری ضروری است.
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 دوره اهداف و دستاوردهای
 ايیشناس با كنندگانشركت كردن آشنا دوره اين از هدف

 حرارتی هایسیستم به مربوط تجهیزات انتخاب نحوه و

 خورشیدی هایكن آبگرم و كلکتورها ازجمله خورشیدی

 .است

 هایكن آبگرم و كلکتورهای انواع كاركرد اصول

 ازموردنی تجهیزات بود خواهند قادر و شده آشنا خورشیدی

 انتخاب مشخص كاربرد يک برای را هاسیستم اين در

 .كنند

 توسط كه T-SOL افزارنرم با كنندگانشركت همچنین

 .شوندمی آشنا است شدهارائه Valentin GmbH شركت

 

 مخاطبین و گروه هدف

 های تابعه وزارت نفتمديران و كارشناسان انرژی شركت 

 های تابعه وزارت نیرومديران و كارشناسان انرژی شركت 

 كشور هاینیروگاه كارشناسان و مديران 

 مديران انرژی صنايع 

 خورشیدی یانرژ ینهدرزمگذاری به سرمايه مندانعالقهها، كارشناسان و ها و شركتمديران سازمان 

 نیاز دورهپیش

 است. "آن انرژی خورشیدی و كاربردهای "اين دوره، دوره  نیازپیش

 رزومه و معرفی استاد دوره

 یجعفر کاظمدکتر فرزاد 

 دكتری مهندسی مکانیک 

 شركت مهرتاب انرژی مديرعامل 

  آزاد اسالمی واحد تهران جنوب دانشگاه علمیهیئتعضو 

  تبديلانرژی برخورشیدی، صنايع  انرژیمدرس دروس دانشگاهی ، 

 سازی انرژی و مديريت انرژی در ساختمانو ذخیره

 خورشیدی درزمینه انرژیهای برون دانشگاهی تخصصی مدرس دوره 
 



 

66 

 

 

 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 خورشیدی حرارتی هایسیستم طراحی 

 و ايران در خورشیدی یهاكن آبگرم از استفاده وضعیت 

 جهان

 هانج و ايران در خورشیدی یهاكن آبگرم تولید وضعیت 

 نوع اساس بر خورشیدی یهاكن آبگرم یبنددسته 

 ید،تول روش ،هاآن مشخصات و كلکتورها )انواع كلکتور

 كلکتور( انواع كاربردهای

 يجادا نوع اساس بر خورشیدی یهاكن آبگرم یبنددسته 

 هاآن در جريان

 نوع اساس بر خورشیدی یهاكن آبگرم یبندستهد 

 هاآن در سیال تماس

 تمسیس نوع اساس بر خورشیدی یهاكن آبگرم یبنددسته 

 دار( كويل دار، هیتر كمکی، )بدون كمکی

 يا پکیج با خورشیدی یهاكنگرمآب كردن پل كو نحوه 

 موتورخانه

 یهاكن آبگرم و كلکتورها كاتالوگ نمونه چند بررسی 

 خورشیدی

 خورشیدی سیستم يک در اجزا ساير 

 دیخورشی یهاكن آبگرم و كلکتورها با مرتبط استانداردهای 

 خورشیدی یهاكن آبگرم و كلکتورها استاندارد هایآزمون 

 

 دوم روز

 خورشیدی حرارتی هایسیستم طراحی 

  صورتبه نمونه عنوانبه خورشیدی كنگرمآب نوع چند انتخاب 

 دستی

 نگهداری و نصب الزامات 

 خورشیدی حرارتی هایسیستم ديگر كاربردهای بر مروری 

 هایسیستم تجهیزات انتخاب و طراحی هایافزارنرم كلی معرفی 

 خورشیدی حرارتی
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 افزارنرم آموزشSOL-T  

 افزارنرم معرفی SOL-T هایافزارنرم ساير با آن مقايسه و 

 خورشیدی حرارتی هایسیستم انتخاب و طراحی برای موجود

 افزارنرم با كار و نصب آموزش 

 نمونه عنوانبه خورشیدی حرارتی سیستم چند طراحی 

 دستی محاسبات با نتايج مقايسه 

 

 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .پروژكتور باشد بايست مجهز به ويديوفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 افزارنرم آموزش و فتوولتائیک هایسیستم تجهیزات دوره طراحی و انتخاب
PV*SOL  

 حیطیمزيست آاليندگی كه تجديد پذير ون هایانرژی از استفاده جهان، در فسیلی هایسوخت مصرف كاهش با مروزها

 در اسیاس كاریراه زيرا آورده دست به جهان مختلف كشورهای انرژی سبد در پررنگی نقش باشند، نداشته دنبال به هم

 .است پايدار توسعه به دستیابی

 چراكه ت،اس زمین در موجود هایانرژی تمامی اصلی منبع و پذيرتجديد  انرژی منبع فردترينمنحصربه خورشیدی انرژی

 يافتهافزايش ايیج تا انرژی نوع اين اهمیت. شود تبديل انرژی ديگر اشکال به غیرمستقیم يا و مستقیم صورتبه تواندمی

 .اندكرده اقدام حوزه اين در سنگین هایگذاریسرمايه به نسبت كشورها از بسیاری كه است

 صورت در و خورشیدی داشته انرژی از استفاده برای زيادی هایظرفیت خاص، جغرافیايی شرايط دلیل به ايران

 كه دهشواقع ایمنطقه در كشورمان .شد مندبهره شکل بهترين به خدادادی نعمت اين از توانمی تازه هایگذاریسرمايه

 ددار قرار هارده باالترين در جهان مختلف نقاط میان در خورشیدی انرژی دريافت ازنظر آفتابی روز 255 حدود داشتن با

 تريکی،الک انرژی به شدنتبديل سهولت و آسان دسترسی مانند مختلفی داليل به خورشیدی انرژی از استفاده لذا و

 .است برخوردار زيادی مطلوبیت از ،پذيری تجديد و زيستمحیط با سازگاری

 حال رد خورشیدی فناوری اما دهد؛می تشکیل را متحدهاياالت مصرفی انرژی از دهمپنج تنها فعلی فتوولتائیک توان

 وعن ترينمتداول. است كاهش حال در گیریچشم سرعت با هم انرژی نوع اين سازیپیاده یهزينه و است پیشرفت

 از كه ستا الکتريکی سیستم يک خورشیدی فتوولتائیک سیستم. است فتوولتائیک انرژی خورشیدی، انرژی

 .است شدهتشکیل...(  و كابل مونتاژ،) ديگر یمؤلفه چند و كننده معکوس خورشیدی، هایرئیسههیئت

حوه طراحی انرژی الکتريکی، آشنايی با اين سیستم و ن تأمیناين سیستم برای  محیطیزيستبا توجه به فوايد اقتصادی و 

 آن امری ضروری است.
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 دوره دستاوردهایاهداف و 
 و شناسايی با كنندگانشركت كردن آشنا دوره اين از هدف

 دیخورشی برق هایسیستم به مربوط تجهیزات انتخاب نحوه

 .است( لتائیکوفت)

 یهاسیستم كاركرد اصول با كنندگانشركت دوره ايندر 

 بود خواهند قادر و شده آشنا هاآن یزاتتجه و لتائیکوفت

 كاربرد يک برای را هایستمس اين در موردنیاز تجهیزات

 .كنند انتخاب دستی صورتبه مشخص

 توسط كه PV*SOL افزارنرم با كنندگانشركت همچنین

  .شوندمی آشنا است شدهارائه Valentin GmbH شركت

 مخاطبین و گروه هدف

 های تابعه وزارت نفتمديران و كارشناسان انرژی شركت 

  های تابعه وزارت نیروانرژی شركتمديران و كارشناسان 

 كشور هاینیروگاه كارشناسان و مديران 

 مديران انرژی صنايع 

 خورشیدی یانرژ ینهدرزمگذاری به سرمايه مندانعالقهها، كارشناسان و ها و شركتمديران سازمان 

 نیاز دورهپیش

 است. "آن انرژی خورشیدی و كاربردهای "اين دوره، دوره  نیازپیش

 رزومه و معرفی استاد دوره

 یجعفر کاظمدکتر فرزاد 

 دكتری مهندسی مکانیک 

 شركت مهرتاب انرژی مديرعامل 

  آزاد اسالمی واحد تهران جنوب دانشگاه علمیهیئتعضو 

  ل ، تبديانرژی برخورشیدی، صنايع  انرژیمدرس دروس دانشگاهی

 سازی انرژی و مديريت انرژی در ساختمانو ذخیره

 درزمینه انرژیهای برون دانشگاهی تخصصی مدرس دوره 

  خورشیدی
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 برق هایسیستم یزاتتجه انتخاب و یطراح 

 (یكلتائو)فت یدیخورش

 یدیخورش یهاسلول كاركرد اصول 

 مفهوم cell، ،و ينگاستر پانل، مدولarray  

 یفعل یتضعو یدیخورش مدول و سلول یدتول فرايند 

 كشورها يرسا و يرانا در ساخت

 يرانا رد یکفتوولتائ یهایستمس كاربرد یفعل وضعیت 

 ینهزم ينا در كار بازار و

 یدیخورش یهامدول انواع مقايسه 

 یکائفتوولت یهایستمس در موردنیاز یزاتتجه با آشنايی 

 یدیخورش برق از استفاده هایروش و

 یازموردن یزاتتجه و شبکه از مستقل یهایستمس انواع 

 هایستمس ينا در

 

 برق ینیتضم يدخر خصوص در يرانا ینقوان آخرين 

 اقدام و درخواست يندفرا و یدیخورش

 یکفتوولتائ یهامدول یفن مشخصات 

 دهذكرش یپارامترها با كامل يیآشنا و كاتالوگ چند بررسی 

 هاكاتالوگ در

 صورتبه شبکه از مستقل یستمس يک در یزاتتجه انتخاب 

 ی،رتبا پنل، انتخاب نحوه ،موردنیاز یانرژ )محاسبه یدست

 یمنحن بر دما و تابش شدت اثر (ينورترا و كنترل شارژ

 یکفتوولتائ یهامدول عملکرد

 هامدول كردن یمواز و سری 

 حوهن و مشخصات انواع، یک،فتوولتائ هایسیستم در باتری 

 انتخاب

 انتخاب نحوه و مشخصات انواع، كنترل، شارژ 

 ،یهاسیستم و انتخاب نحوه و مشخصات انواع، اينورتر 

 شبکه به متصل و شبکه از مستقل

 دوم روز

 دییخورش برق هایسیستم یزاتتجه انتخاب و یطراح 

 (یكلتائو)فت

 یدست رتصوبه شبکه به متصل یستمس يک در یزاتتجه انتخاب 

 (اجزاء يرسا و ينورترا پنل، انتخاب نحوه ی،طراح یارهای)مع

 یکفتوولتائ یهایستمس ینگهدار و نصب الزامات 

 یکفتوولتائ یهایستمس در یحفاظت تجهیزات 

 شبکه به اتصال الزامات 

 یدی،خورش پمپاژ یک:فتوولتائ يگرد یكاربردها بر مروری 

 یدیخورش يشسرما يکی،الکتر یدیخورش كننيریشآب

 ... و يکیالکتر

 و جهان در یکفتوولتائ یهایستمس و یزاتتجه استانداردهای 

 يرانا

 یدانیم تست روش و تجهیزات 

 یاقتصاد مباحث 

 



 

62 

 

 افزارنرم آموزشPV*SOL  

 یکفتوولتائ یهایستمس یطراح یبرا موجود یافزارهانرم معرفی 

 افزارنرم معرفی PV*SOL انتخاب و یطراح یبرا موجود یافزارهانرم يرسا با آن يسهمقا و 

 یکفتوولتائ یهایستمس

 افزارنرم با كار آموزش و افزارنرم نصب آموزش 

 افزارنرم با شبکه از مستقل یستمس محاسبه روش معرفی PV*SOL 

 افزارنرم با شبکه به متصل یستمس يک طراحی PV*SOL یدوبعد حالت در 

 افزارنرم با شبکه به متصل یستمس يک طراحی PV*SOL یبعدسه حالت در 

 افزارنرم امکانات يرسا بررسی PV*SOL 

 

 

 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشدفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدكنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات به كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 Dialux افزارنرمبرگزاری دوره آشنایی با 

 جهت االيیب پتانسیل كه هست ساختمان در الکتريکی انرژی كنندهمصرف عمده هایبخش از يکی ساختمان روشنايی

 بهینه روشنايی اساسی اصول از يکی روشنايی، سیستم صحیح طراحی. دارد انرژی مصرف سازیبهینه راهکارهای اجرای

 .است ساختمان

 اختمان،س داخلی فضاهای نور میزان و روشنايی شدت كه است آن معنی به ساختمان روشنايی سیستم صحیح طراحی

 زانمی به آن كاربری با متناسب مکانی هر. شود طراحی صحیح صورتبه هاچراغ كشیسیم نحوه و هاالمپ موقعیت

 .دارد نیاز نور مشخصی

 برآورد يک اوالً كه داد خواهد روشنايی سیستم طراحان به را ماكان اين DIALUX افزارنرم از استفاده با روشنايی طراحی

 اجرا و نصب از قبل يکديگر بر را هاچراغ چیدمان و تعداد تأثیر ثانیاً و باشند داشته محیط در الزم چراغ تعداد از اولیه

 .كنند نهايی تائید به اقدام سپس و بررسی

 عدادت و چیدمان نوع بهترين و كمتر را مجری و طراحی وخطایآزمون روش درواقع هابررسی نوع اين كهاين ترمهم نکته

 .دهدمی دست به را روشنايی هایسیستم انرژی مصرف میزان همچنین و گذاریسرمايه میزان ازنظر را چراغ
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 دوره اهداف و دستاوردهای

هدف از برگزاری اين دوره آشنايی و تسلط 

ابزاری  عنوانبه Dialux افزارنرممخاطبان بر 

برای تعیین تعداد و چیدمان روشنايی در  كارآمد

های كاهش هزينه منظوربهساختمان 

 است. گذاری و نیز كاهش مصرف انرژیسرمايه

 

 مخاطبین و گروه هدف
 های تابعه وزارت نفتكارشناسان انرژی شركت مديران و 

 های تابعه وزارت نیرومديران و كارشناسان انرژی شركت 

 روشنايی هایسیستم مجريان و طراحان 

 داخلی طراحان 
 انرژی ممیزان 

 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس علی مظفری

 كارشناسی ارشد مهندسی برق مديريت انرژی 

  برق و انرژی دفتر استانداردهای برق و كارشناس استانداردهای

 انرژی وزارت نیرو

 سازی تجهیزات الکتريکی صنايعهای ممیزی و بهینهمدير پروژه 

 ريکی های الکتسیستم وتحلیلتجزيههای الکترونیک و مدرس دوره

 دانشگاه آزاد اسالمی

 برق و انرژی در وزارت نفت و  زمانهمهای تولید مدرس دوره

  های توزيع برقشركت
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 
 اول روز

 مقدمه/ تاريخچه 

 شناخت مفاهیم روشنايی 

 پارامترهای روشنايی 

 عوامل مؤثر در میزان روشنايی 

 هاو انواع المپ چگونگی تولید نور 

 افزارهای تخصصی روشنايی، مزايا و معايب هرمعرفی نرم 
 يک

 افزار ديالوكسبندی محیط در نرمدسته 

 هاچراغ محیط و نحوه انتخاب و سازیمدل 

 استانداردهای روشنايی 

 افزار و نحوه تحلیل نتايج و مقايسه آن با نرم هایخروجی
 استاندارد

 

 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشدآموزشی اين دوره میفضای 

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 خازنی بانک اجرای و انتخاب محاسبه، نحوه راکتیو توان کنترل دوره

 

 از كه صنايعی در. است انرژی خريد برای باالتر هزينه صرف واكتی توان كاهش جهت در عاملی راكتیو توان وجود

 درنتیجه و پايین توان ضريب برداری،بهره مهم هایدغدغه از يکی همواره شود،می استفاده باال ظرفیت با الکتروموتورهای

 .است خازنی هایبانک از استفاده منفی عامل اين كاهش منظوربه مؤثر راهکارهای از يکی. است باال راكتیو توان

 محل از یوراكت توان تقاضای كاهش با خازن. دارد الکتريسیته انرژی هایهزينه كاهش در مؤثری بسیار نقش گذاریخازن

 و وطخط بار و تلفات داده، كاهش را تولید تجهیزات تا خازن نصب محل از خط جريان الکتريکی، انرژی مولد تا نصب

 اهمیت از وراكتی توان كنندهتغذيه و قدرت ضريب كننده تصحیح عنوانبه هاخازن امروزه. كندمی كم را ترانسفورماتورها

 نتقالا خطوط اندوكتانس از ناشی برق سراسری شبکه قدرت ضريب اصالح برای تنهانه خازن وجود. برخوردارند خاصی

 هایزينهه اگرچه. است ضروری ضعیف، فشار كنندگانمصرف برای آن نصب بلکه است، مفید ترانسفورماتورها و انرژی

 فوق هایهزينه ماه 25 تا 16 مدت ظرف در ولی رسدمی گران نظر به خازنی هایبانک نصب برای گذاریسرمايه اولیه

 .شد خواهد تسويه مستهلک دورهای هایحسابصورت در مندرج زيان و ضرر جويیصرفه محل از

 :نمود اشاره زير موارد به توانمی گذاری خازن مزايای در طوركلیبه

 ترانسفورماتورها و خطوط جريان كاهش 

 سیستم تلفات كاهش 

 كنندهمصرف ولتاژ افزايش 

 قدرت ضريب افزايش 

 كنندهمصرف انرژی هایهزينه كاهش 

 .شودمی ارائه خازن با آن جبران و محاسبه نحوه و الکتريکی تأسیسات در راكتیو توان بحث دوره اين در
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 وراكتی توان هدف از برگزاری اين دوره آشنايی با
 آن رانجب و محاسبه نحوه و الکتريکی تأسیسات در
 اجرای فايده و هزينه محاسبه هایروش و خازن با

 .است راهکار اين

 

 مخاطبین و گروه هدف
  های تابعه وزارت نفتانرژی شركتمديران و كارشناسان 

 های تابعه وزارت نیرومديران و كارشناسان انرژی شركت 

 صنعت و ساختمان بخشیانرژ و ممیزان مديران 
 صنايع تأسیسات و برق واحد كارشناسان 
 صنعتی فرآيندهای طراحان 

 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس علی مظفری

  انرژیكارشناسی ارشد مهندسی برق مديريت 

  كارشناس استانداردهای برق و انرژی دفتر استانداردهای برق و

 انرژی وزارت نیرو

 سازی تجهیزات الکتريکی صنايعهای ممیزی و بهینهمدير پروژه 

 ريکی های الکتسیستم وتحلیلتجزيههای الکترونیک و مدرس دوره

 دانشگاه آزاد اسالمی

 ر وزارت نفت و برق و انرژی د زمانهمهای تولید مدرس دوره

  های توزيع برقشركت
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 

 اول روز

 تاريخچه/ مقدمه 
 توان كیفیت و برق شبکه شناخت 
 گیریاندازه تجهیزات آشنايی 
 آن محتوای و برق قبض با آشنايی 
 برق تعرفه و هزينه كاهش راهکارهای 
 راكتیو توان كنندهمصرف و بر انرژی تجهیزات با آشنايی 

 الکتروموتور 

 فن 

 فشرده هوای 

 پمپ 

 روشنايی سیستم 
 راكتیو توان جبران راهکارهای 
 موردنیاز هایخازن جايابی و توان محاسبه 
 هاخازن حفاظت نحوه و اجرايی نکات 
 مهندسی اقتصاد مباحث 

 
 

 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشدفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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تكنولوژی پینچ به های حرارتی با استفاده از سازی شبكه مبدلطراحی و بهینه دوره

 افزارصورت مفهومی و با استفاده از نرم

ابزاری است كه به مهندسین طراح، جهت بهینه سازی موازنه ارزش كل و انرژی، جهت   Aspen Pinchنرم افزار

كاهش هزينه ها كمک می كند. همچنین اين نرم افزار برای حداقل كردن هزينه های طراحی در واحدهای شیمیايی، 

پااليشگاه ها و نیروگاه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به وسیله اين نرم افزار می توانید هزينه های انرژی را با كاهش 

انرژی و نیازمندی های تجهیزات ذخیره كنید. امروزه با توجه به كاهش روزافزون انرژی و گران بودن تجهیزات فرايند در 

 .ولوژی پینچ ابزاری راه گشا برای بهینه سازی واحدهای صنعتی استپااليشگاه ها و نیروگاه ها، تکن

 

 دوره اهداف و دستاوردهای

هدف از اين دوره تشريح مبانی طراحی و 
های حرارتی با استفاده از سازی شبکه مبدلبهینه

تکنولوژی پینچ به صورت محاسباتی و نیز با 
 افزار است.استفاده از نرم

 

 هدفمخاطبین و گروه 
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 (شركت های تابعه-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی گاز 

 (شركت های تابعه-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

 (شركت های تابعه-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی ايران )ستاد 

  (شركت های تابعه-شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستادمديران و كارشناسان انرژی 

 های بخش شبه دولتی و خصوصیمديران انرژی در شركت 

 سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهكارشناسان شركت 

 برداری صنايعمسئولین بهره 

 مديران و كارشناسان فنی صنايع 
 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 ستوده امیرفرهنگ دکتر

 نصیرالدينخواجه صنعنی دانشگاه – مکانیک مهندسی دكنرای 
 طوسی

 نیرو پژوهشگاه استاديار و علمی هیات عضو 

 نیرو پژوهشگاه زيست محیط و انرژی پژوهشکده معاون 

 محیط و انرژی حوزه با مرتبط هایپروژه از زيادی تعداد مجری 
 زيست

 زيست محیط و انرژی حوزه با مرتبط هایپروژه از زيادی تعداد مدير 

 حوزه در الملیبین و داخلی نشريات و هاهمايش از بسیاری داور 
 انرژی

 

 بندی دورهطرح درس و زمان
 

 اولیه مفاهیم -اول روز

 اولیه مفاهیم 

 آن كاربردهای و انرژی انتگراسیون مفهوم 
 پیازی نمودار 
 گرم و سرد های جريان مفهوم 
 ترمودينامیکی مفاهیم 
 حرارتی های مبدل مورد در مقدماتی مفاهیم 
 مفهومΔTmin  

 پینچ نقطه مفهوم و انرژی گذاری هدف 
 حرارتی بازيابی در اساسی مفاهیم 
 تركیبی منحنیCurve) (Composite ، نقطه 

  QC,minوQH,min  ، پینچ
 انرژی آبشار 
 پینچ طاليی قوانین 
 تركیبی جامع منحنی (GCC) آن تحلیل و 
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 حرارتی های مبدل شبك ترسیم -دوم روز

 نکمتری مبنای بر حرارتی های مبدل شبکه رسم 

 مصرفی انرژی
 ای شبکه نمودار مفهوم (Diagram Grid) 
 قانون Cpها 
 قانون Nها 
 مبنای بر حرارتی های مبدل شبکه رسم روش 

 مصرفی انرژی كمترين
 ها جريان تقسیم روش 
 گلوگاهی مسايل 

 

 ها سرویس (Utilities) 

 گرم های سرويس 
 آب بخار 
 احتراق از حاصل گازهای و كوره 
 داغ روغن 
 سرد های سرويس 
 هوا و خنک آب 
 تبريد سیکل 
 بخار تولید 
 همزمان تولید های وسیستم خاص موارد 
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 گذاری هدف و چندگانه پینچ -سوم روز

 چندگانه پینچ مسایل 

 ها هزینه گذاری هدف 
 مفاهیم 
 واحدها تعداد كمترين 
 حلقه و مسیر مفهوم 
 واحدها كمترين مبنای بر طراحی 
 حرارتی های مبدل سطح گذاری هدف 
 ها پوسته تعداد گذاری هدف 
 نهايی هزينه گذاری هدف 

 

 

 شبکه اصالح -چهارم روز

 شبکه اصالح (Retrofit) 
 مفاهیم 
 شبکه پینچ 
 شبکه اصالح های روش 

 صنعتی تجهیزات در پینچ مفاهیم از استفاده 
 حرارتی های پمپ و موتورها 
 تبريد سیکل 
 راكتورها 
 تقطیر های برج 

 ها جریان استخراج 
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 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 10 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد. و كامپیوتر بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شد كنندگان در دوره پکیج آموزشیبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
-- 
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 HYSYS افزارنرمسازی فرایندی با استفاده از و بهینه یسازهیشبدوره طراحی، 

 

 منظورهبسازی عملیات شیمیايی در سطوح مختلف است كه سازی عملیاتی ابزاری كارآمد برای شبیهشبیه افزارنرمامروزه 

 از يکی Hysys افزارنرم .گیردقرار می مورداستفادهسازی وری و بهینهافزايش سرعت عمل، دقت، افزايش بهره

 عهمجمو از گیریبهره با افزارنرم اين .آيدمی شمار به مهندسی هایرشته در سازیشبیه هایافزارنرم قدرتمندترين

 سازییهشب و گرمايی موازنه جرمی، موازنه بخار، و مايع فاز تعادلی و فیزيکی خواص تخمین برای كاربردی افزارهاینرم

 جهان سراسر در مهندسی هایشركت از بسیاری در آن در كاربر راحتی و شیمی مهندسی تجهیزات انواع از بسیاری

 .گیردیم قرار مورداستفاده ايران ازجمله

 ،تهس مختلف مواد به مربوط خواص هایبسته از ناشی كهآن قدرتمندی و افزارنرم باالی دقت همراه به منعطف طراحی

 بتوان را Hysys افزارنرم ويژگی بارزترين شايد .دهد ارائه را واقعی خیلی هایسازیمدل افزارنرم اين تا است شده سبب

 به قوی بسیار اطالعاتی بانک همین .دانست آن ترمودينامیکی معادالت سعتو آن ایكتابخانه اطالعات وسعت در

 جهیزاتت بهترين انتخاب و پارامترها تنظیم با و دهند انجام سريع بسیار را محاسبات كه دهدمی را امکان اين مهندسان

 .دهند انجام مهندسی ازنظر چه و اقتصادی ازنظر چه را طراحی ترينادوات، بهینه و

 گانهجدا و تکتک صورتبه را است موردنیاز فرآيند يک انجام در كه را هايیدستگاه تمامی توانمی Hysys افزارنرم در

 سازیهینهب راهکارهای بررسی و سازیشبیه افزارنرم اين هایقابلیت از يکی. كرد سازیشبیه را آن سپس و نمود طراحی

 است. انرژی مصرف
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 اب مخاطبان آشنايی دوره اين برگزاری از هدف

 و افزارنرم اين در فرايندها سازیشبیه نحوه

 بررسی برای ابزاری عنوانبه آن از استفاده

 مصرف سازیبهینه راهکارهای اثربخشی

 .است صنعت بخش در انرژی
 

 مخاطبین و گروه هدف
 (تابعه هایشركت-ستاد) ايران گاز ملی شركت انرژی كارشناسان و مديران 
 (تابعه هایشركت-ستاد) ايران نفت ملی شركت انرژی كارشناسان و مديران 
 (عهتاب هایشركت-ستاد) ايران نفتی هایفرآورده پخش و پااليش ملی شركت انرژی كارشناسان و مديران 
 (تابعه هایشركت-ستاد) ايران پتروشیمی صنايع ملی شركت انرژی كارشناسان و مديران 
 خصوصی و دولتیشبه بخش هایشركت در انرژی مديران 
 انرژی سازیبهینه و تأسیساتی انرژی، خدمات هایشركت كارشناسان 
 صنايع برداریبهره مسئولین 
 صنايع فنی كارشناسان و مديران 
 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 ساسان ذکاییمهندس 

 طراحی فرايند از دانشگاه تهران-كارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

 در داده استانداردسازی مدير ERP میدكو 

 گازتوربین جانبی هایسیستم واحد رئیس و پروژه مدير IGT25 

 توربوكمپرسور تک خاورمیانهشركت 

 رياضیات سازیمدلهای طراحی راكتور و مدرس دوره 
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 دوره بندیزمان طرح درس و
 

 
 اول روز

 مقدمه 
  افزارنرمآشنايی با محیط Aspen Hysys 

  مشخص كردنFluid package 

  افزارنرمآشنايی با تجهیزات موجود در 

 جریان و تجهیزات سازیشبیه 
 ترمودينامیک و درجه آزادی كارگیریبه 

  فیزيکی هایمشخصهتعیین 

 نیاز مخاطبان( برحسبجريان و تجهیزات ) سازیشبیه 

 فرایند سازیشبیه 
 (وردنظرمفرايندهای مرتبط با صنعت  ويژهبهفرايند ) سازیشبیه 

  استفاده از ابزارهایset ،adjust ،balance ،spread sheet 

 سازیشبیهدر  recycleو 
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 دوم روز

 انرژی سازیبهینه 
  سازیبهینهمروری بر مفاهیم 

  آشنايی ياoptimizer  درAspen Hysys 

  انرژی سازیبهینهبررسی پارامترهای 

 انرژی سازیبهینهمختلف  هایروش كارگیریبه 

 انرژی در  سازیبهینهو  سازیشبیهHysys 

 حل نمونه 

 

 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 10 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد و كامپیوتر بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدكنندگان در دوره پکیج آموزشی به كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

-
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 ISO50002دوره ممیزی انرژی بر مبنای استاندارد 

 متنوعی هایحامل طريق از انرژی اين تأمین امروز جهان در .است انرژی نیازمند نیز زندگی ادامه بلکه توسعه تنهانه امروزه

 اختصاص با كه) اخیر هایسال در كشور انرژی تأمین عمل در. شودمی انجام مختلفی یهابه صورت گاز و نفت مانند

 توجه با و انرژی بهینه مديريت مالحظات و ملی منافع گرفتن نظر در بدون غالباً ت(اس شده دنبال طبیعی گاز به باال سهم

 هاینگران آينده و صحیح انتخاب به تنهانه كه اجراشده و ريزیبرنامه كشور در فسیلی هایحامل به دسترسی سهولت به

 ادامه .دارد قرار تعارض و تضاد در نیز باالدستی هایسیاست و كشور منافع و ملی اقتصاد توسعه و رشد با بلکه نینجامیده،

 نزديک، ایآينده در كشور در انرژی مصرف و توزيع تولید، در نادرست مديريت درنتیجه و انرژی حوزه در برنامگیبی روند

 .كرد خواهد روروبه جدی هايیبحران با را كشور

 . بههست سازمان يک انرژی مصرف وضعیت روند شناسايی راه تنها و بوده انرژی مديريت ابتدايی نقطه انرژی ممیزی

 در مطلوب وضعیت به رسیدن هایروش و داد انجام را سازمان يک انرژی ريزیطرح توانمی انرژی ممیزی كمک

سازی ، اصول اولیه و الزامات اجرای ممیزی انرژی و هماهنگISO 50002 استاندارد. نمود تعیین را انرژی مصرف خصوص

 دهد تا نتايجها اين امکان را میكند. همچنین اين رويکرد يکسان به شركتفرايندهای جاری ممیزی را تعیین می

 .های مشابه را با يکديگر مقايسه نماينداز سايت آمدهدستبه
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 و استاندارد  انرژی ممیزی اهداف با آشنايیISO 50002 
 انرژی ممیزی اجرايی روش با آشنايی 
 در انرژی مصرف سازیبهینه هایروش انواع با آشنايی 

 حرارتی و الکتريکی تجهیزات

 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی گاز 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

 و خصوصی دولتیشبهی بخش هامديران انرژی در شركت 

 سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهكارشناسان شركت 

 برداری صنايعمسئولین بهره 
 مديران و كارشناسان فنی صنايع 

 ممیزين انرژی 

 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس راشد حاجیان

 های انرژیمهندسی سیستم یسانسلفوق 

 شركت بهینه سازان  رئیس هیئت مديره و مدير فنی و مهندسی

 تأسیساتصنعت 

  درزمینه انرژیكارشناس سازمان ملی استاندارد ايران 

 بازرس استانداردهای انرژی در صنايع 

 مصرف انرژی در صنايع و  سازیینهبهممیزی و  هایمدرس دوره

  ISO 50001استقرار سیستم مديريت انرژی 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز
 

 50002:2014 یالمللنیب استاندارد كلیات و اصول با آشنايی ISO 

 تعاريف و واژگان 

 اختیارات و هامسئولیت و نقش و انرژی ممیز 

 ارتباطات نحوه 

 انرژی ممیزی فرآيند ایحرفه اصول و انرژی ممیزی كلیات 

 انرژی ممیزی مراحل تشريح 

 انرژی ممیزی ريزیطرح 

 كار شروع جلسه الزامات 

 داده آوریجمع و سايت شناخت چگونگی 

 گیریاندازه طرح ارائه 

 سايت بازديد 

 موجود شرايط تحلیل 

 مربوطه محاسبات و صنعتی احتراق مبانی با آشنايی 

 مربوطه محاسبات و صنعتی برق مبانی با آشنايی 
 

  
 دوم روز
 

 انرژی ممیزی هایدستگاه با كار نحوه 

 حرارتی تجهیزات در انرژی مصرف سازیبهینه متداول راهکارهای 

 الکتريکی تجهیزات در انرژی مصرف سازیبهینه متداول راهکارهای 
 انرژی بهبود هایفرصت ارزيابی و شناسايی 

 انرژی ممیزی گزارش تهیه 

 پايانی جلسه الزامات 

 موردی مطالعه 

 بندیجمع 
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 ظرفیت دوره

گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد و كامپیوتر بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدكنندگان در دوره پکیج به كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

 "نرژیاگیری ممیزی های اندازهآشنايی با دستگاه"تسلط كامل برای ممیزی انرژی، دوره  منظوربهشود پیشنهاد می

 نیز گذرانده شود.
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 گیری ممیزی انرژیهای اندازهآشنایی با دستگاه دوره

 

 جهت در انرژی مصرف یهاگلوگاه و سازمان انرژی مصرف موجود وضعیت تعیین برای اقدامات از ایمجموعه انرژی ممیزی

 جهت .هست سازمان انرژی كارايی بهبود راهکارهای اقتصادی تحلیل و انرژی مصرف در جويیصرفه هاییلپتانس برآورد

 با هاداده آوریجمع برنامه سپس و شود انجام انرژی ممیزی انجام جهت ريزیبرنامه ابتدا است الزم انرژی ممیزی انجام

 آوریمعج بعدازآن و گردد نهايی پروژه شروع جلسه در موضوع اين است الزم كه گردد مشخص انرژی ممیزی جزيیات به توجه

 .شودمی انجام محاسبات و الزم هاییلتحل ادامه در و آيدمی به عمل میدانی امور انجام و هاداده

 زیممی جزيیات و سطح اهداف، به توجه با كه هست اطالعات از وسیعی طیف شامل عملکردی، و انرژی هایداده گیریاندازه

 اساس بر انرژی مصارف و توزيع تولید، میزان بررسی سايت، از بازديد بر مشتمل تواندمی هاداده آوریجمع ،موردنظر انرژی

 درنهايت و گیریاندازه تجهیزات و میترها مشاهده يا و مختلف واحدهای های شیتالگ و قبوض نظیر عمومی اطالعات

 هایدستگاه از استفاده با انرژی مصارف و فرايندی اطالعات برداشت و پرتابل گیریاندازه تجهیزات انواع از گیریبهره

 .باشد پیشرفته گیریاندازه

 اطالعات صحت و دقت افزايش منظوربه هاآن با كار كردن نحوه و انرژی ممیزی هایدستگاه انواع با دقیق آشنايی لذا

 گیری،اندازه تجهیزات با كاربران آشنايی عدم از ناشی انسانی خطاهای حذف چراكه است ضروری امری شدهیآورجمع

 .بود خواهد شدهیآورجمع هایداده صحت دهندهيشافزا
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 ممیزی در مورداستفاده هایدستگاه كار نحوه با آشنايی 

 دوربین ن،توا كیفیت آنالیز دستگاه گاز، گر آنالیز مانند انرژی

 متر،لوكس انمومتر، محیطی، سنجرطوبت و دما حرارتی،

 متر دما، ثبات تیوب، پیتوت هوا، جريان آشکارسازهای

 … و لیزری
 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی گاز 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

 و خصوصی دولتیشبهی بخش هامديران انرژی در شركت 

 سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهكارشناسان شركت 

 برداری صنايعمسئولین بهره 
 مديران و كارشناسان فنی صنايع 

 ممیزين انرژی 

 

  رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس علی مظفری
 كارشناسی ارشد مهندسی برق مديريت انرژی 

  كارشناس استانداردهای برق و انرژی دفتر استانداردهای برق و

 انرژی وزارت نیرو

 سازی تجهیزات الکتريکی صنايعهای ممیزی و بهینهمدير پروژه 

 ريکی های الکتسیستم وتحلیلتجزيههای الکترونیک و مدرس دوره

 دانشگاه آزاد اسالمی

 برق و انرژی در وزارت نفت و  زمانهمهای تولید مدرس دوره

  های توزيع برقشركت
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز
 

 تاريخچه /مقدمه 

 توان كیفیت و برق شبکه شناخت 

 سازیبهینه هایديدگاه 

 گیریاندازه جهت موردنیاز نقاط و ممیزی انجام روش 

 بر انرژی تجهیزات با آشنايی 
 بويلر 
 بخار سیستم 
 الکتروموتور 
 فن 
 فشرده هوای 
 پمپ 
 روشنايی سیستم 

 تجهیزات معرفی یری/گاندازه تجهیزات 

 دستگاه Analyzer Power: و مصرف گیریاندازه 
 برق كیفیت

 دستگاه Analyzer Gas: و سرعت غلظت، گیریاندازه 
 دودكش از خروجی گازهای فشار

 دستگاه Termovision: حرارتی يربرداریتصو 

 دستگاه Meter Flow :دبی یریگاندازه آلتراسونیک 
 مايع

 دستگاه Wire Hot Meter Flow: سرعت یریگاندازه 
 هوا

 دستگاه meter Animo: هوا سرعت یریگاندازه 

 دستگاه Meter Lux: نور شدت گیریاندازه 
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 دوم روز
 

 یریگاندازه یهادستگاه با کار نحوه 

 دستگاه با کار ایمنی 

 تجهیزات به یریگاندازه دستگاه صحیح اتصال نحوه 

 اطالعات ذخیره و قرائت نحوه 

 نتایج تحلیل و رایانه به اطالعات انتقال نحوه 
 

   

 

 سوم روز
 

 انرژی ممیزی و یریگاندازه یهادستگاه با کار عملی دوره 
 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد و كامپیوتر بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

نیز  "ISO 50002ممیزی انرژی بر مبنای استاندارد "تسلط كامل برای بحث، دوره  منظوربهشود پیشنهاد می

 گذرانده شود.



 
 

112 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت های آموزشی حوزه دوره

 انرژی
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 ISO 50001دوره استقرار سیستم مدیریت انرژی 

 مديريت. است آن هایحامل مصرف بر مديريت وجود عدم صنايع، در انرژی مصرف افزايش عوامل ينترمهم از يکی

 به و بازدهی بهبود انرژی، صحیح مصرف باهدف مختلف هایسیستم در كه است اقداماتی و هاروش مجموعه انرژی

 فمصر از اطمینان حصول برای كه است ابزارهايی همه شامل و شودمی انجام هاهزينه كاهش يا منافع رساندن حداكثر

 .شوندمی اجرا و شدهیطراح جاری هاییتفعال برای انرژی مقدار كمترين

 يترنهاد و سازمانی عملیات انرژی، مصرف كاهش منظوربه را كاركنان رفتار و فنی سیستمی، هایروش انرژی مديريت 

 در ار انرژی جريان مندنظام یاگونهبه انرژی مديريت سیستم يک. دهدمی قرار تأثیر تحت خدمات و محصول تولید

 .نمايدمی نگهداری انرژی بازدهی در گذاریيهسرما برای اصلی مبنای عنوانبه و كرده ثبت سازمان

 تالش از پس آن، مصارف و تهیه چرخه كل در انرژی هایجنبه تمامی بر مديريت الزامات و هاضرورت راستای در

 هایدلم از پیروی و انرژی مديريت و سازیینهبه جهت استانداردهايی تدوين در مختلف كشورهای استاندارد هایسازمان

 المللیبین هایچارچوب ايجاد رويکرد با استاندارد جهانی سازمان انرژی، مديريت در يکپارچه زبانی وجود لزوم و متفاوت

 دارداستان انتشار و تدوين به اقدام انرژی هایجنبه تمام مديريت جهت هاسازمان و هاشركت صنعتی، یهاكارخانه برای

ISO 50001 نمود. 

 نمايدمی شخصم انرژی مديريت سیستم يک بهبود و نگهداری ،سازییادهپ ايجاد، جهت را الزاماتی المللیبین استاندارد اين

 ارايیك شامل انرژی، عملکرد در مداوم بهبود برای مندنظام رويکرد پیگیری در سازمان يک توانمندسازی آن قصد كه

مطابق استاندارد مذكور  انرژی مصرف كردن مديريت آموزش دوره، اين هدفدر اين راستا  .است انرژی مصرف و استفاده

 اهشك مستمر صورتبه را سازمان یباانرژ مرتبط هایهزينه و انرژی مصرف میزان بتوان يتدرنها كه یاگونهبه است

 .داد
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 ديريتم سیستم يک الزامات با هاتکنسین و كارشناسان دوره، اين در

 خواهند آشنا ISO 50001:2011 المللیبین استاندارد مبنای بر انرژی

 و حرارتی انرژی مصرف در بهبود راهکارهای از فهرستی و شد

 با یرفراگ دوره، اين پايان در همچنین. گرفت خواهند فرا را الکتريکی

 .شد دهخوا آشنا بهبود هایپروژه اقتصادی محاسبات مبانی

 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی گاز 

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفتمديران و كارشناسان انرژی 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد یهافرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

  نیرو، صنعت، معدن، تجارت و سازمان ملی استاندارد یهاخانهمديران و كارشناسان انرژی در وزارت 

 های بلندمرتبهمديران و كارشناسان انرژی در واحدهای صنعتی و ساختمان 

 ها در واحدهای در حال استقرار سیستم مديريت انرژیمديران و كارشناسان واحد مديريت سیستم 

 انرژی های مديريتمندان به آشنايی با سیستمكلیه كارشناسان و عالقه 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس راشد حاجیان

 های انرژیمهندسی سیستم یسانسلفوق 

 شركت بهینه سازان  رئیس هیئت مديره و مدير فنی و مهندسی

 تأسیساتصنعت 

  درزمینه انرژیكارشناس سازمان ملی استاندارد ايران 

 بازرس استانداردهای انرژی در صنايع 

 مصرف انرژی در صنايع و  سازیینهبهممیزی و  هایمدرس دوره

 ISO 50001استقرار سیستم مديريت انرژی 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 

 اول روز

 ،انرژی موضوع در مهم مفاهیم و تعاريف مقدمه 

 انرژی مديريت سیستم تعاريف و مبانی 

 بر مبتنی انرژی مديريت سیستم الزامات تشريح ISO 

50001:2011 

 هاتعریف نقش 

 مشی انرژینحوه تهیه خط 

 شناسایی الزامات قانونی و سایر الزامات 

 بررسی مصرف انرژی حال/گذشته 

 های عملکرد انرژی، متغیرهای وابسته و شاخص

 های محاسبهروش

 ریزیطرح بخشپایان 

 های كاهش انرژیبندی و ثبت فرصتاولویت 

 خط مبنا 

 بخش استقرار 

 ممیزی داخلی 

  بازنگری مدیریت –اقدام 

 حرارتی انرژی عملکرد بهبود راهکارهای از تعدادی معرفی 

 

 

 دوم روز

 یالکتريک انرژی عملکرد بهبود راهکارهای از تعدادی معرفی 

 بهبود هایپروژه برای مقدماتی اقتصادی محاسبات 

 انرژی ممیزی هایدستگاه با كار نحوه 
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 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد و كامپیوتر بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 



 
 

131 

 
 

 انرژی یسازمدلدوره 

مشییکالت روزافزون در بخییش انرژی  نیچناكنون بییا توجه بییه آمار و ارقییام موجییود در بخییش انرژی و همهم

. به علت وجود مییواردى از گرددیاحسییاس م شیازپشیدر اين بخییش ب یزيرسازی و برنامهجهییان، ضرورت مدل

كشییور و افزايش آلودگییی هییوای  یهاشگاهيمصرف، محدوديت عرضه توسییط پاال هيرویقبیییل افزايییش ب

نرژی و مديريت ا يیجوپاك و تجديد پذير و پیشگیری از اتالف، صرفه یهایشییهرهای بزرگ كشور؛ لزوم كاربرد انرژ

، یاای كاهش گازهای گلخانهجهانی توسعه پايدار بر یهاكشور و هماهنگى بییا برنامه یهادر صنايع و نیز ساختمان

 .باشندیمورد اهمیت م ینیرزميز غیر فسیییلی، كاهش مصرف منابع یهایانرژ یساز ریفراگ

ب شده و بازتاها با روش مناسییب توسعه دادهاز يک سیسییتم واقعی و يییا مجازی است. مدل یايک مدل، نمايش ساده

. مدل، يافتن رفتار سیسییتم واقعی است یریكارگ. هدف از بهباشندیروابط كمی میییان متغیرها و پارامترهای مسئله م

اده ذ تصمیمات و بررسییی نتايج حاصل از تصمیمات استفبرای اتخییا یریگمیعنوان ابزار تصمبه توانندیها ممدل گونهنيا

 .شود

 استفاده جایهب متعدد مشکالت لیبه دل متأسفانه اما نامید، انرژی سرزمین توانمی انرژی سرشار منابع داشتن بارا  راناي

 مصرف هنیبه ریغ و رويهبی صورتبه انرژی منابع جهانی، عرصه در رقابتی مزيت به آن تبديل و نسبی مزيت اين از

 ريزیرنامهب خصوص در فعالیت رونيازا. اندنهاده كشور اين بر را انرژی اتالف سرزمین نام متأسفانه كهیطوربه. اندگرديده

 و نظر دقت با طريق آن از تا گرددمی مطرح كشور اساسی هایاولويت از يکی عنوانبه انرژی رياضی یسازمدل و

 با. دندگر مرتفع و شناسايی اقتصادی ناهنجار هایجنبه و ازیموردن هایآوریفن به مربوط مشکالت مربوطه كنجکاوی

لف های مختجنبه بررسی با توانمی است، شده زيادی توجه انرژی یسازمدل بحث به اخیر هایسال در كهنيا به توجه

 .برای رفع آن پرداخت يیهاحلراهآن، به بررسی خلل و مشکالت بخش انرژی كشور و يافتن 
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 ريزیبرنامه هایروش و ريزیبرنامه بنیادی مفاهیم با آشنای 

 ابزارهای عنوانبه انرژی هایمدل توسعه شناسیروش با آشنای 

 انرژی تحلیلی

 انرژی هایمدل كاربرد 

 

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد گازمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد یهافرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

  نیرو، صنعت، معدن، تجارت و سازمان ملی استاندارد یهاخانهمديران و كارشناسان انرژی در وزارت 

  ی بازرسی استانداردهاشركتمديران و بازرسی 

 مديران عامل و مديران انرژی واحدهای صنعتی 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 حوری جعفری حامد دکتر

  دانشگاه تربیت مدرستبديل انرژی از دكتری 

  مصرف سوخت سازیبهینهمدير انرژی و اصالح الگوی مصرف شركت 

  انرژی المللیبینموسسه مطالعات  علمیهیئتعضو 

 انرژی سازیمدلهای ممیزی و مدرس تخصص دوره  
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 هادستگاه پژوهش و هادستگاه مبانی بر یامقدمه 

 ریزیبرنامه عرصه در هادستگاه تحلیل روش کاربرد و ریزیبرنامه مبانی تشریح انرژی، ریزیبرنامه 

 انرژی

 انرژی تقاضای هایمدل 

 هاهای اقتصادسنجی و تحلیل تحوالت تقاضای انرژی به كمک آنشناسی توسعه مدلروش 

 هاسازی و مهندسی و كاربرد آنهای شبیهشناسی توسعه مدلروش 

 انرژی عرضه سیستم یبهینه مدل 

 سازی تک سوختیهای بهینهاسی توسعه مدلشنشرو 

 سازی سیستم عرضه انرژیهای بهینهی توسعه مدلشناسشرو 

 

 دوم روز

 اقتصاد – انرژی مدل 

 ی يابهای مبتنی بهینه مدل(Optimization) عمومیدل او تع (General Equilibrium) 

 اقتصاد ،ستيزطیمح ،ژیانر هایمدل 

 وستهیپهمهای بهمدل 

 ستيزطیمح -اقتصادی  -ی ژهای انرمدل مجموع (3E) 

 ریسازی چند معیابهینه هایمدل 

 نامعین هایمدل Deterministic)-(Non 
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 هاتیقطعهای تحلیل عدم روش 

 مدل( های احتماالتیStochastic) 

 های منطبق بر منطق فازیمدل 

 انرژی هایمدل كاربرد 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 E-views اقتصادسنجی افزاردوره نرم

اقتصادی و پیچیدگی روابط بین متغیرهای اقتصادی، ديگر  هایمدلو  علم اقتصاد روزروزبهبا توجه به گسترده شدن 

 افزارنرم. تنیسها میسر افزارنرماقتصادی بدون كمک گرفتن از هایمدلو  هاسیستمامکان تحلیل و تخمین  عنوانهیچبه

E-Views  سنجی و تجزيه به بازار عرضه شد و هدف از آن انجام عملیات اقتصاد 1224اولین بار در سال

 Econometric Views در حقیقت دو كلمه E-Views هیتسموجهاقتصادی بود. ريشه اصلی و  یهاداده آماری تحلیل

 یریكارگبه، یقتصادسنجا. از ديد بسیاری از محققین دهدمیرا نتیجه  افزارنرماست كه تركیب اين دو كلمه اسم اين 

 افزارهاینرمنسبت به ساير  افزارنرماين  یهاتيمزاز  ARIMA هایمدلنامحدود و ساختاری( و  VAR( یهاروشآسان 

الیت تحقیقات اقتصادی فع نهیدرزم یطورجدبهروشن است كه چنانچه محققین اقتصادی بخواهند  هرحالبهمشابه است. 

نیز  Views -Eباال نظیر تیباقابلهای افزارنرمبا  یاقتصادسنجنمايند، ضروری است در كنار آموزش تکنیک های جديد 

مختلف  یهاحوزهدر  شدهانجامی مختلف و برآورد توابع مختلف در مطالعات رهاییتغرابطه تابعی بین  بررسی .آشنا گردند

برآورد  به غالباًی مالی و اقتصادی هایسازمدل. در كندیمی ايفا مؤثرنقش  ی اقتصادی و مالی،هایبررسدر  خصوصبه

ی مختلف افزارهانرمنیاز است كه برای انجام اين منظور، استفاده از  هاآنی مربوط به پارامترهارگرسیونی توابع و تخمین 

 یافزارهانرم نيپركاربردتر. يکی از بهترين و دينمایمی ی آمارهادادهو مطلوب از  مؤثركمک شايانی به استفاده 

ی مختلف آماری برای اطمینان از صحت نتايج هاآزمونبرای برآورد رگرسیونی توابع مختلف و انجام  مورداستفاده

 مزبور است. افزارنرم آمدهدستبه

 

 

 

http://iranelearn.com/?p=9583
http://iranelearn.com/?p=9583
http://iranelearn.com/download/software
http://iranelearn.com/?p=12023
http://iranelearn.com/?p=12023
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 دوره اهداف
  اقتصادی تخصصی افزارنرمآشنايی با 

  عملی و تئوری لحاظ به كاربردی اقتصادسنجی هایروشارائه 

  كمی هایروش به اقتصادی هایسیاستتحلیل 

  بازارهای ازجمله مختلف بازارهای بینیپیشمعرفی الگوهای 

  یمال

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد یهافرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 كشور سراسر در هاگلخانه صاحبان 

 سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهكارشناسان شركت 

 ممیزين انرژی 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 دکتر تیمور محمدی

 ،مدرس و عضو  دكتری اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبائی

 ئیدانشگاه عالمه طباطبا علمیهیئت
 

 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 انتخاب مدل، های ابتدائی تخمین و معیارهای ها، روشهای کاری و ورود و ساخت دادهساختن فایل

 ای و سیستمیهای تك معادلهروش

o ای برمقدمه Eviews 

 های نیمه پارامتری در بحث انرژیهای تابلوئی و مدلهای سری زمانی دادهروش 

o هابررسی مانائی داده 

o های رگرسیونمدل 

o هایمفاهیم آماره R-square و F-statistics 

o بررسی همبستگی 

o بررسی ناهمسانی 
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o بینی ايستا و پوياپیش 

o – علیت گرانجر 

o – آزمون هم انباشتگی 

o – آزمون ريشه واحد 

 

 دوم روز

 افزارهای اقتصادسنجی در کاربرد متدها و نرم

 های انرژیبینی و تخمین مدلپیش

o مدل تصحیح خطا 

o  خطای برداریمدل تصحیح 

o مدل VAR نامقید 

o سیستم معادالت همزمان 

 مورداستفاده در اقتصادسنجی مالی های مدل

 هابررسی مدل -

o لگوهای هم انباشتگیا ARDL 

o الگوهای خود توضیح برداری ساختاری 

SVAR 

o های خانوادهمدل ARCH و GARCH 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 10 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد و كامپیوتر بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 (M&V) انرژی جوییصرفه گذاریصحه و گیریدوره اندازه

گذاری و محاسییبه، صییحه منظوربهها آوری و تحلیل دادهگیری، جمعريزی، اندازهگذاری فرآيند طرحگیری و صییحهاندازه

 ازآنجاكهسییازی مصییرف انرژی اسییت. های بهینههای محقق شییده پس از اجرای راهکارجويیگزارش دهی صییرفه

صرف بوده و صرفه ستقیم  طوربهجويی بیانگر كاهش م صرفه یریگاندازهقابلم ست، میزان  سه جويی از طريق منی قاي

 .شودالزم مربوط به تغییر شرايط، تعیین می هاییحتصحعمال و ا مقادير مصرف قبل و بعد از اجرای پروژه

 :شامل تمام يا برخی موارد زير است M&V هایفعالیت

 نصب، كالیبراسیون، تعمیرات و نگهداری كنتورها 

 گریاطالعات و غربال یآورجمع 

 قبولقابلهای محاسباتی و مفروضات توسعه و تدوين روش 

 گیری شده قبل و بعد از اجرای راهکارهای اندازهاستفاده از دادهجويی با انجام محاسبات صرفه 

 هاگزارش یدتائجويی محقق شده و تضمین كیفیت و گزارش دهی میزان صرفه 

سعه مفهوم سطح جهان، روشدر پروژه M&V پس از تعريف و تو ها و الگوهای مختلفی های ارتقای كارايی انرژی در 

هدف  به  یل  فهكه ه موردنظربرای ن يد. يکی از مان سییینجش میزان صیییر تدوين گرد اين  ينترمهمجويی اسیییت 

بوده كه توسییط سییازمان ارزيابی  (IPMVP1) عملکرد یگذارصییحهو  یریگاندازه المللیبینها، پروتکل دسییتورالعمل

 .گرفته استقرار می مورداستفادهمیالدی  1225است و از دهه  شدهارائه (EVO3) كارايی

 از يکی ن،كرب و انرژی سازیبهینه هایپروژه اجرای منظوربه مالی تأمین هایچالش و كنونی اقتصادی شرايط به توجه با

 رفع قانون 13 ماده ازجمله انرژی عملکرد بر مبتنی قراردادهای هایپتانسیل از استفاده فعلی شرايط از رفتبرون هایراه

 كه است لیماق سبز صندوق ازجمله المللیبین محیطیزيست حمايتی هایصندوق و كشور مالی نظام ارتقا و تولید موانع

. است انرژی دعملکر گذاریصحه و گیریاندازه فرايند صحیح اجرای هاپتانسیل اين از استفاده ناپذيريیجدا الزامات از يکی

پذير و ارتقا نظام مالی قانون رفع موانع تولید رقابت 13های ماده طرح ازجملهيکی از الزامات قراردادهای مبتنی بر عملکرد 

گذاری گیری و صحهگذاری عملکرد انرژی است. هدف از اين دوره تشريح مبانی اندازهگیری و صحهكشور اندازه

ه اين پروتکل با ( و مقايسIPMVPگذاری عملکرد )گیری و صحهالمللی اندازهجويی انرژی مبتنی بر پروتکل بینصرفه

 است. ISO 50015الزامات استاندارد 

                                                            
 

1 International Performance Measurement and Verification Protocol 

 
2 Efficiency Valuation Organization 
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 مبانی تشريح دوره اين از هدف

 گذاریصحه و گیریاندازه

 تنیمب كربن و انرژی جويیصرفه

 گیریهانداز المللیبین پروتکل بر

 عملکرد گذاریصحه و

(IPMVP )اين مقايسه و 

 استاندارد الزامات با پروتکل

ISO 50015 است. 

 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی گاز 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد یهافرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

 و خصوصی یدولتشبهی بخش هامديران انرژی و مسئوالن راهبری سیستم مديريت انرژی در شركت 

 های كارايی انرژیگذاران دولتی برنامهطراحان و سیاست 

  سازی انرژیهای خدمات انرژی، تأسیساتی و بهینهشركتكارشناسان 

  مديريت انرژی سیستم استقرار دهندگانممیزين انرژی و 

 انرژی های مبتنی بر عملکردگذاری فعال در تأمین مالی پروژههای سرمايهكارشناسان صنعت بانک و بیمه و شركت 
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 رزومه و معرفی استاد دوره

 از CMVP المللیبین هایگواهینامه دارای مدرسین توسط دوره این

 هایپروتکل و استانداردها با مطابق و (EVO) كارایی ارزیابی سازمان

 شود.می تدریس یالمللنیب شده دیتائ

 

 

 
 

 دوره بندیزمان طرح درس و

 M&V در اساسی اصول و کلیدی مفاهیم مقدمه، -اول روز

 یگذارصحه و یریگاندازه تعريف 

 هایپروژه گذاریصحه و گیریاندازه مختلف هایپروتکل 

 كربن تجارت و انرژی سازیبهینه

 یپیشینه EVO و IPMVP 

 آن انواع و عملکرد بر مبتنی قرارداد 

 در یگذارصحه و گیریاندازه انجام اهمیت و داليل 

 عملکرد بر مبتنی یهاپروژه

 هايیجوصرفه كلی معادله 

 یگزينه چهار IPMVP ساده هایمثال با همراه 

 پروتکل گرفتن خدمت به مراحل IPMVP 

 به مربوط هایهزينه یرابطه M&V قطعیت عدم و 

 عملکرد بر مبتنی قراردادهای در گذاریصحه و گیریاندازه 

 جديد وسازساخت در گذاریصحه و گیریاندازه 

 طرح يک چگونه M&V يک مختلف هایطرف به مناسب 

 كند؟می كمک عملکرد بر مبتنی قرارداد

 هر معايب و محاسن بررسی و گزينه هر برای عملی هایمثال 

 گزينه

 رفتهازدست اطالعات 

 گذاریصحه و گیریاندازه بودجه 

 مبنا خط تصحیح 

  گذاریصحه 
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 M&V طرح جزئیات: روز سوم

 طرح يک بايد چرا M&V باشیم؟ داشته 

 شود؟ انجام بايد گذاریصحه و گیریاندازه زمانی چه 

 گذاریصحه و گیریاندازه اصول 

 متقابل اثرات و گیریاندازه مرزهای 

 مقابل در شده اجتناب (هزينه) انرژی :جويیصرفه نوع 

 شده نرمال جويیصرفه

 مستقل متغیرهای 

 بیابیم؟ را اطالعات كجا از 

 ثابت عوامل و مبنا خط (factors static) 

 مبنا خط دوره طول 

 گیریاندازه تجهیزات 

 گیریاندازه مشکالت 

 مقايسه IPMVP 50015 و ISO 

 داده تحلیل هایروش 

 گذاریارزش برای انرژی واحد قیمت از استفاده 

 هاجويیصرفه

 هاداده كردن گرد و قطعیت عدم ،یبردارنمونه اصول 

 كیفیت كنترل 

 طرح خالصه محتوای و یده گزارش اصول M&V 

 از تبعیت IPMVP 

 گزينه يک انتخاب 

 موردی پرسش 

 

 

 
های دوم: معرفی انواع روش روز

 گذاریصحه گیری واندازه

 

 اصالح جداسازی جزئیات اول: روش

 مايملک كل جزئیات دوم: روش

 دهش كالیبره سازیشبیه جزئیات سوم: روش

 محدود گیریاندازه زمان روش
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 آزمونچهارم: روز 

و در صورت موفقیت در سپری  قرارگرفتهاين دوره طی يک آزمون تستی در روز چهارم مورد ارزيابی  آموختگاندانش

كارشناسان مورد  عنوانبهقادرند تا گردد. دارندگان اين مدرك اعطا می هاآنبه  ICMVPكردن اين آزمون، گواهینامه 

را  13های ماده های مربوط به قراردادهای مبتنی بر عملکرد نظیر طرحمصرف سوخت، طرح سازیبهینهشركت  یدتائ

 مورد ارزيابی و كارشناسی قرار دهند.

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد و كامپیوتر بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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 دوره معیار مصرف انرژی

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات  11بر طبق مفاد ماده  

رفی و های مصبر و فرآيندهای صنعتی، معدنی و كشاورزی، همچنین استاندارد كیفیت انواع سوختآالت انرژی و ماشین

رد مذكور ملزم به رعايت آن باشند توسط كار گروهی متشکل از برق به ترتیبی كه تولیدكنندگان و واردكنندگان موا

، مؤسسه استاندارد و تحقیقات جمهوریسرئريزی و نظارت راهبردی های نفت، نیرو، معاونت برنامهنمايندگان وزارتخانه

 .رسدران میوزي یاتهشود و به تصويب ربط تدوين میهای ذیو وزارتخانه زيستیطمحصنعتی ايران و سازمان حفاظت 

همچنین بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد، پس از تصويب استانداردهای مربوط در كمیته مزبور، اين استانداردها 

همانند استانداردهای اجباری توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران  الذكرفوقنامه اجرايی قانون بر طبق آيین

 .و منتشر گرديده است شدهينتدواستاندارد مصرف انرژی در صنايع مختلفی  آمد. تاكنون درخواهدبه اجرا 

مشمول مقررات  هاآنهای سازمان ملی استاندارد ايران، واحدهای تولیدی كه فرايند تولید بر اساس وظايف و مأموريت

باق موفق به دريافت گواهینامه انط هاآنتعدادی از  بینينازاگیرند كه مورد بازرسی قرار می انداستانداردشدهاجرای اجباری 

 .انداستانداردشدهمعیار مصرف انرژی از سازمان ملی 

 كشور نعتص بخشیانرژ مصرف شدت كنترل در سزايی به یرتأث شکیب استانداردها اين بر صحیح نظارت و اجرا تدوين،

 دها،استاندار از آگاهی قانون، در مختلف مدخالن ذی برای شدهیینتع قانونی هاییتمسئول به توجه با و داشت خواهد

 .رسدیم نظر به یرضرو مربوطه اجرايی هاینامهینآئ و قوانین

 



 
 

124 

 
 

 دوره اهداف و دستاوردهای

 ترينمهم از يکی انرژی، مصرف معیار استانداردهای تدوين

 تعیین و مناسب چارچوب ايجاد راستای در كشور كالن اقدامات

 در انرژی عملکرد بهبود بسترسازی جهت قانونی الزامات

 رد موردنیاز سازیزمینه همچنین و ساختمانی و صنعتی واحدهای

 تولید ريزیبرنامه و تقاضا به مربوط هایبینیپیش انجام راستای

 نفت صنعت حوزه فعاالن آشنايی باهدف دوره اين. هست انرژی

 هشدتدوين صنعت در هاآن كارگیریبه و قوانین اين با گاز و

 .است

 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی گاز 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

  نیرو، صنعت، معدن، تجارت و سازمان ملی استاندارد یهاخانهمديران و كارشناسان انرژی در وزارت 

  ی بازرسی استانداردهاشركتمديران و بازرسی 

  واحدهای صنعتیمديران عامل و مديران انرژی 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس مهدی جمالی

 كارشناس ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه تهران 

 یانرژ بازرسی هایشركت صنفی انجمن دبیر 

  شركت بهینه سازان صنعت تأسیسات مديرعامل 

 كشور بر انرژی صنايع در انرژی بازرسی پروژه 055 از بیش بر نظارت و مديريت 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 

 اول روز

 مفاهیم و مبانی معیار مصرف انرژی 

 ی ساختمانهابخشی تعیین معیار مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و هاروش 

 مقایسه نسبی معیار مصرف انرژی واحدهای صنعتی با کشورهای منتخب 

 آشنایی با برچسب انرژی 

  معیارهای جهانیمقایسه برچسب انرژی در کشور با 

 ضوابط و مقررات کشور در خصوص معیار مصرف انرژی 

 انرژی مصرف معیار با مرتبط استانداردهای معرفی 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
 .باشد و كامپیوتر بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

 .است شدهينتدوصنعت نفت  225553آموزشی  كد دوره یهاسرفصلبر اساس اين دوره 
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 ISO 19011 و ISO 50001 بر مبتنی انرژی مدیریت سیستم داخلی دوره ممیزی

 هایهزينه و مصرف كاهش و مديريت منظوربه جهان سراسر در هاسازمان اكثر توسط ISO 50001 استاندارد امروزه

( EnMS) انرژی مديريت سیستم سازیپیاده برای جامعی و كامل چارچوب ISO 50001 گیرد،می قرار مورداستفاده انرژی

 و ندگانتولیدكن تا بزرگ هایكنندهيعتوز از هاسازمان برای مناسبی هایفرصت استاندارد اين. نمايدمی ارائه سازمان در

 .كندمی فراهم انرژی مصارف و سازمان هایهزينه در خصوص بیشتر يریپذانعطاف جهت كوچک، یوكارهاكسب

 همخوانی از تا دارد ضرورت داخلی ممیزی انجامريزی و اجرای سیستم مديريت انرژی در يک سازمان، بعد از طرح

EnMS هیبدي. گردد ارزيابی انرژی مديريت سیستم اهداف شدن برآورده همچنین و شود حاصل اطمینان 05551ايزو  با 

 .گردد برطرف ناسازگاری و ناهمخوانی هرگونه پیشگیرانه و اصالحی اقدامات انجام با بايد است

 و ممیزی برنامه يک مديريت ممیزی، اصول شامل، مديريتی هایسیستم ممیزی برای راهنمايی 12511 ايزو ستانداردا

 فردی و ممیزان صالحیت و ارزيابی همچنین و سیستم مديريت انرژی ازجمله مديريتی سیستم هایممیزی انجام نحوه

 .است نمايدمی مديريت را ممیزان و ممیزی برنامه كه

 به نیاز اي و مديريتی هایسیستم خارجی يا داخلی ممیزی انجام به نیاز كه هايیسازمان كلیه برای 12511 ايزو استاندارد

 واهدش آوردن به دست منظوربه مدون و مستقل ،مندنظام فرآيندی ممیزی. دارد كاربرد دارند، ممیزی برنامه يک مديريت

 .شوندمی برآورده ممیزی معیارهای حدی چه تا اينکه نمودن مشخص برای عینی صورتبه هاآن ارزيابی و ممیزی
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 دوره اهداف

 هایسیستم داخلی ممیزی های تکنیک با آشنايی

 هایاستاندارد سری بر مبتنی انرژی مديريت

ISO50001  وISO 19011  ممیزی انجام نحوهو 

 هاسازمان در داخلی

 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی گاز 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

  و خصوصی یدولتشبهی بخش هادر شركتمديران انرژی 

 های بلندمرتبهمديران و كارشناسان انرژی واحدهای صنعتی و ساختمان 

 ها در واحدهای در حال استقرار سیستم مديريت انرژیمديران و كارشناسان واحد مديريت سیستم 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مرادی جوادمهندس 

 مديريت صنعتی یسانسلفوق 

 شركت مديريت پیشگام پويش سیستم يرعاملمد 

 اساس بر كیفیت مديريت هاییستمس استقرارهای مدير پروژه 

، ISO/TS 16949-2002 ،ISO 9001-2000 هایاستاندارد

ISO13485-2003اساس بر انرژی مديريت سیستم ، استقرار 

 ، استقرارEN16001:2009 و ISO50001-2011 استاندارد

 بر یاحرفه بهداشت ، ايمنی ومحیطیيستز مديريت هاییستمس

در  OHSAS 18001 و ISO14001-2004 استاندارد اساس

 های مختلف دولتی و خصوصیبخش

 های مديريتی مختلفهای تخصصی سیستممدرس دوره 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 

 
 اول روز

  تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت انرژی

 ابتدای دورهدر 

 مبانی ممیزی 

 اهداف ممیزی 

 ( سر ممیزLead Auditor) 

 ( ممیزی شوندAudited) 

 متقاضی 

 ( عدم انطباقNon Conformity) 

 مشاهدات ممیزی 

 

 تعریف اشخاص 

 انواع ممیزی 

 ( ممیزی داخلیInternal Audit) 

 ( ممیزی خارجیExternal Audit) 

 در ممیزی  یردرگهای( اشخاص )طرفAudit 

party 

 ممیزی کفایت مستندات 

 ممیزی محصول 

 ممیزی بازرسی 

 ممیزی فرآیند 
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 دوم روز

 ممیزی سیستم مدیریت کیفیت 

 اصول ممیزی 

  مفاهیم و الزاماتISO50001:2011 

 مدیریت یك برنامه ممیزی 

 اهداف و دامنه برنامه ممیزی 

 های اجرايی برنامه ممیزیها، منابع و روشمسئولیت 

  برنامه ممیزیاجرای 

 سوابق برنامه ممیزی 

 پايش و بررسی برنامه ممیزی 

 های ممیزیفعالیت 

 آغاز ممیزی 

 برسی مستندات 

 های ممیزی در محلآمادگی جهت فعالیت 

 های ممیزی در محلانجام فعالیت 

  ،و توزيع گزارش ممیزی یدتائتهیه 

 خاتمه ممیزی 

 انجام ممیزی پیگیری 

 شایستگی و ارزیابی ممیزان 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشد.فضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 تكمیلیتوضیحات 
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 EFQMو  INQAتربیت ارزیاب بر اساس مدل دوره 

در  هادسییتگاهابزاری قوی برای سیینجش میزان اسییتقرار  عنوانبه، وكاركسییبتعالی سییازمانی يا سییرآمدی  هایمدل

وفقیت میزان م تواندیميک سازمان  كهينا، ضمن هامدلاين  یریكارگبه. با شوندیممختلف به كار گرفته  یهاسازمان

بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزيابی قرار دهد، امکان مقايسییه عملکرد خود با سییاير  یهابرنامهخود را در اجرای 

 نيترعمده ازجملهآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاهرا خواهد داشت. نظر به اينکه  هاآنبا بهترين  يژهوبهو  هاسازمان

و در  ، لذا همواره بايستی در مسیر تعالی بودهباشندیمتولید دانش و فناوری و تربیت دانشجويان  نهادهای علمی و بانیان

هدف اصلی اين پژوهش، بررسی مزايا و دستاوردهای  .باشند درحركتسرآمد، پیشاپیش محیط رقابتی  یهاسازمانزمره 

شگاهدر  EFQM تعالی یهامدل یریكارگبه ساتو  هادان س ست كه با اثبات كارآمدی،  آموزش عالی مؤ از آن  توانیما

هر واحد دانشگاهی و مقايسه هر واحد دانشگاهی  يابیخودارزالگويی مناسب جهت ايجاد فرهنگ تعالی، امکان  عنوانبه

فرهنگ دانشگاهی  یرتأثمعرفی گرديده، سپس  اختصاربه EFQM در اين مقاله ابتدا مدل تعالی .نمود ارائهبا ساير واحدها 

و سیییپس مواردی از  شیییدهیبررسییی هادانشیییگاهتعالی در  یهامدليک عامل كلیدی و پیش برنده در اجرای  عنوانبه

و  EFQM آموزش عالی سییاير كشییورها در اجرای مدل تعالی مؤسییسییاتو  هادانشییگاهمشییابه در برخی از  هاییتفعال

به جهت نشان دادن  هايابیخودارزاز عملکرد مدل و  هآمددستبهو نتايج  قرارگرفته موردبحث شدهانجام هایيابیخودارز

سی  یراتتأث شگاهی برر ضمن بیان  گرددیممثبت اجرای مدل در فرآيندهای دان  اجرايی مدل هایيتمحدودو در انتها 

 یهادانشییگاهدر  EFQM مدل تعالی یریكارگبهعدم  .شییودیم ارائهكشییور  یهادانشییگاهدر ايران، مدلی جهت  يژهوبه

جايزه كیفیت وجود دارد و اين مدل  25و مدل سرآمدی ملی  75از است كه در جهان بیش  یدر حالور تا مقطع فعلی كش

واژگان:  .باشییندیممعتبر جهان  یهادانشییگاهبرخوردار اسییت و در كانون توجه  ایيژهودر صیینعت كشییورمان از جايگاه 

 .، كیفیت، فرآيندخودارزيابی ،TQM كیفیت فراگیر مديريت ،EFQM كلیدی مدل سرآمدی
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 دوره اهداف

 آشنايی كامل بت معیارهای توانمند سازها 

  نتايج یارهایمعآشنايی كامل با 

 آشنايی كامل با منطق رادار 

  یازدهیامت یهاروشآشنايی كامل با 
 

 مخاطبین و گروه هدف

 مديران و كارشناسان انرژی 

 ی و خصوصیدولتشبهی بخش هامديران انرژی در شركت 

 های بلندمرتبهمديران و كارشناسان انرژی واحدهای صنعتی و ساختمان 

  در واحدهای در حال استقرار سیستم مديريت انرژی هادستگاهمديران و كارشناسان واحد مديريت 

 نیاز دورهپیش

 EFQMو  INQA یهامدلآشنايی با  یهادوره

 رزومه و معرفی استاد دوره

 بطحائیان محمدرضا

 مديريت ارشد كارشناس 

 صنايع مهندسی كارشناس 

 مديريتی استانداردهای مدرس و سرممیز 

 تعالی یهامدل مدرس و ارزياب سر 

 نیتأم زنجیره نهیدرزم مشاور و مدرس 

 و استراتژيک مديريت نهیدرزم مشاور 

 ... 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 دوم و اول روز

 درس یکم: تاریخچه و مفاهیم 

  تعالی و جوايز كیفیت یهامدلتاريخچه 

 تاريخچه بنیاد مديريت كیفیت اروپا و مدل تعالی EFQM 

 مفاهیم و تعاريف 

 درس دوم: راهبری 

 رهبری چیست؟ 

 تحول در رهبری 

 نقش رهبران 

 

 مديريت و رهبری 

 ظهور و بروز رهبری 

 آرمان یستأس 

 و فرهنگ تعالی هاارزش 

  زيرساخت رهبری عنوانبهارتباطات 

  نماينده و شاخص تحول عنوانبهرهبری 

 مشاركت در تغییر 

 بازبینی و بهبود راهبری 

 راه بهبود چیست؟ 

 

 سوم روز

  :و راهبرد یمشخطدرس سوم 

 و راهبرد چیست؟ یمشخط 

 انتظارات ذينفعان 

  آينده  یریگجهتاز كدام منابع، اطالعات الزم را برای

 ؟كنیمیمكسب 

  توسعه یهاطرحكردن  روزبهتوسعه، بازبینی و 

  نگريندهآ یهاطرحفراگیر كردن 

 خودارزيابی و معیارهای EQA 

 درس چهارم: کارکنان و منابع انسانی 

  ؟كنیمیم یدتأكچرا بر كاركنان 

 پاداش، توجه و به رسمیت شناختن كاركنان 

 بازبینی و بهبود مديريت منابع انسانی 

 چگونه بهبود ببخشیم؟ 

  :ها و منابعمشارکتدرس پنجم 

 تجاری هاییها و همکارمشاركت 

 منابع  

 رس ششم: فرایندهاد 

 فرايند چیست؟ 

 فرايندهای كلیدی كدام هستند؟ 

  گرا يندفراساختار سازمانی 
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 شناخت كاركنان 

  منابع انسانی يزیربرنامهمشاركت، توسعه و 

  منابع انسانیمديريت و پرورش 

 افزايش صالحیت كاركنان 

 ارزشیابی كاركنان 

 آموزش كاركنان 

 تفويض اختیار، سهیم كردن كاركنان در كار 

 گروه سازی 

 پارادوكس تفويض اختیار 

 ارتباطات 

 طراحی تفصیلی فرايند 

 ارزيابی فرايند 

 بازبینی فرايندها 

 ايمنی هاییهتوص 

 استمرار بهبود فرايند 

 درس هفتم: نتایج مشتریان 

 اهمیت نتايج مشتريان 

  كرده و گزارش كنیم یریگاندازهمواردی را كه بايد 

 تهیه گزارش 

 

 

 روز چهارم و پنجم

 درس هشتم: نتایج کارکنان 

 اهمیت نتايج كاركنان 

 سنجش نتايج كاركنان 

 طرح نتايج و اقدام 

 درس نهم: نتایج جامعه 

 چرا نتايج جامعه مهم هستند؟ 

 تولید نتايج ملموس 

  ؟رسانیمیمچگونه نتايج را به اطالع ديگران 

 درس دهم: نتایج کلیدی عملکرد 

  كندیمذهن همیشه از آخر آغاز 

  و نتیجه گرا یریگاندازهايجاد يک فرهنگ 

 درس یازدهم: منطق رادار و امتیازدهی 

 تعريف خودارزيابی 

 مزايای خودارزيابی برای سازمان 

 فرايند عمومی خودارزيابی 

 خودارزيابی یهاروش 

 رويکرد پرسشنامه 

 مزايای رويکرد پرسشنامه 

 رويکرد پرسشنامه هایيسکر 

 رويکرد كارگاهی 

 مزايای رويکرد كارگاهی 

  پرو فرمارويکرد (ProForma) 

  جايزه سازییهشبرويکرد 

  جايزه سازییهشبمزايای رويکرد 
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 منطق رادار 

  توانمند سازهارادار برای 

 توانمند سازهاماتريس  یریكارگبه 

  نتايجرادار برای 

 ماتريس نتايج یریكارگبه 

 امتیازدهی برای مدل تعالی EFQM 

  بر اساسدرس دوازدهم: خودارزیابی سازمانی 

 EFQM مدل تعالی

 جايزه سازییهشبرويکرد  هایيسکر 

  مقايسه بین رويکردهای مختلف و انتخاب

 رويکرد ينترمناسب

  بهبود و نقش  هایینهزمتعیین نقاط قوت و

 امتیازدهی

 خالصه فرايند خودارزيابی 

  یهاسازمانپیشنهادهايی برای انجام خودارزيابی در 

 نیايرا

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشد.فضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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  EFQMو  INQAی بر اساس مدل ابیخودارزدوره 

در  هادسییتگاهابزاری قوی برای سیینجش میزان اسییتقرار  عنوانبه، وكاركسییبتعالی سییازمانی يا سییرآمدی  یهامدل

وفقیت میزان م تواندیميک سازمان  كهينا، ضمن هامدلاين  یریكارگبه. با شوندیممختلف به كار گرفته  یهاسازمان

د با سییاير بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزيابی قرار دهد، امکان مقايسییه عملکرد خو یهابرنامهخود را در اجرای 

 نيترعمده ازجملهآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاهرا خواهد داشت. نظر به اينکه  هاآنبا بهترين  يژهوبهو  هاسازمان

و در  ، لذا همواره بايستی در مسیر تعالی بودهباشندیمنهادهای علمی و بانیان تولید دانش و فناوری و تربیت دانشجويان 

هدف اصلی اين پژوهش، بررسی مزايا و دستاوردهای  .باشند درحركتپیشاپیش محیط رقابتی  سرآمد، یهاسازمانزمره 

شگاهدر  EFQM تعالی یهامدل یریكارگبه ساتو  هادان س ست كه با اثبات كارآمدی،  مؤ از آن  توانیمآموزش عالی ا

هر واحد دانشگاهی و مقايسه هر واحد دانشگاهی  يابیخودارزالگويی مناسب جهت ايجاد فرهنگ تعالی، امکان  عنوانبه

فرهنگ دانشگاهی  یرتأثمعرفی گرديده، سپس  اختصاربه EFQM در اين مقاله ابتدا مدل تعالی .نمود ارائهبا ساير واحدها 

و سیییپس مواردی از  شیییدهیبررسییی هادانشیییگاهتعالی در  یهامدليک عامل كلیدی و پیش برنده در اجرای  عنوانبه

و  EFQM آموزش عالی سییاير كشییورها در اجرای مدل تعالی مؤسییسییاتو  هادانشییگاهمشییابه در برخی از  هاییتفعال

به جهت نشان دادن  هايابیخودارزاز عملکرد مدل و  آمدهدستبهو نتايج  قرارگرفته موردبحث شدهانجام هایيابیخودارز

سی  یراتتأث شگاهی برر ضمن بیان  گرددیممثبت اجرای مدل در فرآيندهای دان  اجرايی مدل هایيتمحدودو در انتها 

 یهادانشییگاهدر  EFQM مدل تعالی یریكارگبهعدم  .شییودیم ارائهكشییور  یهادانشییگاهدر ايران، مدلی جهت  يژهوبه

جايزه كیفیت وجود دارد و اين مدل  25و مدل سرآمدی ملی  75از است كه در جهان بیش  یدر حالكشور تا مقطع فعلی 

واژگان:  .باشییندیممعتبر جهان  یهادانشییگاهبرخوردار اسییت و در كانون توجه  ایيژهودر صیینعت كشییورمان از جايگاه 

 .، كیفیت، فرآيندخودارزيابی ،TQM كیفیت فراگیر مديريت ،EFQM كلیدی مدل سرآمدی
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 دوره اهداف

 مخاطبین و گروه هدف

 مديران و كارشناسان انرژی 

 ی و خصوصیدولتشبهی بخش هامديران انرژی در شركت 

 های بلندمرتبهمديران و كارشناسان انرژی واحدهای صنعتی و ساختمان 

  در واحدهای در حال استقرار سیستم مديريت انرژی هادستگاهمديران و كارشناسان واحد مديريت 

 

 

 

لی و هدف اص باشندیمپايه و اساس مدل  درواقعاست و  بناشدهفاهیم بنیادی سرآمدی اصولی است كه مدل بر آن م

 نتیجه 1 - :هستدر سازمان است كه به شرح اصول هشتگانه زير  هاآن سازییجارمدل دسترسی به اين مفاهیم و 

كار كند كه به نتیجه مطلوب دست  یاگونهبهسرآمد باشد بايد  خواهدیمكه  سازمانی Orientation Results گرايی

 Focus یمدار یمشتر 2 -متوازن جلب نمايد؛  طوربهپیدا كند و اين نتیجه بايد نظر تمامی ذينفعان سازمان را 

Customer داوری نهايی در مورد كیفیت محصوالت و خدمات با مشتری است، جلب نظر مشتری اهمیت  ازآنجاكه

رهبری يعنی تعیین اهداف و  Purpose of Constancy & Leadership رهبری و ثبات در مقاصد 3-دی دارد؛ زيا

 هایتواقعمديريت مبتنی بر فرآيندها و  4 -ايجاد انگیزه در افراد برای تالش در جهت دستیابی به اهداف سازمان؛ 

Facts & Processes by Management  فرآيندها و هادستگاهاز  یامجموعه به كمکسازمان سرآمد، بايد ،

 Involvement & Development توسعه و مشاركت كاركنان 5-، مديريت شود؛ یوستهپهمبهمرتبط و  هاییتواقع

People  يادگیری، نوآوری  6 -سرآمد باشد بايد مشاركت كاركنان را در امور به حداكثر برساند؛  خواهدیمسازمانی كه

سرآمد باشد،  خواهدیمسازمانی كه  Improvement & Innovation, Learning Continuous و بهبود مستمر

فصلنامه بصیرت،  102بايد وضع موجود را به چالش بطلبد و به يادگیری و نوآوری در سازمان اهمیت زيادی بدهد؛ 

راكت يک رابطه تجاری ش Development Partnership هاشراكتتوسعه  7- 1266 پايیز ،44سال شانزدهم، شماره 

ديگر شريک شود كه برای سازمان  یهاسازمانسرآمد باشد بايد به نحوی با  خواهدیماست. سازمانی كه  درازمدت

كه خواهد  سازمانیم Responsibilities Social Corporateاجتماعی  هاییتمسئول 8-ايجاد كند؛  افزودهارزش

 .سرآمد باشد بايد به جامعه توجه زيادی داشته باشد و فراتر از انتظارات جامعه عمل كند
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 رزومه و معرفی استاد دوره

 بطحائیان محمدرضا

 مديريت ارشد كارشناس 

 صنايع مهندسی كارشناس 

 مديريتی استانداردهای مدرس و زیم سرم 

 تعالی یهامدل مدرس و ارزياب سر 

 نیتأم زنجیره ٔ  نهیدرزم مشاور و مدرس 

 و استراتژيک مديريت زمینه در مشاور 

 ... 

 

 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 درس یکم: تاریخچه و مفاهیم 

o  تعالی و جوايز كیفیت یهامدلتاريخچه 

o  تاريخچه بنیاد مديريت كیفیت اروپا و مدل
 EFQM تعالی

o مفاهیم و تعاريف 

 درس دوم: راهبری 

o رهبری چیست؟ 

o  رهبریتحول در 

o نقش رهبران 

o مديريت و رهبری 

o ظهور و بروز رهبری 

o آرمان یستأس 

o ها و فرهنگ تعالیارزش 

o عنوان زيرساخت رهبریارتباطات به 

o عنوان نماينده و شاخص رهبری به
 تحول

o مشاركت در تغییر 

o بازبینی و بهبود راهبری 

o راه بهبود چیست؟ 

  :و راهبرد یمشخطدرس سوم 

o و راهبرد چیست؟ یمشخط 

o انتظارات ذينفعان 

o  از كدام منابع، اطالعات الزم را برای
 ؟كنیمیمآينده كسب  یریگجهت

o  یهاطرحكردن  روزبهتوسعه، بازبینی و 
 توسعه

o  نگريندهآ یهاطرحفراگیر كردن 

o خودارزيابی و معیارهای EQA 
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 دوم روز

 درس چهارم: کارکنان و منابع انسانی 

o  ؟كنیمیم یدتأكچرا بر كاركنان 

o شناخت كاركنان 

o  يزیربرنامهمشاركت، توسعه و 
 منابع انسانی

o مديريت و پرورش منابع انسانی 

o افزايش صالحیت كاركنان 

o ارزشیابی كاركنان 

o آموزش كاركنان 

o  تفويض اختیار، سهیم كردن
 كاركنان در كار

o گروه سازی 

o پارادوكس تفويض اختیار 

o ارتباطات 

o  پاداش، توجه و به رسمیت شناختن
 كاركنان

o زبینی و بهبود مديريت منابع با
 انسانی

o چگونه بهبود ببخشیم؟ 

  :و منابع هامشارکتدرس پنجم 

o تجاری هاییهمکارو  هامشاركت 

o منابع 

 درس ششم: فرایندها 

o فرايند چیست؟ 

o فرايندهای كلیدی كدام هستند؟ 

o گرا يندساختار سازمانی فرا 

o طراحی تفصیلی فرايند 

o ارزيابی فرايند 

o بازبینی فرايندها 

o ايمنی هاییهتوص 

o استمرار بهبود فرايند 

 درس هفتم: نتایج مشتریان 

o اهمیت نتايج مشتريان 

o  كرده  یریگاندازهمواردی را كه بايد
 و گزارش كنیم

o تهیه گزارش 

 درس هشتم: نتایج کارکنان 

o اهمیت نتايج كاركنان 

o سنجش نتايج كاركنان 

o طرح نتايج و اقدام 

 درس نهم: نتایج جامعه 

o  جامعه مهم هستند؟چرا نتايج 

o تولید نتايج ملموس 

o  چگونه نتايج را به اطالع ديگران
 ؟رسانیمیم

 درس دهم: نتایج کلیدی عملکرد 

o  كندیمذهن همیشه از آخر آغاز 

o  و  یریگاندازهايجاد يک فرهنگ
 نتیجه گرا
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 سوم روز

 درس یازدهم: منطق رادار و امتیازدهی 

o منطق رادار 

o  توانمند سازهارادار برای 

o توانمند سازهاماتريس  یریكارگبه 

o رادار برای نتايج 

o ماتريس نتايج یریكارگبه 

o امتیازدهی برای مدل تعالی EFQM 

  بر درس دوازدهم: خودارزیابی سازمانی

 EFQM مدل تعالی اساس

o تعريف خودارزيابی 

o مزايای خودارزيابی برای سازمان 

o فرايند عمومی خودارزيابی 

o خودارزيابی یهاروش 

o رويکرد پرسشنامه 

o مزايای رويکرد پرسشنامه 

o رويکرد پرسشنامه هایيسکر 

o رويکرد كارگاهی 

o  مزايای رويکرد كارگاهی 

o  برگیشپرويکرد (ProForma) 

o  جايزه سازییهشبرويکرد 

o  جايزه سازییهشبمزايای رويکرد 

o جايزه سازییهشبرويکرد  هایيسکر 

o  مقايسه بین رويکردهای مختلف و
 رويکرد ينترمناسبانتخاب 

o  بهبود و  هایینهزمتعیین نقاط قوت و
 نقش امتیازدهی

o خالصه فرايند خودارزيابی 

o  پیشنهادهايی برای انجام خودارزيابی در
 ايرانی یهاسازمان

 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 موردنیاز تجهیزات و امكانات
بايست مجهز به ويديو پروژكتور باشد.فضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

- 
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پایداری و های آموزشی حوزه دوره

 تغییر اقلیم
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  ستیزطیمحدوره عمومی انرژی و 

هم در  و یامنطقههیم در سطح  زيستیطمحروزافزون از انرژی،  استفادهاقتصادی بشر و  هاییتفعالمروزه با گسترش ا

اشییی ن كربن اكسیدیداست؛ تا جايی كیه نگرانیی در مییورد رونیید انتشییار  قرارگرفتهسطح جهانی مورد تهديد جدی 

یر  ی یرب آن ب ی یرات مخ ی یرژی و اث ی یرف ان ی یزايش مص ی یی از زيستیطمحاز اف  یزترينبرانگچالشو  ينترمهم، يک

ییش روی یود اقتصیادی و بهبكه میان رشد و توسعۀ  ایيهدوسوهمچنین روابط و قوانین جامعه بشری است.  مسیائل پ

گوناگونی در اين زمینه وجیود  هایيدگاهدوجیود دارد، از مسیائل بسییار مهیم و پیچییده اسیت و همیواره  زيستیطمح

یت یته اس ید اقتصادی متوازن و توسعه پايدار هستند و اين مهم مستلزم در نظر  .داش یان رش یف خواه یورهای مختل كش

سیییییوء  ستزگرفتن آثار  صرف انرژی بوده و عدم توجه به اين  محیطیي شی از تولید و م سئلهنا ات تبعییییی تواندیم م

 د.برای كشورها به همراه داشته باشرا  يریناپذجبران

و  صادی شده و سرعت درروند رشیداقت یهابخشبخش با ساير  اين بیشتر تعاملنیرژی موجب اوابستگی روزافزون بیه 

اخییر رشید اقتصادی جهان  یهادههطیی  كهیطوربهمصرف انرژی كیرده اسیت؛  توسیعه اقتصادی را وابسته به سطح

ست اما  و شده ؛ا صرف انرژی  ضا و م شدن، موجب افزايش تقا صنعتی  ضابخش زيادی از اين  ازآنجاكهروند  ابع از من تقا

 یظرمنو آلوده شدن هوا را به همراه دارد، در نگاه اولیه به  یاگلخانه یانتشار گازها هاآنو مصرف  شودیمفسیلی تأمین 

 زيستطیمحاما واقعیت آن است كیه رشید اقتصیادی لزومیاً  شودیم محیطیيستزرشید آيید اقتصیادی سیبب آلودگی 

 مصرف كه تنها در مراحیییل اولییییه رشییید، افیییزايش سريع دهندیمتجربی نشان  مطالعاتشواهد و  كندیتخريب نمرا 

یرو كهیدرحال شودیم زيستیطاقتصادی سبب آلودگی محانرژی اتفاق میافتد و رشد  یا ب ز طیی مراحیل بعیدی رشید، ب

یوء  یرات س یاهی و حساسو ارت محیطیيستزاث یطح آگ یای س ی بیشتر اهمیت محیطیيستزمسائل  عمومی هاییتق

یرف انرژی به دلیل  یداكردهپ یزايش مص ید اف یودگی  يابدیماز آن، كاهش  ینهو بهكارا  استفادهو رون  محیطیيستزو آل

 شود.یمهیم كمتیر 

، برای كاهش اثرات مخیرب ناشیی از مصرف روزافزون انرژی محیطیيستزلذا با توجه به مطالب فوق و اهمیت مسائل 

ستیطمحو تخريب  ست زي سائل ناآگاه، الزم ا سبت به م ستزی علمی ن صان ي ص سان و متخ شنا محیطی در میان كار

 یورهبهرچون افیزايش كیارايی انرژی كه منجر به كاهش مصرف و افزايش هم یهاروشيافته و با يشافزاصنعت نفت 

 دهند، آشنا شوند.یمكاهش را  زيستیطمحروند تخريب  گردند ویمو لذا انتشار آلودگی كمتری 
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 دوره و دستاوردهای اهداف

با  و كارشناسانآموزش متخصصان  از اين دوره هدف
های مفاهیم مديريت انرژی و ارتباط انرژی و آالينده

 مرتبط با آن است.

 

 مخاطبین و گروه هدف

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی گاز 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی نفت 

  (تابعه هایشركت-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهمديران و كارشناسان انرژی شركت ملی پااليش و پخش 

 (تابعه هایشركت-مديران و كارشناسان انرژی شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد 

 و خصوصی یدولتشبهی بخش هامديران انرژی در شركت 

 سازی انرژیتأسیساتی و بهینههای خدمات انرژی، كارشناسان شركت 

 برداری صنايعمسئولین بهره 

 مديران و كارشناسان فنی صنايع 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 دکتر احمد فضلی

 زيستمحیط-دكتری مهندسی انرژی 

  مصرف سوخت سازیبهینهمدير انرژی شركت 

 فتن مركزی آموزش انرژی سازیبهینه آموزشی استانداردهای تدوين كمیته عضو 

 وریرهبه سازمان مشاركت با انرژی كاربردی ابتکارات ملی جشنواره اولین دبیر 

 سوخت مصرف سازیبهینه شركت و انرژی

 كشور سطح در نفر 0555 برای انرژی سازیبهینه آموزشی هایكارگاه مدرس 

 ساختمان بخش در انرژی سازیبهینه جامع كتاب تدوين در مشاوره 

 نفت شركت یهاساختمان در انرژی ممیزی پروژه مدير 

 های كشوردر دانشگاه ساختمان در انرژی سازیبهینه رشته دروس طراح 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 انرژی یهاشاخص و مفاهیم -اول روز

 مفاهیم انرژی 

o ،اولیه، ثانویه، نهایی و مفید 

o  ی در ترازنامه انرژی كشورزیستمحیطرویکرد 

  زیستمحیطاثر مصرف انرژی بر 

 زیستمحیطهای های مصرف انرژی و ارتباط با آن با شاخصشاخص 

 ناشی از مصرف انرژی محیطیزیستهای شاخص انتشار آالینده 

 

 

 دوم: روز

  های صرف جویی انرژیکربن در طرح اکسیددیروش محاسبه شاخص معادل 

  اداری و تجاری هایساختمانها در کربن ناشی از انتشار آالینده اکسیددیشاخص انتشار 

 هاهای تجدید پذیر و اثر آن در کاهش انتشار آالیندهانرژی 

  زیستمحیطو  باانرژیقوانین کلیدی و راهبردی مرتبط 
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 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد. ويديو پروژكتوربايست مجهز به فضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
-- 
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  دوره آشنایی با مدیریت سبز

 

 و اجتماعی یتمسئول ضايعات، كاهش پايداری، به دستیابی برای نوآوری از استفاده یسازمانگسترده فرآيند سبز مديريت

 با كامل طوربه كه است استراتژيک و محیطیيستز اهداف رويکرد با و مستمر توسعه و يادگیری طريق از رقابتی مزيت

 .است شدهيکپارچه سازمان هایاستراتژی و اهداف

 خريبت از جلوگیری طبیعی، منابع حفظ در خصوص دوازدهم و يازدهم هایدولت راهبردهای از يکی عنوانبه سبز مديريت

 بخشنامه 13/50/1220 تاريخ در اساس اين بر. است اجرايی یهادستگاه در...  و انرژی مصرف كاهش ،زيستیطمح

 محترم معاونت و وبودجهبرنامه سازمان آموزشی و علمی امور توسعه وقت محترم معاونت توسط سبز مديريت دستورالعمل

 هایپارك و پژوهشی و آموزشی مراكز ها،دانشگاه به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت منابع مديريت و مالی اداری وقت

 .گرديد ابالغ فناوری و علم

 در آن املك تفهیم و است تعالی برنامه و تفکر يک دولتی هایارگان و هاسازمان برای سبز مديريت نظام برنامه شکیب

 محیطیستيز مديريت برنامه شدن اجرايی البته. است كشور توسعه به مندانعالقه و هاسازمان پرسنل همه مشاركت الزام

 اين در .است هاسازمان كاركنان و مديران توسط آن انجام به تمايل و محیطیيستز انديشه داشتن به ملزم هاسازمان در

 امری نآ برای شدهیمترس اهداف تحقق منظوربه آن مالی ینتأم هایروش و مديريت اين مختلف ابعاد با آشنايی راستا

 .است ضروری
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 دوره اهداف و دستاوردهای

حفظ  بااهمیت یرانفراگ يیدوره آشنا ينا یهدف از برگزار

مصرف  يريتسبز شامل مد يريتمد یاجرا نحوه و زيستمحیط

 يافت،كاهش مواد زائد جامد و باز یزاتو تجه یهآب، مواد اول ی،انرژ

 .استراستا  يندر ا هاآن

 

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی گاز زيستیطمحمديران و كارشناسان انرژی و 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفت زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 های كتشر-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهشركت ملی پااليش و پخش  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی

 (تابعه

 (تابعه هایشركت-شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنعت، معدن، تجارتو  نیرو یهاخانهدر وزارت  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 مراكز دولتی زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنايع زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس راشد حاجیان

 های انرژیمهندسی سیستم یسانسلفوق 

 شركت بهینه سازان صنعت  رئیس هیئت مديره و مدير فنی و مهندسی

 تأسیسات

  درزمینه انرژیكارشناس سازمان ملی استاندارد ايران 

 بازرس استانداردهای انرژی در صنايع 

 استقرار و صنايع در انرژی مصرف سازیینهبه و ممیزی هایدوره مدرس 

  ISO 50001 انرژی مديريت سیستم
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 دوره بندیزمان طرح درس و 

 اول روز

 تجاری و اداری هایساختمان در انرژی مصرف کاهش هایروش و انرژی مدیریت با آشنایی 

 آن محاسبه نحوه و ساختمان انرژی برچسب 

 ساختمان در آب مصرف کاهش هایروش و آب مدیریت 

 ساختمان در پسماند مصرف کاهش یهاروش و پسماند مدیریت 

 
 

 دوم روز

 ساختمان داخل هوای کیفیت صوتی آلودگی کاهش هایروش و صوت مدیریت 

 دولتی یهادستگاه و سبز مدیریت هایطرح اجرای اعتبار نیتأم نحوه 

 ساختمان در سرمایشی و گرمایشی نوین تکنولوژی 
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 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد. ويديو پروژكتور بايست مجهز بهفضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
-- 
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  کربن مدیریت نظام استقرار و برنامه تدوین دوره

ساس يافته شديدكننده بر ا شمندان، اثر ت شار گازهای گلخانههای دان سان بر تغییر اقلیم تداوم انت  شدهابتثهای و نقش ان

صادی ستم مديريت كربن، اقت سی ست.  شار گازهای  ينمؤثرترترين و ا صرف انرژی و كاهش انت راهکارهای كاهش م

 نمايد.میرا پايش و كنترل  هاآنهای سازمان ارائه داده و اجرای ها و استراتژیای را بر اساس سیاستگلخانه

ست از ایمجموعه كربن مديريت ستورالعمل و هاچهارچوب ها،سیا ست هايید شار كاهش و كنترل گیری،اندازه كه ا   انت

 یهافرصتسیستم مديريت كربن . نمايدمی محقق و طراحی گذاری،صحه قابل و مؤثر یاگونهبه را ایگلخانه گازهای

 د.كنايجاد می هاسازمانو پژوهشی در سطوح مختلف  محیطیيستزفنی، مالی،  ابعادكاری متعددی در 

صول دوره، اين در ستم سازیپیاده ا شار موجودی برآورد ،كربن مديريت سی ستاندارد  یگزارش ده و انت ساس ا بر ا

ISO14064  وGHG Protocol و همچنین مراحل و اقدامات الزم برای تدوين برنامه كربن سیییازمانی (Carbon 

Management Plan) شريح شار كاهش مسیرهای و شده ت ستفاده و انت   نگاه با المللیبین هایفرصت و هاحمايت از ا

 .گرددمی معرفی كشور فرآيندی صنايع به ويژه

های روزافزون توان به مواردی همچون محدوديتهايی كه بر ضرورت برگزاری اين دوره داللت دارند میپیشران ازجمله

ار ناشی از آن، های انتشالمللی مرتبط با پايش انتشار، قوانین و اسناد باالدستی، افزايش قیمت انرژی و هزينهبینملی و 

و  های مالیروزرسانی فناوری، دريافت مشوقها و بهافزايش سود اقتصادی در صورت كاهش انتشار، ارتقای سیستم

مخاطرات مستقیم ايمنی، افزايش اعتبار و برند جهانی و مطالبه  فناورانه، آمادگی مواجهه با سقف انتشار مجاز، كاهش

 ، اشاره كرد.نفعانیذمشتريان و 
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  دوره اهداف و دستاوردهای

برآورد  ینهدرزمكنندگان با مفاهیم، تعاريف، قوانین و اقدامات جاری در ايران و جهان هدف از اين دوره آشییینايی شیییركت

 Carbon Management(، استقرار سیستم مديريت كربن )Emission Inventoryای )موجودی انتشار گازهای گلخانه

System( در سازمان، كاهش انتشار، تدوين برنامه مديريت كربن )Carbon Management Plan سازمانی و استفاده از )

مخاطبین پس از شییركت در اين دوره  .اسییتمالی و فناورانه  هایتيحماالمللی برای دريافت های پشییتیبان بینمکانیزم

 توانند:می

 حدوده های انتشییییار در انواع و م

 سازمان را شناسايی و برآورد نمايند.

  سازمان يا پروژه شار يک  گزارش انت

 تحلیل كنند. آن رارا تهیه و نتايج 

  سیستم مديريت كربن برای سازمانی

 مستقر نمايند. آن راتدوين و 

  برنامه مديريت كربن برای يک

 آن را يیاجراسازمان تدوين و مقدمات 

 فراهم آورند.

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی گاز زيستیطمحمديران و كارشناسان انرژی و 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفت زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 های كتشر-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهشركت ملی پااليش و پخش  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی

 (تابعه

 (تابعه هایشركت-شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنعت، معدن، تجارتو  نیرو یهاخانهدر وزارت  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنايع زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

  محیطیيستزفعاالن 
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 رزومه و معرفی استاد دوره

 دکتر شایان سیف

 دكتری مهندسی شیمی از دانشگاه تهران 

 ای از گیری و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانهاندازههای مدير پروژه
های برآورد میزان نشر و روشهای گاز استانی، شركت مجموعه تأسیسات

ای در خطوط و تجهیزات روی زمینی اجرايی كاهش انتشار گازهای گلخانه
 انتقال گاز، ايجاد اطلس انتشار و استقرار مديريت كربن در پتروشیمی

 های آموزشی مديريت كربن و ارزيابی انتشار كربن در مجموعه مدرس دوره
 وزارت نفت

 كشور در كربن متعدد هایپروژه مدير و رمشاو 

 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی 

 

 دوره بندیزمان طرح درس و 

 
 اول روز

 اقتصاد و زیستمحیط انرژی، رابطه ابعاد بررسی 

 جهان و ایران کلیدی آمار 

 جهانی اقدامات و تاریخچه بر مروری 

 المللیبین و ملی هایپیشران و قانونی الزامات 

 تخصصی اصطالحات و تعاریف معرفی 

 سازمانی انتشار موجودی برآورد الزامات و تعریف 

 انتشار موجودی یك الزامی هایویژگی 

 انتشار هایمحدوده و انتشار انواع معرفی 
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  دوم روز

 افزارهانرم معرفی 

 کربن مدیریت سیستم اصول تشریح 

 مراحل از یك هر تفصیلی شرح 

 استراتژی تدوین و گذاریهدف 

 انتشار کاهش راهکارهای و هاپروژه تدوین 

 کربن مدیریت برنامه تدوین 

 انتشار موجودی اعالم گزارش تدوین 

 ،تمرینی کارگاه و مسئله حل مرور 
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 سوم روز

 المللیبین پشتیبان هایمکانیزم مقدماتی معرفی 

 کربن برچسب و کربن ردپای مقدماتی معرفی 

 کربن مالیات و کربن بازار مقدماتی معرفی 

 پاسخ و پرسش 

 پایانی آزمون 

 

 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد. بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شد كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعاتبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
-- 
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 )مدیریت کربن( ISO14064:2006برگزاری دوره آشنایی با استاندارد 

 

ای، اطالع از میزان انتشار از منابع مختلف است. چراكه با يکی از اقدامات اولیه درزمینه كاهش انتشار گازهای گلخانه

ای و همچنین روند تغییر انتشارات را مشخص توان سهم منابع مختلف در انتشار گازهای گلخانهها میداشتن اين داده

های های كاهش انتشار مؤثرتری را توسعه داد. همچنین يکی از الزامات اصلی در اجرای سیاستكرده و اهداف و استراتژی

ای هات كربن و تجارت انتشار كربن( دسترسی به دادهكاهش انتشار جهت دستیابی به تعهدات كاهش انتشار )مانند مالی

 گذاری اينگیری، گزارش دهی و صحهاطمینان است كه الزمه آن ايجاد يک سیستم كارآمد برای اندازهانتشار قابل

ای در سطح اصول و الزامات كمّی سازی و گزارش دهی انتشار يا حذف گازهای گلخانه 14524انتشارات است. ايزو 

گذاری موجودی انتشار يک كند. اين الزامات شامل طراحی، توسعه، مديريت، گزارش دهی و صحهی را مشخص میسازمان

 شود.سازمان می

 :به شرح زير است ISO-14064استاندارد  سازییادهپفوايد 

 ای سازمانمستندسازی كلیه اطالعات مربوط به موجودی انتشار گازهای گلخانه 

  بودن پروژه  مؤثرای و همچنین ايجاد اطمینان در مورد كاهش انتشار گازهای گلخانهتعريف پروژه در جهت

 شدهيفتعر

 شدهيفتعرای و همچنین پروژه تضمین صحت اطالعات مربوط به گازهای گلخانه 

 ای در آينده نزديکهای انتشار گازهای گلخانهها برای مواجهه با محدوديتايجاد زيرساخت در سازمان 

 به محصوالت يا خدمات سازمان برای رقابت در بازار جهانی یشاعتباربخ 
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 دوره اهداف و دستاوردهای

پرداخته و افراد  شارهاالاين دوره آموزشی به تشريح الزامات فوق 

 یگزارش دهو  سازییهمسازی نظام ريزی و پیادهمسئول برای طرح

های كاهش انتشار مطابق ای و مديريت پروژهانتشار گازهای گلخانه

 با الگوی استاندارد آمادگی الزم را كسب خواهند كرد.

 

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی گاز زيستیطمحمديران و كارشناسان انرژی و 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفت زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 های كتشر-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهشركت ملی پااليش و پخش  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی

 (تابعه

 (تابعه هایشركت-شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنعت، معدن، تجارتو  نیرو یهاخانهدر وزارت  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنايع زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

  محیطیيستزفعاالن 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 دکتر شایان سیف

 دكتری مهندسی شیمی از دانشگاه تهران 

 ی اگیری و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانهاندازههای مدير پروژه

برآورد میزان نشر و های گاز استانی، شركت از مجموعه تأسیسات

ای در خطوط و های اجرايی كاهش انتشار گازهای گلخانهروش

تجهیزات روی زمینی انتقال گاز، ايجاد اطلس انتشار و استقرار 

 مديريت كربن در پتروشیمی

 های آموزشی مديريت كربن و ارزيابی انتشار كربن در مدرس دوره

 مجموعه وزارت نفت
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 
 اول روز

 کلیات 

 استاندارد معرفی 

 تعاریف 

 14064 استاندارد هایبخش تشریح ISO 

 ایگلخانه گازهای فهرست طراحی 

 ایگلخانه گازهای یسينوفهرست قطعیت عدم كاهش و ارزيابی 

 ایگلخانه گازهای گزارش ارائه نحوه 

 ایگلخانه گازهای هایپروژه الزامات 

 ایگلخانه گازهای هایپروژه تصديق و گذاریصحه الزامات 
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 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد. بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدكنندگان در دوره به كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
-- 
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های کاهش انتشار و کنترل انتشار آن از دوره مدیریت کربن در صنایع و روش

  منابع ساکن

 

ويی با صنعت، تکنولوژی و از س سويکهر كشور، از  هاییاستسيک ركن اساسی در مجموعه  عنوانبهتوسعه اقتصادی 

یری هدف كه پی گ دهدیمنشان  يافتهتوسعهارتباطی نزديک دارد. تجربه كشورهای  محیطیيستز هاییآلودگديگر با 

ات جدی ، توسعه پايدار را با مخاطرزيستیطمحاز  یرمسئوالنهغ یبرداربهرهبر بخش صنعت و  یدتأكتوسعه اقتصادی با 

است كه با صنعتی شدن و افزايش مصرف انرژی شدت  محیطیيستزمشکالت  ازجمله. آلودگی هوا سازدیممواجه 

یان ، رابطه مايران ازجمله توسعهدرحالتوسعه كشورهای  دررونديافته است. با توجه به نقش اساسی بخش صنعت 

به همین داليل آثار و  .استصنعتی و میزان آلودگی ناشی از بخش صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار  هاییتفعال

در بسیاری از مناطق كشور  زيستیطمحآلودگی هوا و كاهش كیفیت  يژهوبهها انواع آلودگی صورتبهپیامدهای آن 

برای شناخت منابع و كنترل انتشار از  مناطق شهری و صنعتی هويدا شده است. در اين راستا مديريت مناسب ازجمله

 ی است.امری ضرورها در اين بخش آن
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 كنندگان درزمینه آخرين روز شدن اطالعات شركتبه

ها، تعهدات و اقدامات جهانی و ملی برای وضعیت برنامه

 ایكاهش انتشارات گلخانه

 های مختلف كنندگان با جنبهآشنايی شركت

 گذاری كربن و وضعیت جهانی آنقیمت

  های كنندگان درزمینه روششركتافزايش دانش

 ایانتشارات گلخانه یساز یكمّمختلف 

 های ها و فناوریكنندگان با جزئیات روشآشنايی شركت

 ایكاهش انتشار گازهای گلخانه

 های حمايتی توانمندسازی برای شناسايی مکانیک

 های كاهش انتشار داخلیمناسب برای استفاده در طرح
 

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی گاز زيستیطمحمديران و كارشناسان انرژی و 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفت زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 های كتشر-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهشركت ملی پااليش و پخش  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی

 (تابعه

 (تابعه هایشركت-شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنعت، معدن، تجارتو  نیرو یهاخانهدر وزارت  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنايع زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

  محیطیيستزفعاالن 
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 رزومه و معرفی استاد دوره

 مهندس توحید نودل

 یل مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شريفالتحصفارغ 

 كل اداره ی،اگلخانه گازهای مديريت مشاور HSE نفت وزارت 

 پاك توسعه مکانیسم و یاگلخانه گازهای مديريت متخصص 

(CDM)، پذير تجديد هاییانرژ شركت 

 نیرو پژوهشگاه زيست،یطمح گروه پژوهشی كارشناس 

 یاگلخانه گازهای انتشار موجودی تهیه طرح اجرای و طراحی 

 نفت وزارت HSE كل اداره نفت، وزارت

 یاگلخانه گازهای انتشار یگزارش ده و محاسبه برنامه تدوين 

 نفت وزارت HSE كل اداره نفت، وزارت مجموعه برای

 پروژه طراحی سند 2 تهیه (PDD) انتشار كاهش یهاپروژه برای 

 نیشکر، تحت تولید یهاشركت در سوخت تغییر یاگلخانه گازهای

 هاییانرژ شركت كیوتو، پروتکل (CDM) پاك توسعه مکانیسم

 مهر پذير تجديد

 

 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 بررسی ابعاد پیمان پاریس و تعهدات ایران در این پیمان 

 بازار کربن 

 تجارت و مالیات کربن 

 گیری انتشار کربنهای اندازهبررسی روش 

  بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتشار کربن در صنایع مطابق مدل

IPAT 

 بررسی نقشه راه کشورهای مختلف در کاهش انتشار کربن 

 های عمده کاهش کربن ها و تکنولوژیبررسی روش

Emission Reduction Methods And 

Technologies 

 کربن اکسیددی سازیذخیره و آوریجمع  

 



 
 

171 

 
 

 

 

 دوم روز

 المللی های بینمعرفی ظرفیت(GCF/GEF/NAMA) 

 افزارهای مدیریت کربنبررسی نرم 

 بررسی وضعیت فعلی انتشار کربن از صنایع مختلف 

 بررسی راهکارهای محتمل در کاهش انتشار کربن در صنایع مختلف 
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 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد. بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
-- 
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  C-Roadsافزار دوره نرم

 ارشد مقامات و سران امضاء با 1224 سال مارس 31 در( UNFCCC) متحد ملل سازمان یوهواآب تغییر كنوانسیون

 كه است سطحی در یاگلخانه گازهای غلظت تثبیت كنوانسیون هدف. درآمد اجرا به تعهد طرف كشور 125 از بیش

 ونكنوانسی كننده امضاء كشورهای منظور بدين. ندهد قرار مخاطره در را زمین كره یوهواآب سیستم طبیعی عملکرد

 با همراه و تهیه را خود یاگلخانه گازهای موجودی كنوانسیون، 13 ماده مطابق تا هستند موظف تعهد طرف عنوانبه

 رارق متحد ملل سازمان متعاهدين كنوانسیون اختیار در است نظر در گازها اين كاهش برای كه یهايبرنامه و اقدامات

 .شد تأسیس 1226 ژانويه در ايران در وهواآب تغییر دفتر ارتباطيندرا. دهند

ری های مختلف امر ضروبرای بخش شدهیمترسهای ها و برنامهمیزان كاهش انتشار ناشی از سیاست برآورددر اين راستا 

 است.

ها استدهد كه اثرات تغییر اقلیمی سیساز كامپیوتری است كه اين امکان را به كاربران میيک شبیه C-ROADS افزارنرم

ايی مانند هتوان سناريوهای كاهش انتشار را به خروجیمی افزارنرمو اقدامات مختلف كاهش انتشار را ارزيابی كنند. با اين 

تبديل كرد. فرضیات،  موردنظراكسید كربن، خروجی دما )افزايش دما( و انتشارات سرانه در سال یدخروجی غلظت 

 ی قابل انجام است.راحتبهو تنظیم اين موارد  شدهارائهشفاف  طوربهمدل  روش كارها و ورودی

 افزار شامل موارد زير است:های اين نرمقابلیت

  شار سرانهتسناريوهای كاهش انتشار به مقادير انتشار، غلظت، دما و انتبديل 

 سريع سیاسی آنالين وتحلیليهتجزهای آب و هوايی، دارا بودن قابلیت برخالف بسیاری از مدل 

  های دينامیکپشتیبانی علمی آب و هوايی و سیستم گروهدارای 

 ههای بزرگ و پیچیدهای سازگار با مدلدارا بودن خروجی 
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 دوره اهداف و دستاوردهای

  افزارنرمآشنايی با C-Roads 

 افزارنحوه نصب و كار كردن با نرم 

 افزارهای نرمتحلیل و استفاده از خروجی 

 

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی گاز زيستیطمحمديران و كارشناسان انرژی و 

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفت زيستیطمحو  كارشناسان انرژیمديران و 

 نفتی ايران  هایفرآوردهشركت ملی پااليش و پخش  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 (تابعه هایشركت-شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

  صنعت، معدن، تجارتو  نیرو یهاخانهدر وزارت  زيستیطمحو  كارشناسان انرژیمديران و 

 محیطیيستزفعاالن و  صنايع زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 رزومه و معرفی استاد دوره
 مهندس توحید نودل

 یل مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شريفالتحصفارغ 

 كل اداره ی،اگلخانه گازهای مديريت مشاور HSE نفت وزارت 

 پاك توسعه مکانیسم و یاگلخانه گازهای مديريت متخصص 

(CDM)، پذير تجديد هاییانرژ شركت 

 نیرو پژوهشگاه زيست،یطمح گروه پژوهشی كارشناس 

 وزارت یاگلخانه گازهای انتشار موجودی تهیه طرح اجرای و طراحی 

 نفت وزارت HSE كل اداره نفت،

 برای یاگلخانه گازهای انتشار یگزارش ده و محاسبه برنامه تدوين 

 نفت وزارت HSE كل اداره نفت، وزارت مجموعه

 پروژه طراحی سند 2 تهیه (PDD) انتشار كاهش یهاپروژه برای 

 پاك توسعه مکانیسم تحت سوخت تغییر یاگلخانه گازهای
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 افزارطریقه نصب نرم 

 افزارهای کاربردی این نرمشرح ماژول 

 های کاهش انتشارطریقه وارد نمودن اطالعات و برنامه 

  افزاروهوا با کمك نرمساده آب هاییاستسروش آزمایش 

 های کاهش انتشار برای چند بخش )منطقه(روش تست نمودن برنامه 

 افزارهای این نرمروش تحلیل خروجی 

 افزارگذاری مناسب بر اساس نتایج این نرمافزار و سیاستنرمهای این کاربرد خروجی 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 10 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد.و كامپیوتر  بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدكنندگان در دوره به كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
-- 
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دوره آشنایی با مكانیزم فناوری کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد 

(UNFCCC و نهادهای )و اجرایی آن یگذاراستیس  

 جهت لذا .است شده بسیاری هاینگرانی بروز موجب جهان، شدن صنعتی سريع روند یجهدرنت ایگلخانه گازهای انتشار

 .است گرديده اتخاذ المللیبین سطح در اقداماتی و هاسیاست ای،گلخانه هایگازهای انتشار كاهش يا و مقابله

 باهدف فناوری مکانیزم ايجاد متحد، ملل سازمان اقلیم تغییرات كنوانسیون ذيل در شدهانجام اقدامات ينترمهم ازجمله

 3515 الس در مکانیزم اين. است كربن انتشار كاهش منظوربه توسعهدرحال كشورهای فناورانه نیازهای به پاسخگويی

 ينترمهم از. اندنموده آغاز را خود فعالیت و تشکیل آن عملیاتی و گذاریسیاست اجزای نیز بعد هایسال در و يجادشدها

 متحد لمل اقلیم فناوری شبکه و مركز ايجاد به توانمی فناوری مکانیزم كردن عملیاتی راستای در شدهانجام اقدامات

(CTCN )متحد ملل سازمان فناوری اجرايی كمیته و (TEC )كرد اشاره. 

 به پاسخگويی و دريافت و بوده TEC عهده بر اقلیم هایفناوری حوزه گذارییاستس اصلی هاییمشخط تعیین 

 برای المللیبین عرصه در لذا. است CTCN اصلی اهداف از كشورها سوی از اقلیم با مرتبط فناورانه و فنی هایدرخواست

 ايجاد هب اقدام اقلیم تغییرات و زيستمحیط ینهدرزم توسعهدرحال كشورهای فناورانه و فنی نیازهای به پاسخگويی

 .مودن برداریبهره فناوری هاینیازی رفع منظوربه آن از توانمی كه است شده فناوری انتقال و توسعه جهت سازوكاری
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 قلیما هایفناوری بخش عملیاتی و گذاریسیاست هایچارچوب با آشنايی

 المللیبین هایظرفیت از استفاده نحوه و متحد ملل سازمان ذيل

 اين در لذا. است آموزشی دوره اين اهداف ينترمهم از اقلیم هایفناوری

 فناوری اجرايی كمیته كاركردهای و هافعالیت معرفی بر عالوه راستا

 تحدم ملل اقلیم فناوری شبکه و مركز معرفی به اقدام متحد، ملل سازمان

(CTCN)، یهادرخواست تکمیل نحوه آن، اجرايی سازوكارهای با آشنايی 

 .شد خواهد ايران با همکاری تجربی هاینمونه بیان و فناوری و فنی

 

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی گاز زيستیطمحمديران و كارشناسان انرژی و 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفت زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 های كتشر-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهشركت ملی پااليش و پخش  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی

 (تابعه

 (تابعه هایشركت-شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنعت، معدن، تجارتو  نیرو یهاخانهدر وزارت  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

  صنايع زيستیطمحو  انرژیمديران و كارشناسان 

  و تغییر اقلیم زيستمحیطكارشناسان فعال در حوزه 

 زيستمحیطهای مهندسی شیمی، انرژی و دانشجويان رشته 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 آورجنگ حسن دکتر

 گاز و نفت قراردادهای حقوق گرايش - گاز و نفت اقتصاد دكترای 

 و تحول یهایهمکار مركز زيستمحیط و پاك یهایانرژ گروه كارشناس 

 جمهوری رياست پیشرفت

 للم اقلیم یهایفناور دارتیصالح مرجع دبیرخانه فنی و مالی خدمات مدير 

 متحد
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 آن اجزای و متحد ملل سازمان اقلیم تغییرات کنوانسیون اجمالی معرفی و آشنایی 

 فناوری مکانیزم معرفی 

 اجرایی اقدامات /هاسیاست /راهبرد /اهداف :شامل فناوری اجرایی کمیته با آشنایی 

 هایفرم تکمیل نحوه /ساختار /وظایف /اهداف /معرفی :شامل شبکه و میاقل فناوری مرکز با آشنایی 

 و نحوه /ایران با مشترک همکاری تجربی هاینمونه بررسی /هادرخواست به رسیدگی فرآیند /درخواست

 متحد ملل فناوری شبکه در عضویت شرایط

 فناوری انتقال برای پوزنان استراتژیك برنامه معرفی 

 فناوری اطالعات بررسی مرکز 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد. بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
-- 
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  CDMدوره مكانیزم توسعه پاك 

 گازهای انتشار كاهش طريق از جهانی گرمايش كنترل در جهانی جامعه اقدامات اولین از وهواآب تغییر كنوانسیون

 كشورهای برای مشخصی انتشار كاهش تعهدات آن در كه كنوانسیون اين كیوتو پروتکل در. آيدمی حساببه ایگلخانه

 پاك توسعه ممکانیز شامل محور بازار مکانیزم سه بیشتر اثربخشی و انعطاف ايجاد برای ،شدهگرفته نظر در افتهيتوسعه

(CDM2)، مشترك اجرای (JI4 )المللیبین انتشار تجارت و (ET0 )است شدهيفتعر. 

 و وندشمی اجرا توسعهدرحال كشورهای میزبانی به ایگلخانه گازهای انتشار كاهش هایپروژه پاك، توسعه مکانیزم در 

 بايستیم هاپروژه ن. اينمايندمی دريافت انتشار كاهش گواهی ،هاپروژه اين از حاصل انتشار كاهش یدرازا پروژه صاحبان

 بايستمی حالنیدرع و باشند داشته كند،نمی استفاده مکانیسم اين از پروژه كه زمانی به نسبت بیشتری انتشار كاهش

 داشته همراه به پروتکل 13 ماده موجببه هوايی و آب تغییرات اثرات كاهش برای را یریگاندازهقابل و مدتیطوالن فوايد

 بخشی نوانعبه و كرده خريداری میزبان كشور از را انتشار كاهش هایگواهی اين توانندمی افتهيتوسعه كشورهای .باشند

 هدف هب كمک پايدار، توسعه به دستیابی جهت توسعهدرحال كشورهای به كمک .دهند ارائه خود انتشار كاهش تعهد از

 .آيندمی حساببه مکانیزم اين اهداف تعهدات، به عمل جهت در متعهد كشورهای مساعدت و كنوانسیون نهايی
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 دوره اهداف و دستاوردهای
 :با كنندگانشركت آشنايی

 ،یوتوك پروتکل و وهواآب تغییر كنوانسیون اهداف و كلیات تاريخچه 

 كیوتو پروتکل بازار محور و يرپذانعطاف هایمکانیزم كلیات 

 از دهاستفا كنونی وضعیت و اداری سیکل كاركرد، نحوه كلی، ايده 

 جهان و ايران در پاك توسعه مکانیزم

 عهتوس مکانیزم شرايط واجد هایپروژه شناسايی چگونگی و مراحل 

 شارانت كاهش هایگواهی دريافت و ثبت مرحله تا آن پیشبرد و پاك
 

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی گاز زيستیطمحمديران و كارشناسان انرژی و 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفت زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 نفتی ايران  هایفرآوردهشركت ملی پااليش و پخش  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 (تابعه هایشركت-)ستادشركت ملی صنايع پتروشیمی ايران  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنعت، معدن، تجارتو  نیرو یهاخانهدر وزارت  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 محیطیيستزفعاالن و  صنايع زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 رزومه و معرفی استاد دوره
 مهندس توحید نودل

 یل مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شريفالتحصفارغ 
 كل اداره ی،اگلخانه گازهای مديريت مشاور HSE نفت وزارت 

 پاك توسعه مکانیسم و یاگلخانه گازهای مديريت متخصص (CDM) 

 پذير تجديد هاییانرژ شركت
 نیرو پژوهشگاه زيست،یطمح گروه پژوهشی كارشناس 

 وزارت یاگلخانه گازهای انتشار موجودی تهیه طرح اجرای و طراحی 

 نفت وزارت HSE كل اداره نفت،

 برای یاگلخانه گازهای انتشار یگزارش ده و محاسبه برنامه تدوين 

 نفت وزارت HSE كل اداره نفت، وزارت مجموعه

 پروژه طراحی سند 2 تهیه (PDD) انتشار كاهش یهاپروژه برای 

  (CDM) پاك توسعه مکانیسم تحت سوخت تغییر یاگلخانه گازهای
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 
 اول روز

 جهانی محیطیزیست هایتوافقنامه و تعهدات 

 آن اهداف و وهواآب تغییر کنوانسیون 

 آن در موجود هایمکانیزم و اهداف کیوتو، پیمان 

 جهانی گرمایش پتانسیل و ایگلخانه گازهای 

 کیوتو پیمان پذیرانعطاف هایمکانیزم 

 پاک توسعه مکانیزم شرح 

 ایران و جهان در هاپروژه اجرای و ثبت آمار 

 جهانی تسهیالت از استفاده مدارک و اسناد 

 پاک توسعه مکانیزم

 هاپروژه ثبت و تعریف نحوه 

 هایطرح و هاپروژه سنجیامکان CDM 

 موردی مطالعه 

 

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد. مجهز به ويديو پروژكتوربايست فضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
-- 
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 (GCFدوره آشنایی با مكانسیم مالی صندوق سبز اقلیم )

 در پروازانه بلند و معنادار هایمشاركت انجام باهدف را (GCF) اقلیم سبز صندوق ،COP16 در وهواآب تغییر كنوانسیون

 كشورها ویالگ تغییر از صندوق اين. كرد یستأس( جهانی اقلیمی اهداف به دستیابی راستای در) اقلیمی جهانی اقدامات

 محدوده ود در توسعهدرحال كشورهای به مالی كمک ارائه با اقلیم، به نسبت پذيریانعطاف ارتقاء و كم انتشار یسوبه

 :كندمی حمايت ذيل

 یاگلخانه یانتشار گازها كاهش يا كردن محدود 

 اقلیم تغییر اثرات با سازگاری 

 المللی،بین و ایمنطقه ملی، معتبر نهادهای طريق از اقلیم، تغییر هایپروژه/  هابرنامه انجام برای GCF منابع به دسترسی

 مستقیم، یدسترس ذيل. المللیبین و مستقیم: دارد وضعیت دو مالی منابع به دسترسی. است خصوصی بخش و دولتی

 برای و دهنمو معرفی یاعتباربخش برای را محلی و ایمنطقه ملی، ذيصالح مؤسسات توانندمی كنندهيافتدر كشورهای

 ملل، سازمان هایآژانس ازجمله معتبر، المللیبین نهادهای طريق از توانندیم كنندهيافتدر كشورهای ،المللیبین دسترسی

 كشورهای. اشندب داشته دسترسی مالی منابع به ایمنطقه نهادهای و المللیبین مالی مؤسسات ،چندجانبه توسعه هایبانک

 طوربه تواندیم دسترسی شیوه دو هر و نمايند تعیین خودشان را مالی منابع به دسترسی چگونگی توانندمی كنندهيافتدر

 .گیرد قرار مورداستفاده مختلف هایپروژه برای زمانهم

 هامس گارانتی، ،مدتیطوالن هایبازپرداخت دوره و پايین هایبهره با وام بالعوض، كمک شامل صندوق اعتبارات انواع

 .محیطیيستز سازگاری افزايش بخش و كربن كاهش بخش است عبارت صندوق اين استراتژيک هایحوزه. است غیره و

 شرايط به ربط یز هایارگان آشنايی اقلیم، تغییر حوزه در مالی هایمکانیسم از استفاده به ايران كشور پتانسیل به توجه با

 .است ضروری امری مذكور صندوق از مالی كمک درخواست ارائه نحوه و
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 تهیه در كنندگان شركت هایمهارت توسعه دوره، اين از هدف

 و آب تغییرات و كربنكم محیطیيستز هایپروژه برای پروپوزال

 قطري از يژهوبه را هاپروژه گونهينا هزينه بتوانند تا است هوايی

 كشورهای در را هاآن انجام روند و كرده ینتأم سبز اقلیمی صندوق

 .كنند تسهیل توسعهدرحال
 

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی گاز زيستیطمحمديران و كارشناسان انرژی و 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفت زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 های كتشر-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهشركت ملی پااليش و پخش  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی

 (تابعه

 (تابعه هایشركت-شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنعت، معدن، تجارتو  نیرو یهاخانهدر وزارت  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

  صنايع زيستیطمحو  انرژیمديران و كارشناسان 

  و تغییر اقلیم زيستمحیطكارشناسان فعال در حوزه 

 زيستمحیطهای مهندسی شیمی، انرژی و دانشجويان رشته 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مقصودی ماندانا

 تهران دانشگاه از زيستمحیط-طبیعی منبع ارشد كارشناسی 

 هایمکانیسم و اقلیم تغییرات كارشناس CDM،GCF  و NAMA ستيزطیمح از حفاظت سازمان در 

 ستيزطیمح حوزه به مربوط كتب مؤلف  
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 اول روز

 اقلیم سبز صندوق مالی هایمکانیسم و هوایی و آب تغییرات بر ایمقدمه 

 هاپروژه نویسی فرمول بر یامقدمه 

 بازار ارزیابی و موانع تحلیل 

 بازار توسعه و یتکنولوژ ارزیابی 

 پروژه منطق توسعه 

 مشترک منافع و فعالیت یهانهیزم برآورد 

 ذینفعان مشارکت پروژه، مالی منابع بررسی 

 پروژه یهاسكیر آنالیز و تحلیل 

 

 دوم روز

 نويسی پروپوزال كارگاه GCF 
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 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 امكانات موردنیازتجهیزات و 
باشد. بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
-- 
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 (NAMAبرنامه ملی کاهش انتشار )برگزاری دوره آشنایی با مكانسیم مالی 

 آن بارهدر مختلف طريق از كه است داشته آن بر را پیشرفته كشورهای از بسیاری ای،گلخانه گازهای انتشار مسئله

 ابزارهای از يکی...  و CDM،GCFمانند مختلف مالی هایمکانیسم انواع از استفاده میان اين در. نمايند انديشیچاره

 مکانیسم مالی، هایمکانیسم اين از يکی. است توسعهدرحال كشورهای برای كربن كاهش هایپروژه اجرای اصلی

NAMA 2 انتشار كاهش ملی اقدام برنامه مفهوم .است(NAMAs)  اعضاء كه كنفرانس سیزدهمین در بار اولین برای 

 ملی قداما برنامه" نظیر موضوعاتی بر مشتمل بالی اقدام طرح. گرديد معرفی شد، برگزار اندونزی بالی در 3557 سال در

 غییرت كاهش برای بلندمدت هایهمکاری رويکردهای و هااستراتژی تدوين ،"توسعهدرحال كشورهای برای انتشار كاهش

 حصول قابل سازیتیظرف و مالی منابع ینتأم فناوری، پشتیبانی و ینتأم پايدار، توسعه قالب در كه است، شدهينتدو اقلیم

 NAMAs .باشند دارا را (MRV)گذاریصحه و ،یگزارش ده ،یریگاندازه قابلیت بايستی اقدامات اين تمامی. بود خواهد

 كاهش تعهدات جز كه شودمی گفته توسعهدرحال كشورهای در ایگلخانه گازهای انتشار كاهش داوطلبانه هایفعالیت به

 يا ناوریف انتقال مالی، منابع ینتأم طريق از صنعتی كشورهای حمايت با( الزاماً نه) تواندمی و نیستند؛ هاآن انتشار

 .يرندپذصورت سازیظرفیت

 گازهای انتشار كاهش برای توسعهدرحال كشورهای برای ارزشمند فرصت يک (NAMA) انتشار كاهش ملی هایبرنامه

 حققت در تواندمی هابرنامه اين. شودمی حفظ هاآن پايدار توسعه نیازهای و هااولويت كهدرحالی كندمی ايجاد ایگلخانه

 كشورها، از بسیاری حاضر حال در. باشد مؤثر و آمدكار بسیار (INDC) معین ملی مشاركت سند در شدهیینتع ملی اهداف

NAMAالمللیبین و ملی هایحمايت جذب نیز و جهانی انتشار كاهش بحث در مشاركت برای ابزاری عنوانبه را ها 

 از استفاده به ايران كشور پتانسیل به توجه با .اندداده توسعه ،كننده تر متحول و مؤثرتر هوايی و آب اقدامات برای

 صندوق زا مالی كمک درخواست ارائه نحوه و شرايط به زيربط هایارگان آشنايی اقلیم، تغییر حوزه در مالی هایمکانیسم

 .است ضروری امری مذكور

  

                                                            
 

6 Nationally appropriate Mitigation Action 
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 دوره اهداف و دستاوردهای

 طراحی روش و NAMA مالی مکانیسم با آشنايی دوره اين از هدف

 جذب منظوربه آن چارچوب در كربن انتشار كاهش هایپروژه

 .است المللیبین مالی هایحمايت
 

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی گاز زيستیطمحمديران و كارشناسان انرژی و 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفت زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 های كتشر-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهشركت ملی پااليش و پخش  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی

 (عهتاب

 (تابعه هایشركت-شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنعت، معدن، تجارتو  نیرو یهاخانهدر وزارت  زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنايع زيستیطمحو  مديران و كارشناسان انرژی 

  و تغییر اقلیم زيستمحیطكارشناسان فعال در حوزه 

 زيستمحیطهای مهندسی شیمی، انرژی و دانشجويان رشته 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 مقصودی ماندانا

 تهران دانشگاه از زيستمحیط-طبیعی منبع ارشد كارشناسی 

 هایمکانیسم و اقلیم تغییرات كارشناس CDM،GCF  و NAMA ستيزطیمح از حفاظت سازمان در 

 ستيزطیمح حوزه به مربوط كتب مؤلف 
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 دوره بندیزمان طرح درس و 

 

 
 اول روز

 مقدمه 

 مفهوم NAMA كربنكم توسعه هایبرنامه در 

 رابطه NDC و ها NAMA 

 هایفرصت بندیاولويت و شناسايی NAMA 

 مالی نیتأم ساختاربندی نحوه NAMA 

 مفهوم توسعه NAMA 

 هایطرح گذاریصحه و یده گزارش گیری،اندازه NAMA 

 استقرار NAMA 

 هایطرح ارائه هایقالب و ابزارهای معرفی NAMA 

 

 دوم روز

 نويسی پروپوزال كارگاه NAMA 
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 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد. بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی
-- 
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 (LCAدوره ارزیابی چرخه حیات )

افزايش روزافزون جمعیت و افزايش مصییرف مواد دارای پسییماند همراه با سییرعت زياد صیینعتی شییدن و توسییعه غیر 

ها را در معرض خطر قرار داده و فشییار زيادی را به طبیعی و سییالمتی انسییان زيسییتمحیطو ناپايدار،  شییدهيزیربرنامه

موجب افزايش عالقه به توسییعه  محیطیيسییتزاهمیت حفاظت  ینهدرزموارد كرده اسییت. افزايش آگاهی  زيسییتمحیط

 درك بهتر و پرداختن به اين پیامدها گرديده است. هايی برایروش

يکی از اين ابزارهای ( 7LCA)چرخه حیات  وجود داشیییته و ارزيابی محیطیيسیییتزارزيابی  منظوربهابزارهای مختلفی 

صمیم شتیبان ت ستگیری پ ستفادهو  شدهیمعرفكه در دهه اخیر  ا ست. ارزيابی چرخه حیات تکنیکی  قرارگرفته موردا ا

و اثرات بالقوه فرآيند تولید محصییول يا ارائه خدمات اسییت و چرخه حیات يک  محیطیيسییتزهای برای ارزيابی جنبه

يی و دفع نهايی رهااپايان زندگی و و تا استفاده و ده خام، تولید انرژی و ساخت مادهمحصول را از استخراج و اكتساب ما

 كند.بررسی می

 سازی خواهند بود.با استفاده از نتايج ارزيابی چرخه حیات هر يک از موارد زير قابل پیاده

 در نقاط مختلف چرخه تولید محصول محیطیيستزبهبود عملکرد  منظوربهها شناسايی فرصت 

 محیطیيستزهای عملکرد انتخاب شاخص 

  چرخه تولید محصولبازاريابی و باال بردن كیفیت 

دهنده الزام اجرای اسیت كه نشیان شیدهاعمالهای قبلی تغییراتی نسیبت به نسیخه ISO14001, 2015اسیتاندارد در 

سايی اثرات LCAارزيابی چرخه حیات ) شنا صنايع و توجه به  ستز( در  ستدر چرخه حیات  محیطیي  ريگدعبارتبه. ا

شند. در ضمن بايد ملزم به اجرای ارزيابی چرخه حیات می ISO14001تمديد گواهی  منظوربهها شركت داشت  یدتأكبا

شییاتحكه ارزيابی چرخه  ستانداردهای  بخ ستزاز ا شماره  بوده 14555خانواده  محیطیي مطرح  ISO14040و تحت 

 گرديده است.

 

                                                            
 

7 Life Cycle Assessment 
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 دوره اهداف و دستاوردهای

  ردپای كربن، آشییینايی با مبانی و اسیییتانداردهای مربوط به

 محیطیيستزای و اثرات گازهای گلخانه

  های مربوط به ارزيابی اثرات نامهو آئینآشییینايی با قوانین

 محیطی در ايرانزيست

  آشنايی با متدولوژیLCA استاندارد  وISO14040 

  آشنايی با روش اجرایLCA برای صنايع 

 افزارهای رايج در اين زمینهآشنايی با نرم 
 

 گروه هدف مخاطبین و

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی گاز زيستمحیطمديران و كارشناسان انرژی و 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفت زيستمحیطو  مديران و كارشناسان انرژی 

 نفتی ايران  هایفرآوردهشركت ملی پااليش و پخش  زيستمحیطو  مديران و كارشناسان انرژی 

 (تابعه هایشركت-شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد زيستمحیطو  و كارشناسان انرژی مديران 

 صنعت، معدن، تجارتو  نیرو یهاخانهدر وزارت  زيستمحیطو  مديران و كارشناسان انرژی 

 محیطیيستزفعاالن  و صنايع زيستمحیطو  مديران و كارشناسان انرژی 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 شایان سیفدکتر 

 دكتری مهندسی شیمی از دانشگاه تهران 

 ی اگیری و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانهاندازههای مدير پروژه
برآورد میزان نشر و های گاز استانی، شركت از مجموعه تأسیسات

ای در خطوط و های اجرايی كاهش انتشار گازهای گلخانهروش
ايجاد اطلس انتشار و استقرار تجهیزات روی زمینی انتقال گاز، 

 مديريت كربن در پتروشیمی

 های آموزشی مديريت كربن و ارزيابی انتشار كربن در مدرس دوره
 مجموعه وزارت نفت

 كشور در كربن متعدد هایپروژه مدير و مشاور 

 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 
 اول روز

 تخصصی اصطالحات و تعاریف معرفی 

 استاندارد تشریح ISO14040 مرتبط استانداردهای و 

 با مرتبط الزامات تشریح LCA مراجع یك هر در 

 اجرای مراحل معرفی LCA (4 )مرحله 

 

 
 دوم روز

 افزارهانرم معرفی 

 صنعتی نمونه سازیشبیه 

 ،تمرینی کارگاه و مسئله حل مرور 

 پاسخ و پرسش 

 پایانی آزمون 
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 ظرفیت دوره
گرددیمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد. بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

ها افزارافزارهای ارزيابی چرخه حیات در ايران در دسترس نبوده و لذا آموزش با استفاده از نسخه آزمايشی اين نرمنرم

 ها و زمان استفاده بسیار محدود هستند.افزارها ازنظر دسترسی به بانک دادهانجام خواهد شد. الزم به ذكر است كه اين نرم
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  کربن محصول و سازمان یدوره محاسبه ردپا

افزايش روزافزون جمعیت و افزايش مصییرف مواد دارای پسییماند همراه با سییرعت زياد صیینعتی شییدن و توسییعه غیر 

ها را در معرض خطر قرار داده و فشییار زيادی را به طبیعی و سییالمتی انسییان زيسییتمحیطو ناپايدار،  شییدهيزیربرنامه

موجب افزايش عالقه به توسییعه  محیطیيسییتزاهمیت حفاظت  ینهدرزموارد كرده اسییت. افزايش آگاهی  زيسییتمحیط

 درك بهتر و پرداختن به اين پیامدها گرديده است. هايی برایروش

شار گازهای "كربن یردپا" صیف میزان انت ست برای تو صطالحی ا شی از يک فعالیت يا نهاد خاص، و ای گلخانه ا نا

ست  سازمانراهی ا سهم خود را در تغییرات اقلیمی حتی ها وبرای  شارها و  افراد كه بتوانند  ارزيابی كنند. درك اين انت

ه پتانسیل گرمايش جهانی ای بمقدار انتشار هر يک از گازهای گلخانه .ها ضروری استمنبع انتشارشان برای كاهش آن

شار گاز دی شدهيلتبد سید كربن اعالو با معادل انت سازمانی و در اين دوره نحوه  شود.م میاك سبه ردپای كربن ) محا

و  ISO14067بر اسییاس الگوی اسییتاندارد شییود. نحوه محاسییبه میارائه  ا اسییتانداردهای موجودمحصییوالت( منطبق ب

 خواهد بود. PAS 2050راهنمای 

ستاندارد، تعیین الزا تدوينهدف از  صول و راهنماهايی برای اين ا صول  یساز یكممات، ا و ارتباط ردپای كربن يک مح

ستانداردهای  ساس ا ساس اظهاريهملی مربوط به ارزيابی چرخه حیات بر ا سبو بر ا ستزهای ها و برچ برای  محیطیي

ها به داليل زير محاسییبه داوطلبانه ردپای كربن محصییوالت و سییازمان ارائه صییحیح اطالعات و برقراری ارتباط اسییت.

 دهند:خدمات را انجام می

o ایگلخانهكاهش انتشار گازهای 

o جويی هزينههای صرفهشناسايی فرصت 

o ولیدتيندهای مواد، طراحی و فرآ كنندگانینتأمگیری و انتخاب ای بر تصمیمگلخانهانتشار گازهای یرتأث 

o محیطی/رهبری مسئولیت شركتنشان دادن مسئولیت زيست 

o محصول كربن یردپاهای مشتری برای اطالعات در مورد يافتن خواسته 

o  كنندگانمصرف "سبز" یتقاضاايجاد تفاوت و ارضای 
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 دوره اهداف و دستاوردهای

  ستانداردهای مربوط به ردپای كربن، گازهای شنايی با مبانی و ا آ

 محیطیيستزای و اثرات گلخانه

  آشنايی با استانداردISO14040  وPAS 2050 

 محاسبه ردپای كربن و مراحل آشنايی با متدولوژی 

 افزارهای رايج در اين زمینهآشنايی با نرم  

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی گاز زيستمحیطمديران و كارشناسان انرژی و 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفت زيستمحیطو  مديران و كارشناسان انرژی 

 های كتشر-نفتی ايران )ستاد هایفرآوردهشركت ملی پااليش و پخش  زيستمحیطو  انرژی مديران و كارشناسان

 (تابعه

 (تابعه هایشركت-شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد زيستمحیطو  مديران و كارشناسان انرژی 

 صنعت، معدن، تجارتو  نیرو یهاخانهدر وزارت  زيستمحیطو  مديران و كارشناسان انرژی 

 محیطیيستزفعاالن و  صنايع زيستمحیطو  مديران و كارشناسان انرژی 

 رزومه و معرفی استاد دوره

 دکتر شایان سیف

 دكتری مهندسی شیمی از دانشگاه تهران 

 ی اگیری و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانهاندازههای مدير پروژه

نشر و برآورد میزان های گاز استانی، شركت از مجموعه تأسیسات

ای در خطوط و های اجرايی كاهش انتشار گازهای گلخانهروش

تجهیزات روی زمینی انتقال گاز، ايجاد اطلس انتشار و استقرار 

 مديريت كربن در پتروشیمی

 های آموزشی مديريت كربن و ارزيابی انتشار كربن در مدرس دوره

 مجموعه وزارت نفت

 كشور در كربن متعدد هایپروژه مدير و مشاور 

 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 

 
 اول روز

 تخصصی اصطالحات و تعاریف معرفی 

 استاندارد تشریح ISO14067 2050 و PAS 

 کربن ردپای با مرتبط الزامات تشریح 

 جهانی سطح در موفق هاینمونه معرفی 

 

 دوم روز

 صنعتی نمونه یك کربن ردپای برآورد 

 ،تمرینی کارگاه و مسئله حل مرور 

 پاسخ و پرسش 
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 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد. بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شد كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاویبه كلیه شركت   

 توضیحات تكمیلی

-- 
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  ایدوره تدوین موجودی انتشار گازهای گلخانه

در محدوده جغرافیای خاصی در طی را  هاآنو میزان انتشار از  انتشار( منابع Emission Inventoryموجودی انتشار )

المللی موجودی انتشار بر اساس استانداردهای بین. نمايدمعرفی می گذاری،صحه قابل و مؤثر یاگونهبهدوره زمانی خاص 

 سازمان و صحیح باشد. هایفعالیتبايد شفاف، كامل، منطبق با سازمان، مرتبط با 

و همچنین  GHG Protocolو  ISO14064بر اساس استاندارد  یگزارش ده و انتشار موجودی برآورد اصول دوره، اين در

( مناسب با Measurementگیری )( و اندازهEvaluation(، برآورد )Detection، ابزارها و تجهیزات شناسايی )هاروش

 .گرددمی معرفی( Reporting) یگزارش ده یهاروشانواع گازها در صنايع مختلف و همچنین 

 ژهيوبهبزرگ  یهاشركتای در ايران در میان برآورد و گزارش میزان انتشار گازهای گلخانه ٔ  ینهدرزم روزافزونالزامات 

 هاركتشدر میان اين  سنجشقابلای واحد و استاندارد و و ضرورت ايجاد رويه سويک، گاز و پتروشیمی از در صنعت نفت

 سازی در اين زمینه است.دهنده اهمیت آموزش و فرهنگاز سوی ديگر، نشان

های روزافزون توان به مواردی همچون محدوديتاين دوره داللت دارند می هايی كه بر ضرورت برگزاریپیشران ازجمله

ار ناشی از آن، های انتشالمللی مرتبط با پايش انتشار، قوانین و اسناد باالدستی، افزايش قیمت انرژی و هزينهملی و بین

و  های مالی، دريافت مشوقروزرسانی فناوریها و بهافزايش سود اقتصادی در صورت كاهش انتشار، ارتقای سیستم

فناورانه، آمادگی مواجهه با سقف انتشار مجاز، كاهش مخاطرات مستقیم ايمنی، افزايش اعتبار و برند جهانی و مطالبه 

 نفعان، اشاره كرد.مشتريان و ذی
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 دوره اهداف و دستاوردهای
رآورد ب ینهدرزمكنندگان با مفاهیم، تعاريف، قوانین و اقدامات جاری در ايران و جهان هدف از اين دوره آشنايی شركت
(، Detection، ابزارها و تجهیزات شناسايی )هاروش(، Emission Inventoryای )موجودی انتشار گازهای گلخانه

های ( مناسب با انواع گازها در صنايع مختلف و همچنین روشMeasurementگیری )( و اندازهEvaluationبرآورد )
 ,MRV (Measuringكنندگان با مفاهیم . همچنین در اين دوره، شركتاست( Reporting) یگزارش ده

Reporting and Verificationتوانند:شوند. مخاطبین پس از شركت در اين دوره می( آشنا می 
 سازمان را شناسايی نمايند.های انتشار در انواع و محدوده 

 .ضرايب انتشار و ضرايب فعالیت منابع انتشار را استخراج نمايند 

  گیری نمايند.مناسب برآورد يا اندازه یهاروشمیزان انتشار از منابع انتشار را با 

 گزارش انتشار يک سازمان يا پروژه را تهیه و نتايج آنرا تحلیل كنند. 

 مخاطبین و گروه هدف

  (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی گاز زيستمحیطمديران و كارشناسان انرژی و 

 (تابعه هایشركت-ايران )ستاد شركت ملی نفت زيستمحیطو  مديران و كارشناسان انرژی 

 نفتی ايران هایفرآوردهشركت ملی پااليش و پخش  زيستمحیطو  مديران و كارشناسان انرژی 

 (تابعه هایشركت-شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران )ستاد زيستمحیطو  انرژی مديران و كارشناسان 

 صنعت، معدن، تجارتو  نیرو یهاخانهدر وزارت  زيستمحیطو  مديران و كارشناسان انرژی 

  مديران و كارشناسان واحدهایHSEهای بخش خصوصی، انرژی و كربن شركت 

 انرژی و كربنزيستمحیط ینهدرزمدهنده خدمات های ارائهكارشناسان و مشاوران شركت ، 

 اقلیم تغییر و زيستمحیط حوزه در فعال كارشناسان 

 رزومه و معرفی استاد دوره
 دکتر شایان سیف

 دكتری مهندسی شیمی از دانشگاه تهران 

 ی اگیری و برآورد میزان انتشار گازهای گلخانهاندازههای مدير پروژه
برآورد میزان نشر و های گاز استانی، شركت از مجموعه تأسیسات

ای در خطوط و های اجرايی كاهش انتشار گازهای گلخانهروش
تجهیزات روی زمینی انتقال گاز، ايجاد اطلس انتشار و استقرار 

 مديريت كربن در پتروشیمی

 های آموزشی مديريت كربن و ارزيابی انتشار كربن در مدرس دوره
 مجموعه وزارت نفت

 كشور در كربن متعدد هایپروژه مدير و مشاور 

 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی 
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 دوره بندیزمان طرح درس و

 
 اول روز

 اقتصاد و زیستمحیط انرژی، رابطه ابعاد بررسی 

 جهان و ایران کلیدی آمار 

 جهانی اقدامات و تاریخچه بر مروری 

 المللیبین و ملی هایپیشران و قانونی الزامات 

 تخصصی اصطالحات و تعاریف معرفی 

 سازمانی انتشار موجودی برآورد الزامات و تعریف 

 انتشار موجودی یك الزامی هایویژگی 

 انتشار هایمحدوده و انتشار انواع معرفی 
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 دوم روز

 افزارهامعرفی نرم 

 گیریها و ابزارهای برآورد و اندازهروش 

  انتشارتدوین گزارش اعالم موجودی 

  شرح مفاهیمMRV 

 مرور، حل مسئله و کارگاه تمرینی 

 پرسش و پاسخ 

 آزمون پایانی 

 

  

 ظرفیت دوره
گردد.یمبرگزار  نفر 30 با حداكثراين دوره   

 تجهیزات و امكانات موردنیاز
باشد. بايست مجهز به ويديو پروژكتورفضای آموزشی اين دوره می  

 مواد آموزشی

.كنندگان در دوره پکیج آموزشی حاوی اطالعات آموزشی مرتبط با دوره اعطا خواهد شدشركتبه كلیه    

 توضیحات تكمیلی

-- 
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