
ژی تجدید پذیر در ساختمان انر
بر اســاس تصویب نامه هیئت وزیران
تامین حداقل 20 درصد مصرف انرژی

 در ساختمان ها و محوطه از محل انرژی های تجدید پذیر

وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و 
نهادهای عمومی غیر دولتݠی ،بانک ها ، شهرداری ها و ... 

ناظربینالمللی www.ehsaa.com

www.allplan.atwwwenergyglobe.info

www.sheedsun.com

کنسرسیوم طراحی و استقرار سامانه

طراحی، تامین و اجرای سامانه های خورشیدی

طراحی و اجرای
پروژه های روشنایی

سیستم مدیریت ساختمان 
)سامانه هوشمند(

طراحی ،تامین و اجرای 
 تجهیزات و تاسیسات



ــای  ــل ه ــتفاده از حام ــود اس ــت موج ــح و شــناخت از وضعی گام درک صحی
انــرژی در بخــش هــای مختلــف اســت.

گام دوم : تدویــن ســاختار و سیســتم مدیریــت 
انــرژی و فرهنــگ ســازی

ــوان  ــازی بعن ــگ س ــرژی و فرهن ــت ان ــتم مدیری ــاختار و سیس ــاد س ایج
دومیــن گام از ایــن فراینــد اســت . در ایــن مرحلــه بــه ایجــاد یــک ســاختار 
از نظــر مدیریتــی و بمنظــور شناســایی فرصــت هــای بهبــودی کــه از فــاز 
ممیــزی بدســت آمــده اســت بــا هــدف جلوگیــری اتــاف هــا ، ایجــاد نظــام 
مونیتورینــگ بــر روی کلیــه تجهیــزات و وســایل »انــرژی بــر« در ســاختمان 
ماننــد سیســتم هــای روشــنایی ، تاسیســات گرمایشــی و سرمایشــی ، تعییــن 
ــدازه  ــتانداردهای ان ــان و اس ــن انواع،زم ــامل تعیی ــری ش ــدازه گی ــوارد ان م
گیــری بصــورت سیســتماتیک اســت و همچنیــن فرهنــگ ســازی در بیــن 
بهــره بــرداران ســاختمان از امکانــات و تجهیــزات در ایــن سیســتم مدیریــت 
انــرژی بمنظــور اســتفاده بهینــه اســت . در ایــن بخــش کمیتــه انــرژی کــه 
از بیــن بهــره بــرداران ســاختمان تعییــن شــده انــد بطــور نظــام منــد جهــت 

بهبودمســتمر از ســوی تیــم مشــاور مــورد آمــوزش قــرار مــی گیرنــد. 

و  انــرژی هــای تجدیــد پذیــر در ســاختمان ها 
طه هــا محو

  بــر اســاس تصویــب نامــه هیــات وزیــران بــه شــماره 78250 /ت 51904 هـــ 
ــه اســتناد اصــل یکصــد و ســی و هشــتم  در جلســه مــورخ 1395/06/28 ب
ــا ،  ــه ه ــد وزارتخان ــرر ش ــران مق ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
موسســات و شــرکت هــای دولتــی و نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی ،بانــک 
هــا ، شــهرداری هــا و... براســاس فهرســتی کــه وزارت نیــرو تعییــن و اعــام 
ــی  ــرق مصرف ــل 20 درصــد از ب ــد طــی دو ســال حداق کــرده اســت موظفن

ســاختمان هــای خــودرا از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر تامیــن نماینــد. 
ــران  ــز ایـــ ــدیریت سبــ ــن مـ ــا انجمــ ــن راســتــــــ در همیــ
www.iran-gma.com بــا نظــارت علمـــی و فنـــــی بنیـادجهـــــانی 
انــــــرژی www.energyglobe.info و مشــاوران فنــی مهندســی در 
ــطح   ــن  www.allplan.at   و در س ــرکت آلپل ــی ش ــن الملل ــطح بی س
ملــی شــــرکت افـــــزار ایمنـــــی احصــــا www.ehsaa.com و 
شــرکت شیدســــان www.sheedsun.com ، کنسـرسیوم طراحی و 
اســتقرار ســامانه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر در ســاختمان را  ایجــاد نمــوده 
اســت تــا ایــن کنسرســیوم بــا طــرح ریــزی یــک بســته کامــل اجرایــی بــه 
کلیــه ســاختمان هایــی کــه در محــدوده مصوبــه دولــت قراردارنــد خدمــات 
مهندســی، مدیریتــی و عملیاتــی ارائــه نمایــد. بــرای بهــره بــرداری از ایــن 
توانایــی کــم نظیــر خلــق شــده کــه در شــش گام جــاری مــی گــردد لطفــا 

ــد. ــرار نمایی ــه کنسرســیوم تمــاس برق ــا دبیرخان ب

گام اول : ممیزی انرژی 

اولیــن گام در فراینــد بکارگیــری انــرژی هــای تجدیــد پذیــر در ســاختمان ها 
ممیــزی انــرژی اســت . ممیــزی انــرژی بــه عنــوان روش اندازه گیــري و ثبت 
مصــرف انــرژي واقعــي در یــک مجموعــه ســاختماني و اساســًا بــه منظــور 
ــه  ــود. ب ــایي می ش ــرژي شناس ــردن مصــرف ان ــه ک ــش و کمین ــدف کاه ه
عبــارت دیگــر ممیــزي انــرژي، درک چگونگــي مصــرف انــرژي در ســاختمان 
و چگونگــي ارتبــاط اجــزاء سیســتم بــا یکدیگــر و نحــوه اثرگــذاري محیــط 
خارجــي بــر ســاختمان از لحــاظ انتقــال انــرژي اســت . هــدف از اجــرای ایــن 
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گام ســوم : طراحــی ، تامیــن و اجــرای تجهیــزات و 
تاسیســات بهینــه انــرژی

ــازی مصــرف  ــه س ــدف بهین ــه باه ــای اول و دوم ک ــرای گام ه ــس از اج پ
انــرژی )Energy Saving ( اجــرا مــی گــردد در گام ســوم بــر اســاس اطاعات 
گــردآوری شــده در فــاز ممیــزی نســبت بــه ســرمایه گــذاری جهــت  تغییــر 
و بهبــود امکانــات ، تجهیــزات و تاسیســات »انــرژی بــر« در ســاختمان اقــدام 
مــی گــردد. در ایــن گام تیــم مشــاور نســبت بــه تهیــه گزارشــی تفصیلــی در 
خصــوص میــزان ســرمایه گــذاری و همچنیــن تعییــن نــرخ بازگشــت ایــن 
ســرمایه گــذاری اقــدام مــی نمایــد تــا کارفرمــا درک دقیــق و صحیحــی از 

ســــــرمایه گـذاری در پیــش رو داشتـه باشــد. 
عمــده ایــن پــروژه هــا شــامل ســرمایش، 
گرمایــش و تهویــه ســاختمان و تغییــر روشــنایی 

ــت. ــاختمان اس ــارج س ــل و خ در داخ

گام چهارم : هوشمند سازی ساختمان

ــت ســاختمان )Building Management System( سیســتمی   سیســتم مدیری
اســت کــه بــه فعالیــت هــا و امــور ســاختمان هــا نظــارت کــرده و در مواقــع 
ــودکار  ــور خ ــه ط ــرات الزم را ب ــی، تغیی ــرایط محیط ــه ش ــه ب ــا توج الزم ب
اعمــال می نمایــد . ایــن سیســتم می توانــد بــا توجــه بــه کاربــری ســاختمان 
طراحــی و اجــرا شــده و بــر کلیــه فعالیت هــا اعــم از بــاز و بســته شــدن درب، 
ــی و  ــتم های گرمایش ــنایی، سیس ــتم های روش ــراد، سیس ــروج اف ورود و خ
سرمایشــی و تهویــه مطبــوع ، پنجــره و پــرده اتــاق هــا و سیســتم صوتــی 
و تصویــری نظــارت داشــته باشــد. ایــن هوشمندســازی  بــه بهــره بــرداران  
ایــن امــکان را می دهــد کــه از تجهیــزات بــه صــورت کاربردی تــر 
اســتفاده نمــوده و احســاس امنیــت و آســایش را در آنهــا افزایــش می دهــد 
ــردد.  ــد گ ــا 20 درص ــرژی ت ــی ان ــب صرفه جوی ــد موج ــن می توان و همچنی
ــی  ــا اســتفاده از یکپارچــه نمــودن چهــار عنصــر اصل ــن هوشمندســازی ب ای
سیســتم ها، ســاختار، ســرویس و مدیریــت و بــا برقــراری ارتبــاط میــان آنهــا 

محیطــی پویــا و مقــرون بــه صرفــه بوجــود مــی آورد.

گام پنجــم : طراحــی ، تامیــن و اجــرای سیســتم های 
خورشیدی 

ــن  ــرژی و تعیی ــه شــدن مصــرف ان ــان از بهین ــس از اطمین در گام پنجــم پ
ــه  ــاز ب ــاختمان مج ــه س ــت ک ــرایط اس ــن ش ــرژی در ای ــرف ان ــزان مص می
ســرمایه گــذاری و بکارگیــری انــرژی هــای تجدیــد پذیــر اســت . در ایــن 
گام مطابــق بــا شــرایط ســاختمان ، منطقــه و اقلیــم آن نســبت بــه انتخــاب 
سیســتم هــای مربــوط مــی شــود کــه براســاس شــرایط کشــور مــا سیســتم 
هــای خورشــیدی بــرای تامیــن انــرژی و همچنیــن تامیــن آب گــرم بهتریــن 
و در دســترس تریــن تکنولــوژی موجــود اســت. تیــم مشــاور پــس از طراحــی 
ــه  ــا ارائ ــش ب ــن بخ ــا در ای ــتم ه ــزات و سیس ــن تجهی ــاب بهتری و انتخ
ــرخ  ــذاری و ن ــرمایه گ ــزان س ــه می ــا را نســبت ب گزارشــی مبســوط کارفرم
بازگشــت آن آگاه مــی کننــد. کمیتــه انــرژی در خصــوص نحــوه نگهــداری و 

تعمیــرات ایــن بخــش آمــوزش مــی بیننــد.  



گام ششــم : ارزیابــی و صــدور گواهینامــه انطبــاق بــا 
معیــار انــرژی در ســاختمان

در آخریــن گام بمنظــور اطمینــان از صحــت اجــرای فراینــد مذکــور و تاییــد 
اینکــه ســاختمان مربــوط از بعــد انــرژی و اســتفاده از انــرژی هــای تجدیــد 
پذیــر در بهتریــن شــرایط بعنــوان یکــی از مولفــه هــای مهــم ســاختمان های 
ســبز قــرار دارد از ســوی کارشناســان مســتقل و مــورد تاییــد بنیــاد جهانــی 
انــرژی )بزرگتریــن مرجــع در دنیــا در ایــن حــوزه( بــر اســاس اســتانداردهای 
بیــن المللــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و گواهینامــه »انطبــاق بــا معیــار 

انــرژی در ســاختمان« دریافــت مــی کنــد. 

دبیرخانه کنسرسیوم :
ــزی |  ــدان پالی ــر از می ــان ســهروردی شــمالی | پایین ت ــران | خیاب ته

کوچــــه بسطـامی | پــــاک 15 | طبقـــه پنجــــم
تلفن : 88515526 | 88515421 | 88515328

www.iran-gma.com | info@iran-gma.com

شرکت Allplan در یک نگاه

شــرکت آلپلــن در ســال 1967 در شــهر ویــن )پایتخــت کشــور اتریــش( 
تاســیس گردیــد. ایــن شــرکت به عنــوان دفتــر فنی در راســتای مشــاوره 
سیســتم هــای گرمایشــی، سرمایشــی و تهویــه مطبــوع فعالیــت خــود را 
آغــاز نمــود. در طــی ایــن ســالیان، با کســب موفقیــت های چشــمگیر در 
زمینــه هــای مذکــور و جــذب نیروهــای متخصــص و کاردان و همچنیــن 
ــدت در  ــد م ــون در جهــت پیشــبرد اهــداف بلن ــات گوناگ انجــام تحقیق
راســتای توســعه حــوزه هــای فعالیــت، بــه شــرکت مشــاوره بین الملــل 
در زمینه هــای خدمــات ســاختمانی، مدیریــت مصــرف انــرژی و مدیریــت 

زیســت محیطــی  توســعه یافتــه اســت.
یکــی  از مهمتریــن فعالیــت هــای ایــن شــرکت، بهینــه ســازی مصــرف 
منابــع و حفــظ تغییــرات اقلیمــی )تغییــر آب  و هــوا( اســت. صنایــع اروپــا 
بــا شــدت مصــرف انــرژی بــاال و همچنیــن موسســات بین المللــی مالــی 
در سرتاســر جهــان از مشــتریان آلپلــن محســوب می شــوند. متخصصین 
ــع  ــه ســازی مصــرف مناب ــن شــرکت  پتانســیل های موجــود در بهین ای
)انــرژی ، آب، مــواد و ...( را شناســایی و در رونــد پیاده ســازی، گام بــه گام 
مشــتریان خــود را همراهــی می کننــد. صاحیت و شایســتگی مشــاوران 
و مهندســان در تحصیــات عالیــه و تجربــه کاری در پروژه هــای مختلف 
اســت. در همیــن راســتا انجمــن مدیریــت ســبز ایــران ایــن شــرکت را 
بعنــوان یکــی از شــرکای علمــی و فنــی خود در طراحی اســتقرار سیســتم 
انرژی هــای تجدیــد پذیــر در ســاختمان هــای کشــور براســاس مصوبــه 

هیــات وزیــران برگزیــده اســت. 
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