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 به نام خدا

 مدیرعامل محترم 

   موضوع:

 کارگاه آموزشی بهره وری انرژی  و شاخص های اندازه گیری در انرژی

 رانته - 1398/   6/  23 مدرسین از اتریش

 با سالم
هها سمینار داخلی احتراما، به استحضار می رساند انجمن مدیریت سبز ایران در راستای برگزاری کنفرانس بین المللی ساالنه مدیریت انرژی و مدیریت سبز و د

بعنوان یک تشکل فعال در حوزه  سال گذشته، 10تیراژ در  70000عنوان کتاب تخصصی در زمینه مدیریت و ممیزی انرژی و توزیع رایگان در 12و نشر  

لن پآلو شرکت (Austrian Development Agency)  سازمان توسعه اتریش  تعیین شده از سویبز مشارکت آینده سدر  همکار ومدیریت سبز 

(Allplan GmbH):تصمیم بر آن دارد تا کارگاه آموزشی 

Energy Efficiency and Energy Efficiency Measures 
ویژه  17:00الی  8:30ساعت از  شهریور ماه سالجاری 23به تاریخ ارتقا دانش فنی و مهندسی در مدیریت و ممیزی انرژی در میان صنایع کشور را با هدف 

 مدیران و ممیزان انرژی و عالقمندان به بهره وری انرژی با تدریس متخصصین حوزه انرژی برگزار نماید.

 محتوای آموزشی:
  بخش مدیریت انرژی"پروژه در اصول و مفاهیم مدیریت" 

 اصول و روش های ممیزی و مدیریت انرژی 

 مدل مدیریت انرژی 

 )بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری )بخش اول 

 Energy Balance 
  مدیریت و ممیزی انرژی در سیستمهای احتراق 

 انرژی و بهره وری در کمپرسورهای هوا 

  ،از شاخص گذاری تا بهره وری انرژی در موتورها و پمپ ها 

 )بهره وری انرژی و شاخص های اندازه گیری )بخش دوم 

  فرایندها و روش های نوین در بازیابی حرارتHeat Recovering  

  بهینه سازی فرایندها در مدیریت انرژی 

  موضوع مورد مطالعه در انرژی Case Study  

 از اتریش و آقای مهندس حمید ناصری از دبی  Mr. Dr. Stifter Rainer  –. Helmut Berger Mr. Drمدرسین دوره: 

 از طریق پست الکترونیکی ارسال خواهد شد. همحتوای آموزشی برای افراد ثبت نام کنند محتوای آموزشی: 

 لطفا به وب سایت انجمن مدیریت سبز ایران  مثبت نافارسی و انگلیسی برگزار می گردد و برای  زباندوره آموزشی به  شرایط ثبت نام:

gma.com-www.iran  و یاwww.irsgm.ir   مرتبط با ثبت نام را تکمیل و برای دبیرخانه انجمن ارسال نمایید. برای  فرممراجعه نمایید و

 . گواهینامه صادر خواهد شد.   برگزار کنندگانآموزشی از سوی حاضرین در دوره 
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 4واحد – 15پالک  – موزه کوچه -باالتر از میدان پالیزی–سهروردی شمالی  –تهران 

 88515421-88515526-  88515328  تلفن 

 

 ارددن      

 

 با سپاس

 رئیس انجمن

  محمد حسن امامی
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