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 :مقدمه 

تررین  نشان می دهد که یکی از بزرگترین و مهمالمللی، های بینگزارشات و آمارهای منتشر شده از سوی سازمان  

  استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی است. ،جامعه بشری در قرن حاضرچالش های 

منابع مصرف انرژی در شهرها هستند. بنابراین مدیریت مصرف انررژی در سراختمان   ساختمان ها یکی از بزرگترین 

ها و همچنین استفاده از انرژی های پاک در ساختمان ها می تواند تاثیر شایانی در کراهش مصررف سروخت هرای     

ابزاری مناسب برای رسریدن   (IBMS) تجمیع سازی سیستم های مدیریت هوشمند ساختمانفسیلی داشته باشد. 

  به این هدف است.

سرازی مصررف   بین المللی نگرشی نو برر بهینره  که نخستین سمینار ساختمان کورش شرکت هوشمندسازان انرژی 

را سرمینار  برگزار کرد، قصد دارد تا دومرین دوره ایرن    1390ایران را در سال  هوشمند ساختمان انرژی و مدیریت 

 برگزار کند.همراه با نمایشگاه های جانبی و کارگاه های آموزشی در مشهد  1396 ماهاردیبهشت  4در 

 

 سمینار اهداف: 

 اولویت و اهمیت اصالح الگوی مصرف انرژی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 

  1404چشم انداز صنعت ساختمان هوشمند در افق ایران 

 مقررات ملی ساختمان ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی با رعایت استانداردهای 

 ارائه فناوری های نوین و انرژی های پاک در ساختمان سبز 

 ت هوشمند سراختمان  یاطالع رسانی درخصوص جدیدترین تکنولوژی های پیاده سازی سیستم های مدیر

(BMS) 

    کررراهش خذاپررر یری و افرررزایش اثربخشررری تجمیرررع سرررازی سیسرررتم هرررای مررردیریت هوشرررمند

  ت شهری و پدافند غیرعامل( در حوزه امنیIBMS) ساختمان

     ایجاد هم افزایی میان ارگان ها و مدیران سازمان ها جهت پیاده سازی الگوهای سراختمان سربز در محرور

 توسعه شهری

 

 :سرفصل موضوعات سخنرانی در سمینار 

 بهینه سازی مصرف انرژی 

 سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان 

 انرژی های نو   

 مولدها 
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  سمینارمحورهای : 

 سیستم های مدیریت هوشمند ساختمانای بر مقدمه .1

 نقش فناوری اطالعات و مهندسی برق در توسعه سیستم های هوشمند .2

 نقش فناوری های نوین و انرژی های پاک در ساختمان .3

 نقش هوشمند سازی ساختمان در حوزه امنیت شهری و پدافند غیر عامل .4

متخصصین، مهندسین و طراحان در جهت گسترش طررح هرای بهینره    ارائه راهکارهای نوین و بروزرسانی  .5

 سازی مصرف انرژی

 یکپارچه سازی سیستم های کنترلی مدیریت ساختمان با نگاه بهره برداری هوشمند .6

 

 هیئت مدیره نظام مهندسیمحترم نایب رئیس  -سید مجید مزینانیآقای دکتر علمی سمینار: کمیته دبیر 

 

  :اعضاء کمیته علمی 

  گروه توسعه انرژی های نو وزارت نیرو محترم رئیس –آقای دکتر کامبیز رضاپور 

 گروه برق و انرژی مجتمع آموزش عالی وزارت نیرومحترم رئیس  –جاجرمی  آقای دکتر حمیدرضا ایمانی 

  نظام مهندسی برق صنفی مهندسین انجمن محترم دبیر  -حسین پور اصغر خمامی مهندسآقای 

 هیئت مدیره انجمن مهندسان مکانیک خراسان رضویمحترم عضو  -آقای مهندس محمدحسن عباس نیا تهرانی  

 کار گروه های تخصصی شورای مرکزی نظام مهندسیمحترم عضو  -آقای دکتر ایمان سریری آجیلی 

 

  یرقاسمیممهندس دبیر سمینار: خانم 

  مدیر عامل: آقای مهندس حسین میرقانی –شرکت مجری : هوشمند سازان انرژی ساختمان کورش 

 

 اطالعات کلی سمینار : 

 1396 ماه اردیبهشت 4تاریخ:  

  www.bmsseminar.irسایت سمینار : 

 gmail.com2bms.seminar@ایمیل سمینار : 
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 سمینار مخاطبان : 

 وزارت نیرو .1

 سازمان ن ا  مهندسی ساختمان خراسان رضوی .2

  سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( .3

  سازمان انرژی های نو ایران )سانا( .4

 شرکت برق منذقه خراسان رضوی  .5

 استانداری خراسان رضوی .6

 سازمان برنامه وبودجه خراسان رضوی .7

 منذقه خراسان رضویشرکت توزیع برق  .8

 سازمان بهره برداری قذار شهری .9

 خراسان رضوی  استانداری .10

 فرمانداری خراسان رضوی .11

 سازمان شهرداری مشهد .12

 خراسان رضویسازمان پدافند غیر عامل  .13

 های بزرگ در حال ساخت مشهدمدیران عامل پروژه .14

 های  انبوه سازشرکت .15

 انجمن مهندسین مشاور .16

 و علمی کاربردی و آزاد های صنعتی شریف، تربیت مدرس و فردوسیاساتید معتبر دانشگاه .17

 معماری و عمرانکلیه مهندسین برق، مکانیک، کنترل،  .18

 سازمان نوسازی مدارس .19

 انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی .20

 کلیه هتلداران .21

 پایانه های مسافری .22

 سازمان آتش نشانی خراسان رضوی .23

 ای امنیتیفعاالن در زمینه سیستم ه .24

 فعاالن در زمینه سیستم های سرمایشی و گرمایشی .25
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 : حامیان معنوی 

  وزارت نیرو 

 وری انرژی ایران سازمان بهره 

 سازمان انرژی های نو ایران 

 سندیکای صنفی شرکت های ساختمانی ایران 

 انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران 

 انجمن اقتصاد انرژی ایران 

 سوالرین شبکه انرژی خورشیدی ایران 

 در ایران  انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک اتوکالو شده 

 شرکت توزیع برق خراسان رضوی 

 سازمان ن ا  مهندسی استان خراسان رضوی 

  برق استان خراسان رضوین صنفی مهندسیانجمن 

  استان خراسان رضوین مکانیک یمهندسصنفی انجمن 

 انجمن صنفی مهندسین عمران استان خراسان رضوی 

 انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان خراسان رضوی 

 شرکت بهره برداری قذار شهری مشهد 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 

 نشریه پیا  مهندس 

  کمپانیcoba 

   کمپانیfidelix 

 تدابیر اطالع رسانی :  

 وزارت نیرو سایتوب اطالع رسانی در 

 ها و اداراتها سازمانصورت چاپ پوستر و درج در بورد دانشگاهاطالع رسانی به

 صنعت ساختمانارسال دعوت نامه به متخصصین، مدیران و سرمایه گ اران 

 ارسال پیامک

 های فعال و اثرگ ار در حوزه ساختمان و انرژیها و شرکتارسال نامه به سازمان

 

سازمان ن ا  مهندسی  

ساختمان مشهد  



 

 

 سمینار ملی دومین

ی ژانرازی مصرف مدیریت هوشمند ساختمان با رویکرد بهینه س

 ی های پاک و مولدهاژو استفاده از انر

bms.seminar2@gmail.com 

 09218380588تلگرام:  02143854124فکس: 

 تشکیل جلسات و مشاوره با کارشناسان مجرب حوزه انرژی

 

 

 جدول زمانبندی برنامه سمینار 

 

 برنامه ساعت پایان ساعت شروع ردیف

 قرآن، سرود ملی، مجری 09:10 09:00 1

 معرفی شرکت مجری سمینار و خوش آمدگویی 09:20 09:10 2

 مجری  9:25 09:20 3

 معاونت محترم وزارت نیرو 9:45 09:25 4

 مجری 9:50 9:45 5

معاونت وزیر وریاست محترم سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و  –دکتر صادق زاده آقای  10:10 9:50 6

 بهره وری انرژی برق)ساتبا( 

 مجری 10:15 10:10 7

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان  10:30 10:15 8

 ریاست محترم گروه توسعه انرژی های نو وزارت نیرو -آقای دکتر رضاپور 10:45 10:30 9

     ریاست محترم سازمان توزیع برق مشهد -آقای مهندس سعیدی 11:00 10:45 10

 اهداء تندیس 11:30 11:00 11

12 11:30 12:00 Break  و نمایشگاه 

 شروع کارگاه ها

   استفاده از سیستمهای هیدپمپ زمین گرمائی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی  13:00 12:00 13

 مدیر دفتر انرژی زمین گرمائی سانا: آقای دکتر پرخیال 

                 (IBMSآشنایی با تجمیع سازی سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان ) 13:00 12:00 14

 مهندس میرقانیآقای 

نیروگاههای خانگی خورشیدی و بادی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در توسعه  14:00 13:00 15

  : مدیر دفتر برق و انرژی ساناآقای مهندس تقی پور -سیستمهای انرژیهای تجدید پذیر

  آقای دکتر سریری -هوشمند انواع روشهای حفاظت الکتریکی در ساختمان  14:00 13:00 16

 صرف ناهار و نمایشگاه 15:00 14:00 17

 آقای دکتر طلوع  -هوشمند سازی ساختمان  16:30 15:00 18

آشنایی با سیستم های ارتینگ با هدف افزایش حفاظت جانی در ساختمان ها و کاهش  16:30 15:00 19

 مدرس آقای دکتر ایمانی –خطاپذیری تجهیزات ابزار دقیق 

و  CHPآشنایی با افزایش راندمان تولید انرژی به کمک مولدهای مقیاس کوچک و  18:00 16:30 20

CCHP – مدرس آقای مهندس حسین پور اصغر 
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 : اختصاص فضای نمایشگاهی 

 هوشمندسرازی، خررین دسرتاوردهای حروزه    با توجه به اهداف برگزاری سمینار، فضای نمایشگاهی جهت معرفری آ 

های فنی، مهندسی و ... اختصراص داده  حضور شرکتبه  ،بهینه سازی مصرف انرژی و بهره وری از انرژی های پاک

توانند با تکمیل اطالعات زیر و ارسرال آن از طریرق   شده است. مدیران و عالقمندان به خرید فضای نمایشگاهی می

قیمرت اجراره هرر     ه خریرد فضرای نمایشرگاهی اقردا  نماینرد.     ایمیل یا فکس به دبیرخانه اجرایی سمینار نسبت بر 

 باشد.ریال می 000/000/2مترمربع 

 فرم خرید فضای نمایشگاهی 

    نا  کامل شرکت

  تلفن  نا  مدیر عامل

  فکس  سایت اینترنتی

  پست الکترونیکی  متراژ غرفه)متر مربع(

  تلفن همراه  مسئول غرفه

    طور دقیق(زمینه فعالیت)به

    آدرس

 

  فرم ثبت نام در سمینار 

 نا  و

 نا  خانوادگی

  تاریخ تولد  شماره ملی 

    رشته تحصیلی  تحصیالت

   شغل و سمت   محل کار

  همراهتلفن   فکس  شماره تلفن

      آدرس پستی

   پست الکترونیکی   وب سایت

 

    :ریال  2.000.000هزینه ثبت نام در سمینار 

  گردد.شامل می %20نفر( از هر مجموعه، تخفیف  10ثبت نا  گروهی )حداقل  صورت در 
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  به من ور تن یم و ارسال کارت دعوت وRFID    برای هریک از مدعوین، خواهشمند است هرچه سرریعتر ثبرت

 نا  قذعی صورت گیرد.

 

 .گرددشرکت در سمینار اعطا می گواهی نامهبه کلیه ثبت نام کنندگان  توجه:

  ثبت نام :روش 

 مراجعه به وب سایت اختصاصی سمینار و تکمیل فر  ثبت نا  و بارگ اری فیش واریزی .1

 تکمیل فر  فعلی، واریز وجه و ارسال تاریخ و شماره فیش بانکی به دبیرخانه کنفرانس .2

 

 : واریز وجه 

 مشهد بنا  فارسخلیج ، بانک تجارت شعبه   5465274982خواهشمند است مبلغ مورد ن ر را به شماره حساب 

 ایمیل بفرمایید. و یابه دبیرخانه اجرای سمینار فکس  واریز و فیش بانکی را ،سمینار مدیریت هوشمند ساختمان

 شماره فیش بانکی : مبلغ واریزی :                                    ریال

 سایرنحوه پرداخت : واریز بانکی      اینترنتی        تاریخ واریز : 

 

 : تایید اطالعات 

-نرا  در دومرین سرمینار برین     اینجانب ..................................... ضمن تایید اطالعات فوق تقاضای خود را جهت ثبرت 

  دار .اعال  می هوشمند ساختمان سازی مصرف انرژی و مدیریت نگرشی نو بر بهینهالمللی 

 تاریخ، نام، امضا متقاضی
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