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توانمندسازی جھت مقابله با تغييرات اقليمی از طريق ظرفيت سازی
و راه اندازی مرکز انرژی سبز ايران
ھدف اين برنامه توانمند سازی ،کمک کردن به توسعه انرژيھای تجديدپذير و افزايش بھره وری مصرف انرژی

در ايران به منظور کاھش توليد گازھای گلخانه ای می باشد .بدين جھت اين برنامه در نظر دارد  ،فرصتی برای تبادل دانش
و ايجاد نوآوری در اين زمينه را فراھم نمايد .از سال  2017تا سال  2020اين برنامه ،دوره ھا و سمينارھای آموزشی و
توانمندسازی و نيز تبادالت علمی با دانشگاھھای ايران را ارائه خواھد نمود .ھمچنين اين برنامه برای متخصصين و
کارشناسان شاغل در سازمانھا و موسسات دولتی ھمچون وزارتخانه ھا  ،نيروگاھھا ،شبکه ھای انرژی و نيز بخش خصوصی
ھمچون شرکتھا مرتبط با بخش انرژی  ،موسسات بازرگانی و سازمانھای مردم نھاد ) ،(NGOکمک ھزينه آموزشی )تمام
يا نيمه( دوره ھای کوتاه مدت به صورت آموزش الکترونيکی و حضوری در برلين را فراھم خواھد نمود.

اھداف
اھداف اين برنامه شامل موارد ذيل می باشد:








ايجاد بستر تبادل اطالعات و ترويج دانش بين ايران و آلمان
تقويت ظرفيت آموزشی محلی برای برنامه ھای دانشگاھی و نيز آموزشھای فنی حرفه ای پيشرفته از طريق تبادالت
علمی
توسعه و ھماھنگ سازی سرفصل ھای آموزشی آماده )انرژی ھای تجديد پذير  /کارايی انرژی( جھت استفاده در دوره
ھای آموزشی موجود در ايران و نيز طراحی دوره ھای جديد آموزشی انرژی ھای تجديد پذير
ارائه دوره ھای آموزشی با موضوعات خاص برای کارشناسان شاغل در شرکتھا و موسسات دولتی و خصوصی
طراحی مفھومی و ايجاد بستر راه اندازی مرکز انرژی سبز ايران
ھمکاريھای تحقيقاتی و تبادل محققين برای ظرفيت سازی پايدار

موضوعات کليدی

اين برنامه ،بخش مھم و کليدی دوره ھای آموزشی را صرف دوره ھای آموزشی انرژی خورشيدی می نمايد ،زيرا
باتوجه به سطح باالی تابش خورشيدی و ظرفيت باالی توسعه بکارگيری اين انرژی در ايران ،اين دوره ھای آموزشی به
عنوان موضوع اصلی ھدف گذاری شده است .موضوع کليدی ديگر برای دوره ھای آموزشی اين برنامه از ميان موضوعات
ذيل انتخاب می گردد.






تکنولوژيھای انرژيھای تجديد پذير مانند  :انرژی خورشيدی )موضوع اول کليدی(  ،انرژی بادی  ،گرمايش خورشيدی
برای آب گرم سکونتگاه ھا  ،گرمايش خورشيدی برای فرآيندھای حرارتی  ،انرژی زيست توده و بيو گاز  ،نيروگاھھای
کوچک آبی  ،انرژی زمين گرمايی
تکنولوژيھای بھره وری انرژی در  :سيستم ھای تھويه برای ساختمانھای ) مسکونی  ،عمومی(  ،سيستم روشنايی
)ساختمانھای عمومی  ،بيمارستانھا ،مدارس ،خيابانھا و غيره( پمپھا  ،موتورھا  ،سرمايش ،ھوای فشرده ،فرآيندھای
حرارتی صنعتی
موضوعات و تکنولوژيھای ميان رشته ای :يکپارچه سازی شبکه انرژيھای تجديد پذير ،مديريت آب و انرژيھای تجديد
پذير ،ارزيابی تاثيرات محيط زيستی  ،ارزيابی مناقصات  ،مديريت پروژه  ،پروژه ھای اقتصادی و سرمايه گذاری
اقليمی

جدول زمانی
برنامه زمانبندی اين پروژه به شرح ذيل می باشد:
اين پروژه از تاريخ اول می  2017آغاز گرديده است و تا آوريل  2020ادامه خواھد يافت.
فعاليتھا

2017

ھدفيابی ،ھماھنگی  ،مشاوره و برنامه ريزی
ھمکاريھای دانشگاھی

2018

2019

2020

)(TU‐IBBA, RENAC, BEC

)(TU‐IBBA

برگزرای دوره ھای کوتاه مدت برای سازمانھای دولتی ،وزارتخانه ھا ،موسسات و
بخش خصوصی و ديگران )(RENAC
توسعه برنامه کسب و کار و برنامه ريزی برای راه اندازی مرکز انرژی سبز ايران
)(RENAC / TU‐IBBA

تامين مالی و ھمکاران پروژه
اين پروژه بخشی از برنامه بين المللی اقليمی  IKIوزارت محيط زيست ،حفاظت طبيعت  ،عمران و امنيت انرژی ھسته ای
جمھوری فدرال آلمان ) (BMUBمی باشد .اين وزارتخانه بر اساس تصميم مجلس آلمان ) (Bundestagاز اين برنامه حمايت
می کند .از سال  ، 2008برنامه  IKIپروژه ھای اقليمی و تنوع زيستی را در کشور ھای تازه صنعتی شده و در حال توسعه
حمايت مالی کرده است .شريک پياده سازی اين برنامه در ايران وزارت نيرو جمھوری اسالمی ايران می باشد.

اطالعات تماس:
دانشگاه فنی برلين  ،موسسه آموزش فنی حرفه ای و مطالعات کار )(TU‐IBBA
آقای دکتر ھانس دينل  :مدير موسسه و آقای کريستوف ھنسلر
آدرس  ، Marchstraße 23, D‐10587 Berlin, Germany:وبسايت www.ibba.tu‐berlin.de
شرکت ) : Renewables Academy AG (RENACآقايان آلبرشت تيدمن و برند ولورت -کارل
آدرس Schönhauser Allee 10 ‐11, 10119 Berlin, Germany :وبسايت www.renac.de

مشاور و ھماھنگ کننده  :آقای دکتر لوتس متس
آدرس  Uhlandstr. 79, 10717 Berlin, Germany :وبسايت www.berlin‐ec.com :
وبسايت پروژه ) راه اندازی به زودی( www.geciran.net

