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 )دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته(   مدیریت زیست محیطی و بهره برداری سبز 

 فعالیت های زیست محیطی .1.1

 انرژی.1.1.1

 استفاده از انرژی پاک .1.1.1.1

 کیلوواتی  ۱۰(فتوولتاییک) خورشیدی  کوچک مقیاس نیروگاه  اندازی راه   و نصب

.  گردید  متصب   دانشبااه  برق  شبکهه به  سبس   و  اندازی راه  و  نصب   ۹۶  آذرماه در  تجهیزات، خرید از  بعد مجموعه این

  ،انرژی   پژوهشبهده تحقیقاتی  های  نیاز  تامین  جهت  کیلوواتی ۵ سبیتبت  یک  و  ۲/۵ سبیتبت   دو از  یادشبده مجموعه

  شده   اجرا و  طراحی فتوولتاییک  های  پان  برای  دلخواه شی   زاویه تنظی   قابلیت  با  نیروگاه  های سازه  و شده تشهی 

 و کیلووات ۵  اینورتر  یک  وات،  کیلو  ۲/۵  اینورتر  دو مونوکریتببتا ، وات ۲۸۰  پان   عدد  ۳۶ شببام  مجموعه این.  اند

 کیلو ۲/۵ سبیتبت   دو حاضبر  حا  در  و بوده  گالونیزه  فوالد جن   از  نیروگاه این  های  سبازه اسبت.  فوالدی  های  سبازه

  درجه ۴۰ شببی   زاویه در کیلوات ۵  سببیتببت   و(  ماهان  جغرافیایی  عرض به نزدیک) درجه ۳۰  شببی  زاویه در وات

 و آمسر  تولیدی،  انرژی ای، لحظه  توان  همچون  اطالعاتی ثکت  قابلیت  نیروگاه  این  مجموعه سببه هر.  اند  شببده نصبب 

  جهت  دور راه از  برداری  داده سبیتبت  به  یادشبده  نیروگاه  تجهیز حا  در انرژی  پژوهشبهده.  باشبند  می دارا را ولتاژ

 تواند  می  ویژگی  این و اسبت  آن  تر دقیق  پایش  منظور به  نیروگاه محیطی  و  سبیتبتمی  اطالعات کلیه  ثکت  و انتقا 

 ابتدای  از  سا   مختلف  های  ماه در  نیروگاه تولیدی  انرژی  نمودار.  باشد مفید  نیروگاه صنعتی  و تحقیقاتی  جنکه  دو در

  کیلووات  ۶۶۶  و  هزار  ۵  به میزان تاکنون  نصبب  زمان از  نیروگاه تولیدی  انرژی دهنده مجموعنشببان    تاکنون، نصبب 

  است.  ساعت
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 . نمودار میزان انرژی تولیدی1شه  

 

 

 خورشیدی  کوچک  مقیاس  نیروگاه. نمایی از ۲شه  

 

 دانشجویی های خوابگاه  خورشیدی های کن گرم آب

عدد کلهتور صفحه تخت خورشیدی جن    1۰۸خورشیدی شام   در حا  حاضر چهار مجموعه آب گرمهن  

میزان گاز می باشد،. پیش    صرفه جویی در    چهار خوابااه دانشااه نص  شده اند. یهی از اهداف اصلی این پروژه

درصد    ۴۰بینی می گردد که بتوان با راه اندازی این پروژه تمام آب گرم مورد نیاز در فص  تابتتان و حدود  

 رفی خوابااه ها را بدون مصرف گاز طکیعی تامین نمود. آب گرم مص
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 نیروگاه بادی                         

 شود.متص    برق  نیروگاه به شکهه اصلی این حا  راه اندازی و در نظر است کهکیلوواتی در  1۰نیروگاه بادی          

 

 .بهینه سازی مصرف انرژی 1.1.1.2 

 برق مصرفیالف(کنترل سیستم روشنایی و 

راسبتا تحصبیالت تهمیلی صبنعتی و فناوری پیشبرفته اقدام به تعویپ المی های پرمصبرف به  این  در

 وات ببه 1۰1۰7۰  نموده اسبببت کبه از این طریق میزان مصبببرف از  1طکق جبدو     LEDالمبی هبای

 وات کاهش پیدا کرده است. ۲۸۴۲۰

 . آمار تعویپ المی های پرمصرف1جدو  

 مصرفی  وات شده   جایازین  المی  نوع مصرفی  وات تعداد 

 LED 11۹۴۰ ۴1۴7۰ ۶۴۰ مهتابی   المی

 LED 7۶۰۰ 1۹۰۰۰ 7۶ الکسشتی   چراغ

 LED ۳۶۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۰۰ ( گازی   وات1۲۵)پارکی  چراغ

 LED ۴۸۰ ۴۸۰۰ ۴۸ پروژکتور 

 LED ۴۵۰۰ ۹۰۰۰ ۵۰۰ مصرف   ک   المی

 LED ۳۰۰ 1۸۰۰ 1۰۰ ( وات 1۸)سیلندری  المی

 ۲۸۴۲۰ - 1۰1۰7۰  جمع 

 

 ب(کنترل سیستم های حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع

ساختمان جدید دانشااه مجهز به چیلر های جذبی است که مصرف برق به مرات  کمتری نتکت به چیلر های  

کلیه فضاهای دانشااه مجهز به ترموستات میکاشند و عمال کنتر  دستی دما در دانشااه  همچنین تراکمی دارد. 

سرمایش  هدررفت انرژی جلوگیری از که باعث   بودهبرقی  تمامی ساختمانها  درب های عالوه بر این وجود ندارد. 

 شوند.  و گرمایش می
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 ج(کنترل تجهیزات و نحوه استفاده از آن ها 

سیتت  بصورت سالیانه یازدید و در صورت نیاز تعمیر می شوند. الزم بذکر است  سیتت  برودتی  تجهیزات و 

 (.  ۳)شه   ه استوری آن افزایش یافت جهت بهینه سازی مصرف انرژی تعمیر و بهره 1۳۹7برودتی در تابتتان 

 

 . سیتت  برودتی دانشااه ۳شه  

 .آب1.1.2

 .مدیریت مصرف آب1.1.2.1

همچنین راه اندازی    .(۴)شه   بیاری قطره ای مدیریت می شودضای سکز دانشااه از طریق سیتت  آآبیاری ف

( جهت تولید نها  مورد نیاز دانشااه و انجام تحقیقات کاربرد حوزه کشاورزی ۵سیتت  گلخانه دانشااه )شه  

 نیز از اقدامات الزم جهت مصرف بهینه آب بوده است. 
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 ز دانشااه با استفاده از سیتت  آبیاری قطره ای. آبیاری فضای سک۴شه  

 

 

 گلخانه دانشااه . سیتت  ۵شه  

 

 .مدیریت پساب2.2.1.1
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فاضبالب و پتباب  فاضبالب پ  از جمع آوری    از نوع لوله های کاروگیت می باشبد.  دانشبااهشبکهه فاضبالب  

  گتببترده  با اسببتفاده از یک تصببفیه خانه فاضببالب از نوع روه هوادهیخوابااه ها و سبباختماهای اداری  

(EAAS) ر زنی به فضبای سبکز هدایت پ  از کل تصبفیه خواهد شبد ومترمهع  در شبکانه روز    ۶۰با ظرفیت

 گردید. خواهد

( به صبورت مدوالر  MBBR)  با بهره گیری از پهیج های تصبفیه فاضبالب سباختمان اصبلی دانشبااهفاضبالب  

مترمهع  در شکانه روز با شکهه مربوطه از نوع لوله های کاروگیت  ۵۰مدو  به ظرفیت هرمدو  ۲به تعداد

برآورد می گردد.که در    ریا (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) که هزینه این طرح طراحی شبده اسبت.ه  بامحتبکات مربوط

موضبوع طرح در سبا  او  شبام  خرید پهیج سبیتبت  تصبفیه فاضبالب  .  طو  یهتبا  انجام خواهد شبد

درصببدی ظرفیت با ۲۰مترمهع  در شببکانه روز با قابلیت افزایش  ۶۰هوازی به روه هوادهی به ظرفیت  

می باشببد و تخلیه به آبهای سببطحی، مصببارف کشبباورزی و انتقا  آب  >1۰۰CODو>۵۰BODخروجی 

 خروجی سیتت  به شکهه آبیاری  در سالهای آینده صورت می پذیرد.

 

 سبز   ساختمان.1.1.3

های دانشبااه از مهمترین    های برقی و طراحی بازشبو ها در سباختمان  نصب  شبیشبه های دوجداره، درب

 ساختمان سکز در دانشااه بوده است.شاخص های طراحی در جهت 

 

 .حمل و نقل1.1.4

رایاان بوده    حم  نق  عمومی ویژه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی های  سروی   در این زمینه تمامی  

بدین    داشته باشد.از خودروهای شخصی  همه افراد  کاهش میزان استفاده    که این سیاست توانتته نقش موثری در

به جو کاهش چشمایری داشته است. همچنین سیاست  ناشی از سوخت خودروها  ود آالینده های  جهت میزان ور

نقش موثری خواهد هدف  این  نیز جهت رسیدن به    اشتراکی(  یسه شنکه های بدون خودرو )خودروو برنامه ریزی  

 داشت.

 

 .مواد و منابع سبز 1.2

 .زباله و پسماند1.2.1
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: انواع زباله های خشببک از کا ذ و پالسببتیک در سبباختمانهای دانشببااه تفهیک می شببود. طرح تفهیک زباله

میزان مصبرف کا ذ در تمامی بخش های دانشبااه را نیز توانتبته  اه اندازی سبیتبت  اتوماسبیون اداری رهمچنین 

یر زباله ها در سبلف از سبا  یی ذا مواد  . از دیار فعالیتها در این بخش جداسبازی باقیماندهبرسباندبه حداق  ممهن 

 سروی  دانشااه می باشد.  

 دیریت فرهنگی اجتماعی سبز م -1

 .تعامالت دانشگاهی سبز2.1

 .مشارکت برون دانشگاهی 2.1.1

ورت گرفته ی از سایر سازمانها و کارخانجات صمدتا از طریق بازدیدهای میدان مشارکت های برون دانشااهی ع -

 شود:است که در زیر به آنها اشاره می  

بازدید از آب و فاضالب شهری کرمان توسط دانشجویان و اساتید دانشهده شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ   -

 م  سرچشمه.  بازدید از کارخانه و معدن الستیک بارز،صنایع از کارخانه بازدید  انجام شد. 1۹/۹/۹7

صورت  جهت انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی استان کرمان  مشارکت با شرکت گاز و شرکت توزیع برق  -

 گرفته است.

 

 .برنامه ریزی های سازمانی سبز2.2

 .ساختار تشکیالتی 2.2.1

 دستور العم  اجرایی تشهی  مدیریت سکز در دانشااه تحصیالت تهمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته  -

، آموزه، های کاربردی تدوین دستورالعم  و بلندمدتبرنامه ریزی تشهی  شورای مدیریت سکز  در دانشااه جهت 

که  انرژی، آب، کا ذ و مدیریت پتماند بهینه سازی مصرف بر اجرای برنامه به منظور  فرهنگ سازی، اقدام و نظارت

 در دستور کار قرار گرفت که در زیر ساختار و وظایف این شورا شرح داده می شود.  هدف نهایی مدیریت سکز است

 : تعاریف ۱ماده 

بهارگیری موثر و کارآمد تمامی منابع    مدیریت سکز: مدیریت مصرف مواد، انرژی و حفظ محیط زیتت در دانشااه با

 مادی و انتانی، سازماندهی و برنامه ریزی به منظور هدایت آنها جهت نی  به اهداف زیتت محیطی.  
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 : اهداف 2ماده  

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ۵۰تحقق اص   .1

 تحقق سیاستهای ابال ی مقام معظ  رهکری در حوزه محیط زیتت؛ .2

 نون برنامه پنج  توسعه، آیین نامه ها و دستور العم  های اجرایی؛ قا  1۹۰اجرای ماده  .3

 صرفه جویی در اعتکارات هزینهای و سرمایهای دولت؛  .4

 وری سکز نظارت بر آنها؛  استقرار نظام مدیریت بهره .5

 منابع و پایه، اصالح و بهکود فرایندها و ساختارها به منظور حفظ محیط زیتت؛ از حفاظت .6

 دانشااه و استفاده مناسکتر از امهانات موجود؛وری  ارتقاء بهره .7

 اصالح الاوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار؛  .8

 بهینه سازی مصرف انرژی، آب، کا ذ، مواد اولیه و تجهیزات در دانشااه؛  .9

 تشهی  بانک اطالعات زیتت محیطی و مدیریت سکز؛  .10

 ( ... ارزیابی عملهرد دانشااه در حوزه محیط زیتت )آب، انرژی و .11

 

 : ساختار شورای راهبردی مدیریت سبز 3ماده  

 این شورا جهت برنامه ریزی راهکردی مدیریت سکز دانشااه شام  اعضای زیر تشهی  می گردد: 

 دانشااه )رئی  شورا( رئی  .1

 پژوهشااه )دبیر( رئی  .2

 و مالی  اداری معاون .3

 پژوهش وفناوری   معاون .4

 متخصص در حوزه انرژی  علمی هیات عضو .5

 زیتت  محیط علمی متخصص در حوزه هیات عضو .6

 عمومی  روابط مدیر .7

 فنی  دفتر مدیر .8

   بودجه مدیر .9

 اداری  امور مدیر .10

 : اعضای شورای راهکردی مدیریت سکز با حه  رئی  موسته و به مدت دوسا  انتخاب می شوند.۱تبصره 

 : ی مدیریت سبز دانشگاهدوظایف شورای راهبر:  4ماده 

 مدیریت سکز دانشااه تصوی  سیاست های کالن   .1

و بر اساس  ۲ تهیه و تدوین برنامه اجرایی مدیریت سکز در دانشااه به طور ساالنه در راستای اهداف ماده .2

 شاخصهای مدیریت سکز

 تخصصی ی مدیریت سکز توسط کمیته هایدنظارت بر اجرای صحیح برنامه های مصوب شورای راهکر .3

 ی تخصصیهای کمیته ها  تصوی  و تامین اعتکار برنامه .4



9 
 

 پیایری و اجرای بخشنامه ها و سیاست های ابال ی در جهت مدیریت سکز  .5

 دستیابی به آنها  پیایری و استقرار استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت سکز و تهیه برنامه زمانکندی جهت .6

ره و اعضای  ارشناسان خکک های آموزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی با دعوت از فرهنگ سازی و ارائه برنامه .7

 هیات علمی در رابطه با نظام مدیریت سکز

 توجه به شاخص های مدیریت سکز در تصوی  طرحهای جدید عمرانی  .8

 ستاد  ی مدیریت سکزدمتتندسازی و ارائه گزارشات ادواری مدیریت سکز دانشااه به شورای راهکر .9

 دانشجویانایجاد فضای مناس  همهاری توسط شورا جهت مشارکت کارکنان و  .10

 های مدیریت سکزی ستاد به منظور بررسی، نظارت و تصوی  نهایی پروژهدهماهنای و همهاری با شورای راهکر .11

 

 : تشکیل کمیته ها 5ماده  

این کمیته ها شام  دو کمیته اصالح الاوی مصرف و کمیته آموزشی و فرهنای می باشند. کمیته اصالح الاوی 

انرژی، آب، مدیریت پتماند و مصرف کا ذ و فضای سکز تشهی  شده است که در زیر به  مصرف از چهار کارگروه 

 هر یک پرداخته می شود. 

: اعضای کمیته ها و کارگروه ها با حه  رئی  شورای راهکردی مدیریت سکز و به مدت دوسا  انتخاب   2تبصره  

 می شوند. 

 الف( کارگروه انرژی 

 و حقوقی زیر می باشد:  اعضای این کارگروه شام  اعضای حقیقی

 ومالی)دبیر(  اداری معاون .1

 مدیر امور پژوهشی و فناوری .2

 ( رشته مهانیک  – متخصص در حوزه انرژی)  علمی هیات عضو .3

 (  رشته برق   – متخصص در حوزه انرژی)  علمی هیات عضو .4

 فنی  دفتر مدیر .5

 دانشجویی و فرهنای( دانشجویان )از انجمن علمی مرتکط با معرفی معاونت محترم  نماینده  .6

 مدیر امور اداری  .7

   وظایف کارگروه انرژی:

ارتکاط حفاظت محیط زیتت در  جمع آوری اطالعات، شناخت وضع موجود بر اساس چک لیتت استاندارد سازمان .1

کنتر  روشنایی، کنتر  سیتت  های برودتی، حرارتی و تهویه مطکوع، کنتر  تجهیزات اداری و نحوه استفاده از  با 

آنها،  استفاده از فناوری های پاک و انرژی های تجدید پذیر و  فرهنگ سازی و توسعه مدیریت انرژی، مدیریت  

 .ی مدیریت سکز دانشااهدراهکر و ارائه پیشنهادات و برنامه ها به دبیر خانه شورایحم  و نق  

 .انرژی الاوی مصرف اجرای برنامه های مصوب شورای راهکری مدیریت سکز دانشااه در حوزه اصالح .2
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 دبیر خانه شورای  دانشااه به انرژی متتند سازی و ارائه گزارشات ادواری شرح اقدامات کمیته الاوی مصرف .3

 ی مدیریت سکز دانشااه داهکرر

 ب( کارگروه آب 

 اعضای این کارگروه شام  اعضای حقیقی و حقوقی زیر می باشد: 

 پژوهشااه )دبیر( رئی  .1

 ومالی  اداری معاون .2

 علمی متخصص در حوزه  آب )مهندسی آب( هیات عضو .3

 متخصص در حوزه کیفیت آب )شیمی، مهندسی شیمی و محیط زیتت( علمی هیات عضو .4

 امور اداری   متئو  .5

 فنی  دفتر مدیر .6

 دانشجویان )از انجمن علمی مرتکط با معرفی معاونت محترم دانشجویی و فرهنای(  نماینده  .7

   وظایف کارگروه آب:

ارتکاط حفاظت محیط زیتت در  جمع آوری اطالعات، شناخت وضع موجود بر اساس چک لیتت استاندارد سازمان .1

 .ی مدیریت سکز دانشااهدو ارائه پیشنهادات و برنامه ها به دبیر خانه شورای راهکر با مدیریت مصرف آب

 .آب الاوی مصرف ی مدیریت سکز دانشااه در حوزه اصالحداجرای برنامه های مصوب شورای راهکر .2

دبیر خانه شورای  دانشااه به انرژی متتند سازی و ارائه گزارشات ادواری شرح اقدامات کمیته الاوی مصرف .3

 ، ی مدیریت سکز دانشااهدراهکر

 پسماند و مصرف کاغذ ج( کارگروه مدیریت 

 اعضای این کارگروه شام  اعضای حقیقی و حقوقی زیر می باشد: 

 ومالی  اداری معاون .1

 معاون پژوهشی و فناوری )دبیر( .2

  زیتت حوزه محیط علمی متخصص در هیات عضو .3

   حوزه مهندسی شیمی علمی متخصص در هیات عضو .4

 فنی  مدیر دفتر .5

 مدیر امور عمومی  .6

 دانشجویان )از انجمن علمی مرتکط با معرفی معاونت محترم دانشجویی و فرهنای(  نماینده  .7

   وظایف کارگروه مدیریت پسماند و کاغذ: 

ارتکاط حفاظت محیط زیتت در  جمع آوری اطالعات، شناخت وضع موجود بر اساس چک لیتت استاندارد سازمان -1

و ارائه پیشنهادات و برنامه ها به دبیر خانه شورای مدیریت پتماند و  مدیریت مصرف کا ذ و اقالم مصرفی با 

 .ی مدیریت سکز دانشااهدراهکر
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مدیریت پتماند و  مدیریت  الاوی  ی مدیریت سکز دانشااه در حوزه اصالحداجرای برنامه های مصوب شورای راهکر -2

 .آبمصرف کا ذ و اقالم مصرفی 

دبیر خانه شورای  دانشااه به انرژی د سازی و ارائه گزارشات ادواری شرح اقدامات کمیته الاوی مصرفمتتن -3

 ، ی مدیریت سکز دانشااهدراهکر

 

 و آموزش  کمیته فرهنگی  - 2

 اعضای این کمیته شام  اعضای حقیقی و حقوقی زیر می باشد: 

 عضو هیات علمی به انتخاب شورای آموزشی  .1

 بین مشاوران انجمن علمی مرتکط(عضو هیات علمی ) از  .2

 مدیر روابط عمومی  .3

 فرهنای ) دبیر( امور مدیر .4

 بودجه مدیر .5

 )از انجمن علمی مرتکط با معرفی معاونت محترم دانشجویی و فرهنای(  دانشجویان نماینده  .6

 صنعت  با ارتکاط مدیر .7

 وظایف کمیته فرهنگی و آموزشی

از طرق تهیه بتته های   دانشجویان در خصوص مدیریت سکزفرهنگ سازی و آگاه سازی کارکنان، اساتید و  .1

کند و ارائه گزارشات مربوطه به دبیر خانه   فرهنای و روشهای اجرایی که به طور متتقی  مدیریت سکز را نهادینه

 ه ی مدیریت سکز دانشاادشورای راهکر

سکز ویژه کارکنان، اساتید و   مدیریتهای  برگزاری دوره های آموزشی، نمایشااه تخصصی، همایشها، و کارگاه .2

ی  دگزارشات مربوطه به دبیر خانه شورای راهکر دانشجویان و تکاد  تجارب با نهادهای ملی و بین المللی و ارائه

 مدیریت سکز دانشااه 

 (ازمون هوشمند های نوین نظام آموزشی )کالس هوشمند، محتوی اموزشی و ستفاده از فناوریا .3

سازی و بهره گیری از انرژی  با انتشار محصوالت علمی و کاربردی منتشر شده در زمینه بهینهارتقاء دانش هماانی  .4

   جهت فرهنگ سازی عمومی های تجدید پذیر و استفاده از ظرفیت رسانه های عمومی در

 مدیریت سکز دانشااه یدمتتند سازی و ارائه گزارشات ادواری شرح اقدامات به دبیر خانه شورای راهکر .5

 

 .هماهنگی و برنامه ریزی2.2.2

 ، اخذ اطالعات از واحدهای تابعه -

 HSEبرگزاری جلتات و کارگاههای آموزشی ایمنی زیتتی و  -



12 
 

 برنامه ریزی برگزاری هفته دانشااه سکز در اسفند ماه،  -

 برنامه ریزی روز و هفته بدون خودرو و یا خودروی اشتراکی در دانشااه  -

 برگزاری کارگاه های آموزشی فرهنگ سازی هوای پاک، محیط زیتت سال ، توسعه پایداری و ... برنامه ریزی  -

 برنامه ریزی برگزاری گنفران  انرژی های پاک در دانشااه توسط اساتید پژوهشهده انرژی. -

 مدیریت آموزش و پژوهشی  -2

 .آموزش و پژوهش سبز3.1

و برنامه ریزی های   کارگا ه های آموزشبیان نامه ها،  ، طرح های پژوهشبی، پایآموزه و پژوهش سبکزدر زمینه 

مدیریت پتبماند و اکولوژی    الزم در دانشبااه صبورت گرفته اسبت. این موارد شبام  برگزاری کارگاه های آموزشبی

برنامه ریزی روز درختهاری و افزایش وسبعت فضبای سبکز ، دانشبااه سبکز  برنامه ریزی برگزاری هفته،  صبنعتی

برنامه ریزی کنتر  هوشبمند مصبرف انرژی برق و گاز سباختمان و   کنفران  انرژی های پاکبرگزاری ،  دانشبااه

 می باشد.  دانشااه

پایان نامه ارشد و دکتری در زمینه های مختلف دوستدار محیط زیتت به شرح زیر در این دانشااه   ۳1تا کنون  1۳۹۶از سا  

 به اتمام رسیده است: 

 عنوان
 ردیف 

 نیروگاه بادی

 1 برنامه ریزی توسعه مزارع بادی در شکهه جنوب شرق ایران با رعایت حاشیه پایداری ولتاژ 

 ۲ استفاده از سیتت  چرخ طیار به منظور بهکود گذر توربین بادی از افت ولتاژ 

 ۳ طراحی و پیاده سازی آزمایشااهی توربین بادی با در نظر گرفتن روه کنتر  استا  

 ۴ شی در ریز شکهه های شام  توربین بادی بهار گیری کنتر  مد لغز

 ۵ کنتر  توربین بادی سرعت متغیر با استفاده از یهتوساز سوییچی 

 کیفیت آب 

 ۶ ارتقا کیفیت منابع آب تحت عملهرد فناوری اسمز متتقی  با ممکران لرزشی

 7 شکیه سازی سیتت  ترکیکی مکد  حرارتی جذبی و آب شیرین کن تقطیر چند مرحله ای 

 ۸ حذف سیلی  از آب با استفاده از جاذب های نانو ساختار 

 بازیافت پسماند 

بررسی تاثیر رطوبت و دما بر عملهرد نیروگاه لندفی  در شرایط آب و هوایی استان کرمان به کمک نرم  

 افراز لند ج  

۹ 
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 1۰ ارزیابی سیتت  پوشش مرکز دفن علمی پتماند بر اثر نشتت پتماند 

 تجدید پذیر انرژی های  

 11 بهارگیری انرژی های تجدید پذیر در سیتت  پمساژ آب

 نیروگاه خورشیدی 

شکیه سازی تجربی سیتت  گرمایش خورشیدی با کلهتور صفحه تخت برای یک ساختمان متهونی در  

 شهر کرمان 

1۲ 

  ذخیره  منکع  –طراحی، ساخت، بررسی تجربی عملهرد و تحلی  اگزرژی آبارمهن خورشیدی کلهتور  

 نانو   پوشش  با  مرک   سهموی  کننده  متمرکز  نوع  یهسارچه

1۳ 

استفاده از الاوریت  بهینه سازی چندهدفه در تعیین اندازه و مح  احداث بهینه نیروگاه های بادی و  

 خورشیدی 

1۴ 

آزمایشااهی و عددی عملهرد حرارتی کلهتور های خورشیدی صفحه تخت با در نظر گرفتن بررسی  

 اثرات تشعشعی گاز

1۵ 

 1۶ بررسی تاثیر عملهرد اینورتر ها بر کارائی نیروگاه خورشیدی 

 17 های ابرشکهه با استفاده از الیه  GaNهای خورشیدی مکتنی بر  سازی سلو  بهینه

 1۸ نیروگاه فتوولتاییک متمرکز کننده حرارتی در استان کرمان شکیه سازی عملهرد یک  

های سرمایش  امهان سنجی فنی و اقتصادی بهارگیری انرژی خورشیدی در ترکی  موازی سیتت 

 جذبی و تراکمی 

1۹ 

تحلی  ترمواقتصادی سیتت  ترکیکی شام  کلهتور خورشیدی، پی  سوختی اکتید جامد، توربین  

 با استفاده از نرم افزار ترنتی  گازی و توربین بخار  

۲۰ 

اقتصادی و زیتت محیطی استفاده از سیتت  ترکیکی انرژی خورشیدی/پی  سوختی /    -تحلی  فنی 

 زیتت توده برای تامین برق یک روستا در استان خوزستان 

۲1 

 ۲۲ شکیه سازی عملهرد پمی حرارتی جذبی زمین گرمایی به کمک خورشید 

 ۲۳ سیتت  ترکیکی فتوولتائیک/دیز  ژنراتور با و بدون پی  سوختی طراحی چندهدفه یک  

طراحی و ساخت خشک کن خورشیدی  یرمتتقی  با دو نوع کلهتور تخت و لوله خالء و با استفاده از  

 مواد تغییر فازدهنده و بررسی مقایته ای پارامتر های مؤثربرعملهرد آن 

۲۴ 

فوتوولتائیک حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده برای تامین بار الهتریهی و  بررسی فنی و اقتصادی سیتت   

 حرارتی یک ساختمان 

۲۵ 

 بهینه سازی انرژی ساختمان ها

طراحی و شکیه سازی سیتت  بازیافت حرارت برای گازهای خروجی سیتت  های گرمایش در  

 ساختمان متهونی و تجاری 

۲۶ 

 ۲7 فاز دهنده به عنوان ذخیره ساز انرژی گرمایی در ساختمان بررسی استفاده از مواد تغییر  

 آبمدیریت 

)مطالعه موردی    NF-GMDHارزیابی تراز سطح آب زیرزمینی بر مکنای سیتت  های خودسازمانده  

 ایالت ایلینویز آمریها( 

۲۸ 

 ۲۹ آبریز اهرچای( مدیریت بهینه سیتت  های منابع آب تحت شرایط عدم قطعیت )مطالعه موردی حوضه  

 بیو گاز 
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 ۳۰ شکیه سازی اثر ترکیکات سوخت بیوگاز بر عملهرد و آالینده های یک موتور اشتعا  جرقه ای 

طراحی و ساخت پایلوت استحصا  بیوگاز از پتماند های  ذایی)ضایعات کشاورزی( و بررسی پارامتر  

 های موثر بربهکود عملهرد آن 

۳1 

 

 پایان نامه ارشد و دکتری در زمینه های مختلف به شرح زیر در این دانشااه در حا  انجام است: 1۲در حا  حاضر تعداد 

 عنوان 
 ردیف 

 نیروگاه خورشیدی 

 1 ( با دو نوع کلهتور خورشیدی صفحه تخت و لوله خالءorcبررسی پارامترهای عملهرد سیه  رانهین آلی )

خورشیدی با در نظر گرفتن شاخص های اتصا  به شکهه و با هدف تتهی  اولویت بندی مهان احداث نیروگاه 

 سرمایه گذاری در بخش خورشیدی.

۲ 

تحلی  انرژی ، اگزرژی و اگزرژی اقتصادی سیتت  ترکیکی تولید توان، حرارت، برودت و آب شیرین با استفاده از  

 سیتت  فتوولتاییک متمرکز کننده حرارتی خورشیدی 

۳ 

 ۴ های خورشیدی الیه نازک بر پایه سلنیومساخت سلو  

 ۵ آب خورشیدی و بادی سیتت  پمساژ

 انرژی ساختمان 

 ۶ شکیه سازی انرژی و تعیین برچت  انرژی ساختمان جدید دانشااه تحصیالت تهمیلی صنعتی کرمان 

 توربین بادی 

 7 بدون جاروبک با یهتوکننده بوست نیمه کنتر  شده  DCکنتر  توربین بادی مکتنی بر ژنراتور 

 ۹ کنتر  توربین بادی متتق  ازشکهه

- سازی هزینه و انتشار  مدیریت و بهره برداری روز بعد ریزشکهه ترکیکی در حضور توربین بادی به منظور کمینه 

 آالیندگی 

1۰ 

 پیل سوختی 

تولید همزمان توان الهتریهی، حرارت و برودت با استفاده از سیتت  ترکیکی پی  سوختی کربنات مذاب،  بررسی 

 توربین گاز و سیه  تکرید جذبی 

11 

 اثرات زیست محیطی 

 1۲ برنامه ریزی میان مدت یک بار صنعتی با ارزیابی اثرات زیتت محیطی

 

 طرح های پژوهشی 

 1 سطوح خورشیدی با استفاده از مد  های تابشی مختلف خورشید در شهر یزدبهینه سازی زاویه شی  برای 

 CO2 ۲تحلی  انرژی و اگزرژی در پیهربندی های مختلف سیتت  سرمایش ترکیکی دو مرحله ای با مکرد  

 ۳ تعیین زاویه بهینه شی  پانلهای فتوولتائیک با در نظر گرفتن تعرفه های برق

 ۴ هدف کاهش تلفات و بهکود قابلیت اطمینانبازآرایی شکهه توزیع با 

 ۵ بررسی و مهان یابی بهینه مزرعه بادی در شکهه توزیع شهر ریاان
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 ۶ پیاده سازی اموالتور توربین بادی

 7 های فتوولتائیک تحت شرایط سایه جزییبررسی آزمایشااهی انواع پیهربندی سلو  

 نتایج اقدامات
 

 انرژی های تجدید پذیر نتایج اقدامات استفاده از   

 هزار   ۵  به میزان 1۳۹7تا پایان فروردین ماه    کیلوواتی 1۰(فتوولتاییک)  خورشبیدی کوچک مقیاسنیروگاه   تولیدی  انرژی 

  است.  بوده   ساعت کیلووات  ۶۶۶  و

حدود  د نیاز در فصبب  تابتببتان و  دانشببجویی تمام آب گرم مور  های  خوابااه  خورشببیدی  های  کن گرم راه اندازی آب 

 .درصد آب گرم مصرفی خوابااه ها را بدون مصرف گاز طکیعی تامین نموده است۴۰

 

 نتایج اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی   -2

  ۲۸۴۲۰ وات به  1۰1۰7۰ جر به کاهش میزان مصرف برق ازنم  LEDتعویپ المی های پرمصرف به المی های -1-2

 است. شدهوات  

 کاهش مصرف سوخت در این بخش شده است.تعمیر سیتت  برودتی دانشااه که منجر به  -2-2

  کاهش هدر رفت انرژی گرمایش و سبرمایش مامی سباختمانهای دانشبااه که منجر بهکنتر  دربهای برقی در ت -3-2

 در این ساختمان ها شده است.

و حفظ انرژی  کاهش تکاد  انرژی کارگزرای شبیشبه های دوجداره در تمامی سباختمانهای دانشبااه که منجر به -4-2

 در این ساختمان ها شده است. گرمایش و سرمایش
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افزایش میزان بهره گیری از نور خورشبید در سباختمان ها   افزایش پنجره های سباختمانهای دانشبااه که منجر به -5-2

 ساختمانها گردیده است.این  کاهش مصرف برق در    و در نتیجه

 که باعث بهره وری در مصرف انرژی در این ساختمان ها خواهد گردید. مدیریت هوشمند مصرف انرژی -6-2

 نتایج اقدامات مدیریت مصرف آب و پساب   -3

مترمهع  آب در سا  گردیده است که برای آبیاری فضای سکز به صورت  رق 1۹۲۰۰منجر به تهیه دانشااه تصفیه فاضالب   -۳-1

 استفاده می شود.  قطره ایآبیاری و سیتت   آبی

 که منجر به مدیریت بهینه مصرف آب شده است. استفاده از سیتت  آبیاری قطره ای  -۳-۲

 کاهش فضاهای چمن کاری شده در اطراف ساختمان های جدید که باعث کاهش مصرف میزان آب در این بخش شده است. -۳-۳

 نتایج اقدامات مدیریت منابع و پسماند -4

 جهت مدیریت صحیح پتماند دانشااه.  ( در سلف سروی  دانشااهیی ذامواد )باقیمانده تفهیک زباله های خشک و تر  -۴-1

 تفهیک کا ذ و مواد پالستیهی از سایر زباله ها که منجر به استفاده درست از منابع قاب  استفاده مجدد شده است. -۴-۲

شااه ها و زباله های آزمایشااهی و همچنین ساماندهی فاضالب  آزمای  شیمیایی ساماندهی فاضالبحفظ محیط زیتت در اثر  -۴-۲

 است.  صورت پذیرفته خوابااه هاساختمانها و 

 است.  صورت گرفتهراه اندازی سیتت  اتوماسیون اداری در اثر مصرف کا ذ میزان کاهش بتیار زیاد در   -۴-۳


