
 

 «نیآفراشتغال ان،یبندانش د،یتول»له به عنوان سال که معظم یدر سال یمقام معظم رهبر اتیتحقق منو یمصرف سوخت در راستا یسازنهیشرکت به

 یهاپژوهش ،یاستیس یها و بسته هاطرح  ها،دهیا زیها و ن تیها، ظرف یاز توانمند یمندو بهره ییدر نظر دارد نسبت به شناسا فرمودند، ینامگذار

و توسعه  یفرهنگ ساز که در حوزه یو مراکز مطالعات راهبرد هاشکدهیاند یعلم یهاتیو خالق یو دانشگاه یقاتیتحق یهامطالعات و پروژه ،یراهبرد

 تیفعال لیذ یهامرتبط در بخش یحوزه ها ریمصرف سوخت و سا یساز نهی،بهیانرژ یتقاضا تیریمصرف،مد ی،اصالح الگو یاجتماع یارکت هامش

 .دیفراخوان اقدام نما نیا قیاز طر کنندیم

د حداکثر تا پایان وقت اداری آیعمل میهدارند دعوت ب و... مرتبطی پیشنهادمطالعاتی،  ی ذیل ایده، طرحکه در حوزه ها یاز کلیه واجدین شرایط لذا

بارگذاری  www.ifco.irسازی مصرف سوخت به آدرس رسانی شرکت بهینهکه در پایگاه اطالع مربوطههای نسبت به تکمیل فرم 12/03/1401مورخ 

د به آدرس الکترونیک نکناسنادی که به نوعی ایده، طرح یا پیشنهاد مورد نظر را تشریح می شده است اقدام نموده و فرم تکمیل شده را به همراه سایر

andishkadeh@ifco.ir گیری از م جهت بهرههای کارشناسی شرکت، شرایط الزارسال نمایند تا پس از بررسی و ارزیابی اطالعات ارسالی در کمیته

 سازی مصرف سوخت فراهم گردد.های مرتبط در راستای بهینهتخصصی مجموعه علمی و توان

 شامل موضوعاتی همچون:کاوی مطالعات راهبردی و بهینه .1

 در  یمصرف انرژ یابالغ، اجرا، نظارت بر اجرا و ... استانداردساز ،یبازنگر ن،یو اقدامات مرتبط با تدو ندهایفرآ ها،زمیها، مکانها، مدلروش

 موفق یکشورها

 رودر کشورهای پیشسازی مصرف سوخت تجزیه و تحلیل انواع معماری و نگاشت نهادی نظام حکمرانی بهینه  

 روکشورهای پیش سازی مصرف سوخت درها، موسسات، مراکز تحقیقاتی و... برتر در حوزه بهینهآپها، استارتشرکت 

 روسازی مصرف سوخت در کشورهای پیشهای علم و فناوری برتر در در حوزه بهینهنواحی نوآوری و پارک 

 سازی مصرف سوختها، تجهیزات، فرآیندها و... برتر در حوزه بهینهشناسایی فناوری 

 موفق یدر کشورها یمصرف انرژ یساز نهیمرتبط با به یو اقدامات ملها، اهداف، راهبردها ها، سیاستمقایسه تطبیقی برنامه 

 موفق یدر کشورها یمصرف انرژ یساز نهیمرتبط با بهها و... نامهها، آیینقوانین، مقررات، دستورالعمل 

 سوختمصرف  یسازنهیبه یهالیو پتانس مدیریت تقاضا دگاهیمختلف کشور از د یهامیها و اقلاز استان کیهر  یو بوم ینیسرزم یهایژگیو 

 های خالقانه و کاربردی کاهش شدت انرژی در صنعت، ساختمان و حمل و نقلها و ایدهطرح 
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 گری و تسهیلگری شامل موضوعاتی همچون:های سیاستی، تنظیمبسته .2

 های سیاستی در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، حمل و نقل، کشاورزی و صنعتایده 

 در بهینه سازی مصرف سوخت  هاآن قیمتی و غیر قیمتی و راهکارهای عملیاتی و پیاده سازی هایسیاست 

 و تغییرات  و سازی مصرف سوختهای بهینهسیاستها، پیامدها و آثار اجرای خروجی های مرتبط باسیاست پژوهی و اقدام پژوهی در حوزه

 اصالحات پیشنهادی

 سازی مصرف سوختها، فرآیندها و... در موضوع بهینهارها، روشگری و تسهیل گری و ابزهای تنظیممدل 

 سازی مصرف سوخت در کشورمعماری و نگاشت نهادی مطلوب نظام حکمرانی بهینه 

 سازی مصرف سوختهای ملی بهینهها و پروژهگذاری و تامین مالی داخلی و خارجی طرحهای سرمایهها، ابزارها و مکانیزمروش 

 مصرف سوخت یسازنهیبه یهاطرح یمال نیکربن به منظور تام تیریمد یجهان التیتسه یریمدل بکارگ 

 سازی مصرف سوخت کلیه ذینفعان کلیدی حوزه بهینه سازی پتانسیلگیری و یکپارچههای اجتماعی و بهرهسازوکار توسعه مشارکت 

 سوخت  مرتبط با مدیریت تقاضا هایهای قیمتی در بخش تعرفهسیاستهای علمی به منظور اعمال های راهبردی و خالقیتها و پژوهشایده

 های عرضه سوخت و...(، تعرفههای گمرکی مرتبط با تجهیزات انرژیتعرفه)

 مصرف سوخت گری و تسهیلگری در حوزه بهینه سازیگذاری، تنظیمسازوکارهای خالقانه در حوزه سیاستها و ایده 

  مدت موثر در حیطه مدیریت تقاضامدت و کوتاهبلندمدت، میانپیشنهاد راهکارها و راهبردهای 
 

  سازی شامل موضوعاتی همچون:آموزش و فرهنگ  .3

 های نوآورانه در حوزه تعالی فرهنگ مصرف سوخت آحاد مختلف جامعه ایده 

 سوختسازی مصرف ای و... در حوزه بهینههای فرهنگی، هنری، رسانههای خالقانه در حوزه جشنوارهطرح 

 سازی مصرف سوخت، مدیریت تقاضا و اصالح الگوی مصرفطراحی انیمیشن، تیزر، فیلم مستند و... با کاراکترهای جذاب در حوزه بهینه 

 سازی مصرف سوختبهینه های جدید و خالقانه مرتبط باها و شخصیتها، نشانطراحی سمبل 

 های اجتماعی اصالح الگوی مصرف ها و پویشهای خالقانه برپایی کمپینایده 

 آموزان در راستای اصالح الگوی مصرف سوختهای بدیع آموزشی برای کودکان و دانشطرح 

 سازی مصرف سوختای و... مرتبط با بهینههای نوآورانه تبلیغات محیطی، مطبوعاتی، رسانهطرح 

 سازی مصرف سوختفرهنگ بهینه گیری از فضای مجازی در راستای توسعههای بدیع در حوزه بهرهایده 

 سازی مصرف سوختهای فرهنگی، آموزشی، اطالع رسانی و تبلیغاتی و نقش آنها در بهینهالگوی کمی سازی اثربخشی فعالیت 

 سازی مصرف سوختای در حوزه بهینهکاوی رسانهدر خصوص سیستم داده نوآوری 

 

 :الذکر، در قالبهای فوقو دانشگاهی در حوزه تحقیقاتی مطالعاتی، هایپروژه تعریف و اجرای .4

 فرصت های مطالعاتی اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 

 های تحصیالت تکمیلیتعریف و اجرای پایان نامه 

 (رباز نخبههای تحقیقاتی جانشین سربازی )سطرح 

 تماس حاصل فرمائید. 021-88604793به شماره تلفن  شرکت سازیعمومی و فرهنگروابط جهت کسب اطالعات بیشتر با واحد


