
 

 بنیان،تولید، دانش»به عنوان سال له که معظم تحقق منویات مقام معظم رهبری در سالی سازی مصرف سوخت به منظورشرکت بهینه

های ها و پروژهها، ایدهها و نیز طرحها و ظرفیتمندی از توانمندیبهرهنسبت به شناسایی و  ،در نظر دارد ،نامگذاری فرمودند «آفریناشتغال

 ، که در حوزه(VC) یگذاران خطرپذیرسرمایهگذاران و سرمایه ،های علم و فناوریپارکها، ها، دانشگاهپژوهشکدهبنیان، دانشهای شرکت

 از طریق این فراخوان کنندفعالیت می وکشاورزی ونقلحملهای ساختمان، صنعت، کارایی انرژی در بخش وسوخت بهینه سازی مصرف 

 اقدام نماید.

د حداکثر تا پایان وقت اداری آیعمل میهدارند دعوت ب مشخصی که در حوزه های ذیل ایده، طرح و پیشنهاد یاز کلیه واجدین شرایط لذا

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

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

های کارشناسی ارسال نمایند تا پس از بررسی و ارزیابی اطالعات ارسالی در کمیته shbonyan@ifco.irdaneآدرس الکترونیک به 

 سازی مصرف سوخت فراهم گردد.های مرتبط در راستای بهینهگیری از توان تخصصی مجموعهشرکت، شرایط الزم جهت بهره

 

 : ی همچونبخش ساختمان و مسکن شامل موضوعاتسازی انرژی در بهینه -1

 های گرمایش و سرمایشسازی سامانههوشمند 

 های مسکونیهوشمندسازی و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز ساختمان 

 سیستم( های مدیریت انرژی در ساختمانBEMS) 

 رده برچسب انرژی های بخاری های چگالشی،پکیج بویلرها،با کارایی انرژی باال ) های نوین گرمایشتوسعه فناوریA  وB  وC  ،

 های دیواری و...(آبگرمکن

 های حرارتی گازهای پمپتوسعه فناوری( سوزGHP) 

 سامانه( های تولید همزمان حرارت و توانCHP) 

 سازی انرژی در ساختمان ممیزی و بهینه 

 های مسکونی، اداری، تجاری و...های خالقانه و کاربردی کاهش مصرف سوخت در ساختمانها و ایدهطرح 

  مواد تغییر فاز هتوسعه مصالح و عایقتولید و( ای حرارتی نوین( دهندهPCMعایق ،)های کمهای نانو، شیشه)...گسیل و 

 های نت زیرو انرژی )با مصرف انرژی خالص صفر(طراحی و توسعه ساختمان 

http://www.ifco.ir/


 ی کاهش مصرف های خالقانه و کاربردها و ایدهبررسی الگوی معماری روستایی در مناطق مختلف کشور و ارائه طرح

 های روستاییسوخت در خانه

 های ساخته شده در این طرحراهکارهای عملیاتی کاهش مصرف سوخت در کلیات طرح نهضت ملی مسکن و ساختمان 

 ریزی و مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاریو اپلیکیشن به منظور ثبت، برنامه فزاریاپلتفرم نرم 

 

 : ی همچونصنعت شامل موضوعاتسازی انرژی در بخش بهینه -2

 های مختلف صنعت )فوالد، سیمان، پتروشیمی و...(در بخش سنجی فنی و اقتصادی استفاده از انرژهای تجدیدپذیرمکانا 

 سازی بهینه سازی مصرف سوخت در صنعت کشورمدل 

 استانداردهای حوزه صنعت یاجرا و بازرس و ارتقاء بهبود ی عملیاتیراهکارها 

 ی مصرف انرژ یسازنهیبازار به یسازفعال یکارها و و ساز هاتیظرفها، راهکار 

 های کشاورزی های خالقانه و کاربردی کاهش مصرف سوخت در چاهها و ایدهطرح 

 سازی هوای ورودی ، خنکبه توربین نظیر تزریق بخار )گازی،بخاری و سیکل ترکیبی( یهای ارتقاء راندمان واحدهای نیروگاهفناوری

 موارد مشابهها و سایرهای توربینپرهحرارت آب زیرکش بویلر، نصب اکونومایزر، انجام تنظیم استفاده از به کمپرسور، 

 هامدیریت انرژی در تجهیزات اصلی مصرف کننده انرژی در نیروگاه راهکارهای نوین 

 وعی جهت مدیریت انرژی در های اینترنت اشیا و هوش مصنفناوری: استفاده از یندهای صنعتیرآکردن فهوشمندسازی و دیجیتالی

 های تولیدیشده فرآیندآوری افزارهای تحلیل اطالعات جمعها و نرمفرآیند

 مانند مشعل های  های پربازده صنعتی و نیروگاهیهای مشعلفناوریLow-NOX با دمای و شعله له های بدون شع، مشعل

 های احتراقها و محفظهیکنواخت در کوره

 سازی و افزایش راندمان در فوالد گرم و سرد،گری، نورد ریختهسازی، کک شامل د،سازی در فرآیندهای فوالبهینههای نوین فناوری

 های قوس الکتریکیکوره بلند و کوره

 دوار و بکارگیری سوخت  هایسازی در فرآیند تولید سیمان نظیر بازیافت حرارت، افزایش راندمان کورههای نوین بهینهفناوری

 جایگزین نظیر پسماند

 گرمایش ها جهت استفاده درهای بازیافت حرارت از دودکشفناوری مانندهای حرارتی راندمان باال های بازیافت انرژی و مبدلفناوری

های تقلیل انرژی ایستگاه کسپندر در بازیافتهای توربواری، فناوو سرمایش تولید برق و گرمایش هوای احتراق، لرآب ورودی به بوی

  موارد مشابه و سایر ها و نانوسیاالت در بازیافت حرارتای و نانومبدلهای صفحه، استفاده از مبدلو تقویت فشار گاز

 ها در تولید برق،استفاده از میکروتوربین نظیر بازیافت گاز فلر شده برای تولید برق، های بازیافت گازهای ارسالی به فلرفناوری 

 ر و فشار افزایی گاز فلر و سایر موارد مشابهسازی گاز فلشیریننوین های ، روشLNGاستفاده از گاز فلر برای تولید 

 های تابشیطراحی و ساخت نمونه مشعل 

 



  :ی همچونسازی انرژی در بخش حمل و نقل شامل موضوعاتبهینه -3

  برون  های نرم افزاری حمل و نقل هوشمند )درون شهری،سامانه، مدیریت هوشمند حمل و نقل و حمل و نقل هوشمندتجهیزات

  (مسافربار و  ،شهری

 (هابرون شهری )تجهیزات و زیرساخت حمل و نقل ریلی پرسرعت 

 لوکوموتیو،  ،ی سنگین، موتور سیکلتها، خودروی سبکهاتجهیزات مرتبط با کاهش مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل )خودرو

  ...(شناورها و

  های مورد نیاز( و زیرساختو قطار برقی مترو، موتورسیکلت برقی، )خودروی سبک برقی حمل و نقل برقیتجهیزات 

 گازسوز کردن خودروهای سبک و سنگین 

 تولید موتور پایه گازسوز با کارایی انرژی باال 

 های تولید مخزن فناوریCNG نانوکامپوزیت( با ظرفیت باال( 

 های جایگزین و تجدیدپذیرسوخت و بکارگیری...( مل و نقل )بنزین، گاز، گازوئیل وهای حمصرفی در سامانههای سازی سوختبهینه ،

 های نانویی ارتقاء کیفیت سوخت و افزودنی

 ( توسعه و بروزرسانی سیستم جامع حمل و نقل هوشمندITS) 

 تماس حاصل فرمائید. 021-88604793 تلفن شمارهبه  شرکت سازیعمومی و فرهنگبا واحد روابطکسب اطالعات بیشتر جهت 

 


