
 بین رشته ای ، ارتباط و تعامل انرژیهمایش مدیریت 

 61/66/89چهار شنبه   اولیه  برنامه 

 

 

 

 

 سالن یک

 ردیف زمان برگزاری عنوان برنامه سخنران

 6 00:8-9088 پذیرش

 2 9088 – 9068 سرود  و قرآن افتتاحیه

 ءآقای مهندس شرکا
 (رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی)

 : 9068-9028 خیر مقدم

 4 9028-90:8 افتتاحیهسخنرانی  دبیر همایش

 وطنیآقای دکتر 
 (مدیر پروژه طرح بهینه سازی انرژی ساختمان)

 سخنرانی کلیدی

 (شناسنامه و برچسب انرژی ساختمان)
8044-90:8 4 

 1 8044 – 68064 پذیرایی و بازدید از نمایشگاه جانبی

 آقای دکتر جهانبخش
 )مشاور و هیات علمی دانشگاه(

 سخنرانی علمی

 ها(ساختمان سبز در )مدیریت
66044   _68064 0 

 9 66044 – 62064 نماز  پذیرایی و بازدید از نمایشگاه جانبی

 آقای مهندس طاهری
 (مدیرفنی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور)

 نوآوری و فن آوری های نوین سخنرانی علمی:

 انرژیبا رویکردی برمدیریت در ساختمان 
6:024 – 62064 8 

 خانم مهندس انتظاری
 )مدیر تحقیق و توسعه شرکت سانا عایق (

 68 6:024 – 6:044 عایق کاری در ساختمان )حرارتی و صوتی(

 66 6:044 – 640:8 ناهار

 آقای دکترموسوی تقی آبادی
 )مدرس و مشاور صنعت و دانشگاه(

 62 640:8-64064 مدیریت انرژی مهندسی روشنائی و

 و حیدری زاد دوستی ینمهندس انآقای
 (نیوپایپ)

 :6 64064-61088 گرمایش از کفاصول طراحی و اجرای سیستم 

 64 61088-610:8 پذیرایی و بازدید از نمایشگاه جانبی

 خانم دکتر غفوریان
 مدرس دانشگاه( )مشاور و 

 64 610:8-69 انعطاف پذیری در طراحی فضاها

 سالن دو

 ردیف زمان برگزاری عنوان برنامه سخنران

 آقای مهندس کاویانی
 ) مولف ، مدرس و مشاور صنعت و دانشگاه(

 بهینه سازی کارگاه آموزشی

 و بهره برداری مناسب پمپها در تاسیسات
61088 – 640:8 6 

 2 61088 – 610:8 پذیرایی و بازدید از نمایشگاه جانبی

 آقای مهندس کاویانی
 )مولف ، مدرس و  مشاور صنعت و  دانشگاه(

بهینه سازی و بهره برداری  کارگاه آموزشی

 مناسب پمپها در تاسیسات
69088 – 610:8 : 



 ، ارتباط و تعامل بین رشته ایانرژی مدیریت همایش 

 60/66/89  پنج شنبه اولیه برنامه 

 سالن یک

 ردیف زمان برگزاری عنوان برنامه سخنران

 آقای دکترکاری
 (91مبحث تدوین مسئول  و شهرسازی مرکزتحقیقات راهانرژی  بخش )رئیس

 6 9088 - 8044 91ویرایش جدید مبحث

 2 8044 – 68064 پذیرایی و بازدید از نمایشگاه جانبی

 آقای دکتر خامسی
 )مدیر تحقیق و توسعه شرکت فاراب(

 کارگاه آموزشی چگونگی باالنس جریان

 و تاثیر آن در کاهش مصرف آب و انرژی
66044 - 68064 : 

 4 66044 – 62064 نماز و بازدید از نمایشگاه جانبی

 آقای مهندس سهیلی
 )شرکت ایمرگاز(

 Hybrid & Heat pump 6:088-62064 4 معرفی سیستمهای 

 آقایان مهندسین عاشقان نژاد  و حیدری زاد
 )شرکت گیتی پسند( 

 لوله های پلیمریالزامات اجرایی 

 در مقررات ملی ساختمان
6:044 – 6:088 1 

 0 6:044 – 640:8 ناهار

 آقای مهندس کاشانی حصار
 (مقررات ملی 91 و 91 حثا)عضو کمیته تدوین مب

 چیلرهای سری و موازی
61-640:8 

9 

 

 8 61088-610:8 پذیرایی و بازدید از نمایشگاه جانبی

 آقای دکترکاری
 (91مبحث تدوین مسئول  و شهرسازی انرژی مرکزتحقیقات راه بخش )رئیس

 ختتامیها

 (مدیریت انرژی در ساختمان)
69088 – 610:8 68 

 66 69088 – 690:8 متقاضیان امتیاز آموزشی کارکنان دولت و ارتقاء پایه اعضاء نظام مهندسیآزمون  –الزامی 

 سالن دو

 ردیف زمان برگزاری عنوان برنامه سخنران

 آقای دکتر فرشیدیان فر

 عضو هیات علمی دانشگاه( و )مشاور
 9088-8088 مبدلهای حرارتی

6 

 آقای مهندس مظفریان مقدم
 مصرف انرژی ایران()عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت 

 ستقرار سیستم مدیریت انرژیا کارگاه آموزشی

 ISO50001بر اساس 
8044-8088 

2 

 : 8044-68064 پذیرایی و بازدید از نمایشگاه جانبی

 آقای دکتر اسدیان
 )مشاور و مدرس صنعت و دانشگاه(

 4 68064-66088 ارتباط و تعامل بین رشته ای

 آقای مهندس اسماعیلی
 مدرس مباحث مقررات ملی( )مشاور و

 4 66088-66044 91ارتباط و تعامل بین رشته ای در پیاده سازی مبحث

 1 66044-62064 نمایشگاه جانبی پذیرایی و بازدید از نماز،

 آقای دکتر کیانی فر
 (ء)عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی، مدرس ارتقا

 0 62064-6:044 کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در ساختمان ها

 9 6:044-640:8 ناهار

 خانم دکتر صائبی
 )شرکت بهینه سازان انرژی نروژ(

 8 640:8-61088 آموزشی ساختمانهای کم انرژی کارگاه


