
 

 

 

 

 

دتیرخاًِ کٌفراًس تیي ّای ًَیي در صٌؼت تأسیسات هکاًیکی کطَر، در راستای تَسؼِ ٍ ترغیة استفادُ از فٌاٍری   

 ، سازهاى ًظام هٌْذسی ساختواى کطَر تا استؼاًت از پرٍردگارالوللی ًقص هٌْذسی هکاًیک تا ّوکاری ضَرای هرکسی 

اهلل هٌصف ترگسار ًوایذ. در تأسیسات کطَر را تِ یاد هرحَم آقای هٌْذس حطوتاٍلیي دٍرُ هساتقِ تسرگ  در ًظر دارد

ّای ضَد تا طرحایي راستا از کلیِ هطاٍراى، هٌْذساى ٍ هحققاى حقیقی ٍ حقَقی در داخل ٍ خارج از کطَر دػَت هی

 اًس ارسال ًوایٌذ.کٌفر ایيخَد را کِ هٌحصراً در داخل ایراى طراحی یا تِ اجرا رسیذُ است، تِ دتیرخاًِ 

 مدارک مورد نیاز: -

 تأییدیه کتبی کارفزما بزای شزکت طزح در مسابقه -1

 های کامل فاس دو معماری و تأسیسات مکانیکینقشه -2

 دفتزچه محاسبات تأسیسات مکانیکی -3

 متزه و بزآورد پزوصه -4

 (تحلیل مصزف ساالنه انزصی و آب طزح )در صورت وجود -5

 الزم است هَارد زیر ارائِ ضَد:تا استفادُ از تحلیل اًجام ضذُ، 

ّای هختلف )گرهایص، ّای اًرشی )ترق ٍ گاز( ٍ در تخصتِ تفکیک حاهل kWh/m2هصرف ساالًِ اًرشی ترحسة الف: 

 ...(ٍ  سرهایص، تأهیي آب گرم هصرفی

 صَرت ٍجَد(ّای تازیاتی اًرشی هَرد استفادُ )در آٍریترای في kWh/m2ظرفیت تازیاتی ساالًِ اًرشی ترحسة ب: 

 ایهیساى تَلیذ گازّای گلخاًِج: 

 ّای هختلف )آب هصرفی، آتیاری، سرهایص ٍ ...(تِ تفکیک تخص m3/m2هصرف ساالًِ آب ترحسة د: 

 ّای تازیاتی آب هَرد استفادُ )در صَرت ٍجَد(آٍریترای في m3/m2ظرفیت تازیاتی ساالًِ آب ترحسة ُ: 

سازی هصرف )هاًٌذ افسارّای ضثیِّای هَرد تأییذ ًظیر ًرمرٍش تَاى ازتِ هٌظَر اتجام تحلیل، هی

EnergyPlus  ٍDesignBuilderهاًٌذ ( یا استاًذاردّای هلی ٍ تیي( الوللیISIRI14253  ٍISIRI14254 )

 کٌذ.ّای هَرد تأییذ را هٌغ ًویاستفادُ ًوَد. ایي هطلة استفادُ از سایر رٍش

 



 

 

 

 

 

ی، انزص یهامصزف حامل نهیهش ه،یاول یگذارهیسزما نهیشساله با در نظز گزفتن ه 33ک دوره طزح بزای ی LCCارسیابی  -6

  و تعمیزات )در صورت وجود(. ینگهدار راهبزی، نهیهش

آٍری ارائِ ترای ّر في IRRّای تازیاتی اًرشی ٍ آب، الزم است دٍرُ تازگطت سرهایِ ٍ آٍریدر صَرت استفادُ از في

( یا هحاسثات COMFARافسارّای ارزیاتی هالی )هاًٌذ ّای تأییذ ضذُ ًظیر ًرمتَاى از رٍشهٌظَر هیضَد. تِ ایي 

 کٌذ.ّای هَرد تأییذ را هٌغ ًویاستفادُ ًوَد. ایي هطلة استفادُ از سایر رٍش (Microsoft Excel) تر پایِ

 .طزح )در صورت وجود( BIMمدل  -7

 

 امتیاز پارامرتهای مؤثر ردیف

 11 اًطثاق هذارک ارسال ضذُ تا هقررات هلی ساختواى 1

 41 ی ٍ اقلینتٌاسة طرح تا کارتر 2

 31 طرحٍ ًَآٍری در  تیخالق 3

 11 هالی طرح -ارزیاتی اًرشی  4

 11 حطر BIMکیفیت ٍ دقت هذل  5

 111 هجوَع اهتیازات

 

 

 می باشد. 5931اردیبهشت ماه  51مهلت ارسال طرح ها تا 

 


