مقدمه:
با توجه به برگزاری موفق دو دوره همایش «برچسب انرژی ساختمان» در سال  49و «اجرای قوانین انرژی در
ساختمان» در سال  49توسط «کمپین ساختمان پایدار ،محیط زیست پایدار» و بررسی ضرورت توجه ویژه به راهکارهای بهینه
سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان ،امسال نیز کمپین برای سومین سال متوالی اقدام به برگزاری این رویداد خواهد کرد.
این همایش به صورت مشترک توسط مجتمع رسانهای ساختمان ،مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و سازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور مورخ  02و  02آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
این همایش با حمایت و همکاری ارگان های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی ،وزارت نیرو ،وزارت نفت ،سازمان ملی
استاندارد ایران ،سازمان حفاظت از محیط زیست ایران ،شهرداریها ،سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و انجمنهای
مهندسی در حوزه صنعت ساختمان برگزار خواهد شد.
رئیس همایش :دکتر محمد شکرچی زاده؛ رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
رئیس شورای سیاست گذاری :مهندس فرج اله رجبی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
دبیر علمی:دکتر بهروز محمد کاری؛ رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
دبیر همایش :مهندس احمدرضا طاهری اصل؛ رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
مدیر اجرایی همایش :مهندس سعید ظریف؛ مدیرعامل مجتمع رسانهای ساختمان

اهداف برگزاری همایش:
 ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی و تاکید بر اهمیت تلفیق مباحث مرتبط با انرژی و محیط زیست
 بررسی و تحلیل قوانین و آئین نامههای موجود در حوزه اصالح الگوی مصرف و مدیریت انرژی در صنعت ساختمان
 بررسی راهکارهای مهندسی به منظور بهبود وضعیت موجود در زمینه مدیریت مصرف انرژی در صنعت ساختمان
 ایجاد همافزایی میان ارگانهای ذیربط جهت اجرای هرچه مؤثرتر قوانین و مقررات بهینهسازی مصرف انرژی و حفاظت از
محیط زیست

محورهای همایش:
 مشکالت مطرح در خصوص قوانین و آئیننامههای اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانهای پایدار
 استانداردهای مطرح شده در حوزه ساختمان سبز
 چالشهای پیشرو در زمینه مدلسازی انرژی در ساختمان
 آییننامهها و استانداردهای ردهبندی و تعیین معیارهای مصرف و برچسبهای انرژی ساختمانهای پایدار
 جایگاه بخش خصوصی در پیشبرد قوانین و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی
 مدلهای اقتصادی و منابع مالی مورد نیاز به منظور بهینه سازی مصرف انرژی
 آگاهسازی مهندسان ،با معرفی انواع مصالح ،فراوردهها ،تجهیزات و سیستمهای نوین ساختمانی ،بهعنوان ابزارهای مورد نیاز
برای دستیابی به اهداف تعیینشده در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در کشور و اشاعه ساختمانهای پایدار و سبز

سرفصل برنامهها:
 سخنرانیهای کلیدی
 سخنرانیهای تخصصی
 ارائه مقاالت
 پنلهای تخصصی
 کارگاههای تخصصی
 کتاب همایش
 نمایشگاه جانبی

زمان و مکان برگزاری:
 02و  02آذر ماه  – 2346مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
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