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 کشور در گرمایی زمین انرژی از برداری بهره توسعه با مرتبط قوانین نویس پیش متن تدوین و تهیه بررسی، :پروژه عنوان

 طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی  :/سند مرتبطعنوان طرح

 ییگرما نیزم یطرح انرژ واحد اجرایی:

 ماه 6  :ي پروژهاجرا زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشریح پروژهتبی

قوانین جامع و مدونی در ، پس از اجرای پروژه های متعدد در بخش های مختلف حوزه انرژی زمین گرمایی در کشور، مشخص گردید که در حال حاضر
گاهی تواند سبب بروز مشکالتی برای اجرای پروژه های فوق الذکر گردد. وجود ندارد. این مانع می  خصوص اجرای پروژه های حوزه انرژی زمین گرمایی

جهت رفع این مشکل، پروژه حاضر پیشنهاد گردید. هدف نهایی این پروژه، شناسایی، بنابراین، اوقات این موضوع حتی می تواند به توقف یک پروژه بیانجامد. 
تصویب قوانین یاد شده، مسیر برای پیشنهاد و بدون شک، با انرژی زمین گرمایی می باشد.  بامرتبط  های تدوین قوانین مرتبط با همه حوزه و گردآوری

  رئوس شرح خدمات پروژه به شرح زیر است: هموارتر خواهد شد. و توسعه کاربرد آن، اجرای پروژه های گوناگون مرتبط با انرژی زمین گرمایی

 مختلف حوزه انرژی زمین گرمایی در کشورهای با ط بررسی قوانین مرتب 

  تدوین متن پیش نویس قوانین مرتبط با حوزه اکتشاف منابع انرژی زمین گرماییتهیه و  

  متن پیش نویس قوانین مرتبط با حوزه نیروگاه های زمین گرماییتهیه و تدوین  

  ژی زمین گرمایی متن پیش نویس قوانین مرتبط با حوزه کاربرد مستقیم انرتهیه و تدوین 

  زمین گرمایی متن پیش نویس قوانین مرتبط با حوزه پمپ های حرارتیتهیه و تدوین 

 
 

 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

  متن پیش نویس قوانین مرتبط با حوزه اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی 

 متن پیش نویس قوانین مرتبط با حوزه نیروگاه های زمین گرمایی  

  متن پیش نویس قوانین مرتبط با حوزه کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی 

  متن پیش نویس قوانین مرتبط با حوزه پمپ های حرارتی زمین گرمایی 
 

 پروژه: موثر براستانداردها، قوانین و اسناد باالدستی مهم الزامات، 
- 
 

 

 

 شرایط و مشخصات محقق واجد شرایط:

 قوانین مرتبط با مقوله انرژی شرکتهای متخصص در حوزه  -

 

 

 

 

 

 

 


