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  مقدمه
موجب گرديده كه مقوله مـديريت  اي از عوامل در كنار قيمت پايين حاملهاي انرژي در كشور مجموعه

وري انرژي مورد توجه زيادي قرار نگرفته و در نتيجه هر سـاله مصـرف انـرژي و    مصرف و افزايش بهره
پيك مصرف برق رشد قابل توجهي را داشته باشد كه اين امر سبب اتالف منابع و ثـروت ملـي خواهـد    

شـود هـر چنـد كـه     حـل مطـرح مـي   در اين ارتباط بكارگيري تجهيزات پر بازده به عنوان يك راه .شد
تجهيزات و بكارگيري آنها به دليل باال بودن قيمت آنها بايد بر اساس يك برنامه دقيق و استفاده از اين 

  .مدون يا نقشه راه باشد
، لـوازم خـانگي و   )آب و فضا(تجهيزات انرژي بر در بخش ساختمان در چهار گروه روشنايي، گرمايشي 

واقـع نـوع تكامـل يافتـه و بـروز      تجهيزات پر بازده انرزي بر در . شوندتجهيزات اداري تقسيم بندي مي
تجهيزات قديمي هستند كه عالوه بر داشتن راندمان باالتر و در نتيجه مصرف انرژي اوليه كمتر، رفاه و 

نـه تنهـا    LEDبه عنوان مثال المپهـاي  . آورندآسايش بيشتري را نيز براي مصرف كننده به ارمغان مي
ـ راندمان باالتري نسبت به المپهاي رشته د بلكـه از مشخصـات نـوردهي بهتـري نيـز برخـوردار       اي دارن

در . از لحاظ آماري بيش از يك دوم مصرف برق در كشور به بخـش سـاختمان اختصـاص دارد   . هستند
اين بين قرار گرفتن زير بخش خانگي به عنوان يك زير بخش مصـرف كننـده و غيـر مولـد در بخـش      

و كشاورزي جهت بكـارگيري فناوريهـاي    ساختمان اين بخش را نسبت به ساير بخشها همچون صنعت
بنابر اين بكارگيري تجهيزات پـر بـازده در بخـش سـاختمان تـاثير      .  سازدپربازده انرژي بر ارجحتر مي

تـوان از مـوارد   در كنار كاهش مصرف انرژي مي. بسزايي در كاهش مصرف برق در كشور خواهد داشت
  .ذيل به عنوان ضرورتهاي مساله فوق الذكر ياد كرد

  لزوم دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش اصالح الگوي مصرف - 1
  اي از طريق كاهش توليد انرژي الكتريكيكاهش انتشار گازهاي آالينده و گلخانه - 2
 افزايش امنيت انرژي - 3
 افزايش اشتغال در بخش خصوصي و جابجايي اشتغال در بخش دولتي - 4
 يت زندگيافزايش كيفيت محيط داخل ساختمانها و افزايش كيف - 5
 كمك به اقتصاد ملي از طريق كاهش مصرف سوخت - 6
  افزايش بودجه عمومي در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت  - 7
 كاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي - 8

هاي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش انرژي، سـند چشـم    با در نظر گرفتن مواردي همچون سياست
ها، قانون اصالح الگوي مصـرف،   قانون هدفمند كردن يارانه ،1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 

گانه مصوبه هيات دولت جهت اصـالح الگـوي    20هاي اول تا پنجم توسعه كشور، تكاليف  قوانين برنامه
  . شودمقررات ملي ساختمان، ضرورت قانوني مساله نيز آشكار مي 19مصرف انرژي و مبحث 
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  بر در بخش ساختمان پربازده انرژيهاي  فناوري كارگيري به اندازچشم

  
  

   

ز  دا م ا ند  ردی  ف را دا ق ا تای   را
ق  رو  ا ج   ١۴٠۴وزارت  و ه و  و تای  و  را

ری و  کار ی، با  ما ه ا ش ر ا ه وری و ا گ 
و دار   ژی  او ی رپ بازده ا ناوری  ه  و

ه حاظ  ور از  مان،  ق   ش سا رف  وری 
ح  ش   ن  د  و  ا وا ار  ه  اول 

فاده از  ش ا ق کا ی از  صاد م ی  ا ع شایا نا
د د  وا ژی    .ا
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   توسعه فناورياهداف 
  وري مصرف برق در بخش ساختمانزمينه بهرهدستيابي به جايگاه اول منطقه در 

  ساختمانبومي سازي و تجاري سازي تجهيزات پر بازده انرژي بر در بخش 

 سـاخت  و توسـعه  تحقيق، هاي حوزه در متخصص و خالق توانمند، انساني نيروي به دستيابي  
 تجهيزات پر بازده انرژي بر

     مگـاوات در سـال طـي     260كاهش توان در بخش روشنايي ساختمانها در كشـور بـه ميـزان
  1404تا  1394سالهاي 

 ر،كابينهاي برودتـي، جـاروبرقي،   كاهش مصرف لوازم خانگي پرمصرف مشتمل بر يخچال، فريز
گيگاوات ساعت در سـال طـي سـالهاي     229ماشين لباسشويي و ماشين ظرفشويي به ميزان 

 1404تا  1394

  گيگـاوات   3575معـادل بـا   ) آب و فضا(صرفه جويي در مصرف برق جهت نيازهاي گرمايشي
  1404تا  1394ساعت در سال طي سالهاي 

  

  راهبردهاي توسعه فناوري 
  وزه روشناييح - 1

در داخل كشور از طريق توسعه درون زا و  OLEDو  LEDالمپهاي توسعه فناوري : 1راهبرد كالن 
 دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و شركت هاي دانش بنيان داخلي تكيه بر توان

 يكسب دانش ساخت المپها LED  وOLED  
 ،يالمپها يساز يساخت و تجار طراحي LED  وOLED 

در داخل كشور  بكارگيري باالستهاي الكترونيكي به جاي باالستهاي مغناطيسيتوسعه : 2راهبرد كالن 
 توليد اين نمونه از باالستها توانمند داخلي به  از طريق حمايت و تشويق صنايع

 اعطاي تسهيالت مناسب به توليد كنندگان باالست هاي الكترونيكي 

لومن بر وات  (شرده و خطي با راندمان باال المپ هاي فلورسنت ف فناوري توسعه: 3راهبرد كالن 
دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و شركت هاي دانش بنيان  از طريق توسعه درون زا و تكيه بر توان )بيشتر
 داخلي

  المپ هاي فلورسنت فشرده و خطي با راندمان باالكسب دانش ساخت 

  ،راندمان باال المپ هاي فلورسنت فشرده و خطي باي ساز يساخت و تجار طراحي 
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از طريق توسعه درونزا  )LMS(سيستم مديريت روشنايي در ساختمان  فناوري توسعه: 4راهبرد كالن 
 دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و شركت هاي دانش بنيان داخلي و تكيه بر توان

 كسب دانش ساخت سنسورهاي روشنايي 

 كسب دانش ساخت سنسورهاي تشخيص حضور 

  كنترل روشنايي در ساختمانكسب دانش ساخت سيستم 

  طراحي، ساخت و تجاري سازي سيستم مديريت روشنايي در ساختمان)LMS( 

 
  گرمايش آب و فضاحوزه  - 2

 خريد و انتقال فناوري به كشوراز طريق  پمپ حرارتيتوسعه فناوري : 5راهبرد كالن 

 انتقال فناوري خريد و ي از طريقپمپ حرارتمناسب  يهايتكنولوژ كسب دانش ساخت 

از طريق توسعه درونزا و تكيه  سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارتتوسعه فناوري : 6راهبرد كالن 
 دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و شركت هاي دانش بنيان داخلي بر توان

 1000تا  10 ينمونه در رنج توان يگازسوز احتراق داخل يكسب دانش ساخت موتورها 
   لوواتيك

 تا  10 ينمونه در رنج توان يگازسوز احتراق داخل يموتورها و تجاري سازي ساخت، طراحي
  لوواتيك 1000

 مگاوات  5تا  1 يگاز نمونه در رنج توان هاينيكسب دانش ساخت تورب  
 ،مگاوات 5تا  1 يگاز نمونه در رنج توان ينهايتورب و تجاري سازي ساخت طراحي  

 از طريق توسعه درونزا و تكيه بر توان گرمايش خورشيديسيستم هاي توسعه فناوري : 7راهبرد كالن 
 دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و شركت هاي دانش بنيان داخلي

  كلكتورهاي خورشيدي لوله خالء كسب دانش ساخت  
  ،كلكتورهاي خورشيدي لوله خالء و تجاري سازي ساختطراحي  
  كلكتورهاي خورشيدي صفحه تختكسب دانش ساخت   
  ،كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت و تجاري سازي ساختطراحي  

 
  لوازم خانگيحوزه  - 3

 صنايع فعاالنه همكاري از حمايت طريق ازكمپرسورهاي دور متغير توسعه فناوري : 8راهبرد كالن 

 دنيا در فناوري اين پيشگامان با كشور داخلي توانمند
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 كمپرسورهاي دور متغير ساخت و طراحي فني دانش كسب  

 صنعتي نيمه مقياس در كمپرسور دور متغير ساخت   
 كمپرسورهاي دور متغير تجاري و صنعتي توليد   

  از بدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشويي DCموتورهاي توسعه فناوري : 9راهبرد كالن 
 نيان داخليدانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و شركت هاي دانش ب طريق توسعه درونزا و تكيه بر توان

 موتورهاي  ساخت و طراحي فني دانش كسبDC  بدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين
 لباسشويي

 موتورهاي  ساختDC  نيمه مقياس دربدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشويي 

   صنعتي
 موتورهاي  تجاري و صنعتي توليدDC بدون جاروبك با قابليت كاربرد در ماشين لباسشويي  

بدون جاروبك با قابليت كاربرد در پمپ ماشين  DCموتورهاي توسعه فناوري : 10راهبرد كالن 
دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و شركت هاي دانش  طريق توسعه درونزا و تكيه بر توان ازظرفشويي 

 بنيان داخلي

 موتورهاي  ساخت و طراحي فني دانش كسبDC  بدون جاروبك با قابليت كاربرد در پمپ
  ماشين ظرفشويي

 موتورهاي  ساختDC  مقياس دربدون جاروبك با قابليت كاربرد در پمپ ماشين ظرفشويي 

   صنعتي نيمه
 موتورهاي  تجاري و صنعتي توليدDC  بدون جاروبك با قابليت كاربرد در پمپ ماشين

 ظرفشويي

طريق توسعه  ازموتورهاي يونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقي توسعه فناوري : 11راهبرد كالن 
 دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و شركت هاي دانش بنيان داخلي درونزا و تكيه بر توان

 موتورهاي يونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقي  ساخت و طراحي فني دانش كسب 

 صنعتي نيمه مقياس درقابليت كاربرد در جارو برقي موتورهاي يونيورسال با  ساخت   
 موتورهاي يونيورسال با قابليت كاربرد در جارو برقي صنعتي توليد 

  
  استانداردها و آزمايشگا هها -4

تجهيـزات  توسعه شبكه آزمايشگاهي منسجم و ارتقـا و تكميـل اسـتانداردهاي ملـي     : 12راهبرد كالن 
   پربازده انرژي بر در بخش ساختمان
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  تكميل آزمايشگاه هاي تست و استانداردهاي موجود در كشور  
  و آزمايشگاه هاي مورد نياز تجهيزات نوين پربازدهدستيابي به استانداردهاي جامع  

  

  ي توسعه فناوري هاسياستو  اقدامات
 بـر اسـاس   بـر پربـازده انـرژي  هاي الزم براي رفع چالشهاي كلي توسعه فناوري هاي  اقدامات و سياست

  اركردهاي مختلفك
  بخش توسعه و انتشار دانش) الف

 برگزاري منظور به دار اولويت هاي فناوري زمينه در آگاه خارجي برجسته محققين از دعوت 
 كشور داخل در آموزشي هاي دوره

 در پژوهش و تحقيق براي آزمايشگاهي مراكز ايجاد و موجود هاي آزمايشگاه تجهيز از حمايت 
 دار اولويت هاي فناوري حوزه

 ساختمان بخش پربازده هاي فناوري حوزه روزآمد نياز با متناسب دانشگاهي هاي رشته ايجاد 

 با ارتباط دفاتر شدن تر فعال و صنعت بخش و دانشگاه اساتيد بين منظم جلسات برگزاري 
 صنعت

 و ارشد كارشناسي هاي نامه پايان از حمايت و ها دانشگاه به صنعتي واحدهاي نياز اعالم 
 ساختمان بخش پربازده  هاي فناوري توسعه با مرتبط دكتري

 و اساتيد براي صنعتي معتبر هاي شركت و كارخانجات از علمي بازديدهاي برگزاري 
 دانشجويان

 بخش پربازده هاي فناوري هاي نوآوري و تحقيقات از معنوي و مادي حمايتهاي و هدايت 
 ساختمان

 خارجي هاي شركت و كنندگان وارد به تسهيالت اعطاي 

 توليدي محصوالت كيفيت لحاظ از ها شركت دقيق سنجش 

 دانش كسب منظور به محققين به مطالعاتي هاي فرصت اعطاي براي مناسب شرايط ايجاد 
 نظر مورد فناوري

 اين سنجي امكان بررسي و دار اواويت هاي فناوري با آشنا گران صنعت و خبرگان با مصاحبه 
 ها فناوري

 ورود صورت در كارگران آموزش به خارجي هاي شركت كردن ملزم منظور به قوانين وضع 
 كشور به محصول
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 ساختمان بخش پربازده هاي فناوري درخصوص موردنياز راهبردي مطالعات انجام 

 هاي دستورالعمل و قوانين تنظيم و  معكوس مهندسي فرآيند از حمايت به دولت كردن ملزم 
 توليدكنندگان از حمايت جهت مناسب

 فناوري توسعه زمينه در مسئول نهادهاي كليه حضور با منظم جلسات برگزاري 

  تامين منابع) ب
 بهره كم بلندمدت تسهيالت اعطاي طريق از ها دانشگاه و تحقيقاتي مراكز مالي تأمين به كمك 

 جديد هاي طرح اجراي در گذاري سرمايه ريسك كاهش و تسهيالت اعطاي 

 كشور پولي نظام در مركزي بانكنقش  بازنگري 

 گمركي هاي تعرفه در نظر تجديد 

 انرژي در جويي صرفه براي مشخص بودجه تخصيص 

 دار اولويت هاي فناوري هاي حوزه در دانشي هاي زيرساخت ايجاد تحريك 

 تسهيالت پرداخت و اعتباري و مالي هاي سازمان ايجاد 

 كنندگان استفاده به به مالياتي تسهيالت و معافيت اعطاي و مالياتي قوانين بازنگري و بررسي 
 دار اولويت هاي فناوري از

 هاي سازمان همكاري با ها فناوري توسعه اجرايي راه نقشه و استراتژيك ريزي برنامه تدوين 
  مرتبط

 آنان براي مناسب شرايط آوردن فراهم و افراد به تسهيالت اعطاي 

 موردنياز متخصص انساني نيروي جذب و تربيت 

 ارزيابي -اجرا - قانونگذاري هاي حوزه از ربطان وذي متخصصان ميان منظم جلسات برگزاري 
 مجريان و گزاران قانون و اصناف بين هماهنگي ايجاد و

  جهت دهي به سيستم) ج
 مرجع آزمايشگاههاي كار بر استاندارد سازمان منظم و دقيق نظارت 

 يابي تراز مميزي، ارزيابي، نظام تدوين 

 كاركنان براي مناسب تنبيهي و تشويقي نظام تدوين 

 مصوب استانداردهاي سازي پياده و يابي تراز مميزي، ارزيابي، نظام تدوين 

 فناوريهاي و دانش توليدكننده هاي بنگاه از حمايتي-انگيزشي مختلف كارهاي و ساز ايجاد 
 ساختمان بخش پربازده هاي فناوري حوزه دار اولويت
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  كارآفريني) د
 پربازده هاي فناوري حوزه متخصص هاي نيرو كارگيري به و خبرگان با جلسات برگزاري 

 آنان تجربيات از استفاده و ساختمان بخش

 باند از جلوگيري و ها شركت روابط بر ،معدن صنعت وزارت و بازرسي سازمان دقيق نظارت 
 بازي

 و نوپا هاي شركت ورود براي مناسب مالياتي هاي رده گرفتن نظر در و تسهيالت اعطاي 
 گذار سرمايه

 گير پا و دست و مورد بي قوانين حذف 

 كيفيت بر بازرسي و گمرك اداره گيري سخت و خارجي محصوالت واردات كردن محدود 
 خارجي محصوالت

 بودن پايين صورت در جريمه گرفتن نظر در و ورودي كاالهاي كيفيت بر دقيق نظارت 
 محصول كيفيت

 حوزه اين خبرگان از متشكل هاي كارگروه در خريد از قبل تكنولوژي دقيق بررسي 

 رويه بي مجوز اعطاي عدم و صنايع وزارت توسط محصوالت توليدكنندگان ساماندهي 

  مشروعيت بخشي)   ه
 منافع خصوص در عمومي رساني اطالع و ترويج و سازي آگاه و فرهنگي هاي برنامه تهيه 

 بازده پر هاي فناوري از استفاده

 اجتماعي آگاهي افزايش و بازده پر هاي فناوري درباره برنامه تهيه به سيما و صدا كردن ملزم 
 مردم

 بخش كاران،صنعت دانشگاهيان، سياستگذاران،( سازي آگاه و آموزش جامع برنامه تهيه 
 )كنندگان مصرف عموم ،)گذاران سرمايه( خصوصي

  
  هاي اجرايي پروژه

  پروژه هاي بخش روشنايي
  MCOBو  SMD ،COBدر كشور بر پايه سه تكنولوژي  LEDامكان سنجي ساخت المپهاي . 1
  روشنايي استاندارد يشگاههايآزما زيتوسعه و تجه. 2
   LED يكسب دانش ساخت هسته المپها. 3
  LED يساخت هسته المپها. 4
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  LED يالمپها يومينيكسب دانش ساخت برد آلوم. 5
  LED يالمپها يومينيساخت برد آلوم. 6
   LED يالمپها نگينيكسب دانش ساخت ك. 7
  LED يالمپها نگينيساخت ك. 8
  LED يالمپهاو تجاري سازي ساخت  ي،طراح. 9

  در كشور OLED يساخت المپها يامكان سنج. 10
  OLED يالمپها يياستاندارد عملكرد و كارآ نيتدو. 11
   ييبا كاربرد روشنا OLEDكسب دانش ساخت  صفحات . 12
  ييبا كاربرد روشنا OLEDساخت صفحات . 13
   ييبا كاربرد روشنا OLED يالمپها يكيكسب دانش ساخت مدار واسط الكترون. 14
  در كشور ييبا كاربرد روشنا OLED يكيساخت مدار واسط الكترون. 15
  OLED يالمپهاو تجاري سازي ساخت  ي،طراح. 16
  يكيالكترون يانبوه باالستها دياز تول تيحما. 17
  يفلورسنت فشرده و خط يراندمان المپها شيافزا يو مطالعه در خصوص روشها قيتحق. 18
  با راندمان باال در كشور و انتخاب نمونه يفلورسنت فشرده و خط يساخت المپها يامكان سنج. 19
  با راندمان باال  يفلورسنت فشرده و خط يكسب دانش ساخت المپها. 20
  با راندمان باال  يفلورسنت فشرده و خط يالمپهاو تجاري سازي ساخت  ي،طراح. 21
  حضور در كشور صيتشخ يساخت سنسورها يامكان سنج. 22
  حضور صيتشخ يكسب دانش ساخت سنسورها. 23
  حضور صيتشخ يسنسورهاو تجاري سازي ساخت  ي،طراح. 24
  در كشور ييروشنا يساخت سنسورها يامكان سنج. 25
  ييروشنا يكسب دانش ساخت سنسورها. 26
  ييروشنا يسنسورهاو تجاري سازي ساخت  ي،طراح. 27
  در ساختمان ييروشنا تيريمد ستميكنترل س ستميكسب دانش ساخت س .28
   در ساختمان ييروشنا تيريمد ستميكنترل س ستميسو تجاري سازي ساخت  ي،طراح. 29
  در ساختمان ييروشنا تيريمد ستميسو تجاري سازي ساخت  ي،طراح. 30
  در ساختمان ييروشنا تيريمد ستمياستفاده از س يينامه اجرا نيآئ هيته. 31
  اثرات آن يدر بخش ساختمان و بررس ييروشنا تيريمد ستميس كي لوتيپا يساز ادهيپ. 32
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  پروژه هاي بخش گرمايش آب و فضا
و  يتجار ،يخانگ يآب و فضا در بخشها شيجهت گرما يحرارت ياستفاده از پمپها يسنج ليپتانس. 1

  در كشور يعموم
 ،يخـانگ  يآب و فضـا در بخشـها   شيجهت گرمـا  يپمپ حرارت نهيبه يهايتكنولوژ نييو تع يبررس. 2

  در كشور يو عموم يتجار
  يحرارت يانواع پمپها يياستاندارد عملكرد و كارا نيتدو.  3
  از طريق انتقال فناوري  يشده از پمپ حرارت نييتع يهايكسب دانش ساخت  تكنولوژ. 4
  اثرات آن يو بررس يو عموم يتجار ،يخانگ يدر بخشها يپمپ حرارت لوتيپا يساز ادهيپ. 5
و  لـووات يك 1000تـا   10 يدر رنـج تـوان   يگازسـوز احتـراق داخلـ    يساخت موتورها يامكان سنج. 6

  نهيبه يزهايانتخاب سا
   لوواتيك 1000تا  10 ينمونه در رنج توان يگازسوز احتراق داخل يكسب دانش ساخت موتورها. 7
 1000تـا   10 ينمونه در رنج توان يگازسوز احتراق داخل يموتورها و تجاري سازي ساختطراحي، . 8
   لوواتيك
 1000تـا   10 يدر رنـج تـوان   يگاز سوز احتراق داخلـ  يموتورها يياستاندارد عملكرد و كارا نيتدو. 9
  لوواتيك

  اثرات آنها يدر بخش ساختمان و بررس يراق داخلگاز سوز احت يموتورها لوتيپا يساز ادهيپ. 10
  در بخش ساختمان يگاز سوز احتراق داخل ياستفاده از موتورها يينامه اجرا نيآئ هيته. 11
  نهيبه يزهايمگاوات و انتخاب سا 5تا  1 يگاز در رنج توان نيساخت تورب يامكان سنج. 12
  مگاوات  5تا  1 يگاز نمونه در رنج توان نيكسب دانش ساخت تورب. 13
  مگاوات 5تا  1 يگاز نمونه در رنج توان ينهايتورب و تجاري سازي ساختطراحي،  . 14
  مگاوات 5تا  1 يگاز در رنج توان ينهايتورب يياستاندارد عملكرد و كارا نيتدو. 15
  اثرات آنها يگاز در بخش ساختمان و بررس نيتورب لوتيپا يساز ادهيپ. 16
  گاز در بخش ساختمان نياستفاده از تورب يياجرانامه  نيآئ هيته. 17
  لوله خالء در كشور يديساخت كلكتور خورش يامكان سنج. 18
  لوله خالء در كشور يديخورش يكسب دانش ساخت كلكتورها. 19
  لوله خالء در كشور يديخورش يكلكتورها و تجاري سازي ساختطراحي، . 20
  لوله خال در كشور يديكنترل آبگرمكن خورش ستميس و تجاري سازي ساخت ي،طراح. 21
  لوله خالء يديآبگرمكن خورش يياستاندارد عملكرد و كارا نيتدو. 22
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  لوله خالء يديآبگرمكن خورش و تجاري سازي ساختطراحي، . 23
  صفحه تخت در كشور يديساخت كلكتور خورش يامكان سنج. 24
  صفحه تخت در كشور يديخورش يكسب دانش ساخت كلكتورها. 25
  صفحه تخت در كشور يديخورش يكلكتورها و تجاري سازي ساختطراحي، . 26
  صفحه تخت در كشور يديكنترل آبگرمكن خورش ستميس و تجاري سازي ساختي، طراح. 27
  صفحه تخت يديآبگرمكن خورش يياستاندارد عملكرد و كارا نيتدو. 28
  صفحه تخت يديآبگرمكن خورش طراحي، ساخت و تجاري سازي. 29
لولـه خـالء و صـفحه تخـت در بخـش       يديخورشـ  ياستفاده از آبگرمكنها يينامه اجرا نيآئ هيته. 30

  ساختمان
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  پروژه هاي بخش لوازم خانگي
  زرهايو فر خچالهايكاربرد در  تيبا قابل ريدور متغ يكمپرسورها يياستاندارد عملكرد و كارا نيتدو. 1
    زرهايو فر خچالهايكاربرد در  تياستاندارد كمپرسورها با قابل يشگاههايآزما زيتوسعه و تجه. 2
  يخانگ يزرهايو فر خچالهاي يياستاندارد عملكرد و كارا يبازنگر. 3
  يبرودت يها نيكاب يياستاندارد عملكرد و كارا يبازنگر. 4
  خريد قياز طر ريدور متغ يو ساخت كمپرسورها يكسب دانش طراح. 5
  اثرات آن ينمونه و بررس يخانگ زريفر خچالي كيدر  ريكمپرسور دور متغ لوتيپا يساز هاديپ. 6
  اثرات آن ينمونه و بررس يبرودت نيكاب كيدر  ريكمپرسور دور متغ لوتيپا يساز ادهيپ. 7
  در كشور يكاربرد در جارو برق تيبا قابل ورساليوني يساخت موتورها يامكان سنج. 8
  در كشور يكاربرد در جارو برق تيبا قابل ورساليوني يموتورهاكسب دانش ساخت . 9

  يكاربرد در جارو برق تيبا قابل ورساليونيموتور  و تجاري سازي ساخت ي،طراح. 10
  يكاربرد در جارو برق تيبا قابل ورساليوني يموتورها يياستاندارد عملكرد و كارا نيتدو. 11
   ورساليوني ياستاندارد موتورها يشگاههايآزما زيتوسعه و تجه. 12
  در كشور ييلباسشو نيكاربرد در ماش تيبدون جاروبك با قابل DCساخت موتور  يامكان سنج. 13
  در كشور ييلباسشو نيكاربرد در ماش تيبدون جاروبك با قابل DCكسب دانش ساخت موتور . 14
  بدون جاروبك DCموتور  و تجاري سازي ساختي، طراح. 15
  ييلباسشو نيكاربرد در ماش تيبدون جاروبك با قابل DCموتور  يياستاندارد عملكرد و كارا نيتدو. 16
 نيكـاربرد در ماشـ   تيـ بدون جاروبك بـا قابل  DCاستاندارد موتور  يشگاههايآزما زيتوسعه و تجه. 17

  ييلباسشو
  ييظرفشو نيماش هيساخت پمپ تخل يامكان سنج. 18
  در كشور ييظرفشو نيماش هيكسب دانش ساخت پمپ تخل. 19
  ييظرفشو نيكاربرد در ماش تيبا قابل هيپمپ تخلو تجاري سازي  ساختي، طراح. 20
   ييظرفشو نيماش هيپمپ تخل يياستاندارد عملكرد و كارا نيتدو. 21
  هيتخل ياستاندارد پمپها يشگاههايآزما زيتوسعه و تجه. 22
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  بر در بخش ساختمان پربازده انرژيهاي  فناوري كارگيري به) راه نقشه( نگاشتره
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