
  :درخواست کننده واحدنام 
 مدیریت طرح هاي عمرانی

 

 باسمه تعالی
 

 پژوهشی طرحدرخواست پیشنهاد 
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

 

 

 :شناسنامه طرح -1

  مصرف انرژي هوشمند سازي ساختمانهاي دانشگاه و نقش آن در  مطالعه فنی و اقتصادي   عنوان طرح: -

 :تاریخ ارائه –

 ارزیابیبنیادي   کاربردي   نوع:    –

 خیر   بله این پروژه ادامه طرح دیگري است؟آیا  –

  درصورت مثبت بودن جواب، نام طرح را بنویسید. –

 :بیان مسئله –2

در امر  ی از جمله ارسال اطلاعات)جنب (به همراه تجهیزات منتج از پاورمیترهاچگونگی استفاده بهینه از اطلاعات  -1

 .از تجهیزات تأسیسات الکتریکی دانشگاه و بهره وري بهتر از امکانات  موجود برق دانشگاهنگهداري بهتر 

وشمند ه با بهره مندي ازدرست مصرف کردن  ،ی صرفه جویی نه(حتراه نزدیک شدن به درست مصرف کردن  تعیین-2

ید،اداري کلاس،اتاق اسات، هابري فضابه انواع سناریوهاي بر اساس نوع کار( روشنایی هايکنترلهاي با اولویتهاي  و سازي

تأسیسات مکانیکی ، رصد دائم مصرفها و مقایسه قبل از هوشمند بخصوص و..) و کنترل زمانبندي سایر وسائل برقی و 

عمدتا بوسیله کنتوري نصب شده به دلیل محدودیت دسترسی به گزارشهاي نگهدارنده هاي دانشگاه از آن و بعد  سازي

میل تک،  هادر صورت لزوم گسترش هوشمند سازی، تفاده از این اطلاعات در عملو چگونگی اسقبوض برق و البته 

 .ضریب قدرتداشتن  به بار با توجه نمودن،تعادل معیوب تعویض تجهیزات آنها،اطلاع رسانی به کاربر ها،



 زان رضایت همکاران وو بررسی می نگی اطلاع رسانی و آموزش همکاران در استفاده بهینه از سیستم هوشمندچگو -3

دید جکنیم که همکاران و بهره برداران با توجه به راهکاري انتخاب به عبارتی دیگر چه  .انتظار آنها از سیستم هوشمند

و انتخاب سیستم هاي دستی و سنتی به جاي هوشمند خودداري نمایند،باید آثار آنهارا  بودن سیستم هوشمند از انصراف

 اي ماست.هاز خواسته  و این یکی دیگر ببینند.

 سیستم (به عنوان مثال هوشمندسازي انتظارات حداقلی از هوشمند سازي برحسب کاربریهاي مختلف مکانی -4

جهت ،فضاهابه تفکیک هوشمندسازي تاسیسات مکانیکی به صورت مرکزي مناسب براي فضاهاي مجموعه کلاسها و

و ارائه رویکردها  و ارائه نتایج مشهود هوشمند سازیها در کاهش مصرف انرژي و تجهیزات کاربري )فضاهاي آموزشی

و استراتژي هاي عملی و قابل اجراي هوشمندسازي به تفکیک براي فضاهاي آموزشی، خدماتی، اداري، ورزشی و 

 .ا ارائه اطلاعات هزینه اي مربوطهمحوطه و ... همراه ب

 

  :در طرحمورد نظر اصلی  و خدمات اهداف -3

 :هدف

انرژي باهوشمندسازي  ختمانهاي دانشگاه ونقش آن درمصرفسامطالعه فنی واقتصادي هوشمندسازي  .1

 :مختصرشرحی که درادامه خواهدآمد ساختمانها به شرحی که گذشت ونشان دادن آثارمثبته آن با

برنامه ریزي توسط و هاي ملیسط مصرف کننده هابه عنوان صاحبان سرمایه وتمدیریت مصرف انرژي  -

ي وخلاصه جمع بند استفاده ازخروجیهاي سیستم اعم ازاطلاعاتبا اخلاقی وصنفیکارشناسان فنی حسب وظیفه 

 منحنیها وجداول ولتاژوجریان و لحظه اي یو مشخصات کامل الکتریکخصات برق مصرفی ازمش به روزي شده

 م وسیست به همراه جریان میانگین وولتاژخط به خط وضریب قدرت وتوان اکتیووراکتیودردوره هاي زمانی

فحه واقع شده برروي ص ازلینک سامانه مدیریت مصرف انرژي براساس نیازکاربر ریکی دیگرخروجیهاي الکت



استفاده بهینه از انرژي  در یزاتصحت عملکردتجه ورصددائمی ضمن ارزیابی می تواندسایت دانشگاه  وب

 ومارا به استانداردمصرف انرژي نزدیک کند.باشد  کارساز ،مصرف شده

جمع بندي نتایج، دسته بندي و اطلاع رسانی به مدیریت دانشگاه،کارشناسان فنی، بهره برداران و حتی مسئولین  .2

 .و فعالان مدیریت انرژي در سطح استان، هرکدام به میزان نیاز و استفاده اي که از اطلاعات خواهند داشت

 .یق زیرساخت سخت افزاري و نرم افزاري لازم براي مدیریت هوشمند انرژيتعیین مشخصات فنی دق .3

 

 شیوه نامه اجرایی طرح هاي پژوهشی کاربردي دانشگاه یزد): 3و  2ماده  (بر اساسزمانی یا هزینه اي براي انجام طرحمحدودیت هاي  -4

 

 

 

کننده تهیه  تأیید کننده 

محمد صادق تفاق نام و نام خانوادگی :  

 

کارشناس برقسمت:  

 

 امضاء:

 

 تاریخ:

 

سید منصور بیدکی نام و نام خانوادگی:  
 

مدیر طرحهاي عمرانی سمت:  

 

 امضاء:

 

 تاریخ:

 


