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  ينمشاغل نو علل توجه سازمان به آموزش مهارتهاي جديد مورد نياز
  

  :  رشته هاي نوين اصلي رويكرد سازمان به آموزشداليل 
مايه اجتماعي ، دستيابي به علم و فناوري متكي بر سهم برتر منابع انساني و سر از دانش پيشرفته، توانايي در توليد برخورداري :  )1400ايران (  كشور ساله 20 چشم اندازاستناد به سند •

  تاب و مستمر اقتصادي ، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كاملرم افزاري و توليد علم ، رشد پرشعلمي و فناوري در منطقه با تاكيد بر جنبش ن ،جايگاه اول اقتصادي 
اوري هاي نو شامل ريز فناوري و فناوري هاي زيستي ، اطالعات و ارتباطات ، زيست محيطي ، هوا فضا و هسته كسب فناوري به ويژه فن : سياست هاي كلي برنامه چهارم و پنجم توسعه  •

  اي ، اصالح نظام آموزشي فني و حرفه اي 
  چارچوب سياست هاي آمايش سرزمين •
زيربنا ها و ساختارهاي الزم به منظور تداوم رشد اقتصادي ، اجتماعي ، آموزشي و از  هاهاي سند مذكور مبتني بر برخورداري استانراهبرد:  هامشخصه سوم چشم انداز سند توسعه استان •

و  IT، تقويت و توسعه )  ITمالي ، بيمه ، بازاريابي ، بورس ، حسابرسي ، حقوقي و مهندسان مشاور و ( د بر گسترش خدمات برتر با تاكي هانين توسعه چند وجهي استانفرهنگي ، هم چ
  ...آموزشي با هدف تربيت نيروي انساني و متخصص مورد نياز در گروه هاي علوم پايه و فني مهندسي و كشاورزي ، علوم انساني و توسعه فعاليت هاي 

   تو قطب هاي تخصصي خدما وجود و تمركز اكثريت صنايع بومي و شهرك هاي صنعتي  •
  روي انساني تحصيل كرده متخصصاز اشتغال بخش هاي خدمات و صنعت و نياز به تربيت ني هاافزايش سهم استان •
  هاتالش در كاهش نرخ تورم و افزايش نرخ اشتغال در استان •
   هادر استانوجودفارغ التحصيالن و دانشجويان رشته هاي مرتبط دانشگاهي در دانشگاه هاي سراسري ، آزاد ، پيام نور و علمي كاربردي  •
يا جايگزين شدن آن ها به منظور تامين هدف آموزشها بين رشته اي و نياز به تغيير اساسي برخي  ايجاد علوم از علوم پايه و ايجاد كاربري هاي جديد تغييرات سريع و بنيادي فناوري و  •

  آموزش موثر منجر به اشتغال
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  : عناوين پيشنهادي مورد نظر در مشاغل مرتبط با 

زيست توده ، هيدروژن و پيل هاي سوختي ، ژئو ترمال ، فتو ولتائيك ، بيو گاز ، بيو ديزل، انرژي هاي هيبريدي و ) هاي پاك انرژي هاي سبز، انرژي ، انرژي هاي تجديد پذير( انرژي هاي نو-1
( ...  

،  جنبه هاي زيست محيطي فناوري نانو،  نوفناوري نا دستگاه هاي مورد استفاده در ،نانوذرات، نانوكامپوزيت ها، نانوساختارهاي كربني نانو مكانيك ، نانو بيو تكنولوژي ، (  نانو فناوري -2
 ... )و  و مواد نانوساختار رگ ، نانوحس نانوپوشش

 انتقال حرارت - 3

 )(ChemiCarsماشين هاي شيميائي -4

 ليزر -5

 مديريت انرژي در ساختمان و صنعت ، فناوري  معماري ، مديريت پروژه و ساخت ، انرژي و معماري - 6

 فناوري هاي زيستي  - 7

 ساير علوم بين رشته اي - 8

 مصالح،تاسيسات وتكنولوژي هاي نوين ساختماني -9

 سراميك - 10

 تكنولوژي سطح و مواد نازك - 11

 مواد نو - 12

 )Biofabric(بيو پارچه  - 13

 ...نيمه هادي ها ، ابر رسانا ها ، فيبر نوري  و  - 14

 كارآفريني نو در كودكان ، كارآفريني ديجيتال - 15

  افزار هاي كاربردي جديد در رشته هاي متنوع آموزشي انواع نرم -16
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  موارد قابل توجه درالزام به تهيه استاندارد هاي علوم  نوين و مشاغل نو
  

  انرژي هاي نو  موضوع پيشنهادي
  ...ي ، ژئو ترمال ، فتو ولتائيك ، بيو گاز ، بيو ديزل، انرژي هاي هيبريدي و ، زيست توده ، هيدروژن و پيل هاي سوخت)انرژي هاي سبز، انرژي هاي پاك( انرژي هاي تجديد پذير،  زمينه هاي مرتبط

 -سهموي خطي كلكتورهاي سيستم  -دريافت كننده مركزيسيستم هاي  – استرلينگ هاي  موتور -نصاب قطعات توربين بادي-تعمير دستگاه هاي خورشيدي-آب شيرين كن خورشيدي -پنجره هاي هوشمند - پله برقي خورشيدي مصاديق
  ... و  -آناليز گاز - سيستم هاي مايع سازي هيدروژن-سيستم هاي آناليز گاز -حمام هاي خورشيدي -پارك هاي خورشيدي - تكنولوژي توربينهاي بادي -سيستمهاي گرمايش خورشيدي برمبناي نوع سيال هوا يا مايع

داراي پتانسـيل فـراوان   كشورهاي جهان محسوب مي گردد، چرا كه از يك سو داراي منابع گسترده سوختهاي فسيلي و تجديد ناپـذير نظيـر نفـت و گـاز اسـت و از سـوي ديگـر        كشور ايران از لحاظ منابع مختلف انرژي يكي از غني ترين  توضيح
در مقايسه با سـاير منـابع انـرژي مطـرح در بسـياري از كشـورهاي       اين انرژي ها اي تجديد ناپذير، استفاده از با توسعه نگرشهاي زيست محيطي وراهبردهاي صرفه جويانه در بهره برداري از منابع انرژيه .انرژيهاي تجديد پذير مي باشد
  .باشند منابع انرژي تجديد پذير پس از ذغال سنگ، نفت و گاز طبيعي، چهارمين منبع بزرگ انرژي در دنيا مي. جهان رو به فزوني گذاشته است

سيستمهاي انرژي خورشيدي، فنĤوريهاي جديدي هستند كه بـراي تـامين گرمـا، آب    . اين انرژي پاك، ارزان و بي پايان بوده و در بيشتر مناطق كره زمين قابل استحصال مي باشد. رژي در جهان استانرژي خورشيدي عظيم ترين منبع ان 
حرارتي خورشيدي به دو بخش نيروگاههاي حرارتي خورشيدي و كاربردهـاي غيـر نيروگـاهي سيسـتمهاي خورشـيدي تقسـيم بنـدي مـي          فنĤوريهاي.گرم، الكتريسيته و حتي سرمايش منازل مسكوني، مراكز تجاري و صنعتي بكار مي روند

از طريق مبدلهاي حرارتي، توربين ژنراتورها و يـا موتورهـاي    انرژي جمع آوري شده. يك نيروگاه خورشيدي شامل تاسيساتي است كه انرژي تابشي خورشيد را جمع كرده و با متمركز كردن آن، درجه حرارتهاي باال ايجاد مي كند.شوند
  . بخار به انرژي الكتريكي تبديل خواهد شد

ياز براي حمل و نقل و توليد انرژي الكتريكي نيز استفاده گردد قابليتهاي زيست توده تنها در توليد حرارت نيست، بلكه در توليد سرما، سوختهاي مورد ناز انرژي اوليه جهان توسط منابع زيست توده تامين مي% 5/11در حال حاضر بيش از 
ز نيـز ا ... بعـالوه مـواد زيسـتي جـايگزين خـوراك پتروشـيمي و       . هاي برق، حرارت، سرما و سوخت خودرو و به اشكال جامد، مايع و گـاز تحويـل مـي نمايـد    باشد كه انرژي را بفرمدارد انرژي زيست توده تنها منبع انرژي تجديدپذير مي

  .باشدمحصوالت ديگر آن مي
داغـي   مناطقي از زمين مخـازن آب  و در آيد در واقع انرژي تجديدپذيري است كه از گرماي ماگماي داغ و تخريب مواد راديواكتيو موجود در اعماق زمين بدست ميو گرمايي انرژي حرارتي موجود در پوسته جامد زمين  انرژي زمين 

  .تواند جهت توليد برق يا كاربردهاي گرمايشي استفاده شود داغ استخراج شده بسته به كيفيت منبع و دماي آب و فشار مخزن مي آب. ج گرددبايست استخرا وجود دارد كه مي
منابع هيدروكربني، افزايش قيمت سوختهاي فسيلي، منازعـات سياسـي و تـأثيرات    گيري از  محدوديت منابع فسيلي، تأثيرات منفي زيست محيطي، بهرهگزينه مناسبي جهت رفع   ترين عنصر موجود در سطح زمين هيدروژن بعنوان فراوان

هيـدروژني بـدليل    سيسـتم انـرژي  . مي باشـد  ارتقاء كارايي سيستم انرژي و  حركت به سوي ايجاد ساختاري نوين مبتني بر امنيت ارائه انرژي، حفظ محيط زيست و مباحث انرژي و محيط زيست در تثبيت آن بر روي ارائه انرژي پايدار 
ي نه چندان دور توليد و مصرف آن بعنوان حامل انرژي به سراسر اقتصـاد جهـاني سـرايت نمـوده و اقتصـاد       ا شود كه در آينده باشد و پيش بيني مي استقالل از منابع اوليه انرژي، سيستمي دايمي، پايدار، فناناپذير، فراگير و تجديدپذير مي

عـالوه بـر فنـاوري پيـل      .انـد  اي است كه بسياري آنرا به لوكوموتيو قطار توسعه عصر هيدروژن تشبيه نمـوده  به گونه)عصر هيدروژن(ع اهميت فناوري پيل سوختي در يك سيستم انرژي بر پايه هيدروژن در واق هيدروژني تثبيت شود؛
  .ضه و انتقال هيدروژن نيز از اجزاء اصلي ساختار انرژي اين عصر خواهند بودسوختي به عنوان مصرف كننده هيدروژن در عصر هيدروژن، فناوريهاي توليد، ذخيره سازي، عر

در مقايسه با ساير منابع انرژي مي توانديك انتخاب مناسب  آناستفاده از و  تكنولوژي توربينهاي بادي در مقايسه با ساير منابع انرژي مطرح در بسياري از كشورهاي جهان رو به فزوني گذاشته است و  استفاده از انرژي بادبه دالئل زير 
از مزاياي استفاده از اين انرژي عدم نياز توربين بادي به سوخت، تامين بخشي از تقاضاهاي انرژي    كمك در جهت ايجاد اشتغال در كشور - 2 قيمت پايين توربينهاي برق بادي در مقايسه با ديگر صور انرژيهاي نو -1 :تجديد پذير باشد 
، عدم نياز به آب و نداشتن آلودگي ) از چند وات تا چندين مگاوات( ه بردارينسبي انرژي باد نسبت به انرژي فسيلي در بلند مدت، تنوع بخشيدن به منابع انرژي و ايجاد سيستم پايدار انرژي، قدرت مانور زياد در بهر برق، كمتر بودن

  .محيط زيست مي باشد

هم جـواري مراكـز آموزشـي بـا      -عالقه و اشتياق مسئوالن منطقه در ايجاد نهضت نو مهارت آموزي  -پيش زمينه هاي دانش مربوطه در مربيان –امكان تهيه و ساخت دستگاه هاي مرتبط –آموزشي  وجود كارگاه هاي مناسب در مراكز نقاط قوت
  ...ژي هاي تجديدپذيرو  منابع مختلف انر

  ...فقدان مربيان مجرب در زمينه هاي مرتبط و  –اغل مرتبط ، تدوين استاندارد هاي آموزشي ، تعامل با اساتيد مربوطه در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي احصا مش: عدم وجود اعتبار مناسب به منظور  نقاط ضعف

هم جواري مراكز آموزشي با منابع انرژي تجديد پذير و پتانسل باالي استان در توليد انواع  - آلودگي محيط زيست الزامات توجه برانگيز به  عدم- ظرفيت باالي استان در استفاده از انرژي هاي تجديد پذير نظير آب ، باد ، خورشيد ،  فرصت ها
  ...و هاي نو مانند انرژي خورشيدي، زمين گرمايي و بيوگاز ياستان با توجه به شرايط اقليمي منطقه، براي توليد و استفاده از انرژ ي باال ظرفيت –وجود رشته هاي تحصيلي دانشگاهي و اساتيد علوم فوق در دانشگاه ها  - انرژي پاك

  اي و ملي  عدم وجود حمايت هاي منطقه –مشكالت موجود در ايجاد تعامل علمي با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي  -فقدان فرهنگ مناسب عمومي به صرفه جوئي در مصرف انرژي و نياز به استفاده از انرژي هاي پاك و ارزان قيمت تهديد ها
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  موارد قابل توجه درالزام به تهيه استاندارد هاي علوم  نوين و مشاغل نو
  
  

  مديريت انرژي در ساختمان و صنعت  موضوع پيشنهادي
  فرايند صنعتي سازي  -تلفيقي  سازه هاي - سيستم هاي سرمايشي نوين -  -هاي ساختماني پيشرفته سيستم -رفتار سيستم هاي ساختماني - فرم هاي سازه اي مدرن -انرژي و معماري - مديريت پروژه و ساخت-تكنولوژي  معماري  زمينه هاي مرتبط

 -BMSيستم هاي كنترل هوشمند ساختمان س -كمپوزيت ها و سازه هاي تلفيقي –ساختمان هاي ديوار بر با قالب هاي عايق ماندگار پانلي  - سازه هاي فوالدي سرد نورد شده -قالب هاي عايق ماندگار پلي استايرن منبسط شده  مصاديق
  000و  ديوارهاي شيشه اي دو جداره -  كنترل ترموستاتيك سيستم گرمايش-  هاي رفت و برگشت لوله و  سقف،   كف ، ديوار ، عايقكاري حرارتي پوسته ساختمان

تحـول در  بـا  در نتيجـه   ).مقـررات ملـي سـاختمان    19مبحث . (باشدمي مصرف انرژي در ساختمان ها تدوين ضوابط فني براي پوسته ساختمان  سنگ بناي تحول در صنعت ساختمان سازي از نظر رعايت ضوابط فني براي صرفه جويي در توضيح
يكي از مهمترين مباحث مديريت انرژي مربـوط بـه   باشد كشور مي  از سوخت %38سهم مصرف سوخت در ساختمان ها حدود با توجه به اين كه  هم طراحي ساختمان و هم تجهيزات ساختمان وارد عصر جديدي شده اندسازي  ساختمان

مهندسي مناسـب و سـاخت اصـولي بناهـاي كشـور و       استفاده از الگوهاي. باشد ما كه تلفات انرژي در آنها مشابه ساختمانهاي موجود در كشور امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته كمتر ساختماني يافت ميشود .استبخش ساختمان 
درصد براحتـي   40تا  30امكان صرفه جويي حدود  را كاهش دهد ، با بكارگيري الگوهاي بهينه ساخت، رعايت الگوهاي مناسب و استاندارد شهري مي تواند تا حد زيادي تلفات انرژي در اين بخش سعي در اجباري نمودن ساخت و سازها به

دگرگـوني هنجارهـا ،   . ساخته شده است ، بلكه در واقع مترادف حفـظ محـيط زيسـت و پيشـرفت هـاي تكنولـوژيكي سـالهاي اخيـر ، نيـز گشـته اسـت           ) و عوايد پولي(امروزه ، انرژي نه تنها معيار سنجش كارآيي عملياتي ..استامكان پذير 
ساختمان پرداخته و و راهكارهايي  انرژي مصرف انرژي ساختمان به بررسي داليل كارآيي پايين نوين ضمن تاثير بر طراحي معماري . از را اساساً متحول ساخته استاستانداردها ، مصالح و تكنولوژي ها ، نوع ساختمان ها و بازار ساخت و س

وري ساختمان در هنگام تعمير و يا نوسازي به منظور بهبود شرايط و صرفه جـويي در مصـرف انـرژي ، مـي     به فرصت هاي به روز آو ، ارائه مي دهد جديد  براي طراحي پوشش حرارتي مناسب ، با توجه به تكنولوژي و مصالح ساختماني
 ..عـدم  نظـارت كـافي متوقـف مانـد      ي نبودن وكارخانجات توليد مصالح پيشرفته منجر شد، اما به داليل مختلف از جمله بوم مقوله فناوري در صنعت ساختمان از برهه اي از زمان مورد توجه قرار گرفت و به وارد كردن برخي .پردازد
در  .مقوله صنعتي سازي ، بتوانند آن ها را پيـاده سـازي كننـد    از آشنايي تئوري باپژوهش فناوري هاي نوين ساختمان بايد به سمت تحقيقات كاربردي سوق داده شود و دانش آموختگان دانشگاهي به گونه اي تربيت شوند كه بعد  بخش

 به اين هدف فقط با صنعتي سازي ميسر خواهد شد دستيابي. درصد برسد  30اين رقم بايد به  1404ما اين رقم زير سه درصد بوده  در حالي كه در افق  درصد ساخت و سازها صنعتي است در حالي كه در كشور 40ته كشورهاي پيشرف

ـ  در اين بين. كه در افق بلند مدت توسعه و اشتغال بايستي مد نظر قرار گيرد وين و توسعه آموزش هاي پايه در بخش عمران و معماري و در مجموع صنعت ساختمان موازي با چشم انداز و سوق دادن اين آموزش ها به سوي مصاديق ن
    . به روز آن ها از الزامات گرايش هاي آموزش هاي مهارتي به سوي اشتغال موثر خواهد بود

 -كسب رنبه هاي برتر در المپياد هـاي ملـي مهـارت در زمينـه سـاختمان       –عالقه و اشتياق مسئوالن منطقه در ايجاد نهضت نو مهارت آموزي  -پيش زمينه هاي دانش مربوطه در مربيان –آموزشي  وجود كارگاه هاي مناسب در مراكز نقاط قوت
   -ديدپتانسيل باالي مراكز آموزشي در ارتقاي رشته هاي زمينه عمران و معماري به مصاديق رشته هاي ج

تشـكيل كـارگروه هـا و كميتـه هـاي       –اكـز تحقيقـاتي   احصا مشاغل مرتبط ، تدوين استاندارد هاي آموزشي ، شناخت تجهيزات و دستگاه هاي مربوطه،  تعامل با اسـاتيد مربوطـه در دانشـگاه هـا و مر    : عدم وجود اعتبار مناسب به منظور  نقاط ضعف
  ...عدم دسترسي به فناوري هاي مربوطه و نرم افزارهاي مرتبط و  –مرتبط فقدان مربيان مجرب در زمينه هاي  -تخصصي

موثر مراكز آموزشـي بـا   تعامل مثبت و   -الزامات توجه برانگيز به  عدم آلودگي محيط زيست و صرفه جوئي در مصرف انرژي -ظرفيت باالي استان در زمينه ساخت و ساز و كانديد بودن استان به عنوان قطب معماري در سند توسعه  فرصت ها
ايجـاد صـدها فرصـت     -امكان جلب حمايـت هـاي ملـي و منطقـه اي     حذف يارانه هاي انرژي در آينده –وجود رشته هاي تحصيلي دانشگاهي و اساتيد مرتبط با علوم فوق در كليه ي دانشگاه هاي استان   -نظام صنفي مهندسان و معماران

  ...اشتغال و 

مشكالت موجود در ايجاد تعامل علمي بـا دانشـگاه    -هزينه هاي غير متعارف طراحي هاي نوين نسبت به سنتي -ناسب عمومي به صرفه جوئي در مصرف انرژي و نياز به تغيير رويكرد ساختمان سازي به طراحي هاي نوينفقدان فرهنگ م تهديد ها
 آمـوزش نياز به برنامه ريزي بلند مدت جهت   -دن اثر بخشي تغييرات و رويكردهاي ساختمان سازي نوين در مصرف انرزي چه در بخش عرضه و چه تقاضازمان بر بو  –عدم وجود حمايت هاي منطقه اي و ملي  –ها و مراكز تحقيقاتي 

استفاده از فناوري خاص و يا سـرمايه گـذاري سـنگين در مصـرف مقـادير قابـل تـوجهي         بخش عرضه حال آنكه با مديريت بهينه در زمان كوتاه بدونعدم  –ساختمان و صنعت در  به مديريت انرژيتوجه ناكافي   -آگاهي دادن عمومو 
بـه   ام سـاخت هزينه اوليه در هنگ از قبول ، ساختمان پافشاري سازندگان - BMS توجه جدي به استفاده ازو عدم  تخصصي فعال در اين زمينه عدم فرهنگ سازي صحيح و حضور كمرنگ شركت هاي  .توان صرفه جويي نمود سوخت مي

  ...  ي و ساختمان واحدهاي توسط خريداران ن ها ساختماانرژي در عدم تقبل هزينه سرشكن شده مديريت  -سنتي حتي با فرض هدر رفتن انرژي در طول دوره بهره برداري  به بهره برداريو اقدام  يارانه هاي انرژي  تخصيصدليل 



 
٥ 

  اي علوم  نوين و مشاغل نوموارد قابل توجه درالزام به تهيه استاندارد ه
  

  فناوري هاي نوين ساختمان  موضوع پيشنهادي
قاب سبك (  LSFاي سازه ه- توليد اسكلت فلزي پيش ساخته -مقاوم سازي -سبك سازي- تكنولوژي نوين بتن–سنگ مصنوعي -تكنولوژي نوين بهسازي زلزله- تكنولوزي ساختمان- علوم ساختماني پيشرفته-مصالح ساختماني پيشرفته  زمينه هاي مرتبط

  حفاظت ساختمان پيشرفته-تاسيسات ساختماني نوين-)ايترنيت(تكنولوژي پيشرفته نماسازي ساختمان -خانه هاي پيش ساخته چوبي ، فلزي ، بتني-)فوالدي

 - تـوري هـاي فـايبرگالس     -) Litracon(بـتن هـاي انتقـال دهنـده نـور       -THERMAL BREAK جـره هـاي  پن-سـاخته و نيمـه پـيش سـاخته بـتن مسـلح        قاب هـاي پـيش   -نيمه سنگين  قطعات بتني پيش ساخته -بتن سبك گازي   مصاديق
- پوشش رنگي كنترل نـور   -(SAGA GLASS) ساگا گلس -بلوك ها آجرها و تايل هاي شيشه اي    -) Strawbale Building (ساختمانهاي بلوك كاهي -كامپوزيتها   -پوشش هاي سلولزي  -خود تميز شونده ها  - (Zycosil)زايكوسيل

  ...و    هاي پيش ساخته ساندويچ پانل دكوراتيو و خانه  -فلزي و مقاوم در برابر آتش  T آلومينيومي، كامپوزيت هاي پانل  -مصالح تاشونده

.متفـاوت بـودن بناهـاي امـروزي تـاثير بسـياري دارنـد        در بناهـا نيـز در   بـه كـار رفتـه    ل اجـرا و نـوع مصـالح   بناهاي امروزي كـه متناسـب بـا نيازهـاي بشـرامروز اسـت، تنهـا بـه دليـل طراحـي متفـاوت نيسـت بلكـه شـك               شكل جديد توضيح

به   مصالح، شناسانه وهمانند جنبه زيبايي جديدمهندسي مواد، خود موجب افزايش امكانات فناورانه شده، هاي پيشرفت ميان رايند  .جديداست اين ديدگاه درمصرف انرژي، خاصل حفظ محيط زيست وصرفه جويي جديدانسان ها به نگاه
بـراي مثـال   . مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      طبيعي به شـدت  مصالح تاثير عمده درطول ده سال اخير انددرحاليكه فوالد و بتن وشيشه نام آشناي بناهاي امروز  آجر، سنگ، گچ، آهن و مصالح .شود طراحي قلمداد مي عنوان يك فرصت

توجـه   عالوه بر اين مطلب جريانات عمده و مهم آينده ما را نيز موضوعاتي همچون .بتن نشان دهنده اين موضوع هستند جديد اكسيدايزد كوپر، روي، آجر كوره اي چند رنگ و انواع چوبي، كورتن استيل، هاي سازهتقاضاهاي مربوط به 
 جـويي  صرفه و برگشت پذيري محصوالت ومصالح ازمصالح، پايداري و چرخه حيات، محيط زندگي آينده ما وابسته مسائلي چون كم كردن استفاده .ندده ارزشمند كردن پول، و روش زندگي آينده تشكيل مي محيط، سالمت عمومي، به

درساخت و ساز، استفاده از محيط شهري به طور منعطف، توسعه كيفـي و   نعطاف پذيريضمن اينكه صنعتي شدن، ا. كند تامين مي كار و زندگي پاكيزه و سالم محيط جامعه را نيز شرايط كاري راحت و ايمن، سالمت عمومي. درانرژي است
رانيـز   جديـدي  ه ازمصالحاستفاد سازي، ساختمان جديدبه شيوه نگاه. شدن پول خواهد شد و شيوه خانه داري، باز توليد و وجودخانه هاي انعطاف پذيردرشيوه زندگي آينده ما موثر خواهند بود وساخت سريعتر باعث ارزشمند تر توليد

  .ما خواهد كرد آنهادرجامعه جديدو كشف خصوصيات آنها كمك موثري به ايجاد نياز كردن مصالح اين هنوز غريب و نا آشنا باشد اما شناخت مصالح اين از است تكنولوژي ساخت و يا شيوه اجرادراستفاده هر چند ممكن. كند طلب مي
هاي معـدني و مـواد    هاي حرارتي نظير پشم استفاده از آجر با كاربرد عايق -2  هاي سبك با مصالح نازك كاري مكمل براي كاهش تبادل حرارتي ه از مصالح جايگزين آجر براي پوسته خارجي نظير بتناستفاد -1: عبارتند ازموارد برخي 

استفاده از تجهيـزات كنتـرل خودكـار     -6   هاي خورشيدي كن استفاده از آب گرم -5   هاي آب گرم عايقكاري تاسيسات و لوله -4     جدارههاي دو هاي استاندارد حرارت بند و شيشه استفاده از پنجره -3   پليمري در پوسته خارجي
 دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مميزي انرژي و اجراي راهكارهاي منتج از آن -7
هـاي ايــزوالسـيــون، اثــر مـتـقــابــل  ديـوارهـا، سـيـسـتـم همچنين مطالعه در زمينه ترموديناميك، رطــوبــت، نـفـوذپـذيـري. ، مان سـاخـتـ مواد به كار رفته در ساختمان، اجزاء مختلف سـاخـتـمـان و گـروه هـاي مـوجـود در 

از مصاديق تكنولوژي هاي  و تكنولوژي هاي روشناي  احتراقي بـل جايگزين، بهبود تجهيزات، فرايندهايتـجـهـيـزاتـي بـا شـرايـط مـكـانـي قـا و پـنـجـره هـا و تـهـويـه ، سـيـسـتـم هـاي مـكـانـيكي و روشـنـايـي ، ديـوارهـا و سـقـف
   .پيشرفته ساختمان مي باشند

 -كسب رنبه هاي برتر در المپياد هـاي ملـي مهـارت در زمينـه سـاختمان       –ت آموزي عالقه و اشتياق مسئوالن منطقه در ايجاد نهضت نو مهار -پيش زمينه هاي دانش مربوطه در مربيان –وجود كارگاه هاي مناسب در مراكز آموزشي  نقاط قوت
   -پتانسيل باالي مراكز آموزشي در ارتقاي رشته هاي زمينه عمران و معماري به مصاديق رشته هاي جديد

تشكيل كـارگروه هـا و كميتـه هـاي      –تدوين استاندارد هاي آموزشي ، تعامل با اساتيد مربوطه در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي  -هاي مربوطهاحصا فناوري هاي  مرتبط ، شناخت تجهيزات و دستگاه : عدم وجود اعتبار مناسب به منظور  نقاط ضعف
  ...عدم دسترسي به فناوري هاي مربوطه و نرم افزارهاي مرتبط و  –فقدان مربيان مجرب در زمينه هاي مرتبط  -تخصصي

تعامل مثبت و موثر مراكز آموزشي با   -الزامات توجه برانگيز به  عدم آلودگي محيط زيست و صرفه جوئي در مصرف انرژي -ن در زمينه ساخت و ساز و كانديد بودن استان به عنوان قطب معماري در سند توسعه ظرفيت باالي استا فرصت ها
ايجاد صدها فرصت  –امكان جلب حمايت هاي ملي و منطقه اي  حذف يارانه هاي انرژي در آينده –تبط با علوم فوق در كليه ي دانشگاه هاي استان وجود رشته هاي تحصيلي دانشگاهي و اساتيد مر  - نظام صنفي مهندسان و معماران

  ...اشتغال و 

مشكالت موجود در ايجاد تعامل علمي با دانشـگاه   -برخي هزينه هاي باالي مصالح جديد نسبت به سنتي -لح جديدفقدان فرهنگ مناسب عمومي به صرفه جوئي در مصرف انرژي و نياز به تغيير رويكرد ساختمان سازي در استفاده از مصا تهديد ها
عـدم فرهنـگ سـازي صـحيح و حضـور       –و صـنعت  سـاختمان  در  به مديريت انرژيتوجه ناكافي   -آگاهي دادن عمومو  آموزشنياز به برنامه ريزي بلند مدت جهت   -عدم وجود حمايت هاي منطقه اي و ملي  –ها و مراكز تحقيقاتي 
عدم تقبل هزينـه سرشـكن شـده مـديريت      -يارانه هاي انرژي  تخصيصبه استفاده از مصالح سنتي به دليل  ، ساختمان پافشاري سازندگان - مصالح جديد توجه جدي به استفاده ازو عدم  تخصصي فعال در اين زمينه كمرنگ شركت هاي

  ...  ي و ساختمان واحدهاي وسط خريدارانت ن ها ساختماانرژي در 
  

  كاري از كارشناسان حوزه آموزش و پژوهش اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان همدان                                                                                                                  


