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حوایت هادی ٍ هؼٌَی از پایاى ًاهِ ّای داًؽجَیی وارتردی هرتثط تا ظاختواى پیرٍ تفاّن ًاهِ هؽترن تا داًؽگاُ لن
حوایت هادی ٍ هؼٌَی از وتاب ّای هرتثط تا ظاختواى

:فراخَاى اًجام ٍ دریافت طرح پصٍّؽی اظتاًی ٍ وؽَری ٍ تررظی ّای الزم ٍ اًؼماد لرارداد اًجام طرح پصٍّؽی  تا اػضا یا داًؽگاُ ّا تِ ؼرح ریل
تْیِ راٌّوای طرح ٍ اجرای دال ّای هؽثه 

...ارزیاتیی ٍ تؼییي جٌط ٍ ضخاهت ػایك صَتی تْیٌِ تِ هٌظَر واّػ آلَدگی ّای صَتی ًاؼی از تاظیعات هىاًیىی ٍ 
تؼییي ضخاهت تْیٌِ ػایك ّای حرارتی در جذادُ ّای خارجی تٌاّای هعىًَی

تررظی ٍضؼیت وًٌَی طراحی ظازُ ّای ظاختواًی ؼْر لن ٍ ارائِ راّىارّای تْثَد ویفیت آى
تررظی فٌی ٍ اجرایی ًحَُ اجرای ظرٍیط پلِ ٍ اظىلت آظاًعَر

تذٍیي هجوَػِ ضَاتط تیي رؼتِ ای هَثر در فرآیٌذ طراحی هؼواری ، تر هثٌای همررات هلی ظاختواى
ارزیاتی ظیعتن ّای ظرهایؽی ٍ گرهایؽی ظاختواًی هختلف ٍ تؼییي ظاهاًِ تٌْیِ ترای ؼرایط اللیوی ؼْر لن

ارائِ ًوَدارّای طراحی پایذار ظازی گَد تر اظاض ظطح ػولىرد ظازُ ّای هجاٍر هثتٌی تر وٌترل تغییر ؼىل در ؼرایط هختلف شئَتىٌیىی ؼْر لن
ؼٌاظایی ٍ هذیریت ریعه ّا ٍ آظیة ّا در فرآیٌذ طراحی ، ًظارت ٍ تازرظی تاظیعات هىاًیه ٍ گاز اتٌیِ در اظتاى لن

1400آهار دٍرُ ّای آهَزؼی ظال 

140083356جوغ ول ًفر ظاػت آهَزغ دیذُ در ظال 
139978902جوغ ول ًفر ظاػت آهَزغ دیذُ در ظال 

واّػ ًعثت تِ ظال لثل/درصذ افسایػ
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