به نام خدا

هَسسِ هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشی پزٍصُ ّای اکَضْز خاٍرهیاًِ

اکَضْز
اکَضْز

هطلَب تزیي الگَی تَسؼِ پایذار ضْزی اس طزف ساسهاى ّای تیي الوللی
اَذاف اصلی ایه سيیکشد:

کاّص آلَدگی َّای ضْزّای پزجوؼیت
کاّص هصزف اًزصی در ساختواى ّا
افشایص تَلیذ ًاخالص داخلی ()GDP
کاّص هصزف هٌاتغ تجذیذًاپذیز
هذیزیت هٌاتغ آتی
تْثَد فضای اجتواػی ضْزّا

www.ecoprom.ir

ضاخص ّای تخصصی اکَضْز:
 -1اًزصی ّای تجذیذ پذیز
 -2تکٌَلَصی ّای ًَیي در تاسیافت ٍ پسواًذ
 -3هٌظز ضْزی ٍ هؼواری سثش
 -4سیستن حول ٍ ًقل پاک
 -5کطاٍرسی ضْزی ()UA

 -6اقتصاد پایذار هحلی ٍ کارآفزیٌی
 -7هذیزیت هٌاتغ آب
 -8صٌایغ سثش

www.ecoprom.ir

هَسسِ اکَپزٍم

ECOPROM INSTITUTE

هَسسِ اکَپزٍم هجوَػِای تحقیقاتی-اجزایی هی تاضذ کِ تا تْزُهٌذی اس تخصص کارضٌاساى خثزُ ٍ
ّوچٌیي تا پطتَاًِ تحقیقات ٍ پضٍّطْای دقیق ػلوی قذم تِ راُ اػتالی سزسهیي سثشهاى ایزاى ًْادُ ٍ
در راستای تاسگزداًذى اکَسیستن ّای طثیؼی تِ هحط سیست ضْزی  ،اصالح الگَی هصزف اًزصی در
ساختواى ّا ٍ کوك تِ تَسؼِ پایذار در سطح کطَر فؼالیت هی ًوایذ.
ایي هجوَػِ در ًظز دارد تِ صَرت ػلوی ٍ اجزایی ،اقذاهاتی را در حَسُ هحَرّای تخصصی خَد تا
ّذف تَاًوٌذساسی ضْزّای کطَر ٍ تِ هٌظَر کسة هشیت رقاتتی در هیاى ضْزّای هٌطقِ خاٍرهیاًِ
در حَسُ تَسؼِ پایذار ٍ حزکت تِ سوت اکَضْزّای آیٌذُ تِ اًجام رساًذ.
ّذف ًْایی هَسسِ اکَپزٍم کوك تِ تَسؼِ اکَضْزّا در سطح کطَر هی تاضذ:

www.ecoprom.ir

هؼزفی اقذاهات تزجستِ:


تزگشاری  9دٍرُ تاسدیذ تخصصی اس اکَضْزّای تزجستِ جْاى – سال 95-92



داٍری ًخستیي جطٌَارُ هلی اًتخاب تزتزیي کالى ضْزّای ایزاى جْت اّذاء تٌذیس "اکَضْز" – سال 91



تزگشاری ًخستیي کٌفزاًس هلی اکَضْز در ایزاى  – 1404سال 91



طزاحی ٍ اجزای ًخستیي فضای سثش ػوَدی در ایزاى  -سال 88

(ًوای ساختواى هزکشی ساسهاى پارکْا ٍ فضای سثش ضْزداری تْزاى ٍ تذًِ تشرگزاُ ًیایص )


اجزای پزٍصُ تحقیقاتی ”تَهی ساسی کطاٍرسی ضْزی در ایزاى ” تِ سفارش ضَرای ضْز تْزاى -سال87



ارائِ هصَتِ "تؼییي ضاخص ّای اقتصادی ٍ اجتواػی جلة هطارکت ضْزًٍذاى در ایجاد ٍ تَسؼِ فضای سثش تز تذًِ
ساختواًْا ٍ فضاّای تالاستفادُ هزتَطِ در ضْز تْزاى " تِ ضَرای اسالهی ضْز تْزاى -سال 87
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ًخستیي پزٍصُ فضای سثش ػوَدی تز تذًِ ساختواى هزکشی ساسهاى
پارک ّا ٍ فضای سثش ضْز تْزاى

www.ecoprom.ir

هطخصات پزٍصُ:
ّذف اصلی :تَسؼِ فضای سثش ػوَدی تا
ّذف کاّص هصزف اًزصی ٍ غلثِ تز هطکل
کوثَد سهیي در راستای رسیذى تِ اّذاف
تَسؼِ پایذار.
اًَاع ساسُ ّای هَرد استفادُ :تاکس ّای
ضیثذار ،پاًل ّا ،دیَار گل

سیستن آتیاری هَرد استفادُ :سیستن آتیاری
تحت فطار تصَرت آتیاری قطزُ ای
تستز کطتّ :یذرٍپًَیك
پَضص گیاّی :تزکیثی اس اًَاع گیاّاى آٍیش
گلذار فصلی ٍ دائوی ،گیاّاى تاالرًٍذُ ،اًَاع
پیچ ّا ٍ گیاّاى پَضطی دائوی
www.ecoprom.ir

کٌفزاًس ّای اکَضْز در سزاسز دًیا

)تزگشارکٌٌذُ :ساسهاى اکَسیتی تیلذرس (Eco-city Builders
1990 

آهزیکا

1992 

استزالیا

1996 

سٌگال

 2000 تزسیل
2002 

چیي

2009 

تزکیِ ،استاًثَل

2011 

کاًادا ،هًَتزال

 2013 فزاًسًِ ،اًت
 2015 اتَظثی ،اهارات

www.ecoprom.ir

تزگشاری ًخستیي کٌفزاًس هلی «اکَضْز در ایزاى »1404
ًخستیي کٌفزاًس هلی اکَضْز در اسفٌذ هاُ  1391در هزکش ّوایص ّای فزٌّگسزای اًذیطِ تزگشار گزدیذ.
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هحَرّای تخصصی کٌفزاًس ٍ سخٌزاًاى:
 .1هذیزیت پسواًذ ٍ تاسیافت در اکَضْز
 .2هٌظز ٍ هؼواری ضْزی در اکَضْز
 .3جایگاُ کطاٍرسی ضْزی در اکَضْز
 . 4تکٌَلَصی ّای ًَیي در هذیزیت اکَضْز

www.ecoprom.ir

تاسدیذ اس پزٍصُ اکَضْز هصذر در کطَر اهارات:

www.ecoprom.ir

تاسدیذ اس پزٍصُ اکَضْز تیاًجیي در کطَر چیي:

www.ecoprom.ir

ًوایطگاُ تکٌَلَصی ّای سثش در هالشی (سایز کطَرّا)
پىجمیه ومایطگاٌ ي کىفشاوس تیه المللی تکىًلًطی َای سثض ي محصًالت اکًلًطیکی دس مالضی تا َذف سشعت تخطیذن تٍ تًلیذ
محصًالت سثض کٍ مىجش تٍ سضذ التصاد پایذاس ي امىیت محیط صیست ي اوشطی
مًضًعات:
کطايسصی ضُشی ،تیًتکىًلًطی ،حمل ي ومل سثض ،عمشان ،تاصدٌ اوشطی ،صىایع ي مًاد غزایی سالم،تکىًلًطی تاصیافت ،سلًل َای
فتًيلتائیک ،اوشطی َای تجذیذ پزیش ،تاصیافت آب ي صتالٍ ي ...
تشوذَای ضشکت کىىذٌ :
پاواسًویک ،سًوی ،صیمىسَ ،یتاچی ،تًیًتا ي ...

تاسدیذ اس پزٍصُ اکوشهر مصدر در کطَر اهارات " اٍلیي شهر کربن -صفر در جهان"
در کٌار تاسیذ اس ًوایطگاُ ّای تیي الوللی " ّفتِ پایذاری" در اتَظثی
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َفتٍ پایداری ابًظبی فزصتی جُت گزدَمایی رَبزان ي سیاستگذاران جُان در حیطٍ اوزصی َای وًیه ي تجدیدپذیز ي تًسعٍ
پایدار است .با تًجٍ بٍ رشد جمعیت جُان ي رسیدن جمعیت کل جُان بٍ  9میلیارد وفز تا سال  2030ویاس بٍ راٌ حل َای پایدار
بزای رفع احتیاجات اقتصادی بیش اس پیش احساس می شًدَ .فتٍ پایداری ابًظبی بشرگ تزیه گزدَمایی بزای گفتگًَای بیه
المللی ي اقدامات قابل تًجٍ کشًرَا در حیطٍ تًسعٍ پایدار در مىطقٍ خاير میاوٍ می باشد کٍ تاکىًن سیاستگذاران مُمی اس جملٍ
فزاوسًا ايالود در ایه ريیداد شزکت داشتٍ اود.

ضزکت کٌٌذگاى قثلی:
بان کیمًن
فزاوسًا ايالود
رئیس جمًُر مکشیک
َیالری کلیىتًن

ي ....

تزًاهِ ّای ّفتِ پایذاری اتَظثی:
ردیف

فستیًال َا

1

فستیًال گستشش فشَىگ پایذاسی دس اکًضُش 5
مصذس

2

فستیًال مختص داوص آمًصان ي داوطجًیان

6

کىفشاوس جُاوی آیىذٌ پظيَی اوشطی

3

جایضٌ جُاوی اوشطی ضیخ صایذ

7

کىفشاوس مذیشیت پایذاس پسماوذ

4

فستیًال ومص صوان دس تًسعٍ پایذاس ،محیط
صیست ي اوشطی َای تجذیذ پزیش

سدیف

کىفشاوس َا

سدیف

ومایطگاٌ َا

وطست جُاوی مذیشیت آب

8

ومایطگاٌ تیه المللی مذیشیت آب

9

ومایطگاٌ آیىذٌ پظيَی اوشطی

10

ومایطگاٌ مذیشیت پایذاس پسماوذ

11

سًالس اکسپً (ومایطگاٌ سلًل َای
خًسضیذی)

12

ومایطگاٌ تُشٌ يسی اوشطی

13

ومایطگاٌ حمل ي ومل پایذاس

موضوع تورهای تکنیکال بازدید از اکوشهر مصدر:
سدیف

مًضًع

تًضیحات

1

تاصدیذ CCUS

تاصدیذ  3ساعتٍ اص تجُیضات ي مخاصن رخیشٌ کشته دس مصذس

2

تاصدیذ اص مىطمٍ يیظٌ اوشطی خًسضیذی

مصدر:
اکوشهر
تکىًلًطی از
تکنیکال بازدید
تورهای
مصذس
گشمایی
خًسضیذی-
فتً يلتاسیک ي
موضوعسلًلُای
تاصدیذ اص مىطمٍ تحمیك ي تًسعٍ اوشطی خًسضیذی،

3

تاصدیذ اص اوشطی َای تجذیذپذیش ي آب ضیشیه
که

تشسسی تکىًلًطی ي تشآيسد مالی ضیشیه کشدن آب دسیا دس مىاطك تایش ي دس کل جُان

4

تاصدیذ اص پشيطٌ َای تشگضیذٌ مصذس

تاصدیذ اص پشيطٌ َای کلیذی ضُش مصذس تا امکان ماللات ي تعامل تا ساصوذگان ي طشاحان ایه پشيطٌ َا دس لالة میضگشد

5

تًس تکىیکال تاصدیذ اص مىطمٍ غشتی اتًظثی

تاصدیذ اص تضسگتشیه مىطمٍ تًلیذ تشق اص اوشطی خًسضیذی تا تًلیذ تشق مًسد ویاص تیص اص  20،000ياحذ مسکًوی دس اتً ظثی

