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  دوره آموزشي
  

   و كاربردهاي آن RetScreen نرم افزار آشنايي باآموزشي دوره : نام دوره آموزشي به فارسي
 RetScreen Software Application Training Course :موزشي به انگليسينام دوره آ

 چكيده دوره 

  
 از منابع تجديدپذير هـا در دهـه هـاي گذشـته رشـد قابـل تـوجهي                   بهره گيري از فناوري هاي مدرن انرژي و توليد        

بويژه در دهه گذشته در بطن تصميم گيري، سياستگذاري و تجزيه و تحليل هـاي               RetScreen داشته است و ابزار   
اين نرم افزار ابزار قدرتمند، كاربر پسند و ساده اي براي تحليـل هـاي امكـان سـنجي و     . اين حوزه قرار گرفته است   

يه طرح هاي توجيهي و در نهايت ارزيابي اثربخشي بكارگيري فناوري هاي پاك در بخـش هـاي نهـايي مـصرف                      ته
يك ابزار نـرم افـزاري تجزيـه و تحليـل پـروژه هـاي        RETScreen.نظير ساختمان، صنعت و كشاورزي مي باشد     

زينه انـدك، عملـي بـودن    است كه به تصميم گيرندگان كمك مي كند به صورت سريع و با ه Excelانرژي پاك تحت  
پروژه هاي انرژي قابل تجديد احتمالي، بهره وري انرژي و توليد همزمان برق و حـرارت را از لحـاظ فنـي و مـالي                          

  هسته ابزار شامل نرم افزارهاي استاندارد شده و يكپارچه اي است كه مي توانـد در گـستره جهـاني                   . بررسي كنند 
تحليل هاي هزينه چرخـه عمـر، كـاهش انتـشارات زيـست              . استفاده قرار گيرد  در ارزيابي توليد از منابع پاك مورد        

پايگـاه داده هزينـه هـا و        ) (روش هـاي مختلـف    (محيطي گازهاي گلخانه اي با بهره گيـري از محـصوالت يكپارچـه              
 و  نـرم افـزار كـاملي نبـوده        RETScreen  قطعـاً . انتشارات و پايگاه داده هاي پارامترهاي آب و هوايي مي باشـد           

داراي ضعف هاي عمده اي از جمله سادگي بيش از حد، محيط كاري نه چندان جذاب، كاراكتري مهندسي ضعيف و                    
در ويرايش هاي اخير قابليت هاي نرم افـزار از انـرژي         .در نهايتاً فقدان ويژگي هاي يك نرم افزار حرفه اي مي باشد           

 اي، به مسايل مالي امكان پذير مربوط بـه بـرق پـاك،              هاي تجديدپذير، توليد همزمان برق و حرارت و انرژي منطقه         
تقاضـاي بـين   . تكنولوژي هاي گرمايشي و سرمايشي و اقدامات مربوط به بهبـود رانـدمان انـرژي گـسترش يافـت            

با افزايش داده هاي آب و هوايي، كه موردنيـاز  . المللي از اين ابزار پشتيباني تصميم به داليل زير افزايش يافته است     
زار است، در كل مناطق جهان، كه شبكه هاي برق مركزي، شبكه هاي برق مجزا و مناطقي كه بـه شـبكه بـرق                        اين اب 

 جمعيت جهان مي باشد، اين      2/3 زبان كه متعلق به      36متصل نيستند را شامل مي شود؛ و با ترجمه ي نرم افزار به              
همچنين . از جمله كاربردهاي اين نرم افزار عبارتند از        .نرم افزار در دسترس مخاطبان بي شماري قرار گرفت است         

متعلـق بـه شـركت انـرژي         (ir.EnergyInformation.wwwاطالعات گسترده را مـي توانيـد در وبـسايت           
  .مشاهده فرمائيد) پاسارگاد

 
  شركت انرژي پاسارگاد
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