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  LEAPمدل ساز ابزار ه نگاهي اجمالي ب -5

 

-اقتصداد-سدازی جداما اندرژیهای انرژی در بلند مدد  ) لید،(، ابدزار مدلریزی گزینه سیستم برنامه   

لیدد اندرژی محیط زیست بر اساس سناریوهاست. سناریوها بر اساس چگونگي ساختار مصرف، تبددیل و تو

های جمعیتي، توسعه اقتصادی، فنداوری، قیمدت ای از گزینهدر منطقه یا اقتصاد خاصي تحت دامنه گسترده

پذیر، لی،  امكان تجزیه و تحلیل قدرتمندد های انعطافو امثال آن طراحي مي شوند. به خاطر ساختار داده 

کدداربران فددراهم  مددي کنددد. جریددان های فندداوری و جزایددا  مصددارف نهددایي را بددر اسدداس انتخددا  مشخصدده

سدازی ا اسدتااده از ندرا افدزار لید،، کداربران مدي توانندد شبیهبد ارایه شدده اسدت. 5محاسبا  در شكل

را  ایجاد نمایندد. بدر  محیط زیست و تعامل آن با اقتصاد و سیاست-انرژیهای بسیار پیچیده ساختار داده 

های اندرژی را بدر روی اشدت ال یدا تولیدد اثدر سیاسدتهای اقتصاد کالن، لید، سدعي نمدي کندد، خالف مدل

هایي امكدان سداخته شددن در پیوندد بدا لید،  را دارندد. ناخالص داخلي  تخمین بزند، اگرچه اینچنین ایدده

همچنین، ویرایش جدید مدل ساز لی، به طور خودکار ساختار بهینه مولاه های عرضده تحدت سدناریوها را 

پدذیری و اصلي لی،، انعطاف مزیت محسو  مي شود. LEAPیاز بهینه سازی ایجاد مي کند که در واقا امت

ود را گیران به راحتي ایده مورد نظر خکند تا تصمیمکاربرد آسان آن مي باشد، که این امكان را فراهم مي

های بسدیار پیچیدده کده نمایندده سیسدتم اندرژی اسدت( بددون مخیدره مددلدر یك محیط و بستر مجدازی )

، تدوان بده اجمدال در ادامده تعرید: کدرد: بده عندوان پایگداه دادهمایند. گستره خدما  لی، را ميارزیابي ن

ها  فراهم مي کند. به عنوان ابزار پیش بیندي، کداربران بندی و نگهداری دادهسیستم فراگیری برای طبقه

را  ازهدای گلخانده ای ، انتشارا  آالیندگي محلدي و گانرژیحامل های را قادر مي سازد که عرضه و تقاضای 

های اندرژی، تداثیرا  در افق برنامه ریدزی پدیش بیندي نمایندد. بده عندوان ابدزار تجزیده و تحلیدل سیاسدت

های انرژی جایگزین ، سرمایه گذاری و اقداما  بهینده سدازی را فیزیكي، اقتصادی و زیست محیطي برنامه

ضددا بده منظدور شناسدایي الگوهدای آتددي، تقا-کندد. از ندرا افدزار لیدد، بدرای پدیش بیندي عرضدهفدراهم مي

شدود. های اندرژی اسدتااده ميشناسایي پتانسیل صرفه جویي، ارزیابي تداثیرا  زیسدت محیطدي، سیاسدت

سدازی هدا، بهینهها ) اعم از توسعه سیستم، ت ییر ترکید  حاملهمچنین برای آزمودن گستره ای از پروژه

های اندرژی و محدیط زیسدت بده ا، طراحدي و ارزیدابي سیاسدتهدها و فناوریانرژی در بخش نهایي( و برنامه

 رساند. گیران یاری ميتصمیم

منطق فرموالسیون مدل ساز لی، بسیار ساده و مبتني بر محاسبا  سلسله مراتبي و سیستماتیك است. 

در این قسمت به صور  بسیار مختصر برخي از روابط محاسباتي لی، در سمت تقاضا تشریح خواهند 

دل سازی انرژی در سمت تقاضا بسته به نوع بخش، دسترسي به اطالعا  و همچنین میزان دقت و شد. م

 تاصیل مدل سازی به سه روش مختل: صور  مي گیرد که این روش ها عباتند از:

  روشActivity Analysis 

   روشTransport Analysis 
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  روشStock Analysis 
 اجزای مدل ساز لی، -5-5

ی اجزای اصلي زیر مي باشد که امكان پیاده سازی هر نوع ایده مشخصي را در هر جزء مدل ساز لی، دارا

 فراهم مي نماید:

  ( سمت تقاضاDemand امكانا  فراواني برای برآورد تقاضای حامل های انرژی اعم از تقاضای : )

همچنین  ت.ساالنه انرژی نهایي، انرژی ماید، مدل سازی پیك تقاضا و سایر موارد فراهم نموده اس

قابلیت برآورد انتشار گازهای گلخانه ای و آالیندگي حاصل از احتراق سوخت در بخش های مصارف 

 نهایي را دارد.

 
 لی،در مدل ساز  شبیه سازی جریان محاسبا  (5شكل

 ( سمت عرضهTransformation امكان مونتاژ کامل مولاه های سمت عرضه :) سیستم انرژی

ل خاا، فرآورش، تبدیل، انتقال ثانویه، صادرا /واردا ، مخیره سازی و )استخراج، تولید، انتقا

را فراهم مي نماید. همچنین  قابلیت محاسبه ترکی  بهینه فنآوری در زیرسیستم های سمت  توزیا(

 عرضه وجود دارد.

 ( فرضیا  کلیدیKey Assumptions  امكان وارد کردن داده ها، پارامترها، مدل ها به صور : )

 یم و یا فراخوان از مدل ها و نرا افزارهای دیگر را به سهولت فراهم مي نماید.مستق

 ( منابا انرژیResources  امكان مدل سازی مخایر انرژی فسیلي، تجدید پذیر و غیرتجاری به صور :)

 کامالًتاصیلي میسر مي باشد.
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 ( شاخص هاIndicatorsامكان استخراج انواع شاخص ها، خروجي ها با فرم :) والسیون دلخواه را فراهم

مي نماید. برای نمونه، از آنجا که امكان استخراج شد  مصرف انرژی در کل کشور میسر نمي باشد، 

Indicators  این امكان را فراهم مي کند که با تعری: پارامتر شد  مصرف از طریق تقسیم کل

 مصرف نهایي انرژی بر کل ارزش افزوده فراهم گردد.

نمای اصلي است. هر کداا از این نماها، امكان به کارگیری قابلیت های مختل:  8مل مدل ساز لی، شا

هایي )راهنمای انتخا ( را در سمت چ، صاحه قرار دارد و آیكون View barکند. نرا افزار را فراهم مي

نماها  برای ت ییر view menuها کلیك کرده، و یا از برای هر نما نشان مي دهد. برروی یكي از آیكون

 استااده نمایید. 

 نمای تحلیل( هاAnalysis viewجایي است که شما داده ) )ها را وارد کرده، یا بازرسي )مشاهده

 سازید. نمایید و مدل ها و سناریوهایتان را ميمي

 (نمای دیاگرااDiagram view کلیت سیستم انرژی )  پیاده سازی شده را به صور  دیاگراا سیستم

 دهد.به کاربر نشان ميمرجا انرژی 

 ( نمای نتایجResults view جایي است که نتایج سناریوهای مختل: به صور  نمودار یا جدول قابل )

 مشاهده است. 

 

  

  
 سازی نرا افزار لی،محیط مدل :0شكل
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 بررسي کاربردهای مدل ساز لی، در دنیا و کاربران عمده -5-1

 

 در سطح جهاني عبارتند از: عمده کاربردهای مدل ساز لی،   

  ،0155پلي به سوی یونان سبز. 

 .قانون راه حل گرمایش زمین ماساچوست 

  ارزیابي کاهشGHG .در کشور دومینیكن 

  ویرایش چهارا چشم انداز عرضه و تقاضای انرژی در کشورهایAPEC. 

  ،0151سیاست های انرژی هندوراس. 

 ی اجرای طرح های توسعه پایدار انرژی در اندونزی توسعه و مقاوا سازی ظرفیت و طراحي سیاست ها

 ،0119. 

  ،0119تحلیل اقتصادی ت ییرا  آ  و هوایي در چین. 

  ،0119سیاست های جدید انرژی نیوزلند. 

  چشم انداز تقاضای انرژی در منطقهASEAN 0118. 

 ارده شوند، چگونه گزینه های انرژی تجدید پذیر و کارایي انرژی در آفریقای جنوبي به اجرا گذ

0117. 

  ،0117برنامه انرژی فیلیپین. 

 ( سناریوهای انرژی جهاني، آزمایشگاه ملي الورنس برکليLBNL ،)0110. 

  ،0111مصرف انرژی در ساختمانهای چین: وضعیت فعلي و چشم انداز آتي. 

  ،0111آینده انرژی شهر کی، تاون. 

  ،0113چشم انداز توسعه پایدار انرژی در چین. 

 زیابي سناریوهای جایگزین انرژی در ایالت کالیارنیا.طرح و ار 

 .پیشبیني آینده انرژی در شرق آسیا 

 .سیاست های انرژی و صرفه جویي در اندونزی 

 .انرژی  و کشاورزی در آفریقا 

  5991بهینه سازی انرژی در ناوگان حمل و نقل تگزاس. 

 
 لی،ربرد بررسي اجمالي عملكرد، قابلیت ها، تاریخچه توسعه و کا -5-0

 

ریزی انرژی از لحاظ پوشش  و کارکرد به سه دسته زیر تقسیم بندی مي شوند، هر کداا های برنامهمدل

 شناسي مخصوص به خود دارند.ها رهیافت و روشاز این دسته
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 ها در تالش هستند که رفتار کل سیستم انرژی را در سطوح های سیستم انرژی؛ اینگونه مدلمدل

 ای و جهاني استخراج نمایند.طقهاستاني، ملي، من

 کنند.های اقتصاد انرژی؛ تاثیر سیستم انرژی بر روی کل اقتصاد را بررسي ميمدل 

 ها در مقیاس بخشي و زیر سیستمي کاربرد دارند. مانند های سیستم خرد؛ اینگونه مدلمدل

 ابزارهای محاسبه چرخه عمر، ابزارهای مكانیابي تاسیسا  و غیره.

هدا و انرژی با روش شبیه سازی مي باشد که بدا توجده بده قابلیت های سیستماز جمله مدل ی،مدل ساز ل

. کنددرا فدراهم مي اندرژیسازی کدل سیسدتم عرضده و تقاضدای  هایي که دارد، امكان شبیهپذیریانعطاف

امده آنچه مسلم است اینكه مدل مذکور چارچو  و ابزارهایي را فدراهم مدي کندد کده بسدان یدك زبدان برن

نویسي، امكان ایجاد مدلي هدفمند برای مطالعه دقیق تر سیستم انرژی در مقیاس بخشي، منطقده ای و یدا 

ملي را ایجاد مي نماید. در واقا لی، ابزار برنامه نویسي در سیستم انرژی و با پوشش جاما این سیسدتم 

شخصا  سیستم انرژی مورد مي باشد که به کاربر امكان شروع مدل سازی از نقطه صار تا پوشش تماا م

نظر را مهیا مي سازد. این مدل بخش اقتصاد کالن سیستم انرژی را با مشخصدا  فندي ، انرژیكدي و محدیط 

زیستي در یك چارچو  یكپارچه شبیه سازی مي نماید. از تمامي روش های برنامه نویسي در مددل سدازی 

آماری، اقتصاد سدنجي و سدایر مددل هدا مدي تقاضای انرژی به صور  همزمان و یا مناك همانند مدل های 

توان استااده کرد. تمامي توابا خطي، غیر خطي و همچنین داده های آماری را مي توان در مدل ت ذیه کرد 

و به صور  اتصال با سایر پایگاه داده ها از آن استااده نمود. از زبان برنامه نویسدي ویداوال بیسدك مدي 

 Officeه کمك گرفت و امكان اتصال به برنامه های دیگر نظیر مجموعده توان برای مدل سازی توابا پیچید

 را دارا مي باشد. برخي از مشخصه های مهم این نرا افزار به شرح میل مي باشد: Excelو به خصوص 

 کند.بعنوان پایگاه داده، سیستم فراگیری برای مخیره و نگهداشت اطالعا  انرژی فراهم مي 

 امكان پیش بیني عرضه و تقاضای انرژی طي یك افق بلند مد  برنامه ریزی بعنوان ابزار پیش بیني ،

 است.

 های اندرژی، بعنوان ابزار تحلیل سیاست گدذاری، اثدرا  فیزیكدي، اقتصدادی و زیسدت محیطدي برنامده

 کند.گذاری و اقداما  را شبیه سازی و ارزیابي ميسرمایه

 دیل و تولید انرژی در یك منطقه یا کشدور، تحدت سناریوها بر اساس محاسبه جاما چگونگي مصرف، تب

ای از فرضددیا  در مددورد جمعیددت، توسددعه اقتصددادی، قیمددت سددوخت، فندداوری و غیددره صددور  گسددتره

 گیرد.مي

 ای آن امكان تحلیل غني مشخصا  فناوری و جزایدا  مصدارف نهدایي را بندا انعطاف پذیری ساختار داده

 کند.بر انتخا  کاربر فراهم مي

 های اندرژی بدر روی اشدت ال یدا های اقتصاد کالن، لی، برای تخمین اثدرا  سیاسدتبرخالف مدلGDP 

 توانند در پیوند با لی، و یا خود لی، اجرا گردند.ها ميکند، اگرچه اینگونه مدلتالش نمي

 دهدد مي گیرانباشد که این امكان را به تصمیمامتیاز اصلي لی، انعطاف پذیری و کاربری آسان آن مي

 های مدنظر خود را تحلیل نمایند.های خیلي پیچیده، ایدهبه سرعت و بدون درگیر شدن با مدل
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  مي توان از لی، بدرای پدیش بیندي وضدعیت عرضده و تقاضدا بده منظدور فهدم الگوهدای آتدي، شناسدایي

زار لید، ایدن های انرژی استااده نمود. همچنین ابدهای بالقوه و ارزیابي اثرا  احتمالي سیاستبرنامه

ها و ابتكارا  را ارزیابي کدرده ها، فناوریها، برنامهامكان را فراهم مي نماید تا گستره وسیعي از طرح

 .و به راهبردی رسید که به بهترین نحو، راه حل گستره سیستم انرژی باشد
 
 تاریخچه توسعه و کاربرد -5-3

 

ت چو  در کنیا توسط موسسه بیجر ابزاری برای پروژه برنامه ریزی سوخ 5981نخستین با در سال  

ایجاد شد که بعدها به ناا لی، مشهور گردید. مدل ساز لی، سكویي برای ساختار بندی داده ها ، محاسبه 

تراز انرژی، سناریوهای پیشبیني عرضه و تقاضا و ارزیابي سیاست های جایگزین ایجاد مي کرد که این 

از لی، حاظ شده است. مهمترین تامین کنندگان منابا مالي اهداف هم اکنون نیز در چارچو  مدل س

 توسعه لی، در سطح جهاني عبارتند از :

 SIDA سواد 

 UNEP , UNDP 

 GTZ آلمان 

  ( دولت هلندDGIS) 

   وUS-AID 

لی، در ابتدا برای کار  بر روی پردازنده مرکزی)کامپیوترهای بزرگ نسل اول( طراحي شده بود، لیكن در 

برای کاربری در یك کامپیوترهای شخصي و کوچك ت ییراتي در  US-AIDشتیباني مالي با پ 5993سال 

 آن ایجاد گردید. به طور کلي فرآیند توسعه لی، به صور  میل بوده است:

  های انرژی توسعه توسط پاول راسكین از گروه تحقیقا  سیستم 5981نسخه اولیه لی، در سال

 داده شد.

  ر امكان پیاده سازی آن در کامپیوترهای برای اولین با 5981در سالIBM .فراهم شد 

  5991در دهه ( با پشتیباني مالي سازمان مللUNEP ،امكانا  مدل سازی زیست محیطي در لی )

توسعه پیدا کرد و این ابزار را به عنوان کاندیدای نخست تحلیل های انرژی/ محیط زیست مطرح 

 نمود.

 گزینه  "با اجرای طرح مطالعاتي با ناا  5995نخست در سال  نخستین کاربرد جدی لی، بعد از کار

 های انرژی  آمریكا تجربه گردید.
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 سازیها و شبیهمنوی اصلي نرا افزار لیی، برای انجاا تحلیل  :3شكل

  با پشتیباني دولت هلند نسخه نخستین لی، با سیستم عامل ویندوز ارایه شد که  91در اواخر دهه

به صور  یك ابزار تحت ویندوز کاربر  0115و رفا عیو  و نقایص آن در سال  این نسخه با توسعه

 پسند ارایه گردید.

  ،مراحل توسعه بعدی لی، تحت ویندوز اتااق افتاد که شامل افزودن روش شناسي تحلیل موجودی

 0113تحلیل ناوگان و همچنین افزودن قابلیت مدل سازی منطقه ای بدان بوده است.در سال 

نار فزوني گرفت که اغل  در کشورهای در حال توسعه  111کاربران لی، در سطح جهاني از تعداد 

 واقا بودند.

  5111روند توسعه لی، در این دهه شتا  بیشتری گرفت و تا اینكه تعداد کاربران آن به بیش از 

 رسید. 0110کشور جهان در سال  531نار در 

 نار در اغل  کشورهای جهان بالغ مي گردد. همچنین در  هم اکنون تعداد کاربران لی، به چندین هزار

یك نسخه بسیار ارزشمند از لی، با قابلیت بهینه سازی سیستم انرژی ارایه گردید که  0155سال 

 البته در این ویرایش بهبود قابل توجهي در مدل سازی بارها، مدل سازی فصلي و ساعتي اتااق افتاد.
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 کارگاه آموزشي محتوی  -0
 

 تعداد ساعا  موضوع ی:رد

5 

 ریزی سیستم انرژیسازی و برنامهماهوا، ابعاد و ضرور  مدل

0 

 سازی انرژیماهوا مدل 5-5

 سازی انرژیلزوا و تاریخچه مدل 5-0

 های انرژی پر کاربرد در دنیابندی و انواع  مدلدسته 5-3

 های انرژیو پایه مدل ساختار مدل 5-1

 های انرژی در دنیاز طراحي و کاربرد مدلهدف ا 5-1

 ماهوا و اهمیت برنامه ریزی انرژی در سطوح مختل: 5-0

 ریزی انرژی و استااده از مدلتاریخچه تكامل برنامه 5-7

 ریزی جاما انرژی و زمینه آن در ایرانماهوا برنامه 5-8

0 

 اي بر مدل و نرم افزار لييپ و جايگاه آنمقدمه

0 

 چرا مدل لیی، را بری اهداف مطالعه سیستم انرژی انتحا  نمودیم؟ 0-5

 معرفي اجمالي لیی، 0-0

 سازی لیی،های مدلقابلیت 0-3

 جریان محاسبا  در مدل لیی، 0-1

 نقشه جهاني کاربرد مدل لیی، 0-1

 برخي از کاربردهای عمده لیی، 0-0

 مختل: لیی، هایمروری بر صاحا  و قسمت 0-7

 روش نص  و حداقل درجه سیستم برای کار با لیی، 0-8

 صاحه اصلي لیی، و نوار نمایش آن 0-9

 ساختار کلي مدل لیی،) سمت تقاضا، عرضه، اقتصاد کالن، محیط زیست و اجتماع( 0-51

3 

 شروع كار با نرم افزار لييپ

3 

 صاحه اصلي و نوار نمایش 3-5

 یه و تحلیلبخش تجز 3-0

 بخش نتایج 3-3

 نمودار سیستم انرژی 3-1

 ترازنامه انرژی 3-1

 پایگاه داده فناوری 3-0

 تنظیما  اولیه 3-7

 سازیروش شروع به مدل 3-8

 هاروش وارد کردن داده 3-9

 بررسي مثالي ساده از کاربرد مدل لیی، و تمرین با شرکت کنندگان 3-51

1 

 های تخصصي لیی،ي و روش کار با قسمتمعرف

1 

 سناریو سازی در لیی، 1-5

 ایجاد بخش اقتصادی و اجتماعي مدل لیی، 1-0

1-3 

 سازی سمت تقاضاشبیهروش

 Activity Level 

 Stock Analyze 

 Transport Analyze 
 سازی سمت عرضه سیستم انرژیشبیه 1-1
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 اثرا  زیست محیطي بخش انرژی 1-1

 های پیچیده غیر خطي با لیی،ایجاد عبارا  ریاضي و ورود مدل 1-0

 تحلیل منابا انرژی، واردا  و صادرا  انرژی 1-7

 ت ییرا  مخایر و تااو  آماری 1-8

 روش انجاا تحلیل هزینه فایده با لیی، 1-9

 ارتباط لیی، با سایر نرا افزارها 1-51

 ، و تاسیر آنهاهای مدل لییخروجي 1-55

 بررسي اثرا  افزایش قیمت انرژی 1-50

1 

 50 برای دانش پاوهشانآموزش کاربرد عملي مدل لیی، 
 2 روش مدل سازی سمت تقاضا )صنعت، ساختمان و حمل و نقل( 1-5
 2 روش مدل سازی سمت عرضه )استخراج، فرآورش، انتقال و تولید برق( 1-0
 1 را  زیست محیطي و گازهای گلخانه ایروش مدل سازی انتشا 1-3
 Cost-Benefit 1و ماژول  سازی سناریو و راهكارهای سیاستگذاریکاربرد مدل لیی، در مدل 1-1
 6  )عرضه و تقاضا( حل یك نمونه عملي کامل 1-1

 ساعت 01 مجموع

رد آموزشي لی، استااده خواهد * تمرکز کارگاه آموزشي بر یادگیری عملي متمرکز خواهد بود. از جزوه استاندا

 شد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 زمانبندی انجاا کار -3

 

 شرح کار جلسا   ردی:

 جلسه سوا جلسه دوا جلسه اول
8-

51 

51-

50 

5331-

5131 

5131-

5731 

8-

51 

51-

50 

5331-

5131 

5131-

5731 

8-

51 
51-50 

5331-

5131 

5131-

5731 

 نوبت ششم ت پنجمنوب نوبت چهارا نوبت سوا نوبت دوا نوبت اول

5 
سازی و ماهوا، ابعاد و ضرور  مدل

 ریزی سیستم انرژیبرنامه
            

0 
ای بر مدل و نرا افزار لیی، و مقدمه

 جایگاه آن
            

            شروع کار با نرا افزار لیی، 0

1 
های معرفي و روش کار با قسمت

 تخصصي لیی،
          

1 
عملي مدل لیی، برای آموزش کاربرد 

 دانش پاوهشان
       

  جما

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چكیده امكانا  کمك آموزشي دوره -1
ی

فرآیند دوره آموزش
 

   تماا مطال  بصورPowerPoint  اختصاصي و در گارگاه آموزشي مجهز به کامپیوتر و ویداو

 پروجكشن اجرا خواهد گردید.

 هد گرفت.در فاصله بین دو نوبت، پذیرایي مختصری صور  خوا 

  نار وجود یك کامپیوتر جهت انجاا عملي کار با مدل الزامي است. 0یا حداکثر  5برای 

  رعایت قواعد دوره اموزشي الزامي بوده و جهت اطمینان از مؤثر بودن دوره آموزشي، شرکت کنندگان

 بصور  مرت  ارزیابي خواهند شد.

  شرکت داشته باشند در صور  بروز مواقا افراد شرکت کننده موظ: هستند که در تماا ساعا  دوره

اضطراری برای فرد یا افراد خاص ، بعد از ساعا  یاد شده و قبل از شروع جلسه بعدی موظ: به 

 شرکت در جلسه جبراني خواهند بود.

 .شروع و اتماا کالسها به صور  منظم بوده و هیچگونه تاخیری پذیرفته نخواهد بود 

 ه با مکر نمره دوره از طرف شرکت انرژی کنترل پاسارگاد ارااه خواهد در پایان دوره گواهینامه همرا

 شد.

  دوره
امتیازا

 

 گواهینامه معتبر آموزشي از طرف شرکت کنترل انرژی پاسارگاد -ال:

 شرکت کنندگان به زبان فارسي برایارااه جزوه آموزش لی،  - 

 ارااه نسخه اصلي نرا افزار همراه با مجوز -ج

 

 

نمونه دوره
 

ل اخیر
سا

شده در دو 
ص مرتبط برگزار 

شاخ
ی 

ها
 

 5393، پاوهشگاه صنعنت نات، LEAPمدل سازی و تحلیل سیستم انرژی با نرا افزار  -5

 5391در بخش برق ایران، سابا )سازمان بهره وری انرژی(، تابستان  LEAPکاربرد نرا افزار  -0

شرکت ملي پخش فراورده های ناتي ایدران،  ،LEAPبرگزاری دوره مدلسازی و تحلیل سیستم انرژی با  -3

 5391تابستان 

برای عموا، دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسدي، پداییز  LEAPبرگزاری دوره آموزشي نرا افزار  -1

5391. 

برای عموا، دفتر مرکزی شرکت، زمستان  LEAPبرگزاری اولین دوره آموزشي )سبك جدید( نرا افزار  -1

5391. 

بدرای عمدوا، دفتدر مرکدزی شدرکت،  LEAPومدین دوره آموزشدي )سدبك جدیدد( ندرا افدزار برگزاری د -0

 .5391اردیبهشت 

بدرای عمدوا، دفتدر مرکدزی شدرکت،  LEAPبرگزاری سومین دوره آموزشدي )سدبك جدیدد( ندرا افدزار  -7

 .5391زمستان 

ن و شدرکت بدرق در شدرکت گداز اسدتان اصداها LEAPبرنامه ریزی برگزاری دوره آموزشي  ندرا افدزار  -8

 منطقه ای قزوین
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ی دوره
برآورد هزینه ها

 

 توضیحا  مبلغ )ریال( شرح هزینه ردی:

5 

برگزاری دوره آموزشي در محل شرکت 

ساعت  01به مد  پارس جنوبي گاز مجتما 

 نارا برای 
42,000,000  

  1,500,000 هزینه صدور گواهینامه برای نارا  0

3 
از تهران به محل  هزینه رفت و آمد یكنار

 شرکت
5,000,000 

شامل رفت و برگشت با 

هواپیما و از محل 

 فرودگاه تا شرکت

 48,500,000 جما کل هزینه ها)ریال(

چهل و سه میلیون 

پانصد و شصت هزار 

 ریال
 توضیح: هزینه اسكان و غذا به مد  سه شبانه روز بر عهده کارفرماست. 

 یل عدا تعلق)خرید خدما (، در نظر گرفته نشده است. هزینه کسورا  بیمه بدل           

 درصد( در این پیشنهاد لحاظ نشده است.9هزینه مالیا  بر ارزش افزوده )          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


