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بسمهتعالی

به سوخت مصرف سازی بهینه شرکت انتشارات فهرست مجموعه با مفتخریم
استقبالازسالیمیرویمکهمقاممعظمرهبریآنراباعنوان»حرکت مردم 
و مسئولین به سوی اصالح الگوی مصرف«درهمهزمینههاوخصوصًاانرژی

نامگذاریفرمودند.
باتوجهبهاینکهانرژیبهعنوانیککاالیارزشمندواستراتژیکدرجهانمطرح
استتاجاییکهازآنبهعنوانشیشهعمرحکومتهانامبردهمیشودودرهمه
کشورهایجهاناعمازپیشرفتهوجهانسومیهرروزبهدنبالایجادراهکارهای

تشویقوتنبیهوتکنولوژیهایجدیدبرایکاهشمصرفآنهستند.
شرکتبهینهسازیمصرفسوختازسال1379فعالیتخودرابرمبنایتدوین
معیاروسیاستهایکاهشمصرفانرژیدرسهبخشحملونقل،ساختمانو
اینبخشها اهدافاصلیخوددر به برایرسیدن اینشرکت آغازنمود. صنعت
عالوهبرتدویناستانداردهاوتعریفمعیارهاازابزاریبهنامفرهنگسازی،تبلیغو

ترویجنیزبهصورتیگستردهومستمردرتماماینسالهابهرهبرد.
به موازات به سوخت مصرف سازی بهینه شرکت فرهنگسازی و عمومی روابط
کتاب انتشار مقوله به ترویج و تبلیغ در مختلف های شیوه و ابزارها کارگرفتن
انجام توجهی قابل اقدامات  حوزه این در و نموده توجه آموزشی جزوههای و

دادهاست.
ازسال1380تاکنونتولیدوانتشاربیشاز192عنوانکتاب،کتابچه،کاتالوگ،
عناوین از میشود. شامل را عمومی روابط انتشاراتی کارنامه پوستر، و بروشور
منتشرشده64عنوانبهمدیریتحملونقل،23عنوانبهمدیریتصنعت،38
عنوانبهمدیریتساختمان،4عنوانبهبخشپژوهشوفناوریو63عنوانبه

بخشروابطعمومیوفرهنگسازیتعلقدارد.
مصرف درست راهکارهای ارائه ،) کودکان ( جامعه پائین سنین از فرهنگسازی
اطالعات به دسترسی امکانات آوردن فراهم و ارتباط برقراری و مردم به انرژی
اهدافیاست ازجمله ) اساتید )دانشجویان،کارشناسانو برایمخاطبانخاص
و عمومی روابط واحد توسط یافته انتشار عنوان 192 از بیش انتشار زمینه که

فرهنگسازیشرکتبهینهسازیمصرفسوختراایجادکردهاست.
توزیعمناسباینانتشاراتورساندنآنبهدستگروههایهدفازجملهفعالیتهای
بسیارمهمیاستکهدراینسالهاروابطعمومیوفرهنگسازیشرکتبهینهسازی

بهآناهتمامورزیدهاست.
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بهینهسازیمصرفسوخت درسایتشرکت نخست یافته انتشار مجموعههای
)www.ifco.ir(وهفتهنامهمشعلمعرفیشدهوهمزمانجهتاطالعرسانی
شورای مجلس نمایندگان روزنامهها، اقتصادی دبیران برای بیشتر معرفی و
و فنی دانشکدههای عمومی روابط انرژی، کمیسیون اعضای ویژه به اسالمی

ارسالمیشود. ... و دانشگاه اساتید اقتصادی،
است مناسبی بسیار بسترهای تخصصی نمایشگاههای و همایشها سمینارها،

برایتوزیعبهینهانتشاراتکهمورداستفادهقرارمیگیرد.
استقبالچشمگیریکهتاکنونازمجموعههایمنتشرشدهمانندکتابداستان
و دانشجویان ویژه تخصصی کتابهای همچنین و کودکان آموزشی بازیهای و
کارشناسانبهعملآمدهنشانگرمفیدبودنوتأثیرگذاریایناقدامفرهنگیدر

میباشد. جامعه مختلف سطوح
عناوین کوتاه معرفی و فهرست گرفته قرار شما روی پیش کتاب این در آنچه
بهینه شرکت فرهنگسازی و عمومی روابط توسط شده منتشر جزوات و کتابها

سازیمصرفسوختازابتداتاکنوناست.
اختصاص ذیل های بخش انتشارات معرفی به مجموعه این گانه پنج فصلهای

دادهشدهاست:
1.مدیریتبهینهسازیمصرفانرژیدربخشحملونقل

2.مدیریتبهینهسازیمصرفانرژیدربخشصنعت
3.مدیریتبهینهسازیمصرفانرژیدربخشساختمان

4.واحدپژوهشوفناوری
5.واحدروابطعمومیوفرهنگسازی

6.سایرکهباموافقتودستورحوزهمدیریتعالیشرکتتهیهوانتشاریافتهاست
درمعرفیکتابهاضمنرعایتاختصاربهنکاتعمومیوکلیدیآناشارهشده

استتاحتیاالمکانمخاطببامحتوایکتابآشناشود.
امیدواریماینمجموعهپاسخگویپرسشهایبسیاریباشدکهدرنهضتسبزمصرف

بهینهانرژیپیشرویمردم،مسئولیندستاندرکاراندراینعرصهقراردارد.

سیدحسینطاهری
روابطعمومیوفرهنگسازی
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عنوان: میزان مصرف انرژي خودروهاي شخصي در سال 1��4

ويرايش: بهنام صدري
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

با همكاري: مهندس افشین جوان
سال انتشار: 1380
تیراژ: 3000 نسخه

شابك:�- 15- ��43- ��4
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 1�0- غیر رنگي

اين كتاب شامل گزارش میزان مصرف انرژي خودروهاي شخصي در سال 1��4 بر اساس نتايج بررسي 
مصرف انرژي خانوار در حمل و نقل بوده و در پنج فصل ارائه شده است. هدف اين گزارش جمع آوري 
ايالت امريكا و منطقه كلمبیاست. اين  انرژي خودروهاي شهري در 50  با مصرف  اطالعاتي در رابطه 
گزارش اطالعاتي نیز در زمینه تعداد و نوع خودرو در منطقه مسكوني موردنظر، ويژگي هاي خودرو، 
پیموده شده توسط هر خودرو در هر خانوار،  پیموده شده سالیانه خودرو، مسافت  مجموع مسافت 

مصرف سوخت و هزينه هاي خودرو و اقتصاد سوخت ارائه مي دهد. 
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عنوان: جايگزيني براي سوخت هاي حمل و نقل، در سال ���1

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
با همكاري: مهندس افشین جوان

سال انتشار: 1380
تیراژ: 3000 نسخه

شابك: �8�4-��43-23-8 
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: �11- غیر رنگي

همراه با تمايل به سمت هواي پاكیزه و دور از آلودگي، عالقه به مصرف سوخت هاي جايگزين در صنعت 
حمل و نقل رو به افزايش است.

اين كتاب شامل گزارشي با عنوان »جايگزين هايي براي سوخت هاي سنتي حمل و نقل سال ���1« 
به منظور تهیه اطالعات براي سوخت هاي جايگزين  و وسايل نقلیه مصرف كننده اين سوخت ها در 
دفتر سوخت هاي   ،  )EIA(امريكا انرژي  اطالعات  اداره  توسط  گزارش  اين  امريكاست.  متحده  اياالت 
جايگزين، هسته اي، زغال سنگ و الكتريسیته تهیه شده و منشا آن بخش 503 قانون سیاست انرژي 

سال 1��2 است. 
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عنوان كتاب: میزان آاليندگي خودروهاي گازسوز

Alex Lawson و Nils-Olof Nylund :نويسندگان
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1380
تیراژ: 3000 نسخه

گروه مخاطب: بزرگسال
تعداد صفحات: 140- غیر رنگي

اين كتاب شامل گزارشي كامل است كه توسط كمیته فني IANGV آماده شده و به طور كلي به بررسي 
انرژي و آثار زيست محیطي  از اگزوز خودروها، كارآيي  فناوري مربوط به موتورها، گازهاي خروجي 
از نقطه نظر فني مي پردازد و مسائلي چون تجارت و موارد مربوط به سوخت گیري و ذخیره سازي 
گاز  با سوخت  فناوري خودروهايي  ارزيابي  گزارش  اين  از  گرفته اند. هدف  قرار  توجه  مورد  سوخت، 
طبیعي در سطح بین المللي است، اما شايان ذكر است با توجه به تجربیات مولفان، اين گزارش عموما 
بر پايه اطالعات به دست آمده از اروپا و تا حدي امريكاي شمالي تهیه شده است. البته به مواردي از 

خودروهاي با سوخت CNGساخت ژاپن نیز اشاره شده است.
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عنوان كتاب: مقررات زدايي )تسهیل مقررات( سوخت مايع در آفريقاي 

جنوبي
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1380
تیراژ: 3000 نسخه

شابك: 1
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 104- رنگي

افريقاي  مايع در  با عنوان » تسهیل مقررات سوخت  پروژه اي  انجام  نهايي  اين كتاب شامل گزارش 
جنوبي« است. و هدف از آن ارائه توصیه هاي ممكن به دپارتمان مواد معدني و انرژي براي كاهش و يا 
حذف كنترل قیمت هاي موجود و ديگر مقررات جاري در خصوص صنعت سوخت هاي مايع در آفريقاي 
افريقاي  در  ديگر محصوالت  و  بنزين  مورد  در  رقابتي  بسیار  بازار  يك  ايجاد  آن  دنبال  به  و  جنوبي 
جنوبي است. اين گزارش شامل سي طرح اجرايي در اين خصوص از جمله: طرح سوخت هاي با دود 
كم، برنامه آموزش و تبادل استاد و دانشجو، ابتكار عمل تبادل اطالعات انرژي، برنامه كارآيي انرژي 
به  اين طرح ها  از  ... است. هريك  و  برنامه آموزشي جوانان كارآفرين  امريكا،  ساختمان هاي سبز در 

صورت كامل در اين كتاب ارائه شده اند. 
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 عنوان: راهبرد تامین انرژی حمل و نقل

نويسنده:  سید مصطفی میرسلیم
ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت

سال انتشار:  1381
ترافیک،  مديران  محیطی،  زيست  مسائل  متخصصین  شهری،  مديران  انرژی،  مديران  مخاطبان: 

خودروسازان و مديران شرکت های خودرو سازی و تامین قطعات صنعت خودرو
شابک:  5-28-�24�-��4

تیراژ: 3000

در اين کتاب نويسنده، ابتدا با بازگويی روند بحران های انرژی در جهان و توضیح نحوه ی توزيع مصرف 
فرآورده های نفتی در جهان می کوشد پس زمینه ای برای مخاطبان خود فراهم کند. سپس نويسنده به 
بیان آينده ی احتمالی وضعیت انرژی در جهان می پردازد. در اين بخش، نويسنده، آينده ی ذخاير ايران، 
آينده ی حمل و نقل جاده ای در دنیا، آينده ی حمل و نقل جاده ای در ايران، و وضعیت و چالش های 

احتمالی پیش روی هوای پاک را بررسی می کند.
در اين بخش با بیان تمايز میان آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی و غیر فسیلی نويسنده کلیات 
آماری قابل فهمی را برای درک بیشتر مشکل آلودگی هوا مطرح می کند و سپس به بحث خاص خودرو 
ها و آلودگی هوا می رسد. در اين بخش است که طرح کلی کتاب شکل نهايی خود را می يابد. درواقع 
کلیه ی مباحث پیشین به خدمت گرفته می شوند تا بحثی چندجانبه درباره ی تامین انر ژی الزم برای 
اين صنعت  نوآوری های جديد در  به  توجه  با  آينده  پايانی ترسیم  آغاز شود. هدف فصول  خودروها 
است. در پايان کتاب نويسنده موفق می شود با توجه به مباحث مطرح شده، پیشنهادها و راهکارهايی 

عملی برای مسئله ی آلودگی ناشی از سوخت خودروها ارائه کند.
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عنوان كتاب: روند تكاملي فناوري هاي استفاده شده در خودروهاي 

سبك و میزان صرفه جويي در مصرف سوخت آن ها در سال ���1 
میالدي

Karl H. Hellman و Robert M. Heavenrich :مولفان
ترجمه: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1381
تیراژ: 3000 نسخه

شابك: ��4-�022-82-0
گروه مخاطب: بزرگسال- فعاالن حفاظت از محیط زيست

تعداد صفحات: 83- غیر رنگي

اين كتاب شامل گزارشي از میزان مصرف سوخت خودروهاي سبك ساخت سال هاي 1��5 تا ���1 
در آمريكا و مسائل مربوط به صرفه جويي در مصرف سوخت اين گونه خودروهاست. در اين گزارش، 
مولفان با استفاده از آخرين و كامل ترين اطالعات ارائه شده توسط آژانس حفاظت از محیط زيست 
آمريكا، روند صرفه جويي در مصرف سوخت و فناوري هاي خودروهاي سبك را مورد بررسي و ارزيابي 

قرار داده اند.
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عنوان بروشور: فیلتر استاندارد هوا

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: 1381

تمیز بودن هواي مصرفي موتور خودروها، نیازي اساسي محسوب مي شود. با درست عمل كردن فیلتر 
هواي موتور خودرو، ذرات معلق و گرد و غبار موجود در هوا، جذب فیلتر شده و در نهايت هواي پاك 
فیلتر  درباره  توضیحاتي  ارائه  با  مولف  بروشور،  اين  در  مي يابند.  راه  خودرو  احتراق  محفظه هاي  به 
استاندارد و غیر استاندارد هوا،و همچنین نحوه عملكرد فیلتر هوا، لزوم استفاده از فیلتر استاندارد 

را شرح مي دهد.
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LPG عنوان: بررسي زمینه پیدايش و گسترش جهاني گاز مايع نفتي
    

ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت
 سال انتشار: 1381 

تیراژ: 3000 نسخه
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته های مرتبط

تعداد صفحات: 518- رنگي

نیز، صرفه جويي  اقتصادي  نظر  از  بر مزيت هاي زيست محیطي،  گازي عالوه  از سوخت هاي  استفاده 
ريالي و ارزي فراواني در مصرف سوخت خودروها به همراه دارد. ايجاد موازنه بهتر در تولید و مصرف 
در جهان،  تولیدي  فسیلي  از سوخت هاي  اقتصادي تر  و  بهینه  استفاده  و  تولیدي  نفتي  فراورده هاي 

امروزه مورد بحث محافل اقتصادي است.
در  اطالعات  تحلیل  و  بازپروري  و  آوري  به جمع  بهینه سازي مصرف سوخت   راستا شرکت  اين  در 
خصوص اين سوخت ها اقدام كرده است و در مرحله اول بررسي همه جانبه وضعیت گاز مايع را به 
عنوان يك سوخت جانشین در خودروها مد نظر دارد كه كتاب حاضر حاصل تحقیقات كاملي در اين 

زمینه است.
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عنوان:استراتژی انتقال هیدروژن
نويسنده: الوينس ايموری، برت ويلیامز

ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت
زمان انتشار: 1382

تیراژ: 3100
مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، مهندسین مکانیک، متخصصین انرژی

تعداد صفحات: �8 صفحه، مصور، رنگی
شابک: 44-�24�-��4-�

بررسی  و  بحث  مورد  متمادي  سالهاي  فسیلی  سوختهای  جايگزين  عنوان  به  هیدروژن،  از  استفاده 
بوده است. از فوايد مهم استفاده از هیدروژن به جای سوختهای متعارف، می توان به پاک تر بودن اين 

سوخت، تجديد پذير بودنش، ارزانی و در دسترس بودن اين ماده و مواردی از اين قبیل اشاره کرد.
تالش نويسنده بر اين است تا به صورت موجز و مفید، انواع راههای مختلف پیشنهادي استفاده از 
هیدروژن به عنوان سوخت جايگزين را  خالصه و ارائه کند. در اين کتاب، كارشناسان امر، دانشجويان 
را مورد  اين آرزو  برای عملی ساختن  نوين، و کارآ،  مکانیک و مهندسی سوخت می توانند راههايی 

بررسي وبهره برداري قرار دهند. 
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عنوان:ديدگاه هايی در مورد خودروهای مصرف کننده سوخت های 

جايگزين
نويسنده: مارگارت ويلن و ديگران

مترجم: گروه مترجمین زير نظر هادی شعبانزاده
ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت

سال انتشار:1382
ترافیک،  مديران  محیطی،  زيست  مسائل  متخصصین  مديران شهری،  مديران انرژی،  مخاطبان: 
دانشجويان مهندسی شهرسازی و راهسازی، خودروسازان و مديران شرکت های خودرو سازی و تامین 

قطعات صنعت خودروسازی
شابک:  2�-�24�-��4-�

کلیدواژه ها:
•  استفاده از سوخت جايگزين

• وسیله نقلیه
CNG •

• گازمايع
ممکن  تا حد  که  رسانده  نتیجه  اين  به  را  بشر  امروزه  آلودگی صنعتی،  از  ناشی  محیطی  بحران های 
بکوشد آالينده های طبیعت را از چرخه ی مصرف خود حذف کند. يکی از اصلی ترين اين آالينده ها 
اخیر  سال های  در  محیطی  زيست  و  شهری  مسائل  مختلف  مسئولین  که  است  فسیلی  سوخت های 
سبد  از  را  آن ها  و  ارائه  سوخت ها  اين گونه  برای  جايگزين هايی  همه جانبه  بررسی های  با  می کوشند 

مصرف شهری خارج کنند .
اين کتاب حاصل تحقیقی گسترده در اياالت متحده ی امريکاست و به سفارش وزارت انرژی اياالت 
متحده ی امريکا در سال ���1 انجام گرفته است. در اين پیمايش نظرات رانندگان خودروهای وابسته 
به نظام حمل و نقل دولتی در 44 ايالت امريکا مورد بررسی قرار گرفته و پژوهشگران کوشیده اند تا از 
میان پاسخ های آنها به سئواالت مطرح شده ، نگرش ها و مشکالت موجود در راه تغییر سوخت غالب 
با درک مشکل زيست محیطی در نگرش های  را بررسی کنند. در اين گزارش ها رانندگان امريکايی 
خود نگرانی عمومی برای رفع اين مشکل را بازتاب داده  و اعالم کرده اند تا چه حد پذيرای مشکالت 

اين تغییرات خواهند بود.

• سوخت الکلی
• خودروهای الکتريکی

AFV •
• ناوگان حمل و نقل دولتی شهری و ايالتی در امريکا
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عنوان: برنامه های ملی سوخت های جايگزين وسائل نقلیه

انرژی های  و  انرژی  کارآيی های  نقل/دفتر  و  حمل  فن آوری های  امريکا/دفتر  انرژی  وزارت  نويسنده: 
تجديد پذير

مترجم: گروه مترجمین زير نظر هادی شعبانزاده و افشین جوان
ناشر:  شركت بهینه سازي مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
ترافیک،  مديران  محیطی،  زيست  مسائل  متخصصین  شهری،  مديران  انرژی،  مديران  مخاطبان: 
دانشجويان مهندسی شهرسازی و راهسازی، خودروسازان و مديران شرکت های خودرو سازی و تامین 

قطعات صنعت خودروسازی
شابک: 3-32-�24�-��4

کلیدواژه ها:
•  استفاده از سوخت جايگزين

• وسیله نقلیه
• جايگاه های عرضه ی سوخت

• ايمنی سوخت جايگزين
اين کتاب گزارش ساالنه ی وزارت انرژی امريکا به کنگره ی اين کشور در خصوص برنامه های سراسری 
درخصوص  علمی  تحقیقات  پايه ی  بر  مذكور  کتاب  است.  نقلیه  وسائل  در  جايگزين  سوخت  تقويت 
در  ها  خودرو  انواع  میان  در  آن ها  نتايج  مقايسه ی  و  سوخت  انواع  در  موجود  آالينده های  میزان 
ايالت های مختلف ارائه و طرح مقايسه ای جامعی از امکانات بالقوه و برنامه های بالفعل در اين کشور 

ارائه کرده است.
اين گزارش  پراهمیت ساالنه  که در سال ���1 تهیه شده است با تحلیل داده های به دست آمده از 
تحقیقات پیش گفته می کوشد استانداردهای الزم را برای سوخت ها و خودرو ها معین کند و در عین 
حال در يک پیش بینی همه جانبه روند احتمالی تغییر سوخت، هزينه های ناشی از آن، مزايا، استقبال، 
میزان آالينده ها و... را در سال های آينده پیش بینی کرده و در اختیار کنگره قرار دهد تا در تصمیم 

گیری های ملی بتوان از داده های آن استفاده کرد.
آنچه در اين کتاب جالب توجه است درهم تنیدگی مسائل قانونی و ظرفیت های مدنی موجود با نحوه ی 
انجام پژوهش های علمی است که طبیعتا نمونه ای کارآمد از همکاری میان بخش های تقنینی و اجرايی 
است. گرچه همین امر باعث شده که کاربرد اين تحقیق تا حدی به مرزهای آن کشور محدود شود. 
عالوه بر اين آنچه مسائل علمی اين کتاب را با مسائل مدنی امريکا پیوند داده است توجه مولفین به 
سوانح امريکا و بررسی راه هايی برای افزايش ايمنی خودروهای جايگزين است که می تواند نگاه نويی 

به پژوهش در اين زمینه به محققین ارائه کند.

• تغییر سوخت
• آالينده ها 

• اقتصاد سوخت



31

عنوان: کاربرد هیدروژن و متانول در صنعت حمل و نقل

نويسنده: کريستین آزر و ديگران
مترجم:  گروه مترجمین زير نظر هادی شعبانزاده و افشین جوان

ناشر:  شركت بهینه سازي مصرف سوخت
سال انتشار: 1382

ترافیک،  مديران  محیطی،  زيست  مسائل  متخصصین  شهری،  مديران  انرژی،  مديران  مخاطبان: 
دانشجويان مهندسی شهرسازی و راهسازی، خودروسازان و مديران شرکت های خودرو سازی و تامین 

قطعات صنعت خودروسازی
شابک: 3-32-�24�-��4

کلیدواژه ها:
•  استفاده از سوخت جايگزين

• وسیله نقلیه
• ترابری

• بارگیری
اين کتاب گزارش دقیقی از يک تحقیق جمعی در سوئد است. در اين تحقیق محققین کوشیده اند با 
بررسی انواع سوخت و با نگاهی به منازعه ی میان انواع سوخت های جايگزين به مقايسه ی هیدرو ژن 
و متانول در صنعت حمل و نقل بپردازند. در اين کتاب محققین با برشمردن مضرات دی اکسید کربن 
و ديگر سوخت های کربنی می کوشند تا میزان اين مضرات را در دو سوخت جايگزين پیش گفته با 
هم مقايسه کنند و با يک بررسی علمی- اقتصادی امکان جايگزين کردن اين دو نوع سوخت را مورد 

تحقیق قرار دهند.
تاکید نويسندگان اين مجموعه بیشتر برروی خودروهای سنگین است و آن ها اساسا کار خود را تا حد 
زيادی بر صنعت حمل و نقل و ترابری محدود کرده اند. نکته ی بسیار جالب در اين کتاب ارائه ی مدلی 
نظری و تک عاملی و قابل کنترل است از اينکه چگونه در آينده خودروهايی با سوخت های کربنی ذره 
ذره کم استفاده خواهند شد. بنابراين اين تحقیقات محققین در نهايت حتی به ترسیم وضعیت جهان 
در قرن آينده نیز می پردازد و می کوشد میزان آالينده ها و نحوه ی حرکت به سوی سوخت های جديد 

را تا سال 2010 پیش بینی کند.

• بیوانرژی
• آالينده ها 

• کربن زدايی
• پیل سوختی
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عنوان: روش های اقتصادی سوخت و فن آوری وسايل نقلیه سبک 

در سال ���1
نويسنده: رابرت هونريچ

مترجم:  گروه مترجمین زير نظر هادی شعبانزاده 
ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
و  شهرسازی  مهندسی  دانشجويان  ترافیک،  مديران  شهری،  مديران  انرژی،  مديران  مخاطبان: 
خودروسازی،  صنعت  قطعات  تامین  و  سازی  خودرو  شرکت های  مديران  و  خودروسازان  راهسازی، 

اقتصاد دانان، مديران اقتصادی
X-48-�24�-��4 :شابک

کلیدواژه ها:
•  به صرفه بودن سوخت

• اقتصاد مصرف
• وسیله نقلیه

• جايگاه های عرضه ی سوخت
موضوع محوری اين کتاب بررسی اين نکته است که آيا مقرون به صرفه گی سوخت برای انواع اتومبیل 
در سال های اخیر يکسان بوده است؟ اين کتاب ربع پايانی قرن بیستم را مورد بررسی قرار داده و 
کوشیده تا با استناد به منابع رسمی و دولتی امريکا به بررسی اين مسئله همت گمارد. نويسنده در 
به روز در حال  به صرفه گی سوخت در ماشین های سواری سبک، روز  نهايت در می يابد که مقرون 

کاهش است، در حالیکه اين روند در ماشین های شاسی بلند ديده نمی شود.
اين کتاب داده های آماری تحلیل شده ای را در اختیار متخصصین قرار می دهد و می کوشد تا میزان 
صرفه ی اقتصادی مصرف سوخت در انواع خودرو، میزان کارايی، میزان فروش، سهم مصرف و .... را 
....( و  با تفکیک میان انواع خودرو، مدل های مختلف خودرو، کیفیات فنی )نظیر شتاب و سرعت و 
خصوصیات فنی )انواع قطعات و سیستم های به کار رفته در خودرو( برآورد کند. اين داده ها در کتاب 
مکررا در جداول و نمودارهای گوناگون در اختیار محققین قرار گرفته اند. درواقع بخش اعظم اين کتاب 
را همین داده های طبقه بندی شده  از دامنه ی زمانی پیش گفته تشکیل می دهند. در کنار اين جداول 
و نمودارهاست که نويسنده برای توضیح يا استنتاج آماری می کوشد تا داده های موجود را نظم دهد و 

در نهايت روند های زمانی مشخصی را در هريک از اين موارد مشخص کند.

• آالينده ها 
• اقتصاد سوخت

• خودروهای شاسی بلند و معمولی
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عنوان: ناوگان اتوبوس های گاز سوز )تجربه جهانی(

نويسنده: گلن ام. وات
مترجم:  گروه مترجمین زير نظر هادی شعبانزاده و افشین جوان

ناشر:  شركت بهینه سازي مصرف سوخت
سال انتشار: 1382

ترافیک،  مديران  محیطی،  زيست  مسائل  متخصصین  شهری،  مديران  انرژی،  مديران  مخاطبان:  
دانشجويان مهندسی شهرسازی و راهسازی، خودروسازان و مديران شرکت های خودرو سازی و تامین 

قطعات صنعت خودروسازی، مديران حمل و نقل شهری
شابک: 8-25-�24�-��4

کلیدواژه ها:
•  استفاده از سوخت جايگزين

• وسیله نقلیه
• ناوگان های حمل و نقل

• مقايسه ی آماری
به تجربیات مختلف جهانی در خصوص  نگاه مقايسه ای گسترده  اين کتاب دريک  مولف استرالیايی 
ناوگان های حمل و نقل شهری و استفاده از انواع سوخت و علی الخصوص سوخت گازی در اين ناوگان ها 
پرداخته است. در اين طرح عظیم، تجربیات بسیار متفاوتی پیش روی خواننده قرار می گیرد که در 
عین حال، گاه جهت گیری های مشابهی دارند و نشان می دهند که حرکت هايی جهانی، مثال در خصوص 
استفاده از سوخت های جايگزين درحال انجام است که بايد در سیاست گذاری های ملی و شهری به 

آن ها توجه کرد و تا حد امکان از اين تجربه های گوناگون سود جست.
در اين کتاب، کشورهای متعدد و در مواردی سازمان های ايالتی يا فدراتیو حمل و نقل مورد کاوش 
بوده اند. نويسنده بعد از توضیح مشخصات هر ناوگان، به شرح فنی خودروها، زيرساخت های موجود، 
داده های اقتصادی، انواع سوخت های گازی مورد استفاده و در نهايت سیاست گذاری های طرح شده 

در هر يک از اين کشورها و اياالت می پردازد و نتايج اين طرح ها را نیز تا حدودی بیان می کند. 
درپايان اين گزارش است که خواننده می تواند به وضوح در بخش نتیجه گیری مشاهده کند که استفاده 
اين حساب  با  است.  تر  ارزشمند  و  تر  به صرفه  نیز  گازوئیل  نسبت  به  گازسوز حتی  اتوبوس های  از 
است که نگاه ديگری به زيرساخت های موجود در کشورهای پیش رفته در اين عرصه، می تواند امکان 

برنامه ريزی های اقتصادی تر و به صرفه تر را برای کشورهای کم تجربه تری نظیر ايران فراهم آورد.

• تغییر سوخت
• اقتصاد سوخت
• تجربه های ملی
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عنوان: طرح جامع هیدروژن اروپا

نويسنده: گروه مولفین
مترجم:  گروه مترجمین زير نظر هادی شعبانزاده و افشین جوان

ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت
سال انتشار: 1382

ترافیک،  مديران  محیطی،  زيست  مسائل  متخصصین  شهری،  مديران  انرژی،  مديران  مخاطبان: 
دانشجويان مهندسی شهرسازی و راهسازی، خودروسازان و مديران شرکت های خودرو سازی و تامین 

قطعات صنعت خودروسازی
شابک: �1-�24�-��4-�

کلیدواژه ها:
•  استفاده از سوخت جايگزين

• وسیله نقلیه
• ايمنی 

• کمیسیون اروپا
کنسرسیوم طرح جامع هیدروژن اروپا، حاصل تالش بین المللی اتحاديه ی اروپا و کمیسیون اقتصادی 
اروپاست. اين طرح افزايش ايمنی خودروهای هیدروژنی و تسهیل در روندهای قانونی مجوز دادن به 
تولید اين خودروها را دنبال می کند و می کوشد به نوعی پیش نويسی برای مجموعه قوانین استفاده از 

هیدروژن به عنوان سوخت خودرو در اروپا تهیه کند.
زيرساخت  تحلیل  و  تجزيه  و  ژاپن  امريکا،  اروپا،  در  موجود  قوانین  بررسی  خط  دو  طرح  اين  در 
پژوهشکده های  و  بنگاه ها  اين طرح  در  است.  دنبال شده  همزمان  به صورت  هیدروژنی  خودروهای 
عظیم علمی همکاری داشته اند و اين طرح کوتاه در نهايت به سندی قابل اتکا و قابل توجه بدل شده 
است. هدف اين طرح، طراحی سیستمی سراسری در اروپاست که با مراجع خارجی در تماس باشد 
و در کنار اين طراحی، آسیب شناسی داشته های اتحاديه صورت گرفته است. اين طرح با آمارهايی 
سراسری تصويری روشن از تحوالت احتمالی صنعت و بازار خودرو در دهه ی آينده ارائه می دهد و پس 

از آن می کوشد ضرورت و نحوه ی استفاده از سوخت هیدروژنی را ترسیم کند.
اين طرح کوتاه عالوه بر بررسی  های موجز فنی از اين باب قابل توجه است که فرايندهای قانونی و 
مشورتی معینی را برای عملیاتی سازی قوانین استفاده از سوخت، معین کرده است و نشان داده است 
احتماال  آينده  اروپای سال های  اين موضوع در  و مدنی  نظام تصمیم گیری درباره ی مسائل فنی  که 

چگونه خواهد بود که نمونه ای موفق از همگامی تقنین و پژوهش است.

• تغییر سوخت
• آالينده ها 

• اقتصاد سوخت
• هیدروژن 
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عنوان كتاب: بررسي تجربه خودروهاي گازسوز در آرژانتین

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: �-��4-�24�-�0
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: �0- رنگي

كتاب حاضر نتیجه بررسي تجربه موفق آرژانتین در ساختاري است كه موجب شد حدود نیم میلیون 
از  خودروي سبك و نیمه سنگین بنزين سوز به گاز سوز تبديل شوند و گاز طبیعي به عنوان يكي 
بهترين جايگزين هاي بنزين به علت وجود منافع اقتصادي و اجتماعي وارد آرژانتین شود. اين كتاب 
عالوه بر بررسي موضوع فوق، صنعت گاز طبیعي را در اين كشور پس از راه اندازي خودروهاي گازسوز 
توصیف كرده، تاثیر استفاده از گاز طبیعي براي سوخت خودروها را مورد تاكید قرار داده و راه هاي 

يكدست كردن بازار سوخت و استفاده مناسب از تمام منابع سوختي را بررسي كرده است.
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و  انطباق  قابل  سازي  ذخیره  سیستم  از  استفاده  كتاب:  عنوان   

كم هزينه براي به حداكثر رساندن برد خودروها
كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 

مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي
سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: ��4-�24�-�2-2
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: �11- رنگي

اين كتاب در واقع شامل نتايج پروژه استفاده از سیستم ذخیره سازي قابل انطباق و كم هزينه براي به 
حداكثر رساندن برد خودروها است. اجراي اين پروژه نشان دهنده اين است كه مخزن هاي قابل انطباق 
به مخازني  براي دستیابي  كرد.هرچند  ريزي  قالب  ترموپالستیك  به روش  را مي توان  مايع  نفت  گاز 
قابل رقابت بايد مقاومت مواد تقويت شود تا كارايي الزم را پیدا كند . وزارت انرژي امريكا با مشاركت 
آزمايشگاه ملي انرژي هاي تجديدپذير اقدام به تاسیس شركت تیوكل كرده است تا بتواند فناوريهاي 
قالب گیري تزريقي را براي ساخت مخازن تحت فشار ذخیره سوخت خودروها توسعه دهد و اين گونه 
مخازن را با هزينه هاي كمتر تولید كند. طول مدت اجراي اين طرح از مارس سال 1��5 تا دسامبر 

���1 بوده و مطالب كتاب حاضر، گزارش نهايي اين طرح است.
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عنوان كتاب: مصرف انرژي از چاه تا چرخ )سه جلد(

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك:�-��4-�24�-58
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 104- رنگي

اين كتاب در سه جلد و در راستاي كمك به اطالع رساني به جامعه و تصمیم گیرندگان بخش خصوصي 
در ارتباط با تاثیر ورود سیستمهاي پیشرفته سوخت خودرو از ديدگاه اجتماعي تدوين شده است. 
در مطالعات انجام گرفته دو حوزه عملكردي كلیدي مربوط به سیستم هاي سوخت نیروی محركه بر 
اساس كلیت سیستم مورد ارزيابي قرار گرفته كه همان چاه يا منبع انرژي به چرخ يا خودرو است.
دو حوزه مورد نظر شامل مصرف انرژي و گازهاي گلخانه اي متصاعد شده در هر واحد از مسافت طي 
شده است. در اين مطالعه بازار خودروهاي سبك و سواري در امريكا در سال 2005 و پس از آن مورد 
توجه قرار گرفته است. همچنین اين تحقیق در بخشي ديگر به خودروها و سوختهايي كه ممكن است 
به تولید و  به پیشرفت فناوريها در عرصه خودرو، در حجم زياد و قیمت مناسب در آينده  با توجه 

سودآوري منتهي  شود، مي پردازد.
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عنوان كتاب: كشورهاي اروپايي و سیاست خودروهاي گازسوز

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك:��4-�24�-4�-3
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 224- رنگي

در اين كتاب تحلیلي از سیاستهاي دولتهاي اروپايي و چند كشور ديگر از سراسر دنیا ارائه شده است. 
همچنین در اين كتاب پیشنهاد چند راه كار بر سیاست گذاري دولت بر اساس تجربیات اندوخته شده 
ارائه شده است كه مي توانند ارزش و تاثیر اين سیاست ها را افزايش دهند. در نهايت تدوين اين كتاب 
به منظور تهیه نتايج بررسي سیاستهاي دولتهاي اروپايي و چند كشور ديگر از سراسر دنیا در ترغیب 
استفاده از خودروهاي گازسوز و فناوريهاي ديگر سوختهاي پاك در بخش حمل و نقل فراهم شده 

است و شامل خالصه بررسي سیاستهاي هر كشور و جداول مربوط به آنهاست.
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عنوان كتاب: بررسي تاكسي هاي گازسوز شركت باروود

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: ��4-�24�-40-4
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 88- رنگي

اين كتاب توضیحاتي در مورد مطالعه 12 ماهه اي كه به منظور ارزيابي عملكرد گاز طبیعي فشرده در 
تاكسي هاي مدل فورد كرون ويكتوريا صورت گرفته است ارائه مي دهد. نتايج اين مطالعه ) مطالب 
اين كتاب( نشان مي دهد خودروهاي استفاده كننده از سوخت گاز طبیعي فشرده، داراي برتري هاي 
از  كمتر  درصد   25 نقلیه  وسايل  گونه  اين  كاركرد  كل  هزينه  هستند.  محیطي  زيست  و  اقتصادي 
هزينه هاي خودروهاي بنزيني و آالينده هاي منتشره از اين گونه خودروها است. به طور كلي اهداف 
با  مقايسه  در  جايگزين  سوخت  با  خودروهاي  كاركرد  هزينه هاي  ارزيابي  از  عبارتست  مطالعه  اين 

سوخت هاي بنزيني و نیز ارزشیابي عملكرد و میزان اطمینان به اين نوع خودروها.
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عنوان كتاب: خودروهاي سواري در سال 2020 )مطالعه دوره عمر فناوريهاي 
نوين صنعت خودرو(

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 5100 نسخه

شابك: 2- 55- ��24- ��4
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 312- رنگي

اين كتاب شامل گزارشي است از مشروح فعالیتهايي است كه در طول دو سال در دانشگاه MIT به 
منظور ارزيابي فناوريهاي نوين در خودروهاي سواري صورت گرفته است. بر اساس نتايج حاصل شده 
مي توان تا سال 2020 میالدي نسبت به توسعه و تجاري سازي آنها اقدام كرد. هدف اصلي از انجام اين 
مطالعه ارزيابي بخشي از فناوريهاي نوين صنعت خودرو است؛ فناوريهاي كاهش دهنده انتشار گازهاي 

گلخانه اي. اين گازهاي گلخانه اي عموما عامل اصلي گرم شدن كره زمین شناخته مي شوند.
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عنوان كتاب: سرعت بخشیدن به عبور از دوره گذار )میاني( )طراحي يك 
خودروي پیل سوختي(

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: ��4-�24�-�8-4
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: �2- رنگي

مقاله  ارائه شده در اين كتاب، به بحث راجع به خودروهاي هايپر كار فرضي كه به كمك پیل سوختي 
مواد  انتخاب  و  خودرو  سطح  و  بدنه  فیزيك  اجمالي  طرح  شامل  و  مي پردازد  مي كند،  كار  پلیمر  با 
براي ساخت اجزاي خودرو با توجه به مسائل مالي، و نقش هريك از آنهاست. بخش اول اين مقاله، 
خودروهاي هايپر كار با پیل سوختي را به تصويرمي كشد، بخش دوم به توضیح فلسفه طراحي اين 
خودرو و خالصه اي از بحث جنس بدنه و اجزاي مختلف آن پرداخته و بخش سوم مدلي از خودروهاي 
هايپر كار با پیل سوختي پلیمري را در اختیار مي گذارد. داليل مفهومي حركت خودروهاي هايپر كار 
براي رسیدن به مرحله سوخت هیدروژن گازي در بخش چهارم و تجاري كردن سريع اين پیل ها در 

بخش پنجم آورده شده اند. در ضمیمه نیز نتايج تفصیلي كامپیوتري سه مدل طراحي ارائه شده اند.
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عنوان كتاب: نگاهي فراتر از موتور درون سوز )تحقق وعده خودروهاي 
پیل سوختي متانولي(

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

��4-�24�-51-x :شابك
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 140- رنگي

در  و  داشته اند  و شگفت آوري  پیشرفت هاي سريع  و  توسعه  پیل هاي سوختي،  10 سال گذشته  طي 
حال حاضر قادرند به عنوان نیروگاه هاي برق پاك استفاده شوند. در حالي كه بازارهاي متنوعي براي 
پیل هاي سوختي وجود دارد هنوز هم تجارت خودرو محكم ترين و نزديك ترين آنهاست و اين بازار 
مركز توجه بسیاري از دست اندركاران بهبود و توسعه پیل هاي سوختي است. گزارش ارائه شده در 
اين كتاب نیز بر همین مساله تمركز يافته است. انستیتو متانول امريكا اين گزارش را تهیه كرد تا به 
مخاطبان، فناوري پیل سوختي را معرفي كند. بررسي مزاياي زيست محیطي خودروهاي پیل سوختي، 
و  گونه خودروها  اين  در  متانول  بین المللي سوخت  تجارت  براي گسترش  مشابه  روش هاي  آزمايش 

كشف راه هاي دستیابي به آن از مسائل مطرح شده در اين گزارش است.
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عنوان كتاب: مصرف انرژي يك خودروي شخصي

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: 8-��-���4-�24
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 204- رنگي

گزارش میزان مصرف انرژي خودروهاي شخصي ارائه شده در اين كتاب، بر اساس نتايج بررسي مصرف 
انرژي حمل و نقل خانوارها در سال 1��4 است. هدف اين گزارش جمع آوري اطالعاتي در رابطه با 
نیز  ايالت امريكا و منطقه كلمبیاست. اين گزارش اطالعاتي  انرژي خودروهاي شهري در 50  مصرف 
در زمینه تعداد و نوع خودرو در منطقه مسكوني موردنظر، ويژگي خودروها، مجموع مسافت پیموده 
شده سالیانه خودرو، مسافت پیموده شده توسط هر خودرو در هر خانوار، مصرف سوخت و هزينه هاي 

خودرو و اقتصاد سوخت ارائه مي دهد.
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فني  ارزيابي  )يك  هیدروژن  سازي  ذخیره  كتاب: جايگزين هاي  عنوان 
اقتصادي(

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: �-��4-�24�-�5
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: ��- رنگي

ذخیره سازي هیدروژن، در سال هاي متمادي موضوع تحقیقات گسترده اي بوده است و پیشرفت هاي 
جامدهاي  در  جذب  و  هیدروكربن  سوخت هاي  از  استفاده  با  خودروها  در  هیدروژن  تولید  در  اخیر 
بحث  است.  كرده  جلب  خود  به  زيادي  میزان  به  را  خودروسازي  صنايع  توجه  كربن،  شامل  مختلف 
بررسي  را  خودروها  براي  هیدروژن  سازي  ذخیره  روش هاي  پیشرفته ترين  كتاب،  اين  در  رو  پیش 
كرده و چشم انداز و هزينه تقريبي براي تولید انبوه هر كدام از روش ها را شرح داده است. الزامات 
هیدريدهاي  و  هیدروكربن ها  مايع،  و  فشرده  هیدروژن  بازار،  تحلیل  هیدروژن،  ذخیره  سیستم هاي 

فلزي از جمله موضوعات بررسي شده در اين كتاب هستند.
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عنوان كتاب: طرح عملكردهاي میداني )بررسي فناوري پیشرفته حمل و نقل(

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: �-��4-424�-43
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 80- رنگي

نقلیه،  فروش وسیله  انرژي،  نظر مصرف  از  نقل  و  بازار حمل  بر  اجمالي  مروري  مولف  كتاب،  اين  در 
آالينده ها، شركاي احتمالي طرح عملكردهاي میداني، قابل دسترس بودن فناوري پیشرفته وسیله 
نقلیه و فاكتورهاي مهم ديگر در اين زمینه داشته است. البته گزارش هايي در اين زمینه به صورت 
در  منابع  جديدترين  از   )2000 سال  در  شده  )منتشر  كتاب  اين  در  مولف  و  مي شود  منتشر  سالیانه 

دسترس استفاده كرده است.
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عنوان كتاب: روش شناسی تجزيه و تحلیل برنامه اداره فن آوريهای 

حمل و نقل
نويسنده: گروه تجزيه و تحلیل اداره فن آوريهای حمل و نقل مريکا

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
زمان انتشار: 1382

تیراژ: 3100
مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، مهندسین مکانیک، مهندسین راه و ساختمان، سیاستگذاران 

ترابری
تعداد صفحات:�25  صفحه، مصور، رنگی

شابک: 5�-�24�-��4-�

کتاب حاضر، گزارش گروه تجزيه و تجلیل اداره ی فن آوريهای حمل و نقل آمريکا، از مجموعه ی راه ها 
و شیوه های مديريتی ترابری در اين کشور است. با توجه به موفقیت نسبی اياالت متحده در مديريت 
نیز  ما  مهندسان کشور  و  مديران  به  را  مناسبی  راه های  می تواند  مجموعه   اين  داخلی خود،  ترابری 

عرضه کند.
سوخت  مصرف  مديريت  قبیل  از  کشور،  يک  در  نقل  و  حمل  بحث  مختلف  وجوه  گزارش  اين  در 
میزان  شهری،  برون  و  شهری  درون  راههای  به  سبک  و  سنگین  خودروهای  ورود  درصد  خودروها، 
اين  اقتدار مديران در  نقل، درصد ضريب  و  و ديگر سخت افزارهای حمل  واردات و صادرات خودرو 
حوزه، خصوصی سازی و مسايلی از اين قبیل به دقت و با جزئیات بررسی شده است. خواننده پس از 
مطالعه ی اين کتاب، می تواند به تصويری صحیح از شیوه  ی مديريت و استانداردهای آن در حوزه ی 

حمل و نقل دست يابد.



4�

عنوان: تجزبه و تحلیل مهندسی - اقتصادی پتانسیل مقرون به 

صرفه گی خودرو
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 

زمان انتشار: 1382
تیراژ: 3100

مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، مهندسان مکانیک، سیاستگذاران بازار خودرو، دانشجويان 
اقتصاد

تعداد صفحات: 132 صفحه، مصور، رنگی
شابک: 2-38-�24�-��4

آيا استفاده از خودرو، در نگاهی کالن، امری به صرفه است؟ اين پرسش شايد برای آنانکه در بحث از 
مديريت سوخت و محیط زيست تخصصی ندارند، عجیب به نظر برسد، اما با مطالعه ی اين کتاب، به اين 

نكته پي مي برند که وصول به پاسخ اين پرسش، چندان امر ساده ای نیست.
در واقع آنچه باعث نگارش اين کتاب شده، وصول به نتیجه ای روشمند و علمی برای محاسبه ی میزان 
به صرفه بودن استفاده از خودرو است. برای نیل به اين هدف، بی گمان بايد به معادله ی هزينه، سود، 
بازگشت و برای محاسبه ی علمی دو طرف اين معادله، يعنی محاسبه ی هزينه های استفاده از خودرو، و 
نیز محاسبه فوايد آن، چاره ای انديشید. پرسش ديگر اينست که حال کدام خودرو، و با کدام شرايط، 
احتیاج  اقتصادی-مهندسی  به يک مدل  اين شرايط  در  باشد.  به صرفه  برای چه کسانی می تواند  و 
پیدا می کنیم تا بتواند همزمان هردو بعد مساله، يعنی بعد افتصادی، و نیز فنی آن را، فرمول بندی و 

پیکرسازی کند. 
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عنوان: راهنمای تصمیم گیری برای خودروهای گازسوز )گزارشی از 
اياالت متحده اروپا(

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
زمان انتشار: 1382

تیراژ: 3100
مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، مهندسین مکانیک، مهندسین راه و ساختمان، سیاستگذاران 

ترابری
تعداد صفحات:104  صفحه، مصور، رنگی

شابک: 5�-�24�-��4-�

اگرچه اکنون کشورما، يکی از موفق ترين کشورها در ترويج و استفاده از خودروهای گازسوز است، 
اما نبايد ما را به اين گمان بیندازد، که تمام راه ها رفته شده، و بهترين راهکارها هم اکنون در اختیار 

مديران وطنی است. کتاب مذكور، به خوبی صحت اين ادعا را به نمايش مي گذارد.
در اين کتاب، مخاطب با مجموعه ی راه ها و دستور العملهايی مواجه می شود که مديران حمل و نقل در 
کشورهای عضو اتحاديه ی اروپا، برای تصمیم گیری در مورد خودروهای گازسوز، از آنها تبعیت می کنند. 
نگاهی به اين کتاب راهنما، به خوبی به ما نشان می دهد که مديريت و ترويج استفاده از خودروهای 
ابعاد و جوانب گوناگون مساله است. مساله ی مديريت  گازسوز، تا چه حد پیچیده و نیازمند دقت به 
خودروهای گازسوز، تمام مراحل ساخت و استفاده از اين خودروها را شامل می شود، يا به عبارت ديگر، 
از مرحله ی تولید مواد اولیه تا مديريت و نظارت بر تولید کنندگان بزرگ خودرو، و خريدار نهايی خودروی 
گازسوز را شامل می شود، ضمن اينکه به اين موارد بايد نحوه ی ارائه ی سوخت و نیز نظارت بر خرده  

فروشها را نیز اضافه کنیم. 



4�

عنوان: طرح مطالعاتي تست 323 خودرو  بررسي آاليندگي خودروها

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: 1382

اين بروشور شامل طرح مطالعاتي پروژه تست 323 خودرو است كه به منظور يافتن راهكارهاي مناسب 
براي حل معضالت مصرف سوخت و آالينده هاي زيست محیطي ناشي از خودروها، شناخت كافي از 
وضعیت و رفتار خودروهاي موجود در ناوگان حمل و نقل شهري تهیه و تنظیم و گردآوری شده است. 
در اين طرح 323 خودرو به نمايندگي از خودروهاي در حال تردد كشور انتخاب و تست شده اند و 
نتايج اين مطالعات- كه در اين بروشور آمده است- تا حد زيادي مبین راه كارهاي مناسب در امر بهینه 

سازي مصرف سوخت در خودروها و نیز كنترل سطح آالينده ها است.



50

عنوان كتاب:  مقايسه عملكرد شیوه هاي مختلف حمل و نقل و تاثیر آن 

در انرژي
گردآوري: عباس ايرواني-بهاره رجبي-سارا ولي پور-پروانه غريبي

سرپرست گروه : مهندس سعید دانیاري
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: ��4-�24�-�8-1
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 188- رنگي

اين كتاب به بررسي 5 شیوه حمل و نقل، يعني حمل و نقل جاده اي، حمل و نقل هوايي، حمل و نقل 
بررسي  با  اين فصول  از  در هر يك  است.  پرداخته  لوله اي  نقل  و  و حمل  ريلي  نقل  و  دريايي، حمل 
آثار  مصرف سوخت،  كاهش  راه هاي  و  زير ساخت ها  بررسي  بر  ياد شده  شیوه هاي  زيرمجموعه هاي 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناشي از آن و برنامه ريزي و آموزش براي دستیابي به اين منظور تاكید 

شده است.
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عنوان كتاب: مصرف سوخت و انتشار آالينده ها در خودروهای جديد

)Vehicle Certification Agency VCA ( :مولف
مترجم: مهندس جواد نظیری

ويراستاران: مهندس نرگس سینکی- مهندس خسرو ابراهیمی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1383
تیراژ: 3100 نسخه

��4 -�43�� 1 – X:شابك
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته های مرتبط

تعداد صفحات: ��1- غیر رنگي

از بزرگترين تهديدهای  با پديده گرم شدن زمین شناخته می شود، يکی  تغییرات آب و هوايی که 
زيست محیطی است که جهان امروز با آن روبرو است. باور بر اين است که خودروها سهم عمده ای در 
میزان انتشار دی اکسید کربن دارند. به ويژه در مناطق شهری، حمل و نقل جاده ای هم يکی از منابع 
اصلی انتشار آالينده هايی است که برای سالمت انسان زيان آور است. هدف اين کتاب کمک به مصرف 
کنندگان است تا هنگام خريد خودروی نو گزينشی آگاهانه انجام دهند. در اين کتاب اطالعات مربوط 
به مصرف سوخت، میزان انتشار دی اکسید کربن و آالينده های ديگر از خودروهای جديد که امروز 
در بازار بريتانیا عرضه می شوند، ارائه شده است. همچنین روشهای کاهش اثرات خودروها بر محیط 
زيست نیز بررسی شده است. اعداد و ارقام جدولهای ارائه شده، نتايج انجام آزمايشهای رسمی است 

که برای اجازه فروش هر مدلی از خودروها اجباری است.
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عنوان: راهنمای مصرف سوخت ايران  ويژه ی خودروهای بنزينی

نويسنده: خسرو ابراهیمی، وحید فراهانی،کورش هاشمی، سیدعلی هاشمیان
ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت

زمان انتشار:1384
مخاطبان: رانندگان، عموم شهروندان

تعداد صفحات: 120 صفحه، مصور، رنگی

فقدان اطالعات دقیق و جزئی از چگونگی مصرف بهینه ی سوخت، کمبود اصلی ای است که اين جزوه 
در رفع آن است. اين کتابچه ی 120 صفحه ای اطالعاتی دقیق، فارغ از توصیه های کلی و عمومی، از 
آن،  بر  عالوه  و  می دهد،  قرار  مخاطب  اختیار  در  را  داخلی  خودروهای  در  سوخت  مصرف  چگونگی 
توصیه هايی نیز برای بهینه  ساختن مصرف در اين خودروها به مخاطب خود ارائه می دهد.ابتکار ديگر 
اين کتاب، ارائه تنظیم فرم ها و جداولی است که مخاطب خود می تواند به پر کردن آنها اقدام، و از اين 

طريق در مصرف سوخت خود صرفه جويی کند.
به اين ترتیب اين کتاب می تواند با جزئیات دقیق و راهکارهايی که ارائه می کند، همراه تمام رانندگان 
بهبود  به  بلکه  کشورمان،  در  بنزين  مصرف  بهینه شدن  به  تنها  نه  همراهی  اين   و  باشد،  کشورمان 

وضعیت اقتصادی و هزينه های عمومی شهروندان نیز مي انجامد.
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عنوان كتاب: راهنمای مصرف سوخت موتورسیکلت

مولفان: مهندس رامین رحیمیان- مهندس مريم مهدی نژاد- مهندس اعظم اردستانی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1384
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

تعداد صفحات: ��- رنگي

اين کتاب نخستین مجموعه درباره اطالعات مصرف سوخت موتورسیکلتهای ايران است. اين راهنما، 
موتورسیکلتهای تولیدی هر سال ايران و برخی مدل های جديد موتورسیکلت در دنیا را که از لحاظ 
مصرف سوخت مقرون به صرفه اند و آاليندگی کمتری ايجاد می کنند به خريداران معرفی می کند و 
موردنیاز  موتورسیکلتهای  میان  از  می توانند  ايران  راهنمای مصرف سوخت  از  استفاده  با  خريداران 
خود موتورسیکلتی که سوخت کمتری مصرف می کند را انتخاب کرده و عالوه بر صرفه جويی در هزينه 
با پديده جهانی تغییر آب و هوا گام مهمی  با کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در مقابله  سوخت  
بردارند. برچسب مصرف انواع موتورسیکلت، تکنولوژيهای نو در تولید موتورسیکلت، عوامل موثر بر 
مصرف سوخت در يک موتور سیکلت و استاندارد آالينده های آن از مباحث مطرح شده در اين کتاب 

است.
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عنوان: كتاب جامع حمل و نقل كشور

و  خسروي  محسن  رجبي،  بهاره  همكاري:  با  كشور  نقل  و  حمل  روش هاي  بهبود  گروه  نويسندگان: 
پروانه غريبي

سرپرست گروه: مهندس سعید دانیاري
ناشر:  شركت بهینه سازي مصرف سوخت

سال انتشار: 1384 
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: ��4-��18-00-0
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته های مرتبط

تعداد صفحات: ��2- رنگي

برنامه هاي  در  تاثیرگذار  زيربنايي  بخش هاي  مهم ترين  از  يكي  عنوان  به  نقل  و  بخش حمل  اهمیت   
ابعاد  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كامال مشخص است. عالوه بر جنبه هاي اقتصادي، ديگر 
برخوردار  بسزايي  اهمیت  از  ملي،  امنیت  ايجاد  و  اشتغال  ايجاد  و  مانند درآمدزايي  نیز  نقل  و  حمل 

است.
با  ارتباط  در  در سازمان هاي مختلف كشور  موجود  و  پراكنده  آمار  و  مطالب  برگیرنده  در  كتاب  اين 
حمل و نقل و انرژي است. هدف از انتشار اين كتاب نیز جمع آوري كلیه اطالعات موجود و مرتبط با 
اين موضوع در يك جلد است كه دست اندر كاران، محققان، دانشگاهیان، مهندسان مشاور و افراد 

عالقه مند بتوانند به سهولت آمار و اطالعات مرتبط با اين موضوع را به دست آورند. 
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عنوان: برچسب مصرف سوخت خودرو

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار:1385

مخاطب: دارندگان خودرو شخصی و خريداران احتمالی اين کاال

بفهمد، بخش های  را  برچسب مصرف سوخت  معنای يک  به درستی  بتواند  عام  اينکه مخاطب  برای 
مختلف برچسب مصرف سوخت را بايد به او آموزش داد و معنا و مراد هريک را بیرون کشید. در اين 
متن، عالوه بر بیان شیوه ی تاويل شاخص انرژی دوازده بخش مختلف برچسب مصرف انرژی به تفکیک 
بیان شده اند. فهم شیوه ی تاويل اين برچسب بسیار ياری رسان خواهد بود زيرا برای تبعیت از فرامین  
محیط زيستی، دانستن چگونگی تمايزگذاری میان کاالهای ضد طبیعت و دوست طبیعت اهمیت دارد 
و به همین ترتیب در مصرف سوخت نیز پیش از هرچیز بايد طبقه بندی ممکن باشد و برچسب سوخت 

ابزاری برای تمايز و طبقه بندی است.
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عنوان: تنظیم موتور خودروهاي سنگین

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: 1385

موتورهاي ديزلي به دلیل تولید توان باال، به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گیرند. بر اين اساس 
قواي محركه اكثر خودروهاي سنگین از موتورهاي ديزلي تشكیل شده است. در اين موتورها هرچه 
ضريب كارايي بیشتر باشد، در يك توان معین، مصرف سوخت كمتر است. تهیه اين بروشور كوششي 
مصرف  كاهش  در  آن  مزاياي  بیان  و  كنندگان  استفاده  به  موتورها  نوع  اين  شناساندن  براي  است 

سوخت.
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عنوان بروشور: نقش ترموستات در موتور خودروها

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: 1385

كمك  خودرو،  محركه  نیروي  كننده  تولید  اجزاي  كردن  عمل  چگونه  زمینه  در  فني  دانش  و  اطالع 
مي كند نكات مهمي در زمینه صرفه جويي در مصرف سوخت خودروها به دست آوريم. از جمله اين اجزا 
ترموستات است كه با درست به كار گرفتن آن مي توان مصرف سوخت را بهبود بخشید. اين بروشور با 
شرح وظیفه ترموستات، سیستم خنك كاري موتور خودروها و ساختمان و طرز كار ترموستات  سعي 

در شناساندن اين قطعه به كاربران دارد.



58

عنوان بروشور: محیط زيست و مصرف سوخت

ناشر:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: 1385

كیفیت نامطلوب هوا مهمترين معضلي است كه مردم سراسر جهان با آن دست به گريبان هستند. 
شرکت بهینه سازي مصرف سوخت كشور با هدف سهیم كردن مردم در دستیابي به روياي هواي پاك، 
اقدام به انتشار بروشوري كرده كه در اين بروشور با به تصوير كشیدن عواملي كه باعث افزايش مصرف 
سوخت و آاليندگي محیط زيست مي شوند، تا حدي روش هاي پايین آوردن مصرف سوخت و كاهش 

آاليندگي محیط زيست را شرح داده است.
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عنوان: بادشکن ها

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

مخاطب: مديران انرژی، مديران تولید خودرو، شهروندان و دارندگان خودروهای سنگین

بادشکن ها با آنکه در چشم عابران چندان موثر نیستند اما تاثیری فراوان بر مصرف سوخت دارند و 
يکی از راه های اساسی بهینه سازی مصرف سوخت در خودروهای سنگین و پر مصرف هستند. با توجه 
به اينکه اينگونه خودرو ها حجم بسیار زيادی از بنزين مصرفی را احتیاج دارند، کاهش ده درصدی 
مصرف سوخت با استفاد از بادشکن مناسب، امری است که ضرورت آن روشن است. در اين جزوه، 
بادشکن  از  بر کامیون ها در دو صورت استفاده  نمايش اشکال گويا، جريانات ترمودينامیکی موثر  با 
و عدم استفاده از آن برای مخاطب به تصوير کشیده شده اند و معنا و میزان اين صرفه جويی معین 

شده  است.
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عنوان بروشور: مخازن CNG مخصوص نصب بر روي خودرو

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: 1385

مخزن ذخیره سوخت، يكي از اساسي ترين اجزاي مدار سوخت در خودرو CNGسوز است. در اين 
با اين مخازن  ، به تشريح خالصه آزمونهايي در رابطه   CNG انواع مخازن بروشور عالوه بر توصیف 

مي پردازد.
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CNG عنوان: ايستگاه سوخت رسانی

نويسنده:  وحید اصفهانیان
ناشر:  شركت بهینه سازي مصرف سوخت

سال انتشار:  1385
ترافیک،  مديران  محیطی،  زيست  مسائل  متخصصین  شهری،  مديران  انرژی،  مديران  مخاطبان: 

خودروسازان و مديران شرکت های خودرو سازی و تامین قطعات صنعت خودرو
X-21-2553-��4  :شابک

 تعداد صفحه: ��4
تیراژ: 3000

اين کتاب، کتابی جامع درباره ی مصرف سوخت گاز طبیعی به جای سوخت موجود در خودروهاست که 
توسط تیمی با بیش از بیست متخصص خبره تهیه شده و تاکید کار آن بر ايستگاه های سوخت رسانی 
است و می کوشد دريچه ای نو و همه جانبه به اين تحول پیش رو بیاندازد. در اين کتاب نويسندگان ابتدا 
خواننده را با مسائل پايه ای نظیر چیستی گاز طبیعی و ايستگاه سوخت رسانی و تجهیزات و انواع 
مختلف آن آشنا می کنند. در بخش های بعدی نويسندگان به مسائل، مشکالت و خواص ايستگاه های 
چه  که  بحث  اين  طرح  با  ايستگاه  يک  مختلف  بخش های  می کنند.  اشاره   مايع  گاز  رسانی  سوخت 
دشواری هايی برای به راه اندازی يک ايستگاه وجود دارد، مورد تجزيه و تحلیل قرار می گیرند و از 
کمپرسورها و مخازن تا سیستم های لوله کشی و الکتريکی و .... هريک در بخشی جداگانه به تفصیل 

مورد بررسی قرار می گیرند.
بعد از آن استانداردهای جهانی و شیوه ی رسیدن به اين استانداردها و نگهداری و تعمیر ايستگاه ها 
استفاده ی  و  پیشین  داده های  کردن  عملیاتی  چگونگی  بخش ها  اين  در  می گیرند.  قرار  بحث  مورد 
مناسب از آن داده ها آموزش داده شده اند. در پايان نیز کتاب ده ضمیمه ی مفصل را در خود گنجانیده 
تا مباحث تکمیلی اين موضوعات نظیر عوامل موثر در کارکرد و طرح ها و آزمون های مختلف در آنها 
مطرح شوند و بحث تعمیرات و نگهداری در حوزه های مورد نیاز تخصصی تر شوند. به اين ترتیب کتابی 
که در ابتدا هدفی جز توضیح چیستی جايگاه های سوخت رسانی ندارد، در نهايت به کتابی جامع در 

خصوص برنامه ريزی جايگزينی سوخت ها تبديل می شود.
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عنوان: چگونه مصرف سوخت را کاهش دهیم

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

مخاطب: عموم شهروندان

تبلیغات و ارائه اطالعات موجز، در مواردی که پیام منتقل شده، از پیش در ذهن مخاطب وجود دارد، 
عالوه بر اينکه نوعی از صرفه جويی در بیان است تاثیر بهتری نیز بر ذهن مخاطب می گذارد و از خسته 
شدن ذهن و دلزدگی از مباحث جلوگیری می کند. در اين جزوه ی کوتاه که در قطع کوچک طراحی 
شده چهارده نکته درباره ی اعمالی که باعث صرفه جويی در مصرف سوخت می شوند بیان شده است. 
قطع جزوه باعث شده تا اين جزوه برای همه و در تمامی مکان های ممکن قابل دريافت باشد و عالوه بر 

آن سادگی و ايجاز اين نکات باعث شده تا حالت تکراری و خسته کننده ی اين پندها از میان برود.
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عنوان: طرح مطالعاتی تست 323 خودرو

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

مخاطب: مديران انرژی، مديران تولید خودرو، شهروندان

در سال های اخیر میلی جهانی برای حرکت به سوی استفاده از خودروهايی با مصرف کمتر و البته با 
سوخت های جايگزين به وجود آمده است. برای انجام اين کار اما رجوع به داده های آماری موجود گامی 
اساسی و ضروری است. اين دفترچه با تست انواع خودروهای فرسوده و پر مصرف در ايران تالش شده 
تا میزان مصرف آن ها با هم و با خودروهای ديگر مقايسه شود تا مخاطبین دريابند که میزان آاليندگی 
و هزينه ی مصرف سوخت انواع خودروها تا چه حد با هم متفاوتند و بتوانند در تصمیم گیری های خود 

چنانکه بايد به اينگونه عناصر دقت کرده و در بهینه سازی مصرف سوخت همیاری داشته باشند.
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عنوان: شیوه صحیح رانندگی و حرکت خودروها

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

مخاطب: مديران انرژی، مديران تولید خودرو، شهروندان

از  مديريت زندگی روزمره، امری است که تنها در سايه ی آموزش منطقی ترويج پیدا می کند. يکی 
که  است  شخصی  خودروهای  از  استفاده  در  صحیح  برنامه  ی  و  طرح  داشتن  مديريت،  اين  مصاديق 
می تواند منجر به صرفه جويی در مصرف سوخت شود و شیوه ی ترويج آن چنانکه اشاره شد اشاره هايی 
گويا و روشن است تا ذهن مخاطب با آن درگیر شده و آن را عملی کند. در اين جزوه، اين مديريت 
و شیوه های آن آموزش داده می شوند. بخش اعظم اين آموزش های ساده، متوجه کردن مخاطب به 
تعیین زمان مناسب برای حرکت با خودروی شخصی است. مجموعه ی اين توجهات می توانند به طور 

متوسط 400 لیتر سوخت را در سال از مصرف هر خودرو بکاهند.
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عنوان: راهنمای جايگاه های عرضه گاز طبیعی تهران

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

مخاطب: دارندگان خودروهای گازسوز و دوگانه سوز

اين دفترچه برای نشان دادن و توضیح پايگاه های سوخت رسانی مجهز به پمپ های گاز طبیعی تهیه 
شده است. در اين دفترچه ضمن بیان لیست کامل اين جايگاه ها در هر استان، نقشه ی منطقه ی مورد 
بحث نیز عالمت گذاری شده تا خواننده بتواند از نظر تصويری نیز پايگاه های مورد نیاز خود را بیابند. 
عالوه بر اين در اين دفترچه ها يک فرم نظر سنجی درباره ی خودروهای دوگانه سوز قرار دارد که 
خواننده ی آن می تواند با پر کردن اين فرم نظر سنجی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را در اجرای 
طرح ها و برنامه ريزی مديريتی حمايت و هدايت کند. اين دفترچه متعلق به استان تهران است و �5 

مرکز فعال و آماده به خدمت در آن شناسايی شده اند.
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عنوان: راهنمای جايگاه های عرضه گاز طبیعی  اصفهان

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

مخاطب: دارندگان خودروهای گازسوز و دوگانه سوز

اين دفترچه برای نشان دادن و توضیح پايگاه های سوخت رسانی مجهز به پمپ های گاز طبیعی تهیه 
شده است. در اين دفترچه ضمن بیان لیست کامل اين جايگاه ها در هر استان، نقشه ی منطقه ی مورد 
بحث نیز عالمت گذاری شده تا خواننده بتواند از نظر تصويری نیز پايگاه های مورد نیاز خود را بیابند. 
عالوه بر اين در اين دفترچه ها يک فرم نظر سنجی درباره ی خودروهای دوگانه سوز قرار دارد که 
خواننده ی آن می تواند با پر کردن اين فرم نظر سنجی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را در اجرای 
طرح ها و برنامه ريزی مديريتی حمايت و هدايت کند. اين دفترچه متعلق به استان اصفهان است و 18 

مرکز آماده و در حال ساخت در آن شناسايی شده اند.
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عنوان: راهنمای جايگاه های عرضه گاز طبیعی  اراک

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

مخاطب: دارندگان خودروهای گازسوز و دوگانه سوز

اين دفترچه برای نشان دادن و توضیح پايگاه های سوخت رسانی مجهز به پمپ های گاز طبیعی تهیه 
شده است. در اين دفترچه ضمن بیان لیست کامل اين جايگاه ها در هر استان، نقشه ی منطقه ی مورد 
بحث نیز عالمت گذاری شده تا خواننده بتواند از نظر تصويری نیز پايگاه های مورد نیاز خود را بیابند. 
عالوه بر اين در اين دفترچه ها يک فرم نظر سنجی درباره ی خودروهای دوگانه سوز قرار دارد که 
خواننده ی آن می تواند با پر کردن اين فرم نظر سنجی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را در اجرای 
طرح ها و برنامه ريزی مديريتی حمايت و هدايت کند. اين دفترچه متعلق به استان مرکزی است و 10 

مرکز آماده و در حال ساخت در آن شناسايی شده اند.
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عنوان: راهنمای جايگاه های عرضه گاز طبیعی مشهد

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

مخاطب: دارندگان خودروهای گازسوز و دوگانه سوز

اين دفترچه برای نشان دادن و توضیح پايگاه های سوخت رسانی مجهز به پمپ های گاز طبیعی تهیه 
شده است. در اين دفترچه ضمن بیان لیست کامل اين جايگاه ها در هر استان، نقشه ی منطقه ی مورد 
بحث نیز عالمت گذاری شده تا خواننده بتواند از نظر تصويری نیز پايگاه های مورد نیاز خود را بیابند. 
عالوه بر اين در اين دفترچه ها يک فرم نظر سنجی درباره ی خودروهای دوگانه سوز قرار دارد که 
خواننده ی آن می تواند با پر کردن اين فرم نظر سنجی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را در اجرای 
طرح ها و برنامه ريزی مديريتی حمايت و هدايت کند. اين دفترچه متعلق به استان خراسان رضوی 

است و 44 مرکز آماده و درحال ساخت در آن شناسايی شده اند.
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عنوان بروشور: راهنماي جايگاه هاي عرضه گاز طبیعي اهواز

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

مخاطب: دارندگان خودروهای گازسوز و دوگانه سوز 

اين بروشور شامل نقشه موقعیت جايگاه هاي عرضه گاز طبیعي در اهواز، نشاني جايگاه هاي فعال و در 
حال احداث عرضه گاز طبیعي در اهواز و فرم نظرسنجي براي مالكان خودروهاي دوگانه سوز است. 
در بخشي ديگر نیز مزاياي استفاده از گاز طبیعي و همچنین توصیه هاي ايمني و فني براي استفاده 

كنندگان از اين نوع سوخت ارائه شده است. اين بروشور براي شهروندان اهواز تهیه شده است.



�0

عنوان بروشور: راهنماي جايگاه هاي عرضه گاز طبیعي قم

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

مخاطب: دارندگان خودروهای گازسوز و دوگانه سوز

و  فعال  جايگاه هاي  نشاني  قم،  در  طبیعي  گاز  عرضه  جايگاه هاي  موقعیت  نقشه  شامل  بروشور  اين 
در حال احداث عرضه گاز طبیعي در قم و فرم نظرسنجي براي مالكان خودروهاي دوگانه سوز اين 
استان است. در بخشي ديگر نیز مزاياي استفاده از گاز طبیعي و همچنین توصیه هاي ايمني و فني 
براي استفاده كنندگان از اين نوع سوخت ارائه شده است. اين بروشور براي شهروندان قم تهیه شده 

است.
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عنوان بروشور: راهنماي جايگاه هاي عرضه گاز طبیعي كرج

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

گروه مخاطب: دارندگان خودروهای گازسوز و دوگانه سوز 

اين بروشور شامل نقشه موقعیت جايگاه هاي عرضه گاز طبیعي در كرج، نشاني جايگاه هاي فعال و در 
حال احداث عرضه گاز طبیعي در كرج و فرم نظرسنجي براي مالكان خودروهاي دوگانه سوز است. 
در بخشي ديگر نیز مزاياي استفاده از گاز طبیعي و همچنین توصیه هاي ايمني و فني براي استفاده 

كنندگان از اين نوع سوخت ارائه شده است. اين بروشور براي شهروندان كرج تهیه شده است.
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عنوان بروشور: راهنماي جايگاه هاي عرضه گاز طبیعي كرمانشاه

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

گروه مخاطب: دارندگان خودروهای گازسوز و دوگانه سوز 

اين دفترچه شامل نقشه موقعیت جايگاه هاي عرضه گاز طبیعي در كرمانشاه، نشاني جايگاه هاي فعال 
مالكان خودروهاي دوگانه  براي  نظرسنجي  فرم  و  در كرمانشاه  گاز طبیعي  احداث عرضه  و در حال 
سوز است. در بخشي ديگر نیز مزاياي استفاده از گاز طبیعي و همچنین توصیه هاي ايمني و فني براي 
تهیه  كرمانشاه  براي شهروندان  بروشور  اين  است.  ارائه شده  نوع سوخت  اين  از  كنندگان  استفاده 

شده است.
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عنوان بروشور: راهنماي جايگاه هاي عرضه گاز طبیعي شیراز

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

گروه مخاطب: دارندگان خودروهای گازسوز و دوگانه سوز 

اين بروشور شامل نقشه موقعیت جايگاه هاي عرضه گاز طبیعي در شیراز، نشاني جايگاه هاي فعال و در 
حال احداث عرضه گاز طبیعي در شیراز و فرم نظرسنجي براي مالكان خودروهاي دوگانه سوز است. 
در بخشي ديگر نیز مزاياي استفاده از گاز طبیعي و همچنین توصیه هاي ايمني و فني براي استفاده 

كنندگان از اين نوع سوخت ارائه شده است. اين بروشور براي شهروندان شیراز تهیه شده است.
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عنوان: تاثیر استفاده از باربند در مصرف سوخت

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138

مخاطب: عموم مردم

سوخت  مصرف  در  جويی  صرفه   %� باعث  سنتی  باربند  با  مقايسه  در  استاندارد  باربند  از  استفاده 
می شود. در اين جزوه ی کوتاه توضیح داده شده است که چرا و چگونه اين کاهش اتالف انرژی صورت 
می گیرد. بخشی از اين عوامل به محیط مربوط  و بعضی ديگر به مشخصات باربند وابسته اند. عالوه بر 
آن در اين صفحات مشخصات يک باربند خوب و باربند بد ذکر شده که به انتخاب شايسته تر منجر 
می شود. در اين جزوه آمده است که حجمی را نیز که اضافه کردن کپسول برای دوگانه سوز کردن 

خودرو از صندوق می گیرد می توان با استفاده از باربند به بهترين نحو جبران نمود.
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 عنوان كتاب: 12 فرمان سوختي

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138

تیراژ: 5000
گروه مخاطب: مخاطب عام

» موتور اتومبیلتان را تنظیم كنید«، »از كاهش دهنده هاي سوخت استفاده نكنید«، »در مسافت هاي 
كوتاه از خودرو استفاده نكنید« و هزاران نكته ديگر براي كاهش مصرف سوخت به خصوص سوخت 
اتومبیل كه روزانه بارها و بارها از طرق گوناگون با آن ها مواجه مي شويم. شايد اين ها نكاتي تكراري 
باشند، اما بايد توجه كنیم كه هر روز از كنار همین نكات تكراري به راحتي و بدون توجه به آن ها مي 
گذريم. شركت بهینه سازي مصرف سوخت 12 نكته را تحت عنوان »12 فرمان سوختي«، به منظور 
آگاه سازي مردم در جهت صرفه جويي در مصرف سوخت كنار هم آورده و براي هركدام از اين فرامین، 

توضیحي كوتاه اما كارآمد ارائه كرده است. 
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عنوان: راهنمای جايگاه ها و کارگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مخاطب: دارندگان خودروهای گازسوز و دوگانه سوز، مديران شهری و مديران انرژی

سال انتشار: �138

اين کتاب مجموعه ی کاملی است از مراکزی که هر يک به نوعی می توانند به متقاضیان دريافت گاز 
پايگاه های  اول  بخش  در  شده.  تقسیم  بخش  دو  به  دفترچه  اين  کنند.  کمک  بنزين  به جای  طبیعی 
عرضه ی سوخت و در بخش دوم کارگاه ها معرفی شده اند. اين معرفی ها به ترتیب نام شهرها صورت 
گرفته و برای هر رکورد، اين موارد ثبت شده است: جايگاه ها )رديف، شهرستان، نشانی( و کارگاه ها 

)رديف، پیمانکار، نام استان، نام شهر، نام کارگاه، نشانی، مدير/مسئول واحد، تلفن کارگاه(.
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CNG عنوان: کارنامه عملکرد طرح ملی
ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت 

سال انتشار: �138
ترافیک،  مديران  محیطی،  زيست  مسائل  متخصصین  شهری،  مديران  انرژی،  مديران  مخاطبان: 
دانشجويان مهندسی شهرسازی و راهسازی، خودروسازان و مديران شرکت های خودرو سازی و تامین 

قطعات صنعت خودروسازی، شهروندان
شابک: 8-13-��18-��4-��8

کلیدواژه ها:
•  سوخت جايگزين

CNG •
• CNG سوز کردن

• خودرو دوگانه سوز
• جايگاه های سوخت

CNG طرح ملی •
• آالينده

اين کتاب بررسی گذرايی از چیستی و چگونگی اجرای طرح  ملی CNG سوز کردن خودرو ها و دوگانه 
سوز کردن آن ها در ايران است که توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور تهیه و تدوين شده 
است. در اين کتاب ابتدا در گزارشی کوتاه ضرورت فنی گازسوز کردن خودرو ها و سپس زيرساخت های 
قانونی و فنی موجود در ايران مورد بازبینی قرار گرفته اند. در زمینه ی قوانین، اين کتاب با تمرکزی 
بیشتر بر ماده ی 121 قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی، اهداف و امکانات برآورده سازی اين قوانین 

را بررسی کرده است.
کتاب به امکان توسعه ی تکنولوژی های سوخت در ايران نگاهی داشته و می کوشد نشان دهد که طرح 
ملی گازسوز کردن خودرو ها تا چه حد توانسته است از اين قابلیت ها استفاده کند و تا چه حد در 
برنامه های خود موفق بوده است. برای اين کار کتاب به شکل مفصلی چیستی و روند کار طرح ملی 
CNG را بررسی کرده و اجزا ساختاری و قانونی و دستاوردهای اين طرح بزرگ را معرفی کرده است.
پس از آن کتاب به دستاوردهای اين طرح در خصوص امنیت، محیط زيست، زيرساخت ها و... می پردازد 
و روند اجرای اين طرح در ايران را با کشورهای ديگر جهان مقايسه می کند. اين کتاب بعد از معرفی 
پروژه های موجود در طرح ملی CNG با تفصیل همکاران اين طرح و ذکر کارگاه های تبديل خودرو به 

دوگانه سوز و جايگاه های سوخت گیری CNG به پايان می رسد.
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عنوان: چه کنیم که کم نیاوريم !

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مخاطب: دارندگان خودروی شخصی و رانندگان خودروهای عمومی

سال انتشار: �138

در اين دفترچه، نکاتی مانند انتخاب وسیله نقلیه، شیوه نگهداری و تعمیر مناسب، شیوه استفاده از 
خودرو و ساماندهی حمل و نقل مورد بحث قرار گرفته اند. هريک از اين سرفصل ها خود به چند آيتم 
تقسیم شده است و مخاطبان خواهند ديد که اجرا و التزام به اين آيتم ها می تواند آن ها را در راستای 
رسیدن به اين اهداف کمک کند. در کنار آن بخش های مختلف اين سرفصل ها نشان می دهد که اجرا 
و التزام به آن ها چه فوايدی برای خودرو و مديران و صاحبان آن خواهد داشت.  به اين ترتیب است 
در اين دفترچه، به شکل منظم و سیتماتیک، نحوه ی استفاده ی بهینه از وسائل نقلیه آموزش داده 

شده است.
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عنوان: استاندارد معیار و برچسب مصرف سوخت

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138

مخاطب: مديران انرژی، مديران تولید خودرو، شهروندان

خودروهای بنزينی نیز مانند لوازم برقی می توانند بر حسب میزان مصرف انرژی طبقه بندی شوند. به 
همین منظور برچسب های انرژی مخصوص خودرو با نام استاندارد معیار و برچسب مصرف سوخت 
تهیه شده که هدف اين جزوه آشنا کردن مخاطبان با اين طبقه بندی است. در اين جزوه بعد از بیان 
اين که  کالس و رتبه ی انرژيک خودروها چگونه تعیین می شوند، اين بحث مطرح می شود که تعیین 
رتبه ی انرژی بعد از طی اين مراحل چگونه صورت می گیرد. اين جزوه حاوی اطالعاتی با بیان و عبارات 

گوناگون است و خواننده ی غیر حرفه ای را در درک و فهم مطلب کمک می کند.
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عنوان كتاب: روش شناسي تعیین معیار مصرف سوخت براي خودروهاي 

ايران
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

ويراستاران: مهندس خسرو ابراهیمي- مهندس سیمین بهرك
سال انتشار: �138
تیراژ: 1500 نسخه

گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط
تعداد صفحات: 1�8- رنگي

هدف از تدوين اين كتاب بررسي روش هاي مختلف طبقه بندي خودروها در دنیا و پیشنهاد يك طرح 
طبقه بندي به منظور تعیین استاندارد مصرف سوخت خودروها در ايران است. طبقه بندي اروپايي 
و امريكايي خودروها، طبقه بندي خودروها با استانداردهاي ساير كشورها، طبقه بندي فعلي و مورد 
استفاده خودروها در ايران و طبقه بندي پیشنهادي خودرو از مباحث مطرح شده در اين كتاب است.
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عنوان: خودروی ديزل سبک

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138

مخاطب: مديران انرژی، مديران تولید خودرو، شهروندان

ايرانیانی که تخصصی در خصوص مسائل خودرو و سوخت ندارند هنگام موجهه با موج جديد طرفداری 
از خودروهای ديزلی در اروپا همواره سردرگم می شوند. اين امر دلیلی ندارد جز اينکه در کشور ما 
هنوز شناختی از خودروی ديزل سبک در عموم جامعه به وجود نیامده و هنوز خودرو سازان ما تولید 
اين نوع خودرو را آزمايش نکرده اند. اين جزوه، اطالعات آماری فراوانی درباره ی موج جديد طرفداری 
از خودروهای ديزل و چرايی اين امر به دست می دهد و نشان می دهد که برخالف تصور رايج در ايران، 
خودروهای ديزل از میزان آاليندگی کمتری برخوردارند و استفاده از آن ها عالوه بر صرفه جويی در 

مصرف سوخت به حفاظت بهتر از محیط زيست نیز کمک می کند.
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عنوان بروشور: خودروي ديزل سبك

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138

گروه مخاطب: بزرگسال- عام

هدف از تهیه و تنظیم اين بروشور، معرفي فناوري جديدي با عنوان خودروي ديزل سبك است كه به 
طرز چشمگیري بازدهي خودروها را افزايش داده و همچنین با ارائه سوخت هاي جايگزين، آلودگي 
مربوط به خودروها را كاهش مي دهد. اين بروشور دربرگیرنده مباحثي از قبیل مشخصات سوخت و 
اغلب  اهداف  و  ديزلی سبك  خودروهاي  بازار  ديزل،  موتور  معايب  و  مزايا  شامل  ديزلی  خودروهاي 

دولت ها در رويكردهاي جديد مبحث انرژي است.
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عنوان بروشور: بهینه سازي مصرف انرژي در حمل و نقل

ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت
سال انتشار: �138

گروه مخاطب: بزرگسال- عام
تعداد صفحات: 20- رنگي

با توجه به افزايش مصرف بنزين در سال هاي اخیر و در پي آن رشد مصرف گاز در كشور، ضروري است 
به مسائلي چون افزايش زيرساخت ها به تناسب میزان مصرف سوخت، گسترش حمل و نقل عمومي، 
از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، تولید خودروهاي كم مصرف و اجراي طرح كارت هوشمند 
سوخت توجه كرد. اين بورشور ضمن آشنا ساختن مخاطب عام با اين مفاهیم و ضروريات مي كوشد 
سطح آگاهي مردم را افزايش دهد و با ايجاد انگیزه و حساسیت در مخاطب در خصوص مصرف بهینه 

فراورده هاي نفتي، از افزايش مصرف بي رويه اين محصوالت جلوگیري كند.
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عنوان: راهکارهای صرفه جويی انرژی در صنعت قند و شکر

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1382

مخاطبان:  مديران انرژی، طراحان سیستم های تهويه و تامین انرژی کارخانجات
تعداد صفحه: 244

 صرفه جويی مصرف سوخت و انرژی در بخش های حمل و نقل، تجارت و زندگی روزمره، تا حدی برای 
ما آشنا هستند اما واقعیت اين جاست که بنگاه های صنعتی نیز از انرژی بسیار زيادی استفاده می کنند 
و بايد هنگام آغاز کردن بحث های چنینی روشن شود که چگونه می توان اين صرفه جويی ها يا حرکات 
و تحوالت جديد علمی را در اين بخش نیز به عرصه ی عمل کشانید. در بنگاه های صنعتی، بنا به هر 
حرفه ی خاص، نوع سیستم های انرژی متفاوت اند و در نتیجه طبیعی است که شیوه های بررسی امکان 
صرفه جويی انرژی نیز قابلیت طرح مجزا را داشته باشند و از اين طريق بتوانند کارايی خود را نسبت 

به کتاب های عام دو چندان کنند.
يکی از صنايع بسیار مهم در کشور ما صنعت قند و شکر است که در آن از انرژی های مختلف و فراوانی 
استفاده می شود. اين کتاب درواقع دستورالعملی است برای کاهش میزان مصرف انرژی در کارخانجات 
قند و شکر. اين کتاب نیز با تاکید بر بخش های خاص اين صنعت نگاشته شده و درواقع نويسندگان 
کوشیده اند، تا با تجزيه ی کار به عوامل آن شیوه های صرفه جويی را نیز به همین نحو در درون ساختار 

کار در اين مراکز، توضیح بدهند.



88

عنوان: مرجع گذاری بازدهی انرژی در صنايع شیشه

نويسنده: بهنام حق حو-قاسم عرب
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، مهندسان مکانیک، صاحبان صنايع شیشه

شابک: �8-�24�-��4-�

محور اصلی اين کتاب،. تعیین مراجعی است تا بتوان بر اساس آنها، میزان بازدهی دقیق در صنايع 
شیشه را محاسبه و ارائه کرد البته اين جلد از کتاب، به صنايع  جام و مظروف اختصاص داشته، و از 
آنجا که نويسندگان به درستی دامنه ی بررسی های خود را محدود کرده اند، قادرند با جزئیات تمام، 
تمام اجزاء خط تولید جام و مظروف در جوامع مختلف را مورد بررسی قرار داده و برای محاسبه ی 

میزان بازدهی هر يک از اين عوامل، به فاکتورهای مختلف و موثر بر محور اصلی دست يابند.
داده است، در  قرار  بررسی خود  را مرجع  انگلستان  تولیدهای موجود در کشور  کتاب، که خط  اين 

نهايت موفق می شود، الگويی جامع و دقیق برای مرجع گذاری در صنايع فوق ارائه كند.
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عنوان: استفاده موثر از سیستم های بخار

نويسنده: سید حسین علوی زاده، آرش اژدری، سپهر صديقی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1384
مسئولین  برق،  مهندسین  شیمی،  دانشجويان مهندسین  دانان،  اقتصاد  انرژی،  مديران  مخاطبان: 

تاسیسات، مديران صنعتی
شابک: �02-��18-�4-�

کلیدواژه ها:
• سیستم بخار

• تله های خودکار
• تنظیم فشار

• کندانس
• ترموستاتیک

• عايق بندی

اين کتاب کتابی کامال آموزشی است و به شکل کتاب های آموزشی نیز نگاشته شده است. در اين کتاب 
از شیوه هايی برای استفاده ی به صرفه تر از سیستم های بخار سخن به میان رفته است. بحث اصلی اين 
کتاب تعبیه ی سوئیچ های خودکاری است که کار سیستم های بخار را تنظیم می کنند و باعث می شوند 
در وقت، انرژی و نیروی کار صرفه جويی شود. پیش از اين مباحث نويسندگان اصول فیزيکی حاکم بر 

سیستم های بخار را توضیح داده اند.
اما بحث کتاب به تله ها محدود نمی شود. اين کتاب از اصول طراحی سیستم های بخار و سیستم های 
جانبی آن تا شیوه های تعمیر و نگهداری سیستم های بخار را شرح می دهد. بحث های پايانی کتاب، 
اين کتاب را بیشتر به کتابی در زمینه ی مديريت منابع انرژی تبديل می کنند چرا که در اين صفحات، 
نويسنده با بیان چگونگی عملکرد تله های بخار می کوشد نشان دهد که چگونه انرژی در اين تله ها 
اتالف می شود و چطور می شود در درجه ی اول اين اتالف را اندازه گیری کرد و سپس آن را به درستی 

مديريت کرد.
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عنوان: كارنامه عملكرد بخش صنعت سازمان بهینه سازي مصرف 

سوخت كشور
ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت  
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته های مرتبط

تعداد صفحات: 300- رنگي
سال انتشار: 1384

براي  را  متفاوتي  راه هاي  و جوامع مختلف  داشته  نقش  توسعه صنعتي كشورها  در  گوناگوني  عوامل 
صنعتي شدن طي كرده اند. ولي در هرحال دسترسي مناسب و مطمئن به انرژي ارزان و فراوان عامل 

كلیدي موفقیت در غالب فرايندهاي توسعه صنعتي بوده است. 
مديريت بهینه سازي بخش صنعت شرکت بهینه سازي مصرف سوخت ور در راستاي رسالت اطالع 
رساني، آگاه سازي و توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژي اقدام به انتشار كارنامه عملكرد خود كرده 
است. اين كتاب در شش يخش شامل معرفي بخش صنعت، پروژه هاي بهینه سازي مصرف سوخت در 
صنعت، قوانین، استانداردها و سیاست هاي حمايتي بخش صنعت، مشاوران انرژي در بخش صنعت، 
آگاه سازي و اطالع رساني، گزارشات كارگروه هاي تخصص صنايع و ارائه شده در اولین همايش صنعت 

ارائه شده است.
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عنوان: تعیین معیار مصرف انرژی در صنعت شیشه ی جام و مظروف

نويسنده: مرکز آموزش و پژوهش صنايع ايران
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1384
مخاطبان:  مديران انرژی، مهندسان شیمی، شیشه گران، تولیدکنندگان لوازم شیشه ای

شابک: 4-42-81�5-��4
کلیدواژه ها:

• انرژی حرارتی
• کوره
•  ذوب

•  تصفیه مذاب
• قوس الکتريکی

• مواد اولیه
• سیلیس

• صرفه جويی
و  ساخت  مراکز  در  مصرفی  انرژی  میزان  درباره ی  اثری  اثر  اين  پیداست،  کتاب  اين  نام  از  چنانکه 
پرداخت شیشه است. بنابراين نويسندگان کتاب را با ذکر پیشینه ی اين صنعت در ايران و جهان آغاز 

کرده اند و تاريخ شیشه سازی صنعتی را نیز به طور مفصل در تاريخ ايران رديابی کرده اند.
اين  در  کرده اند.  مبادرت  پزی  شیشه  کار  انجام  مختلف  مراحل  شرح  به  نويسندگان  آن  از  پس 
از  باشد. پس  تولید و تشکیل آن وجود داشته  امکان  تا  ببیند  بايد حرارت بسیاری  بخش ها شیشه 
آن نويسندگان به ذکر تخصصی ديگر امور در صنعت شیشه گری پرداخته اند. با اين مقدمات است 
که کتاب وارد بخش طوالنی توضیح انواع کوره های ذوب و ترکیبات مختلف برای تشکیل شیشه های 
متفاوت می شود. به اين ترتیب نويسندگان توفیق می يابند تا پس از اين هم مرحله ی پرداخت شیشه 
را توضیح دهند. در کنار همه ی اين توصیفات تخصصی است که کار نويسندگان در تدقیق معیارها و 
میزان مصرف انرژی کاری محققانه و جدی شده و با توضیح مناسب فرايند کار، امکان فهم انواع صرف 

انرژی را برای خواننده فراهم می کند.
در پايان کتاب نويسندگان راههای ممکن برای صرفه جويی را در هريک از اين موارد بررسی کرده  و 
کوشیده اند تا در مراحل مختلف کار شیشه ،به صرفه جويی اهمیت دهند و کنترل مصرف سوخت و 

معیارهای آن را در طول اين فرايند ارائه كنند.
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عنوان: رهیافتهای توسعه کارگروه های بهینه سازی مصرف انرژی

نويسنده: حسین صادقی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار:  1385
برنامه های  طراحان  وابسته،  مسائل  و  انرژی  نفت،  بخش  دولتی  مديران  انرژی،  مديران  مخاطبان: 

توسعه ی صنعتی، مديران دولتی 
شابک:  5-�8-81�5-��4

تعداد صفحه: ��2
تیراژ: 1500

ايران کشوری است با منابع و درآمد نفتی باال. به همین دلیل است که رفتن به سوی بهینه سازی برای 
ايران ضروری تر از ديگر کشور ها می نمايد چرا که اين امر عالوه بر صرفه جويی در مخارج دولتی 
سال های  در  سوخت  مصرف  سازی  بهینه  شرکت  می انجامد.  نیز  بیشتر  صادراتی  بارآوری  امکان  به 
ابتدايی تاسیس خود اقدام به تشکیل بخش های تخصصی و کارگروه های منطقه ای کرد. از سال 1382 
اين کارگرروه های منطقه ای در کشور فعالیت داشته اند. بررسی نحوه ی عملکرد و آسیب شناسی اين 

کمیته ها به باروری اين نهادها، که هدفی جز ارتباط با مردم ندارند کمک می کند.
اين کتاب توجه خود را بر شکل اداری اين سازمان ها متمرکزکرده است. در اين کتاب جايگاه اداری 
و سازمانی اين نهادها در نظام اداری عمومی کشور نشان داده شده اند. اين کتاب حتی بحث خود را 
نه مستقیما از حوزه ی انرژی که از تمرکز گرايی و تمرکز زدايی در نظام اداری آغاز می کند و سپس 
اين بحث را در حوزه ی انرژی پی گرفته و وضعیت ايران را با کشورهايی چند مقايسه می کند. پس 
و عملکرد  با طرح چیستی  و  به صورت جدی تری دنبال می کند  را  تمرکز زدايی  از آن کتاب بحث 
کارگروه هايی در میان ديگر بخش های اقتصادی تالش می کند به نحوه ی دقیق عملکرد اين نهادها و به 

فهم چیستی ساختار، اهمیت و جايگاه آن ها نزديک شود.
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عنوان: حمايت از طرح هاي صرفه جويي انرژي در صنايع

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
تعداد صفحات: 4- رنگي

مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط
سال انتشار: 1388

اين بروشور شامل سه بخش است كه عبارتند از يارانه سود تسهیالت، ممیزي و استقرار واحد مديريت 
است.  ارائه شده  اين خصوص  در  كاربردي  و  مهم  نكاتي  در هر بخش  و  پژوهشي  و طرح هاي  انرژي 
در انتها نیز از عالقه مندان به انجام كارهاي پژوهشي در اين زمینه خواسته شده است تا طرح هاي 
پژوهشي خود را با رعايت ضوابط مندرج در اين بروشور به شركت بهینه سازي مصرف سوخت  ارسال 

كنند.
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عنوان : بهینه سازي مصرف سوخت در صنعت آجر

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
تعداد صفحات: 4- رنگي

مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط
سال انتشار: 1388

با تكنولوژي قديمي مانند  با آجرهاي  در اين بروشور مزيت هاي استفاده از سفال جديد در مقايسه 
دارا بودن وزن واحد حجم و واحد سطح كمتر كه منجر به مقاومت بیشتر در برابر زلزله مي شود، ذكر 

شده است.
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عنوان: صرفه جويي انرژي در كوره ها و مشعل هاي صنعتي

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
تعداد صفحات: 4- رنگي

مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط
سال انتشار: 1388

كوره هاي امروزي با فناوري هاي جديد حدود �� درصد بازدهي دارند. اين بروشور با ارائه مقايسه اي 
میان اين كوره ها و كوره هاي قديمي اين نكته را بیان مي كند كه در كوره هاي قديمي در بهترين شرايط 

بازدهي از 55 درصد فراتر نمي رفت.



��

عنوان: ممیزي انرژي در صنايع

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
تعداد صفحات: 4- رنگي

مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط
سال انتشار: 1388

در اين بروشور اين نكته كلیدي مطرح شده است كه با انجام ممیزي انرژي مي توان كلیه موارد تلفات 
انرژي و راهكارهاي صرفه جويي در يك سیستم را مشخص كرد.



��

عنوان: مديريت انرژي

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
تعداد صفحات: 4- رنگي

مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط
سال انتشار: 1388

در اين بروشور اين نكته عنوان شده است كه با اجراي يك برنامه جامع مديريت انرژي مي توان مصرف 
انرژي واحدهاي صنعتي را در كوتاه مدت تا 20 درصد كاهش داد.



�8

عنوان: فناوري هاي بازيافت حرارت

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
تعداد صفحات: 4- رنگي

مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط
سال انتشار: 1388

با استفاده از سیستم هاي بازيافت حرارت مي توان تا �0  اين بروشور بیان كننده اين نكته است كه 
درصد حرارت تلف شده از طريق دودكش ها را بازيافت كرد.



��

)CHP( عنوان: سیستم هاي تولید همزمان برق و حرارت

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
تعداد صفحات: 4- رنگي

مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط
سال انتشار: 1388

در اين بروشور سعي شده است با نشان دادن مبحث بر روي نمودار، به مخاطبان بیاموزد كه استفاده 
از سیستم هاي تولید همزمان برق و حرارت، به جاي روش هاي متداول برق و حرارت حداقل 35 درصد 

صرفه جويي در مصرف سوخت را به همراه دارد.
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عنوان : صرفه جويي انرژي در سیستم هاي گرمايش فرآيند

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
تعداد صفحات: 4- رنگي

مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط
سال انتشار: 1388

انرژي سیستم هاي گرمايش  از فناوري هاي نوين و اجراي نكات كاربردي مي توان مصرف  با استفاده 
فرآيند را تا 25 درصد كاهش داد كه در اين بروشور با توضیح مختصر اين بحث به بررسي كوتاه ابعاد 

آن پرداخته است.



101

عنوان: هواي فشرده

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
تعداد صفحات: 4- رنگي

مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط
سال انتشار: 1388

در اين بروشور سعي شده به مخاطبان آموزش دهد كه استفاده هاي نادرست، كاهش نشتي ها، و كاهش 
افت فشار مي تواند موجب كاهش 20 تا 50 درصد مصرف انرژي سیستم هاي هواي فشرده شود.



102

عنوان : بازيافت حرارت

: شركت بهینه سازي مصرف سوخت   ناشر
كارشناسان فني: ساسان صفري، رامین دانسفاله، نسیم شاري، امید جاللي

تعداد صفحات: 52- رنگي
مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

سال انتشار: 1388

كلي  طور  به  مي گردند،  نصب  سیستم  از  اتالفي  انرژي  از  استفاده  جهت  انرژي  بازياب  سیستم هاي 
سیستم هاي بازياب انرژي از انرژي موجود در يك محیط گرم كه سیستم را ترك مي كند براي گرم يا 
پیش گرم كردن محیط ديگري استفاده مي كنند و بدين ترتیب انرژي در حال تلف شدن را به انرژي 
بازيافت حرارت  نكاتي مهم و اصولي در زمینه  اين خصوص  براي سیستم تبديل مي كنند. در  مفید 
شامل شیوه تعیین مقدار انرژي حرارتي قابل دسترسي براي بازيافت، انتخاب هاي ممكن براي استفاده 
از  بازيافت حرارت  براي  تكنولوژي هاي موجود  احتراق،  پیش گرم كردن هواي  تلف شده،  از گرماي 

گازهاي حاصل از احتراق و ... در بروشور حاضر در اختیار عالقه مندان به اين بحث قرار گرفته است.



103

عنوان: عايق كاري حرارتي

ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت  
كارشناسان فني: ساسان صفري، رامین دانسفاله، نسیم شاري، امید جاللي

تعداد صفحات: 10- رنگي
مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

سال انتشار: 1388

استفاده كاراتر از فرايندهاي حرارتي يكي از زمینه هاي اصلي است كه با توجه به آن بخش صنعت و 
تجارت مي توانند باعث صرفه جويي موثر و دراز مدت در مصرف انرژي شده و همچنین كاهش هزينه ها 
را سبب گردند. يكي از روش هاي اصولي در افزايش بهره وري انرژي، عايق كاري حرارتي سطوح گرم و 
سرد بوده كه يكي از ملزومات اجرايي در تمامي فرايندهاي صنعتي است. اين بروشور شامل مطالبي در 
خصوص عايق كاري حرارتي از جمله طبقه بندي و خصوصیات اين عايق ها، شرايط عايق كاري حرارتي، 

پتانسیل صرفه جويي انرژي و ديدگاه اقتصادي در اين بخش است.



104

عنوان: ارزيابي سیستم هواي فشرده

ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت 
كارشناسان فني: ساسان صفري، رامین دانسفاله، نسیم شاري، امید جاللي

تعداد صفحات: 52- رنگي
مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

سال انتشار: 1388

اين بروشور شامل چهارده بخش از جمله ارزيابي هزينه تولید هواي فشرده، حذف مصارف نادرست 
هواي فشرده، كاهش نشست هواي فشرده تحلیل سیستم هواي فشرده، تعیین كیفیت صحیح هوا 
در سیستم هواي فشرده و... است كه هر بخش خود به بحث هاي جزئي تري مي پردازد و در هر بخش 

مواردي نیز تحت عنوان فعالیت هاي پیشنهادي ذكر شده است.



105

عنوان: سیستم هاي تولید و توزيع بخار و جمع آوري چگالیده

ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت  ناشر
كارشناسان فني: ساسان صفري، رامین دانسفاله، نسیم شاري، امید جاللي

تعداد صفحات: �0- رنگي
مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

سال انتشار: 1388

بخار(  بويلرها)ديگ هاي  كلي شامل  به طور  و جمع آوري چگالیده،  بخار  توزيع  و  تولید  سیستم هاي 
و ساير متعلقات الزمه، جهت توزيع بخار به مصرف كننده هاي مختلف و جمع آوري بخار چگالیده و 
بازگرداندن آن به بويلر است. بروشور حاضر شامل اطالعات و نكات كاربردي و اصولي در خصوص اين 
بويلرها و افزايش راندمان احتراق آنها، بهبود بويلرها با استفاده از مشعل هاي با راندمان باال، نصب 
مغشوش كننده در بويلرهاي لوله آتشي دو يا سه گذره، تمیز كردن سطوح انتقال حرارت در قسمت 
آبي بويلر، استفاده از اكونومايزر جهت پیش گرمايش آب تغذيه، بازگرداندن میعانات به ديگ بخار، 
افزايش  بويلرها،  از آب زيركش  بازيافت حرارت  اتوماتیك آب زيركش،  به حداقل رساندن و كنترل 
باال جهت تولید بخار كم  بخارات كم فشار جهت كاهش تلفات بخار، تبخیر آني آب چگالیده فشار 
از بخار كم ارزش در  انرژي بخار فالش، استفاده�  بازيافت  از ونت- كندانسور جهت  فشار، استفاده 
چیلرهاي جذبي، دي اريتورها در سیستم هاي بخار صنايع، عايقكاري خطوط برگشت میعانات و توزيع 
بازبیني  اتصاالت، پوشاندن مخازن گاز حاوي سیال گرم،  لوله و شیرآالت و  بخار، عايقكاري خطوط 
از  استفاده  ژنراتور،  توربین فشار معكوس-  به همراه  پرفشار  بويلرهاي  بخار، نصب  تله هاي  تعمیر  و 
توربین هاي بخار براي تجهیزات دوار، تعويض شیرهاي فشارشكن با توربوژنراتورهاي فشار معكوس 
آخرين  مي توانند  بروشور  اين  مطالعه  با  عالقه مندان  كه  است  بخار  تولید  سوخت  هزينه  ارزيابي  و 

اطالعات را در اين زمینه كسب كنند.
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عنوان: جايزه ملي بهره وري انرژي و مديريت انرژي

ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت 
كارشناسان فني: ساسان صفري، رامین دانسفاله، نسیم شاري، امید جاللي

تعداد صفحات: 22- رنگي
مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

سال انتشار: 1388

امروزه انرژي به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل براي شكل گیري و پیشرفت جوامع صنعتي شناخته 
شده است. با توجه به اهمیت و اثرگذاري جايزه در مصرف بهینه انرژي و در راستاي سیاست هاي آگاه 
سازي و سیاست هاي تشويقي در زمینه بهره وري انرژي، پروژه طراحي جايزه ملي بهره وري انرژي در 
واحدهاي صنعتي و مكانیزم ارزيابي توسط بخش صنعت شركت بهینه سازي مصرف سوخت اجرا شده 
است كه هذف از طراحي آن، تدوين چارچوبي براي ايجاد انگیزه و حمايت از فعالیت هاي مطلوب در 
نیز ساختار مفهومي مدل  جايزه  بروشور  اين  انرژي در واحدهاي صنعتي است. در  بهره وري  زمینه 
ملي بهره وري انرژي ايران كه همان«مدل سرآمدي در بهره وري انرژي« است، براي اطالع عالقه مندان 

تشريح شده است.
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عنوان: مراحل انجام برنامه نگهداري و تعمیرات در واحدهاي صنعتي

ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت  
كارشناسان فني: ساسان صفري، رامین دانسفاله، نسیم شاري، امید جاللي

تعداد صفحات: 28- رنگي
مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

سال انتشار: 1388

نگهداري و تعمیر سیستم هاي انرژي، نگهداري و تعمیر تمامي سیستم هايي است كه يا انرژي مصرف 
مي كنند و يا بر مصرف انرژي تاثیر دارند. اين سیستم ها در تمامي صنايع كاربرد دارند. اين بروشور 
كلي  طور  به  كه  است  صنعتي  واحدهاي  در  تجهیزات  تعمیر  و  نگهداري  خصوص  در  مطالبي  حاوي 
مي توان هدف از انجام برنامه نگهداري و تعمیر تجهیزات را كاهش حجم فعالیت هاي خارج از برنامه از 

طريق افزايش راندمان فعالیت هاي مطابق با برنامه بیان كرد.
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عنوان بروشور: گاز طبیعي، سوخت برتر

ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت 
كارشناسان فني: ساسان صفري، رامین دانسفاله، نسیم شاري، امید جاللي

تعداد صفحات: 10- رنگي
مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

سال انتشار: 1388

انرژي مصرفي  با مالحظات زيست محیطي در سبد  انرژي پاكو سازگار  گاز طبیعي همواره به عنوان 
بیشتر كشورهاي جهان شناخته شده است. جانشیني مناسب اين حامل انرژي با بسیاري از حامل هاي 
انرژي مايع، به ويژه فرآورده هاي ناشي از تقطیر نفت خام نیز يكي ديگر از ويژگي هاي مهم آن است كه 
سبب مي شود كشورهاي بیشتري آن را بپذيرند. بروشور »گاز طبیعي، سوخت برتر«، حاوي مطالب و 
آمارهاي مهمي در خصوص جايگاه گاز طبیعي در ايران و جهان، داليل رشد مصرف گاز طبیعي نسبت 
به سوخت هاي مايع، سیاست هاي دولت، مالحظات زيست محیطي، داليل عدم استقبال از مصرف گاز 

طبیعي و فرصت هاي صرفه جويي گاز طبیعي در بخش صنعت است.
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عنوان : اكسیژن و احتراق

ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت  
كارشناسان فني: ساسان صفري، رامین دانسفاله، نسیم شاري، امید جاللي

تعداد صفحات: 22- رنگي
مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

سال انتشار: 1388

احتراق با اكسیژن غني شده و اشتعال اكسي- فیول، در بسیاري از كاربردها اقتصادي شناخته شده اند. 
مهندسان بايد تمامي جنبه هاي آنها، بهترين حالت احتراق و تجهیزات كنترلي را مورد مطالعه قرار 
دهند. به همین منظور شرکت بهینه سازي مصرف سوخت اقدام به انتشار بروشوري با عنوان اكسیژن 

و احتراق كرده است كه شامل عناوين زير است:
اجزاي سیستم احتراق، سیستم احتراق پیشرفته، حالت هاي عملكرد پیشنهادي، بهبود بهره وري در 
استفاده از اكسیژن غني شده، اقتصاد، عوامل تاثیرگذار بر میزان هواي اضافه و كنترل نسبت هوا به 

سوخت.
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عنوان كتاب: آزمايش هاي عملي انرژي هاي نو

مولف: دكتر عبدالرزاق كعبي نژاديان
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1380
تیراژ: 3000 نسخه

شابك: ��4-0�-0�3�-1
گروه مخاطب: كودك و نوجوان
تعداد صفحات: 114- غیر رنگي

اين كتاب شامل آزمايش هاي ساده  و قابل انجام توسط دانش آموزان است. پیش از انجام آزمايش ها، 
نويسنده انواع انرژي و موارد استفاده آن ها را براي مخاطب شرح داده است. سپس با ذكر مواد الزم 
براي تهیه آزمايش ها، به شرح آن ها و چگونگي انجام آزمايش پرداخته است. بايد يادآور شد كه مواد 
ذكر شده در اين كتاب به عنوان مواد اولیه انجام آزمايش ها، كامال در دسترس دانش آموزان بوده و 
نتايج آزمايش هاي انجام شده با اين مواد به ظاهر ساده، در زندگي روزمره كاربرد فراواني دارد و تا حد 

زيادي اهمیت انرژي هاي طبیعي را نشان مي دهد.
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عنوان: صرفه جويی انرژی در پنجره ها

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1381

مخاطب: سرپرستان خانوار و مالکان امالک و مستغالت

اين دفترچه، برای راهنمايی صاحبان امالک تهیه شده تا بتوانند از دارايی های محدود خود برای بهینه 
کردن مصرف سوخت در خانه کمک بگیرند. در اين دفترچه شیوه های مختلف هدر نرفتن انرژی داخل 
خانه توضیح داده شده است و پس از آن شیوه های مقابله با آن مطرح شده اند. اما درواقع تمرکز اين 
جزوه بر هدر رفتن انرژی از مسیر پنجره هاست و مولفین می خواهند با نشان دادن مسیر بازسازی و 
تعمیر خانه ها اين مشکل را مرتفع کنند. به بیان همین دفترچه: »اگر تصمیم داريد ساخت ساختمان 
جديدی را شروع کنید، با يک مشاوره آشنا با اصول صرفه جويی تماس بگیريد، اما اگر می خواهید 
ساختمان موجود خود را بهینه سازی کنید و از هزينه های خود بکاهید، اين بروشور می تواند راهنمای 

خوبی برای شما باشد«.
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عنوان: راهنمای اجرايی اقدامات بهینه سازی در جهت صرفه جويی 

مصرف سوخت در ساختمان ها
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1381
مخاطب: مهندسین و معماران ساختمانی و طراحان سیستم های برودتی و حرارتی ساختمان ها

ارائه اطالعات اساسی درباره ی چگونگی اجرای طرح های بهینه سازی مصرف  به منظور  اين کتابچه 
سوخت در خانه ها تنظیم شده است. هدف اين کتاب ارائه ی آمارهايی کلی درباره ی مصرف سوخت 
در خانه ها، میزان هدر رفتن اين سوخت و شیوه های جلوگیری از آن هاست. بعد از اين آمارها راه های 
بررسی شده اند.  بهینه سازی مصرف  الگوهای  به  تکنیک های رسیدن  و  بنا  بهینه ی  مختلف ساخت 
درپايان اين کتاب نیز در جداول آماری ساده، هزينه ی سوخت در ساختمان هايی که از اين راهکارها 
اين  مباحث  است.  مقايسه شده  نداشته اند  مسائل  اين  به  توجهی  که  و سازه هايی  کرده اند  استفاده 
کتاب، گاه از حد عمومی خارج می شوند و مباحث حرفه ای اولیه ای را مطرح می کنند و بنابراين، اين 

کتاب نوعی اثر مقدماتی در زمینه ی بهینه سازی مصرف سوخت در ساخت و ساز ساختمانی است.
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عنوان كتاب: استانداردها و برچسب هاي كارآيي انرژي )كتاب راهنما 
براي وسايل، تجهیزات و وسايل روشنايي(

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: �-��4-�24�-�4
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 412- رنگي

كشورها عموما مصرف انرژي خود را در سه بخش ساختمان، صنعت و حمل و نقل طبقه بندي مي كنند. 
روشنايي مصرف  و  تجهیزات  و  وسايل  و  اسباب  توسط  تجاري،  و  در ساختمان هاي مسكوني  انرژي 
مي شوند. برنامه هاي تدوين و وضع استانداردها و برچسب گذاري كارآيي انرژي-مبحثي كه در اين 
كتاب توضیح داده شده است- در نظر دارد تا در تمامي محصوالت مصرف كننده انرژي، بدون به وجود 
آمدن هرگونه كاستي در خدماتي كه به مصرف كنندگان مي دهند، مصرف انرژي شان را كاهش دهد. 
يكي از اهداف اين كتاب، معرفي مراحل كلیدي در فرآيند تدوين و وضع استانداردها و ارائه جزئیات 

تفصیلي آن ها بر اساس تجربیات كسب شده است. 
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عنوان كتاب: صرفه جويي در مصرف انرژي با استفاده از سیستم هاي 

كارآمد گرمايشي و تهويه اي هوا در ساختمان هاي تجاري
كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 

مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي
سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: ��4-�24�-�3-0
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 82- رنگي

از  با استفاده  انرژي  اين كتاب مولف تالش كرده روش مناسبي در زمینه صرفه جويي در مصرف  در 
سیستم هاي كارآمد گرمايشي و تهويه اي هوا در ساختمان هاي تجاري ارائه دهد و نحوه كاهش سطوح 
پیچیدگي يك ساختمان و تقسیم آن به قسمت هاي مجزا با توجه به يكپارچگي ساختمان را توضیح 

دهد. تاكید خاصي نیز بر سیستم حرارتي، تهويه مطبوع و تهويه هوا صورت گرفته است.
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عنوان: ساختمان های تجاری با راندمان باال

نويسنده: نمايندگان صنعت ساختمان های تجاری امريکا
مترجم: گروه مترجمین زير نظر هادی شعبانزاده 

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1382

دانشجويان مهندسی  انرژی، مديران شهری، متخصصین مسائل زيست محیطی،  مخاطبان: مديران 
شهرسازی و راهسازی، متخصصین و مهندسین معماری

شابک: 1-33-�24�-��4
کلیدواژه ها:

• ساختمان های تجاری 
• کل ساختمان

• مهندسی سیستم
• ساختمان های متراکم

در اين کتاب که نگارش آن تحت نظر وزارت انرژی اياالت متحده امريکا و با همکاری موسسات و مراکز 
علمی بسیار معتبر صورت گرفته است، نوع جديدی از ساختمان سازی در سازه های تجاری مورد بحث 
قرار می گیرد. اين سازه ها درواقع ساختمان هايی برای نسل بعد هستند. در اين ساختمان ها از روش 
کل ساختمان استفاده می شود که در آن تمامی مجتمع به عنوان يک سیستم نگريسته می شود که 
در آن برای باال بردن راندمان و پايین آوردن هزينه هايی نظیر هزينه ی سوخت و انرژی تمهیدات شبه 

اکولوژيک انديشیده می شود که هزينه های اين امور را به نحو چشم گیری کاهش می دهد.
تجربه ی اين نوع سازه ها هنوز تنها در کشورهای فوق پیش رفته ای مانند امريکا میسر شده است اما 
نیز  ديگر  کشورهای  خصوصی  و  دولتی  بخش های  برای  می تواند  ساختمان ها  اين  اقتصادی  صرفه ی 
جذاب باشد. امر مهم در اين میان اين است که به کارگیری اينگونه سیستم ها مستلزم طراحی بسیار 
دقیق يک سلسله مقررات برای همکاری بخش های مختلف خدمات ساختمانی است که پیچیدگی های 
آن تا حدی در کتاب گشوده شده است اما مکررا در اين کتاب بر اين نکته تاکید شده که بدون وجود 
نخواهد  وجود  مدرن  فوق  سازه های  از  مناسب  برداری  بهره  امکان  صريحی  و  روشن  قوانین  چنین 
داشت. اينگونه سازه ها البته تنها در بخش های تجاری که مصرف سوخت بیش از اندازه و نا همزمان 

داشته و امکان چنین تراکمی در امور مالی و انرژی آنها وجود دارد قابل استفاده است.

• مقررات تنظیمی
• بازيافت

• اقتصاد سوخت



11�

عنوان: مديريت انرژی در ساختمان ها )علمی-کاربردی(

نويسنده:  مارکوس دوشا و هانس هرتل
مترجم: حسن گل شیرازی

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1382

مخاطبان:  مديران انرژی، مديران شهری، متخصصین مسائل زيست محیطی، مهندسین ساختمانی، 
معماران و اساتید و دانشجويان معماری، طراحان سیستم های تهويه و تامین انرژی ساختمان ها

X-��-�24�-��4  :شابک
تعداد صفحه: 248

تیراژ: 3100

 اين کتاب چنانکه از نام آن بر می آيد کتابی است در حوزه ی مديريت انرژی. اما درواقع بیش از اين 
می کوشد تا در اين شاخه، جای گیرد. به عبارت ديگر اين کتاب، سازه ای آکادمیک است که به شکل 
مدام هدف خود را ارائه ی مباحثی برای مديريت بهتر انرژی معرفی می کند و می کوشد بحث های مهم 

مطروحه در اين خصوص را پوشش دهد.
 به اين ترتیب اين کتاب به تالیفی شبیه به کتب درسی بدل شده که در آن بحث از ضرورت مديريت 
انرژی آغاز می شود.اينکه در چه مواردی بايد انرژی را مديريت کرد، بحث بعدی کتاب است. پس از اين 
مقدمات کتاب اصول بنیادی مديريت انرژی، وظايف مديريت انرژی، امکانات و ابزارهای کمکی برای 
پشتیبانی از وظايف مديريت انرژی و اصول سازماندهی را مورد بحث قرار می دهد. سپس نويسندگان 
بخش  اين  در  کرده اند.  بررسی  موضوع  بیشتر  شکافتن  برای  چندی  کاربردی  نمونه های  و  تجارب 
فصل ها  اين  در  گرفته اند.  قرار  بحث  مورد  نويسندگان  توسط  ساختمانی  بزرگ  و  کوچک  طرح های 
خواننده با چگونگی به کاربردن سیستم های مديريت انرژی در پروژه ها آشنا می شود و تکنیکهايی را 
برای اين کار در کنار اين مثال ها می آموزد. در بخش بعد، خواننده در می يابد که اکنون شیوه ی تامین 
مالی و صرفه جويی اقتصادی برای عملی کردن اين طرح ها چیست. و بار ديگر در اينجا نیز مثالی از 
يک پروژه در شهر اشتوتگارت آورده می شود تا خواننده از چگونگی تامین منابع مالی آگاه شود. فصل 
آخر اين کتاب به رابطه ی میان خصوصی سازی و مديريت انرژی پرداخته است تا با نگاهی به تحوالت، 

بتواند حدس هايی درباره ی آينده مطرح کند.
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عنوان كتاب: ساختمان هايي براي قرن بیست و يك )دفتر فن آوري ساختمان 
سازي برنامه ايالتي و مجمعي طرح استراتژيك(

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك:��4-�24�-�3-3
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: �3- رنگي

در اين كتاب در ابتدا روند مصرف انرژي و اثر آن بر طرح مورد بحث ارزيابي مي شود و سپس اهداف 
بررسي شده و با تعیین اولويت ها، روش هاي گسترش مشاركت بخش هاي مختلف تعیین شده است. 
برسي وضعیت موجود، اندازه گیري میزان مصرف انرژي در ساختمان ها، صنعت ساختمان، روند بازار، 

اهداف و مزاياي برنامه و راهكارها از جمله موضوعات مورد بررسي در اين كتاب است.
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كتاب: ويژگي هاي مصرف انرژي در سیستم هاي گرمايشي و  عنوان 

تهويه اي هوا در ساختمان تجاري
كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 

مصطفي شريف النبي
سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: ��4-�24�-85-4
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 208- رنگي

تهويه اي  و  گرمايشي  سیستم هاي  در  انرژي  مصرف  جلدي  سه  مجموعه  از  دوم  جلد  كتاب  اين 
ساختمان هاي تجاري در اياالت متحده است. گزارش حاضر بر روي مصرف انرژي جانبي، انرژي مورد 
به  از سیستم هاي سرمايش  و سرما در ساختمان، دفع هواي گرم خارج شده  توزيع گرما  براي  نیاز 

بیرون از ساختمان و حركت هوا به منظور تهويه، تمركز يافته است.
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عنوان كتاب: قوانین انرژي ايالت واشنگتن )قواعد ارزيابي قوانین انرژي در 
بخش غیر مسكوني(

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي

سرپرست گروه ترجمه: هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: ��4-�24�-41-2
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: �8- رنگي

استفاده  براي  را  انرژي ساختمان  قوانین  موفق  برنامه هاي  كتاب،  اين  در  انجام شده  موردي  مطالعه 
ساير اياالت به عنوان يك مدل فني كمكي در حمايت از برنامه استاندارد وزارت انرژي امريكا ارائه 
مي كند. اولین مساله  مورد بحث در اين طرح، مسئله ساختمان هاي جديد مسكوني و تجاري است كه 
فناوري هاي ممكن از لحاظ فني و اقتصادي را براي حذف هدر روي انرژي به كار نمي برند. اين طرح 
مي كوشد طراحي و احداث ساختمان ها را با حفظ انرژي و به كار گیري قوانین و استانداردهاي كارآيي 

انرژي كه از لحاظ فني، اقتصادي و زيست محیطي مناسبند، توسعه دهد.
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عنوان: صرفه جويی کنندگان انرژی

ieeo :نويسنده
مترجم:  گروه مترجمین زير نظر هادی شعبانزاده 

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1382

مخاطبان:  مخاطبان عام مصرف کننده ی انرژی، مديران انرژی، معماران
شابک: 4-3�-�24�-��4

کلیدواژه ها:
• عايق بندی

• سیستم های تهويه
• سیستم های گرمايی

• معماری
• رنگ های ساختمانی

• مصالح ساختمانی
• لوازم خانگی

اين کتاب يک کتاب آموزشی جهانی برای فراگیری روش های کاهش هزينه ی مصرف سوخت است. در 
اين کتاب نويسندگان کوشیده اند تا با به کار گیری مدرن ترين شیوه های ساخت و ساز، شیوه هايی 
برای صرفه جويی در مصرف سوخت پیدا کنند. طبق گفته ی کتاب اين دستورالعمل ها می تواند تا 50 
درصد از میزان مصرف انرژی بکاهد که اين امر ال اقل در کشورهايی که هزينه ی انرژی باالست امری 

است بسیار اقتصادی که خانواده ها نمی توانند از آن چشم پوشی کنند. 
انرژی و  ارائه شده که تصور خواننده را در مورد چیستی  در اين کتاب آمار های کوتاه و قابل فهمی 
شیوه های مصرف آن روشن تر از پیش می کند. با جلوتر رفتن از حد همین داده های ساده است که در 
پايان کتاب مولفین دست به کاری جالب می زنند و دستورالعملی برای خريد تک تک لوازم برقی منزل 
ارائه می کنند که می تواند هر فرد عادی را به خريدار حرفه ای اين لوازم بدل کند و از اين راه به کاهش 

مصرف سوخت خانگی کمک شايانی کند.
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عنوان: مدل تقاضای بخش مسکونی

نويسنده: گروه نويسندگان
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

زمان انتشار: 1382
تیراژ: 3100

مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، مهندسان عمران، سیاستگذاران حوزه ی مسکن
تعداد صفحات: 284 صفخه، مصور، رنگی

شابک: 1-4�-�24�-��4

اگرچه میزان مصرف انرژی در بخش مسکن، يا به عبارت بهتر مصرف کنندگان خرد، نسبت به بخش 
صنعتی يا مصرف کنندگان عمده، کمتر است، اما به لحاظ پیچیدگی عوامل موثر، و فراگیری تاثیر سوء 
يا حسن مديريت در اين حوزه، می توان با اطمینان از تاثیرگذار بودن چگونگی مصرف انرژی در بخش 

مسکونی، بر میزان بهینه سازی مصرف سوخت سخن گفت.
متحده ی  اياالت  کشور  در  انرژی  مصرف  از  بخش  اين  چگونگی  توصیف  به  بررسي   مورد  كتاب 
الگوهای مصرف   ، كرده  مختلف تالش  فاکتورهای  به  توجه  با  و  تفصیلی  نحوی  به  و  آمريکاپرداخته 
مسکونی، اشکال مختلف ارائه ی انرژی به بخشهای مسکونی، نحوه ی شکل گیری بازار انرژی در اين 

بخش، و باالخره ضريب نفوذ مديريت تخصصی در اين بازار را ارزيابی و به تصوير بكشد. 
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عنوان كتاب: بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ايران

مولف: دکتر وحید قباديان
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382- چاپ دوم
تیراژ: 4000 نسخه

شابك: �-��4-03-38�3
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته های مرتبط

تعداد صفحات: �44- رنگي

اين کتاب شامل سه بخش و چهارده فصل است. در بخش اول اقلیم و تقسیم بندی معماری اقلیمی 
به تقسیم  اين عوامل بررسی شده است، سپس مولف  از  اقلیمی و خصوصیات هريک  ايران، عوامل 
بندی و شرايط آب و هوايی مناطق مختلف ايران پرداخته و در رابطه با هر منطقه، خصوصیات اقلیمی، 
بافت شهری، فرم بنا، ابنیه مسکونی و نوع مصالح را مورد بحث قرار داده است. در بخش دوم، سازمان 
فضای شهری و پیشینه تاريخی ساختمانهای مختلفی مانند ابنیه تجاری، مذهبی، آموزشی و خدماتی 
عنوان و تمهیدات اقلیمی به عمل آمده در هريک از اين ساختمانها در اقلیم های متفاوت ذکر شده 
است. در بخش ضمائم که آخرين بخش کتاب را تشکیل می  دهد، آمار اقیمی شهرهای مختلف ايران 
و آمار مصالح ساختمانی مورد استفاده در هر منطقه و فهرست نام مکانها، منابع و اشکال ذکر شده 

است.
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عنوان كتاب: طراحی اقلیمی اصول نظری و اجرايی کاربرد انرژی در ساختمان

نويسندگان: دانلد واتسون- کنت لبز
مترجمان : دکتر وحید قباديان- محمد فیض مهدوی

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1382- چاپ چهارم

تیراژ: 3000 نسخه
شابك: ��4-03-3311-5

گروه مخاطب: بزرگسال- رشته های مرتبط
تعداد صفحات: �24- غیر رنگي

کتاب طراحی اقلیمی يکی از کتب مرجع در زمینه طراحی ساختمان با توجه به محیط اقلیمی بوده و 
مورد استفاده اکثر دانشگاه های معتبر و مراکز تحقیقاتی است. اين کتاب به سه فصل تقسیم می شود. 
در فصل اول اصول نظری در خصوص حرارت، خورشید، باد، تهويه، آب، زمین، گیاه و روش های استفاده 
از آنها در جهت تامین آسايش انسان در ساختمان و محیط اطراف آن مطرح شده است.در فصل دوم با 
عنوان »پنجاه روش علمی و اجرايی«، روش به کار گیری اصول ذکر شده در فصل اول همراه با استفاده 
از اشکال و گرافیک بسیار قوی و تقسیم بندی روشهای مختلف اجرايی به منظور استفاده از هر يک 
از شرايط اقلیمی بررسی شده است . فصل آخر کتاب مربوط به کتب و جزوات تالیف شده در زمینه 
طراحی اقلیمی است که بر اساس فهرست موضوعی دسته بندی شده اند  و به راحتی می توان لیست 

کتابهای مورد نظر را پیدا کرد.
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عنوان بروشور: نكات آموزنده در خصوص گرمايش منزل

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: 1382

داشتن  نگه  گرم  با  توجهي  قابل  میزان  به  زمستان  در  منزل  گرمايش  هزينه هاي  و  انرژي  مصرف 
منزل)جلوگیري از نفوذ هواي گرم به خارج( و همچنین به كار گیري مناسب سیستم هاي گرمايشي 
قابل كاهش است. با توجه و به كار بستن نكاتي كه در اين بروشور آمده است- از جمله بستن كامل 
مي توانند مصرف  ...- شهروندان  و  گرم  لباس  از  استفاده  گرمايش،  كاهش محدوده  پنجره ها،  منافذ 

سوخت را در منازل به میزان قابل توجهي كاهش دهند.
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عنوان بروشور: طراحي ساختمان با توجه به بهینه سازي مصرف انرژي

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: 1383

به شهروندان كمك مي كند در هزينه هاي  انرژي  بهینه سازي مصرف  به  با توجه  طراحي ساختمان 
انرژي به میزان قابل توجهي صرفه جويي كنند و در تابستان و زمستان دماي مطلوبي در منزل احساس 
توجهي  قابل  میزان  به  زيست  محیط  گلخانه اي،  گازهاي  انتشار  میزان  كاهش  با  طرفي  از  و  كنند 
محافظت مي شود. اين بروشور با ارائه توضیحاتي در زمینه  انتخاب زمین، مصالح ساختماني، طراحي 
داخلي ساختمان و محل قرار گیري اتاق ها، اندازه و محل قرار گیري پنجره ها، سیستم هاي گرمايشي، 
فضاسازي اطراف ساختمان و توصیه هاي مبحث نوزده مقررات ملي ساختمان، سعي دارد تا لزوم توجه 

به طراحي ساختمان به منظور كاهش مصرف سوخت را براي مخاطب به تصوير بكشد.
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عنوان: بخش لوازم خانگی و ساختمان

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1383

مخاطب: عموم مردم

در اين دفترچه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با معرفی فعالیت های خود  بیان می کند که چه 
بخشی از فعالیت هايش با صنايع لوازم خانگی ارتباط دارد. در متن اين دفترچه، فعالیت های شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت در بخش لوازم خانگی و بخش صنعت ساختمان ومسکن گنجانده شده 
است. در ضمن فعالیت هايی که ممکن است بهینه سازی مصرف سوخت در آينده تجربه کند در اين 
و می خواهد  پنج ساله سوم توسعه است  نیاز طرح  به  پاسخ  اين دفترچه درواقع  متن ذکر شده اند. 

حوزه های فعالیت و اولويت ها را در راستای اين طرح بیان کند.
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عنوان بروشور: انتخاب آبگرمكن مناسب

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: 1383

امروزه حدود 25 درصد انرژي مصرفي در منازل صرف گرمايش آب مي شود. هزينه مربوط به آب گرم 
و میزان سوختي كه صرف آن مي شود مي تواند با انتخاب مناسب و استفاده صحیح از يك آبگرمكن، 
كاهش يابد. در اين بروشور، مخاطبان با نحوه انتخاب آبگرمكن مناسب و چگونگي استفاده درست از 

آن آشنا مي شوند.
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عنوان بروشور: عايق گذاري در منزل )بروز میعان و عايقكاري حرارتي(

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: 1384
در اين بروشور، مولف با بیان و توضیح انواع میعان، داليل ايجاد آن، اثرات ناشي از میعان، چگونگي 
را  نقش عايقكاري حرارتي در كاهش مصرف سوخت در ساختمان  و عايقكاري حرارتي،  كنترل آن 

شرح داده است.
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عنوان: نكات آموزنده در خصوص بخاري گازي بدون دودكش

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: 1384

بدون  گازي  بخاري  از  حمايت  هدف  با  كشور  سوخت  مصرف  سازي  بهینه  شرکت  بروشور،  اين  در 
دودكش و ترويج فرهنگ تولید و مصرف اين محصول مطابق با استانداردها و معیارهاي بین المللي، 

نكاتي مهم همراه با آمار و اطالعات در اين زمینه ارائه كرده است.
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عنوان: طراحی سیستم های خورشیدی ساختمان در ايران

نويسنده:  دکتر مجید رئوفی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار:  1385
سازه های  مهندسان  محیطی،  زيست  مسائل  متخصصین  مديران شهری،  انرژی،  مديران  مخاطبان:  

مختلف پر مصرف
شابک:  �3-85�8-��4-��8-�

تعداد صفحه: 420
تیراژ: 2000

اين اثر يک اثر تالیفی درباره ی استفاده از انرژی خورشیدی در ايران است و نويسنده ی اين کتاب با 
سوابق درخشان خود پا در اين مسیر گذاشته و برای بررسی شرايط ايران، کار خود را از سیستم های 
تهويه و ذخیره ی انرژی سنتی در ايران آغاز کرده است و سپس با توجه به آموزه های اين سیستم ها و 

شرايط خاص ايران بحث سیستم انرژی خورشیدی و استفاده از آن را در صنايع مطرح کرده است.
اين کتاب بحث را از شیوه ی محاسبه ی انرژی خورشیدی آغاز می کند و سپس به محاسبه میزان انرژی  
خورشیدی قابل استفاده در نقاط مختلف ايران می پردازد، سپس به شیوه ها و وسائل مختلف گردآوری 
اين انرژی عظیم طبیعی می پردازد و مسائل فنی چگونگی اين گرد آوری را مطرح می کند و ابزارهای 
مختلف را مورد تدقیق رياضیاتی قرار داده، نحوه ی محاسبه ی عملکرد و بازده آنها را بررسی می کند. 
پس از آن نويسنده از کاربردهای مختلف اين انرژی سخن به میان آورده و کاربرد انرژی خورشیدی 
را در انواع سازه ها و سیستم ها نشان می دهد. پس از آن نويسنده انواع موتورهای خورشیدی را نیز 
بررسی کرده است تا در فصل آخر به طرح کوير سبز برسد و با توجه به مسائل پیش گفته، طرحی را 
برای معنا دادن به حرف های تئوريک پیشین طرح کند و نظامی را خاص شرايط محیطی ايران معرفی 

کند که در آن انرژی خورشیدی می تواند تاثیر به سزايی بر توسعه ی مناطق دور دست بگذارد.
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عنوان: صرفه جويی در مصرف انرژی

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

مخاطب: عموم شهروندان

بتوانند امور مربوط به بهینه سازی را در  اين دفترچه، راهنمايی برای تمام شهروندان است تا خود 
محل زندگیشان سامان دهند. در اين دفترچه، مسائل بسیار متفاوتی نظیر اتالف انرژی گرمايی، اتالف 
برق در وسائل برقی پر مصرف، اتالف آب و .... مطرح شده اند و تمامی اين مسائل با ذکر مثال و تصوير 
برای خواننده ی غیر متخصص قابل فهم شده اند. تاکید اصلی اين کتاب بر چگونگی پايین بردن مخارج 
صرف شده برای انرژی است. در اين کتاب راهنمايی های موثری ذکر شده و به خوانندگان اين امکان را 

داده تا خود به آسیب شناسی سازه های مسکونی شان بپردازند و کار تعمیرات را انجام دهند.
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عنوان كتاب: معماري خورشیدي غیرفعال

نويسنده: ادوارد مازريا
مترجم : مهندس بیژن آقازاده

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

شابك: ��4-81�5-�0-2
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته های مرتبط

تعداد صفحات: 328- غیر رنگي

به كار مي روند.  براي طراحي اصولي يك ساختمان خورشیدي  اين كتاب حاوي اطالعاتي است كه   
مطالب اين كتاب مجموعه اي است از تئوري هاي عمومي انرژي خورشیدي، گرما و آسايش حرارتي، 
الگوها و مباني طراحي اين سیستم و نحوه محاسبات اجرايي آن و معرفي انواع مختلف سیستم هاي 
غیرفعال و نمونه هاي اجرا شده هر سیستم همراه با همراه با اطالعات اجرايي براي اثبات عملي بودن 

آن ها در حوزه وسیعي از اقلیم ها.
اين كتاب درصدد ايجاد ارتباطي ويژه با عوامل طبیعي است تا بدين وسیله بتوان از انرژي هاي بالقوه 

محیط به صورت مداوم بهره گرفت.
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عنوان كتاب: بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138

گروه مخاطب: بزرگسال- عام

در كتاب »بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان«، انواع روش ها و سیستم هاي كنترل حرارتي)سرمايش 
و گرمايش( معرفي و بر انتخاب دقیق و به كارگیري صحیح لوازم خانگي تاكید شده است. همچنین 
مبحث �1 مقررات ملي ساختمان و بهینه سازي ساختمان هاي در حال ساخت نیز با زباني ساده و قابل 
درك براي عموم مردم با هر سطحي از تحصیالت شرح داده شده است. روش هاي بیان شده در اين 
كتاب براي بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان، در هر شرايطي از زندگي قابل اجرا و عملي است.
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Solar Water Heating Systems :عنوان بروشور

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: �138

امروزه با توجه به افزايش بهاي سوخت هاي فسیلي و عوامل زيان آور زيست محیطي در استفاده از 
انرژيهاي فسیلي استفاده از منابع انرژي تجديد پذير نظیر انرژي بادي، انرژي آبي، انرژي زمین گرمايي 
و انرژي خورشیدي از بخش هاي اساسي سیاست انرژي متعهدانه براي آينده است. در اين راستا انرژي 
خورشیدي يكي از منابع تامین انرژي بدون اثرات مخرب زيست محیطي به شمار مي رود كه از ديرباز 
به طور گسترده اي مورد استفاده بشر قرار گرفته است.در اين بروشور با توضیح اهمیت استفاده از 
انرژي خورشیدي در ايران به بیان مزايا و چگونگي استفاده از آبگرمكن خورشیدي در ايران پرداخته 

شده است.
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عنوان: بهینه سازی مصرف سوخت در سیستم های حرارت مرکزی

نويسنده: مجید سلطانی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: �138
مخاطبان: مهندسان انرژی، دانشجويان، مهندسان ساختمان

شابک: �88-85�8-��4-�8-�

مساله ی سوخت های فسیلی، و حاشیه های پیرامون آن، يکی از مسايلی است که نقشی محوری در 
جستجو ها و بررسی های علمی قرن بیست ويکم بازی می کند. مهم ترين وجه اين مساله، پايان پذير 
بودن منابع سوختی، و چگونگی استفاده ی حداکثری از میزان باقیمانده ی اين منابع در سالهای پیش 

روست. 
در اين کتاب محور اصلی شناساندن اصولی و کامل سیستم ها يا سامانه های حرارت مرکزی به مخاطب 
است، اين امر در نه فصل و با توجه به ابعاد مختلف سامانه های حرارت مرکزی، از قبیل انواع مختلف 
انواع  و  ساختمان،  در  حرارت  توزيع  مختلف  سیستم های  و  ديگها  بازدهی  میزان  حرارت رسانه ای، 
مختلف مشعل و فن، و مزيت آنها نسبت به يکديگر، و موارد تخصصی ديگر، محقق می شود. در فصل 
دهم نیز، نويسندگان با تکیه بر آنچه که در فصول پیشین ارائه کرده اند، دستورالعمل هايی پیش روی 
مخاطب متخصص خود، می گذارند که می توان با رعايت آنها، به حداکثر رضايت با صرف حداقل مواد 

و منابع امیدوار بود. 



13�

عنوان: خدمات انرژی روستايی

مترجم: دکتر امیرعباس صديقی، مريم صاحب علم
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: �138
مخاطبان: مديران انرژی، مديران سیاستگذاری فرهنگی، دانشجويان مديريت، مهندسان انرژی

شابک: �-��8-��4-2553-�1
کلیدواژه ها:

• سوخت
• مديريت سوخت

• روستاها
• جوامع در حال توسعه

• جوامع روستايی
• مديريت اجتماعی

• سنت و مدرنیته

مديريت  مسايل  ترين  پیچیده  از  يکی  روستاها،  در  سوخت  مصرف  ساماندهی  و  کنترل  مساله ی 
کالن انرژی است. اين مساله علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه، به جهت نسبت میان بافت 
میان  ارگانیک  رابطه ی  فقدان  و  تمرکز  و عدم  از يکسو،  ديرپای جامعه   و سنتهای  اجتماعی روستا، 
مديريت مرکزی و جوامع روستايی از سوی ديگر، اهمیت اين قضیه را دو چندان می کند. در کشورما 
نیز، اهمیتی افزونتر دارد. اگرچه فاصله ی معنادار میان تعداد شهرنشینان و روستانشینان در ايران، و 
نیز افزايش مداوم اين فاصله، خود نشانه ای از يک نابسامانی است، اما اين نکته نبايد ما را به اشتباه 
انداخته و به اين توهم نزديک کند که مساله ی بهبود مصرف سوخت در روستاها اهمیت يا اولويت 

چندانی ندارد.
اين کتاب که در شش فصل و يک ضمیمه تهیه شده، از توصیف کامل انواع مختلف مصرف انرژی در 
روستاها، اعم از سنتی و مدرن، آغاز می کند و پس از ارائه ی کامل مشخصات مختلف روستايیان، و 
خدمات مختلفی که می توان  برای آنان در نظر گرفت، کار خود را با ارائه ی پیشنهادهايی در حوزه ی 
خدمات انرژی پايان می بخشد. يکی از وجوه ممیزه و امتیازات مثبت اين کتاب، فصل نهايی آن است 
نحوه ی  با  را  خود  مخاطب  و  دارد،  اختصاص  خاص  مثالهای  جزئی  بررسی  و  موردی  مطالعات  به  که 

پیاده سازی آنچه در کتاب به صورت تئوريک ارائه شده آشنا مي سازد.
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با  مرتبط  تولیدکنندگان محصوالت  از  آئین نامه حمايت  عنوان: 

بهینه سازی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

تیراژ: 1000 جلد
سال انتشار: �138

مخاطب: دستگاه ها و نهادهای مرتبط دولتی، مديران انرژی، تولیدکنندگان محصوالت مرتبط با بهینه 
سازی و دستگاه های اجرايی مرتبط با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

اين آئین نامه صورتی قانونی دارد وبه شکل يک قانون مصوب به چاپ رسیده است. وزارت نفت، وزارت 
و کشاورزی،  وزارت جهاد  و شهرسازی،  وزارت مسکن  وزارت کشور،  معادن،  و  وزارت صنايع  نیرو، 
سازمان حفاظت محیط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور مخاطبان اين آئین نامه هستند 
که هیات وزيران در جلسه ی مورخ 138�/2/5 خود بنا به پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزی 
رسانده  تصويب  به  آن را  کشور  کل   138� سال  بودجه  قانون   11 تبصره  الف  بند  استناد  به  و  کشور 

است.
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عنوان: مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138

مخاطب: مديران انرژی، مهندسان و معماران

مقررات ملی ساختمان در تمامی نقاط الزم االجراست و در تمامی پروژه های ساختمانی، سازندگان 
ملزم به رعايت مفاد آن هستند. مبحث نوزدهم اين مقررات اشاره به يکی از مباحث بیست  گانه ای 
دارد که در مقررات ملی منتشره توسط نظام مهندسی آمده و درباره ی ضرورت استفاده از راهکارهايی 
برای صرفه جويی مصرف انرژی است. در اين جزوه با بیان چیستی اين مبحث، مراحل سراسری شدن و 
الزم االجرا بودن اين مقررات توضیح داده شده و جزئیات عملیاتی اين طرح نیز در اين جزوه به اشاره 
بیان شده  است. در پايان، اين جزوه حاوی اطالعاتی پیرامون مزايا و فوايد استفاده از اين مقررات و 

تمهیدات است.
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عنوان: عايق کاری حرارتی ساختمان

نويسنده: گروه تسک فورس
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار:  �138
مخاطبان:  مديران انرژی، مديران دولتی بخش نفت، انرژی و مسائل وابسته، معماران و دانشجويان و 

اساتید معماری و شهرسازی
شابک:  3-�3-2553-��4-��8

 تعداد صفحه: ��
تیراژ: 3000

اين کتاب تالیفی فنی است که در آن تالش شده تا اصول عايق کاری ساختمانی مورد بررسی قرار 
از مصالح و فرآورده های مورد  اول،  بنابراين در بخش  گرفته و راه ها و هزينه های آن بررسی شوند. 
استفاده در بهینه سازی پوسته خارجی سخن به میان رفته است. در اين فصل، مشخصات فنی انواع 
عايق های پوسته ی خارجی بررسی شده و اين عايق ها به شکل فنی به خواننده معرفی می شوند. در 
فصل دوم، اما انواع شیوه های عايق کاری حرارتی پوسته ی خارجی ساختمان مورد بحث قرار گرفته  و 
عايق کاری، اين بار در يک تقسیم بندی بر حسب جايگاه آن ها در ساختمان مورد بحث قرار گرفته اند. 
با اين مقدمات، از انتخاب شیوه های مطلوب برای ساختمان های موجود صحبت به میان رفته است و 
در فصل پايانی، خواننده با برآورد هزينه ی اجرايی شیوه های انتخاب شده برای عايق کاری حرارتی 
ساختمان های موجود روبرو می شود. اين کتاب در کل جزوه ی کوچکی است که اگرچه در آن از داده ها، 
جداول و محاسبات تخصصی استفاده شده، اما به نوعی کتابی مقدماتی و يا راهنمای عملی است برای 
کسانی که در صنعت ساختمان سازی مشغول به کار هستند و می خواهند به اطالعاتی درباره ی عايق 

کاری حرارتی ساختمان در حجم اندک دست پیدا کنند.
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عنوان كتاب: جزئیات عايقكاري حرارتي در ساختمان

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138
تیراژ: 3000 نسخه

گروه مخاطب: بزرگسال-رشته هاي مرتبط
تعداد صفحات: 152- رنگي

اين كتاب به منظور راهنمايي مخاطب درباره چگونگي عايقكاري حرارتي ساختمان ها بر اساس مبحث 
�1 مقررات ملي ساختمان تهیه شده و شامل سه بخش است: در بخش اول راه كارهاي كلي براي بهینه 
به صورت شماتیك  به جزئیات نصب عايق  سازي در بخش ساختمان عنوان شده است. بخش دوم 
سري  دو  سوم  فصل  در  و  است  پرداخته  حرارتي  عايق  مصالح  براي  الزم  فني  مشخصات  با  همراه 

جزئیات اجرايي فاز 2 شرح داده شده است.
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عنوان: آسايش حرارتي)رهیافتي در بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان(

مولفان: مهدي معرفت- امیر امیدوار
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: �138
تیراژ: 1500 نسخه

شابك: ��8-��4-2553-�4-8
گروه مخاطب: بزرگسال-رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 1�0- رنگي

با  با تعمق در آن  از مباحثي است كه در نگاه اول شايد ساده و  آسايش حرارتي در ساختمان يكي 
و  ساختمان  مهندسان  معماران،  براي  است  راهنمايي  كتاب  اين  است.  همراه  زيادي  پیچیدگي هاي 
تاسیسات، دانشجويان و عالقه مندان به بحث بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان. اين كتاب شامل 
هفت فصل به اين شرح است: معرفي آسايش حرارتي و روش هاي مطالعه آن، فرايندهاي انتقال حرارت 
حرارتي  نارضايتي  ايجاد  عوامل  حرارتي،  آسايش  مدل هاي  انواع  معرفي  محیط،  و  انسان  بدن  میان 
موضعي، چگونگي استفاده از معادالت آسايش حرارتي در تحلیل همزمان با مصرف انرژي، آسايش 

حرارتي در ايران و تشريح مباحث ويژه.
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ايجاد  هزينه،  کاهش  رادياتور،  ترموستاتیک  شیوه های  عنوان: 

محیط مطلوب و بهینه سازی مصرف سوخت
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: �138
مخاطب: طراحان سیستم های حرارتی ساختمانی، معماران و شهروندان

شیر ترموستاتیک برای رادياتور، ابزاری است که در کشور ما چنانکه بايد مورد استفاده قرار نمی گیرد 
بسیاری از ساختمان ها از شیرهای مکانیکی ساده برای رادياتورها استفاده می کنند. اين درحالی است 
که شیر ترموستاتیک به وضوح به مصرف بهینه ی انرژی در ساختمان کمک می کند. در اين دفترچه 
تالش شده چیستی، نحوه ی عملکرد، محاسن و ضرورت استفاده از اين شیرها به مخاطب گفته شود. 
اين دفترچه صرفه جويی بیست درصدی در مصرف انرژی را برای استفاده کنندگان از اين گونه شیر 
آالت پیش بینی کرده و داليل اين پیش بینی را نیز به شکل واضح و قابل درکی برای مخاطب خود 

توضیح داده است.



14�

عنوان بروشور: صرفه جويي در مصرف انرژي

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138

گروه مخاطب: بزرگسال- عام

مصرف  در  جويي  صرفه  منظور  به  ايراني  خانواده هاي  میان  در  سازي  فرهنگ  هدف  با  بروشور  اين 
انرژي، تهیه شده است. در اين مجموعه برخي از راه كارهاي صرفه جويي انرژي از قبیل عايق كاري و 
هوابندي، طراحي فضاي اطراف خانه، كاهش استفاده غیر ضروري از روشنايي، چگونگي جلوگیري از 
هدر رفتن انرژي از طريق پنجره ها و ... معرفي شده است. خانواده هاي ايراني مي توانند با انجام اين راه 
كارها انرژي مصرفي خانه خود را كاهش دهند و با در نظر گرفتن خانه خود به عنوان سیستم مصرف 

كننده انرژي با قسمت هاي مجزا، طرح جامع بهینه سازي انرژي خانگي را اجرا كنند.
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عنوان بروشور: فراموش نكنید. سهم من از دنیا و منابع آن به اندازه 

شماست !
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

گروه مخاطب: بزرگسال- عام
سال انتشار: �138

در اين بروشور با تاكید بر لزوم بهینه سازي مصرف انرژي براي استفاده نسل آينده، به بیان راه كارهايي 
در خصوص چگونگي كاهش مصرف انرژي در فعالیت هاي روزمره يك خانواده در خانه پرداخته است.
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عنوان: زمستان هاي گرم با مصرف درست انرژي 
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: �138

در اين بروشور با استفاده از تصوير سازي و بهره گیري از جمله هاي آموزشي ساده و قابل فهم سعي 
شده تا مهمترين و اساسي ترين پارامتر هاي صرفه جويي در مصرف انرژي به مخاطب عرضه شود.

انرژي در  بهینه سازي  ارتقاء  راه كارهاي  با  را  اما هماهنگ مخاطبین  آيتم مجزا،  تصاوير در 23  اين 
ساختمان آشنا مي سازند.



14�
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عنوان: پژوهش و فناوری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138

مخاطب: پژوهشگران دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی

اين کتاب به منظور ايجاد رابطه میان محققین و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تهیه شده است. 
در اين کتاب با طرح جايگاه پژوهش و تحقیق در ساختار مجموعه های دولتی مرتبط با سوخت و در 
راس آن ها شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، و اهداف اين شرکت از تحیقیق و پژوهش، راههايی 
برای ايجاد ارتباط با مراکز آکادمیک مطرح شده است. درواقع فرايند پذيرفته شدن طرح تحقیق و 
انجام حمايت از سوی اين مجموعه، در شکل مدل های تصويری نمايش داده  شده اند تا مخاطبین اين 
اثر بتوانند از اين راه ها برای ايجاد همکاری علمی با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت استفاده کنند. 
دياگرام ديگری نیز در پايان اين دفترچه وجود دارد که نحوه ی ياری از اين پروژه ها را نشان می دهد.
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عنوان بروشور: پروژه هاي پژوهشي جاري در سال �138

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: �138

در اين بروشور قسمت هايي از پروژه هاي پژوهشي انجام شده در سال �138 گردآوردی شده است. 
در خصوص هريك از اين پروژه ها، عالوه بر تشريح هدف و ضرورت انجام پژوهش مورد نظر، مجري و 

مدت زمان انجام آن و همچنین خالصه اي از نتايج پژوهش در قالب خدمات ارائه شده است.
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عنوان بروشور: چكیده اي از نتايج پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

سال انتشار: �138

برخي از پروژه هاي مطرح شده در اين بروشور عبارتند از: بهینه سازي مصرف انرژي در ايستگاه ها و 
خطوط انتقال گاز طبیعي، بررسي اثر سیستم تعمیر و نگهداري پیشگیرانه در كاهش مصرف انرژي 
فرآيندهاي صنعتي، امكان سنجي استفاده از حرارت اتالفي كوره در ديگر قسمت هاي فرآيند تولید 
شیشه، بررسي سیتم هاي ريكاوري و امكان استفاده مجدد از انرژي بخار تلف شده در كارخانه هاي 
آمده  بروشور  اين  در  پژوهش ها  اين  نتايج  كامل  شرح  و  پروژه  از  قسمت هايي  كه  و...  سازي  كاغذ 

است.
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پايان نامه های دانشجويی حمايت شده از سوی شرکت بهینه  عنوان: 

سازی مصرف سوخت
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: �138
مخاطب: محققین دانشگاهی در زمینه های مديريت سوخت و انرژی، نفت، معماری، شهرسازی، صنعت 

خودرو

باشد  اين شرکت  فعالیت های  زمینه ی  نامه هايی که در  پايان  از  بهینه سازی مصرف سوخت  شرکت 
حمايت  می کند. درواقع دانشجويان عالقه مند به اين حوزه می توانند از حمايت مالی اين شرکت در 
صورت تصويب طرح پايان نامه استفاده کنند. اين دفترچه لیست پايان نامه هايی است که در سال های 
1380 تا �138 با حمايت اين سازمان انجام شده اند. در پايان نیز آماری کلی از تعداد اين رساله ها 
و موضوعات آن ها ارائه شده است. طبق اين آمار در اين مدت ��2 پايان نامه از 33 دانشگاه مورد 
حمايت قرار گرفته اند و 4030 میلیون ريال برای اين پايان نامه ها اعتبار مالی تخصیص يافته است. پر 
ثمر ترين موضوع، ساختمان و مسکن بوده  است و بیش از ديگر دانشگاه ها دانشگاه آزاد و صنعتی 

شريف طرح های قابل حمايت ارائه کرده اند.
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عنوان كتاب: مواد و تبصره های قانونی مرتبط با بهینه سازی مصرف 

انرژی در سالهای اجرای برنامه سوم
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1381
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

تعداد صفحات: 85- غیر رنگي

و  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  امور  قانونی  های  محمل  و  مقررات  از  آگاهی  منظور  به  مجموعه  اين 
دسترسی يکجا به آن، شامل مواد و تبصره های قانونی و آيین نامه های اجرايی مصوب مربوط به بهینه 
سازی مصرف انرژی در سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ايران توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور تهیه شده است.بخش اول اين کتاب مربوط 
به ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران و بخش 
دوم مربوط به ماده واحده ها، تبصره ها و آيین نامه های اجرايی قوانین بودجه سالهای 82-��13 کل 

کشور در ارتباط با بهینه سازی مصرف انرژی است.
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عنوان: لغتنامه ی مفاهیم انرژی

نويسنده: مهدی هاشمی، افشین جوان
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

زمان انتشار:1384
تیراژ:30000

مخاطبان: مهندسان انرژی، دانشجويان، مهندسان ساختمان
تعداد صفحات: 450 صفحه مصور، رنگی

شابک: �88-85�8-��4-�8-�

مجموعه ی مفاهیم مربوط به انرژی، سازنده ی شبکه ی به هم پیچیده ای است که برای تصمیم گیری، 
تعمق و يا ايجاد تحول در  سازمانها و حوزه ها ی مختلف اين بخش، بی گمان بايد بر آن شبکه، تسلطی 
نسبی داشت. کتاب لغتنامه ی مفاهیم انرژی، تالش دارد مخاطب خود را با اين شبکه ی مفاهیم آشنا 

کند، و او را به دل مجموعه ی روابط متقابل عناصر مهم و تعیین کننده ی مباحث انرژی بکشاند.
اين کتاب، که بیش از يک لغتنامه، و حتی گاه در حد يک دايره المعارف به معرفی دقیق عناصر متنوع 
حوزه ی انرژی پرداخته است، می تواند برای هر فرد عالقه مندی که بخواهد با فضای حاکم بر مباحث 
مصرف انرژی آشنا شود،  مورد استفاده قرار گیرد. يکی از ويژگیهای متمايز اين لغتنامه ، استفاده از 
تصاوير و توضیحات ساده فهم، و عالوه بر آن صفحه آرايی مناسب و کیفیت قابل توجه چاپ اين اثر 

است.
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عنوان: تبصره13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1385

مخاطب: مديران انرژی، تولیدکنندگان محصوالت مرتبط با بهینه سازی و دستگاه های اجرايی مرتبط 
با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 

اين کتابچه صورتی قانونی دارد وبه شکل يک قانون مصوب به چاپ رسیده است و حاوی تبصره 13 
قانون بودجه در سال 1385 و آئین نامه اجرايی آن است. هدف تبصره 13 عبارتست از دستیابی به 
توسعه پايدار شهری جهت حفظ محیط زيست و تحقق بیشتر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران که به دولت اجازه می دهد برای توسعه ی حمل و نقل عمومی و خارج 
کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1385، بیش از پنج میلیارد دالر را به اقدامات 
قانون در هیات  اين  قانون چگونگی عملیاتی شدن  اين  اجرايی  نامه ی  آئین  مقتضی اختصاص دهد. 

وزيران را شرح می دهد.



1�0

عنوان: نويسنده گان کودک و نوجوان به ما كمك كنید!

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مخاطب: نويسندگان کودک و نوجوان

سال انتشار: �138

با سوخت بايد ساخت ايرانی آباد مجموعه ای از دفترچه های تبلیغی قابل توزيع است که هدف آن ها 
به سوی مصرف  برای حرکت  آنان  از  و درخواست کمک  اقشار مختلف جمعیتی  قرار دادن  مخاطب 
بهینه ی سوخت در کشور بوده است. اين مجموعه در يک قطع ثابت به چاپ رسیده است اما مطالب 
اين  از  يک  هر  مخاطبان  و  رسیده اند(  چاپ  به  رنگی  تمام  ها  دفترچه  )اين  تصاوير  شده،  نگاشته 
دفترچه ها منحصر به فرد طراحی و نگاشته شده و شکلی متناسب با گروه مخاطبان به محتوای بصری 

و متن آن ها داده شده است.
از آنجا که نويسندگان کودک و نوجوان نقش مهمی در فرهنگ سازی دارند، يکی از اقشاری که بايد 
در جهت هم گام کردن آن ها با سیاست های توسعه کوشید اين قشر فرهنگی هستند. در اين بروشور 

از توسعه ی پايدار صحبت شده است که بحثی متناسب با گروه مخاطبین است.
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عنوان بروشور: گرافیست ها به ما كمك كنید!

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- گرافیست ها

سال انتشار: �138

به تعبیر بسیاري از محققان دانش ارتباطات، تصور ما از جهان تا حد زيادي وابسته به جهان مجازي 
است كه گرافیست ها پیش رويمان ترسیم كرده اند. به همین علت گروه هنرمندان نیز مي توانند به 
سهم خويش نقشي بايسته در آگاه سازي عمومي براي بهینه سازي مصرف سوخت به عنوان دغدغه اي 
با هدف  را  هنرمندان  بهینه سازي مصرف سوخت،  بروشور شرکت  اين  در  كنند.  ايفا  و حیاتي  ملي 

فرهنگسازي كاهش مصرف سوخت به ياري طلبیده است.
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عنوان بروشور: مديران صنايع به ما كمك كنید!

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- مديران صنايع

سال انتشار: �138

در اين بروشور، شرکت بهینه سازي مصرف سوخت با مخاطب قرار دادن مديران صنايع، كاهش مصرف 
سوخت در اين حوزه و فرهنگسازي در اين زمینه را خواستار شده است.
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عنوان بروشور: اساتید و آموزگاران به ما كمك كنید!

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- اساتید و آموزگاران

سال انتشار: �138

اساتید و آموزگاران به راحتي مي توانند به كودكان و جوانان بیاموزند كه اتالف منابع سوخت چگونه 
بهینه سازي مصرف  بروشور، شرکت  اين  در  كند.  دشوار  و  كننده  نگران  را  آنها  آينده  است  ممكن 
سوخت كشور، اساتید و آموزگاران را به منظور فرهنگسازي كاهش مصرف سوخت به ياري طلبیده 

است.
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عنوان بروشور: روزنامه نگاران به ما كمك كنید!

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- روزنامه نگاران

سال انتشار: �138

روزنامه اولین و بهترين عنصر فرهنگي است كه به وفور و به راحتي در اختیار افراد جامعه قرار می 
گیرد. از اين حیث مي توان بخش عمده اي از ضعف فرهنگي جامعه در بهره وري بهینه از انرژي را با 
ارائه اطالعات كافي و جامع درباره منابع فسیلي و حفظ محیط زيست به خوانندگان روزنامه يادآوري 
كرد. در اين بروشور شرکت بهینه سازي مصرف سوخت، روزنامه نگاران را براي نیل به هدف كاهش 

مصرف سوخت به ياري طلبیده است.
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عنوان بروشور: سینماگران به ما كمك كنید!

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- سینماگران

سال انتشار: �138

فیلم سازان اعم از كارگردانان، فیلمنامه نويسان، بازيگران و ... از جمله كساني هستند كه مي توانند 
امیدوار باشند محصول نهايي تالش جمعي شان بیشترين مخاطب را در بین مردم به خود اختصاص 
مي دهند. حال اگر اين هنرنمايي با الگوهاي رفتاري يك شهروند امروزي كه الزمه زيستن در هزاره 
انرژي و حفظ  از منابع  سوم است، تلفیق شود بدون شك مي توان فرهنگ صرفه جويي در استفاده 
محیط زيست را به شیوه ساده و با كمي ريزه كاري در البه الي تمامي برنامه ها به مخاطبین منتقل 

كرد.
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عنوان: کاريکاتوريست ها به ما كمك كنید!

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مخاطب: کاريکاتوريست ها

سال انتشار: �138

با سوخت بايد ساخت ايرانی آباد مجموعه ای از دفترچه های تبلیغی قابل توزيع است که هدف آن ها 
به سوی مصرف  برای حرکت  آنان  از  و درخواست کمک  اقشار مختلف جمعیتی  قرار دادن  مخاطب 
بهینه ی سوخت در کشور بوده است. اين مجموعه در يک قطع ثابت به چاپ رسیده است اما مطالب 
اين  از  يک  هر  مخاطبان  و  رسیده اند(  چاپ  به  رنگی  تمام  ها  دفترچه  )اين  تصاوير  شده،  نگاشته 
دفترچه ها منحصر به فرد طراحی و نگاشته شده و شکلی متناسب با گروه مخاطبان به محتوای بصری 

و متن آن ها داده شده است.
کاريکاتوريست، نگاه نقاد و نافذی به مسائل اجتماعی دارد و می تواند مباحث جدی عمومی را در قالبی 
لطیف بیان کند که تازگی دوباره ای به پندهای شنیده شده می دهد. در اين بروشور از کاريکاتوريست ها 
خواسته شده با توجه به رسوخ فرهنگ مصرف بی رويه در عمق جامعه، از قلم تیز خود برای سامان 

بخشیدن مجدد به اوضاع درهم ريخته ی مصرف کمک کنند.
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عنوان: هنرمندان به ما كمك كنید!

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مخاطب: هنرمندان و انديشمندان

سال انتشار: �138

با سوخت بايد ساخت ايرانی آباد مجموعه ای از دفترچه های تبلیغی قابل توزيع است که هدف آن ها 
به سوی مصرف  برای حرکت  آنان  از  و درخواست کمک  اقشار مختلف جمعیتی  قرار دادن  مخاطب 
بهینه ی سوخت در کشور بوده است. اين مجموعه در يک قطع ثابت به چاپ رسیده است اما مطالب 
اين  از  يک  هر  مخاطبان  و  رسیده اند(  چاپ  به  رنگی  تمام  ها  دفترچه  )اين  تصاوير  شده،  نگاشته 
دفترچه ها منحصر به فرد طراحی و نگاشته شده و شکلی متناسب با گروه مخاطبان به محتوای بصری 

و متن آن ها داده شده است.
در میان اين دفترچه ها، اين مورد عمومیت بیشتری دارد و درواقع هدف از انتشار آن مخاطب قرار 
دادن تمامی گروه ها و مشاغلی است که در دفترچه های ديگر مخاطب قرار گرفته اند. اين دفترچه متن 
خاصی ندارد و تنها برای بهینه کردن مصرف سوخت از هنرمندان و انديشمندان، تقاضای هم آوايی 

کرده است.
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عنوان: اهل قلم به ما كمك كنید!

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مخاطب: اهل قلم

سال انتشار: �138

با سوخت بايد ساخت ايرانی آباد مجموعه ای از دفترچه های تبلیغی قابل توزيع است که هدف آن ها 
به سوی مصرف  برای حرکت  آنان  از  و درخواست کمک  اقشار مختلف جمعیتی  قرار دادن  مخاطب 
بهینه ی سوخت در کشور بوده است. اين مجموعه در يک قطع ثابت به چاپ رسیده است اما مطالب 
اين  از  يک  هر  مخاطبان  و  رسیده اند(  چاپ  به  رنگی  تمام  ها  دفترچه  )اين  تصاوير  شده،  نگاشته 
دفترچه ها منحصر به فرد طراحی و نگاشته شده و شکلی متناسب با گروه مخاطبان به محتوای بصری 

و متن آن ها داده شده است.
نويسندگان و اهل قلم، فرهنگ سازان کشور ما هستند. در تمامی ملل چنین است که عرصه ی فرهنگ 
اجتماعی را اهل قلم بیش از هر قشر ديگری می توانند تحت تاثیر قرار دهند. در اين متن از اهل قلم 
خواسته شده تا در خلق آثار خود همواره اين مسئله را در ياد داشته باشند و حتی با اشاره ای گذرا 

ذهن خواننده ی آثار خود را به اين مسائل و مشکالت آشنا سازند.
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عنوان بروشور: برنامه سازان صدا و سیما به ما كمك كنید!

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- برنامه سازان صدا و سیما

سال انتشار: �138

شايد بیشترين بخش از افكار عمومي در ايران را شبكه هاي گوناگون راديو تلويزيون تشكیل مي دهند 
و آن دسته از انگاره هاي عمومي كه مورد توجه برنامه سازان صدا و سیما بوده اند، بسیار افزونتر در 
جامعه بازتاب يافته اند. در اين بروشور، شرکت بهینه سازي مصرف سوخت كشور، برنامه سازان صدا و 

سیما را به منظور فرهنگسازي در راستای كاهش مصرف سوخت در جامعه به ياري طلبیده است.
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عنوان: پزشکان گرامی به ما كمك كنید!

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مخاطب: پزشکان 

سال انتشار: �138

هدف  که  است  توزيع  قابل  تبلیغی  دفترچه های  از  مجموعه ای  آباد  ايرانی  ساخت  بايد  سوخت  با 
سوی  به  حرکت  برای  آنان  از  کمک  درخواست  و  جمعیتی  مختلف  اقشار  دادن  قرار  مخاطب  آن ها 
مصرف بهینه ی سوخت در کشور بوده است. اين مجموعه در يک قطع ثابت به چاپ رسیده است اما 
مطالب نگاشته شده، تصاوير )اين دفترچه ها تمام رنگی به چاپ رسیده اند( و مخاطبان هر يک از اين 
دفترچه ها منحصر به فرد طراحی و نگاشته شده و شکلی متناسب با گروه مخاطبان به محتوای بصری 

و متن آن ها داده شده است.
شدن  پذيرفته  به  که  است  برخوردار  خاصی  اقتدار  و  اعتبار  از  جوامع  تمامی  در  پزشکان  سخنان 
گفته های آنان حتی در مسائلی که در تخصص شان نیست منجر می شود. متنی که در اين دفترچه به 
چاپ رسیده، از پزشکان می خواهد با توجه به آگاهی از مضررات آلودگی برای سیستم بدن، بیماران 

خود را مجاب کنند که تا حد امکان به بهینه مصرف کردن سوخت عادت کنند.
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عنوان: اهل نمايش به ما كمك كنید!

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مخاطب: فعالین حوزه ی نمايش

سال انتشار: �138

با سوخت بايد ساخت ايرانی آباد مجموعه ای از دفترچه های تبلیغی قابل توزيع است که هدف آن ها 
به سوی مصرف  برای حرکت  آنان  از  و درخواست کمک  اقشار مختلف جمعیتی  قرار دادن  مخاطب 
بهینه ی سوخت در کشور بوده است. اين مجموعه در يک قطع ثابت به چاپ رسیده است اما مطالب 
اين  از  يک  هر  مخاطبان  و  رسیده اند(  چاپ  به  رنگی  تمام  ها  دفترچه  )اين  تصاوير  شده،  نگاشته 
دفترچه ها منحصر به فرد طراحی و نگاشته شده و شکلی متناسب با گروه مخاطبان به محتوای بصری 

و متن آن ها داده شده است.
و  می گیرند  قرار  مردم  لطف  مورد  همواره  که  هستند  محبوبی  چهره های  بازيگران،  و  نمايش  اهالی 
گفته های آنان برای عامه ی مردم قابل احترام و مسموع است. اگرچه اين خصلت گاه به چهره سازی 
بی مورد يا تقلید از رفتارهای شخصی منجر می شود، اما برای ترويج خواست های عمومی نیز می توان 
از اين قشر سود برد. در اين متن از فعالین اين حوزه خواسته می شود که با توجه به محبوبیت خود 

اشاره به بهینه سازی مصرف سوخت را در آثارشان مغفول نگذارند.
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عنوان بروشور:  نقشه تهران و 12 توصیه

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: �138

در اين بروشور، 12 توصیه براي كاهش مصرف سوخت در خودروها، جلوگیري از افزايش آلودگي هوا و 
استهالك خودرو و كاهش ترافیك ارائه شده است.
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عنوان: تبصره 13 قانون بودجه سال �138 کل کشور

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
زمان انتشار: �138

تیراژ: 1500
تعداد صفحات: 48

تبصره ی 13 قانون بودجه ی کشوری، به حق نشان دهنده ی وجود عزمی جدی و اراده ای آگاهانه در 
جهت تصحیح شیوه  مصرف و تولید سوخت در کشور است. به همین جهت می توان گفت اين تبصره 
از مهمترين اسناد در تاريخ مديريت انرژی کشور ماست که می تواند هم به لحاظ تاريخی، هم از منظر 

اجتماعی-افتصادی، و هم از ديدگاه مهندسی انرژی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
انتشار اين تبصره به همراه آيین نامه ی اجرايی آن در قالب يک کتاب، اين سند مهم را در اختیار عموم 
محققان قرار داده است. مطالعه ی اين سند مهم، می تواند هم به مصرف کنندگان انرژی، هم به مديران 
اين بخش، و هم به محققان ياری برساند. شايد بتوان گفت اين کتابچه ی کوچک دفترچه ی راهنمايی 

است که بايد هريک از هموطنان ما، يک نسخه از آن را به همراه داشته باشند.
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عنوان كتاب: مصرف سوخت از نگاه طرح و كاريكاتور

طراح: سید محسن نوري نجفي
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: �138
تیراژ: 1500 نسخه

شابك: �-��8-��4-8�1�-42
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

جامعه  رفتارهاي  تغییر  در  كه  باشند  هنرمنداني  كارامدترين  و  موثرترين  شايد  كاريكاتوريست ها 
تكرار  در  موجود  قادرند همه زشتي هاي  كنند، چراكه  نقش  ايفاي  انرژي مي توانند  در حوزه مصرف 
استادانه پیش چشم  و  ماهرانه  به شیوه هايي  را  تبديل شده  رايج  امر  به يك  ما  براي  رفتارهايي كه 
به تصوير كشیدن لزوم صرفه  براي  اين كتاب در واقع تالشي است  انتشار  به تصوير كشند.  بیننده 
جويي در مصرف انرژي و ترغیب هنرمندان براي حضور گسترده تر در اين عرصه به منظور استفاده از 

هنرشان براي عمومي كردن لزوم اين امر در جامعه.
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با  مرتبط  محصوالت  تولیدکنندگان  از  حمايت  آيین نامه  عنوان: 

بهینه سازی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

زمان انتشار: �138

اين آيین نامه به منظور قانون مند ساختن نحوه ی حمايت از تولیدکنندگان صنعتی هماهنگ با دستور 
العملهاي بهینه سازی سوخت و همچنین دست اندرکاران عرضه  ی تولیدات همیار با بهینه سازی سوخت 
تنظیم شده است. در متن اين آيین نامه، به تفصیل مراحل و شرايط قانونی، و نیز شیوه ی حمايت از اين 
دست تولیدکنندگان بیان شده، و وظايف نهادها و سازمانهای مرتبط با اين امر نیز، تعیین شده است.

دسته  اين  از  حمايت  راستاي  در  سازي،  بهینه  جدی  عزم  نشانه  قانون،  اين  متن  عمومی  عرضه ی 
با  تولید کنندگان دارد. همچنین اين كتابچه اطالعات قابل توجهی در زمینه آشنايي تولیدکنندگان 

حقوقشان ارائه مي كند.
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عنوان: مجموعه طرح های برگزيده اولین جشنواره ملی ابتکارات 

کاربردی در زمینه انرژی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: �138
مخاطب: پژوهشگران، محققان و عالقه مندان به تحقیقات آکادمیک

ابتکارات کاربردی در زمینه ی انرژی  اين دفترچه شرح و تفصیل طرح های برنده ی جشنواره ی ملی 
است. در اين جشنواره در زمینه های مختلف طرح هايی برگزيده و از آنها تقدير شده است. اين حوزه ها 
عبارتند از تجهیزات و لوازم خانگی، تجهیزات و فرايندهای صنعتی، معماری و ساختمان، نرم افزارهای 
انرژی، حمل و نقل، انرژی های تجديد پذير و ايده های غیر حرفه ای. جشنواره ی ملی ابتکارات کاربردی 
در زمینه ی انرژی، جشنواره ای است که به همت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و در ادامه ی پنج 
دوره همايش بهینه سازی مصرف سوخت در حوزه های مختلف، به صورت يکپارچه و ملی به اجرا در 
آمد. هیات داوران جشنواره ی ملی ابتکارات کاربردی در زمینه ی انرژی با بررسی مجموعا 542 طرح 

ارسالی اين طرح ها را برگزيده که در اين مجموعه به چاپ رسیده است.
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عنوان: کتاب مستطاب بهینه سازی مصرف سوخت

نويسنده: مهدی تمیزی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

زمان انتشار: �138
تیراژ: 3000

مخاطبان: عامه شهروندان
تعداد صفحات: �1، مصور رنگی

شابک:4-5�-2553-��4-��8

نیز  کتاب  اين  در  است.  مطلوب  معانی  و  مفاهیم  انتقال  برای  ابزارها  کارآمدترين  از  يکی  زبان طنز، 
آمیزه ای از طنز و نگارگری سنتی ايرانی در هم آمیخته شده است، تا مفاهیم و رويکردهای ابتدايی 
بهینه سازی مصرف سوخت، به خواننده ی عام، منتقل شود. از نکات مثبت و وجوه جذاب اين کتاب 
مناسب  کیفیت  مطلوب،  هنری  طراحی  نويسنده،  ابتکار  و  خوش ذوقی  به  می توان  مفید،  و  مختصر 
از وسايل گرمايشی و سرمايشی، دقت در  استفاده ی درست  ياد کرد. مفاهیمی مثل  و مقبول چاپ 
نحوه ی تهويه ی فضاهای درونی، و عايق بندی مطلوب ساختمانها، از جمله نکات مورد اشاره در اين 

مجموعه است.
البته نکته ی اصلی اين کتاب، همان ابتکار نهفته در ايده ی ابتدايی انتشار آن است، که وقتی با اجرای 
متناسب و هوشمندانه تلفیق شده، ترکیبی قابل قبول ساخته و به نظر می رسد بتواند در سطح وسیعی با 
جامعه ی هدف خود ارتباط برقرار کند، و دست به دست بگردد تا از اين طريق، فرهنگ استفاده ی بهینه 

از سوخت نیز در کشور ما، مستحکم تر به رشد خود ادامه دهد.



1�8

عنوان بروشور: 8 راهكار براي كاهش گرمايش جهاني

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

سال انتشار: �138

در اين بروشور، 8 راهكار به منظور كاهش گرمايش جهاني شامل: بازيافت مواد، استفاده از دستگاه هاي 
گرم كننده كمتر و تهويه مطبوع، استفاده از المپ هاي كم مصرف، خريداري محصوالت با بازده انرژي 
مناسب، كاهش مصرف آب گرم، استفاده بجا از خودروهاي شخصي، كاشت درخت و تشويق ديگران 

به انجام فعالیت هاي حفاظت از محیط زيست ارائه شده است.



1��

عنوان كتاب: من مي توانم به صرفه جويي در مصرف انرژي كمك كنم

نويسنده: ويو اسمیت
مترجم: دكتر ابراهیم ابراهیمي

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138

شابك: ��8-��4-�5�8�-3-4
گروه مخاطب:كودك و نوجوان

انواع انرژي را چگونه بشناسیم و راه هاي صرفه جويي درمصرف انرژي چیست؟ ما  انرژي چیست؟ 
در مصرف انرژي صرفه جويي مي كنیم تا نسل آينده از آن بي بهره نمانند، اما توجه به اين نكته نیز 
ضروري به نظر مي رسد كه نسل آينده همان كودكان امروزند كه اگر امروز چگونگي استفاده از انرژي 
را بیاموزند قطعا به سرمايه هاي ارزشمند فردا تبديل مي شوند كه روش استفاده صحیح از سرمايه 
هاي طبیعي را به خوبي مي دانند. اين كتاب با رويكردي علمي اما با زباني ساده، همراه با نكته هاي 
جديد آموزشي براي كودكان و كار عملي، انواع انرژي را معرفي و راه هاي صرفه جويي در مصرف آن 
ها را بیان مي كند. در اين كتاب ضمن بیان اين كه منابع انرژي پايان يافتني هستند به شیوه هايي 

آموزشي، كودكان و نوجوانان را به صرفه جويي در مصرف انرژي ترغیب مي كند.



180

عنوان كتاب: كارنامه شركت بهینه سازي مصرف سوخت
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: �138

در  روند  اين  كه  ناگواري  و  نامطلوب  و وضعیت  در كشور  انرژي  به رشد مصرف  رو  روند  به  توجه  با 
سالهاي آتي براي كشور رقم خواهد زد، مسئولین امر را برآن داشته تا به منظور به كارگیري اقدامات 

بهینه سازي انرژي در كشور راه بردهاي مختلفي در دو بخش عرضه و تقاضا به كار گیرند.
در اين كتاب سعي شده تا با ارائه آمار، جداول و نمودارهاي مصور به شكل تطبیقي تصويري گويا و 
روشن از وضعیت موجود ارائه شود. در كنار اين تصاوير گزارشي از عملكرد و كارنامه اجرايي شركت 

بهینه سازي كه در راستاي نیل به وضعیت مطلوب انجام پذيرفته، به تصوير كشیده شده است.



181

عنوان: ماجراهای داينا» خواب عجیب «

نويسنده: داريوش دماوندی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار:  1380
مخاطبان:  گروه سنی ب و ج
شابک:  4-48-�88�-��4

ماجراهای داينا مجموعه ی کتاب های مصوری است که برای باالبردن دانش و دقت کودکان در مورد 
ساده  داستان های  با  و  رنگی  شکل  به  کتاب ها  اين  است.  شده  تهیه  سوخت  مصرف  سازی  بهینه 
می کوشند تا نحوه ی استفاده ی درست از وسائل نیازمند سوخت و خود سوخت را به کودکان آموزش 
دهند. در اين کتاب ها شخصیت اصلی يا همان داينا، دايناسور کوچکی است که با مسائل مختلف بهینه 

سازی آشنا می شود.
در اين داستان داينا با يک ذغال سنگ در خواب آشنا می شود. هدف اين کتاب معرفی ذغال سنگ به 

کودکان و بیان مشابهت ها و تفاوت های آن با ديگر سوخت های فسیلی است.



182

عنوان: ماجراهای داينا » سفر پر ماجرا «

نويسنده: داريوش دماوندی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار:  1380
مخاطبان:  گروه سنی ب و ج
شابک:  1-44-�88�-��4

ماجراهای داينا مجموعه ی کتاب های مصوری است که برای باالبردن دانش و دقت کودکان در مورد 
ساده  داستان های  با  و  رنگی  شکل  به  کتاب ها  اين  است.  شده  تهیه  سوخت  مصرف  سازی  بهینه 
می کوشند تا نحوه ی استفاده ی درست از وسائل نیازمند سوخت و خود سوخت را به کودکان آموزش 
دهند. در اين کتاب ها شخصیت اصلی يا همان داينا، دايناسور کوچکی است که با مسائل مختلف بهینه 

سازی آشنا می شود.
مسافرت  ماجرای  آن  در  و  کتاب هاست  اين  بخش  اولین  داينا  کتاب های  مجموعه  از  قسمت  اين 
شده  بیان  کودکان  برای  برگشت  در  آن ها  با  داينا  خانواده ی  شدن  همراه  و  گذشته  به  دانشمندان 

است.



183

عنوان: ماجراهای داينا » سالم نفت خام «

نويسنده: داريوش دماوندی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار:  1380
مخاطبان:  گروه سنی ب و ج
شابک:  4�-�88�-��4-�

ماجراهای داينا مجموعه ی کتاب های مصوری است که برای باالبردن دانش و دقت کودکان در مورد 
ساده  داستان های  با  و  رنگی  شکل  به  کتاب ها  اين  است.  شده  تهیه  سوخت  مصرف  سازی  بهینه 
می کوشند تا نحوه ی استفاده ی درست از وسائل نیازمند سوخت و خود سوخت را به کودکان آموزش 
دهند. در اين کتاب ها شخصیت اصلی يا همان داينا، دايناسور کوچکی است که با مسائل مختلف بهینه 

سازی آشنا می شود.
در اين داستان داينا که فهمیده بسیاری از اشیا با نفت خام ساخته شده اند آن ها را شناسايی می کند 

تا کودکان به اهمیت نفت پی ببرند.



184

عنوان: ماجراهای داينا  » تولد مادر«

نويسنده: داريوش دماوندی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار:  1380
مخاطبان:  گروه سنی ب و ج
شابک:  5-42-�88�-��4

ماجراهای داينا مجموعه ی کتاب های مصوری است که برای باالبردن دانش و دقت کودکان در مورد 
ساده  داستان های  با  و  رنگی  شکل  به  کتاب ها  اين  است.  شده  تهیه  سوخت  مصرف  سازی  بهینه 
می کوشند تا نحوه ی استفاده ی درست از وسائل نیازمند سوخت و خود سوخت را به کودکان آموزش 
دهند. در اين کتاب ها شخصیت اصلی يا همان داينا، دايناسور کوچکی است که با مسائل مختلف بهینه 

سازی آشنا می شود.
در اين کتاب از اين صحبت شده که بسیاری از اشیا با نفت خام ساخته می شوند و بنابراين کودکان 

می آموزند نبايد نفت و بنزين را هدر کرد.



185

عنوان: ماجراهای داينا » خبر مهم «

نويسنده: داريوش دماوندی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار:  1380
مخاطبان:  گروه سنی ب و ج
X-45-�88�-��4  :شابک

ماجراهای داينا مجموعه ی کتاب های مصوری است که برای باالبردن دانش و دقت کودکان در مورد 
ساده  داستان های  با  و  رنگی  شکل  به  کتاب ها  اين  است.  شده  تهیه  سوخت  مصرف  سازی  بهینه 
می کوشند تا نحوه ی استفاده ی درست از وسائل نیازمند سوخت و خود سوخت را به کودکان آموزش 
دهند. در اين کتاب ها شخصیت اصلی يا همان داينا، دايناسور کوچکی است که با مسائل مختلف بهینه 

سازی آشنا می شود.
در اين کتاب داينا می فهمد که آلودگی هوا زيان آور است ولی با استفاده از گاز طبیعی برای خودروها 

می توان از زيان های آن کاست.



18�

عنوان: ماجراهای داينا » روز سرد «

نويسنده: داريوش دماوندی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار:  1380
مخاطبان:  گروه سنی ب و ج
شابک:  3-43-�88�-��4

ماجراهای داينا مجموعه ی کتاب های مصوری است که برای باالبردن دانش و دقت کودکان در مورد 
ساده  داستان های  با  و  رنگی  شکل  به  کتاب ها  اين  است.  شده  تهیه  سوخت  مصرف  سازی  بهینه 
می کوشند تا نحوه ی استفاده ی درست از وسائل نیازمند سوخت و خود سوخت را به کودکان آموزش 
دهند. در اين کتاب ها شخصیت اصلی يا همان داينا، دايناسور کوچکی است که با مسائل مختلف بهینه 

سازی آشنا می شود.
در اين کتاب داينا می فهمد که بخش زيادی از انرژی گرمايی در منازل هدر می رود و از اين طريق 

کودکان با اهمیت صرفه جويی در مصارف داخلی آشنا می شوند.



18�

عنوان: ماجراهای داينا»پرواز در آسمان«

نويسنده: داريوش دماوندی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار:  1380
مخاطبان:  گروه سنی ب و ج
شابک:  2-4�-�88�-��4

ماجراهای داينا مجموعه ی کتاب های مصوری است که برای باالبردن دانش و دقت کودکان در مورد 
ساده  داستان های  با  و  رنگی  شکل  به  کتاب ها  اين  است.  شده  تهیه  سوخت  مصرف  سازی  بهینه 
می کوشند تا نحوه ی استفاده ی درست از وسائل نیازمند سوخت و خود سوخت را به کودکان آموزش 
دهند. در اين کتاب ها شخصیت اصلی يا همان داينا، دايناسور کوچکی است که با مسائل مختلف بهینه 

سازی آشنا می شود.
در اين داستان پرنده ای که آلودگی هوا زندگی او را مختل کرده است برای داينا از شهرهای پاک سخن 

می گويد تا خواننده نیز اهمیت و چیستی آلودگی هوا را درک کند.



188

عنوان: ماجراهای داينا » کالس علوم«

نويسنده: داريوش دماوندی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار:  1380
مخاطبان:  گروه سنی ب و ج
شابک:  8-4�-�88�-��4

ماجراهای داينا مجموعه ی کتاب های مصوری است که برای باالبردن دانش و دقت کودکان در مورد 
ساده  داستان های  با  و  رنگی  شکل  به  کتاب ها  اين  است.  شده  تهیه  سوخت  مصرف  سازی  بهینه 
می کوشند تا نحوه ی استفاده ی درست از وسائل نیازمند سوخت و خود سوخت را به کودکان آموزش 
دهند. در اين کتاب ها شخصیت اصلی يا همان داينا، دايناسور کوچکی است که با مسائل مختلف بهینه 

سازی آشنا می شود.
در اين کتاب ماجرای يکی از کالس های درسی داينا تعريف می شود که در آن داينا و کودکان مسائل 

ابتدايی را درباره ی انرژی هسته ای و معنای اين کلمه می آموزند.



18�

عنوان: ماجراهای داينا» ماشین قرمز«

نويسنده: داريوش دماوندی
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار:  1380
مخاطبان:  گروه سنی ب و ج
شابک:  41-�88�-��4-�

ماجراهای داينا مجموعه ی کتاب های مصوری است که برای باالبردن دانش و دقت کودکان در مورد 
ساده  داستان های  با  و  رنگی  شکل  به  کتاب ها  اين  است.  شده  تهیه  سوخت  مصرف  سازی  بهینه 
می کوشند تا نحوه ی استفاده ی درست از وسائل نیازمند سوخت و خود سوخت را به کودکان آموزش 
دهند. در اين کتاب ها شخصیت اصلی يا همان داينا، دايناسور کوچکی است که با مسائل مختلف بهینه 

سازی آشنا می شود.
در اين کتاب داينا می فهمد مصرف سوخت بعضی از اتومبیل ها کمتر است و درنتیجه به خواننده القا 

می شود خودروهای کم مصرف بهتر از انواع مشابه پر مصرف هستند.



1�0

عنوان كتاب: سفر پر منفعت

مولف: داريوش دماوندي
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1385
شابك: �- 101- �50- ��4- ��8

گروه مخاطب: كودك و نوجوان
تعداد صفحات: 12- رنگي

باز هم توسط شخصیت داستاني اين مجموعه كتاب ها، داينا، در قالب سفري  در اين كتاب كودكان 
كودكانه با نكاتي در خصوص صرفه جويي در مصرف انرژي آشنا مي شوند. در اين جلد از اين مجموعه، 
كودكان با آبگرمكن هاي خورشیدي ، نحوه كار آن ها و امكان جايگزيني آن ها با آبگرمكن هاي موجود 

در خانه ها و مزاياي استفاده از آبگرمكن هاي خورشیدي نیز آشنايي ابتدايي پیدا مي كنند.



1�1

عنوان كتاب: داينا به كمك گرما مي آيد

مولف: داريوش دماوندي
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1385
شابك: ��8-��4-50�-103-3

گروه مخاطب: كودك و نوجوان
تعداد صفحات: 12- رنگي

اين كتاب با نثري ساده و تصويرگري گیرا، و همچنین با ابداع شخصیتي داستاني و تخیلي، راه هاي هدر 
رفتن گرما را در داخل خانه ها براي كودكان به تصويركشیده و روش هاي جلوگیري از اتالف انرژي را نیز 

بیان كرده است.



1�2

عنوان كتاب: داينا و دانا

شاعر: فريدون اروجلو
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1385
شابك: ��8-��4-50�-100-2
گروه مخاطب: كودك و نوجوان

تعداد صفحات: 12- رنگي

اين كتاب در قالب شعر و بازهم با بهره جويي از شخصیت داستاني داينا سعي كرده با استفاده از قدرت 
تخیل كودكان به توضیح كاربرد و نحوه استفاده از برچسب انرژي بپردازد. در انتهاي اين كتاب كودكان 
نه تنها با برچسب انرژي آشنا مي شوند بلكه لزوم توجه به آن را در هنگام استفاده يا خريد وسايلي 
كه از انرژي هاي گوناگون استفاده مي كنند، درك مي كنند. شرکت بهینه سازي مصرف سوخت كشور 
با ارائه اين مجموعه كتاب براي كودكان گامي بزرگ در راستای فرهنگسازي استفاده از انرژي براي 

نسل آينده برداشته است.



1�3

عنوان كتاب: داينا و ماشین پدر بیمار مي شوند

مولف: داريوش دماوندي
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1385
شابك: �-��8-��4-50�-102

گروه مخاطب: كودك و نوجوان
تعداد صفحات: 12- رنگي

در اين كتاب، نويسنده بازهم با بهره گیري از شخصیت داستاني داينا، به زباني كودكانه نكات مربوط 
به بهینه سازي مصرف سوخت خودروها را بیان كرده است. در اين كتاب كودكان با نحوه استفاده از 
تنظیم  مانند  بنزين  از حد سوخت  بیش  استفاده  از  و روش هاي جلوگیري  بنزين در خودرو  سوخت 

كردن موتور، استفاده از الستیك هاي مناسب و ... آشنا مي شوند.
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عنوان كتاب: ماشین بابام

نويسنده: محمدرضا پورمحمد
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: �138
تیراژ: 3000 نسخه

شابك: ��8-��4-2553-4�-1
گروه مخاطب: كودك و نوجوان
تعداد صفحات: 20- غیر رنگي

گاز طبیعي يا CNG همان گاز طبیعي مورد استفاده در خانه  و يكي از پاك ترين سوخت هاي دنیاست. 
برای مثال بنزين سرب ندارد، هوا را آلوده نمي كند و سالمتي راننده ها و مردم را به خطر نمي اندازد. 
اين كتاب كه مخصوص گروه سني ب و ج است، از سري داستان هاي اجتماعي آموزش ايمني بوده و در 

قالب زباني كودكانه، لزوم استفاده از گاز طبیعي را به جاي بنزين در خودروها شرح مي دهد.
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عنوان كتاب: پنجره هاي آفتابي

نويسنده: محمدرضا پور محمد
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: �138
شابك: ��8-��4-2553-4�-4

گروه مخاطب:كودك و نوجوان

در فصل زمستان بیش از چهل درصد گرماي داخل خانه ها از طريق پنجره ها هدر مي رود و موجب 
سرد شدن داخل خانه و در نتیجه استفاده بیشتر افراد از سوخت براي بازگرداندن گرما مي شود. كتاب 
پنجره هاي آفتابي، با زباني كودكانه و در قالب داستان، مساله صرفه جويي در مصرف سوخت را با 

استفاده از شیشه هاي دوجداره كه موجب كاهش هدر رفتن گرما مي شوند، توضیح داده است.
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عنوان: خانواده اوس معمار )جعبه بازی آموزشی و سرگرمی(

نويسنده: بهرام عظیمی و سید حسین طاهری
طراح بازی: علی مريخی

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مخاطبان: گروه سنی ب و ج

سال انتشار: �138

اين جعبه، وسیله ای برای سرگرمی است و در آن دو بازی با مهره و کارت وجود دارد که هر دو بر مبنای 
آموزه های اساسی بهینه سازی در مصرف سوخت تهیه شده اند. اهداف اين بازی عبارتند از: تقويت 
هوش و حافظه، انتقال مفاهیم اجتماعی، آموزش علوم و مفاهیم صرفه جويی در مصرف سوخت، نظم و 

برنامه ريزی، سرگرمی و آموزش قوانین شهری.
بهینه سازی مصرف سوخت و  تبلیغ اهداف شرکت  برای  بازی است که  اين جعبه درواقع شامل دو 
آموزش راه های اين کار به کودکان تهیه شده است. در اين بازی از شخصیت های کارتونی آگهی های 
انیمیشنی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در تلويزيون )خانواده اوس معمار( استفاده شده تا روند 

و اجزای بازی برای کودکان جذاب تر و آشنا تر باشد.



1��

عنوان: �1 توصیه در صرفه جويی انرژی

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138

مخاطب: عموم شهروندان

ارائه  انرژی  برای کاهش مصرف  به چاپ رسیده شانزده توصیه  به صورت جیبی  اين دفترچه که  در 
شده است. اين توصیه ها برای عموم مردم بوده و غالبًا درخصوص شیوه های نگهداری وسائل انرژی زا 
و درزگیری و جلوگیری از خروج انرژی تولید شده در منازل است. در اين دفترچه از شخصیت های 
کارتونی تبلیغات تلويزيونی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت استفاده شده است و دفترچه در کنار 
هر پند تصويری مرتبط با آن دارد که در آن يکی از اين شخصیت ها به کاری مشغول اند. اين شیوه 

قطعا برای مخاطبینی که در دهک های پايین تر فرهنگی جامعه قرار دارند بسیار مناسب تر است.
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عنوان: خانواده اوس معمار )پازل آموزشی و سرگرمی(

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
مخاطبان: گروه سنی ب و ج

سال انتشار: �138

فكري  بازي هاي  تهیه  به  اقدام  سوخت  مصرف  سازي  بهینه  شركت  سازي  فرهنگ  و  عمومي  روابط 
)جدول معما( براي كودكان و نوجوانان جهت آشنايي آن ها با مفاهیم صرفه جويي انرژي كرده است. 
در كنار هريك از اين بازي هاي فكري نیز جمله اي با زبان كودكانه در خصوص صرفه جويي در مصرف 

انرژي نوشته شده است كه پس از تكمیل بازي، كودكان و نوجوانان مي توانند آنها را مطالعه كنند. 
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بررسي مسائل زيست محیطي در كشورهاي منتخب  كتاب:  عنوان 

جهان ايران، استرالیا،  ژاپن و مصر
ويرايش: بهنام صدري

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1380
تیراژ: 3000 نسخه

شابك: ��4-��43-1�-3
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

اين كتاب شامل چهار بخش مجزاست كه در هر بخش با ذكر مقدمه اي در ابتدا به بررسي مسائل زيست 
محیطي در يكي از كشورهاي ايران، استرالیا، ژاپن و مصر پرداخته است. هر يك از اين چهار گزارش 
پس از ذكر مقدمه اي در خصوص مسائل زيست محیطي به بررسي آلودگي هوا در منطقه مورد نظر، 
انرژي هاي تجديدپذير  و  مصرف سرانه سوخت،  انتشار آالينده هاي كربن  و  انرژي  چگونگي مصرف 
انرژي، آالينده ها و ديگر مسائل زيست  به  بر مسائل مربوط  انتهاي هر فصل مروري  پرداخته و در 

محیطي] با ورود به قرن 21 در منطقه مورد بررسي[ ارائه كرده است.
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عنوان كتاب: آمار کلیدی انرژی جهان

تهیه شده در : آژانس بین المللی انرژی
ترجمه: امید صابری

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1382
تیراژ: 5000 نسخه

شابك: ��4-0�-3448-4
گروه مخاطب: بزرگسال- عام

تعداد صفحات: �5- رنگي

اين کتاب شامل بخش هايی با عناوين عرضه انواع انرژی و سوخت، تبديل و مصرف انرژی، تراز انرژی، 
قیمت ها، آالينده ها، چشم انداز، شاخص های انرژی، ضرايب تبديل واحدها و فرهنگ لغات فنی است. 
در کلیه اين بخش ها تمامی آمار، نمودارها و جداول موضوعات مورد بحث تا سال 1382 که توسط 

آژانس بین المللی انرژی تهیه شده، در اين کتاب ارائه شده است.
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عنوان: صرفه جويي انرژي با باتري خورشیدي

مولف: دكتر عبدالرزاق كعبي نژاديان
ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت 

سال انتشار: 1382 
تیراژ: 3000 نسخه

شابك: ��4-0�-3���-0
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته های مرتبط

تعداد صفحات: �10- غیر رنگي
 

همزمان با صرفه جويي انرژي به كارگیري موثر انرژي سالم و پاك نور خورشید ضروري است.انرژي 
نور  انرژي  از  استفاده  بنابراين  هست  نیز  زمین  كره  در  شده  ذخیره  فسیلي  انرژي  منبع  خورشید 

خورشید بايد به صورتي باشد كه هیچگونه آسیبي به طبیعت، جانداران و گیاهان نرسد.
در اين كتاب مطالبي در خصوص دانش و فناوري پايه، اصول باتري خورشیدي، ساخت مدل و چشم 
شده  ارائه  خورشیدي  باتري  به  مربوط  نكات  فراگیري  به  عالقه مندان  براي  آن  كاربرد  آينده  انداز 

است.
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عنوان: سیاست ملی انرژی

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
زمان انتشار: 1382

تیراژ: 3100
مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، مهندسان نفت، دانشجويان مهندسی نفت

شابک: 8-4�-�24�-��4

حاوی  است،  آن  فارسی  نسخه ی  حقیقت  در  کتاب  اين  که  متحده،  اياالت  ملی انرژی  سیاست  سند 
نگاهی کلی و کالن، به ابعاد و سطوح مختلف مديريت انرژی از تولید آن گرفته تا مسايل و معضالت 
انرژی، که شامل محیط زيست،  ارائه و  مصرف آن است. نگاه جامع به فاکتورهای مختلف مساله ی 
روابط بین الملل، بازار و اقتصاد  سرمايه ای و مشابه  آنها می شود، باعث شده اين سند زير نظر باالترين  

مقام های اجرايی و دولتی دولت اياالت متحده ی آمريکا تنظیم و ارائه شود.
به همین علت نیز، مطالعه ی اين کتاب می  تواند خواننده را به صورت کامل با چرخه ی اقتصادی اجتماعی 
انرژی در اين کشور آشنا سازد و بدين ترتیب الگويی علمی، عملی از شیوه های مدرن سیاستگذاری و 
مديريت انرژی در يک کشور ارائه کند.از مجموعه ی مطالب عرضه شده در اين کتاب ، شايد دو فصل 
تاثیر عوامل بین المللی، و نیز تاثیر عوامل طبیعی و معضالت محیط زيستی بر متابولیسم انرژی در يک 

جامعه، يکی از آموزنده  ترين منابع به زبان فارسی باشد.
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عنوان كتاب: بررسي سیستم مدل سازي انرژي در سطح ملي

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك:��4-�24�-�4-1
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

سیستم ملي مدل سازي انرژي ملي، يك سیستم مدل سازي انرژي-اقتصادي است و بازارهاي انرژي 
امريكا را براي دوره میان مدت تا سال 2020 پیش بیني مي كند.اين كتاب گزارش بررسي گونه اي از 
ساختار و روش شناسي سیستم مدل سازي انرژي در سطح ملي و هريك از اجزاي آن را ارائه مي كند. 
شرح طراحي و اهداف سیستم، ساختار كلي مدل سازي و الگوريتم مربوطه و روش شناسي و دامنه 

مدل هاي اجزاي سیستم مدل سازي انرژي در سطح ملي از مباحث مطرح شده در اين كتاب است.
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عنوان كتاب: استراتژي ملي كارآيي، صرفه جويي انرژي

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

��4-�24�-�5 -X :شابك
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

اين كتاب براي اولین بار با موضوع استراتژي بهره وري و صرفه جويي انرژي نیوزلند و در پاسخ به قانون 
مصوب بهره وري و نگهداري انرژي در سال 2000 تهیه شده است. هدف از تدوين اين كتاب، توسعه 
بهره دهي انرژي، حفاظت و نگهداري انرژي و انرژي تجديدپذير در مضموم آينده اي با انرژي پايدار 
است. برنامه ريزي دولت مركزي و دولت محلي، برنامه ريزي منابع انرژي، برنامه ريزي صنعت، برنامه 

ريزي ساختمان ها و لوازم و برنامه ريزي حمل و نقل از جمله مباحث مطرح شده در اين كتاب است.
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عنوان: کارايی انرژی؛ شاخص ها و سیاست ها

نويسنده: فرانسوا موزان و ديگران
مترجم:  گروه مترجمین زير نظر هادی شعبانزاده و افشین جوان

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1382

مخاطبان:  مديران انرژی، اقتصاد دانان، دانشجويان اقتصاد و برنامه ريزان اقتصاد کالن
شابک: 1-33-�24�-��4

کلیدواژه ها:
• ساختمان های تجاری 

• کل ساختمان
• مهندسی سیستم

• ساختمان های متراکم

 اين کتاب يکی از نتايج کنفرانس شورای جهانی انرژی در شهر توکیو است. در اين نشست گروهی 
برای بررسی کارآيی انرژی مامور تهیه ی گزارشی شدند که شرح آن در صفحات اين کتاب آمده است. 
اين کتاب شرايط بعد از شوک نفتی �1�8 را بررسی می کند و با نگاهی به قیمت سوخت های مختلف 
آن ها را با هم مقايسه می کند. اين مطالعه، سیاست های اجرا شده برای کارآ کردن میزان انرژی مصرفی 
را با هم مقايسه می کند و با تجزيه ی نمونه های موفق می کوشد روش هايی را از دل آنان بیرون بکشد 

تا کشورهای توسعه نیافته نیز بتوانند از اين تجربیات استفاده کنند.
در کنار اين هدف کتاب با استفاده از پروژه ی اوديسه می کوشد تا سیاست های پیشنهادی خود برای 
دولت های توسعه يافته را نیز با توجه به داشته های آنان و شرايط احتمالی بازار ارائه کند. اين کتاب 
اخطاری به جا را در مرکز توجه خود قرار داده است و با توجه به کم اهمیت شدن بحث کارايی انرژی 
کتاب  و  است  قیمت سوخت  و کاهش  ماندن  ثابت  به خاطر  روند  اين  که  بیان می کند  از �1�8  پس 
می خواهد هشدار دهد که اگر شوک نفتی ديگری در پی باشد )که بود( اين کاهلی بار گرانی بر عهده ی 

صنايع و ملل خواهد گذاشت.
که  است  و علمی  پژوهشی  از موضوعات  بسیاری  تعريف عملیاتی  کتاب  اين  بزرگ  از محاسن  يکی 
باعث شده اين کتاب مانند يک جزوه ی درسی حاوی نکات پرکاربردی برای پژوهش ها باشد. از سوی 
ديگر در اين کتاب فرايندهای کارآکردن انرژی با مثال هايی در هر مورد بیان شده اند و بخش مهمی از 
کتاب نیز به پیشنهاداتی برای سیاست گذاران اقتصادی )علی الخصوص در حوزه ی انرژی( اختصاص 

يافته است.

• مقررات تنظیمی
• بازيافت

• اقتصاد سوخت
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عنوان كتاب: داستان انرژي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: ��4-�24�-45-5
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

منابع انرژي  متعددند. در اين كتاب در مورد انرژي، آنچه كه دنیاي ما را به حركت وا مي دارد، بحث 
شده است. شكل هاي انرژي مورد مطالعه در اين كتاب عبارتند از: انرژي زمین گرمايي، سوخت هاي 
انرژي خورشیدي،  انرژي هسته اي،  اقیانوسي،  و  آب  انرژي  وگاز طبیعي،  نفت  فسیلي-زغال سنگ، 
انرژي باد. همچنین توربین ها، ژنراتورها و آنچه الكتريسیته نامیده مي شود و نیز چگونگي انتقال انرژي 

به مصرف كنندگان و راه هاي كاهش مصرف  انرژي مورد بررسي قرار گرفته است.
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عنوان: استراتژی جامع انرژی کشورهای مختلف )آمريکا(

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
زمان انتشار: 1382

تیراژ: 3100
مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، متخصصین آمار، مورخان

تعداد صفحات: 141 صفحه، مصور، رنگی
شابک: 0-25-�24�-��4

جهان امروز، جهانی کوچک شده و متفاوت است که در آن مرزها و فاصله ها در بسیاری موارد کمرنگ 
شده، و مشابهت ها و هم انديشی ها در اين جهان نو، بیشتر شده اند. به همین دلیل نیز، روند انتقال 
تجارب و راهکارها در اين شرايط، رو به رشد بوده و به يکی از راه های اصلی وصول به موقعیت آرمانی 
و مطلوب تبديل شده است. کتاب » استراتژی جامع انرژی  کشورهای مختلف )آمريکا( «، با اين نگاه 
و بر اساس اين ديدگاه تنظیم و منتشر شده است. در اين کتاب تالش می شود با بررسی و معرفی نظام 
برای وضعیت  راه حل های جديد  استنتاج  و  امکان مقايسه،  اياالت متحده ،  انرژی در  تولید و مصرف 

مديريت انرژی در کشور ما نیز حاصل شود.
انرژی،  مقوله ی خصوصی سازی  با  دولت  برخورد  نحوه ی   ، کتاب  اين  مفید  نکات  مجموعه ی  میان  از 
نقش  پیمان کیوتو، و ديگری  و دو مورد خاص، يکی مساله ی  انرژی،  بازار  نظارتی دولت در  شیوه ی 
ريیس جمهور در تايید يا رد راههای ابتکاری نو در مديريت انرژی است که شايد امروزه به کار مديران 

کشور ما نیز بیايند.
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عنوان: طرح اولیه راهکار فن آوری جهت صنعت نفت

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
زمان انتشار: 1382

تیراژ: 3100
مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، مهندسان نفت، دانشجويان مهندسی نفت

تعداد صفحات: 88 صفحه، مصور، رنگی
شابک: 5-�2-�24�-��4

يا  پروژه  نه يک  فنون،  و  مختلف تخصصی  زمینه های  و  مکانی،  و  زمانی  در حوزه های  توسعه  اينکه 
رخداد، بلکه پروسه يا فرآيندی است که در طول زمان رخ می دهد، نکته ی مغفول و ندانسته ای نیست. 
آنچه در اين بحث مهم به نظر می رسد، چگونگی برنامه ريزی و مديريت فرآيند توسعه در يک حوزه 

است.
کتاب حاضر، ارائه دهنده ی نقشه ی راهی است که به هدف هدايت و مديريت نقش تکنولوژی در صنعت 
نفت اياالت متحده ی آمريکاست، و به خوبی نشان می دهد که چگونه می توان از تکنولوژی در سطوح 
مختلف صنعت نفت استفاده کرد. مطالعه ی اين کتاب، برای طراحان سطوح کالن مديريت انرژی در 

کشورمان بسیار مفید به نظر می رسد.
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عنوان: هزينه  بیماری های ناشی از آلودگی هوا در اونتاريو

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
زمان انتشار: 1382

تیراژ: 3100
مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، پزشکان، 

تعداد صفحات: 348 صفحه، مصور، رنگی
شابک: 4-�1-�24�-��4

کتاب حاضر، ترجمه ی گزارشی است که انجمن پزشکی اونتاريو، در مورد هزينه های ناشی از آلودگی 
هوا، منتشر کرده و به همت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، به دست مخاطب فارسی زبان رسیده  
است. شايد مهمترين فايده ی اين اثر، در جامعه ی ما، تصويری است که از مضرات زندگی مدرن، و از 
آن مهمتر پیامدهای ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در جوامع مدرن ارائه میكند. با خواندن اين 
اثر، که با دقت فراوان و مشاهده ی علمی تالش کرده بیماری های  ناشی از آلودگی  هوا را به صورت 
علمی بررسی و هزينه های آن را استخراج کند، می توان به تصور درستی از میزان خسارات متحمل به 

جامعه در پي بي توجهي به اين مهم رسید.
مساله ی اصلی کتاب، تبديل مشاهدات كیفي پیامدهای آلودگی هوا به اطالعات كمي وقابل تجزيه وتحلیل 

براي مخاطبانش است. 
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عنوان كتاب: بررسي مشاركت ها در رابطه با انرژي هاي پاك )يك دهه 
موفقیت(

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: �-��4-�24�-84
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

وزارت  تجديدپذير  انرژي هاي  و  انرژي  كارايي  دفاتر  اخیر  دستاوردهاي  از  بخشي  حاوي  كتاب  اين 
انرژي امريكاست و دربردارنده تحلیل هاي مربوط به تاثیرات اين برنامه است و شامل شواهد معتبري 
از بازگشت مثبت سرمايه گذاري براي تعدادي از كارهاي انجام شده از دهه 1��0 است. اين گزارش با 
معرفي و توصیف متدولوژي كار آغاز مي شود و پس از آن تصوير نتايج برنامه هاي دفتر كارآيي انرژي 

و انرژي هاي تجديدپذير را به نمايش می گذارد و جزئیات هر كدام را بیان مي كند.
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عنوان كتاب: مديريت انرژي

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: �-�-���4-�24
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 108- رنگي

موضوع مورد بحث در اين كتاب، بر اين نكته تاكید دارد كه چگونه مي توان به انرژي نیز مانند نیروي 
اولیه به عنوان يك موضوع مديريتي نگريست. اگر چنین ديدگاهي وجود داشته باشد،  كار يا مواد 
مي توان در مصرف انرژي و به همین ترتیب در كاهش هزينه ها صرفه جويي كرد. خاستگاه مديريت 
انرژي، طراحي رويكردي راهبردي، خط مشي هاي انرژي در موسسه شما، مسئولیت پذيري در مديريت 
انرژي، ايجاد انگیزش در كاركنان نسبت به صرفه جويي انرژي، هماهنگ سازي مصرف انرژي، سرمايه 
گذاري هاي مرتبط با مديريت انرژي و اجراي يك ممیزي انرژي از جمله مباحث مطرح شده در اين 

كتاب است.
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عنوان كتاب: برنامه هاي تحقیق، توسعه و آمادگي نفت و گاز

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: �-���4-�240-2
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 3�2- رنگي

و  امريكاست  انرژي  وزارت  نفت  و  گاز  توسعه  و  پژوهش  برنامه هاي  دوم  ويرايش  ترجمه  كتاب  اين 
استراتژيك  طرح  بررسي  مي پردازد.  طبیعي  گاز  و  نفت  فناوري  اداره  اصلي  برنامه هاي  توصیف  به 
برنامه هاي تحقیق و توسعه نفت و گاز، برنامه سیستم حفاري پیشرفته، تكمیل و تحريك چاه، برنامه 
سیستم هاي تصويربرداري و تشخیص پیشرفته، برنامه فرآيندهاي كارآمد ذخیره، برنامه افزايش طول 
جمله  از  گاز  و  نفت  محیطي  زيست  تحلیل  و  تحقیق  برنامه  و  گاز  سازي  ذخیره  برنامه  ذخاير،  عمر 
مباحث مطرح شده در اين كتاب است. برخي از مسائل مطرح شده در ويرايش اول به همان صورت 
باقي مانده اند، با اين حال چالش هايي كه اكنون صنايع نفت و گاز داخلي با آن روبرو هستند، به طور 

چشمگیري دگرگون شده اند.



215

عنوان كتاب: طرح راهبردي گاز طبیعي

كاظمي-  محمدباقر  سبحاني-  بابك  جهانگیريان-  زهرا  ستاري-  مريم  رحیمیان-  رامین  گردآوري: 
مصطفي شريف النبي- نگین نعمتي

سرپرست گروه ترجمه: افشین جوان- هادي شعبانزاده
ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سال انتشار: 1382
تیراژ: 3100 نسخه

شابك: �-���4-�24�-3
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 144- رنگي

NPC در اين كتاب طرح راهبردي گاز طبیعي از سوي وزارت انرژي ايالت متحده امريكا و به پیشنهاد
تدوين و ارائه شده است. اين طرح از لحاظ بودجه و يا ديگر شاخص هاي بارز، اولويتي بر راهبردهاي 
ديگر نداردبلكه تنها راهكاري فراهم آورده كه به تمامي نیازهاي اصلي سازگار با نقش دولت آن كشور 
اشاره كرده است. هم چنین پیوست هايي كه در اين كتاب ارائه شده است به عرضه اطالعات حمايتي 

در زمینه برنامه هاي طراحي شده شامل اهداف، آرمان ها و راهكارهاي موردنظر مي پردازد.
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عنوان: انرژي: مديريت، عرضه و بهینه سازي مصرف

نويسنده: دكتر كاليو بگز
مترجمان : دكتر امیرعباس صديقي- حسین فرخ مال

ناشر: شركت بهینه سازي مصرف سوخت
 سال انتشار: 1384 

شابك: ��4-�8�3-25-5
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته های مرتبط

تعداد صفحات: 4�2- غیر رنگي

جوامع كشورهاي توسعه يافته با اين فرض كه انرژي هم به وفور در دسترس بوده و هم نسبتا ارزان 
است، بنا شده. اگرچه تاوان هاي محیط زيستي مرتبط با تداوم در استفاده از سوخت هاي فسیلي وجود 
داشته و اين هزينه ها سبب برآوردي مجدد از روش استفاده از انرژي شده است. اين كتاب دربردارنده 

مطالبي پیرامون مصرف جهاني انرژي و پیامد آن بر محیط زيست است.
انرژي، رقابت در  انرژي و محیط زيست، شركت هاي برق و عرضه  اين كتاب در سیزده بخش شامل 
عرضه انرژي، تكنیك هاي تجزيه و تحلیل انرژي، ممیزي ها و مساحي هاي انرژي، ارزيابي سرمايه گذاري 
پروژه، نظارت، هدف گذاري و پرهیز از اتالف انرژي، گرمايش با انرژي كارآمد، بازيافت گرماي اتالفي، 
توان و حرارت همزمان، تهويه مطبوع و تهويه مكانیكي انرژي كارآ، خدمات  الكتريكي انرژي كارآمد 

و طراحي ساختمنان كم انرژي بر و آفتاب تنظیم شده است.
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ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: 1384

مخاطبان: سرمايه گذاران خارجی در ايران، دانشجويان مطالعات شرق شناسی معاصر، مديران انرژی 
جهانی

تعداد صفحات: 84، مصور رنگی

شفافیت اطالعاتی، يکی از سنجه هايی است که می توان بر اساس آن، میزان کارآمد بودن يک سیستم 
يا مجموعه  را محاسبه کرد. کتاب فوق، دربردانده ی اطالعات مربوط به انرژی، در سه سطح، تولید، ارائه   

و مصرف، در سال 2002 میالدی، در ايران، از منظر مديريتی و نیز آماری به زبان انگلیسی است.
شايد مهمترين هدف از ارائه ی اين کتاب، غنی تر شدن ادبیات مربوط به مصرف انرژی در ايران، برای 
تحقیقات دانشگاهی بیشتر و مناسبتر باشد، اما انتشار اين کتاب، می تواند پیامدهای مثبت ديگری 
هم در پي داشته باشد، که هريک به نوبه ی خود از اهمیت قابل توجهی برخوردارند، از جمله اينکه 
اطالعات اين کتاب می تواند راهنمای خوبی برای کسانی باشد که قصد سرمايه گذاری در حوزه ی انرژی 
در کشورمان را دارند. چرا که اين کتاب به خوبی نشان می دهد، در کدام بخش از حوزه ی انرژی، فضا 
فرهنگ  مطالعه ی  به  عالقه مند  دانشجويان  اينکه  ضمن  است،  فراهم تر  مطمئن  سرمايه گذاری  برای 

مصرف در خاورمیانه نیز، به کرات می توانند از اطالعات ارائه شده در اين اثر بهره  برداری کنند.
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عنوان: اطالعات انرژی کشور 1380

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار:1384

مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، متخصصین آمار، مورخان
تعداد صفحات: 102 صفحه، مصور، سیاه و سفید

آمار و اطالعات، مبنا و پايه ی اصلی تمام تحلیل ها، گزارش ها و سیاستگذاری های اساسی يک حوزه 
چندان  حوزه،  يک  اطالعات  و  آمار  دقیق  انتشار  اول،  نگاه  در  شايد  اگرچه  دلیل  همین  به  است؛ 
شايسته ی صرف هزينه  تشخیص داده نشود، اما واقعیت آنست که تا وقتی ما به آمار و اطالعات دقیق 
و طبقه بندی شده در يک حوزه  تجهیز نشده باشیم، قادر به اتخاذ رويکردهای صحیح، علمی و عملی 

نخواهیم بود.
گرچه آمارهای مربوط انرژی در سال 1380 شمسی، به صورت مختصر ارائه شده، اما همین آمار مختصر 
نیز به خوبی نشان می دهد که اين سال، از نظر کشف منابع انرژی، تولید مواد سوختی از استخراج تا 
مرحله مصرف يا صدور خارجی، با پیشرفتی قابل مالحظه و ستودنی مواجه شده است. البته از نظر 
مصرف، در اين سال با آمار چندان مطلوبی روبرو نیستیم. مطالعه ی دقیق آمار ارائه شده در اين کتاب، 
می تواند نکات و موارد دقیقتری را نیز برجسته سازد، که اين امر منوط به اراده ی متخصصان برای 

تحلیل داده های موجود در اين اثر است.
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عنوان: اطالعات انرژی کشور 1381

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار:1384

مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، متخصصین آمار، مورخان
تعداد صفحات: 184 صفحه، مصور، رنگی

آمار و اطالعات، مبنا و پايه ی اصلی تمام تحلیل ها، گزارش ها و سیاستگذاری های اساسی يک حوزه 
چندان  حوزه،  يک  اطالعات  و  آمار  دقیق  انتشار  اول،  نگاه  در  شايد  اگرچه  دلیل  همین  به  است؛ 
شايسته ی صرف هزينه  تشخیص داده نشود، اما واقعیت آنست که تا وقتی ما به آمار و اطالعات دقیق 
و طبقه بندی شده در يک حوزه تجهیز نشده باشیم، قادر به اتخاذ رويکردهای صحیح، علمی و عملی 

نخواهیم بود.
کتاب فوق الذکر، به ارائه ی آمار و اطالعات مربوط به انرژی در سال 1381 می پردازد، سالی که شايد 
بتوان آن را از لحاظ فاکتورهای مختلف تولید و مصرف انرژی، سالی ناهمگون و متشتت خواند، در 
اين سال، مصرف انرژی، با همان شیب پیشین، رشد داشته است، ولی تولید انرژی )مثال در بخش گاز( 
نسبت به سال پیشینش، چندان پیشرفتی نداشته است. تفصیل اين فراز و نشیب ها را بايد در خود 

اين کتاب، و به صورت جزئی مطالعه کرد.
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عنوان: اطالعات انرژی کشور 1382

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار:1384

مخاطبان: سیاستگذاران حوزه ی انرژی، متخصصین آمار، مورخان
تعداد صفحات:250 صفخه، مصور، سیاه و سفید

آمار و اطالعات، مبنا و پايه ی اصلی تمام تحلیل ها، گزارش ها و سیاستگذاری های اساسی يک حوزه 
چندان  حوزه،  يک  اطالعات  و  آمار  دقیق  انتشار  اول،  نگاه  در  شايد  اگرچه  دلیل  همین  به  است؛ 
شايسته ی صرف هزينه  تشخیص داده نشود، اما واقعیت آنست که تا وقتی ما به آمار و اطالعات دقیق 
و طبقه بندی شده در يک حوزه تجهیز نشده باشیم، قادر به اتخاذ رويکردهای صحیح، علمی و عملی 

نخواهیم بود.
در گزارش ساالنه  ی مربوط به سال 1382،که توسط سازمان بهینه  سازی مصرف سوخت ارائه شده، آنچه 
بیش از هرچیز به نظر می آيد ريزبینی و دقتی است که در تهیه ی آمار، و ارائه ی جداول مقايسه ای در 
کیفیت استفاده از منابع سوختی، صرف شده است. بی گمان اين آمار دقیق و شفاف، به کار تحلیلگران 
و تصمیم سازانی که در آينده بخواهند نقشه ی راه صرفه جويی در ايران را طراحی کننند، خواهد آمد.
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عنوان:  اطالعات انرژی کشور 1383

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار:  1385

دانشجويان  و  اساتید  و  معماران  ساختمانی،  مهندسین  شهری،  مديران  انرژی،  مديران  مخاطبان: 
معماری، طراحان سیستم های تهويه و تامین انرژی ساختمان ها، مديران دولتی بخش نفت، انرژی و 
مسائل وابسته، متخصصین مسائل زيست محیطی، طراحان برنامه های توسعه ی صنعتی، دانشجويان 
ترافیک،  مديران  مصرف،  پر  مختلف  سازه های  مهندسان  بازرگانی،  مديريت  و  نفت  مهندسی 

خودروسازان و مديران شرکت های خودرو سازی و تامین قطعات صنعت خودرو
شابک:  5-3�-8�1�-��4-��8

تیراژ: 1000

و  ايران سال 1383 است  انرژی در  از داده های موجود درخصوص  آماری مفصلی  اين کتاب گزارش 
جداول و نمودارهای فراوان آن، داده ها را به خوبی در  اشکال بصری نمايش می دهند. اين کتاب درواقع 
سند يا گزارشی است از بخش انرژی کشور. بنابراين داده های آن، داده های رسمی اين حوزه به شمار 

می روند. آنچه اهمیت دارد اهم مطالبی است که در کتاب آمده، اين مطالب عبارتند از:
میزان تولید انرژی، میزان مصرف انرژی، وضعیت نفت، منابع نفتی، واردات نفتی، صادرات نفتی، بخش 
انرژی های تجديدپذير،  الکتريکی، بخش ذغال سنگ، هیزم و سوخت های سنتی،  انرژی  گاز، بخش 
مختلف  بخش های  و  انواع  انرژی،  يارانه  انرژی،  حوزه ی  در  اقتصادی  مختلف  بخش های  عملکرد 
واردات،  تولید،  با  زيست  محیط  ارتباط  و  انرژی  جهانی  اطالعات  انرژی،  سازی  بهینه  فعالیت های 

صادرات، عرضه، مصرف و ... انرژی.
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عنوان كتاب: آمار كلیدي انرژي جهان

مولف: آژانس بین المللي انرژي
مترجمان: اعظم لقماني- محمد قرائي

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار: �138

شابك: 2-�-��8-��4-�53�4
گروه مخاطب: بزرگسال- رشته هاي مرتبط

تعداد صفحات: 88- غیر رنگي

اين كتاب از سري كتاب هايي است كه به صورت تخصصي در بخش ساختمان و مسكن و به همت واحد 
فرهنگ سازي و ارتباطات شرکت بهینه سازي مصرف سوخت كشور و به منظور ارتقاء سطح آگاهي 
متخصصان از فناوري ها و روش هاي بهینه سازي مصرف انرژي منتشر شده است. كتاب حاضر حاوي 
اطالعات ارزشمندي درباره تهیه، انتقال و مصرف منابع اصلي انرژي است. میزان تولید ساالنه زغال 
سنگ امريكا، میزان مصرف برق در تايلند، قیمت گازوئیل در آفريقاي جنوبي از جمله آمار ارائه شده 

در اين كتاب است.
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 عنوان: سیاست های استراتژيک انرژی، چالش های قرن 21

نويسنده: گروه تسک فورس
مترجم:  امیر عباس صديقی و مريم صاحب علم

ناشر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سال انتشار:  �138

مخاطبان:  مديران انرژی، مديران دولتی بخش نفت، انرژی و مسائل وابسته، متخصصین مسائل زيست 
محیطی، طراحان برنامه های توسعه ی صنعتی، دانشجويان مهندسی نفت و مديريت بازرگانی

شابک:  2-40-2553-��4-��8
 تعداد صفحه: 1�0

تیراژ: 1500

بیکر  موسسه ی  است.  بیکر  موسسه ی  به  فورس  تسک  گروه  گزارش  از  ترجمه ای  کتاب  اين 
موسسه ای است که وظیفه ی آن گرد هم آوردن متخصصین و دانشگاهیان برای انجام تحقیقات کمکی 
برای سیاست گذاری در خصوص مسائل استراتژيک است. اين موسسه بخشی از دانشگاه رايس –يکی 
تحقیقاتی  گروه های  آن  در  که  است  هوستون-  تگزاس،  متحده،  اياالت  در  آکادمیک  مهم  مراکز  از 
استراتژيک  واقعیات  فهم  برای  تجربی  مستمر  فعالیت  به  مشغول  فورس  تسک  جمله  من  فراوانی 
هستند. گرچه دولت امريکا درنهايت نیز خود را ملزم به اجرای مصوبات آن ها نمی داند و تنها از آنان 
رای مشورتی می گیرد، اما اين نظام مستحکم علمی و اين جايگاه مهم، گزارش تسک فورس را اهمیتی 

زائد الوصف می بخشد.
در اين کتاب با بررسی روند تحوالت دو دهه ی پايانی قرن بیستم، نويسندگان به موضوع تغییراتی نو 
در حوزه ی انرژی نزديک می شوند. آن ها با اين بررسی می خواهند چرايی اين تغییرات را تبیین کنند 
از اين طريق به چیستی موقعیت کنونی پاسخ دهند. در اين برررسی تاکید فراوانی بر جنبه های  و 
اقتصادی نوشته شده است.يکی  با هدف طراحی يک استراتژی  اقتصادی شده است و اساسا کتاب 
که  است  راهکارهايی  و  توصیه ها  آن  از  نیمی  از  بیش  که  است  اين  گزارش  اين  توجه  قابل  نکات  از 
برای سیاست گذاری در آن آمده است. اين مسائل در سه بخش تنظیم شده اند در بخش اول، گروه 
برنامه ی  يک  دوم،  بخش  در  کرده اند.  مطرح  سیاست گذاری  برای  را  روشن  توصیه هايی  تحقیقاتی 
اجرايی دو بخشی برای عملی کردن اين توصیه ها ارائه شده است و در بخش نهايی مولفین در اقدامی 
نوآورانه نظرات شخصی و موردی پژوهشگران را نقل کرده اند و حتی درپايان نظرات مخالف ايده های 

طرح شده در کتاب را نیز آورده اند.
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1. كاتالوگ آنچه بايد در مورد گاز طبیعي بدانیم
2. كتاب انگلیسي ترجمه و چاپ چرا بايد در مصرف انرژي صرفه جويي كنیم

3. بروشور انرژي خورشیدي
4. كتابچه ب مثل بهینه سازي

5. كتابچه آبگرمكن خورشیدي
�. بروشور سیستم هاي گرمايشي و تابشي

�. كتاب راهنماي مبحث�1
8. كتاب پژوهشي در نشر فن آوري مطالعه موردي آبگرمكن خورشیدي

�. كتاب عايقكاري حرارتي ساختمان
10. كتابچه هاي بخش صنعت 8 عنوان

11. كتاب مكانیسم توسعه پاك در چین
12. 4 عنوان كتاب مديريت و بهره وري انرژي حرارتي و الكتريكي


