پژٌَشگاي داوشٌای بىیادی
طرح چشمًی وُر ایران

فراخُان برای ٌمكاری داوشگايٌا ،مراكس تحقیقاتی َ صىعتی
)Request for Proposal (RFP
مُضُع فراخُان
اوجاو پرَژيٌای مطانعاتی ،تحقیقاتی ،طراحی َ ساخت
تاریخ فراخُان :شٍریُر 0931

عىُان پرَژي:

بررسی استفاديی پایذار از اورژی برای کاٌش ٌسیىًٌا َ
کاٌش استفادي از سُخت فسیهی در چشمًی وُر ایران
گزَي :طاختمان

شماريی پرَژي ILSF-CF-01 :
مٍهت ارائًی پیشىٍاد :پایان آبان 0931
اطالعات تماش:
آدرش :تٍران -ابتذای بسرگراي ارتش -پژٌَشگاي داوشٌای بىیادی– طرح چشمًی وُر ایران
تهفه130-33209892 :
ومابر130-33209833 :
َبگايhttp://ilsf.ipm.ac.ir :
پست انکترَویکilsf@ipm.ir :

مقذمً
طزح چشمًی وُر ایزان – اَلیه تأطیظات آسمایشگاٌی در مقیاص تزشر تززای تذقیقزات َ ماالؼزات تزیهرشزتً ای
در كشُر – طزدی تشر تا كارتزدٌای متىُع در كلیًی رشتًٌاطت كزً ٌزذا ا زلی آن تآطزیض آسمایشزگاي ملزی
طىكزَتزَن ایزان اطت .ایه طزح كارتزدی ،تظٍیالت تظیار ػظیمی را در تز خُاٌذ داشزت اس مملزً طزىكزَتزَن
الكتزَن تا اوزژی  َ 3 GeVتا كیفیت تاریكً َ فُتُوی تظیار مالُب كزً در ٌىگزات تأطزیض تزا تظزیاری اس تظزٍیالت
رَس مٍان اس وظز امكاوات تجزتی َ تذقیقاتی تزاتزی خُاٌذ كزد.
تا تُمً تً َطؼت طزح َ تىُع مظائل فىی َ ػلمزی در آن ،ژوٌَشزگاي داوز ٌزای تىیزادی تززای تٍززيگیززی ٌزز چزً
تیشتز اس تُان ػلمی مُمُد در داوشگايٌا ،مزاكش تذقیقاتی َ ىؼتی كشُر مصمم اطت تا تخ ٌایی اس اوجزات ایزه
طزح را تً داوشگايٌا ،مؤطظات َ افزاد متخصص تظپارد.
طزح چشمًی وُر ایززان امیزذَار اطزت كزً ایزه تززَنطزپاری سمیىزًی رشزذ َ تُطزؼًی كشزُرمان را تزی اس ژزی
فزاٌم كىذ .تىاتزایه اس داوشزگايٌزا ،مزاكزش تذقیقزاتی َ زىؼتی ػالقزًمىزذ َ تُاوزا در ایزه خصزُ دػزُت تزً ػمزل
میآیذ تا آمادگی خُد را تا تُمً تً شزح "وذُيی اػالت آمادگی" اػالت کىىذ.

معرفی پرَژي
وُع پرَژي :ماالؼاتی
دستآَردٌای پرَژي:
كاٌ ٌشیىًٌای تٍزيتزداری

كاٌ مصزا طُختٌای فظیلی

اطتفاديی تٍیىً اس طاخ ژُش طقف

تآمیه تخشی اس اوزژی مصزفی طزح

طىج امكان اطتفادي اس اوزژی خُرشیذی


شرح پرَژي
ژوٌَشززگاي داو ز ٌززای تىی زادی در وظززز دارد اس تززُان ػلم زی مؤطظززات ژوٌَش زی َ داوشززگايٌززا تزززای امزززای ا ززُ
طزادزی ژایزذار َ طززىج امكززان اطززتفادي اس اوزززژی خُرشزیذی در طزززح شززتاتگز ملزی ایززان اطززتفادي کىزذ .در ٌمزیه
راطزززتا تززززا تُمززززً تززززً مظززززادت قاتززززل تُمززززً ژُشزززز طززززقف طززززاختمان ا ززززلی طزززززح چشززززمً وززززُر ایزززززان (دززززذَد
 00111متز مزتغ) ،فاس ماالؼاتی طزح تً مُطظات ژوٌَشی َ مزاكش داوشگاٌی ػالقًمىذ َاگذار میشُد.
الُیت اوتخاب تا مؤطظات َ داوشگايٌائی خُاٌذ تُد كً تتُاوىذ در امزای طزحٌای خزُد اس دزذاك ز تظزٍیالت قاتزل
ارائً تُطظ ارگانٌای دامی ژزَژيٌای اطتفادي اس اوزژیٌای وُ َ كاٌ مصزا اوزژی اطتفادي کىىذ.
ػالقًمىذان میتُاوىذ تزای كظة اطالػات تیشتز تً ژایگايٌای ایىتزوتی
http://lightsources.org َ http://ilsf.ipm.ac.ir
مزامؼً کىىذ.
سیزتىای مُرد ویاس فضاٌای مختلف َ مزای طزاختمانٌا طثز طزادزیٌزای اَلیزً در مزذَ  َ 0شزكل  0ارائزً شزذي
اطت.
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زیربىاٌای الزو برای فضاٌای مختهف طرح
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شكم  -0جاومائی ساختمانٌای مختهف طرح چشمًی وُر ایران

وحُيی اعالو آمادگی
اس ػالقًمىذان درخُاطت می شُد تً مىظُر اػالت آمادگی مذارك خُد را تً شزح سیز طی دَ مزدلً تً دفتز طزح
شتاتگز ملی ایزان ارطا کىىذ:
مرحهً :0اػالت آمادگی در تاريی اوجات ژزَژي تً ٌمزاي طُات مززتثظ تزا ویاسٌزای ژززَژي باا رکار شاماريی پارَژي
دذاک ز تا ژایان آتان  0331تً وشاوی ژظت الکتزَویکی  ilsf@ipm.irفزطتادي شُد.
مرحهً :3ژض اس تزرطی مذارك ارطزا شزذيی متقاضزیان ،كارشىاطزان طززح تزا افززاد یزا مزاكزش َامزذ شززایظ تمزاص
ػلمی الست ،طزح ژیشىٍادی خُد را ارائً دٌىذ.
خُاٌىذ گزفت ،تا ژض اس دریافت مشئیات فىی َ
ِ

