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Մանրամասն ուղեցույց 
| 

Detailed  Instructions  

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը և ՀԱՀ-ի Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը հայտարարում են 
| 

United  Nations  Development  Programme  and  AUA  Acopian  Center  for  the  Environment  announce 

Barcode	  
area	  

The textbook is developed and published  in the framework of “Improving 
Energy Efficiency in Buildings” UNDP-GEF/00059937 Project!
Web-site: www.nature!ic.am!
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Նախաբան | OVERVIEW	  

«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի շրջանակներում 
հրատարակվելու է դասագիրք ճարտարապետության և քաղաքաշինության գծով մասնագիտացող 
ուսանողների համար՝ շրջակա միջավայրի հետ համահունչ և էներգաարդյունավետյան տեսանկյունից 
արդյունավետ շինությունների դիզայնի վերաբերյալ: Երիտասարդ ճարտարապետները և գրաֆիկական 
դիզայներները հրավիրվում են ներկայացնելու իրենց առաջարկները դասագրքի շապիկի ձևավորման 
վերաբերյալ:  Շապիկը ներառում է առջևի կազմը, ամրացման եղանակը, և հետևի կազմը (տես 
գծապատկերը): |  UNDP-‐GEF  “Improving  Energy  Efficiency  in  Buildings”  project  is  publishing  a  textbook  for  
architecture  and  urban-‐planning  students  on  environmentally  responsible  and  energy-‐efficient  building  
design.  Young  architects  and  graphic  designers  are  invited  to  submit  designs  for  the  cover  of  this  textbook.  
The  cover  includes  front  cover,  cover  spine,  and  back  cover  (see  Figure  above).  
  

Վերնագիր | BOOK  TITLE    
“Կանաչ” ճարտարապետություն․ էներգաարդյունավետություն և վերականգնվող էներգիա | Green  
Architecture:  Energy  Efficiency  and  Renewable  Energy   

	  
Գլխավոր հեղինակ | LEAD  AUTHOR 

Ալեն Ամիրխանյան |  Alen  Amirkhanyan   
 
Համահեղինակներ | CONTRIBUTING  AUTHORS    

Տիգրան Սեկոյան | Tigran  Sekoyan 
Ռուբեն Համբարձումյան | Ruben  Hambartsumyan  
Արտակ Համբարյան | Artak  Hambarian  

  
Գրքի էջի չափ | TEXTBOOK  PAPER  SIZE    

A4 
  
Կազմի տեսակ | COVER  TYPE   

Կոշտ | Hard  
  
Էջերի նախատեսված քանակ | ESTIMATED  NUMBER  OF  PAGES   

500-600 
 
Գրքի լեզուն | TEXTBOOK  LANGUAGE   

Հայերեն և անգլերեն։ Շապիկը պետք է լինի երկլեզու` ամբողջական տեղեկությամբ: | Armenian  and  
English.  Cover  will  have  all  information  in  both  languages.  

 
Թեմատիկան | DESIGN  THEME   

Շապիկի ձևավորումը պետք է համապատասխանի գրքի բովանդակությանը: Գրքի անվանումը և 
բովանդակությունը տես ստորև: | Design  has  to  be  relevant  to  the  topic  of  the  textbook.  See  textbook  title  
and  “Table  of  Contents”  below. 

	  
Պարտադիր ներառումներ |  MANDATORY  INCLUSIONS	  

Շապիկի հետևի մասում, էջի ներքևում, պետք է տեղադրվի հետևյալը. |  Bottom  of  back  cover  to  include:   

     

The  textbook  is  developed  and  published  in  the  framework  of  “Improving  Energy  
Efficiency  in  Buildings”  UNDP-‐GEF/00059937  Project  
Web-‐site:  www.nature-‐ic.am  
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Գնահատման չափորոշիչներ | EVALUATION  CRITERIA   

ա)  Կազմի վրա ներառված են բոլոր անհրաժեշտ տվյալները,  բ) դիզայնը գրավիչ է և նպաստում է 
ուսանողների մոտ հետաքրքրության առաջացմանը: | a)  Cover  contains  all  critical  information  and  b)  Cover  
has  super  cool  design,  which  compels  students  to  touch  and  open  the  book.   

 
Սահմանափակումներ | RESTRICTIONS   

Օգտագործված նկարները չպետք է խախտեն հեղինակային իրավունքները: | Images  used  should  not  
violate  copyrights.  

 
Վերջնաժամկետ | SUBMISSION  DEADLINE 

6 հուլիսի, 2014 թ., ժամը 23:59 | July  6,  2014,  11:59pm  
 

Ներկայացման միջոց | SUBMISSION  METHOD  
	   Փաթեթը ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով, հետևյալ հասցեով` 

ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր, buildings@nature.am  
ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն, ace@aua.am   
Email  submission  package  to:    
United  Nations  Development  Program,  buildings@nature.am  
AUA  Acopian  Center  for  the  Environment,  ace@aua.am      

 
Ներկայացվող փաթեթը | SUBMISSION  PACKAGE  

Էլեկտրոնային երկու օրինակներ. մեկը՝ <*.jpeg> և մյուսը՝ <*.psd> ձևաչափով, բարձր կետայնությունով: Կից 
նամակը պետք է ներառի ներկայացվող ձևավորման տեքստային նկարագրություն՝ մեկ պարբերությունով 
և ձևավորողի հակիրճ աշխատանքային կենսագրություն: | Two  electronic  versions:  One  in  <*.jpg>  and  the  
other  in  <*.psd>  formats  in  high  resolution.  Cover  letter  should  include  one  paragraph  textual  description  
of  the  submitted  design  and  brief  bio  about  the  designer. 

 
Կազմի հեղինակը | COVER  DESIGN  CREDITS   

ա) Գրքի 2-րդ էջում նշվելու են հեղինակի տվյալները  
բ) ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագիրը մրցանակ կտրամադրի հաղթողին |  
a)  Credit  will  be  given  to  the  designer(s)  in  the  2nd  page  of  the  book;    
b)  UNDP-‐GEF  project  will  award  prize  to  the  winner 
  

Մրցույթի մասնակիցները | CONTEST  PARTICIPANTS 
Լավագույն 20 դիզայներների աշխատանքները կցուցադրվեն (տեղի և ժամանակի մասին կտեղեկացնենք 
լրացուցիչ) | Top  20  designs  will  be  publicly  exhibited  (venues  and  dates  to  be  announced).  

  

 

Հարցերի պարագայում դիմեք 
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր, buildings@nature.am 

կամ ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն` ace@aua.am`  
էլ. նամակը վերնագրելով “Հարց գրքի շապիկի մրցույթի վերաբերյալ”: 

If  you  have  questions  write  to:  
United  Nations  Development  Program,  buildings@nature.am  or    

AUA  Acopian  Center  for  the  Environment,  ace@aua.am  
In  the  email  subject  write:  “Question  on  Book  Cover  Competition”  
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“Կանաչ” ճարտարապետություն․ 
էներգաարդյունավետություն և վերականգնվող էներգիա 

 
Green  Architecture:   

Energy  Eff ic iency  and  Renewable  Energy  
 
 

Բովանդակություն |  TABLE  OF  CONTENTS  
 
 

1. էներգիա, բնական ռեսուրսներ և մարդածին միջավայր. Ներածական դասընթաց ճարտարապետների և 
քաղաքաշինարարների համար | Energy,  Natural  Resources,  and  the  Built  Environment:  Introduction  for  
Architects  and  Urban  Planners 

Human  impacts  on  the  planet  and  the  role  of  buildings  and  cities  in  these  impacts.  
  

2. Շենքերի էներգաարդյունավետությունը. Պասիվ լուծումներ | Energy  Efficiency  in  Buildings:  Passive  Solutions  
Building  orientation,  shading,  daylighting,  cool  roofs,  green  roofs,  and  natural  ventilation.  

  

3. Շենքերում էներգիայի խնայողությունը. Արտաքին պատող կոնստրուկցիաներ|  Energy  Efficiency  in  Buildings:  
Building  Envelope  

Insulation  and  the  building  envelope,  roofs,  openings  (doors  and  windows),  exterior  wall  systems,  thermal  
bridges,      

  

4. Շենքին ինտեգրված վերականգնվող էներգիա | Building  Integrated  Renewable  Energy  
Integrating  photovoltaic,  thermal  collectors,  solar  walls,  wind  turbines,  geothermal  heat  pumps  into  buildings  
and  communities  

  

5. Էներգիայի կուտակումը, Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի ինտեգրման նպատակով | 
Energy  Storage  for  Energy  Efficiency  and  Renewable  Energy  Integration 

Technologies  for  storage  of  heat  and  electricity  at  the  building  and  community  level.  
  

6. Շենքերի ինտեգրված նախագծման մոտեցում|  Integrated  Building  Design  Approach  
As  buildings  are  expected  to  perform  at  very  high  energy  standards,  a  key  component  becomes  integrating  
decision  making  at  the  design,  construction,  and  operation  phases.    

  

7. Շենքերի էներգետիկ աուդիտ և սերտիֆիկացում | Building  Energy  Audit  and  Passportization  
An  audit  of  the  building  envelope  as  well  as  the  mechanical  and  electrical  systems  in  a  building  will  reveal  
energy  savings  opportunities  for  the  building  owner.  The  chapter  will  discuss  the  tools  and  techniques  of  
conducting  such  an  audit.  It  will  also  discuss  building  passports  in  which  the  energy  efficiency  of  a  building  is  
evaluated.    

 

8. Ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ ճարտարապետների և քաղաքաշինարարների համար  |  Financial  
Analysis  Basics  for  Architects  and  Urban  Planners  

In  making  renewable  energy  or  energy  efficiency  decisions,  Basics  of  analyzing  financial  performance  of  
investments  are  presented.  Measures  discussed  include  payback  period,  return  on  investment,  net  present  
value,  and  internal  rate  of  return  on  discussed.    


