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  اقدامات اجرايي مديريت سبز در حوزه كنترل سيستم روشنايي

مختلف مديريت سبز حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  را با هدف

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :به اين شرح است در حوزه كنترل سيستم روشناييمديريت سبز،  اجرايياقدامات 

  مصنوعي در زمان روشنايي كافي محيط؛كاهش استفاده از نور  ˗

كاهش روشنايي عمومي در طي روز و اطمينان از خاموشي چراغ هاي بيروني در طول روز (مانند استفاده از صفحات  ˗

  فتوالكتريك يا پيل نوري به منظور كنترل مقدار روشنايي فضاي بيرون ساختمان)؛

  بهينه از نور طبيعي؛ هبازآرايي محل كار جهت استفاد ˗

  تميز كردن پنجره ها، چراغ هاي سقفي، ديوارها و سقف جهت افزايش كارايي و سطح بازدهي سيستم روشنايي؛ ˗

  رنگ آميزي ديوار و سقف با رنگ هاي روشن جهت افزايش سطح بازدهي سيستم روشنايي؛ ˗

رفه هاي آموزشي (با عنايت به كنترل تمامي كنتورهاي برق مصرفي در دانشگاه و خوابگاه ها و اطمينان از استفاده آنها از تع ˗

  موضوع نرخ كمتر تعرفه آموزشي نسبت به ساير تعرفه هاي مندرج در قبض ها)؛

هاي آزمايشگاهي  دقت حداكثري و عدم استفاده از وسايل پرمصرف برقي در ساعات اوج مصرف برق (اجتناب از برگزاري كالس ˗

  ر مصرف برقي دارند در ساعات اوج مصرف برق)؛و كارگاه هاي آموزشي كه نياز به استفاده از تجهيزات پ

  ؛LED وات (استاندارد) و انواع المپ هاي 20عدم استفاده از المپ هاي رشته اي و جايگزيني آنها با المپ هاي كم مصرف  ˗

  تركيب نور زرد و سفيد؛ ˗

 فضاهاي مناسب؛استفاده از لوازم كاهش دهنده مصرف برق (تايمر، ديمر، سنسور حضور و سنسور حركت) در  ˗

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 


