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  ها آن از استفاده نحوه و اداري تجهيزات كنترل حوزه در سبز مديريت اجرايياقدامات 

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 ها آن از استفاده نحوه و اداري تجهيزات كنترل حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

 تي؛ آي قسمت اپراتور توسط استفاده عدم مواقع در مصرف كمينه حالت در ها رايانه كليه دادن قرار ˗

 از%  80 از بيش معادل ميتواند كار به آماده حالت در كپي دستگاه( استفاده عدم زمانهاي در الكتريكي وسايل كردن خاموش ˗

 ؛)نمايد مصرف ميكند استفاده فعال وضعيت در كه را انرژيي

 انرژي مصرف سيورها اسكرين ضمناً( دقيقه 10 از بيش نياز عدم صورت در كامپيوتر نمايش صفحه گذاشتن روشن از پرهيز ˗

 ؛)ندارند عادي حالت از كمتري

 و Suspend، Hibernate، Suspend  هاي حالت از استفاده و مدت طوالني ترك صورت در دستگاه نمودن خاموش ˗

Standby عامل؛ سيستم نوع به توجه با  

 ؛)كاغذ مصرف ميزان كنترل جهت مركزي دستگاه يك امكان صورت در( مشترك صورت به پرينترها از استفاده ˗

 كمتر؛ مصرف و بيشتر بازدهي با انرژي برچسب داراي تجهيزات از استفاده ˗

 كشي؛ كابل جاي به) Wireless( سيم بي هاي شبكه از استفاده ˗

 دستگاه؛ با مدت طوالني كار به نياز صورت در سيستم براي مناسب Power scheme تعريف ˗

 ؛)روز شبانه استفاده عدم ساعات در( سرورها خودكار قطع امكان بررسي ˗

 سوم؛ يك حدود تا برق مصرف كاهش جهت LCD مانيتورهاي بجاي باال فناوري با مانيتورهاي يا LED مانيتورهاي از استفاده ˗

 الكترونيكي؛ صورت به مكاتبات انجام و اداري اتوماسيون سيستم اجراي ˗

 تونر؛ مجدد شارژ قابليت با پرينترهاي از استفاده ˗

 بازيافت؛ قابل كاغذهاي از استفاده مديريت ˗

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


