
يروانف یشهوژپ و  یلاع ، شزومآ  تاسسوم  اه و  هاگشناد  يانما  ياه  تایه  مرتحم  ناریبد 
عوبتم  ترازو  هب  هتسباو 

مارتحا ، مالس و  اب 
اه و هاگشناد  رد  زبس  تیریدم  ققحت  ياتسار  رد  انما و  تایه  یلخاد  همان  نییآ  « 2  » هدام دافم  دانتسا  هب 
«4  » هداـم ب »  » دــنب هرــصبت  داـفم  هـب  هجوـت  اـب  يرواـنف و  یــشهوژپ و  یلاـع ، شزوـمآ  تاســسوم 

غالبا يروانف  یشهوژپ و  یلاع ، شزومآ  تاسـسوم  اه و  هاگـشناد  هب  هک   « زبس تیریدم  لمعلاروتسد  »
همانرب نتشاد  هب  مازلا  هدش و  دای  یغالبا  لمعلاروتسد  ندومن  ییارجا  رب  دیکات  نمض  تسا ، هدش 

رد ار  هنایلاس  رابتعا  زا   دصرد  کی  دنیامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  زبس ، تیریدم  ییارجا 
( راهچ هرامش  مرف   ) هنایلاس یلیـصفت  هجدوب  رد  زبس  تیریدم  ناونع  اب  هناگادج و  فیدر  کی 

.دنیامن ظاحل  انما  تایه  رد  بیوصت  روظنم  هب   
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
يرقاب اضرلادبع 

زکرم سیئر  ریزو و  رواشم 
هزیمم ياه  تایه انما و  ياه  تایه

 : تشونور

.راضحتسا تهج  ینارمع  ياهحرط  رب  تراظن  مرتحم  لک  ریدم  - 
.مادقا روتسد  راضحتسا و  تهج  يروانف  یشهوژپ و  یلاع ، شزومآ  تاسسوم  اه و  هاگشناد  مرتحم  ياسور  - 

.راضحتسا يارب  تالکیشت  هجدوب و  همانرب ، رتفد  مرتحم  لک  ریدم  - 
.راضحتسا يارب  زکرم  مرتحم  نواعم  نارواشم و  - 
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مقدمه

ماده1 - تعاریف



ماده 2- اهداف

ماده3- اعضاى شوراى راهبرى مدیریت سبر



کمیته امور زیربنایى و  انرژى  - اضافه شده توسط دانشگاه

   مدیر عمرانى رییس کمیته + مدیر پژوهشى+ مدیر برنامه و بودجه+یکى از اساتید به انتخاب شوراى آموزشى به عنوان دبیر + سه نماینده به انتخاب شوراى راهبرى مدیریت سبز



ماده4- شرح وظایف شوراى راهبرى مدیریت سبز



 ماده5- نحوه تشکیل جلسات شوراى راهبرى مدیریت
سبز

ماده6- تامین مالى شوراى راهبرى مدیریت سبز

ماده7- سیاست هاى تشویقى



کنترل سیستم روشنایى 

کنترل سیستم هاى حرارتى و برودتى و تهویه مطبوع



کنترل تجهیزات ادارى و نحوه استفاده از آن ها



مدیریت مصرف آب



مدیریت پسماند

مدیریت میزان مصرف کاغذ و اقالم مصرفى



استفاده از فناورى هاى پاك و انرژى هاى  تجدید پذیر

فرهنگ سازى و توسعه مدیریت انرژى

حمل و نقل



مقدمه
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معاینه فنى موتور خانه ها در ساختمان هاى موسسات
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