منطقه چهارده
فرم مستند سازی مدیریت دانش
همکار گرامی ضمن تشکر از پیشنهاد تجربه و دانش شما ،لطفاً کلیه مستندات مورد نیاز ،به پیوست فرم ارائه گردد.
کد مدیریت دانش :

 : Aمجوز مدیریت دانش (تعیین ضرورت و حوزه مورد نظر)

نام واحد سااامنممنی و نمحیه :اداره محیط
نیست
محل :
شممره یم نم واحد :
درخواست ارائه توسط :آرنو نوری نژاد
تمریخ 66/6/7 :

دانش تکنیکی  دانش خط مشی   HSEدانش اداری
دانش تعهد و رهبری  دانش اهداف استراتژیک ،کالن و خرد 
دانش سمنممندهی ،منمبع و مستندسمنی  دانش ایمنی در حین کمر 
دانش ارنیمبی و مدیریت ریسک   HSEدانش آمونش همی  HSE
دانش اهداف و معیمرهمی عملکردی   HSEدانش ارتبمطمت  HSE
دانش طرح ریزی و برنممه ریزی  دانش اجرا و پمیش  دانش جممعه ایمن 
دانش پروژه همی اجرایی و عمرانی  دانش  HSEپیممنکمران 
سمیر نمینه همی مرتبط به  ..................................................................................... HSE

شممره پیشنهمد:
پیشنهمد عنوان مورد نظر:
بهینه سمنی مصرف انرژی در سمختممن هم
منبع مورد استفمده دانش مورد نظر :دستورالعمل بهینه سمنی مصرف انرژی در سیستم همی سرممیشی و گرممیشی در سمختممن مدارس
 : Bقبل ان مجون مدیریت دانش کممل می شود
تیم ارنیمبی (این ستون بوسیله فرد مسئول مدیریت دانش پر می شود).

واحد : HSE
توضیحمت:

موافق 

مخملف 

سرپرست کمیته راهبری :HSE
توضیحمت:

موافق 

مخملف

نممینده مدیریت:
مجون مدیریت دانش :
دلیل عد پذیرش :

پذیرش 

عد پذیرش 

تمریخ :
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منطقه چهارده
فرم مستند سازی مدیریت دانش
عنوان پیشنهادی:

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها

چکیده مطلب پیشنهادی:
ساالنه بخش زیادی از منابع انرژی کشور به دالیلی چون مناسب نبودن فناوری ،ارزان بودن انرژی ،عدم دقت در مصرف از بین
می رود .این امرموجب شده که عالوه بر کاهش منابع خدادادی انرژی کشور ،موجب افزایش آلودگی و صرف هزینه های سنگین
به منظور استحصال ،تولید ،انتقال و توزیع انرژی گردد .از این رو تالش می شود ضمن نظارت کافی بر مصرف انرژی و با اعمال
روش های گوناگون از قبیل اطالع رسانی از میزان مصرف انرژی ،راهنمایی در زمینه مصرف صحیح انرژی ،مصرف انرژی را کنترل
کرده و نیازهای محیط زیستی و توسعه زیربنایی را فراهم نمود.
دستورالعملی که ذیل این دانش ارائه شده است می تواند به عنوان راهنمای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها مورد
استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی:
بهینه سازی مصرف انرژی -سیستم های سرمایشی و گرمایشی – ساختمان ها

منابع دانش اکتسابی:
 -1دستورالعمل مدیریت انرژی مرکز مدیریت محیط نیست و توسعه پمیدار
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