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   :عنوان پروژه

  شهريتدوين استاندارد روشنايي معابر برون 

  معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو :كارفرما مطالعات سيستم  :گروه مجري
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  :خالصه پروژه
شهري نيز مورد نظر و توجـه قـرار    شهري، الزم است روشنايي معابر برون در كنار ايجاد روشنايي مناسب براي معابر درون

ي، نياز بـه اسـتاندارد مناسـب بـراي آن     برداري سيستم روشنايي معابر برون شهر در درجه اول براي طراحي و بهره. گيرد
شهري، ايـن   ي مناسب و اقتصادي براي روشنايي معابر برونها طرحباشد كه با توجه به اهميت اين موضوع در داشتن  مي

  .پروژه با كارفرمايي معاونت امور برق و انرژي وزارت نيرو به اجرا رسيد
آوري، مطالعه و بررسي گرديـد و   شهري، جمع در اين پروژه، ابتدا استانداردهاي معتبر دنيا در خصوص روشنايي معابر برون

از آنجا كه تا پيش از اين سابقه چنين . كار تدوين شد سپس با توجه به شرايط موجود در كشور، استاندارد مناسب براي اين
ي روشـنايي معـابر   هـا  سيستمهاي عملي و اجرايي براي  دوين اين استاندارد، جنبهاستانداردي در كشور وجود نداشت، در ت

نويس اسـتاندارد بـراي متخصصـين و خبرگـان ذيـربط و برگـزاري        شهري كامالً در نظر گرفته شد و با ارسال پيش برون
هايي استاندارد روشـنايي  نسخه ن در نهايتبندي و اعمال نظرات كارشناسان و خبرگان،  جلسات متعدد كارشناسي، با جمع

  .شهري تهيه گرديد معابر برون
 شده ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اين استاندارد با استاندارد بازنگري همچنين بنا به درخواست معاونت برنامه

  .شد ارايهشهري تلفيق و هر دو در يك مجلد تحت عنوان استاندارد روشنايي معابر  روشنايي معابر درون

  :نتايجيده چك
 شهري شدن آن با استاندارد روشنايي معابر درون شهري و همراه  تهيه استاندارد روشنايي معابر برون 

  :ندات پروژهتمس
 »يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برق گروه مطالعات سيستم، ،»شهري استاندارد روشنايي معابر برون. 

 »يرون پژوهشگاه ،پژوهشكده برقگروه مطالعات سيستم،  ،»شهري شهري و برون استاندارد روشنايي معابر درون. 
   


