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  :پروژه عنوان
تعيين الزامات روشنايي براي محيطهاي كاري و تهيه دستورالعمل اجرايي و اندازه گيري براي يك ساختمان 

  هدف مطابق استانداردهاي بين المللي
  وري انرژي روشنايي در بخش ساختمانطرح بهره  عنوان طرح:

  هاي پربازده انرژي بر در بخش ساختمانناوريسند ف  واحد اجرايي:
  ماه 10  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلي 

  :همراه با ذكر مراحل كلي تببين و تشريح پروژه
شـود،  هاي كاري بر اساس استانداردهاي بين المللي نه تنها باعث كاهش مصرف انرژي الكتريكـي مـي  تنظيم ميزان روشنايي محيط

را براي محيط هاي كاري مشـخص  الزمه  افراد در آن محيط نيز موثر است. استانداردهاي بين المللي ميزان روشناييبلكه بر كارايي 
  نمايند.  مي

تعيـين الزامـات    ،هدف اصلي اين پروژهبا توجه به اهميت استانداردهايي كه الزامات روشنايي را براي محيطهاي كاري مشخص مي كنند، 
باشـد. سـپس ايـن    ري بر اساس استانداردهاي بين المللـي و تهيـه دسـتورالعمل اجرايـي در ايـن زمينـه مـي       روشنايي براي محيطهاي كا

  گردد.مقايسه مي هاشود و با استانداردنوري آن پرداخته مي به اندازه گيرياجرا شده و دستورالعمل براي يك ساختمان هدف 
  پروژه به شرح ذيل است: شرح خدمات

 الزامات روشنايي براي محيطهاي كارين المللي بررسي استانداردهاي بي .1
عمل روشنايي مورد اسـتفاده  لدستوراباشند كه جهت تهيه موجود مي هاي كاريمبين الزامات روشنايي براي محيطاستانداردهايي 

  ه و كاربري، اهداف و الزامات آنها تدوين مي گردد.در اين فاز اين استانداردها استخراج شدباشند. مي
 يي پارامترهايي از روشنايي كه بايد اندازه گيري شوند و تعيين نحوه اندازه گيري اين پارامترها  شناسا .2

با توجه به مرور استانداردها و آشنايي با الزامات آنها، پارامترهايي كه بايـد انـدازه گيـري شـوند مشـخص و ليسـت مـي شـود و         
 في مي گردد. همچنين نحوه اندازه گيري آنها مطابق با استانداردها معر

 و تهيه دستورالعمل اجرايياستانداردهاي بين المللي بر اساس روشنايي براي محيطهاي كاري تعيين الزامات  .3
 بـراي محيطهـاي كـاري   پس از بررسي و تدوين استانداردهاي مرتبط با الزامات روشنايي، دستورالعل اجرايي الزامـات روشـنايي   

تدوين مي گردد كه در آن الزامات روشنايي براي محيط هاي كاري بيان مي شود، نحوه اندازه گيري پارامترهـاي الزمـه كـه در    
 معرفي شدند، بيان مي شود و تحليلي از محل پياده سازي خواسته مي شود.  2بند

 و اندازه گيري   يطهاي كاريروشنايي براي محهدف جهت اجراي نمونه اي دستورالعمل  هايمشخص نمودن ساختمان  .4
با توجه بـه  شود. سپس مشخص شده و به پياده سازي الزامات روشنايي براي آن پرداخته مي يهدف هايدر اين فاز يك ساختمان

بررسي وضعيت روشنايي ساختمانهاي هدف، گزارشي آماري مبين ميزان كاربردي بودن دستورالعمل تدوين شده ارائه مي شـود.  
 اره به اين گزارش آماري، پيشنهاد تصويب قانوني جهت اجراي اين دستورالعمل ارائه مي شود.همچنين با اش

 باشند :با پروژه بدين ترتيب مي در ضمن الزامات قانوني و دولتي مرتبط
 اصالح الگوي مصرف كنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازي) – 5قانون اصالح الگوي مصرف (فصل  )1
 هاي كلي اصالح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبرياستتعيين و ابالغ سي )2
در خصوص كاهش مصرف برق ادارات و  87/3/26مورخ  40081/43720(بخشنامه شماره  بخشنامه رياست جمهوري )3

 دستگاههاي اجرايي كشور)
  

  :(خروجي مورد انتظار)مشخصات محصول نهايي
 لعمل اجراييدستوراو  محيطهاي كاريبراي روشنايي گزارش الزامات 
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