"من حامی دانشگاه سبزم"
وجود من و هر آنچه از نعمتهای الهی که دارم ،امانت الهی است؛ و حفظ آنها به نحو احسن ،شرط امانتداری
است .آراستگی ظاهری ،انضباط ،پیراستگی نشان دهنده شأن و منزلت انسانی من است .پس من که از خانواده
بزرگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم خود را متعهد میدانم جهت حفظ منابع طبیعی ،محیط کار و درس
هر آنچه که ذیال ذکر گردیده را در حد توان خود رعایت و احیا نمایم و در راستای فعالیت مدیریت سبز کوشا
باشم.
صرفه جویی در مصرف برق:
ساعات زیادی از روز را در محل کار و درس هستم و به همین دلیل برای صرفه جویی برق هم در این مکانها
متعهد می شوم:
-

اگر بیش از  5دقیقه از اتاق بیرون میروم چراغ آن را خاموش کنم.
سعی میکنم میز کارم را جایی قرار دهم که به خوبی با نور آفتاب روشن شود و نیازی به چراغ اضافه
نداشته باشید.
استفاده از کولر را در محیط کار مدیریت میکنم .در اتاقهایی که جمعیت کم است یا ساعاتی از روز
خالی هستند کولر را روشن نمیگذارم.
هنگام خروج از محل کار ،کامپیوتر و مانیتور آن را کامال خاموش میکنم و در حالت استندبای قرار
نمیدهم.
کامپیوترم را به گونه ای تنظیم میکنم که مانیتور پس از دو سه دقیقه بیکار بودن خاموش شود.
از یک تصویر پس زمینه تاریک و محافظ ( اسکرین سیور) تیره در کامپیوترم استفاده میکنم در مصرف
برق صرفه جویی کنم.
تا جایی که میتوانم و تا وقتی خورشید غروب میکند اتاقم را با نور طبیعی روشن نگه میدارم و بعد از
تاریک شدن هوا المپها را روشن میکنم.
ایده ها و روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی که به ذهنم میرسد را یادداشت کرده و در معرض دید
دیگران قرارمیدهم تا آن ها هم بخوانند و بکار گیرند.
و ...

صرفه جویی در مصرف آب:
 هنگام ا ستفاده از د ست شویی شیر آب را بطور مداوم باز نمیگذارم چون جریان دائم آب موجب اتالف آنمی شود.
 -در صورت چکه کردن آب از شیرها آن ها را محکم میکنم.

 به محض مشاهده تخلفات آبی و خرابی ها به مسئوالن مربوطه اطالع می دهم. و ...صرفه جویی در مصرف انرژی:
-

برای جلوگیری از نشت هوایی که برای گرم کردنش پول (و هوای محدود کره زمین) می پردازیم درب و
پنجره ها را می بندم.
وقتی اتاق را زیاد گرم نکنم ،نیازی هم ندارم هر چند ساعت یک بار پنجره را باز کنم تا هوایی تازه کنم.
استفاده از پرده های مناسب جهت خروج گرما در زمستان و ورود گرمای خورشید در تابستان
و ...

فضای سبز:
-

وارد چمن وفضاهای سبز نمیشوم.
به گل ها و درختان آسیب نمیرسانم.
برای زیبایی محیط زیستم زباله های خود را رها نمیکنم.
و...

تفکیک زباله و پسماند:
پسماندها اگر به طور صحیح مدیریت شوند میتواند به یک ثروت یا سرمایه تبدیل شوند .البته این مهم بدون
آموزش کافی به مردم جهت ارتقای فرهنگ زیستمحیطی جامعه ممکن نیست.
-

من قاطی نمیکنم لطفا شما هم قاطی نکنید!
در تفکیک زباله پیش قدم هستم.
به جای کیسه پالستیکی از کیسه پارچهای استفاده می کنم.
غذاهایی را میخرم که بسته بندی کمتری داشته باشند.
برای خوردن آب لیوان به همراه دارم تا آب معدنی نخرم ،مگر آنکه مجبور شوم .یا یک قمقمه آب با خود

به همراه دارم.
 چیزهایی که مورد نیاز من نیست اما قابل استفاده است به دیگران میدهم تا از آن ها استفاده کنند مثل:لباسها ،وسایل الکترونیکی یا چیزهای دیگری که میشود از آنها استفاده کرد.
 از برخی ظروف استفاده مجدد میکنم .مثل قوطی ها و بطریهای شیشهای -و...

صرفه جویی در مصرف کاغذ و اقالم مصرفی:
استفاده از کاغذ کمتر هیچ هزینهای ندارد .امّا باعث صرفه جویی در هزینهها و نیز مخارج حمل زباله میشود .پس
مصرف کاغذم را پایین می آورم با:
-

قبضها را به صورت آنالین یا تلفنی پرداخت میکنم.
خبرها را آنالین میخوانم و از طریق اینترنت مشترك مجالت میشوم.
بجای دستی نوشتن پیشنویس نامهها روی کاغذ ،آن را در سیستم تایپ کرده و ارسال میکنم.
کمتر پرینت میگیرم.
برای یادآوری ،یادداشتهایم را روی تلفن همراه خود ذخیره میکنم.
کاغذهای تفکیک شده را درکارتن پالستهای تعبیه شده میریزم.
از هر دو روی کاغذ استفاده میکنم.
در فرستادن آگهی ها و اطالعیهها صرفه جویی میکنم و به جای آن ،تعدادی از آنها را در جاهایی که
جلوی چشم قرار دارند نصب میکنم مانند دستشویی ها ،آسانسورها و تابلوهای اعالنات
در صورت دسترسی به شبکهی اینترنت ،برای اطالعیههای درون سازمانی از پست الکترونیکی استفاده
میکنم.
هنگامی که یک نامه الکترونیکی دریافت میکنم به جای آنکه آنرا چاپ و به همکاران بدهم نامه را برای
آن ها هم ارسال میکنم یا آدرس آن صفحه و یا سایت را برای آنها ارسال میکنم.
دستمال کاغذی را با دستمالهای پارچهای جایگزین میکنم
به جای ظروف کاغذی از ظروف معمولی استفاده میکنم.
و ...

حمل و نقل:
 -؟

