
 

 های تحصیالت تکمیلینامهفراخوان دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاه برای حمایت از پایان

رساند بر اساس می دانشگاه علم و صنعت ایران گرامی علمی و دانشجویان هیأتمحترم اعضای  بدینوسیله به اطالع

رشناسی ارشد و دکتری که حداکثر تا ع کاهای مقاطنامهاز پایانمصوبه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه، 

 :آیدمیدر راستای یکی از محورهای زیر تعریف و تصویب بشوند حمایت مالی به عمل  1398ل پایان سا

 مصرف آب در دانشگاه مدیریت .1

 در دانشگاه بهای خاکستریپسابرداری مجدد از تصفیه و بهرهمدیریت،  .2

 فضای سبز دانشگاه برایمنظور استفاده مجدد  های سطحی بهآبروانان و آب بار و مدیریتاستحصال  .3

 در دانشگاه مدیریت پسماندهای خشک .4

 در دانشگاه کم خطر و پرخطر( )اعم از آزمایشگاهی شیمیاییپسماندهای  مدیریت .5

متناسب   با رویکرد بومی....(  تاسیسات سبز،    نمای سبز،  )معماری سبز، سازه سبز،   طراحی ساختمان سبز    .6

 با اقلیم و محیط دانشگاه

 متناسب با اقلیم و محیط دانشگاه هوشمند با رویکرد بومی طراحی ساختمان .7

متناسب با اقلیم و  آنسازی مواد جاذب انرژی الکتریکی و ذخیرهطراحی و ساخت نماهای ساختمان با  .8

 محیط دانشگاه

 ثر در بهبود آنؤاهکارهای مدر دانشگاه و ر برق ثر در کیفیت توانؤم بررسی عوامل .9

در  گرمال گرم مصرفی در فص   آبتامین  به منظورهای خورشیدی  استفاده از پنل  و طراحی سنجی امکان .10

 دانشگاه

ست دیگ     .11 ستفاده از اگزا سنجی ا سرما جهت ت   هایامکان  صل  صرفی ) أآبگرم در ف در  (CHPمین آبگرم م

 دانشگاه

  ی دانشگاههامصرف برق در موتورخانه مدیریت .12

 روها به انرژیشجویان در پیادهنسازی تجهیزات تبدیل انرژی حرکتی داطراحی و پیادهامکان سنجی،  .13

 های روشنایی محوطه دانشگاه آن در چراغ الکتریکی، ذخیره سازی و استفاده از

های های روشنایی محوطه و ساختمانهای هوشمند برای استفاده در سیستمسنجزمان ساخت طراحی و .14

روز، وضعیت جوی و  ثر مانند حضور، ساعات شبانهؤمبکارگیری عوامل دانشگاه با رویکرد کاهش مصرف انرژی با 

 تقویم دانشگاه

 کیلو ولت  20بررسی و ارائه راه کار برای سنکرون کردن ژنراتورها و انتقال به سطح دانشگاه بر روی ولتاژ .15

 های قدیمیسششاختمان برایجلوگیری از اتالف انرژی ) به منظور ،وی رنگر های رزینی یا نانو بروششششپ .16

 (نشگاهدا
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ایش سششبز )پایش جامع یا پ ها و اسششتانداردهای مدیریتدانشششگاه از نظر شششاخ موجود پایش وضششعیت  .17

پای ، ردهامیزان تولید آالینده ،و حامل های انرزی میزان مصششرف انرژی میزان مصششرف آب، :هائی از قبیلزیربخش

 و ...( های فرهنگی مرتبط بامدیریت سبز، پایش مشخصهکربن

دصاا ا دویوی  وری،م تبط بر مد   ت ساابک  ب باود د مر   بب داکد ب به   موضااوتر ساار    .18

 هری مد   ت سبک در دد شیر  بشود.ر درتقری شرخص  و    اری و دج دئیشکمص ف، شررسرئی و راع م

 

 

 هرم دحل ب رسی و حمر ت دز درخودست

 رائه عنوان پیشنهادی اولیه از سوی استاد راهنما به دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاها .1

 اصالحیه،  و اعالم نتیجه )پذیرش، ها در دبیرخانهدرخواست  داوریکمیته بررسی عنوان پیشنهادی اولیه در    .2

 عدم پذیرش( به استاد راهنما

  نامه در گروه آموزشی و دانشکدهعنوان پایانیب وصو تطرح  .3

 عقد قرارداد حمایت فیمابین استاد راهنما و دبیرخانه مدیریت سبز .4

 نامهاجرای پایان  .5

 

 میکدن حمر ت مروی

 میلیون تومان 4های کارشناسی ارشد: تا نامهنپایا -1

 میلیون تومان 10های دکتری تا نامهپایان-2

 

 

 توضیحر  تکمیلی

ستاد راهنما(،    :جزئیات حمایت از قبیل شجو و ا تعهدات کارفرما  مبلغ حمایت، نحوه پرداخت، تعهدات مجری )دان

ن در متحسشششب مورد  و غیره، نامه  مادی و معنوی نتایج حاصشششل از پایان       الکیت م  ،یریت سشششبز( خانه مد   )دبیر

 قراردادهای حمایت قید خواهد شد.

 20/9/1398دبی خر ب مد   ت سبک دد شیر   

 

 

      77240308  یا   3930: دبیرخانه شماره تماس

 (17الی  15)و  (12الی  9) :ساعات -ایام اداری  :تلفنیو  حضوریساعات پاسخگوئی 

 gmanagement@iust.ac.ir پست الکترونیکی:

مرکز برنامه، بودجه و طرح    سشششاختمان مرکزی  طبم همکف رخانه: دانششششگاه علم و صشششنعت ایران    آدرس دبی

 : دکتر احمد نامنیییپاسخگو مسئول  دبیرخانه مدیریت سبز
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 (1398سرل  ۀو ژ)هری م تبط بر مد   ت سبک  رمبا م درخودست حمر ت دز پر رن

 
 مشخصر  دد ش و -دوف

 قطع تحصیلی: م : ییشماره دانشجو نام و نام خانوادگی: 

 رشته و گرایش تحصیلی: دانشکده:

 مشخصر  دسارد ردهرمر -ب

 مرتبه علمی:  نام و نام خانوادگی: 

 گروه آموزشی: دانشکده: 

 ترودن پیشرهردی دوویب -پ

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ........................................................امضای استاد راهنما و تاریخ:  .................................................امضای دانشجو و تاریخ: 

 

  ظ   میاب ددوری - 
o گیردقرار می تموافقمورد  عیناً ،عنوان پیشنهادی فوق. 

o ،شود.مخالفت می بطور کلی با عنوان پیشنهاد شده فوق 

o  اعمال شود مورد پذیرش است: ،اصالحات زیر در عنوان پیشنهادیدر صورتیکه 

 
..................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................. 

  ....................... :امضاء ............................ می جمال    تاریخ:ینام و نام خانوادگی دبیر شورای راهبری مدیریت سبز: محمد رضا نع

 
 

 تصو ب ترودن پر رن  رمب  دت م -ث

 دبی محا م شوردی ردهب ی مد   ت سبک دد شیر 

با راهنمائی ........................ ...................................آقای/ خانم ........نامه پایانموضوع رساند به استحضار می بر س م و دحا دم؛

 ............................................................................................................: ......................... با عنوان..........آقای/ خانم دکتر.............................

.............................................................................................................................................................................................................................. 

آن دبیرخانه اعالم  مندی از حمایتدر تاریخ ........................................ به تصویب دانشکده رسیده است. مراتب به منظور بهره

 می گردد.

 ء: ......... تاریخ و امضا.........................نام و نام خانوادگی معاون آموزشی یا مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده: ..............................

                                                                                                                                 .............................. 
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