ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف )وﯾﮋه ﺑﺨﺶ اداري(
ﻧﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )اداره( :
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن:

ﮐﻞ:

ﺷﻤﺎره اﺷﺘﺮاك:

اﻋﯿﺎن:
ﺷﺮح

ردﯾﻒ
1

آﯾﺎ در اداره ﺷﻤﺎ از ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﭘﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

2

آﯾﺎ از اﺑﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

3

آﯾﺎ از ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺗﺎق ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد؟

4

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

آﯾﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﮐﺎرﮐﻨﺎن از اداره ،ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد؟
)ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﮐﻮﻟﺮﻫﺎ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ،ﻻﻣﭗ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه(

5

آﯾﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺧﻮد از اﺗﺎق ﮐﺎرم؛ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ؟

6

آﯾﺎ ﺟﻠﺴﺎت اداري ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد؟ )ﺳﺎﻋﺖ  13اﻟﯽ (17

7

آﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ از ﺑﺨﺎري ﺑﺮﻗﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد؟

8

آﯾﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل روﺷﻨﺎﯾﯽ )ﻧﻈﯿﺮ دﯾﻤﺮ ﯾﺎ ﺳﻨﺴﻮر( در راﻫﺮوﻫﺎي ادارات ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد؟

9

آﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻗﺪرت اداره ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؟

10

آﯾﺎ اداره ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺎوز از ﻗﺪرت ﻗﺮارداد دارد؟

11

آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﺸﻮد؟

12

آﯾﺎ ﮔﺮدﮔﯿﺮي ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد؟

13

آﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اداره از ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

14

آﯾﺎ در ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژي ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯿﺸﻮد؟

15

آﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟ )ﻫﺮ ﻻﻣﭗ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠﺰا روﺷﻦ ﺷﻮد(

16

آﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اداره ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟

17

آﯾﺎ ﺷﺪت اﻧﺮژي در اداره ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ؟

18

آﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد؟

19

آﯾﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﺒﺮﻧﺖ ﻣﯿﺮود؟

ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﻣﻮرد  : Hibernateﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ) (Shut Downداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ھﺴﺖ ﮐﻪ  Sleepﮐﺮده ﺑﻮد! ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ و ﺣﺘﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ در ﮐﻠﯿﭗ ﺑﻮرد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ!
* ﻧﮑﺘﻪ:

ﺑﺮای ھﺎﯾﺒﺮﻧﺖ ﮐﺮدن وﯾﻨﺪوز اﺑﺘﺪا در  My Computerﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  Control Panelرﻓﺘﻪ و ﺑﺮ روی  Power optionsرﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ
 System Hibernateﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ھﺎﯾﺒﺮﻧﺖ ﺑﺮود.

