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 پياده سازي نظام مديريت سبز در دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي غير دولتي

 قوانين  و مقررات مرتبط با مديريت سبز -1

  

 جمهوري اسالمي ايران اصل پنجاهم قانون اساسي -1-1

كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به  محيط زيستجمهوري اسالمي، حفاظت از در  

گردد.از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط  داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي رشدي

  زيست يا تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا كند ممنوع است.

  

(موضوع ابالغ شماره  هجري شمسي  1404 افق ي ايران درجمهوري اسالمساله  20چشم انداز   -2- 1

  مقام معظم رهبري) 12/8/1382مورخ  5775/1

ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير  با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه	

  تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي ، در چشم انداز بيست ساله : 

برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم   •... 	

  .و بهره مند از محيط زيست مطلوبتبعيض 	خانواده، به دور از فقر،فساد،

 

مجلس شوراي  14/12/1395قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران (مصوب   - 1-3

 اسالمي)

  طبيعي منابع و زيست محيط –9بخش 

  عمل آورد: زيست به دولت موظف است اقدامات زير را جهت حفاظت از محيط		-38ماده 

اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ، كاهش مواد جامد زائد و  -ز

نقليه، در كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در ها و وسائط  بازيافت آنها در ساختمان

  چهارچوب قوانين مربوطه

تصويب هيأت  نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست به آيين - تبصره

  رسد. وزيران مي
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  مفاهيم و اصطالحات - 2

  مديريت سبز  - 1- 2

مطالعات و اقدامات جامع ، هدفمند و مستمري است كه در سطوح مختلف دستگاههاي دولتي و مجموعه اي از 

  غيردولتي صورت مي گيرد تا وضعيت موجود سازمان را در جهت نيل به وضعيت دولت سبز ارتقاء و تداوم بخشد .

 

  

  گروه سبز -2- 2

تخصصي مديريت سبز كه در دستگاههاي اجرايي ، ادارات ، شركتهاي دولتي  كارگروهاست از مسئولين و اعضاء  تشكلي

جويي و كاهش مصارف  آگاه به اصول پايه زيست محيطي و با هدف نظارت برصرفه ، سازمانهاي دولتي و... از افراد

   روزمره ، زير نظر باالترين مقام اجرايي سازمان تعيين مي شوند .

  

  ايستگاه سبز -3- 2

با فضاهاي بسته و مشخص جهت نگهداري مواد تفكيك شده توسط كاركنان كه در مسيرهاي پر تردد  مكاني است

  ساختمانهاي اداري ايجاد مي گردد.

  

  اتاق سبز  -4- 2

يك فضاي بسته در داخل محوطه وزارتخانه ها يا سازمانها و مراكز مورد نظر ايجاد مي گردد. كليه مواد و كاالهاي 

اتاق منتقل شده و سپس از اين اتاق ها به مراكز سبز و يا مسئولين ذيربط شهرداري تحويل مي تفكيك شده به اين 

  .گردد

  

  ويژگيهاي اتاق سبز -5- 2

در محوطه هر سازمان يا در محلي كه در دسترس كليه ساختمانهاي وزارتخانه يا سازمان بوده و در ارتباط مستقيم  - 1

 باشد قرار دارد. پرترددبا معابر 

  ، اتاق سبز مي باشد. ساختمانهامركزيت كليه ايستگاههاي سبز  - 2

   رابط بين ايستگاه سبز و مركز سبز هر استان مي باشد . - 3
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  مركز سبز -6- 2

مركز سبز در هر شهر يا استان توسط مسئولين ذيربط شهرداري ايجاد مي گردد تا كليه كاالهاي تفكيك شده از مبدأ از 

  و استفاده مجدد منتقل گردد. به اين مراكز جهت بازيافتطريق اتاق هاي سبز 

  و استفاده مجدد از مواد زايد جامد را عهده دار است . مركز سبز در هر استان نقش اصلي بازيافت

  

  چك ليست:  - 7- 2

 زير مي پردازد:  به حوزه هايمديريت سبز چك ليست 

 صرفه جويي آب -

 صرفه جويي انرژي -

 مديريت پسماند -

  فرهنگ سازيآموزش و  -

  

 اهداف  بكارگيري چك ليست هاي مديريت سبز - 3

 
  همسويي اقدامات روزانه دفتر كار با محيط زيست بعنوان مولفه مديريتي •

  شناسايي معيارهاي مهم و اولويت دار براي سازمان(دفتر كار، اداره و ...) •

 توانمندسازي منابع انساني در اجراي آنها و تضمين پايداري •

 بهره وري در استفاده از منابع ارتقاء منطقي •

 ايجاد فرصتي براي سازمان ها جهت اتخاذ رويكردي جهت ايجاد سيستم دفتر كار سبز •

 دستيابي به اهداف توسعه پايدار  •

  

 فرايند پياده سازي نظام مديريت سبز  -4

 مرحله اول: برگزاري آموزش عمومي

  سرفصل آموزشي محتوا: •

  عمومي ، مديران، كارشناسان، كاركنان مخاطبين: •
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  :هدف •

  مرحله دوم: ايجاد ساختار و سيستم

  ، تشكيل كارگروه مديريت سبزتيم سازي  •

 معرفي اعضاي تيم و صدور حكم •

 ايجاد سازوكار گردش اطالعات •

 مديريت سبزتدوين خط مشي  •

 مرحله سوم: انجام خود مميزي

  مرحله چهارم: تحليل نتايج خود مميزي

  پنجم:شناسائي فرصت هاي بهبودمرحله 

  مرحله ششم: اولويت بندي

  مرحله هفتم:تعيين پروژه

  مرحله هشتم: اجرا

  مرحله نهم: نظارت ، كنترل و پايش

  

  سيستم  مديريت سبز - 5

  براي جاري سازي سيستم مديريت سبز بايد اقدامات ذيل صورت پذيرد:

  خود مميزي و شناخت وضعيت موجود سازمان �

 سبز استمديريت تدوين خط مشي كه معرف تعهد سازمان به اصول  �

 مديريت سبزتهيه برنامه عملياتي  �

 اجراي برنامه �

 نظارت و پايش �

  خود مميزي �
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  خودمميزي و شناخت وضع موجود سازمان - 1- 5

يزي كه با براي اجري سيستم مديريت سبز در يك سازمان يا ارگان ابتدا بايد وضعيت موجود سازمان از طريق خودمم

       استاده از چك ليست صورت مي پذيرد انجام شود، براي شناخت وضع موجود چك ليستهايي در حوزه هاي مختلف:

  آموزش و فرهنگ سازي- 4پسماند -3انرژي   -2آب  - 1

  

  مصرف آب / مديريت و بهينه سازيليست آب چك  -1- 1- 5

با كمبود آب مشكل روبروست، بي توجهي بـه مصـرف آب، مـي    با توجه به اينكه ، كشور ايران در منطقه اي قرار گرفته كه 

تواند در آينده نه چندان دور، نگرانيهاي زيادي را در پي داشته باشد. به همين علـت اقـداماتي كـه كـاهش مصـرف آب در      

  سازمان را هدف قرار دهد، بسيار ضروري است.

  

  سازمان  وضعيتمميزي 

 هزينه كلي مصرف آب سازمان چقدر است؟ �

 ع استفاده از آب در سازمان چيست ؟ (شبكه عمومي، چاه، پمپ چاه)منب �

 مصرف كل آب سازمان چيست؟ �

 آيا مصرف آب در هر واحد شناسائي شده است؟ �

 آيا معيارهاي ذخيره آب در سازمان را اجرا مي گردد؟ �

  

 هدف: كاهش و بهبود مصرف آب

  همپوشاني

  اقدامات  

باشد/ طيف امتياز از صفر (امتياز هر اقدام يك است، مگر قيد شده 

  )25/0تايك با دقت 

  ياد داشت  امتياز

    5  پايش مصرف آب  1

  1  بار بررسي كنتور آب، حداقل ماهي يك  �
چك ليست سابقه 

  ماهه 3حداقل 

  مشاهده  1  نصب كنتور در هر واحد براي پايش ميزان مصرف آب  �

  مستندات  1  هاي مصرف آب براي واحدهاي سازمان محاسبة هزينه  �
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  ليست تاييده شده  1  هايي كه مصرف آب بااليي دارند.  شناسايي فعاليت  �

  1 هايي كه مصرف آب بااليي دارند.  مشخص كردن مكان  �
ليست تاييد شده بصورت 

  فني/نقشه

    جمع امتياز

  5                                                                     جلوگيري از اتالف آب    2

�  

نصب دستگاه ذخيره آب در مكان مناسب (تنظيم كننده جريان، 

سنسورهاي جريان آب، فلكه هاي بسته شدن خودكار، توالتهايي با 

  حجم سيفون كم و ...) 

  برنامه  1

  مشاهده/مدرك  1  اجتناب از بازگذاشتن شيرآب در مواقع ضروري (تاكيد و آموزش)  �

  مصاحبه  1  اجتناب از شستشو با فشار زياد و شلنگ  �

  چك ليست/سابقه  1  كشي جهت جلوگيري از نشتي بررسي مرتب تجهيزات لوله  �

  برنامه و چك ليست  1  ديده هاي آب آسيب برنامة منظم تعويض واشرهاي معيوب و تعمير لوله  �

    جمع امتياز

  3                                             هاي بهداشتي                        سرويس  3

�  
كنندة جريان (رگوالتور)، روي سردوش براي كاهش مصرف  نصب تنظيم

  جويي آب)  % صرفه40ليتر در دقيقه، ( 12ليتر در دقيقه به  20از 
  مشاهده  1

�  
دار (خودكار) به طوري كه اگر شير آب از روي  نصب شيرهاي زمان

  توجهي باز ماند، بعد از مدتي به طور خودكار بسته شود.  بي
1  

  مشاهده

�  

استفاده از فالش تانك دو زمانه يا تغيير شناور فالش تانك تك زمانه 

تواند  % از مصرف كل آب سازمان از اين طريق مي30(بيش از 

  شود.)جويي  صرفه

1  

  مشاهده

    جمع امتياز

  5                                          آشپزخانه/ آبدارخانه                               4

  مشاهده/مصاحبه  1  تنظيم جريان آب مطابق با نوع شستشو  �

  مصاحبه/تاكيد  1  رها نكردن جريان آب شستشو يا آبكشي  �

�  
ها در ظرفشويي (جهت  قراردادن آنخيساندن ظروف كثيف قبل از 

  كوتاه كردن زمان شستشو)
  مشاهده/مصاحبه  1
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�  
رساني دفعات  ها با حداكثر ظرفيت جهت به حداقل پركردن ظرفشويي

  شستشو
1  

  مشاهده/مصاحبه

  مشاهده/مصاحبه  1  بازنكردن يخ غذا در آب و قرار دادن آن در معرض هوا  �

    جمع امتياز

  10                                             باغچه / فضاي سبز                               5

  مشاهده  1  انتخاب گياهاني كه با اقليم و بارندگي منطقه سازگار است.   �

  مشاهده  1  شود.  هايي كه به سرعت خشك مي پرهيز از ايجاد باغچه  �

�  
شب، براي محدود كردن تبخير و آبياري در صبح زود يا ديرهنگام 

  جلوگيري از سوختن گياهان
  برنامه و چك ليست/مشاهده  1

�  
پاش ريز،  پاشي و جانمايي تجهيزات (آب نصب سيستم خودكار آب

  ها، و ...) اي ريشه آبياري قطره
  مشاهده  1

  مشاهده  1  تعبية شيب جهت نفوذ آب به خاك بدون فرسايش آن   �

�  
ها و  كه در آشپزخانه براي شستشوي ميوه استفادة مجدد از آبي

  سبزيجات استفاده شده است براي آبياري {سيستم حلقه بسته}
  مشاهده/برنامه   1

  مشاهده/برنامه   2  آوري آب باران براي آبياري جمع  �

�  
براي بازيابي و استفادة  )closed loops(نصب سيستم حلقه بسته 

  مجدد از آب
2  

  مشاهده/برنامه 

    امتيازجمع 

 )ΣΣΣΣامتياز) 28ي اين بخش (از ) جمع كل امتيازها    

  در بخش كاهش و بهبود مصرف آب نسبت امتياز اخذ شده

  %15تا 

 4(تا 

  امتياز)

  %35تا 

 9(تا 

  امتياز)

  %65تا 

 18(تا 

  امتياز)

باالتر از 

65%  

(بيش از 

18 

  امتياز)

  9  6  4  2  آب مصرف در بخش شاخص عملكردي مديريت سبز

  

  

  بهينه سازي مصرف انرژيليست انرژي/  چك -5-1-2
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گرم شدن جهاني و كاهش اندوخته نفتي، مديران اجرايي را بر آن داشته تا در استفاده از انرژي، تجديد نظر كنند. عالوه 

 . در همين راستا سازمانUNEP)ميليارد دالري را نيز مي طلبد ( 16000، سرمايه 2030بر اين تأمين انرژي در سال 

ها/ ادارات نيز تحت تأثير اين موضوع قرار گرفته اند. كنترل مصرف استفاده از سوختهاي فسيلي و گرايش به استفاده از 

  انرژيهاي تجديد پذير و فناوريهاي پاك براي كاهش اثرات منفي بر محيط زيست ضروري است.

  

  مميزي وضعيت  سازمان

  

 ت.؟هزينه تأمين انرژي در سازمان شما چه ميزان اس �

 نوع انرژي مصرفي سازمان چيست؟ �

 آيا ميزان مصرف انرژي در هر واحد معين است.؟ �

 آيا به منابع مختلف انرژي اعتماد مي گردد؟ آيا آنها در زمره انرژي پاك طبقه بندي مي شوند؟ �

 آيا از فرآيندها و سازوكارهايي كه مصرف انرژي را بهينه مي سازد، استفاده مي گردد؟  �

  

 بهبود مصرف انرژي هدف: كاهش و

  همپوشاني
اقدامات (امتياز هر اقدام يك است، مگر قيد شده باشد/ طيف 

  )25/0امتياز از صفر تايك با دقت 
  مصداق  امتياز

  5                                                                   پايش مصرف انرژي  1

  1  بار بررسي كنتور برق، حداقل ماهي يك  �
 3چك ليست سابقه حداقل 

  ماهه

  مشاهده  1  نصب كنتور در هر واحد براي پايش ميزان مصرف انرژي  �

  مستندات  1  هاي مصرف انرژي براي واحدهاي سازمان محاسبة هزينه  �

  ليست تاييده شده  1 هاي پرمصرف انرژي شناسايي فعاليت  �

  1  هاي پرمصرف انرژي در سازمان مشخص كردن مكان  �
تاييد شده بصورت ليست 

  فني/نقشه

    جمع امتياز

  16جلوگيري از اتالف انرژي                                                2
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�  
ها و سيستم  كننده نگهداري پيشگيرانه از تجهيزات، شامل گرم

  تهويه
  برنامه  3

  مشاهده/مدرك  1  تميز كردن و تعويض مرتب فيلترهاي سيستم تهويه  �

  روش اجرائي  1  هر چه بيشتر مصرف آب گرمكنترل   �

  مشاهده  1  نصب هواده بر روي شيرهاي آب براي كاهش مصرف آب گرم  �

�  
بندي بادوام براي به حداقل رساندن  هاي عايق انتخاب سيستم

  اتالف حرارت و منابع
  مشاهده  1

  مشاهده/برنامه بصورت دوره ايي  1  هاي آب گرم براي كاهش اتالف انرژي بندي لوله بررسي عايق  �

�  

هايي كه قادر باشند حداقل و حداكثر دما را  انتخاب ترموستات

ها  ريزي كنند. (همچنين از گرم يا سرد كردن افراطي اتاق برنامه

  توسط كاركنان جلوگيري شود.)

  مشاهده  1

�  
ها براي به حداقل رساندن مصرف  پرهيز از بازگذاشتن در و پنجره

  ها ها و تهويه كننده توسط گرمانرژي 
  مشاهده/ مصاحبه  1

�  
هاي خالي در  خاموش كردن تهوية هوا و تنظيم گرماي داخلي اتاق

  حداقل ميزان 
  مشاهده/ مصاحبه  1

�  

ها از نور آفتاب براي محدود كردن استفاده از سيستم  حفظ پنجره

سرمايشي (به وسيلة سايبان، پرده، كركره، حفاظ، صفحات 

  بازتابندة گرما و ...)

  مشاهده/ مصاحبه  1

�  
نصب درهاي گردان براي محدود كردن اتالف انرژي(در صورت 

  لزوم)
  مشاهده/ مصاحبه  1

  مشاهده  1  هاي دوجداره نصب شيشه  �

�  
تعمير يا تعويض تجهيزات معيوب با وسايل پربازده و مقرون به 

  صرفه
  برنامه/سوابق  1

  مشاهده  1  منطق كنترلي در حركت آسانسورهاريزي و مديريت  برنامه  �

    جمع امتياز

  4                           بازيابي انرژي (احياء انرژي)                     3

  برنامه/مشاهده  2بازيابي حرارت توليد شده توسط واحدهاي سرماساز به منظور گرم   �
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  كردن آب

�  
براي بازيابي و استفادة  )closed loops(هاي بسته  نصب حلقه

  مجدد از بخار
  برنامه/مشاهده  2

    جمع امتياز

  12                                                      سيستم روشنايي       4

�  
هاي  بررسي روشنايي و رصد كردن مدت زمان روشن بودن چراغ

  مختلف طي روز
  چك ليست/مشاهده  1

�  

هاي پرمصرف  مصرف، به ويژه در مكان كمهاي  استفاده از المپ

وات  11مصرف  وات و يك المپ كم 60(يك المپ فلورسنت، 

  كند.) انرژي مصرف مي

  مشاهده  1

�  
ژه  هاي وي نصب تايمر و سنسورهاي حركتي در موقعيت

  ها و ...) ها، راهروها، پاركينگ پله هاي بهداشتي، راه (سرويس
1  

  مشاهده

�  
(استفاده از برچسب يا كد رنگي به طوري كدگذاري كليدهاي برق 

  هايي را كه نياز داريد روشن كنيد.) كه قادر باشيد تنها چراغ
1  

  مشاهده

�  

كاهش روشنايي عمومي در طي روز و اطمينان از اين كه 

هاي بيروني تنها در شب روشن است (براي مثال شما  چراغ

  كنيد) توانيد از صفحات فتوالكتريك يا پيل نوري استفاده مي

  مشاهده/مصاحبه  1

�  
هاي مصنوعي (در صورت   استفاده از نور طبيعي به جاي چراغ

  امكان)
  مشاهده/مصاحبه  1

  سابقه  3  بازآرايي محل كار براي استفادة بهينه از نور طبيعي  �

�  

هاي  هاي خالي خاموش است (كارت كه چراغ اتاق اطمينان از اين

كند  فرد اتاق را ترك ميمغناطيسي، به طور خودكار زماني كه 

  كند.) ها را قطع مي جريان برق چراغ

  مشاهده/مصاديق فرهنگي  1

  مشاهده/برنامه  2  استفاده از انرژي خورشيدي  �

    جمع امتياز

  7                                                          تجهيزات اداري    5

  مشاهده دستورالعمل/مصاحبه  2  هاي اداري مطابق با دستورالعمل توليدكننده  عمل كردن ماشين  �
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�  

شود  ها نمي اي از آن خاموش كردن وسايل زماني كه استفاده

% 80تواند معادل بيش از  (دستگاه كپي در حالت آماده به كار مي

  نمايد.)كند را مصرف  اي كه در وضعيت فعال استفاده مي از انرژي

  مشاهده  1

�  
هاي كپي و ... درحالت آماده به كار  قرار ندادن چاپگرها، دستگاه

)standby (  
  مشاهده/مصاحبه  1

�  

پرهيز از روشن گذاشتن كامپيوترها در زمان استراحت طوالني و 

وات  95دقيقه (درحالت آماده به كار يك كامپيوتر  30بيش از 

  مصرف دارد.)

  مصاحبه  1

�  

روشن گذاشتن صفحه نمايش كامپيوتر در صورت عدم  پرهيز از

سيورها مصرف انرژي  دقيقه (ضمناً اسكرين 10نياز بيش از 

  كمتري از حالت عادي ندارند.)

  مصاحبه/مشاهده  1

  مشاهده  1  استفاده از پرينترها به صورت مشترك (در صورت امكان)  �

    جمع امتياز

  13                           آشپزخانه / آبدارخانه                            6

  مشاهده/مصاحبه  1  پرهيز از روشن گذاشتن وسايل آشپزخانه تا صبح (ترك عادت)   �

�  

توجه به دماي آشپزخانه، در زمان نصب يا تغيير محل يخچال و 

اتاق، افزايش گرادي دماي  درجه سانتي 5فريزر (افزايش بيش از 

  درصدي مصرف انرژي را براي فريزر در پي دارد.) 30

1  

  مشاهده

  مشاهده  1  خاموش كردن وسايلي كه مورد نياز نيستند.   �

�  
استفاده از ظروف آشپزي كه قطرشان با اجاق گاز متناسب و 

  سازگار است. 
1  

  مشاهده

�  

گذاشتن درب ظروفي كه در حال پخت غذا هستند (جوشيدن 

% از انرژي مورد نياز 25دار، تنها  ليتر آب در ظرف پوششيك 

  ظروف بدون در را نياز دارد.)

1  

  مشاهده

  مشاهده  1  بازكردن درب يخچال و فريزر تنها در مواقع ضروري  �

�  
فراست  سازند. (آنتي اي يخچال و فريزرهايي كه يخ زدايي دوره يخ

  نيستند.)
  مشاهده  1
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  مصاحبه  1  دادن در داخل يخچال يا فريزر خنك كردن غذا قبل از قرار  �

�  
همدما كردن غذاي داخل يخچال يا فريزر با محيط قبل از داغ 

  كردن آن
  مصاحبه  1

  مشاهده/مصاحبه  1  ساز  بعد از هر بار استفاده جوش/ چاي خاموش كردن قهوه  �

  مشاهده/مصاحبه  1  جوشاندن آب متناسب با ميزان مصرف  �

  مشاهده  1  نياز آشپزخانه و شستشوتنظيم دماي آب طبق   �

�  

َنُشستن ظروف در زير جريان آب (به جاي آن پر كردن سينك 

كارگيري ماشين ظرفشويي تنها زماني كه ظرفيت  ظرفشويي و به

  آن تكميل است.) 

  مصاحبه/مشاهده  1

    جمع امتياز

  7    هايي كه داراي مهمانسرا هستند) (براي سازمانخانه / الندري  رختشوي  7

  مصاحبه  1  پركردن ماشين لباسشويي تا آخرين حد ظرفيت  �

  مشاهده/مصاحبه/دستورالعمل  1  استفاده از دماي پايين براي شستشو  �

�  
انتخاب ماشين لباسشويي با سرعت باال براي كوتاه كردن زمان 

  خشك كردن 
  مشاهده/مصاحبه/دستورالعمل  1

�  
در نهايت افزايش  ها و كن پرهيز از بيش از حد پر كردن خشك

  زمان خشك كردن
  مشاهده/مصاحبه/دستورالعمل  1

�  
ها به طور ممتد  كن ريزي شستشو به طوري كه خشك برنامه

  استفاده شوند تا در نهايت از اتالف گرما جلوگيري شود. 
  مشاهده/مصاحبه/دستورالعمل  1

  مشاهده/مصاحبه/دستورالعمل  2  مصرف ريزي براي استفاده طي ساعات كم برنامه  �

    جمع امتياز

  3                                                            سازي       فرهنگ  8

  برنامه/سوابق  2  جنبش خاموش كردن  �

�  
آموزش كاركنان براي استفاده بهينه و دعوت به كاهش مصرف 

  انرژي
  برنامه/سوابق/مصاحبه  1

    جمع امتياز

 )ΣΣΣΣ(  از) امتياز) 67جمع كل امتيازهاي اين بخش    
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  نسبت امتياز اخذ شده در بخش كاهش و بهبود مصرف انرژي
  %15تا 

  امتياز) 10(تا 

  %35تا 

 23(تا 

  امتياز)

  %65تا 

 43(تا 

  امتياز)

باالتر از 

65%  

(بيش از 

43 

  امتياز)

  9  6  4  2  انرژيدر بخش  شاخص عملكردي مديريت سبز

  

 
  / بازيافت منابعپسماند ليست چك -3- 1- 5

توسعه سريع سازمان ها/ ادارات ، با فقدان اصول بهداشتي و دفع زيربنايي ضايعات همراه است. بنـابراين اسـتراتژي   

اجرايي و راهبردي براي به حداقل رساني زباله در مبدأ و همچنين بازيافت ضروري است. در واقـع سـازمان هـا، بـا     

توانند در محيط پيرامون خود مقادير زيادي پسماند جامـد و مـايع توليـد كننـد. و     مديريت ناكارآمد و نادرست مي 

  آسيب به محيط اطراف، به سيماي سازمان آسيب خواهد رساند.

  

  مميزي وضعيت  سازمان

  

 ايا ميزان هزينه دفع پسماند را مي دانند ؟ �

 آيا مي دانند چه ميزان پسماند توسط سازمان ايجاد شده است؟ �

 اند و به چه نسبت حجمي توليد شده است؟چه نوع پسم �

 چگونه پسماند را دفع مي كنند؟ چه نسبت از ضايعات سازمان بازيافت شده است؟ �

  

  

  

 هدف: كاهش، استفادة مجدد و بازيافت پسماند

  همپوشاني
اقدامات (امتياز هر اقدام يك است، مگر قيد شده باشد/ طيف امتيـاز  

  )25/0از صفر تايك با دقت 
  ياد داشت  امتياز

  12سيستم مديريت و مميزي پسماند                                1
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  مدرك/ليست  1  شناخت منابع مهم توليدكنندة پسماند  �

  مدرك/ليست  1  تعيين كميت و تركيب پسماند  �

  مدرك/ليست  1  هاي هر واحد (منابع تلف شده) تعيين هزينة زباله  �

  مدرك/ليست  1  ) ها نگهداري و دفع تمام زبالهمورد رسيدگي، (انطباق با قانون   �

  چك ليست/ سابقه  1  رعايت استانداردهاي مديريتي و زيست محيطي  �

  ليست  1  هاي خطرناك براي جداسازي شناسايي زباله  �

  روش اجرائي  2  گيري دقيق زباله هايي جهت اندازه داشتن روش  �

  بندي منطق اولويت  2  سازي زباله  بندي كمينه اولويت  �

  هدف گذاري / برنامه  2   تمركز بر كاهش زباله در خط مشي دفتر سبز  �

    جمع امتياز

  19كاهش زباله                                                                  2

  برنامه / هدف گذاري  3  گذاري كمي جهت كاهش زباله هدف  �

  برنامه / هدف گذاري  2  بندي كاهش زباله برنامة زمان  �

  برنامه ريزي سفارش  1  سفارش مواد مطابق با نياز سازمان در به حداقل رساندن پسماند  �

  برنامه نگهداري و تعمير  1  نگهداري و تعمير تجهيزات در اولويت نسبت به تعويض آن  �

�  
انتخاب محصوالت پايدار و استفادة صحيح در افزايش طول عمر 

  ها آن
  مطالعات محيطي فرهنگ سازي/  1

  مصاديق / فرهنگ سازي  1  استفاده از محصوالت قابل تعويض به جاي انواع دورريختني  �

  مصاديق / فرهنگ سازي  1  بندي محدود كردن استفاده از محصوالت بسته  �

�  
اتخاذ رويكردهاي نوين براي كاهش توليد زباله در جلسات كاري و 

  هاي ويژه مراسم
  سازيهدف گذاري / فرهنگ   1

  برنامه / مصاديق  1 هاي يكبار مصرف (پالستيكي و كاغذي) استفاده نكردن از ليوان  �

  برنامه/ هدف گذاري و مصاديق  2  هاي نوين در بازاريابي و اطالع رساني استفاده از روش  �

  مصاديق  1  بندي را دارند.  خريد موادي كه حداقل بسته  �

  برنامه ريزي و مصاديق  1  هاي كم كيفيت سفارشسازي خريد با پرهيز از  بهينه  �

  ليست تامين كنندگان/مصداق  1  گيرند.  هاي خودرا پس مي بندي اولويت دادن به فروشندگاني كه بسته  �

  مستندات مطالعاتي  2  هاي نوين كاهش زباله بررسي و مطالعة روش  �
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    جمع امتياز

  12                                                   تفكيك زباله                3

  مشاهده/ مصداق  1  تفكيك كاغذ  �

  مشاهده/ مصداق  1  تفكيك شيشه  �

  مشاهده/ مصداق  1  هاي پالستيكي تفكيك بطري  �

  مشاهده/ مصداق  1  هاي فلزي تفكيك قوطي  �

  مشاهده/ مصداق  1  تفكيك پسماندهاي آلي (خوراكي)  �

  مشاهده/ مصداق  1  پسماندها (پسماندهاي خطرناك)تفكيك ساير   �

  چك ليست/ مسئول  1  بررسي مرتب تفكيك پسماند  �

  مصاديق  1  ساماندهي فضاي كار جهت تفكيك انواع پسماند  �

�  
 (pictogram)تشخيص ظروف از روي رنگ، برچسب يا عالمت 

  براي انواع مختلف پسماند
  مصاديق/مشاهده  1

�  
كنندگان  هاي تفكيك شده به بازيافت زبالهبررسي امكان فروش 

  (كاغذ، مقوا، پالستيك، فلزات، شيشه، پسماند آلي)
  مطالعه  1

  چك ليست  2  دريافت پسماندهاي تفكيك شده ارزيابي پيمانكاران  �

    جمع امتياز

  4پسماندهاي غيرقابل بازيافت                                          4

�  
غير قابل بازيافت و استفادة مجدد با بكارگيري دفع پسماندهاي 

  روشهاي مناسب (مطابق با قوانين موجود)
  مصالعه/ برنامه ريزي  1

�  
خطر براي جلوگيري از آلودگي و  تفكيك پسماندهاي خطرناك از بي

  براي تسهيل كار
  دستورالعمل/ مصداق/مسئول  1

  دستورالعمل/ مصداق/مسئول  1  خطرناكدر نظر گرفتن احتياط الزم براي دفع پسماندهاي   �

  فرهنگ سازي/ مصداق  1  ها به همراه پسماندهاي خانگي دور نيانداختن باتري  �

    جمع امتياز

  12                                             آشپزخانه/ آبدارخانه           5

�  
بررسي تاريخ انقضاء مواد غذايي و استفاده از مواد خوراكي كه قبالً 

  خريداري شده است. 
  مشاهده/مصاحبه  1
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  مشاهده/دستورالعمل  1 اطمينان از شرايط نگهداري مواد تازه و فاسدشدني در دماي مناسب   �

�  
هدية غذاهاي اضافي براي جلوگيري از دور ريختن (به بنيادهاي 

  خيريه و ...)
  برنامه/مشاهده  1

  برنامه/مشاهده  1  كودسازي ويا هديه اضافه غذا به مدارس و يا امور خيريه  �

�  
نصب ظروف ويژه براي انواع خاص ضايعات در انبار پسماند، جهت 

  بهسازي، بسته بندي و جداسازي
  مشاهده  1

�  
آوري پسماند آلي، به طور جداگانه به منظور تهية كود يا  جمع

  ها به عنوان غذاي حيوانات آناستفاده از 
  مشاهده  1

�  

 100اي (بازيافت يك تن شيشه،  هاي پت و شيشه بازيافت بطري

ها و  كند) و همچنين قوطي كيلوگرم سوخت نفتي را ذخيره مي

  هاي فلزي (قلع و آلومينيوم)  بندي بسته

  مشاهده/برنامه  1

�  
ها براي  عدم تخلية روغن به داخل سينك ظرفشويي يا توالت

  ها و اختالل در سيستم فاضالب  جلوگيري از مسدود شدن لوله
  فرهنگ سازي/ مصاحبه  1

  مصاحبه/دستورالعمل/ مشاهده  1  ها ذخيرة ضايعات مايع در ظروف مناسب و دفع صحيح آن  �

  مشاهده/فرهنگ سازي  1  بار مصرف استفاده نكردن از ظروف غذايي يك  �

�  
كاهش استفاده از سهمية انفرادي (مانند كره، مربا، كيك، آبميوه و 

  تواند بدون لطمه به بهداشت باشد. ...) كه مي
  مشاهده  1

  مشاهده  1 غذا پرس براي افراد كم هاي غذايي نيم امكان ارائة وعده  �

    جمع امتياز

  5                                        كاهش اثرات زيست محيطي     6

  دستورالعمل/مطالعه  1  درك امكان تعريف بومي از پردازش ضايعات   �

�  
نسوزاندن زباله در فضاي بيروني، پراكنده نكردن آنها در طبيعت و يا 

  دفع كردن آنها
  مشاهده  1

  دستورالعمل/ليست  1  انتخاب محصوالتي كه حداقل آلودگي و حداكثر پايداري را دارند  �

�  
جايگزيني ظروف يكبار مصرف گياهي با انواع پالستيكي و كاغذي 

 آن
  مشاهده  1

  آيين نامه/ سابقه  1بازيافت وسايل برقي و الكترونيكي و اهداء وسائل غير الزم كه هنوز   �
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  قابل استفاده هستند به جوامع محلي

    جمع امتياز

 2                                  اقدامات فرهنگي                      7

  فرهنگ سازي/برنامه/سابقه  2 آموزش كاركنان و پيمانكاران  

    جمع امتياز

 )ΣΣΣΣ امتياز) 66) جمع كل امتيازهاي اين بخش (از    

  مديريت پسماندنسبت امتياز اخذ شده در بخش 

  %15تا 

 10(تا 

  امتياز)

  %35تا 

 23(تا 

  امتياز)

  %65تا 

 42.5(تا 

  امتياز)

باالتر از 

65%  

(بيش 

 42.5از 

  امتياز)

  7  6  4  2  مديريت پسمانددر بخش  شاخص عملكردي مديريت سبز

  

  آموزش و فرهنگ سازي محيط زيست -5-1-4

  امتياز  شرح اقدام  رديف

  1  در دستگاه اجرايي راه اندازي دفتر محيط زيست و توسعه پايدار  1

  1    ييسبز در دستگاه اجرا تيريكارگروه مد جاديا  2

  2  )ازيامت 1ساعت  6پرسنل (هر  يساعت برا 12 زانيسبز به م تيريمد يدوره آموزش يبرگزار  3

  1   يطيمح ستيمنابع ز ييصرفه جو به منظور ترويج فرهنگ يآموزش يبسته ها هيهت  4

  5  جمع امتياز  

  


