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جهانتاریخچه مدیریت سبز در 

محیطبامشیخطسازگاریمجازی،مفهومدرمیالدی1980دهةاواسطازبعد،سبزاصطالحازاستفاده
برگزاریلدنبابه.استگردیدهمتداولگفتگوهاوهابحثدرسرعتبهویافتهفراوانیگسترشزیست،
ردویافتهتوسعهکشورهایدرمختلفهایبخشدرسبزمدیریتمیالدی،1992لسادرزمیناجالس

بجلخودبهراکشورهاتوجهویافتهاستقراردولتیهایارگانوهادانشگاهازبسیاریدرتوسعهحال
در(میالدی1992سالزمیناجالس)مللدانشگاهکنفرانسدنبالبهنیزسبزدولت.استنموده

1995السدرراسبزمدیریتوسبزدولتکهبودکشوریاولینکانادا.گردیدمطرحکشورهازابسیاری
حاضرحالدرودادقرارتوجهمورددولتسطحدریعنیخودکشوریمرجعترینعالیدرمیالدی

دوفتگتوانمیولیاندپرداختهسبزدولتوسبزمدیریتنظاماستقراربهجهاندرمختلفیکشورهای
ظامنوسبزدولت.دارنداجرادستدرواندنمودهمطرحراسبزدولترسمیطوربهایرانوکاناداکشور

ادمفپشتیبانیبرعالوهمتحدمللدانشگاه21کاردستوربهمربوطجهانیتحوالتراستایدرسبزمدیریت
بهرهارتقاءها،هزینهکاهشزیست،محیطحفظبرایراایراناسالمیجمهوریاهدافمزبورکاردستور

.نمایدمیتعقیبموجودامکاناتازبهتراستفادهووری



ایرانتاریخچه مدیریت سبز در 

1382قانون بودجه سال 20در ایران، قانون مدیریت سبز در بخش دولتی و هیأت وزیران طبق تبصره 
.گردیدکل کشور تصویب 

رنامهبابتدایاز(زیستمحیطازحفاظتسازمانزیرمجموعه)سبزمدیریتدبیرخانهترکلینگاهدر
190مادهاجرایینامهآئینابالغازپسوتشکیلسازمانمحیطیزیستارزیابیدفتردرتوسعهپنجم

دهشانجاممهماقداماتازجمله.گردیدآغازدبیرخانهاینجدیفعالیتاجراییتکالیفبامتناسب
اجراییضوابطدرسبزمدیریتاستقرارمنظوربهاجراییهایدستگاهاعتباراتازدرصدیكاختصاص

اعتباراتازدرصدیكمجازنداجراییهایدستگاهاساساینبر.میباشدکشورکلسالیانهبودجهقانون
وسبزمدیریتاستقرارمنظوربهمذکورمادهاجرایینامهآیینمطابقراسالیانهبودجهقانوندرمندرج
مصوباعتباراتمصرفمصادیقهمچنینوزیستمحیطوپایهمنابعبهینهمصرفهایسیاستاعمال
.نمایندهزینهوزیرانهیئت

بهموظفرادولتوشدهتاکیدسبزمدیریتاجرایبر38ماده"ز"بنداستنادبهتوسعهششمبرنامهدر
نمودهتزیسمحیطحفاظتسازمانونیرووزارتمشترکپیشنهادبهبندایناجرایینامهآیینتدوین
اجرایینامهآئین4مادهمطابق.رسیدوزیرانهیئتتصویببهتهیهازپسنامهآییناین.است

نمایراهودستورالعملتدوینبهموظفذیربطاجراییهایدستگاهمشارکتباسبزسازمانمدیریت
.استگردیدهسبزمدیریتاجرای



قوانین و مقررات مرتبط

1-1-قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران

:آوردعملبهزیستمحیطازحفاظتجهترازیراقداماتاستموظفدولت38ماده

غذ،کاوتجهیزاتاولیه،موادآب،انرژی،مصرفمدیریتشاملسبزمدیریتبرنامهاجرای-ز
جرائیادستگاههایکلیهدرنقلیه،وسائطوهاساختماندرآنهابازیافتوجامدزائدموادکاهش

مربوطهقوانینچهارچوبدرغیردولتیعمومینهادهایومؤسساتو

محیطحفاظتسازمانونیرووزارتمشترکپیشنهادبهبندایناجرائینامهآیین-تبصره
.میرسدوزیرانهیأتتصویببهزیست



1-2- 1389مصوب اسفند )اصالح الگوي مصرفقانون:( 

تولیدطحسازکاستنبدونکهایگونهبهمیشود،مصرفوواردکشورتولید،درکههاییانرژیانواعکاربردـ1ماده
وری،هرهبوبازدهیافزایشونمایدجلوگیریمصرفپایانتاتولیدنقطهازانرژیاتالفازاجتماعی،رفاهوملی

ود،شباعثرازیستمحیطازحفاظتوپایدارتوسعهبهبهتر،کمكبرداریبهرهانرژی،ازاقتصادیاستفاده
.میگرددسازیبهینهومدیریتقانوناینبراساس

1-3-ت/8722شمارهنامهتصویبموضوع)کشورکل1398سالبودجهقانوناجراییضوابط
56461

(وزیرانهیئت31/1/1398مورخه

استقرارمنظوربهراقانوندرمندرجاعتباراتاز(%1)درصدیكمجازنداجراییدستگاههای-8ماده
سازمانهبباریكماهششهرراموضوعاینعملکردگزارشموظفندوکنندهزینهسبزمدیریت(سیستم)سامانه

.نمایندارسالزیستمحیطحفاظت



1-4- (1358مصوب )قانون اساسی50اصل:

حیاتدرآنبایدبعدهاینسلامروزونسلکهزیستمحیطحفاظتاسالمی،جمهوریدر
هایروفعالیتایناز.میگرددتلقیعمومیوظیفه،باشندداشتهرشدیروبهاجتماعی
کنداپیدمالزمهجبرانقابلغیرتخریبیازیستمحیطآلودگیباکهآنغیرواقتصادی

.استممنوع



تعاریف مدیریت سبز

دولتیهایدستگاهمختلفسطوحدرکهاستمستمریو،هدفمندجامعاقداماتومطالعاتازایمجموعه1.
واءارتقسبزمدیریتوضعیتبهنیلجهتدرراسازمانموجودوضعیتتاگیردمیصورتدولتیغیرو

.بخشدتداوم

اهدافبهنیلجهتسازمانکنترلوهدایتبرایانسانیومادیمنابعتمامیکارامدوموثربکارگیری2.
باشدمیدقیقریزیبرنامهوسازماندهیبامحیطیزیست

سبزگروه:

هایتشرکادارات،اجرائی،هایدستگاهدرکهسبزمدیریتتخصصیگروهکاراعضاءومسئولازاستتشکلی
بهینهجویی،صرفهبرنظارتهدفباومحیطیزیستپایهاصولبهآگاهافراداز...ودولتیهایسازماندولتی،
.شوندمیتعیینسازماناجرائیمقامباالتریننظرزیرروزمرهمصارفوکاهشسازی



اهداف مدیریت سبز

 زیستحفاظت از منابع پایه و محیط

(فمانند اصالح ساختار مصر)محیط زیست اظت فحو بهبود فرایند ها و ساختار ها براي اصالح

 سبزاستقرار نظام مدیریت و بهره وري

 سازمانصرفه جویی در اعتبارات هزینه اي و سرمایه اي

توجه به مدیریت زمان و استفاده بهینه ازآن



ادامه

تشکیل بانک اطالعات زیست محیطی و مدیریت سبز براي اطالع رسانی و تبادل
اطالعات و استفاده از تجارب و نوآوري در پورتال مدیریت سبز

سیستم مدیریت ) اجراي سیستم ها و ابزار هاي مدیریت نوین و محیط زیست
رفه اي، کیفیت،سیستم مدیریت زیست محیطی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ح

....(سیستم مدیریت انرژي، مدیریت بهره وري، استاندارد ملی و 

ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی و مؤسسات و نهادهاي غیر عمومی غیر دولتی از
طریق خود اظهاري



ادامه

 نساختمااصالح الگوي مصرف انرژي در ساختمان با نظارت صحیح بر طراحی، ساخت و مهندسی

 مصرفاصالح الگوي فرهنگ سازي پایدار و اشاعه فرهنگ بهینه

 تجهیزاترعایت الگوي مصرف و بهینه سازي مصرف سوخت، آب،برق، انرژي، کاغذ، مواد اولیه و

ارتقاء بهره وري و استفاده بهتر از امکانات موجود





چه ارتباطی میان مدیریت سبز و محیط زیست وجود دارد ؟

وزهحدرکهمثبتیاقدامگونههروبودهمستقیمزیستمحیطوسبزمدیریتمیانرابطهواقع،در
حفظتایراسدرکهفعالیتیگونههرنظر،ایناز؛انجامدمیزیستمحیطحفظبه،شودانجامسبزمدیریت
وزشآمو،اخالقمانندفاکتورهایوبودههدفمندبایدمیشود،انجاممختلفسطوحدرومحیطوانسانسالمتی
.شودگرفتهنظردرآندرنیزمحیطیزیستقوانین

ها،ماریبیانواعدرمانبرایگیاهانازکردناستفادهماننددالیلیبهزیستمحیطازحفاظتکهاستذکرقابل
وردنیخموادذخیرهبهکمكوصنعتدرمعدنیموادگیریکاربهطبیعت،درزندگیوحیاتزنجیرهکردنحفظ

فظحمنظوربهبایدمسئولینمخصوصاوافرادهمهاین،برعالوه.میرسدنظربهاجباریوالزامیطبیعتدر
.دهندارائهمنابعازکدامهردرستمصرفبرایراعملیراهکارهایطبیعت،



رابطه مدیریت سبز و توسعه پایدار

واقعدرندارد،وجودزیستمحیطوضعیتبهبودوحفظواقتصاديرشدبینتضاديپایدارتوسعهدیدگاهاز
صادي،اقتمختلفابعاددرهافعالیتبهپایداروخردمندانهنگاهنمودننهادینهباپایدارتوسعهاهدافتحقق

بهینهمصرفپرتودرزیستمحیطبخشدرریزيبرنامهپایداريبهتوجهجملهازسیاسیوفرهنگیاجتماعی،
.یابدمیواقعیتزیستمحیطحفاظتومنابع

بهینهمصرفدرنوآوريوخالقیتپذیري،رقابتکیفیت،وري،بهرهارتقاجهتمناسببسترهايایجادروایناز
طریقازتواندمیاجتماعیواقتصاديرشدهايشاخصکناردرمطلوبزیستمحیطازمنديبهرهومواد

.گرددپذیرامکانسبزدولتاجرايوسازيپیادهنهایتدروکشورسطحدرسبزمدیریتنظاماستقرار

قراراکیدتموردراکشورطبیعیمنابعمصرفدردقتلزوماقتصاديتوسعهوپایدارتوسعهاهدافبهدستیابی
.دهدمی





مراحل اجرای نظام مدیریت سبز در دستگاه اجرایی

سبزبرگزاري دوره آموزش عمومی مدیریت 1.

سبزایجاد ساختار مدیریت 2.

ممیزيانجام خود 3.

خودممیزيتحلیل نتایج 4.

بهبودشناسایی فرصت هاي 5.

پروژهاولویت بندي و تعیین 6.

کنترلاجرا و 7.

نظارت و پایش8.



برگزاري دوره آموزش عمومی مدیریت سبز: مرحله اول 

النمسئوونمایندگاناولمرحلهدراستالزمسبزمدیریتنظاماجرايفرآیندباآشناییبراي
مراحلدروشوندآشناسبزمدیریتاجراينحوهوکلیاتباسبزمدیریتنظامسازيپیادهبامرتبط
نقل،وحملآب،انرژي،مختلفهايبخشدرسبزمدیریتتخصصیآموزشیهايدورهبعدي

.گردداربرگزاجراییدستگاهبامرتبطفعالیتهايومشاغلنوعبامتناسب..وپسماندمدیریت

ستگاهددرشاغلکارکنانکلیهمحیطیزیستفرهنگارتقايودانشارتقايهدفبادورهبرگزاري
ارائهرفتعبهتوجهباخدماتیپرسنلواداريکارکنان،کارشناسان،معاونین،مدیرانازاعماجرایی

.گیردمیصورتسبزمدیریتاجرایینامهآیین1مادهدرشده



ایجاد ساختار مدیریت سبز: مرحله دوم

در موفقیت نظام مدیریت سبز در دستگاه اجرایی نقش به سزاییپیاده سازي مدیریتی براي نظام مند ساختار ایجاد 
دستگاه ام باالترین مقو پیشبرد اهداف مدیریت سبز دارد این ساختار می تواند به صورت فرآیند سلسه مراتبی از 

6امل شمدیریت سبز ایجاد ساختار . اجرایی شروع و به پایین ترین رده هاي شغلی دردستگاه اجرایی ختم شود
:باشداقدام به شرح زیر می 



کارگروه های نظام مدیریت سبز

ی باشد ممدیریت سبز متنوع و وسیع شاخص هاي با توجه به اینکه دامنه فعالیتهاي دستگاه اجرایی و همچنین 
پایش و این کارگروه ها با هدف برنامه ریزي ، تصمیم گیري ،. هاي مورد نظر شکل بگیردالزم است ابتدا کارگروه 

:کنترل هر یک از شاخص هاي مدیریت سبز تشکیل میشوند که عبارتند از  

سبزکارگروه مدیریت -الف

سبزکارگروه هاي تخصصی مدیریت -ب



کارگروه مدیریت سبز

:زیر می باشدسبز متشکل از اعضای کارگروه مدیریت 

(روهدبیر کارگ)در صورت عدم وجود به تشخیص مقام عالی دستگاه/ یا دفتر محیط زیست دستگاه اجرایی HSEمدیر -

(عضو کارگروه)منابع انسانی / نماینده معاونت توسعه مدیریت -

(عضو کارگروه)فنی و مهندسی / نماینده امور پشتیبانی -

(عضو کارگروه)نماینده امور اداري -

(عضو کارگروه)امور آموزش نماینده -

دن اعضای کارگروه دبیر کارگروه پس از قطعی ش. این اعضا بنا به تشخیص دبیر کارگروه و یا پیشنهاد سایر اعضا می تواند افزایش یابد
.اقدام نماید( اهعالی ترین مقام دستگاه اجرایی یا معاون دستگ)باید نسبت به صدور احکام اعضای کارگروه مدیریت سبزتوسط مقام مجاز 



سبت به تشکیل نمیتواند منظور برنامهریزی بهتر و پیاده سازی شاخصهای تخصصی مدیریت سبز، کارگروه عالی مدیریت سبز به 
گروههای سبز اقدام نماید، این کارشاخص های مدیریت و فعالیت ها تخصصی در دستگاه اجرایی متناسب با نوع کارگروه های 

:شدکارگروه مدیریت سبز شامل موارد ذیل باو تصویب تخصصی میتواند متشکل از اعضای مرتبط بنا به تشخیص 

کارگروه تخصصی مدیریت مصرف انرژي-

کارگروه تخصصی مدیریت مصرف آب-

کارگروه امور پشتیبانی، تدارکات، تجهیزات و حمل و نقل-

کارگروه تخصصی مدیریت پسماند-

فرهنگ سازيتخصصی آموزش و کارگروه -

ررسی و در بدستگاه مورد پیشنهادات تخصصی نهایی شده در هر یك از کارگروه های تخصصی باید در کارگروه مدیریت سبز 
.صورت تصویب توسط مقام عالی یا معاونت مربوط ابالغ و به مرحله اجرا درآید

کارگروه هاي تخصصی مدیریت سبز



انجام خود ممیزي: مرحله سوم

ضعوشناساییوبررسیاقداماولینتخصصیکارگروههايوسبزمدیریتکارگروهتشکیلازپس
عملیاتگونههرازقبلاستالزم.استسبزمدیریتهايشاخصاساسبرخودممیزيوموجود
ايهشاخصبامتناسبدستگاهموجودوضعیتسبز،مدیریتنظامسازيپیادهبامرتبطاجرایی

چکقالبدر(آموزشوتجهیزاتوساختمانخودرو،پسماند،آب،،انرژي)سبزمدیریتششگانه
بهکهراییاجفعالیتهايبامتناسبمیتوانداقداماین.شودخودممیزيوشناساییعملیاتیهايلیست

.پذیردانجاماجراازقبلشد،خواهدتشریحآتیهايبخشدرهاشاخصتفکیک

راتگاهدسعملکردمیتوانسبز،مدیریتنظامسازيپیادهازقبلخودممیزيوموجودوضعشناساییبا
واقداماتپیشرفتنحوهودادهقرارمقایسهمورددورهايبصورتسبزمدیریتبرنامهدراجراي
.کردرصدراالزمامتیازاتکسبهمچنین



تحلیل نتایج خودممیزي: مرحله چهارم

بدست آمده از مرحله شناسایی وضع موجود و خودممیزي با حضور کارشناسان و متخصصاننتایج 
شاخص هايتحلیل قرار میگیرد و الزم است نقاط ضعف و قوت به تفکیک هر یک از مرتبط مورد 

.قالب چک لیست مورد شناسایی واقع شوندسبز در مدیریت 



شناسایی فرصت هاي بهبود: مرحله پنجم

تهاي از شناسایی نقاط ضعف و قوت مرتبط با اجراي نظام مدیریت سبز در دستگاه اجرایی، فرصپس 
منابع )تخصصی مدیریت سبز و با توجه به شرایط سازمانی از نظر اجرا کارگروه هاي در بهبود فرآیند 

.در فرآیند اجراي مدیریت سبز مورد شناسایی قرار میگیرند، ( نیروي انسانیمالی و 



اولویت بندي و تعیین پروژه: مرحله ششم

، دخودممیزی فرآینمرحله مهمترین بخش اجرای نظام مدیریت است، پس از شناسایی درست وضع موجود، این 
اجرایی ژه های تعیین پروبهبود میتوان نسبت به اولویتبندی و فرصت های تشخیص نقاط ضعف و قوت و تعیین 

.  اقدام نمود

کوتاه انی از نظر زمبه اولویت بندی پروژه ها بهبود نسبت فرصت های تخصصی باید پس از تعیین کارگروه های 
ند تا در کارگروه مدیریت سبز برسانبه تصویب برنامه عملیاتی را تدوین و بلند مدت و حتی میان مدت ، مدت

.صورت تایید و ابالغ به مرحله اجرا درآید



اجرا و کنترل: مرحله هفتم

ستگاهددرذیصالح،مقامتوسطابالغوسبزمدیریتکارگروهتاییدازپسشدهتعیینهايپروژه
بهیتصالحصاحبهايشرکتیاافرادتوسطوشدهتعیینزمانیبرنامهبامتناسببایداجرایی
.آیددراجرامرحله

پروژهاتنمایدکنترلدورهايبصورتپروژهاجرايفرآیندبربایدنیزمربوطهتخصصیکارگروه
بودنآمیزموفقیتپروژهاجرايکهدادتشخیصزمانهروشوداجراییشدهتعیینزماندربتواند
.نمایداقدامآنتغییریاتوقفبهنسبت



نظارت و پایش: مرحله هشتم

ر طول اجرایی هر برنامه یا پروژه نظارت دقیق بر فرآیند اجراي آن و همچنین پایش مستمر آن دضمانت 
خصصی طرح است و این مرحله می بایست توسط کارگروه مدیریت سبز با همکاري کارگروه تزماناجراي 

.اعمال قرار گیردمربوط مورد 







شاخص های مدیریت سبز

انرژيمدیریت مصرف شاخص 1)

شاخص مدیریت مصرف آب2)

عاديشاخص مدیریت پسماند 3)

نقلیهمصرف سوخت وسایل شاخص 4)

تجهیزاتساختمان ها و شاخص 5)

آموزش و فرهنگ سازيشاخص 6)



شاخص مدیریت مصرف انرژی

ریت نظام مدیمصرف انرژی یکی از مهمترین شاخص های مدیریت سبز است که باید در فرآیند اجرای مدیریت 
به مدیریت سبز درصد از کل امتیاز 30اجرایی مدیریت سبز آیین نامه با توجه به . سبز مورد توجه قرار گیرد

.مدیریت مصرف انرژی اختصاص یافته است

ام اساسی اقدمطابق آیین نامه اجرایی مدیریت سبز در بخش مدیریت مصرف انرژی برای محاسبه شاخص باید چند 
:ذیل صورت پذیرد

لبه متر مربع به تفکیک ساختمانهاي مستق( ها)تعیین زیربناي حرارتی کل ساختمان -الف

ال ابتداي ساز )بر اساس قبوض در طول سال مورد ارزیابی ( برق و گاز)تعیین میزان مصرف انرژي -ب
ود بر حسب کیلووات ساعت به تفکیک هر یک از ساختمانهاي مستقل در صورت وج( انتهاي سالتا
(.صورت عدم سنخیت قبوض در ابتدا و یا انتهاي سال، از طریق میانگین معادل سازي شوددر)



ادامه

مصرفیتعیین سهم میزان مصرف انرژي تجدیدپذیر و محاسبه درصد آن به کل انرژي -ج

ارت در صورت استفاده از انرژي تجدیدپذیر اخذ گواهی میزان مصرف انرژي تجدید پذیر از وز: تبصره
.ادارات تابعه الزامی استنیرو یا 

) ابعهاز طریق سازمان هواشناسی و ادارات ت(تعیین الگوي مصرف ویژه انرژي بر حسب اقلیم منطقه -د
شماره ملیاستاندارد )غیر مسکونی ساختمان هاي تعیین معیار مصرف انرژي در مطابق استانداردملی 

(14254))





(SEI)امتیاز شاخص مصرف انرژی محاسبه چگونگی 

SEI =
β1

EI

EI =
SEC1(1 − 2α)

SEC0

SEI =
𝐴𝑃𝐶×3.7+𝐴𝐺𝐶×10.47

𝐴

β1= ضریب اهمیت شاخص انرژی 

=(کیلووات ساعت بر متر مربع)مصرف ویژه انرژی در سال ارزیابی  SEC1

=(کیلووات ساعت بر متر مربع)یالگوی مصرف ویژه انرژ SEC0

=APC( کیلووات ساعت)مصرف برق سال ارزیابی 



ادامه

=AGC(  متر مکعب)مصرف گاز سال ارزیابی 

=Aزیربنای حرارتی ساختمان 

ی به متر شده مجهز به تجهیزات گرمایشی و سرمایش( کنترل)عبارت است از مساحت فضای واپایش : زیربنای حرارتی ساختمان
.مربع

:  زیر استفاده میشود( فرمول)واحد، از الگوی / مجتمع/برای ارزیابی بیش از یك ساختمان: تبصره*

SEI =
Σ(SEIi × Ai)

𝐴

=Aiمربعمترحسببرساختمانهرتیحرارمساحت

=Aساختمان هاکلرتیحرامساحت



اداره مورد توجه و ارزیابی /مواردی که در پایش مصرف انرژی سازمان
:قرار میگیرند

 انرژياز میزان مصرف هر گونه

 انرژي ارائه شده و موثر بوده انداتالف اقدامات و راهکارهایی که در جلوگیري از

 اصالح سیستم روشنایی

 مصرف انرژيحذف عادات غیر سازنده و یا اصالح آنها در جهت کاهش

 انرژي در سازمان براي پرسنلبهینه آموزش و فرهنگ سازي در زمینه مصرف





هاد های اجرایی و ادارینپراکنش میزان مصرف انرژی الکتریکی در 



برچسب انرژی

.د تغییر نمایدبا توجه به اقلیم های مختلف شاخصها می توان. تهیه می گردد( الکتریکی و فسیلی)برچسب انرژی بر اساس مصرف کل انرژی



: د ازمواردي که در یک برچسب مصرف انرژي ملی ذکر میشوند عبارتن

محصولنوع -
بازدهی انرژی محصولرده -
Τ𝑘𝑤ℎ)مصرف انرژی محصول بر حسبمیزان -

𝑦𝑒𝑎𝑟)
رمحفظه های نگهداری مواد غذایی منجمد و غیر منجمد بر حسب لیتحجم -
منطقه از نظراقلیم کالس -
سازنده محصولنام -
محصولمدل -



راهکار هایی جهت کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی

:در خصوص مصرف برق

o آموزش کارکنان و فرهنگ سازی جهت استفاده بهینه از انرژی و دعوت همکاران به کاهش مصرف
انرژی

o انرژیکنتور در هر واحد بمنظور پایش میزان مصرف نصب

oبررسی فصلی هزینه های انرژی و مقایسه با سالهای قبل و دیگر سازمانهای مشابه

o انرژیشناسایی مکان ها و فعالیت های پرمصرف

o بندیبررسی و کنترل تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و تهویه و عایق

o سقفاستفاده از رنگ های روشن در دیوارها و

oتمیز کردن مرتب پنجره ها، چراغ ها و سطوح جهت افزایش سطح بازدهی روشنایی



ادامه

o از نور طبیعی استفادهمحیط و کاهش استفاده از نور مصنوعی در زمان روشنایی کافی

oهر المپی کلید خاموش و روشن جداگانه داشته باشد.

o باالاستفاده از تجهیزات اداری با برچسب انرژی

oجهت کنترل مصرف برق از کنترل کننده های زمان دار و یا نوری استفاده

oاستفاده از انرژی های تجدید پذیر

o پنجره های دو جداره نصب

o جدیددر خرید تجهیزات شاخص انرژی لحاظ نمودن



 (PV)تولید برق خورشیدی با صفحات فتوولتاییoادامه



o جایگزینی المپ های
پر مصرف با نمونه 

مصرفهای کم 





بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های مسکونی



ادامه

: در خصوص گرمایش

oبرایدرجه19ودفاترکارداخلفضاهایبرایسانتیگراددرجه20حداکثررویآنوتنظیمترموستاتنصب
زمستانفصلدرآنمشابهوراهروهااجتماعات،سالنهای

oشبهاکهسردسیرمناطقدر(شمالروبههایپنجرهخصوصبه)هاپنجرهبرایمناسبهایپردهتدارک
.گرددمیانرژیرفتنهدربهازجلوگیریموجب

oکردهوشنرراسازمانگرمایشسیستمبتواندکارآغازساعتازقبلکه«زمانیکنندهتنظیم»کارگیریبه
.نمایدخاموشخودکارطوربهکارساعاتپایانودر

oعالغیرفانرژیاز،هاشیشهنظافتوساختمانهاینورگیروهاپردهباتنظیمزمستان،آفتابیدرروزهای
.کنیداستفاده(آفتابنوروگرما)خورشیدی



ادامه

oك در تعطیالت و آخر هفته ها نیاز به تامین آب گرم مصرفی در سازمان ها نمی باشد و کافی است سرایدار یا نگهبانان از ی
.آبگرمکن خورشیدی بهره گیری نمایند

oاعات روزآبگرمکن خورشیدی مدار بسته برای پیش گرم نمودن مخازن شوفاژ جهت تامین گرمایش اولیه موتور خانه مرکزی درس

oورد استفاده از وسیله گرمایش با ابعاد متناسب برای فضاهای مختلف دودکش های بخاری وکانال های کولر را در زمانی که م
.استفاده طوالنی نیستند، توسط درپوش مسدود کنید تا از خروج هوای گرم و ورود هوای سرد جلوگیری شود

oپره های رادیاتور شوفاژ و صفحات انعکاس بخش تابشی بخاری را همواره تمیز نگاه دارید.

oراه اندازی سیستم های گرمایش آب خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی



یاستفاده از دو سیستم خورشیدی همزمان تولید برق و آبگرمکن خورشید



o درها وپنجره ها را توسط نوارهای درزگیر عایق بندی کنید تا از ال به الی درز درها و پنجره ها حرارت داخل
.ساختمان خارج نشود



oایجاد عایق حرارتی و برودتی میان در و پنجره و محیط کار



نتیجه بهینه سازی مصرف انرژی



ادامه

: سرمایشخصوص در 

oدر هنگام روشن بودن سیستم سرمایش درها و پنجره ها را بسته نگهدارید .

o ای و نگذارید گرمنگهدارید روزهای خیلی گرم، کلیه نورگیرها، پرده ها ، درها و پنجره ها را کامالً بسته در
.بیرون وارد ساختمان گردد

o ا مفید بر پنجره هسایه جهت بهره گیری دراز مدت از طبیعت خدادادی با کاشتن درخت در محل هایی که
.درآوریدصورت پایدار را به اجر انرژی به ودیوارهای ساختمان ایجاد می کنند صرفه جویی در 

o ل کار ورود به محقبل از با نصب یك تنظیم گر زمانی می توانید سیستم سرمایش را مدت زمانی کوتاهی
روشن نمائید

o سرمایش ساختمانبخشجهت کاهش انرژی مصرفی در ( رفلکس)استفاده از شیشه های بازتابنده، نور



مدیریت مصرف آبشاخص 

درصد از کل امتیازات 30ومصرف منابع آب نیز همانند شاخص مدیریت مصرف انرژی از اهمیت ویژهای برخوردار است مدیریت 
.مصوب هیئت وزیران به شاخص مصرف آب اختصاص یافته استمدیریت سبز مطابق آیین نامه اجرایی سبز، مدیریت 

:استموارد زیر اصولی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص باید انجام دهد شامل اقداماتی 

یا ساختمان ع هر مجتمبه تفکیك آب ( کنتور)منطبق بر دستگاه شمارشگر (ها)ساختمان تعیین میزان مصرف ساالنه آب -الف
مستقل در صورت وجود

خصوصدر این تعیین سهم آب بازچرخانی شده نسبت به آب مصرفی و اخذ گواهی وزارت نیرو و یا ادارت تابعه -ب

امور اداری مان تایید سازتعیین کل کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد مشخص یا معین، کارگری و شرکتی دستگاه مورد -ج
سبزدر آیین نامه اجرایی مدیریت مندرج و استخدامی کشور یا استان مطابق با تعریف 



توجه

ان قرار گرفتن کشور ایران در کمربند خشك اقلیمی جه
ی باعث شده تا این کشور حدود یك سوم میانگین جهان

جهانی با بارندگی داشته باشد و همچنین سه برابر میانگین
تبخیر مواجه باشد، لذا حفاظت از منابع آب موجود از 

ب اهمیت به سزایی برخوردار است و رعایت اقدامات متناس
اه با مدیریت مصرف منابع آب و پیاده سازی آن در دستگ
های اجرایی بر اساس چك لیست مدیریت مصرف آب 

.دمیتواند در دستیابی به شاخص مصرف آب موثر باش





(SWI)امتیاز شاخص مصرف آب محاسبه چگونگی 

EI =
CW1(1 − 0.5γ)

W0 × 𝑁

=WIشاخص مصرف آب

=Nتعداد کارکنان

 =2βضریب اهمیت شاخص آب

=CW1آب( کنتور)مصرف ساالنه آب منطبق بر دستگاه شمارشگر 

1 < γ ≤ 0 سهم آب بازچرخانی شده نسبت به آب مصرفیγ=



ادامه

W0)متر مکعب به ازای هر نفر در ماهیك های اداریساختمانالگوی مصرف ساالنه آب در  = واحد /مجتمع/ساختمان( 12
.مربوطه میباشد

:زیر استفاده میشود )فرمول(واحد، از الگوی /مجتمع/برای ارزیابی بیش از یك ساختمان :تبصره

S𝑊I =
Σ(SWIi × Ni)

𝑁

=Niتعداد کارکنان هر ساختمان

=Nتعداد کارکنان کل ساختمانها



اداره مورد توجه و ارزیابی /سازمانآب مواردی که در پایش مصرف 
:قرار میگیرند

اداره /میزان مصرف ساالنه سازمان

 (در صورت لزوم)میزان تولید پساب ساالنه و بررسی نیاز به احداث تصفیه خانه

ایجاد سیستم مدیریت مصرف آب به جهت جلوگیري از هدر رفت و بهینه سازي مصرف آن

بازچرخانی آب مصرف شده براي آبیاري گیاهان سازگار به اقلیم



آبراهکار هایی جهت کنترل و بهینه سازی مصرف 

oبررسی دوره اي تجهیزات لوله کشی و تعمیر و بهسازي شبکه فرسوده

o بکارگیري سیستم هاي تصفیه پساب ها جهت استفاده در فضاي سبز

o استفاده از شیرآالت حباب ساز و کم مصرف

oاستفاده از پساب طبقات باالتر ساختمان ها براي فالش تانک طبقات پایین تر

o استفاده از شیرآالت هوشمند



ادامه

oاستفاده از فالش تانکهاي دو زمانه یا با شناور متغییر

oتعبیه شیب جهت نفوذ آب به خاک بدون فرسایش آن

oنصب سیستم حلقه بسته براي ارزیابی و استفاده مجدد از آن

oاجتناب از شستشو با فشار زیاد و شلنگ

oبرنامه منظم تعویض واشرهاي معیوب و تعمیر لوله هاي آسیب دیده



ادامه

:در آشپزخانه و آبدارخانه

oتنظیم جریان آب مطابق با شستشو

oرها نکردن جریان آب شستشو یا آبکشی

oخیساندن ظروف کثیف قبل از قرار دادن در ظرفشویی

oپر کردن ظرفشویی با حداکثر ظرفیت به منظور به حداقل رساندن دفعات شستشو

oباز نکردن یخ غذا در آب و قراردادن در معرض هوا



ادامه



مدیریت پسماند عادیشاخص 

طورهبکهشودمیگفته(فاضالبازغیربه)گازومایعجامد،موادبهپسماندپسماند،مدیریتقانوندرمندرجتعریفمطابق
بهتوجهبا.باشدمیزیردسته5شاملومیشودتلقیزائدکنندهتولیدنظرازوبودهانسانفعالیتازحاصلمستقیمغیریامستقیم

.باشدمیعادیپسماندنوعازتولیدیپسماندعمدهاجراییهایدستگاهفعالیتنوع

پسماند

عادی

صنعتی

کشاورزیپزشکی

ویژه



ادامه

:اداری شامل موارد زیر هستندساختمان های پسماندهای عادی در 

(باقی مانده مواد غذایی و سایر پسماندهای فاسد شدنی و دارای رطوبت)پسماندهای تر -الف

پسماندهای خشك شامل-ب:

پالستیك،

ضایعات چوبی

نان خشك

پسماندهای فلزی غیر صنعتی

نخاله های ساختمانی و شامل-ج:

بتون، آجر و مصالح ساختمانی

خاک و سنگ

زائدات آسفالت

الستیك های موجود در بتن

اقالم چوبی



(WMI)امتیاز شاخص مدیریت پسماند محاسبه چگونگی 

WMI= C×β3

) 1= C  پسماندتفکیكگواهیبودنداراصورتدر(

) 0= C پسماندتفکیكگواهینداشتنصورتدر(

= β3پسماندشاخصاهمیتضریب

:زیر استفاده میشود )فرمول(واحد، از الگوی /مجتمع/برای ارزیابی بیش از یك ساختمان:تبصره

𝑊𝑀I =
Σ(WMIi × Ai)

𝐴

=Aiتعداد کارکنان هر ساختمان

A= ساختمانهاکلکارکنانتعداد



اداره مورد توجه و /سازمانشاخص پسماند مواردی که در پایش 
:ارزیابی قرار میگیرند

 و ممیزی پسماندایجاد سیستم مدیریت

 کاهش میزان تولید پسماند

تفکیك درست و اصولی آن

 دفع اصولی پسماند

 تحویل پسماندهای خشك قابل بازیافت به مراکز بازیافت

 آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند



پسماند یا زبالهاصالح الگوی مصرف و کاهش تولید 

اجتماع گوناگون قشرهایفعالیت انسانی است و کمیت و کیفیت زباله با الگوی مصرف کاال و مواد توسط پسماند محصول تولید 
در الگوی ، از این رو تامل و تعمقمیشودرابطه مستقیم دارد، لذا در چرخه کامل تولید و دفع زباله، مصرف اولین حلقه شناخته 

.مصرف بسیار ضروری و حایز اهمیت است

از و کاالمصرف مواد در جوامعی که مصرف کاالها ارزش تلقی می گردد، ارائه تبلیغات تجاری و آموزه های نادرست، میزان • 
ود را در پی خاص خو مشکالت حد معقول و ضروری فراتر رفته و نتیجتا پسماند یا زباله بیشتری تولید می گردد که معضالت 

.دارد 

ز از پرهیگوناگون بر در فرهنگ اسالمی، بر پایه و اساس موازین شرعی، اخالقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مناظر • 
.اسراف تاکید گردیده و حفظ منابع و موهبت های خداوند همواره مورد توجه قرار گرفته است

الح به اصرعایت اصول با عنایت به موارد فوق ضرورت دارد در شیوه های تهیه و مصرف کاال و مواد تجدید نظر نموده و با • 
.اشیمبای را شاهد قابل مالحظه الگوی مصرف بپردازیم تا در گام اول تولید زباله، تفاوتها و تاثیرات چشمگیر و بسیار 



:اقداماتی که دستگاه در زمینه اجراي این شاخص باید انجام دهد شامل موارد زیر است

ریت پسماند از و اخذ گواهینامه تفکیك مدی( شیشه، پالستیك و فلزات) تفکیك پسماندها در سه دسته کاغذ، تر و سایر -الف
شهرداری یا سازمان مدیریت پسماند

تعیین زیربنای ساختمان ها به تفکیك مجتمع یا واحد-ب

اخذ موافقت شهرداری محل یا سازمان مدیریت پسماند مبنی بر ارائه پسماند تفکیك شده به مبادی ذیربط-ج



بازیافت ، تفکیک و جداسازی

می گرفته کاربازیافت فرایندی است که طی آن مواد، جمع آوری وجدا شده وبه منزله مواد خام برای تولید محصوالت جدید به 
:بازیافت معموال چهار مرحله دارد . شوند

جمع آوری مواد قابل بازیافت اند مانند شیشه ،فلز ،پالستیك و مواد غذایی:نخست 

سازی این مواد در ظروف مختلفجدا : دوم 

به کاغذ ن خمیر کردن کاغذ یا نایلون وتبدیل دوباره آمانند )هایی که این مواد را دوباره قابل استفاده می سازند فرایند : سوم 
(ونایلون

.و استفاده از کاالیی که از مواد بازیافتی ساخته شده است، خرید وفروش بازاریابی : چهارم

:تفکیك و جداسازی

...محصوالت کاغذی،شیشه ،فلزات، زائدات مواد غذایی و: طبقه بندی مواد• 

مکانیکی–دستی : جداسازی • 

.وددر جداسازی دستی در مبدأ تولید زباله و جداسازی مکانیکی به وسیله ادوات صنعتی خاص تفکیك انجام میش• 



مزایای بازیافت

ه منافع بلکفرایند بازیافت نه تنها محیط زیست را از آلودگی نجات می دهد ،
:اقتصادی متعددی نیز دارد 

افت مواد بازیبا توجه به نبود یا کمبود زمین مناسب برای دفع زایدات ،با -1
.دمی یابوکاهش حجم آن ،پتانسیل زمین برای پذیرش مواد زائد افزایش 

به د ،نیاز به دلیل محدودیت منابع طبیعی ، اگر بازیافت زباله صورت گیر-2
ظمواد خام ،کمتر شده و منابع طبیعی برای نسل های آینده حفاستخراج 

.گرددمی 

ش زیست کاهبا اجرای عملیات بازیافت ،حجم زباله های ورودی به محیط -3
تقاء بهداشت عمومی نیز ار. ،از آلودگی ها کاسته می شود درنتیجه یابد می 

.ها نیز کاهش می یابدیافته وبیماری 

با اجرای بازیافت وکاهش حجم زباله ،هزینه جمع آوری وحمل ونقل -4
.ودفن کاهش می یابد

بازیافت مواد موجب می شود که نیاز به ورود مواد خام از خارج کشور -5
ش پیدا ،وابستگی اقتصادی کاهش وتولید ملی افزایو در نتیجه کمتر شاود 

.کند





با بازیافت 
مواد میتوان 

ی از انباشتگ
زباله ، 

آلودگی 
محیط زیست

...  و 
جلوگیری 

نمود



کنترل تولید پسماند و مدیریت دفع آنراهکار هایی جهت 

o سازیایجاد حساسیت در افراد برای تفکیك زباله ها و فرهنگ

o (فکیكایجاد جایگاه های مناسب ت)آنهامستمرتفکیك تفکیك زباله ها به خصوص زباله های کاغذی از دیگر زباله ها و کنترل

o آنهانگهداری و تعمیر تجهیزات تا حد امکان نسبت به تعویض

o (مربوطساز وکاراداری توافق با شهرداری و ایجاد )بررسی امکان فروش پسماندهای قابل بازیافت

o جلسات و مراسم ها و در برگزاری در خرید تجهیزات، : تولید پسماند در موقعیت های مختلفکاهش توجه به...

:به منظور کاهش پسماند باید

oاز مواد قابل بازیافت استفاده کنید.

oاز محصوالتی که به بازیافت نیاز ندارند استفاده کنید.

oاز محصوالتی استفاده کنید که با محیط سازگاری داشته باشند.



ادامه



:در خصوص مصرف کاغذ

به نجر نظر به اینکه در دستگاههای اجرای مصرف کاغذ زیاد بوده و عدم مدیریت صحیح و یا اصولی آن م
ندهای کاهش پسمادستورالعمل ها در تولیدی زیاد کاغذ می گردد، اجرای اقدامات اصولی مطابق پسماند 

:باشد از جملهاز مصرف کاغذ می تواند موثر تولیدی ناشی 

o الکترونیکیپرینت اسناد و استفاده از نسخه کاهش

o کوچکتر شودمطالب و اندازه نشریات و مجالت کاغذ و اینکه فونت استفاده بهینه از دو روی.

o (  کامپیوتردریافت بر روی )پرینت فکس های دریافتیعدم

o از سامانه اتوماسیون و پست الکترونیك برای نامه ها اداری و استفاده  ...

o مطلب در قالب لوح فشرده انتشار

o مصرفیبندی اقالم سهمیه



oکاهش حاشیه های کاغذ با تنظیمات کامپیوتر

oاستفاده از پاورپوینت در جلسات به جای پرینت کاغذی

o (بازیافت آنها)سیستم انهدام کاغذهای محرمانه

oاستفاده از قسمت های سفید کاغذهای استفاده شده

oفاده تعریف مسئولیت برای کارکنان خدماتی جهت تهیه کاغذ یادداشت از قسمت های سفید کاغذهای است
شده

oاستفاده از کاغذ بازیافتی

oعودت تونر و کارتریج جوهر چاپگرها و دستگاه کپی به تأمین کننده



مصرف سوخت وسایل نقلیهشاخص 

و الزم در جهت استفاده کمتر از خودروهای شخصیاقدامات اخذ معاینه فنی خودرو برمدیریت سبز در بخش خودرو عالوه هدف 
هدف اصلی کاهش مصرف. عمومی و یا وسائط حمل و نقل عمومی استجمله خودروهای از سایر وسائط نقلیه از بهره گیری 

.و مهمتر از آن کاهش آلودگی هوا در سطح کالنشهرها می باشدبخش سوخت انرژی در 

:اقداماتی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص باید انجام دهد شامل موارد زیر است

تعیین تعداد کل خودروهای مالکیتی-الف

(برتر)فنی سبز دارای معاینه و (  Bرتبه حداکثر )تعیین تعداد خودروهای مالکیتی دستگاه اجرایی دارای معاینه فنی -ب

و دارای معاینه (  Cحداکثر رتبه)حمل و نقل طرف قرارداد دارای معاینه فنی شرکت های تعیین تعداد خودروهای سواری -ج
(برتر)فنی سبز 



(SFC)مصرف سوخت وسایل نقلیهامتیاز شاخص محاسبه چگونگی 

SFC =
FCi × β4

𝐹𝐶

FCi=و معاینه فنی B تعداد خودروهای دارای رتبه

β4 = ضریب اهمیت شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه

=FCتعداد کل خودروهای مالکیتی

:زیر استفاده میشود )فرمول(واحد، از الگوی /مجتمع/برای ارزیابی بیش از یك ساختمان :تبصره

SFC =
Σ(SFCi × Ci)

ΣCi

=Ciواحد/مجتمع/تعداد خودرو مالکیتی هر ساختمان



اداره مورد توجه و/سازمانسوخت توسط مواردی که در پایش مصرف 
:ارزیابی قرار میگیرند

بررسی تعداد و انواع خودروهاي در اختیار سازمان و دارا بودن معاینه فنی به حد قابل قبول مذکور

 سوخت مصرفی آنها مصرف و نوع میزان

ی آموزش و ایجاد فرهنگ هاي ضروري و اصولی بمنظور کاهش ترافیک و آلودگی هوا و همچنین آلودگی صوت
در سطح شهر

وسایل نقلیه کم مصرف یا با سوخت هاي پاک، بررسی میزان استفاده از دوچرخه

استانیبین/بین شهري/ استفاده از تکنولوژي ارتباطات بعنوان جایگزینی براي کاهش تردد بین سازمانی





ل نقلیهراهکار هایی جهت بهینه سازی  و کنترل استفاده از سوخت وسای

o د به جای جلسات حضوری نیازمن(.. ، ویدئو کنفرانس، چت و کنفرانستله)و ارتباطات اطالعات استفاده از فناوری
سفرهای کاری

oتجمیع سفرهای کاری

oاستفاده از خودروهای کم مصرف

oاستفاده از خودروهای هیبریدی

o (...الکتریکی، گازسوز، سوخت زیستی،هیدروژنی و )استفاده از خودروهای با سوختهای پاک

oارائة اطالعات سیستم حمل و نقل عمومی به کارکنان

o با هم روی کارکنان(Carpooling)



ادامه

o آرام و بدون شتاب، خاموش کردن در ترافیك و پشت چراغ قرمز،)سبك رانندگی سبز

oرعایت سرعتهای بهینه با توجه به نوع اتومبیل متفاوت است)

oاستفاده از دوچرخه

oایجاد پارکینگ دوچرخه ایمنی و محافظت شده و مسیرهای دوچرخه سواری

o بدون خودرو»کمپین روز»

oاستفاده از برنامه های مسافرتی محل کار در سازمانهای بزرگتر سرویس گروهی کارکنان

o غیرضروریحذف سفرهای

oحذف فرهنگ تك سرنشینی خودروها



و تجهیزاتشاخص ساختمان ها 

:اقداماتی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص باید صورت گیرد شامل موارد زیر است

یا واحد صورت بیش از یك ساختمان مستقل به تفکیك مجتمعدر )تعیین زیربنای ساختمان -الف
(شوداقدام

از ( 16000ملی شماره مطابق استاندارد )ساختمانارائه و یا اخذ گواهینامه معاینه فنی موتورخانه -ب
استانداردهای بازرسی ذیصالح مورد تایید سازمان ملی شرکت طریق

از طریق مشاورین و یا ، (50001استاندارد ایزو مطابق )انرژیارائه و یا اخذ گواهینامه مدیریت -ج
بودجهسازمان برنامه و / تخصصی ذیصالح مورد تایید سازمان ملی استاندارد های شرکت



ادامه

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی از طریق مشاورین15ممیزی فنی انرژی مطابق آیین نامه اجرایی ماده -د
سازمان برنامه و بودجه/ و یا شرکت های تخصصی ذیصالح مورد تایید سازمان ملی استاندارد 

، از طریق شرکتهای14254ارائه و یا اخذ برچسب انرژی ساختمان مطابق با استاندارد ملی شماره -ه
بازرسی ذیصالح مورد تایید سازمان ملی استاندارد

مقررات ملی ساختمان در احداث هرگونه بنا و ساختمان از طریق خدمات19رعایت الزامات مبحث -و
و برنامهسازمان/ مشاوره فنی و مهندسی یا شرکت های تخصصی ذیصالح مورد تایید سازمان ملی استاندارد 

بودجه

دارا بودن گواهی، تاییدیه و یا عالمت استاندارد در خرید تجهیزات جدید-ح



(SBI)تجهیزات و ساختمان ها محاسبه امتیاز شاخص 

SBI =
ΣCIi × β5

4

β5=  تجهیزات  و ضریب اهمیت شاخص ساختمان

:زیر استفاده میشود )فرمول(واحد، از الگوی /مجتمع/برای ارزیابی بیش از یك ساختمان :تبصره

𝑆𝐵𝐼 =
Σ(SBIi × Ai)

A

=Aiتعداد کارکنان هر ساختمان

A= هاساختمانکلکارکنانتعداد



اداره /سازمانو تجهیزات توسط ( ها)وضعیت ساختمان مواردی که در پایش 
:مورد توجه و ارزیابی قرار میگیرند

 (چه داخل و چه بیرون)بررسی و پایش کیفیت هوا

بررسی میزان آلودگی صوتی در محیط

بررسی وجود مواد حساسیت زا در محیط و مدیریت و کنترل آنها

 (ها)بررسی تعداد افراد مقیم در ساختمان

بررسی کیفیت و صحت تجهیزات موجود در سازمان

 (دوستدار محیط زیست)میزان دقت پرسنل تدارکات در لزوم به خرید و تهیه کاالهاي سبز

طبقه بندي تجهیزات و کاالهاي درون انبار و استقرار آنها در محل مناسب



بهینه از تجهیزات اداریکارهای استفاده راه 

oمصرف حالت فعال را 80%تادستگاه کپی : مثال) خاموش نمودن وسایل الکتریکی به جای حالت آماده به کار
(مصرف می کند

oدقیقه و 10مونیتور تا بودن تنظیمات روشن )قرار دادن رایانه ها در حالت کمینه مصرف در مواقع عدم استفاده
(دقیقه15خود رایانه تا 

o استفاده از پرینتر ها به صورت مشترک

o از تجهیزات اداری با راندمان انرژی باالتر استفاده

o کشیاز شبکه بیسیم به جای کابل استفاده

o مونیتورهایاستفاده ازLEDبه جایLCD( مصرف کمتر دارد% 70تا  )

o سیستم اتوماسیوناجرای



اقدامات اجرایی مرتبط با شاخص ساختمان و تجهیزات

o عایق کاري حرارتی سقف و دیوارهایی که با محیط)عایق کاري حرارتی پوسته خارجی ساختمان
با ( استتماس هستند و یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمی شوند و سقف پیلوت الزامیدربیرون 

ی حرارتعایق هاي یا ( آهنپشم شیشه ، پشم سنگ و پشم سرباره مانند )حرارتی معدنی هاي عایق
سانتی متر5با ضخامت حداقل ... و(یونولیت)استایرن انبساطی پلیمري مانند پلی 

o پنجره هاي دو جداره با قابهاي آلومینیومی ، چوبی و یا نصبPVC استاندارد و...

o تی حرارعایق هاي کاري حرارتی کانالهاي هوا، لوله هاي تاسیسات و سیستم تولید آب گرم با عایق
اسفنجییا عایق هاي معدنی 

o ا کنترل کننده موضعی دما نظیر شیرهاي ترموستاتیک بر روي رادیاتورها ینصب سیستم هاي
کویلفن ترموستات هاي دیواري براي 



ادامه

oنصب سیستمهاي کنترل مرکزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گیري دماي هواي محیط

oطع یا استفاده منق)اینرسی حرارتی جدارها براي ساختمانهاي با کاربري مسکونی و غیر مسکونی
(دائم

o ،سایبان هاي جهت گیري ساختمان، فرم ساختمان و جانمایی فضاهاي داخلی، جدار نور گذر
(با نگاهی به معماري سنتی و کاهش هزینه هاي تهویه هوا)عمودي و افقی

oنصب پنجره هاي دو جداره، کنترل میزان تعویض هوا، بازیافت گرما و...

oه مجدد تعبیه فضاهایی از جمله منبع آب براي جمع اوري آب باران و آبهاي سطحی به منظور استفاد
در فضاي سبز و یا شستشوي معابر ، تاسیسات و خودروها



نمونه ای از 
مخزن جمع 
آوری آب 

باران





ادامه

o از فن آوري هاي پاک و سازگار با محیط زیست نظیر استفاده از انرژي نو و تجدیدپذیراستفاده
(  بیوگاز)و همچنین استفاده از انرژي حاصل از پساب و پسماند ) خورشیدي، بادي و غیره (

o (صرفه جویی در مصرف انرژي در طراحی ساختمان ) مقررات ملی ساختمان 19رعایت مبحث

o روش هاي بهبود صرفه جویی در انرژي، کارایی مصرف آب، کاهش تولید گازهاي مضر، کیفیتاعمال
.ساختمان و نظارت بر منابع محیطی درون 

o کف و دیواره ها از سازه هاي سازگار با محیط زیست استفاده گردد-مرحله ساخت و ساز سقفدر.

o ستم سی، ( نصب لوازم)در مرحله بعد از ساخت ،استفاده از سیستم هاي تبدیل انرژي با بازدهی باال
روشنایی با -با راندمان باالیخچال هاي -گرمایشسرمایش و -حرارتی مبدلهاي -روشناییهاي 

.قرارگیردراندمان باال مورد توجه 



ادامه

oمصرفی تعریف مسیرهاي پیش بینی شده که نور طبیعی را به ساختمان هدایت می کنندو از انرژي
می کاهند

oایجاد سیستمهاي جمع آوري آب باران که آب را حفظ نموده و از آن براي خنک کردن ساختمان و
.آبیاري استفاده می کنند

oرژي بکارگیري انرژي هاي تجدیدپذیر از جمله انرژي خورشیدي، انرژي باد، انرژي زمین گرمایی، ان
رمکن آبگرمکن هاي خورشیدي، هوا گ)بطور کلی بکارگیري سیستم فعال خورشیدي ... بیومس و

عال و غیر ف... ( هاي خورشیدي، سیستم دیوار خورشیدي،سیستم فتو ولتائیک، لوله هاي دما زا و
بمنظور بهره گیري بهینه از انرژي( مانند پنجره ها، دیوار آبی و شیشه خورشیدي)خورشیدي 
خورشیدي

oایجاد توربینهاي بادي براي تولید انرژي ساختمان در مناطق بادخیز



o از دستگاه هایی که زباله و فاضالب را از طریق بیولوژیکی تصفیه می کننداستفاده.

oرم و توجه ویژه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی به نحوي که شرایطی فراهم شود تا از جریان هواي گ
.سرد براي گرمایش و سرمایش ساختمان استفاده شود

o مصارف سرمایشی و گرمایشیدر زمینه نمودن ساختمان عایق

o انرژياستفاده از شیشه هاي بازتابنده نور جهت کاهش مصرف

o ي سبز و با هدف افزایش سرانه فضا( بام سبز)گرایش به ایجاد فضاي سبزدر طبقات و بام ساختمان
پاکسازي هوا و تولید هواي سالم

ادامه







آموزش و فرهنگ سازیشاخص 

:استزیرمواردشاملگیردانجامبایدشاخصایناجرایزمینهدردستگاهکهاقداماتی

موردشرکتیوکارگریمعین،یامشخصقراردادپیمانی،رسمی،ازاعمکارکنانکلتعیین-الف

استانتابعهیاکشوراستخدامیواداریامورسازمانتایید

سبزمدیریتآموزشکمیتهتوسطکارگاهبرگزاریجهتریزیبرنامهوآموزشیمحتوایتعیین-ب

آموزشیکارگاه2قالبدرمیتوانددورهاینخدماتی،نیروهایوکارکنانومدیرانسطحدرآموزشیدورهساعت8برگزاری-ج
.گرددبرگزارمتناوببصورت

شرکتراسبزمدیریتآموزشیدورهساعت8میزانبهیکبارششمپنجسالهبرنامهطولدرتواندمیپرسنلنفرهر:تبصره
.نماید

سازمانارزیابیزماندرکارکنانکلبهدیدهآموزشساعتنفرمیزانتعیین-د

ایهکارگروهدرمیتواندسبزمدیریتشاخصهایوفعالیتنوعحسببرسبزمدیریتتخصصیآموزشدورههایمحتوای
.درآیداجرامرحلهبهوتعییناجراییهایدستگاهسبزمدیریت



(TP)شاخص آموزش و فرهنگسازیامتیاز چگونگی محاسبه 

.  این شاخص مشمول عملکرد آموزشی واحد در ارتباط با تمامی شاخص هاي مدیریت سبز می شود: توجه

TP =
NT × β6

𝑁 × 8

=NT)مدت زمان کالس *تعداد نفر در کالس (=ساعت آموزش دیده بر اساس گواهیهای آموزشی صادره-نفر

= β6ضریب اهمیت شاخص آموزش و فرهنگسازی

=Nتعداد کل کارکنان

:زیر استفاده میشود )فرمول(واحد، از الگوی /مجتمع/برای ارزیابی بیش از یك ساختمان :تبصره

𝑇𝑃 =
Σ(𝑇𝑃i × Ni)

𝑁

=Niتعداد کارکنان هر ساختمان

=Nهاساختمانتعداد کارکنان کل 



ه ادار/سازمانآموزش کارکنان توسط مواردی که در پایش وضعیت 
:مورد توجه و ارزیابی قرار میگیرند

بررسی موضوعات آموزش داده شده به کارکنان

بررسی نحوه آموزش و فرهنگسازي و ابزار استفاده شده در این موضوع

بررسی تغییر کیفیت رفتار پرسنل بعد از آموزش هاي انجام شده

نوآوري هاي بکار گرفته شده براي تمدید آموزش مطالب



تانسپاس از همراهی 


