
سبز مذیریت 
در دستگاه های اجرایی   

                                    



 تصویراولیه که از مدیریت سبزداریم•



مدیریت    

برخی از مهم ترین تعاریفی که ارائه . ارائه شده استمدیریتتاکنون، تعاریف متعددی برای•

:شده، به قرار زیر است

هنر انجام امور به  وسیله دیگران•

فرایندی که طی آن تصمیم گیری در سازمان ها صورت می پذیرد•

انجام وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل•

و استفاده از منابع برای نیل به سازمانعلم و هنر هماهنگی کوشش ها و مساعی اعضای•

اهداف سازمانی

نبازی کردن نقش رهبر، منبع اطالعاتی، تصمیم گیرنده و رابط برای اعضای سازما•

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86


:تعریف ذیل، مفاهیم کلیدی مدیریت را دربردارد      

.استفرایندمدیریت یک•

.مفهوم نهفتٔه مدیریت، هدایت تشکیالت انسانی است•

.، تصمیم های مناسبی می گیرد و به نتایج مطلوبی دست می یابدمدیریت مؤثر•

.به تخصیص و مصرف مدبرانه می گویندکارامدیریت•

[۴.]مدیریت بر فعالیت های هدفدار تمرکز دارد•

مدیریت عبارتست از عملی که به صورت آگاهانه و مستمر انجام می شود و به •
.سازمان شکل می دهد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA


:  مدیریت    
تحت منابع مادی و انسانی به کارگیری کارا و اثربخش عبارت است از فراگرد •

: باعنایت به اصولی چون.نظام ارزشی پذیرفته شده 

  برنامه ریزی•

سازماندهی •

بسیج منابع و امکانات •

هدایت •

کنترل  •

نظارت  •

 بر اساس هدف های از پیش تعیین شده•

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C


وظایف مدیریت                          

برنامه ریزی•
برنامه ریزی•

متخصصین از زوایای متعدد برای برنامه ریزی تعاریف متعددی ارائه کرده اند . برنامه ریزی یا طرح ریزی یعنی اندیشیدن از پیش•
:که برخی از آن ها از این قرار است

تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن،•

تصمیم گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد،•

تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند،•

طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را بر مبنای شیوه ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهد•

سازماندهی•
سازماندهی فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و هماهنگی میان آنان، به •

منظور کسب اهداف صورت می گیرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C


رهبری•

رهبری یا هدایت یعنی تالش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان جهت دست •
یافتن به اهداف سازمان

هماهنگی•

  کنترل•

کنترل، تالش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد •

اطالعات، مقایسٔه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین 

انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آن ها بر روند اجرایی که در بر گیرندٔه حداکثر کارایی 
.است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84


  :سبس مدیریت•
ِ ای              سطَح زض کِ است هستوطی ٍ ّسفوٌس جبهغ، اقساهبت ٍ هطبلؼبت اظ هجوَػ

  ثط سَء اثطات کبّص ٍ هٌبثغ اظ ثْیٌِ استفبزُ ثطای اجطایی زستگبُ ّبی هرتلف           

هی ضَز اػوبل ظیستی هٌبثغ           
 است اقدامات و مطالعه مجموع

 است ، هدفمند ، جامع

   مستمراست 

  گیرد می بر در را مختلف سطوح

  زیستی برمنابع سوء اثرات کاهش –بهینه استفاده

 :سبز مدیریت درواقع•

  .است زیست محیط  به احترام با گوناگون سازمان های و نهادها کار در فکری بازنگری نوعی        

  



محیط زیستتعریف  

.می شود گفته دارد، جریان زندگی آن ها در که محیط هایی همهٔ  به زیست محیط     

 هستند، کنش در هم با که زنده موجودات و خارجی فیزیکی ازعوامل مجموعه ای

 تأثیر موجودات رفتار و نمو و رشد بر و می دهند تشکیل را زیست محیط
.می گذارند



سه رکن اساسی نیل به اهداف زیست محیطی                       

 

     



:اجرایی دستگاه های•

  کطَضی ذسهبت هسیطیت قبًَى ٍ (1366 هػَة ) کطَض ػوَهی هحبسجبت قبًَى (5) هبزُ هَضَع زستگبُ ّبی 
(1386 هػَة)

:مصرف الگوی•

 ثیطتطیي ٍ ظیست هحیطی پیبهسّبی ٍ آثبض کوتطیي ،ًیبظ هٌبست تأهیي ضوي کِ هٌبثغ هػطف اظ سطحی ثِ 
ِ جَیی ِ ّب زض غطف .زاضز ّوطاُ ثِ ضا هٌبثغ ٍ ّعیٌ

:کارکنان•

 ضطکتی ٍ کبضگطی هؼیي، یب هطرع قطاضزاز پیوبًی، ضسوی،  ًیطٍّبی اظ اػن اجطایی زستگبُ ّبی زض ضبغلیي کلیِ   
ِ ضیعی ٍ هسیطیت سبظهبى یب کطَض ثَزجِ ٍ ثطًبهِ سبظهبى تبییس ثِ هَضز حست کِ .هی ضسس استبى ثطًبه

 :اداری ساختمان •

.اجطایی زستگبُ ّبی ازاضی کبضثطی ثب سبذتوبى ّبی کلیِ     



  :اهداف مدیریت سبس

اص طشیك اجشای ًظبم ًبشی اص هصشف دس دستگبّْبی دٍلتی صیست هحیطی وبّش ّضیٌِ ٍ آثبس هٌفی 
.هذیشیت هحیط صیستی

هصشف تغییش الگَی 
 ثْیٌِ هٌبثع هصشف 
 ضبیعبت وبّش 
صیستًْبیت ثْجَد هحیط دس 



:سازی نظام مدیریت سبزالزامات پیاده 

 

الزامات مدیریتی  -1

الزامات فنی  -2

الزامات فرهنگی  -3



 :مدیریت صبزرویکرد ًای •

وگ صازی مطارکت • و فًر

ارتقای برهد صازمان •

کاًض مػرف اهرژی •

کاًض اثرات کربن •

ضایعات کاًض •





کرد تقسیم بنذی  سه بخشبه مذیریت سبز را می توان 

صبزصاختمان  

صبزاهرژی  

  صبزپشماهد 



چالشهای پیاده سازی سیستم مدیریت سبز 

هشىالت ٍ هَاًع هذیشیتی •
هشىالت ٍ هَاًع فٌی •
هشىالت ٍ هَاًع فشٌّگی •
:سبیش هَاًع ٍ هشىالت اصجولِ•
ًظبم ًبّوبٌّگ پشداخت یبساًِ ّب  - 
ٍ لضٍم وَچه سبصی ٍ یب خصَصی سبصی ) گستشدُ ٍ عظین ثَدى سیستن دٍلتی - 

(تشىیالت دٍلتی 



اصل اساسی در قانون اساسی

  

محیط زیست  -

(  فیلم ) آثارزیانبارعدم توجه به رفع معضالت زیست محیطی -

تغییر نوع مسافرت ها  -تغییر نوع خرید و سبد کاال   -تغییر نوع تعطیلی مدارس    -

 
-















پیاده سازی نظام مدیریت سبس در دستگاههای اجرایی  



























قانونی وسوابق اجرایی مدیریت سبس در ایرانستندات م“ 

”سبز •

ِ سیضی هعبًٍت هشتشن پیشٌْبد ثِ ثٌب1390/11/9  هَسخ جلسِ دس ّیئت ٍصیشاى•  ٍ ثشًبه
 هبدُ استٌبد ثِ ٍ صیست هحیط حفبظت سبصهبى ٍ دٍلت ّیبت سییس ساّجشدی ًظبست
 آییي ًبهِ ـ13۸9 هصَة ـ ایشاى اسالهی جوَْسی تَسعِ پٌجن پٌجسبلِ ثشًبهِ لبًَى (190)

ًوَد تصَیت سا شذُ یبد هبدُ اجشایی
:رویکردهای آئین نامه •

براساس استفاده صحیح از منابع پایه محیط زیست و حفظ آن برای نسلهای آتی تهیه گردید •



قانون برنامه ششم توسعه  38بند ز ماده 

  به عمل محیط سیست اس حفاظت جهت را سیز اقدامات است موظف دولت -38 ماده•
:آورد

 و تجهیشات اولیه، مواد آب، اوزصی، مصزف مدیزیت شامل سبش مدیزیت بزوامه اجزای -ز
  کلیه در وقلیه، وسائط و ساختمان ها در آوها باسیافت و سائد جامد مواد کاهش کاغذ،

  قواویه چهارچوب در غیزدولتی عمومی وهادهای و مؤسسات و اجزائی دستگاههای
مزبوطه



ایرانمدیریت سبس جایسه هدف از برگساری 



 قدم اول ایجاد دفتر صبز 



مفهوم دفتر كار سبس 
در 

دستگاه های اجرائیسازمانها، ادارات ،ارگان ها و 

   ِاستفبزُ اظ هَاز ضبهل آة ٍ اًطغیتَجی

    حجن پسوبًس ٍ ثْجَز هسیطیت پسوبًسکبّص

    تساثیط ذطیس سجع ٍ ثْجَز تساضکبتاتربش

  کیفیت هحیط زاذلی سبظهبىثْجَز

  ُهحیطیسبظی کبضکٌبى ًسجت ثِ اّویت هَضَػبت ظیست آگب

  (  هحیطیّبی ظیست هسئَلیت یك اثعاض کبّص ّعیٌِ ثؼٌَاى )هسیطیت سجع اغَل ٍ قَاػس پصیطش



ترخی تعاریف مىرد نیاز 

سبز گروه:

 دٍلتی، ّبی ششوت اداسات، ،اجشائی ّبی دستگبُ دس وِ سجض هذیشیت تخصصی گشٍُ وبس اعضبء ٍ هسئَل اص است تشىلی•
 ٍوبّش سبصی ثْیٌِ جَیی، صشفِ ثش ًظبست ّذف ثب ٍ هحیطی صیست پبیِ اصَل ثِ آگبُ افشاد اص … ٍ دٍلتی ّبی سبصهبى
.شًَذ هی تعییي سبصهبى اجشائی همبم ثبالتشیي ًظش صیش سٍصهشُ هصبسف

سبز مرکز:

  طشیك اص هجذاء اص شذُ تفىیه وبالّبی ولیِ تب گشدد هی ایجبد شْشداسی ریشثط هسئَلیي تَسط استبى یب شْش ّش دس سجض هشوض•
.گشدد هٌتمل هجذد استفبدُ ٍ ثبصیبفت جْت هشاوض ایي ثِ سجض ّبی بقتا

سبز ایستگاه:

 تشدد پش هسیشّبی دس وِ وبسوٌبى، تَسط شذُ تفىیه هَاد ًگْذاسی جْت هشخص ٍ ثستِ ّبی فضب ثب است ای لفسِ•
 تفىیه وبالّبی ٍ هَاد .گشدد هی ایجبد ”سجض گشٍُ“ ًظبست تحت شذُ اسائِ دستَسالعولْبی هطبثك ٍ اداسی سبختوبًْبی

.شذ خَاّذ هٌتمل ” سجض بقتا ” ثِ ًظش هَسد هشاوض ٍ سبصهبًْب آثذاسخبًِ هسئَل یب ًظبفتچی تَسط ایستگبّْب ایي اص شذُ



سبز اتاق  
ای  ی اقٌاتا این درون .گردد می ایجاد هظر مٍرد مراکز و صازماهٌا یا ًا وزارتخاهي محٍظي داخل در صبز فضای یک   تفکیک وکاالًای مٍاد کلیي کي دارد وجٍد مطخع کاهتیوًر

ا این بي صبز ًای زیشتگاى از ظدى .(گردد می تحٍیل ظٌرداری  ذیربط مشئٍلین یا و ) ظٌر ًر در صبز مراکز بي اقٌاتا این از صپس و ظدى موتقل کاهتیوًر



ISO – اًشطی هذیشیت ًذاسداستا1. 50001

14254 ایشاى هلی استاًذاسد – هسکًَی غیش ساختواًْای دس اًشطی هصشف تعییي استاًذاسد2.

16000 ایشاى هلی استاًذاسد – ّا هَتَسخاًِ فٌی هعایٌِ استاًذاسد3.

4241 -2 ایشاى هلی استاًذاسد – سثک خَدسٍّای استاًذاسد4.

ّا ساختواى دس اًشطی هصشف جَیی صشفِ اجشایی ًاهِ آییي5.

ِ جَیی – ساختواى هلی هقشسات 19 هثحث6. اًشطی هصشف دس صشف

اًشطی هصشف الگَی اصالح قاًَى7.

پاک َّای قاًَى8.

سثض هذیشیت اجشایی ًاهِ آییي9.
کشَس 1398 سال تَدجِ قاًَى اجشایی ضَاتط10.

ضوابط و استانداردها: ضمائم 



 

 ا وا      یست های مذیریت سبز : 

 چه لیست حول ٍ ًمل - چه لیست تذاسوبت - چه لیست پسوبًذ- چه لیست اًشطی - چه لیست آة

فشم هویضی -  فشم هویضی ال  - چه لیست َّا- چه لیست وب ز -چه لیست صذا -چه لیست خشیذ- 

 هبلی

 



سبسچک لیست ها در دفتر كار اهداف بكارگیری 

( مٍلفي مديريتيبعوٍان )دفتر كار با محيط زيشت ًمشٍي  ي اقدامات روزاهي •   

اي مٌم و اولٍيت دار •  ...(دفتر كار، ادارى و )براي صازمان ظواصاي  ي معياًر  

هٌا در اجراي تٍاهمودصازي موابع اهشاهي • 
 
و تضمين پايداري ا  

در اصتفادى از موابعموعقی بٌرى وری ارتقاء •   

صيشتم دفتر كار صبزايجاد جٌت اتخاذ رويكردي جٌت صازمان ًا برای ايجاد فرغتي •   

 

 



پیوست چک لیست ها 



شاخص های ارزیابی مدیریت سبس: 2ماده 

اضظیبثی اجطای هسیطیت سجع زض زستگبُ ّبی اجطایی ثط اسبس هجوَع اهتیبظات ضبذع ّبی •
ایي آییي ًبهِ ثب لحبظ ضطایت اّویت ثِ ضطح جسٍل ظیط، هحبسجِ ( 3)ضص گبًِ هَضَع هبزُ 

:اهتیبظ است( 1000)هی ضَز ٍحساکثط اهتیبظ هسیطیت سجع زض زستگبُ ّبی اجطایی 

هػطف آةهػطف اًطغیشاخص
هسیطیت 
پسوبًس

هػطف 
سَذت  

ٍسبئط ًقلیِ

سبذتوبى ّب  
ٍ تجْیعات

آهَظش ٍ  
فطٌّگ سبظی

ضریب  
اهمیت

300;1β300;2β100;3β100;4β100;5β100;6β



مدیریت انرژی



(SEI)امتیاز شاخص  مصرف انرژی 
اصَلی کِ دستگاُ دس صهیٌِ اجشای ایي شاخص تایذ اًجام دّذقذاهات ا

هستمل ساختواى ّای تفکیک تِ هشتغ هتش تِ (ّا) ساختواى کل حشاستی صیشتٌای تؼییي -الف•

  ساختواى یک دس شذُ کٌتشل فضاّای صیشتٌایی سطح هجوَع : حشاستی صیشتٌای -1 تثظشُ•
 است

  دس کِ است ساختواى ّایی هشوَل طشفا ًظش هَسد دستگاُ تشای حشاستی صیشتٌای -2 تثظشُ•
  .هی تاشذ دستگاُ آى ٍظایف اختیاسات حیطِ



(SEI)امتیاز شاخص  مصرف انرژی 
اصَلی کِ دستگاُ دس صهیٌِ اجشای ایي شاخص تایذ اًجام دّذقذاهات ا

  اص) اسصیاتی هَسد سال طَل دس لثَع اساع تش (گاص ٍ تشق) اًشطی هظشف هیضاى تؼییي -•
  (سال اًتْای تا سال اتتذای

هظشفی اًشطی کل تِ آى دسطذ هحاسثِ ٍ تجذیذپزیش اًشطی هظشف هیضاى سْن تؼییي -•
  پزیش تجذیذ اًشطی هظشف هیضاى گَاّی اخز تجذیذپزیش اًشطی اص استفادُ طَست دس :تثظشُ•

.است الضاهی تاتؼِ اداسات یا ًیشٍ ٍصاست اص
 ٍ َّاشٌاسی ساصهاى طشیك اص) هٌطمِ اللین حسة تش اًشطی ٍیظُ هظشف الگَی تؼییي -•

  هسکًَی غیش ساختواى ّای دس اًشطی هظشف هؼیاس تؼییي استاًذاسدهلی هطاتك (تاتؼِ اداسات
 ((14254) شواسُ هلی استاًذاسد)



(SEI)امتیاز شاخص  مصرف انرژی 
کِ دستگاُ دس صهیٌِ اجشای ایي شاخص تایذ اًجام دّذ جشاییقذاهات اا

 اًشطی هظشف هؼیاس تؼیي ػٌَاى تا 14254 هلی استاًذاسد ساصی پیادُ -الف•
 تاصسسی ششکت ّای ٍ هشاٍسیي خذهات اص استفادُ تا) هسکًَی غیش ساختواى ّای

(استاًذاسد هلی ساصهاى تاییذ هَسد ریظالح
ِ جَیی ػٌَاى تا) ساختواى هلی همشسات ًَصدّن هثحج اجشای -ب•  دس طشف

 ٍ هشاٍسیي خذهات اص استفادُ تا ساختواى، اًشطی فٌی هویضی اًجام ٍ اًشطی هظشف
(استاًذاسد هلی ساصهاى تاییذ هَسد ریظالح تخظظی ششکت ّای

•

(3شکل) اًشطی هظشف هذیشیت تا هشتثط اجشایی فؼالیتْای گام تِ گام اجشای -ج•



(SEI)امتیاز شاخص  مصرف انرژی 
کِ دستگاُ دس صهیٌِ اجشای ایي شاخص تایذ اًجام دّذ جشاییقذاهات اا



اقدامات کلی در موضوع انرژی 

(  بررسی کنتور آب ماهی یک بار ) شناسایی مکانهایی که مصرف باال دارند  -1*•

اصالح و رفع نقاط پر مصرف گاز و برق یا اقدامات متناسب - 2*•

انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور مدیریت مصرف انرژی  -3* •

(اصالح و اقدام مجدد ) بررسی اثر بخشی اقدامات صورت گرفته  -4*•



مدیریت مصرف آب 



(SWI)امتیاز شاخص  مصرف آب 
اقذاهاتی اصَلی کِ دستگاُ دس صهیٌِ اجشای ایي شاخص تایذ اًجام دّذ   

 شواسشگش دستگاُ تش هٌطثك (ّا)ساختواى آب ساالًِ هظشف هیضاى تؼییي -الف•
ٍجَد طَست دس هستمل ساختواى یا هجتوغ ّش تفکیک تِ آب (کٌتَس)
 ٍصاست  گَاّی اخز ٍ هظشفی آب تِ ًسثت شذُ تاصچشخاًی آب سْن تؼییي -ب•

خظَص ایي دس تاتؼِ اداست یا ٍ ًیشٍ
 ٍ کاسگشی هؼیي، یا هشخض لشاسداد پیواًی، سسوی، اص اػن کاسکٌاى کل تؼییي -ج•

 تا هطاتك استاى یا کشَس استخذاهی ٍ اداسی اهَس ساصهاى تاییذ هَسد دستگاُ ششکتی
سثض هذیشیت اجشایی ًاهِ آییي دس هٌذسج تؼشیف



(SWI)امتیاز شاخص  مصرف آب  -الف
کِ دستگاُ دس صهیٌِ اجشای ایي شاخص تایذ اًجام دّذ   جشاییااقذاهاتی  



تصىیر کلی اقدامات در شاخص مدیریت مصرف آب

(  بررسی کنتور آب ماهی یک بار ) شناسایی مکانهایی که مصرف باال دارند  -1•

اصالح و رفع نقاط پر مصرف یا اقدامات متناسب  -2•

انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور مدیریت مصرف آب  -3•

( اصالح و اقدام مجدد ) بررسی اثر بخشی اقدامات صورت گرفته  -4•



 پسماندهامدیریت 



(WMI)امتیاز شاخص مدیریت پسماند عادی 
کِ دستگاُ دس صهیٌِ اجشای ایي شاخص تایذ اًجام دّذ  اقذاهاتی اجشایی 



(WMI)امتیاز شاخص مدیریت پسماند عادی 

 کبغص، زستِ سِ زض پسوبًسّب تفکیك اجطای ٍ استقطاض ،ػبزی پسوبًس زض سجع هسیطیت ضبذع•
 ثػَضت ضا ظثبلِ است هَظف اجطایی زستگبُ ٍ هی ثبضس (فلعات ٍ پالستیك ضیطِ،) هَاز سبیط ٍ تط

ِ گبًِ ضسُ تفکیك  ضْطزاضی اظ ٍ زّس تحَیل شی ضثط پسوبًس هسیطیت سبظهبى/ضْطزاضی ثِ س
  .کٌس زضیبفت پسوبًس هسیطیت گَاّی

 ضا اجطایی زستگبُ پبسد هَظفٌس شی ضثط، پسوبًس هسیطیت سبظهبى /ضْطزاضی ّب :تبصره•

.کٌٌس اضائِ ضٍظ زُ ظطف حساکثط



(WMI)امتیاز شاخص مدیریت پسماند عادی 
کِ دستگاُ دس صهیٌِ اجشای ایي شاخص تایذ اًجام دّذ  اقذاهاتی اصَلی 

 پالستیک شیشِ،) سایش ٍ تش کاغز، دستِ سِ دس پسواًذّا تفکیک -الف•
  ساصهاى یا شْشداسی اص پسواًذ هذیشیت تفکیک گَاّیٌاهِ ٍاخز (فلضات ٍ

پسواًذ هذیشیت
  ٍاحذ یا هجتوع تفکیک تِ ساختواى ّا صیشتٌای تعییي -ب•
 اسائِ تش هثٌی پسواًذ هذیشیت ساصهاى یا هحل شْشداسی هَافقت اخز -ج•

ریشتط هثادی تِ شذُ تفکیک پسواًذ



اقدامات در شاخص مدیریت پسماندها 

شناخت منابع تولید کننده پسماند و زباله های خطر ناک برای جداسازی  -1•

انجام اقدامات الزم با هدف مدیریت پسماند -2•

(اصالح و اقدام مجدد ) بررسی اثر بخشی اقدامات صورت گرفته  -3•



مدیریت مصرف سوخت 



(SFC)امتیاز شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه 

  ثطچست (B) ضتجِ حساقل اًطغی، ثطچست هؼیبض ًظط اظ ثبیس اجطایی زستگبُ هبلکیتی سَاضی ذَزضٍّبیة-
  ٍ ثبضٌس زاضتِ هطثَط هقطضات چبضچَة زض ضا (ثطتط) سجع فٌی هؼبیٌِ ٍ کٌٌس احطاظ ضا اًطغی هػطف

 ٍ اًطغی هػطف ثطچست (C) ضتجِ حساقل ًیع قطاضزاز ططف ًقل ٍ حول ضطکت ّبی سَاضی ذَزضٍّبی
.ضًَس (کٌتطل) پبیص ٍ زضج هطثَط قطاضزاز ّبی زض ٍ ثبضٌس زاضتِ (ثطتط) سجع فٌی هؼبیٌِ



(SFC)امتیاز شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه 
اقذاهاتی اصَلی کِ دستگاُ دس صهیٌِ اجشای ایي شاخص تایذ اًجام دّذ  



اقذاهاتی اصَلی کِ دستگاُ دس صهیٌِ شاخص هصشف سَخت تایذ اًجام دّذ 

  هالکیتی خَدسٍّای کل تؼذاد تؼییي -الف•
 ٍ (B ستثِ حذاکثش) فٌی هؼایٌِ داسای اجشایی دستگاُ هالکیتی  خَدسٍّای تؼذاد تؼییي -ب•

(تشتش) سثض فٌی هؼایٌِ داسای
  فٌی هؼایٌِ داسای لشاسداد طشف ًمل ٍ حول ششکت ّای سَاسی خَدسٍّای تؼذاد تؼییي -ج•

(تشتش) سثض فٌی هؼایٌِ داسای ٍ (C ستثِ حذاکثش)
دس طَست داسا تَدى تیش اص یک ساختواى هستمل تِ تفکیک هجتوغ یا ٍاحذ اسائِ : تثظشُ•

.شَد



وسایل و تجهیسات 



  ضطیت زض ظیط چْبضگبًِ گَاّی ّبی زاضتي اظ حبغل اهتیبظ هجوَع هیبًگیي اظ ضبذع ایي اهتیبظ•

:هی ضَز حبغل تجْیعات ٍ سبذتوبى ضبذع اّویت

•C1- ((16000) ضوبضُ هلی استبًساضز هطبثق) سبذتوبى هَتَضذبًِ فٌی هؼبیٌِ گَاّی ًبهِ ثَزى زاضا

•C2- ((50001) ایعٍ استبًساضز هطبثق) اًطغی هسیطیت گَاّی ًبهِ ثَزى زاضا

•C3- جَیی اجطایی آییي ًبهِ اسبس ثط سبذتوبى اًطغی فٌی هویعی گعاضش ثَزى زاضا ِ  هػطف غطف
.12/10/1396 هَضخ ّ    48215 ت/127470 ضوبضُ تػَیت ًبهِ هَضَع سبذتوبى ّب زض اًطغی

•C4- (14254) هلی استبًساضز ثب هطبثق سبذتوبى اًطغی ثطچست ثَزى زاضا.

(SBI)امتیاز شاخص  ساختمان ها و تجهیسات  



  یا هجتوغ تفکیک تِ هستمل ساختواى یک اص تیش طَست دس) ساختواى صیشتٌای تؼییي -الف•
(شَد الذام ٍاحذ

  شواسُ هلی استاًذاسد هطاتك) ساختواى هَتَسخاًِ فٌی هؼایٌِ گَاّیٌاهِ اخز یا ٍ اسائِ -ب•
16000) 

(50001 ایضٍ استاًذاسد هطاتك) اًشطی هذیشیت گَاّیٌاهِ اخز یا ٍ اسائِ -ج•
  اًشطی هظشف الگَی اطالح لاًَى 15 هادُ اجشایی ًاهِ آییي هطاتك اًشطی فٌی هویضی -د•
14254 شواسُ هلی استاًذاسد تا هطاتك ساختواى اًشطی تشچسة اخز یا ٍ اسائِ -ّ •
  ساختواى ٍ تٌا ّشگًَِ احذاث دس ساختواى هلی همشسات 19 هثحج الضاهات سػایت -ٍ•
  جذیذ تجْیضات خشیذ دس استاًذاسد ػالهت یا ٍ تاییذیِ گَاّی، تَدى داسا•

(SBI)امتیاز شاخص  ساختمان ها و تجهیسات  
اقذاهاتی اصَلی کِ دستگاُ دس صهیٌِ اجشای ایي شاخص تایذ اًجام دّذ



فرهنگ سازی 



اص سسوی، پیواًی، قشاسداد هشخص یا هعیي،  اعن ) تعییي کل کاسکٌاى  -الف•
کاسگشی ٍ ششکتی هَسد تاییذ ساصهاى اهَس اداسی ٍ استخذاهی کشَس یا تاتعِ 

(استاى
سیضی جْت تشگضاسی  تشًاهِ فشٌّگ ساصی ٍ  تعییي هحتَای آهَصشی  -ب•

کاسگاُ 
، آهَصشی دس سطح هذیشاى ٍ کاسکٌاى ٍ ًیشٍّای خذهاتیدٍسُ تشگضاسی  -ج•

.کاسگاُ آهَصشی تصَست هتٌاٍب تشگضاس گشدد 2ایي دٍسُ هی تَاًذ دس قالة 
دٍسُ ّش ًفش پشسٌل هی تَاًذ دس طَل تشًاهِ پٌجسالِ ششن یکثاس : تثصشُ•

.آهَصشی هذیشیت سثض سا ششکت ًوایذ
تعییي هیضاى ًفش ساعت آهَصش دیذُ تِ کل کاسکٌاى دس صهاى اسصیاتی  -د•

ساصهاى

(TP)امتیاز شاخص آموزش و فرهنگ سازی  
اقذاهاتی اصَلی کِ دستگاُ دس صهیٌِ اجشای ایي شاخص تایذ اًجام دّذ



اقدامات شاخص فرهنگ سازی 

آموزش کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کاهش مصرف آب و انرژی -1

آموزش کارکنان و پیمانکاران در باره استفاده مجدد از پسماند  -2

آموزش روش کاهش مصرف کاغذ  -3



اقتصادی و مالی اقدامات 

 تجٌيزات پربازدى اهرژي جایگزین کردن •

 اصتفادى از اهرژی ًای هٍین•

 تغییر امکاهات و اصتفادى از تجٌیزات خٍدکار•

 مدیریت پشماهدببازیافت و اجرای برهامي ًای •



از آیین نامه اجرایی مدیریت سبس مواردی

 ٍ است هطثَط ضطکت ّبی تَسط ضسُ غبزض قجَؼ ،اًطغی ٍ آة هػطف هؼیبض -5 ماده•
 ثِ هی ثبیست ثبضس، سبل یك اظ کوتط یب ٍ ثیطتط هػطف ضٍظّبی جوغ کِ غَضتی زض

.ضَز تؼسیل هػطف هیبًگیي ًسجت

  هستقل غَضت ثِ ضا سجع هسیطیت ػولکطز اطالػبت هَظفٌس اجطایی زستگبُ ّبی -6 ماده•
 اظ پس سبظهبى ٍ کٌٌس ٍاضز هویعی ٍ ثطضسی جْت سبظهبى زض هستقط سجع هسیطیت زضگبُ زض

 اضائِ ٍظیطاى ّیئت ثِ ضا آى  گعاضش اجطایی، زستگبُ ّبی اظ یك ّط اهتیبظ تؼییي ٍ اضظضیبثی

.زاز ذَاّس



آیین نامه اجرایی مدیریت سبس 8و  7مواد 

 ضا ثطتط استبًی زستگبُ سِ ٍ هلی اجطایی زستگبُ  سِ سبالًِ است هَظف سبظهبى -7 ماده•
 زاضای استبًی اجطایی زستگبُ سِ ٍ هلی اجطایی زستگبُ  سِ اسبهی ٍ کٌس تقسیط آًْب اظ ٍ هؼطفی

.کٌس ػوَهی اػالم  کتجی، تصکط ضوي ضا ضسُ کست اهتیبظ کوتطیي

ُ ّب ػولکطز است هَظف کطَض استرساهی ٍ ازاضی سبظهبى -8 ماده•  ذػَظ زض زستگب
 ضبذع ّبی اظ یکی ػٌَاى ثِ است، ضسیسُ سبظهبى تبییس ثِ کِ ضا سجع هسیطیت ثطًبهِ

 قبًَى (82) ٍ (81) هَاز هَضَع یبزضسُ اجطایی زستگبُ ّبی ػولکطز اضظیبثی ػوَهی

.کٌس هٌظَض امتیاز (75) هیعاى ثِ کطَضی ذسهبت هسیطیت



 ترتراستانیامتیاز مالی کسة دستگاه 
سازی سیستم  مدیریت سثس  درپیاده



آیین نامه اجرایی مدیریت سبس 10و  9مواد 
ِ جَیی هجبلغ -9 ماده•  تبییس ثب قجل سبل ثب هقبیسِ زض سجع هسیطیت ثطًبهِ اجطای اظ ًبضی ضسُ غطف

ِ ّبی کسط اظ پس اجطایی زستگبُ هطبثِ هسئَل هقبم یب شی حسبة   ضاستبی زض تجْیع ٍ تؼویط ّعیٌ
  جولِ اظ هقطضات ٍ قَاًیي چبضچَة زض ،اجطایی زستگبُ ّوبى کبضکٌبى ثِ هسبٍی غَضت ثِ سجع، هسیطیت

.هی ضَز پطزاذت سٌَاتی ثَزجِ قَاًیي

ِ جَیی هجبلغ اهتیبظ چٌبًچِ :تبصره•   ثطای هقطضات، ٍ قَاًیي سبیط اسبس ثط هبزُ ایي هَضَع ضسُ غطف

.ضًَس هی هستثٌبء هبزُ ایي ضوَل اظ هصکَض هجبلغ ثبضس، گطفتِ قطاض هحبسجِ هَضز هطثَط اجطایی زستگبُ

ُ ّبی ضئیس -10 ماده• ُ ّبیی ٍ (هلی ٍ استبًی) ثطتط اجطایی زستگب   ( % 90) زضغس ًَز اظ ثیص کِ زستگب
  زض هَثط کبضکٌبى هی تَاًٌس آٍضًس، ثسست ضا سبل ّوبى زض ضسُ کست سجع هسیطیت اجطای اهتیبظ ثبالتطیي

  چبضچَة زض ضفبّی ّعیٌِ کوك ٍ پطًٍسُ زض زضج ثب تقسیطًبهِ اّسای ثب ذَز تطریع ثِ ضا اهط ایي
  .زٌّس قطاض تطَیق هَضز ،هطثَط هػَة اػتجبضات هحل اظ هقطضات، ٍ قَاًیي



با سپاس از توجه شما 

به امید 

و فردایی روشن آسمان آبی سیاره سبز 


