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 )سعدی(شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار      

 
 

 

 تالش هدفمند و نظام مند خود  سال 15از انجمن مدیریت سبز ایران در بیش 

 رویکرد مدیریت سبز را توسعه می دهد. مدیریت سبز به مفهوم : 

 همگرائی مسئولیت پذیری اقتصادی با مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی 

 در کلیه اقدامات و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی عموم مردم است. 

 

 

 

 محیطی قابلیت دستیابی ندارد.  این رویکرد بدون توجه به الزامات زیست

 همه ما با تمام وجودمان این عبارت را درک کرده ایم که

 ."قابل حصول است محیط زیست الزامات همسو با احترام به ،رفاه اقتصادی اکیفیت زندگی ب "
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 مفاهیم بنیادین سبز

 دانشگاه سبز

 سبز یدانشگاه با تمرکز بر منابع 

 

اند است که  توانسته دانشگاه هاییسبز مبتنی بر مفاهیم بنیادین طراحی شده است. این مفاهیم برگرفته از تجربیات  رویکرد

 متوازن مدیریت نمایند. بطورمحیطی را سه مسئولیت اقتصادی، اجتماعی و  زیست

 کسب نتایج از طریق هارمونی متوازن 

  سبزمبتنی بر رویکرد رهبری 

  سبزتوسعه فرآیندهای 

  یادگیری و هدایت نوآوری 

  سبز  شراکتایجاد 

 دانشگاه پذیری موفقیت پایدار از طریق مسئولیت 

 

 

 کسب نتایج از طریق هارمونی متوازن

 تعریف:

محیطی، اجتماعی پذیری زیستسبز ماموریت و دستیابی به آرمان خود را از طریق هارمونی متوازن بین مسئولیت دانشگاه های

 سازند. کسب نتایج متوازن برای ذینفعان برآورده میو اقتصادی و 

 سبز در عمل: دانشگاه های

 نمایند.حمایت می دانشگاه محیطی از بهبود روابط با ذینفعان بر اساس اهداف زیست دانشگاه  راسای 

 مند با مشتریان، شرکای تجاری و سایر ذینفعان از ایجاد و مدیریت بسترهای الزم برای تعامل نظام دانشگاه راسای

 نمایند.با هدف کسب موفقیت پایدار حمایت می دانشگاه بیرونی 

 بندی تغییرات برای غلبه اولویتو  دانشگاه موفقیت پایدار  تاثیرگذار برشناخت عوامل درونی و بیرونی بر   دانشگاه راسای

 ، تاکید دارند.محیطیهای زیستبر چالش

 نمایند.می اطمینان حاصل دانشگاه محیطی همسویی تغییرات با اهداف راهبرد  زیستاز   دانشگاه راسای 



 
 

  انداز و اهداف راهبردی سبز، شناسایی و برای دستیابی به ماموریت، و ارزیابی میزان تحقق چشم شدهتعییننتایج کلیدی

 گردند.درک می

  گردند.آوری میبا رویکرد سبز، گرد مشیبازنگری راهبرد و خطنیازها و انتظارات ذینفعان برای توسعه و 

 نموده و برای ذینفعان کلیدی به همراه روابط  بازنگریها را  با رویکرد موفقیت پایدار با استفاده از نتایج متوازن، برنامه

 کنند.شفاف علی و معلولی ارائه می

 کنند.هبرد سبز استفاده میهای رااز سازوکارهای اثربخش برای درک مدیریت ریسك 

 تعریف، و اهداف را مبتنی بر نتایج  دانشگاه پذیری های عملکردی را توام با مسئولیتدستاوردهای تعیین شده و شاخص

 نمایند.متوازن برای ذینفعان تصدیق می

 سازند. مدت، جاری میمند برای کسب نتایج متوازن بلندمدت و کوتاهسبز را بطور نظام مشیراهبرد و خط 

 کنند.مجموعه نتایج حاصله را به منظور بهبود عملکرد آتی و دستیابی به منافع پایدار برای ذینفعان ارزشیابی می 

 ینان حاصل راستا با انتظاراتشان اطمدهی به ذینفعان کلیدی، بخصوص نهادهای حاکمیتی، هماز شفافیت گزارش

 نمایند.می

  پذیری گیری در راستای مسئولیتها برای تصمیممنظور حمایت از آنبه   دانشگاه  راسایاز این که اطالعات دقیق و کافی به

 یابند.شود، اطمینان میارائه می دانشگاه 

 

 

 سبزمبتنی بر رویکرد رهبری 

 تعریف:

نمایند؛ و محیطی است، نقش کلیدی ایفا میپذیری زیستتوام با مسئولیتگیری آینده که سبز در شکل دانشگاه های راسای

 نماید.بعنوان الگو عمل می ،ها و اخالقیاتبرای ایجاد ارزش

 سبز در عمل: دانشگاه های

 با رویکرد مدیریت سبز برای دستیابی به  دانشگاه ها و اصول اخالقی از بازنگری آرمان، راهبرد، ارزش دانشگاه  راسای

 نمایند.میموفقیت پایدار حمایت 

 نمایند.ها و فرآیندهای مدیریت سبز حمایت میسازی رویکردها، نظاماز جاری راسای دانشگاه 

 بطور آشکار  دانشگاه محصول، خدمات و فرآیندهای  محیطیزیست بهبود عملکردنسبت به خود را تعهد  دانشگاه  راسای

 دهند.نشان می

 نسبت به انسانیبرقراری ارتباط با منابعها برای افزایش مشارکت و ارتباطات و شبکهاز ابزارهای نوین  دانشگاه  راسای 

 نمایند.استفاده می محیطیمسئولیت زیستارتقاء 

 نمایند.ذینفعان حمایت می محیطیزیستهای تالشاز ترغیب و تشویق دانشگاه  راسای 



 
 

  سازی و ارزیابی تغییرات با هدف دستیابی به اهداف راهبردی حمایت می،جاری فرآیندها مالكتعیین تأمین منابع، از-

 گردد.

 پذیری انسانی را برای توسعه مسئولیتها منابعدهند. آنگیری روشن و متمرکز بر راهبرد سبز را تعیین و اشاعه میجهت

 نمایند.تحد می، شریك ومدانشگاه محیطی( و اهداف سبز )اقتصادی، اجتماعی و زیست دانشگاه 

 ریزی و کسب اهداف فعلی و و ذینفعان را در طرح دانشگاه پذیری را درک کرده و نیازهای های کلیدی مسئولیتمحرک

 نمایند.آتی، متوازن می

 و  دانشگاه محیطی راستا با مسئولیت اقتصادی، اجتماعی و زیستتوانایی خود را برای اخذ تصمیمات مناسب که هم

 کنند.مبتنی بر اطالعات در دسترس، تجارب قبلی و در نظر گرفتن پیامدهای تصمیمات است، اثبات می

 شان با رویکرد مدیریت سبز و دانشگاه های گیریدر صورت نیاز به بازنگری، از همسوسازی و تعدیل مجدد جهت

 رخوردار هستند.، از انعطاف بدانشگاه همچنین برای دمیدن روح اعتماد در هر زمانی در 

 است( را با  دانشگاه محیطی های زیستمزیت پایدار )که براساس توانایی در سرعت یادگیری و پاسخگویی به مسئولیت

 کنند.های نوین کاری شناسایی میروش

 سطوح برای خلق نوآوری سبز توسعه  پذیری، توانمندسازی، بهبود و پاسخگویی را در همهفرهنگ مشارکت، مسئولیت

 دهند.یم

 محیطی و رفتار اخالقی، پشتیبانی کرده و نقش الگو، برای یکپارچگی، مسئولیت اجتماعی، زیست دانشگاه های از ارزش

 نمایند. ، ایفا میدانشگاه برای توسعه و ارتقای اعتبار 

 

 

 توسعه فرآیندهای سبز

 تعریف:

پذیری گیری براساس مسئولیتسبز، توسط فرآیندهایی با عملکردهای همسو با راهبرد سبز که برای تصمیم دانشگاه های

 گردند.شوند، مدیریت میمحیطی و برای خلق نتایج متوازن و پایدار بکار گرفته میزیست

 سبز در عمل: دانشگاه های

  وجود دارد. اطمینان دانشگاه محیطی زیست راهبرد بایندهای کلیدی آفر همسوییاز 

 گردند.میبندی شناسایی و اولویتمند و هماهنگ با نیازهای ذینفعان آیندها بطور نظامبهبود فرهای فرصت 

 گیرد.محیطی صورت میزیست الزامات در چرخه عمر آنان با محصوالت و خدمات عملکرد ارتقای  

 گیرد.، صورت میخدمات و محیطی محصوالتاز آثار زیست مشتریان پیگیری برای تعیین سطوح رضایت 

  افزایی پایدار برای ذینفعان را در پی دارد، ایجاد و مدیریت      ، که ارزشدانشگاه فرآیندهای همسو  برای تحقق راهبرد سبز

 گردند.می

 شوند.اتخاذ میها گردند و رویکردهای سبز برای مدیریت اثربخش آنبندی میبندی و اولویتفرآیندها، تحلیل، طبقه 



 
 

 توسعه      ،گیری شده و با اهداف راهبردی سبز مرتبط استها و دستاوردهای سبز که بطور شفاف اندازهآیندها با شاخصفر

 یابند.می

 شوند. از تمام که موثق و قابل اعتماد هستند، اخذ می دانشگاه پذیری تصمیمات بر مبنای اطالعات حاصل از  مسئولیت

 گردد. ، برای تبیین عملکرد سبز فرآیندها استفاده میدانش در دسترس

 شود.های خلق نوآوری سبز استفاده میهای فرآیندهای موجود، به منظور شناسایی فرصتهای عملکرد و قابلیتاز داده 

 شوند.سازی اثربخشی و کارآیی فرآیندها مشارکت داده میمنابع انسانی بطور مستمر در بازنگری، بهبود سبز و بهینه 

 

 

 یادگیری و هدایت نوآوری  

 تعریف: 

ی و انسانی، به نوآوری سبز و هدایت خالقیت ذینفعانشان به سطوح عملکردسبز از طریق توانمندسازی منابع دانشگاه های

 یابند.پذیری آنان است، دست میارزش پایدار که در راستای مسئولیت

 سبز در عمل: دانشگاه های

  گردد.تدوین می دانشگاه انسانی برای دستیابی به اهداف سبز منابعراهبرد توانمندسازی 

 انسانی و نظام تشویق و ترغیب با هدف دستیابی به موفقیت پایدار طراحی و مدیریت فرآیندهای توانمندسازی منابع 

 گردد.می

  ایجاد  دانشگاه محیطی زیست ان در دستیابی و بهبود اهدافو نمایندگان آنانسانی منابعمشارکت بسترهای الزم برای

 گردد.می

  گردد.ی طراحی و مدیریت میدانشگاه نظام خالقیت نوآوری سبز در راستای اهداف 

 محیطی های زیستآالیندگیضایعات و  ، کاهشمنابعو  انرژیدر جهت حفظ که  سبزهای فن آوری نوآوری در زمینه

 یابد.کند، گسترش میرا ترغیب می بازیافت و استفاده مجدد بوده و امکان

  نماید.سبز دانش و اطالعات مورد نیاز خود را در سطح فردی و تیمی شناسائی و مدیریت می دانشگاه 

 گردند.های نوآوری سبز ایجاد و مدیریت میبرای شناسایی فرصت هاییشبکه 

 گردد.های سبز، تصحیح مینوآوری پیشرفت در جهت دانشگاه  اهداف روشن برای نوآوری سبز تعیین شده و راهبرد 

 استقرارهای سبز ها و نوآوریانسانی، شرکا، مشتریان و جامعه به جهت خلق ایدهرویکردهایی برای مشارکت فعال منابع 

 یابند.می

 های های نوین ارائه ارزش به مشتریان، روشاز نوآوری سبز برای اقدامی فراتر از تغییرات فنی، و به منظور ایجاد راه

 شود. ها استفاده میها، منابع و شایستگیکاری، ایجاد شراکت جدید

 شان برای جذب مشتریان، شرکا و استعدادهای جدید استفاه دانشگاه های سبز برای ارتقای محبوبیت و تصویر از نوآوری

 گردد.می



 
 

 شوند. های سبز ارزیابی میافزوده نوآوریپیامد و ارزش 

 شود.انسانی با رویکرد مدیریت سبز نهادینه میهای منابعادها و خالقیتها، استعدفرهنگ  توسعه  مهارت 

  انسانی برای نوآوری گردد که منابعهمسو شده و اطمینان حاصل می دانشگاه اهداف فردی و تیمی با اهداف راهبردی

 اند.سبز توانمند شده

 سبز شراکتایجاد 

 تعریف:

برای ایجاد موفقیت پایدار دوسویه پیگیری، توسعه و حفظ   صنایعپذیری را با سبز ارتباط مبتنی بر مسئولیت دانشگاه های

 کنند.می

 سبز در عمل: دانشگاه های

  برای ایجاد محصول و خدمات سبز شناسائی، تحلیل و هدفگذاری  می صنایعنیازها، انتظارات و استانداردهای ضروری-

  گردد.

 گردند.شناسائی و تقویت می دانشگاه  محیطیزیست مسئولیتهماهنگ با صنایع با  های مشارکتفرصت 

  خود است.صنایع ریزی مشخص برای توسعه خالقیت و نوآرری سبز با همکاری دارای اهداف و برنامه دانشگاه 

 های اجتماعی، اقتصادی و زیستپذیری مشترک آنان در حوزهاندکه موفقیت پایدار آنان بر مسئولیتطرفین دریافته-

 ته است.محیطی وابس

 ها، به منظور ایجاد ارزش پایدار ها و تواناییمحیطی مشترک برای ارتقاء قابلیتدر جستجوی توسعه مسئولیت زیست

 برای ذینفعانشان هستند.

 کنند. مدیریت می "مدت و تقویت ارزش پایداربرای همکاری متقابل بلند" ارتباط با صنعت 

 کنند.های سبز بنا میو تقویت قابلیترا بر اساس راهبرد سبز   ارتباط با صنعت 

 ها، از طریق شایستگی"مند برای دستیابی به ارتقاء ارزش برای ذینفعان مرتبط خود، را بطور نظام ارتباط با صنعت

 دهند.، توسعه می"افزایی و فرآیندهای سبزهم

 رای کسب اهداف سبز مشترک حمایت برای رسیدن به منافع متقابل پایدار، از تسهیم تخصص، منابع و دانش، یکدیگر ب

 کنند.می

 

 

 دانشگاه پذیری موفقیت پایدار از طریق مسئولیت

 تعریف:

سبز دانشگاه های شفاف و واالترین استانداردهای رفتار محیطی، ارزشسبز در درون فرهنگ خود، اخالق زیست دانشگاه های

 زیستی پایدار تالش کنند. تا برای دستیابی به اقتصاد، اجتماع و محیط نمایندمی ااند؛ تمام این موارد آنان را توانرا جای داده

 سبز در عمل: دانشگاه های



 
 

 کنند. ی سبز تضمین میدانشگاه ها، اخالق و رفتار خود را از طریق تعیین و اشاعه ارزش آینده 

 کنند.تر مفید باشند را درک میتردهگس توانند برای جامعهشان، و این که چگونه میدانشگاه های کلیدی شایستگی 

  را به  "زیست پایداراقتصاد، اجتماع و محیط"گردند،هنگامی که در ایجاد توازن میان منافع ذینفعان دچار تعارض می

 کنند.عنوان یك مرجع  لحاظ می

 زیست منی و محیطی عمر محصول و خدمات خود بر سالمت عمومی، ایها، چرخهقادر به اثبات توجه به پیام عملیات

 هستند.

 پذیری را کنند و واالترین استانداردهای رفتار اخالقی و مسئولیتانسانی بطور یکپارچه فعالیت میاز این که منابع

 نمایند. اند، اطمینان حاصل میپذیرفته

 کنند.با رویکرد سبز تشویق می دانشگاه های انسانی را برای توسعه  مسئولیتمنابع 

  های فراتر از رعایت حداقلدر قبال عملکردشان نسبت به ذینفعان و جامعه، شفاف و پاسخگو هستند؛ و از تمایل به سوی

 نمایند.حرکت کردن، فعاالنه پشتیبانی می قوانین

  



 
 

 "دانشگاه سبز"راهنمای پیاده سازی نظام 

را می توان در چند وجه جستجو  "دانشگاه سبز"ده سازی نظام دانشگاه سبز رویکردی سه بعدی است. بعبارتی دیگر پیامد حاصل از پیا

 نمود.

  :کاهش هزینه های عمومی و جاری دانشگاه است که در برنامه های توسعه اقتصادی، مدیریت منابع با هدف بعد اول

 اجتماعی و فرهنگی کشور پیش بینی گردیده است.

 بدون کاغذ است. بعد دوم:  ترویج رفتار آموزشی بر اساس فن آوری نوین و 

 .بعد سوم: تربیت نسلی از دانش پژوهان و فارغ التحصیالن که پیامد عملکرد خود را در محیط زیست ردیابی می نمایند 

 هرکدام از این ابعاد رویکردی فرآیند و سازوکار مستقلی برای ردیابی دارند که در مجموع متاثر و تاثیر پذیر از هم می باشند.

 مدیریت منابع بعد اول: 

از طریق استقرار نظام دفتر کار سبز)مدیریت سبز( حاصل می گردد. همانگونه که در ماده  "دانشگاه سبز"دستیابی به بعد اول از نظام 

ه برنامه چهارم توسعه کشور قید گردیده بود، کلیه دستگاه های اجرائی، نهادها، موسسات و دانشگا 66برنامه پنجم توسعه ویا ماده  190

ی از ویژگی های مشترکی دانشگاه ها از بعد اداری و دانشگاه خود می باشند. از آنجا که کلیه این  دانشگاه موظف به مدیریت منابع در 

برخودار می باشند، طبیعتا در نظام آموزشی همانند دانشگاه نیز این سازوکار که راهنما/چک لیست مدیریت سبز)دفترکار سبز( شناخته 

 بردی است. شده است کار

قابل توجه است که یک دستگاه های اجرائی در پی نقش و جایگاه اداری که دارد طبیعتا با یک نظام آموزشی که نسلی را تربیت می 

نماید تمایز های ماهوی دارد. بنابراین با استقرار چک لیست/راهنمای مدیریت سبز)دفتر کار سبز( امکان پوشش کلیه فرایندها و 

 ک نهاد آموزشی مقدور نمی باشد. به همین دلیل ابعاد دیگری از رویکرد سبز در این مجموعه ها مورد توجه است.ماموریت های ی

 راهنمای مدیریت سبز/ دفتر کار سبز در نظام آموزشی  وزن

امتیازات کل دانشگاه را درصد از وزن کل  55استقرار راهنمای مدیریت سبز که در ابعاد نه گانه در بخش های قبلی با ان آشنا شدیم، 

 55پوشش می دهد.بعبارتی دیگر اگر یک دستگاه اجرائی امتیازی برابر و معادل یک دانشگاه بدست آورد، امتیاز برای نهاد آموزشی 

 درصد از امتیاز معادل آن دستگاه اجرائی محاسبه خواهد شد.

 بعد دوم: رفتار آموزشی سبز

شی با استفاده از فن آوری نوین دوره های آموزشی را با کاهش منابع آموزشی برگزاری می در بعد دوم از رویکرد سبز، نظام آموز

 نماید.در این بعد موارد ذیل مورد توجه هستند.

 



 
 

 بعد سوم: تربیت نسل سبز

ی خود تعامالت هدف مند و ظنام مند داشته باشد و ضمن ارتقا درون دانشگاه ، دانشگاه سبز تالش دارد تا با ذینفعان برون در بعد سوم

 ی و دانشجویان بر محیط اطراف خود نیز تاثیرگذار باشد.دانشگاه 

 مصداق امتیاز موارد موضوع مورد ممیزی

 مدیریت آموزش هوشمند

 

 مستندات -مصاحبه-مشاهده 5/2 انتخاب رشته هوشمند

 5/2 ثبت نام

 4 ردیابی سوابقنگهداری و 

 گواهینامه و 

 سایر مدارک دانشجویی و آموزشی

5/1 

  5/10 جمع

 مستندات -مصاحبه-مشاهده 5/6 روش تدریس کالس هوشمند

 5 فن آوری 

 5/2 دانشجو(-تبادل اطالعات و دانش)استاد محتوای آموزشی 

  14 جمع

 مستندات -مصاحبه-مشاهده 4 روش آزمون  آزمون هوشمند

 5/1 روش تصحیح و ارائه نمره

  5/5 جمع

 30 جمع کل

 

 مصداق امتیاز موارد موضوع مورد ممیزی

اقدامات آموزشی و فرهنگی 

 متمرکز بر رویکرد سبز

 مستندات -مصاحبه-مشاهده 5 برنامه آموزشی غیر درسی

برنامه فرهنگی دانشجویان و 

 کارکنان و اساتید

5 

  10 جمع

 تبادل سبز با ذی نفعان 

)همکاری با نهادهای 

 حاکمیتی تاثیرگذار(

 مستندات -مصاحبه-مشاهده 4 برنامه و روش همکاری

 3 حضور در محافل علمی 

 5 تحلیل و اندازه گیری تاثیرگذاری

  12 جمع

 مستندات -مصاحبه-مشاهده 4 کارآموز سبز ارتباط سبز با صنعت

 2 پروژه های سبز

 2 اقدامات فرهنگی و علمی

  8 جمع

  30 جمع

 



 
 

 

 

 

 



 :بعد اول

 

 مدیریت منابع در نظام مدیریت دانشگاه

 

 

 اهداف این بعد از مدیریت،

 کاهش هزینه ها ی عمومی و جاری دانشگاه   -1

 کاهش پسماندها و پساب ها -2

 در این بعد مصرف منابع ذیل مدیریت می گردند:

 انرژی 

 آب 

 کاغذ 

  زباله 

 حمل و نقل 

 خرید تدارکات 

 آلودگی صوتی و هوا 



 لیست انرژیچک 

 هدف: کاهش و بهبود مصرف انرژی

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 مصداق امتیاز

                                               5             پایش مصرف انرژی                                                                                                               1

 ماهه 3چک لیست سابقه حداقل   باربررسی کنتور برق، حداقل ماهی یک 

 مشاهده  نصب کنتور در هر واحد برای پایش میزان مصرف انرژی 

 مستندات  های مصرف انرژی برای واحدهای سازمانمحاسبة هزینه 

 لیست تاییده شده  های پرمصرف انرژیشناسایی فعالیت 

 لیست تایید شده بصورت فنی/نقشه  های پرمصرف انرژی در سازمانمشخص کردن مکان 

        جمع امتیاز

 16                                                                        جلوگیری از اتالف انرژی                                               2

 برنامه  3 ها و سیستم تهویهکنندهنگهداری پیشگیرانه از تجهیزات، شامل گرم 

  مشاهده/مدرک  فیلترهای سیستم تهویهتمیز کردن و تعویض مرتب 

 روش اجرائی  کنترل هر چه بیشتر مصرف آب گرم 

 مشاهده  نصب هواده بر روی شیرهای آب برای کاهش مصرف آب گرم 

 مشاهده  بندی بادوام برای به حداقل رساندن اتالف حرارت و منابعهای عایقانتخاب سیستم 

 مشاهده/برنامه بصورت دوره ایی  گرم برای کاهش اتالف انرژیهای آب بندی لولهبررسی عایق 

 
ریزی کنند. )همچنین از گرم هایی که قادر باشند حداقل و حداکثر دما را برنامهانتخاب ترموستات

 ها توسط کارکنان جلوگیری شود.(یا سرد کردن افراطی اتاق
 مشاهده 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت )امتیاز هر اقدام یک است، 
 مصداق امتیاز

 مشاهده/ مصاحبه  هاها و تهویهکنندهها برای به حداقل رساندن مصرف انرژی توسط گرمپرهیز از بازگذاشتن در و پنجره 

 مشاهده/ مصاحبه  های خالی در حداقل میزان خاموش کردن تهویة هوا و تنظیم گرمای داخلی اتاق 

 
ها از نور آفتاب برای محدود کردن استفاده از سیستم سرمایشی )به وسیلة سایبان، حفظ پنجره

 پرده، کرکره، حفاظ، صفحات بازتابندة گرما و ...(
 مشاهده/ مصاحبه 

 )مشاهده/ مصاحبه  نصب درهای گردان برای محدود کردن اتالف انرژی)در صورت لزوم 

  مشاهده  های دوجدارهشیشهنصب 

 برنامه/سوابق  تعمیر یا تعویض تجهیزات معیوب با وسایل پربازده و مقرون به صرفه 

 مشاهده  ریزی و مدیریت منطق کنترلی در حرکت آسانسورهابرنامه 

  جمع امتیاز

 4                                                                                          بازیابی انرژی )احیاء انرژی(                         3

 برنامه/مشاهده  2 بازیابی حرارت تولید شده توسط واحدهای سرماساز به منظور گرم کردن آب 

 های بسته نصب حلقه(closed loops) برنامه/مشاهده  2 برای بازیابی و استفادة مجدد از بخار 

  جمع امتیاز

 12                                                          سیستم روشنایی                                                                       4

 لیست/مشاهدهچک   های مختلف طی روزبررسی روشنایی و رصد کردن مدت زمان روشن بودن چراغ 

 
وات  60های پرمصرف )یک المپ فلورسنت، مصرف، به ویژه در مکانهای کماستفاده از المپ

 کند.(وات انرژی مصرف می 11مصرف و یک المپ کم
 مشاهده 

 
ها، پلههای بهداشتی، راهژه )سرویسهای وینصب تایمر و سنسورهای حرکتی در موقعیت

 ...(ها و راهروها، پارکینگ
 

 مشاهده

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 مصداق امتیاز

 
هایی کدگذاری کلیدهای برق )استفاده از برچسب یا کد رنگی به طوری که قادر باشید تنها چراغ

 را که نیاز دارید روشن کنید.(
 

 مشاهده

 
های بیرونی تنها در شب روشن کاهش روشنایی عمومی در طی روز و اطمینان از این که چراغ

 توانید از صفحات فتوالکتریک یا پیل نوری استفاده کنید(است )برای مثال شما می
 مشاهده/مصاحبه 

 مشاهده/مصاحبه  های مصنوعی )در صورت  امکان(استفاده از نور طبیعی به جای چراغ 

 سابقه  3 بازآرایی محل کار برای استفادة بهینه از نور طبیعی 

 
های مغناطیسی، به طور خودکار های خالی خاموش است )کارتکه چراغ اتاقاطمینان از این

 کند.(ها را قطع میکند جریان برق چراغزمانی که فرد اتاق را ترک می
 مشاهده/مصادیق فرهنگی 

  مشاهده/برنامه  2 خورشیدیاستفاده از انرژی 

  جمع امتیاز

 7                                                                                   تجهیزات اداری                                                  5

 مشاهده دستورالعمل/مصاحبه  2 های اداری مطابق با دستورالعمل تولیدکننده عمل کردن ماشین 

 
شود )دستگاه کپی در حالت آماده به کار ها نمیای از آنخاموش کردن وسایل زمانی که استفاده

 کند را مصرف نماید.(ای که در وضعیت فعال استفاده میاز انرژی %80تواند معادل بیش از می
 مشاهده 

 های کپی و ... قرار ندادن چاپگرها، دستگاه( درحالت آماده به کارstandby )  مشاهده/مصاحبه 

 
دقیقه )درحالت آماده  30پرهیز از روشن گذاشتن کامپیوترها در زمان استراحت طوالنی و بیش از 

 وات مصرف دارد.( 95به کار یک کامپیوتر 
 مصاحبه 

 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0از صفر تایک با دقت  )امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز
 مصداق امتیاز

 
دقیقه )ضمناً  10پرهیز از روشن گذاشتن صفحه نمایش کامپیوتر در صورت عدم نیاز بیش از 

 سِیورها مصرف انرژی کمتری از حالت عادی ندارند.(اِسکرین
 مصاحبه/مشاهده 

 )مشاهده  استفاده از پرینترها به صورت مشترک )در صورت امکان 

  جمع امتیاز

 13                   آشپزخانه / آبدارخانه                                                                                                          6

  )مشاهده/مصاحبه  پرهیز از روشن گذاشتن وسایل آشپزخانه تا صبح )ترک عادت 

 
درجه  5آشپزخانه، در زمان نصب یا تغییر محل یخچال و فریزر )افزایش بیش از توجه به دمای 

 درصدی مصرف انرژی را برای فریزر در پی دارد.( 30گرادی دمای اتاق، افزایش سانتی
 

 مشاهده

  .مشاهده  خاموش کردن وسایلی که مورد نیاز نیستند 

  .مشاهده  استفاده از ظروف آشپزی که قطرشان با اجاق گاز متناسب و سازگار است 

 
دار، گذاشتن درب ظروفی که در حال پخت غذا هستند )جوشیدن یک لیتر آب در ظرف پوشش

 از انرژی مورد نیاز ظروف بدون در را نیاز دارد.( %25تنها 
 

 مشاهده

  مشاهده  مواقع ضروریبازکردن درب یخچال و فریزر تنها در 

 مشاهده  فراست نیستند.(سازند. )آنتیای یخچال و فریزرهایی که یخزدایی دورهیخ 

 مصاحبه  خنک کردن غذا قبل از قرار دادن در داخل یخچال یا فریزر 

 مصاحبه  همدما کردن غذای داخل یخچال یا فریزر با محیط قبل از داغ کردن آن 

  مشاهده/مصاحبه  ساز  بعد از هر بار استفادهجوش/ چایقهوهخاموش کردن 

 مشاهده/مصاحبه  جوشاندن آب متناسب با میزان مصرف 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 مصداق امتیاز

  مشاهده  شستشوتنظیم دمای آب طبق نیاز آشپزخانه و 

 
کارگیری ماشین نَشُستن ظروف در زیر جریان آب )به جای آن پر کردن سینک ظرفشویی و به

 ظرفشویی تنها زمانی که ظرفیت آن تکمیل است.( 
 مصاحبه/مشاهده 

  جمع امتیاز
 7                                                   هایی که دارای مهمانسرا هستند(خانه / الندری )برای سازمانرختشوی 7

 مصاحبه  پرکردن ماشین لباسشویی تا آخرین حد ظرفیت 

 مشاهده/مصاحبه/دستورالعمل  استفاده از دمای پایین برای شستشو 

  مشاهده/مصاحبه/دستورالعمل  انتخاب ماشین لباسشویی با سرعت باال برای کوتاه کردن زمان خشک کردن 

 مشاهده/مصاحبه/دستورالعمل  ها و در نهایت افزایش زمان خشک کردنکنپرهیز از بیش از حد پر کردن خشک 

 
ها به طور ممتد استفاده شوند تا در نهایت از اتالف کنریزی شستشو به طوری که خشکبرنامه

 گرما جلوگیری شود. 
 مشاهده/مصاحبه/دستورالعمل 

 مشاهده/مصاحبه/دستورالعمل  2 مصرفریزی برای استفاده طی ساعات کمبرنامه 

  جمع امتیاز
 3                                                                                     سازی                                                  فرهنگ 8

 برنامه/سوابق  2 جنبش خاموش کردن 

 برنامه/سوابق/مصاحبه  آموزش کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کاهش مصرف انرژی 

  جمع امتیاز

 ( جمع کل امتیازها )  

    (%70نیوم   )باالتر ازی(      سطح پالت%70(     سطح طال)تا%40(    سطح نقره)تا %25(    سطح برنز )تا  %10سطح بلورین)تا

 میانگین امتیاز اتاق های . گردد اتاق های کار بصورت جداگانه ممیزی می شوند. در هر طبقه، از اتاق کارهای شبیه هم ) از سطح مدیریتی/سطح عملیاتی ( یک مورد انتخاب می

 ( قید می گردد.شبیه هم محاسبه و سپس میانگین، میانگین ها محاسبه شده و در ) 

 



 چک لیست آب

 بهبود مصرف آبهدف: کاهش و 

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز

 5                                                                                   پایش مصرف آب                                                      1

 ماهه 3چک لیست سابقه حداقل   باربررسی کنتور آب، حداقل ماهی یک 

 مشاهده  نصب کنتور در هر واحد برای پایش میزان مصرف آب 

 مستندات  های مصرف آب برای واحدهای سازمانمحاسبة هزینه 

 لیست تاییده شده  هایی که مصرف آب باالیی دارند. شناسایی فعالیت 

 لیست تایید شده بصورت فنی/نقشه  هایی که مصرف آب باالیی دارند. مشخص کردن مکان 

  جمع امتیاز

 5                                                                                              جلوگیری از اتالف آب                                    2

 
نصب دستگاه ذخیره آب در مکان مناسب )تنظیم کننده جریان، سنسورهای جریان آب، فلکه های 

 بسته شدن خودکار، توالتهایی با حجم سیفون کم و ...( 
 برنامه 

  مشاهده/مدرک  ضروری )تاکید و آموزش(اجتناب از بازگذاشتن شیرآب در مواقع 

 مصاحبه  اجتناب از شستشو با فشار زیاد و شلنگ 

 چک لیست/سابقه  کشی جهت جلوگیری از نشتیبررسی مرتب تجهیزات لوله 

 برنامه و چک لیست  دیدههای آب آسیببرنامة منظم تعویض واشرهای معیوب و تعمیر لوله 

  جمع امتیاز

 3                                                                                                                         های بهداشتی                     سرویس 3

 
لیتر در دقیقه،  12لیتر در دقیقه به  20کنندة جریان )رگوالتور(، روی سردوش برای کاهش مصرف از نصب تنظیم

 جویی آب( صرفه 40%)
 مشاهده 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز

 
توجهی باز ماند، بعد از مدتی دار )خودکار( به طوری که اگر شیر آب از روی بینصب شیرهای زمان

 به طور خودکار بسته شود. 
 

 مشاهده

 
از مصرف کل  %30استفاده از فالش تانک دو زمانه یا تغییر شناور فالش تانک تک زمانه )بیش از 

 شود.(جویی تواند صرفهآب سازمان از این طریق می
 

 مشاهده

  جمع امتیاز
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 مشاهده/مصاحبه  تنظیم جریان آب مطابق با نوع شستشو 

  مصاحبه/تاکید  نکردن جریان آب شستشو یا آبکشیرها 

 مشاهده/مصاحبه  ها در ظرفشویی )جهت کوتاه کردن زمان شستشو(خیساندن ظروف کثیف قبل از قراردادن آن 

 مشاهده/مصاحبه  رسانی دفعات شستشوها با حداکثر ظرفیت جهت به حداقلپرکردن ظرفشویی 

  مشاهده/مصاحبه  دادن آن در معرض هوابازنکردن یخ غذا در آب و قرار 

  جمع امتیاز

 10                                                                                                                               ه / فضای سبز                 باغچ 5

  .مشاهده  انتخاب گیاهانی که با اقلیم و بارندگی منطقه سازگار است 

 مشاهده  شود. هایی که به سرعت خشک میپرهیز از ایجاد باغچه 

 برنامه و چک لیست/مشاهده  آبیاری در صبح زود یا دیرهنگام شب، برای محدود کردن تبخیر و جلوگیری از سوختن گیاهان 

  مشاهده  ها، و ...(ای ریشهپاش ریز، آبیاری قطرهپاشی و جانمایی تجهیزات )آبآبنصب سیستم خودکار 

 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز

  مشاهده  تعبیة شیب جهت نفوذ آب به خاک بدون فرسایش آن 

 
ها و سبزیجات استفاده شده است برای استفادة مجدد از آبی که در آشپزخانه برای شستشوی میوه

 آبیاری }سیستم حلقه بسته{
 مشاهده/برنامه  

 مشاهده/برنامه   2 آوری آب باران برای آبیاریجمع 

  نصب سیستم حلقه بسته(closed loops) مشاهده/برنامه   2 برای بازیابی و استفادة مجدد از آب 

  جمع امتیاز

 ( جمع کل امتیازها )  

 (%70نیوم   )باالتر ازی(      سطح پالت%70(     سطح طال)تا%40(    سطح نقره)تا %25(    سطح برنز )تا  %10سطح بلورین)تا

 

 

 

 

 

  



 لیست پسماندچک 

 هدف: کاهش، استفادة مجدد و بازیافت پسماند

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز
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 مدرک/لیست  شناخت منابع مهم تولیدکنندة پسماند 

 مدرک/لیست  تعیین کمیت و ترکیب پسماند 

 مدرک/لیست  های هر واحد )منابع تلف شده(تعیین هزینة زباله 

  مدرک/لیست   (هامورد رسیدگی، نگهداری و دفع تمام زباله)انطباق با قانون 

 چک لیست/ سابقه  رعایت استانداردهای مدیریتی و زیست محیطی 

 لیست  های خطرناک برای جداسازیشناسایی زباله 

 روش اجرائی  2 گیری دقیق زبالههایی جهت اندازهداشتن روش 

 منطق اولویت بندی  2 سازی زباله بندی کمینهاولویت 

 هدف گذاری / برنامه  2  خط مشی دفتر سبز تمرکز بر کاهش زباله در 

  جمع امتیاز

 19                                                                                                                                                                کاهش زباله 2

 برنامه / هدف گذاری  3 زبالهگذاری کمی جهت کاهش هدف 

 برنامه / هدف گذاری  2 بندی کاهش زبالهبرنامة زمان 

 برنامه ریزی سفارش  سفارش مواد مطابق با نیاز سازمان در به حداقل رساندن پسماند 

 برنامه نگهداری و تعمیر  نگهداری و تعمیر تجهیزات در اولویت نسبت به تعویض آن 

 فرهنگ سازی/ مطالعات محیطی  هاپایدار و استفادة صحیح در افزایش طول عمر آن انتخاب محصوالت 



 

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز

 فرهنگ سازیمصادیق /   استفاده از محصوالت قابل تعویض به جای انواع دورریختنی 

 مصادیق / فرهنگ سازی  بندیمحدود کردن استفاده از محصوالت بسته 

 هدف گذاری / فرهنگ سازی  های ویژهاتخاذ رویکردهای نوین برای کاهش تولید زباله در جلسات کاری و مراسم 

 برنامه / مصادیق  های یکبار مصرف )پالستیکی و کاغذی(استفاده نکردن از لیوان 

 برنامه/ هدف گذاری و مصادیق  2 های نوین در بازاریابی و اطالع رسانیاستفاده از روش 

 مصادیق  بندی را دارند. خرید موادی که حداقل بسته 

 برنامه ریزی و مصادیق  های کم کیفیتسازی خرید با پرهیز از سفارشبهینه 

 لیست تامین کنندگان/مصداق  گیرند. های خود را پس میبندیاولویت دادن به فروشندگانی که بسته 

 مستندات مطالعاتی  2 های نوین کاهش زبالهبررسی و مطالعة روش 

  جمع امتیاز

 12                                                                                                                           ک زباله                                    تفکی 3

 مشاهده/ مصداق  تفکیک کاغذ 

 مشاهده/ مصداق  تفکیک شیشه 

 مشاهده/ مصداق  های پالستیکیتفکیک بطری 

 مشاهده/ مصداق  های فلزیتفکیک قوطی 

 )مشاهده/ مصداق  تفکیک پسماندهای آلی )خوراکی 

 )مشاهده/ مصداق  تفکیک سایر پسماندها )پسماندهای خطرناک 

 چک لیست/ مسئول  بررسی مرتب تفکیک پسماند 



 

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز

 مصادیق  ساماندهی فضای کار جهت تفکیک انواع پسماند 

  تشخیص ظروف از روی رنگ، برچسب یا عالمت(pictogram) مصادیق/مشاهده  برای انواع مختلف پسماند 

 
کنندگان )کاغذ، مقوا، پالستیک، فلزات، های تفکیک شده به بازیافتبررسی امکان فروش زباله

 شیشه، پسماند آلی(
 مطالعه 

 چک لیست  2 دریافت پسماندهای تفکیک شده ارزیابی پیمانکاران 

  جمع امتیاز

 4                                                                                                                     افت                پسماندهای غیرقابل بازی 4

 
دفع پسماندهای غیر قابل بازیافت و استفادة مجدد با بکارگیری روشهای مناسب )مطابق با قوانین 

 موجود(
 مصالعه/ برنامه ریزی 

 دستورالعمل/ مصداق/مسئول  خطر برای جلوگیری از آلودگی و برای تسهیل کارتفکیک پسماندهای خطرناک از بی 

  دستورالعمل/ مصداق/مسئول  الزم برای دفع پسماندهای خطرناکدر نظر گرفتن احتیاط 

 فرهنگ سازی/ مصداق  ها به همراه پسماندهای خانگیدور نیانداختن باتری 

  جمع امتیاز
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  .مشاهده/مصاحبه  بررسی تاریخ انقضاء مواد غذایی و استفاده از مواد خوراکی که قبالً خریداری شده است 

  مشاهده/دستورالعمل  اطمینان از شرایط نگهداری مواد تازه و فاسدشدنی در دمای مناسب 

 )... برنامه/مشاهده  هدیة غذاهای اضافی برای جلوگیری از دور ریختن )به بنیادهای خیریه و 

 برنامه/مشاهده  کودسازی ویا هدیه اضافه غذا به مدارس و یا امور خیریه 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز

 مشاهده  نصب ظروف ویژه برای انواع خاص ضایعات در انبار پسماند، جهت بهسازی، بسته بندی و جداسازی 

 
ها به عنوان غذای آوری پسماند آلی، به طور جداگانه به منظور تهیة کود یا استفاده از آنجمع

 حیوانات
 مشاهده 

 
کیلوگرم سوخت نفتی را ذخیره  100ای )بازیافت یک تن شیشه، های پت و شیشهبازیافت بطری

 های فلزی )قلع و آلومینیوم( بندیها و بستهکند( و همچنین قوطیمی
 مشاهده/برنامه 

 
ها و ها برای جلوگیری از مسدود شدن لولهعدم تخلیة روغن به داخل سینک ظرفشویی یا توالت

 اختالل در سیستم فاضالب 
 فرهنگ سازی/ مصاحبه 

 مصاحبه/دستورالعمل/ مشاهده  هاذخیرة ضایعات مایع در ظروف مناسب و دفع صحیح آن 

 مشاهده/فرهنگ سازی  بار مصرفاستفاده نکردن از ظروف غذایی یک 

 
تواند بدون لطمه به کاهش استفاده از سهمیة انفرادی )مانند کره، مربا، کیک، آبمیوه و ...( که می

 بهداشت باشد.
 مشاهده 

 مشاهده  غذاپرس برای افراد کمهای غذایی نیمامکان ارائة وعده 

  جمع امتیاز
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  دستورالعمل/مطالعه  درک امکان تعریف بومی از پردازش ضایعات 

  مشاهده  در طبیعت و یا دفع کردن آنهانسوزاندن زباله در فضای بیرونی، پراکنده نکردن آنها 

 دستورالعمل/لیست  انتخاب محصوالتی که حداقل آلودگی و حداکثر پایداری را دارند 

 مشاهده  جایگزینی ظروف یکبار مصرف گیاهی با انواع پالستیکی و کاغذی آن 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0امتیاز از صفر تایک با دقت )امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف 
 یادداشت امتیاز

 
بازیافت وسایل برقی و الکترونیکی و اهداء وسائل غیر الزم که هنوز قابل استفاده هستند به جوامع 

 محلی
 آیین نامه/ سابقه 

  جمع امتیاز

 2                                                                                                    اقدامات فرهنگی                              7

 فرهنگ سازی/برنامه/سابقه  2 آموزش کارکنان و پیمانکاران 

  جمع امتیاز

 ( جمع کل امتیازها )  

 (%70نیوم   )باالتر ازیسطح پالت (     %70(     سطح طال)تا%40(    سطح نقره)تا %25(    سطح برنز )تا  %10سطح بلورین)تا

 

  



 لیست خرید چک

 هدف: مصرف بهتر، خرید سبزتر

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز

 18                                                                                                                  عمومی                          1

 )آیین نامه  2 خرید مایحتاج ضروری )پرهیز از خرید غیرضروری 

 مصداق  خرید اینترنتی 

  لیست و چک لیست پیمانکاران  ارزیابی پیمانکاران 

 آیین نامه و مصداق  محلی )برای کاهش آلودگی ناشی از حمل و نقل( خرید محصوالت 

 آیین نامه و مصداق  خرید محصوالت قابل بازیافت 

 آیین نامه و مصداق  خرید محصوالت قابل تعمیر 

 آیین نامه و مصداق  خرید محصوالت بازیافتی 

 )آیین نامه و مصداق  خرید محصوالت سبز )دارای نشان 

 آیین نامه و مصداق  پذیر(خرید محصوالت سازگار با محیط زیست )زیست تجزیه 

 خط مشی  های اداری خط مشی خرید دستگاه 

  خط مشی  استفاده از محصوالت و تجهیزات سازمان 

 آیین نامه  در نظرگرفتن میزان مصرف آب و انرژی هنگام خرید تجهیزات 

  آیین نامه  پرهیز از خرید محصوالت یکبار مصرف 

 
وری سبز( را اجرا کرده و با شناسایی و انتخاب پیمانکارانی که قبالً معیارهای راندمان )بهره

 ها و استفاده از مواد آن موافق است.بندیعودت بسته
 ارزیابی پیمانکار 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت  )امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید
 یادداشت امتیاز

 
جایگزینی جایگاه کاغذ توالت در مکانهای شستشو با دمنده های هوای داغ به عنوان ذخیره 

 کننده انرژی 
 مشاهده 

 آیین نامه  هاشوند به جای خریدن آناجارة تجهیزاتی که به ندرت در سازمان استفاده می 

 مشاهده  ها های قابل شارژ جهت استفادة مجدد از آنخرید باتری 

  جمع امتیاز
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  آیین نامه  بازیافت بودن(انتخاب محصوالت آلی )بدلیل قابل 

 آیین نامه  ها و سبزیجات فصلیانتخاب میوه 

 
دهنده با استفاده از محصوالت تازه با مقدار کم یا بدون مواد افزودنی نگهدارنده و رنگ

 های کوچکبندیبسته
 آیین نامه 

 آیین نامه  معدنی(های بزرگ به جای اقسام یک نفره )کره، مربا، کیک، آبمیوه، آب خریدن بسته 

 مصداق  مجهز کردن آشپزخانه به تجهیزات پربازده انرژی 

 دستورالعمل/آیین نامه  رسان)ترکیبات با فسسفر باشد(هایی با حداقل آلودگی و مواد آسیبکنندهانتخاب پاک 

  جمع امتیاز

 7                                                   هایی که دارای  مهمانسرا هستند(    خانه / الندری ) سازمانرختشوی 3

 
 %23انرژی )ذخیره کننده حداقل  Aهایی با کالس خانه به ماشینمجهز کردن رختشوی

 ترین میزان مصرف آبهای لباسشویی با پایینمصرف انرژی( و ماشین
 مشاهده 

 
)محصوالت کلر(  فسفات،  Bleachپرهیز از استفاده از مواد شوینده دارای سفیدکننده 

EDTA ،NTA . 
 آیین نامه/مشاهده 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز

 مشاهده  استفاده از مواد شویندة گیاهی 

 مشاهده  گراد( است. درجة سانتی 30هایی که حاوی مواد فعال در دمای پایین )استفاده از شوینده 

 فرهنگ سازی  پیروی از میزان پیشنهاد شده برای جلوگیری از آلودگی غیرضروری آب 

  آیین نامه  انتخاب محصوالت خشک شده پاک کننده با حداقل آلودگی 

 
آویزها و جایگزینی کنید، برگرداندن رختکنندة خشک کار میپاکاگر به طور معمول با 

 ای یا کاغذیهای پارچههای حفاظتی پالستیکی با پوششپوشش
 مشاهده 

  جمع امتیاز
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 آیین نامه  ای که به آسانی دورریختنی نبوده و عمدتاً قابل بازیافت است. استفاده از اثاثیه 

 
ای که از چوب غیربومی ساخته شده و در صورت امکان خرید محصوالت با پرهیز از اثاثیه

  FSCبرچسب 
 

 آیین نامه

 
ها و بهینه سازی مصرف بندینصب جایگاه قابل پر کردن صابون و شامپو برای کاهش بسته

 آنها
 مشاهده 

 مشاهده/ آیین نامه  استفاده از کاغذهای توالت قابل بازیافت 

 مشاهده/ آیین نامه  کنندة غلیظ دوستدار سالمت و محیط زیستانتخاب مواد پاک 

 مشاهده/ آیین نامه  ها در تمیزکاریکنندهپرهیز از استفاده از ضدعفونی 

  .مشاهده/ آیین نامه  خریدن کارتریج و تونر جوهر قابل استفاده مجدد، که بتوان به تامین کننده عودت داد 

 مشاهده/ آیین نامه  فیبرهای قابل بازیافت، یا کاغذهای فاقد مواد سفیدکننده %50کاغذ با حداقل  خریدن 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز

 
ترکیبات قابل بازیافت و طول عمر استفاده از تجهیزاتی با مصرف انرژی پایین و داشتن 

 بلندمدت
 

 مشاهده/ آیین نامه

 بازنگری  های قابل شارژاستفاده از باتری 

  جمع امتیاز

 2                                                                                                                                 غ/ فضای سبزبا 5

 مصداق  استفاده از کودهای آلی یا بیولوژیکی و محصوالت باغی 

 مصداق/مشاهده  های گیاهی بومی کاشت گونه 

  جمع امتیاز

 2                                                                              هایی که دارای شرکت تعاونی هستند(فروشگاه )سازمان 6

 فرهنگ سازی  های دوستدار محیط زیستها به فروش محصوالت ساخته شده با روشتشویق فروشگاه 

 
های گیاهی یا جانوری حفاظت شده یا در معرض ممنوعیت فروش وسایل ساخته شده از گونه

 خطر انقراض
 آیین نامه 

  جمع امتیاز

 4                                                                                             اقدامات فرهنگی                                    7

  فرهنگ سازی/آموزش/نظام مشارکت  2 درگیر نمودن کارکنان در انتخاب محصوالت سبز 

 آموزشینظام   2 سازی کارکنانآگاه 

  جمع امتیاز

 ( جمع کل امتیازها )  

 (%70نیوم   )باالتر ازی(      سطح پالت%70(     سطح طال)تا%40(    سطح نقره)تا %25(    سطح برنز )تا  %10سطح بلورین)تا

 



 لیست تدارکات چک

 هدف: وارسی ذخایر، مدیریت و کنترل

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت )امتیاز هر اقدام یک است، 
 یادداشت امتیاز

 3                                                                                    تحویل گرفتن کاال                                                  1

 دستورالعمل  داده شده به سازمانبندی محصوالت تحویل بررسی بسته 

 آیین نامه  ها آسیب ندیده باشند.که محتویات بستهبررسی این 

  دستورالعمل/مصداق  برگرداندن کاالهای خسارت دیده به پشتیبان 

  جمع امتیاز

 6                                                                        مدیریت انبار                                                                       2

 روش اجرائی  ساماندهی سیستماتیک انبار 

 
استقرار مقررات انبار طبق دستورالعمل تهیه شده توسط پشتیبان یا هر کسی که روی برچسب، نام 

 برده شده است. 
 مشاهده 

 مشاهده/چک لیست  سازی آسیب ندیده باشند.که طی ذخیرهاینها از لحاظ بندیبررسی بسته 

 برنامه  فروشهای عمدهبندی حفاظت انبار و فروشگاهتهیة برنامة زمان 

  لیست / برنامه  به روز رسانی لیست مواد ذخیره شده 

 نظام گزارش دهی  مستندسازی سوء مدیریت یا مشکالت انبار 

  جمع امتیاز

 8                                                                                          مواد شیمیایی و پر خطر                                       3

 چک لیست   بندی محصوالت تحویل گرفته شده بررسی بسته 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت )امتیاز هر اقدام یک است، مگر 
 یادداشت امتیاز

 آیین نامه/ آموزش  نگهداری تمام مواد شیمیایی )به ویژه خطرناک( در مکان مشخص، حفاظت شده و ایمن 

 }گزارش  رعایت دستورالعمل تهیه شده توسط شرکت سازنده }دستورالعمل نگهداری یا مصرف 

 مشاهده  گذاری مواد پر خطر برچسب 

 دستورالعمل  های مشابه فعل و انفعال داشته باشند. توانند در مکانسازی موادی که میپرهیز از ذخیره 

 گزارش/مشاهده    ای )دمای مناسب، تهویه و ...(اطمینان از وضعیت ذخایر نگهداری شده برای اجتناب از هر حادثه MSDS 

 آیین نامه  در معرض آفتاب یا هر سطح گرم دیگری قرار گرفتن محصوالت قابل اشتعال اجتناب از 

 آیین نامه  هامحدود کردن دسترسی به مواد پر خطر و کنترل استفاده از آن 

  جمع امتیاز

 2                                                                             ضایعات و نشت                                                             4

 آیین نامه  اجتناب از حوادث و آلودگی با استفاده از تجهیزات مناسب ذخیرة مواد در مواقع لزوم 

  چک لیست / برنامه  بستن درب و شیرها جهت کاهش نشتی 

  جمع امتیاز

 2                                                                                اقدامات فرهنگی                                                  5

 فرهنگ سازی/ برنامه / اجرا  2 آموزش کارکنان جهت بکارگیری استاندارد و قوانین تعیین شده 

  جمع امتیاز

 ( جمع کل امتیازها )  

 (%70نیوم   )باالتر ازی(      سطح پالت%70(     سطح طال)تا%40(    سطح نقره)تا %25(    سطح برنز )تا  %10سطح بلورین)تا

 

 



 لیست کاغذچک 

 هدف: کاهش و بهبود مصرف کاغذ

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0صفر تایک با دقت  )امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از
 یادداشت امتیاز

       3                                                                                          شناسایی میزان مصرف کاغذ                              1

 مدارک   بررسی مصرف کاغذ به صورت ماهیانه در واحدها 

  مدارک  میزان مصرف کاغذ به صورت ماهیانهمحاسبه 

  چک لیست  ارزیابی پیمانکاران خرید کاغذ 

  جمع امتیاز

 14                                                                                  بهبود سیستم مصرف کاغذ                                         2

 فرهنگ سازی/ مصداق  دو روی کاغذ استفاده از 

  مصاحبه/ مصداق  استفاده از گزینه چاپ از دوطرف دستگاه کپی و پرینتر 

 مصاحبه/ مصداق  های کاغذ )تغییر تنظیمات در کامپیوتر(کاهش حاشیه 

 )فرنگ سازی  استفاده از پاورپوینت در جلسات به جای پرینت کاغذی )در حد امکان 

  برنامه  های الکترونیکپرینت اسناد و جایگزینی تا حد امکان با نسخهکاهش 

 فرهنگ سازی/ مصداق  های دریافتی )دریافت بر روی کامپیوتر(پرینت نکردن فکس 

 دستورالعمل  ها(های آنهای کپی و پرینت )یادگیری و استفاده از قابلیتاستفادة صحیح از دستگاه 

 مصداق  دفتر بدون کاغذ 

  سیستم  سیستم انهدام کاغذهای محرمانه 

 مشاهده/ برنامه  استفاده از قسمتهای سفید کاغذ استفاده شده 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز

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

 های فراغتاستفاده شده در زمان
 مصداق/برنامه 

  مصداق/برنامه  استفاده از کاغذ بازیافتی 

  آیین نامه  محدود کردن استفاده از کپی و پرینت رنگی 

 دستورالعمل  عودت تونر و کارتریج جوهر چاپگرها و دستگاه کپی به تامین کننده 

  جمع امتیاز

 2                                                                                           اقدامات فرهنگی                                                3

 اقدامات فرهنگی/اجرا/آموزش  2 های کاهش مصرف آموزش روش 

  جمع امتیاز

 ( جمع کل امتیازها )  

 (%70نیوم   )باالتر ازی(      سطح پالت%70(     سطح طال)تا%40(    سطح نقره)تا %25(    سطح برنز )تا  %10سطح بلورین)تا

 

  



 لیست حمل و نقل چک

 هدف: استفادة مؤثر از وسائل نقلیه و کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت )امتیاز هر 
 یادداشت امتیاز

 25                                                                                                                                         مدیریت حمل و نقل         1

  )... مصداق   تعهد مدیریت )انتصاب فردی برای هماهنگی و 

  سند/فهرست  بررسی رفت و آمد پرسنل 

  دستورالعمل  ایجاد نظام تشویق کارکنان 

 برنامه  سرویس گروهی کارکنانتر های بزرگهای مسافرتی محل کار در سازماناستفاده از برنامه 

  فرهنگ سازی  نصب تابلو اعالنات 

 آیین نامه/مصداق   های با تخفیفمسافرت 

  آیین نامه/مصداق  پول نقد برای محل پارک ماشین 

 آیین نامه/مصداق  های لیزینگ و اجاره طرح 

 آیین نامه   کنندگان از دوچرخههای استفادهگروه 

 آیین نامه  حذف سفرهای غیرضروری 

 
کنفرانس، ویدئو کنفرانس، چت و ..( به جای جلسات ارتباطات )تلهاستفاده از فناوری اطالعات و 

 حضوری نیازمند سفرهای کاری
 مصداق 

 آیین نامه/دستورالعمل  تجمیع سفرهای کاری 

 مصداق  مصرفاستفاده از خودروهای کم 

 مصداق  استفاده از خودروهای دیزلی 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت )امتیاز هر اقدام یک است، 
 یادداشت امتیاز

 مصداق  استفاده از خودروهای هیبریدی 

 مصداق  های پاک )الکتریکی، گازسوز، سوخت زیستی، هیدروژنی و ...(استفاده از خودروهای با سوخت 

 آیین نامه  استفاده از قطار به جای هواپیما 

  دستورالعمل  امکان استفاده از آژانس را برای مواقع ضروریتضمین 

 برنامه/مطالعات  ارائة اطالعات سیستم حمل و نقل عمومی به کارکنان 

 ( با هم رفتن کارکنانCarpooling)  برنامه 

 
سبک رانندگی سبز )آرام و بدون شتاب، خاموش کردن در ترافیک و پشت چراغ قرمز، رعایت 

 بهینه با توجه به نوع اتومبیل متفاوت است.(های سرعت
 فرهنگ سازی 

 فرهنگ سازی  استفاده از دوچرخه 

 مصداق   ایمن و محافظت شده پارکینگ دوچرخه 

 مصداق  (ها استها و رختکن)امکانات دیگری که مورد نیاز است دوش تغییر امکانات 

  فرهنگ سازی/برنامه   «تان را در خانه بگذاریدماشین»کمپین روز 

  جمع امتیاز

 ( جمع کل امتیازها )  

 (%70نیوم   )باالتر ازی(      سطح پالت%70(     سطح طال)تا%40(    سطح نقره)تا %25(    سطح برنز )تا  %10سطح بلورین)تا

 

  



 لیست صدا چک

 هدف: سالمت کارکنان

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت )امتیاز هر اقدام یک است، مگر 
 یادداشت امتیاز

 2                                                                                    پایش میزان صدا                                                          1

 گزارش اندازه گیری   گیری شدت صوت و ثبت آناندازه 

 چک لیست  های پر سروصدابازرسی تغییرات شدت صوت در مکان 

  جمع امتیاز

 10                                                                              جلوگیری از ایجاد صداهای مزاحم                                       2

 برنامه/گزارش   سطوح مختلف عملیاتی و اداری کاهش صدا در 

 مصداق  ها بر روی صدای پایینتنظیم صدای زنگ تلفن 

 برنامه / مصداق  صدا و جدیدهای بیدار با نمونهجایگزینی کامپیوترهای قدیمی فن 

  فرهنگ سازی  صحبت کردن با صدای آرام 

 فرهنگ سازی  هنگام ورود به دفترهای همراه به صدا کردن تلفنقانون بی 

 مصداق  های دیگر کاهش ارتعاشاتنصب عایق صوتی و روش 

 مصداق  هایی که حداقل مزاحمت را برای کارکنان و اطرافیان داشته باشد. های پر سروصدا در زمانانجام فعالیت 

 مصداق  استفاده از پارتیشن برای جداسازی محل کار همکاران 

 دستورالعمل  ها در ساعات مورد توافق پذیرش محموله 

 آیین نامه  بندی شده یا جای دیگری از سازمان و اطراف آن های عایقهای پر سروصدا به مکانجابجایی ماشین 

  جمع امتیاز

 



 

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0دقت )امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با 
 یادداشت امتیاز

          3                                                                 حفاظت از کارکنان                                                                            3

  فرهنگ سازی/ مصداق  آلودگی صوتیاطالع دادن به کارکنان از اثرات دراز مدت سالمتی تحت تأثیر 

 امکانات/سوابق  آماده سازی کارکنان در معرض اصوات بلند برای حفظ سالمت گوش 

  مشاهده  نمایش پوسترهایی در معرض دید کارکنان جهت ارتقاء آگاهی آنان 

  جمع امتیاز

 ( جمع کل امتیازها )  

 (%70نیوم   )باالتر ازی(      سطح پالت%70(     سطح طال)تا%40سطح نقره)تا  (   %25(    سطح برنز )تا  %10سطح بلورین)تا

 

 سطح آرامش صوتی باید در سازمان ها برقرار شود 4طبق ضوابط اروپا، 

 dBAحد پائین / حد مناسب / حد باال  نوع فضا

 راهروها

 اتاق کار

 

35/40/45 

35/40/45 

 

 

 

 

 

 



 لیست هواچک 

 مصرف انرژیهدف: کاهش و بهبود 

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز

 1                                                                                پایش کیفیت هوا                                                    1

 لیست  هاها یا کاهش اثرات آنکننده و حذف آنشناسایی منابع آلوده 

  جمع امتیاز

 8                                                                                           کیفیت هوای داخلی                                     2

 مشاهده  هایی که سیگار کشیدن در آن ممنوع است. تعیین مکان 

 مشاهده  هایی مخصوص سیگار کشیدنتعیین مکان 

 دستورالعمل  کنند. هایی که از گازهای محرک استفاده نمیانتخاب اسپری 

 
گذاری دربارة دستورالعمل استفاده از مواد شوینده )مانند: در فضای بسته برچسباطمینان از 

 نگهداری نشود، بخارها استنشاق نشود، و ...(
 دستورالعمل/فرهنگ سازی 

  دستورالعمل  استفاده از محصوالتی که عاری از حالل هستند برای جلوگیری از انتشار ترکیبات فرار 

  دستورالعمل  پذیرکنندة تجزیهپاکاستفاده از مواد 

 ایین نامه/آموزش  تواند باعث افزایش سمیت شود.( کننده با هم )واکنش بین مواد میعدم اختالط مواد پاک 

 ایین نامه/آموزش  درخواست خاموش کردن موتورهای وسائط نقلیه از فروشندگان، هنگام تحویل اجناس 

  جمع امتیاز

 6                                                                            کیفیت هوای بیرونی دفتر                                             3

 دستورالعمل  های بخار و تجهیزات سرماساز بررسی مرتب و نگهداری از دیگ 

 لیست چک  تعویض مرتب فیلتر تجهیزات تهویه هوا 

 



 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 یادداشت امتیاز

 مصداق/برنامه  های قدیمی با سوخت نفتی و یا انواع گازسوز جایگزینی کوره 

 
فریزرها(، بررسی محفظة هوا و تنظیم لیستی از کلیة تجهیزات سرماساز )تهویة هوا، یخچال و 

 که باعث تخریب الیه ازن می شود.   CFC کاهش یا از بین بردن مواد سرمازای
 لیست 

 چک لیست  کنترل نشتی درسیستمهای سرماساز 

 
استفاده از کپسولهای آتش نشان و سیستم مهار آتش که خالی از مواد هالوژنه است )هالوژنها 

 مخرب الیه ازن هستند( 
 مشاهده 

  جمع امتیاز

 4                                                                                                           زا                                               مواد آلرژی 4

 
نگهداری می شوند )نگهداشتن مطمئن شدن از اینکه شبکه آب گرم و مخازن آب گرم به خوبی 

 درجه سانتی گراد( 55دما، حداقل در 
 چک لیست کنترلی 

 برنامه/فرهنگ سازی/چک لیست  پاکسازی مخازن و شیرهای آب در زمان بسته بودن ممتد سیستم 

  چک لیست/گزارش  پاکسازی مکانهای کپک زده با سفید کننده و تهویه آنها جهت کاهش رطوبت 

  چک لیست/گزارش  جلوگیری از رشد کرم )لیسه( با محدود کردن استفاده از فرش، قالیچه و آویزهای دیواری 

  جمع امتیاز

 ( جمع کل امتیازها )  

 (%70نیوم   )باالتر ازی(      سطح پالت%70(     سطح طال)تا%40(    سطح نقره)تا %25(    سطح برنز )تا  %10سطح بلورین)تا

 

 



 
 

 

 

 بعد دوم: 

 رفتار آموزشی سبز

 

 

 

 در بعد دوم از رویکرد سبز، نظام آموزشی با استفاده از

 دوره های آموزشی را با  ،فن آوری نوین 

 کاهش منابع آموزشی برگزاری می نماید.هدف 

 

 

 موضوعات مورد ممیزی در این بعد از مدیریت دانشگاه :

 مدیریت آموزش هوشمند 

 کالس هوشمند 

  آموزشیمحتوای 

 آزمون هوشمند 

  



 
 

 "رفتار آموزشی سبز"لیست چک 

 امتیاز 30امتیاز کل:                                                                                                            هدف: کاهش هزینه های آموزشی و مصرف بهینه منابع آموزشی

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 مصداق امتیاز

 5/10                                              مدیریت آموزش هوشمند                                                             1

 مشاهده روش ها و دستوراالعمل ها و فرم ها  1 طراحی فرایندهای انتخاب رشته 

 مصاحبه-مشاهده  1 اجرای فرایندهای انتخاب رشته 

 مصاحبه-مشاهده  2 انتخاب رشته هوشمند 

  مشاهده مستندات و مدارک  2 محتوای آموزشی استاندارد 
 مصاحبه   1 همسویی محتوای آموزش ها با نیازهای روز جامعه 

 مصاحبه و سوابق جلسات هیت علمی  1 همسویی اساتید با محتوا های استاندارد 

  مشاهده و ردیابی  1 آموزشی نگهداری و ردیابی سوابقسیستم 

  مشاهده و ردیابی  5/1 گواهینامه و سایر مدارک دانشجویی و آموزشی    فرایندها و منطق صدور 

        جمع امتیاز
 5/11                                                                                                                                       کالس هوشمند 2

 مشاهده و مصاحبه  2 طراحی فرایندهای کالس هوشمند 

  مشاهده  2 وجود تجهیزات مصوب در کالس 

 مشاهده و مصاحبه  2 میزان بکارگیری تجهیزات در کالس از سوی مدرس و دانشجویان 

  مشاهده و مصاحبه  2 کالس هوشمندروش تدریس بکارگرفته شده و همسویی با آن 



 
 

 مشاهده و مصاحبه و برنامه   5/3 سازوکارهای پیش بینی شده برای به روز رسانی کالس هوشمند 

  مع امتیازج

 5/2                                                                                                                        محتوای هوشمند  3

  در بستر  ارائه محتواوجود زیرساخت های فنی و علمی الزم جهتIT 1  مشاهده و مصاحبه 
  محتوای آموزشی قابل ارئه در بستر فن آوری های نوین وIT 1  مشاهده و مصاحبه 

 مشاهده و مصاحبه  5/0 سوابق و مدارک قابل ردیابی در جاری سازی محتوای آموزشی هوشمند 

 برنامه   5/0 به روز رسانی نحوی ارائه محتوای آموزشی با تحوالت فن آوری 

  جمع امتیاز

 5/5                                                                        آزمون هوشمند                                           4

  2  آزمون هوشمندفرهنگ سازی برای   
 2 زیرساخت فنی برای برگزاری آزمون هوشمند   

 1 ارزیابی و تحلیل فرایندهای آزمون   

 5/0 عدم امکان هک شدن   

  ع امتیازجم

 ( جمع کل امتیازها )  
 (%70پالتینیوم   )باالتر از(      سطح %70(     سطح طال)تا%40(    سطح نقره)تا %25(    سطح برنز )تا  %10سطح بلورین)تا

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 وم: سبعد 

 سبز تربیت نسل

 

 

 

 ، دانشگاه سبز تالش دارد تا با ذینفعان برون سازمانی خوددر بعد سوم

 تعامالت هدف مند و نظام مند داشته باشد 

 و ضمن ارتقا درون سازمانی و دانشجویان بر محیط اطراف خود نیز تاثیرگذار باشد. 

 

 

 دانشگاه :موضوعات مورد ممیزی در این بعد از مدیریت 

 اقدامات آموزشی و فرهنگی متمرکز بر رویکرد سبز 

 تبادل سبز با ذینفعان 

 ارتباط سبز با صنعت 

  



 
 

 "سبز تربیت نسل"لیست چک 

 امتیاز 30امتیاز کل:                                                                                                            دانشگاهتوسعه مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی هدف: 

 همپوشانی
 اقدامات 

 (25/0)امتیاز هر اقدام یک است، مگر قید شده باشد/ طیف امتیاز از صفر تایک با دقت 
 مصداق امتیاز

 10                                                          آموزشی و فرهنگی متمرکز بر رویکرد سبز اقدامات 1

 مشاهده مدارک و سوابق  2 شناسائی و تحلیل نیازهای غیردرسی دانشجویان و کارکنان 

  سوابق و مدارک به روز  1 شناسائی و درک قوانین ملی و منطقه ای 

  مشاهده و مصاحبه  3 برنامه ریزی آموزشی غیر درسیطراحی و 

 مدارک و سوابق   2 تحلیل اثربخشی دوره های آموزشی غیر درسی 

 مدارک و سوابق و مصاحبه  2 برنامه فرهنگی دانشجویان و کارکنان و اساتید 

        جمع امتیاز

 12   همکاری با نهادهای حاکمیتی تاثیرگذار(                                     0تبادل سبز با ذینفعان 2

 4 تدوین برنامه راهبردی منطق و سازوکار تبادل با ذینفعان   

   4 تدوین برنامه عملیاتی مصوب 

 4 تحلیل اثربخشی اجرای برنامه و تهیه گزارش عملکرد   

  امتیازمع ج

 8 ارتباط سبز با صنعت                                                                                                           3

   2 طراحی فرایندهای کارآموزی اثربخش  
 2 تدوین برنامه جامع گسترش کارآموزی سبز   
  2 با صنعت پروژه های سبزتوسعه   
 2 با صنایع اقدامات فرهنگی سبز   



 
 

  ع امتیازجم

 ( جمع کل امتیازها )  
 (%70(      سطح پالتینیوم   )باالتر از%70(     سطح طال)تا%40(    سطح نقره)تا %25(    سطح برنز )تا  %10سطح بلورین)تا
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