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 بسمه تعالي

 

 ( مواد و حفظ محيط زيست ،مصرف انرژي) سبز دستورالعمل مديريت

 هاي علم و فناوريها، مراكز پژوهشي و پارکدر دانشگاه

 

 مقدمه

و شده از حدود سي سال پیش در سطح بین المللي و همچنین ملي مطرح  نظریه های اقتصادی مبتني بر توسعه پایدار

های آن عده از برنامه هامروز ،هادر تداوم و تکامل این نظریه. سیاستگزاران قرار گرفته استمورد توجه برنامه ریزان و 

خاک و پوشش گیاهي را نه تنها ، هوا، انرژی توسعه اقتصادی مورد تایید است که منابع زیست محیطي شامل آب، رشد و

قانون ان باشد. این نگرش در اصل پنجاهم دار سهم آنبرای آیندگان حفظ نماید و امانت حاضر که موکداً برای نسل

 091ماده. حفظ محیط زیست گنجانده شده است جهتبه عنوان یک وظیفه عمومي  اساسي جمهوری اسالمي ایران 

سازی مقام معظم رهبری در حوزه بهینه های اقتصاد مقاومتيقانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران، سیاست

مصرف اعتبارات مطابق  مصادیقاز فصل پنجم قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و  01مادهسبز،  مصرف انرژی و مدیریت

رای اصل مذکور ابالغ جدرجهت امصوبه هیئت وزیران 00/01/0191ورخ ه م10000/ت001021تصویب نامه شماره 

 شده است.

مراکز  ،هادست احداث دانشگاهدر  هایتعدد پروژه و های موجودساختمان اتوجه به وسعت قابل توجهاز طرفي ب    

فقدان از تجهیزات کنترل کننده مصرف انرژی، گیری دالیلي نظیر عدم بهره کشور و های علم و فناوریو پارک پژوهشي

های ه و غیرمفیدی صرف حاملیتوجغیرقابل های ها، ساالنه هزینهلوازم کم مصرف و فرسودگي تاسیسات اکثر ساختمان

تدوین یریت سبز  نیاز به برنامه ریزی و بهینه سازی و تعدیل آن ها در جهت هماهنگي با اهداف مد انرژی مي شود که

ها و مراکز پژوهشي از ظرفیت باالیي در امر آموزش و این، از آنجا که دانشگاه افزون بر دارد. دستورالعمل اجرایي

سازی مصرف و بهره برداری جویي، بهینهنگ صرفهترین جایگاه جهت ترویج فره سازی جامعه برخوردارند، مناسبفرهنگ

 روند. های تجدید پذیر بشمار مياز انرژی

 در بخش آموزش عالي کشورها ریزیبرنامه یسازبه منظور دستیابي به اهداف مذکور و همسو دستورالعمل حاضر 

های علم راکزپژوهشي و پارکها، مدر تمامي دانشگاه «شوراي راهبري مديريت سبز»بر اساس آن تهیه شده است و  

سازی آموزش و فرهنگ ،های مدیریت سبز، نظارت بر اقداماتتدوین برنامه  این شوراوظیفه  .گرددميو فناوری تشکیل 

 است.در این حوزه 

 

 تعاريف  ـ 1ماده

 روند:اصطالحات زیر در معاني مشروح به کار مي دستورالعملدر این 

خود را  که مجوزهای علم و فناوری پژوهشي و پارکمراکز  ها،ها، پردیسنشکدهدا ها،: کلیه دانشگاهسساتؤم -

 اند.اند یا به موجب قانون تامین شدهاز شورای گسترش آموزش عالي دریافت کرده

کارآمد بکارگیری موثر و با  در مؤسسات مدیریت مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست مديريت سبز: -

 زیست اهداف به نیل جهت هاآن هدایت ه منظورب ریزیبرنامه و سازماندهي، انيمادی و انس تمامي منابع

 .محیطي
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 اهداف   -2ماده

 ؛قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران  11تحقق اصل -0

 ؛های ابالغي مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیستاستتحقق سی -0

 ؛های اجرایي مربوطهالعملها و دستورقانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه 091 اجرای ماده -1

  ؛ای دولتای و سرمایهصرفه جویي در اعتبارات هزینه -4

تحقیقات  ،علوم ها از طریق وزارتو امکان نظارت بر آن مؤسساتوری سبز در استقرار نظام مدیریت و بهره -1

 ؛و فناوری

 ؛یستمحیط ز حفظه منظورها بساختارو  هااصالح و بهبود فرایند ،حفاظت از منابع پایه -6

  ؛از امکانات موجودتر مناسب و استفاده مؤسساتوری  ارتقاء بهره -2

  سازی پایدار؛فرهنگاصالح الگوی فرهنگ مصرف با  -8

  ؛مؤسساتکاغذ، مواد اولیه و تجهیزات در  ، آب،انرژی مصرفسازی بهینه -9

  ؛سبز تشکیل بانک اطالعات زیست محیطي و مدیریت -01

 .و...( انرژی)آب،  ای محیط زیستهدر حوزه مؤسساتارزیابي عملکرد   -00

 

  مديريت سبزشوراي راهبري ساختار  -3ماده 

مالي و  ،اداری حوزه معاونتدر  ستادشورای  .گرددتشکیل مي صفو  ستاددر دو سطح مدیریت سبز  شورای راهبری

اداری و یا پشتیباني  حوزه معاونت مالي، در صفشورای  و حکم وزیر ابوزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدیریت منابع 

  رد.یگميشکل  مؤسسهبا حکم رئیس  مؤسسات

 د:درگمي لیشکت ذیل اعضای با ستاد در سبزمدیریت  شورای راهبری :الف 

 ؛به عنوان رئیس شورامعاون اداری، مالي و مدیریت منابع  -0

 ؛به عنوان دبیرهای عمراني مدیرکل نظارت بر طرح -0

   ؛پشتیبانيامور اداری و مدیرکل  -1

 ؛ریزی کشورنماینده سازمان مدیریت و برنامه -4

   .های ممیزهتأو هی های امنانماینده مرکز هیأت -1

هاای ناو، وزارت نیارو،    از نمایندگان سازمان انرژی رئیس شورای راهبری با تأیید، بر موضوعبنا و  در صورت لزوم .تبصره

 .وت نموددعتوان محیط زیست و دیگر نهادهای مربوطه ميحفاظت سازمان 

 گیرد:مي شکل ذیل یاعضا با در صف سبزمدیریت  شورای راهبری :ب 

  ؛رئیس مؤسسه به عنوان رئیس شورا -0

   ؛رئیسنایب به عنوان  مؤسسهمالي یا پشتیباني ، معاون اداری -0

 ؛به عنوان دبیر یا عناوین مشابه های عمرانيرئیس دفتر فني یا مدیر طرح -1

 ؛ابهیا عناوین مش مدیر امور اداری -4

 ؛یا عناوین مشابه برنامهطرح و مدیر  -1

 ؛نماینده معاونت فرهنگي -6

 ؛) موضوع بند ج( هاروسای کمیته -2
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 .و انرژی مرتبط با موضوعات زیست محیطياعضای هیات علمي  از دو نفر -8

 شوند.و به مدت دو سال منصوب مي مؤسسهبا حکم رئیس  در صف شورای راهبری مدیریت سبز اعضای .1 تبصره

 گیرد:مي شکل ذیل اعضاء با های علم و فناوریدر پارکمدیریت سبز  شورای راهبری .2 تبصره

 ؛به عنوان رئیس شورا رئیس پارک -0

 ؛یا عناوین مشابه به عنوان دبیر پشتیباني معاون امور -0

 ؛مدیر روابط عمومي -1

 ؛یا عناوین مشابه رئیس اداره امور عمراني -4

   .مدیر امور اداری -1

آن با حکام رئایس    یکه اعضا شرح زیر مي باشده ب، تخصصي کمیته دو دارایدر صف  دیریت سبزم شورای راهبری :ج 

 شوند.برای مدت دو سال منصوب مي مؤسسهمدیریت سبز شورای راهبری 

شاورای راهباری    با نظر و پارک آن سازمانيعلم و فناوری با توجه به ساختار  هایکمیته های تخصصي در پارک تبصره.

 گردند.سه تشکیل ميمدیریت سبز مؤس

 متشكل از: اصالح الگوي مصرفكميته  -1

 ؛به عنوان رئیس کمیتهه مؤسس مسئول اداره امور عمومي -

 ؛به عنوان دبیرمؤسسه شورای آموزشي به انتخاب  اساتیدیکي از  -

 ؛امور فضای سبز مسئول -

 ؛امور نقلیه مسئول -

 ؛امور خدمات مسئول -

 ؛ینگهدار عمیر ومسئول ت -

  .مؤسسهان دانشجوی شورای صنفي یک نفر دانشجو به انتخاب -

 ، الزم اسات در صورتي که اداره تعمیر و نگهداری، زیرمجموعه دفتر فناي یاا اداره اماورعمراني مؤسساه نباشاد      . تبصره

 دفتر فني نیز در کمیته حضور داشته باشد. رئیس

 متشكل از: آموزشي و كميته فرهنگي -2

 ؛عنوان رئیس کمیتهبه  مدیر امور فرهنگي -

 ؛به عنوان دبیر شورای آموزشي مؤسسه به انتخاب اساتیدیکي از  -

 ؛کارکنان آموزش مسئول -

 ؛روابط عموميمدیر  -

 ؛ارتباط با صنعت نماینده دفتر -

 ؛انرژیو  محیط زیستذیربط علمي  هایانجمننماینده یکي از  -

  .ان مؤسسهنشجویشورای صنفي دایک نفر دانشجو به انتخاب  -

 .استها و اعضا قابل افزایش مدیریت سبز، تعداد کمیته شورای راهبریرئیس در صورت نیاز و با صالحدید  .1 تبصره

مانند انجمان   مؤسسهموجود در  علمي هایانجمن مشارکت گیری ازامکان بهرهها، سای کمیتهؤبا صالحدید ر .2تبصره 

 د.  وجود دار علمي آب، برق، جنگل و...
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 سبز  مديريت شوراي راهبري شرح وظايف -4ماده 

  ؛مديريت سبز ستاد شوراي راهبريشرح وظايف  :الف

  ؛های تشویقيایجاد سیاستو  مؤسساتمدیریت سبز در  اقداماتعملکرد و بر  نظارتارزیابي و پایش،  -0

 ؛هارویه مدیریت سبز در راستای بهبود فرایندها وهای و دستورالعمل هابخشنامهتصویب  -0

 ؛صف سبزمديريت  شوراي راهبريشرح وظايف  ب:

 ؛مؤسسههای کالن مدیریت سبز تصویب سیاست -0

و بر اساس  0به طور ساالنه در راستای اهداف ماده  مؤسسه برنامه اجرایي مدیریت سبز درتدوین تهیه و  -0

 ؛(0مدیریت سبز )پیوست هایشاخص

 . برسدمؤسسه هیأت امنای یید برنامه ساالنه مدیریت سبز باید به تا. تبصره

 ؛های تخصصيتوسط کمیته مدیریت سبز شورای راهبریهای مصوب برنامه صحیح اجراینظارت بر  -1

  ؛های تخصصيهای کمیتهمین اعتبار برنامهأتصویب و ت -4

 ؛های ابالغي در جهت مدیریت سبزسیاست ها وپیگیری و اجرای بخشنامه -1

 هابندی جهت دستیابي به آنو تهیه برنامه زمان ط به حوزه مدیریت سبزاستانداردهای مربواستقرار  پیگیری -6

 استاندارد ملي، 11110ایزو های مدیریت انرژیسیستم ،04111ایزو سیستم مدیریت زیست محیطي)مانند 

 ؛(11111ایزو های فیزیکياستاندارد مدیریت دارایي ،06111ایزیری

های آموزشي با دعوت از کارشناسان خبره و اعضای کارگاه رگزاریبو  برنامه های آموزشيفرهنگ سازی و ارائه  -2

  ؛در رابطه با نظام مدیریت سبز هیات علمي

 ؛(0)پیوستهای جدید عمراني های مدیریت سبز در تصویب طرحتوجه به شاخص  -8

 ؛ستاد شورای راهبری مدیریت سبزبه  مؤسسه مدیریت سبز ات ادواریگزارشارائه مستند سازی و   -9

 ؛کارکنان و دانشجویانمشارکت  جهت شورااد فضای مناسب همکاری توسط ایج  -01

نظارت و تصویب نهایي پروژه های مدیریت  ،به منظور بررسي ستاد شورای راهبریهمکاری با  هماهنگي و  -00

 .سبز

 ؛ج: شرح وظايف كميته اصالح الگوي مصرف

 2در  سازمان حفاظت محیط زیست شناخت وضع موجود بر اساس چک لیست استاندارد، جمع آوری اطالعات -0

به شورای راهبری ها ارائه پیشنهادات و برنامهو  تدارکات( نقل، خرید،و انرژی، آب، پسماند، کاغذ، حمل ) حوزه

 ؛مدیریت سبز

  ؛در حوزه اصالح الگوی مصرف مؤسسهمصوب شورای راهبری مدیریت سبز های اجرای برنامه -0

 .مؤسسه شورای راهبری مدیریت سبزبه شرح اقدامات  ات ادواریگزارشارائه مستند سازی و  -1

 ؛شرح وظايف كميته فرهنگي و آموزشي د:

های تهیه بستهاز طرق مدیریت سبز در خصوص  اساتید و دانشجویان ،کارکنان سازیآگاهسازی و فرهنگ -0

 .دسبز را نهادینه کن های اجرایي که به طور غیر مستقیم مدیریتشروفرهنگي و 

اساتید و  ،ویژه کارکنان مدیریت سبز هایها و کارگاههمایش ، نمایشگاه تخصصي ،های آموزشيورهبرگزاری د -0

 ؛تبادل تجارب با نهادهای ملي و بین الملليو  دانشجویان

 ؛محتوای آموزشي و آزمون هوشمند( ،)کالس هوشمند نوین نظام آموزشيهای استفاده از فن آوری -1
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ر محصوالت علمي و کاربردی منتشر شده در زمینه بهینه سازی و بهره گیری از ارتقاء دانش همگاني با انتشا   -4

 ؛انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت رسانه های عمومي در جهت فرهنگ سازی عمومي

 .شورای راهبری مؤسسهبه  شرح اقدامات ات ادواریگزارشارائه سازی و دمستن -1

 

  سبز مديريت شوراي راهبرينحوه تشكيل جلسات  -5ماده 

حداقل صف  سبز شورای راهبری مدیریت جلساتماه یکبار،  سههر  سبز ستاد شورای راهبری مدیریتجلسات  -0

  گردد.دو هفته یکبار تشکیل ميهر ها جلسات کمیته وکبار در هر ماه ی

  .دارد امکان تشکیل جلسه فوق العاده نیز وجودرئیس شورای راهبری ییدأبا تو در صورت لزوم  .1تبصره 

، شورای راهبریهمراه با دستور کار مربوطه با امضای دبیر شورای راهبری های شرکت در جلسات دعوت نامه -0

 حداکثر یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضاء ارسال خواهد شد. 

 جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت دارد.  -1

ین نامه مالي یآ های امنا وهیأت مصوباتو باالخص  هرگونه تصمیم گیری اعضاء در چهارچوب قوانین و مقررات -4

 شود.تعریف مي مؤسسهو معامالتي مصوب 

سه جلسه متوالي و یا پنج جلسه غیر متوالي را به طور غیر  ،شورای راهبریاعضای چنانچه هر یک از  .2تبصره 

ها جایگزین آن مؤسسهظر رئیس افراد جدید با ن غیبت داشته باشند، مستعفي قلمداد و شوراموجه به تشخیص دبیر 

 خواهند شد.

های الزم هماهنگي و پیگیری مصوبات جلسات و و تدوین نهایي کلیه گزارشات الزممسئولیت جمع آوری  .3تبصره

های الزم و باشد و سایر اعضا نیز موظف به انجام همکاریمي هاشورا و کمیتهو سایر مکاتبات مربوطه، به عهده دبیر 

 باشند.مي پیگیری امور
 

 مين ماليأت - 6ماده 

مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در  اجرایيهای دستگاه، 91بودجه سال اجرایي ضوابط 8ماده بر اساس  -1

نامه شماره مطابق تصویب اعتبارات و مصادیق مصرفنامه اجرایي این ماده را براساس آیین قانون

های مصرف اعمال سیاست ستقرار سیستم مدیریت سبز وبه منظور ا 00/01/0191ه مورخ 10000/ت001021

 بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.

مدیریت سبز در  شورای راهبریهای مصوب های اجرای طرحهزینهدر تدوین بودجه تفصیلي ساالنه مؤسسات،  -2

های ندرج در موافقتنامهم سیسات زیربنایيأ، محوطه سازی و تردیف اعتباری تعمیرات اساسي، خرید تجهیزات

 .گرددساالنه، لحاظ مي

 

 هاي تشويقيسياست -7ماده

-و برنامه سازمان مدیریتا همکاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ب سبز ستادمدیریت  شورای راهبری  -0

ها ارها و سمیندر جشنوارهشناسایي و را اقدامات مدیریت سبز  در زمینه برتر مؤسساتساالنه  ریزی کشور،

  کند.معرفي مي

نسبت به تامین اعتبار  ،مؤسساتهای مدیریت سبز حاصل شده در راهبری برنامههای میزان پیشرفت بر اساس -0

اعتباری تعمیرات اساسي، خرید تجهیزات، محوطه تخصیص بودجه ردیف تشویقي برای سال بعد و یا افزایش 

 .اقدام خواهد شد سیسات زیربنایيأسازی و ت
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 هاي علم و فناوريدر دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و پارکمديريت سبز  هايشاخص:  1پيوست 
 

 نهدر  های مورد نیاز، شاخص(0بند ب -4)ماده  مؤسساتدر تهیه و تدوین برنامه اجرایي مدیریت سبز در راستای 

ه مطبوع، کنترل تجهیزات برودتي و تهوی ،های حرارتيکنترل سیستم: کنترل سیستم روشنایي فضاها، حوزه اصلي شامل

های تجدید استفاده از انرژی ،مدیریت پسماند، مدیریت میزان مصرف کاغذ و اقالم مصرفي اداری، مدیریت مصرف آب،

 به شرح زیر است: فرهنگ سازی و حمل و نقل، پذیر

 

 كنترل سيستم روشنايي .1

  ؛روشنایي کافي محیطزمان در کاهش استفاده از نور مصنوعي  -0

 از استفاده مانند) در طول روز بیروني هایچراغاز خاموشي  اطمینان و روز طي در عمومي ایيروشن کاهش -0

 ؛کنترل مقدار روشنایي فضای بیرون ساختمان( به منظور نوری پیل یا فتوالکتریک صفحات

 ؛طبیعي نور از بهینه استفادة کار جهت محل بازآرایي -1

  ؛و سقف جهت افزایش کارایي و سطح بازدهي سیستم روشنایيهای سقفي، دیوارها ها، چراغتمیز کردن پنجره -4

 ؛های روشن جهت افزایش سطح بازدهي سیستم روشنایيرنگ آمیزی دیوار و سقف با رنگ -1

های آموزشي )با ها از تعرفهها و اطمینان از استفاده آنکنترل تمامي کنتورهای برق مصرفي در دانشگاه و خوابگاه -6

 ؛ها(های مندرج در قبضتعرفه آموزشي نسبت به سایر تعرفهر نرخ کمتعنایت به موضوع 

-از وسایل پر مصرف برقي در ساعات اوج مصرف برق )اجتناب از برگزاری کالس عدم استفادهدقت حداکثری و  -2

های آموزشي که نیاز به استفاده از تجهیزات پر مصرف برقي دارند در ساعات اوج های آزمایشگاهي و کارگاه

 ؛مصرف برق(

وات )استاندارد( و انواع المپ  01ها با المپ های کم مصرف ای و جایگزیني آنعدم استفاده از المپ های رشته -8

 ؛ LEDهای

 ؛ترکیب نور زرد و سفید -9

 ؛سنسور حرکت( در فضاهای مناسبو  وردیمر سنسور حض وازم کاهش دهنده مصرف برق )تایمر،استفاده از ل -01

 رسد.ميمؤسسه  شورای راهبری مدیریت سبزدیگر مواردی از این قبیل که به تصویب  -00

 

 برودتي و تهويه مطبوع ،هاي حرارتيكنترل سيستم .2

  ؛تمیز کردن و تعویض مرتب فیلترهای سیستم تهویه -0

  ؛هااطمینان از بسته بودن و درزبندی مناسب درهای راهروها، پشت بام و خرپشته -0

 ؛)جلوگیری از نشتي هوا(ررسي عملکرد صحیح درب های خودکار بها و تعمیر درب -1

  ؛هاها و کرکره ها قبل از ترک اتاقپرده اطمینان از بسته بودن -4

 ؛ی سرمایشي و گرمایشيها در زمان کار سیستم هابسته بودن پنجرهاطمینان از  -1
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حدود مجاز مشخص  براساس ،حضور افرادمحل در های گرمایشي و سرمایشي برای سیستم تنظیم دمای داخلي -6

 های گرم سالدر ماه 08حداقل های سرد، درجه در ماه 01حداکثر ) مقررات ملي ساختمان 09مبحث  در شده

 (؛های گرم سالدرجه در ماه 01در مناطق گرم و مرطوب حداقل  و

 08های سرد و اهدرجه سانتیگراد در م 09به  های انتظار و راهروهاها در اتاقکاهش نقطه تنظیم ترموستات -2

 ؛های گرمدرجه در ماه

 ؛های معیوبتم موتورخانه، سیستم گرمایشي و سرمایشي و اصالح لوله کشيسکنترل سی -8

 ؛نصب سیستم هوشمند برای کنترل انحراف جریان و نشتي گاز در مسیر استفاده از آن -9

 ؛(0ها)طبق شرح مندرج در پیوست انجام معاینه فني مستمر موتورخانه -01

  ؛جایگزیني سیستم آبگرم کن خورشیدی() ساختمان در حد نیازجه حرارت آب گرم مورد استفاده در رکاهش د -00

 ؛صبح 4الي  01رمایشي از ساعت گها جهت خاموش نمودن سیستم نصب تایمر بر در موتورخانه -00

 ؛خاموش کردن سیستم سرمایش در شب و مواقع غیر ضروری -01

 ؛و مواقع غیر ضروریهای گرمایش در تعطیالت کاهش درجه سیستم -04

 و اواپراتور؛ ها، برج خنک کنمرتب فن ایدوره سرویس و تعمیر -01

به منظور شدت تشعشع کم  های باهای مجهز به شیشههای دو جداره به خصوص پنجرهاستفاده از پنجره -06

 ؛جلوگیری از اتالف انرژی

ز باز و بسته نمودن مکرر در و های محل کار و جلوگیری اتعمیر و درزگیری به موقع و مرتب در و پنجره -02

 ؛هاپنجره

 ؛مقررات ملي ساختمان( 09ساس مبحث ها براهای ساختمان )سقف، کف و دیوارهعایقکاری جداره -08

دو های رفت و برگشت دیگ، منبع انبساط، منبع عایقکاری حرارتي قسمت هایي از موتورخانه به خصوص لوله -09

 ؛جداره یا کویل دار و کلکتورها

 ؛(آب سخت دارای در مناطق ویژهای دیگ در تأسیسات حرارت مرکزی )به ي و شستشوی دورهرسوب زدای -01

 ؛های استانداردتنظیم نسبت سوخت به هوای ورودی مشعل و استفاده از مشعل -00

های گاز های گازوییل سوز و دمپر دو طرفه برای مشعلنصب دمپر بارومتریک )دمپر یک طرفه برای مشعل -00

 ؛هاهای مشعل به منظور کنترل مکش دودکشسوز( بر روی دودکش

نصب شیر ترموستاتیک رادیاتور به منظور کنترل خودکار درجه حرارت محلي که درآن رادیاتور قرار دارد به  -01

 ؛جای شیر دستي رادیاتور

 رسد.ميمؤسسه  شورای راهبری مدیریت سبزدیگر مواردی از این قبیل که به تصویب  -04

 
 

  نحوه استفاده از آن هاكنترل تجهيزات اداري و  .3

  ؛ها در حالت کمینه مصرف در مواقع عدم استفاده توسط اپراتور قسمت آی تيقرار دادن کلیه رایانه -0

معادل  تواندي)دستگاه کپي در حالت آماده به کار م هستفادهای عدم االکتریکي در زمانخاموش کردن وسایل  -0

 ؛مصرف نماید( کندمياستفاده را که در وضعیت فعال  ایانرژی% از  81بیش از 
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 سیورها ضمناً اسکرین (دقیقه 01 از بیش نیاز عدم صورت در کامپیوتر نمایش صفحه گذاشتن روشن از پرهیز -1

 ؛(ندارند عادی حالت از کمتری انرژی مصرف

 Suspend/ Hibernate /Sleepهایخاموش نمودن دستگاه در صورت ترک طوالني مدت و استفاده از حالت -4

/Standby ؛با توجه به نوع سیستم عامل 

 ؛یک دستگاه مرکزی جهت کنترل میزان مصرف کاغذ( استفاده از پرینترها به صورت مشترک )در صورت امکان -1

  ؛بازدهي بیشتر و مصرف کمتر با استفاده از تجهیزات دارای برچسب انرژی -6

 ؛به جای کابل کشي( wireless)های بي سیم استفاده از شبکه -2

 ؛مناسب برای سیستم در صورت نیاز به کار طوالني مدت با دستگاه power schemeتعریف  -8

 ؛(شبانه روزعدم استفاده  در ساعات)سرورها  بررسي امکان قطع خودکار -9

مصرف برق کاهش  جهت) LCD بجای مانیتورهاییا مانیتورهای با فناوری باال  LED مانیتورهای استفاده از -01

 ؛(حدود یک سوم

 ؛الکترونیکي صورتهب مکاتبات انجام و اداری اسیوناتوم سیستم اجرای -00

 ؛تونر مجدد شارژ قابلیت با پرینترهای از استفاده -00

 ؛بازیافت قابل کاغذهای از استفاده مدیریت -01

 رسد.ميمؤسسه  شورای راهبری مدیریت سبزدیگر مواردی از این قبیل که به تصویب  -04

 

 مديريت مصرف آب .4

جهت جلوگیری از نشتي )برنامه منظم تعویض واشرهای معیوب و تعمیر لوله تجهیزات لوله کشي  ایبررسي دوره -0

 ؛های آب آسیب دیده(

لیتر در  00لیتر در دقیقه به  01نصب تنظیم کننده جریان )رگوالتور(، روی سردوش برای کاهش مصرف از  -0

  ؛ها و مهمانسراها() در خوابگاه % صرفه جویي آب41دقیقه معادل

  ؛نک دو زمانه یا تغییر شناور فالش تانک تک زمانهاستفاده از فالش تا -1

 ؛آبیاری در صبح زود یا دیر هنگام شب، برای محدود کردن تبخیر و جلوگیری از سوختن گیاهان -4

 ؛های توزیع فرسوده و قدیمي آبتعمیر و بهسازی شبکه -1

 ؛ایجداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب و استفاده از آبیاری قطره -6

 ؛جایگزین چمن های کم آب در فضای سبزبا مصرف آب کم و سازگار با محیطکاشت گیاهان  -2

 ؛های مکانیزه ظرفشویي در آشپزخانه با ظرفیت کاملاستفاده از سیستم  -8

 ؛های تصفیه جهت استفاده مجدد از پساب خروجي برای آبیاری فضای سبزبکارگیری سیستم -9

 ؛وجود نشتي آبعدم ن از نظارت مستمر بر لوله ها و شیر آالت به جهت اطمینا -01

 ؛به منظور دستیابي به استانداردهااستفاده از شیرآالت هوشمند  -00

 رسد.ميمؤسسه  شورای راهبری مدیریت سبزدیگر مواردی از این قبیل که به تصویب  -00
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 مديريت پسماند .5

 ؛تهیه طرح جامع مدیریت پسماند و اجرای آن -0

 ؛زیست محیط با سازگار و یزر دور غیرقابل و تعویض قابل محصوالت از استفاده -0

 ؛بسته بندی حداقل با و کیفیت با محصوالت خرید -1

 ؛پسماند تفکیک منظور به زباله مخصوص هایمکان ایجاد و ویژه ظروف تهیه -4

 ؛پالستیکي مصرف یکبار جای به گیاهي مصرف یکبار ظروف جایگزیني -1

 ؛هدف گذاری کمي جهت کاهش زباله -6

)انتخاب محصوالت، کاالها و  به حداقل رساندن پسماند ه منظورز سازمان بسفارش اقالم مصرفي مطابق با نیا -2

 ؛تجهیزاتي که منجر به تولید پسماند کمتری مي گردد(

 ؛نگهداری و تعمیر تجهیزات در اولویت نسبت به تعویض آن -8

 ؛اتخاذ رویکردهای نوین برای کاهش تولید زباله در جلسات کاری و مراسم های ویژه -9

 سایر پسماندها )خوراکي(، های پالستیکي، قوطي های فلزی، پسماندهای آليشیشه، بطری کاغذ، زباله، تفکیک -01

 ؛هاکنترل مستمر تفکیک آن و

 ؛های مخصوص تفکیک زبالهاستقرار جایگاه -00

  ؛های رنگي جهت تشخیص انواع مختلف پسمانداستفاده از سطل  -00

دگان )کاغذ، مقوا، پالستیک، فلزات، شیشه، پسماند های تفکیک شده به بازیافت کننبررسي امکان فروش زباله -01

 ؛آلي( و انعقاد قرارداد بازیافت مقوا و کاغذ و فروش کاغذ باطله

 ؛محیط زیست جلوگیری از آلودگي به منظورکیک پسماندهای خطرناک تف -04

 رسد.ميمؤسسه  شورای راهبری مدیریت سبزدیگر مواردی از این قبیل که به تصویب  -01

 

 مصرف كاغذ و اقالم مصرفي مديريت ميزان .6

 ؛استفاده بهینه از دو روی کاغذ -0

 ؛های الکترونیککاهش پرینت اسناد و جایگزیني تا حد امکان با نسخه -0

 ؛های دریافتي )دریافت بر روی کامپیوتر(عدم پرینت فکس -1

ری سیستم های ادابه جای پست یا فکس نمودن نامه و در خصوص نامه (E-Mail)استفاده از پست الکترونیکي  -4

 ؛های الکترونیکياتوماسیون اداری و شبکه

 ؛انتشار مطلب در قالب لوح فشرده -1

  ؛کاغذی مکاتبات داخلي چاپایجاد محدودیت شدید در  -6

 ؛سهمیه بندی ساالنه اقالم مصرفي -2

 رسد.ميمؤسسه  شورای راهبری مدیریت سبزدیگر مواردی از این قبیل که به تصویب  -8
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 پاک و انرژي هاي تجديد پذيرهاي از فناوري استفاده .7

 ؛های خورشیدیآبگرمکنو  های فتوولتائیکسامانهانرژی خورشیدی به وسیله استفاده از  -0

 ؛بادیهای استفاده از انرژی باد به وسیله انواع توربین -0

 ؛ی زمین گرمایيژاستفاده از انر -1

 ؛استفاده از پیل سوختي و زیست توده -4

 .رسدميمؤسسه  شورای راهبری مدیریت سبزیب دیگر مواردی از این قبیل که به تصو -1

 

 مديريت انرژي توسعه و فرهنگ سازي .8

و  مدیریت سبز اقداماتي تشویقي به منظور گسترش فرهنگ صرفه جویي و حفظ انرژیشورای راهبری الزم است 

 دد:پیشنهاد مي گردر این راستا انجام دهد. اقدامات ذیل  همؤسسکارکنان و دانشجویان در  محیط زیست

 ؛ارائه راهنمای دستورالعمل سبز به بهره برداران و کارکنان جهت مشارکت -0

 ؛ی آموزشي متناسب با مدیریت سبز برای کلیه کارکنانپیش بیني و برگزاری دوره -0

 ؛های عمومي از طریق فرهنگ سازی و آموزش عمومي با استفاده از مراکز و موسسات آموزشيآگاهي ارتقای -1

 ؛از مکتوب، دیداری و شنیداریی جمعي اعم هارسانه

 ؛گسترش عملیات تفکیک پسماندها با کمک کاربران -4

 رسد.ميمؤسسه  شورای راهبری مدیریت سبزدیگر مواردی از این قبیل که به تصویب  -1

 

 حمل و نقل .9

های تشویقي به منظور ترغیب کارکنان و دانشجویان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومي اجرای سیاست -0

 ؛قطار شهری، راه آهن، اتوبوس و نظایر آن از طریق تأمین بلیطنظیر 

ها، بوس، ون و نظایر آن به منظور حضور گروهي کارکنان در همایشتأمین وسایل نقلیه عمومي نظیر میني -0

 ؛های اداری گروهي و نظایر آنها، مأموریتها، نمایشگاهها، جشنوارهها، سمینارکنفرانس

 ؛ه طور مستمرمعاینه فني خودروها ب -1

های های طوالني در محیطهای دانشگاهي و خوابگاهي به منظور استفاده در مسیرتأمین دوچرخه در محیط -4

 ؛مذکور

های دورکاری و تأمین امکانات الزم از قبیل استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور اجرای فعالیت -1

 ؛انس و نظایر آن به جای جلسات حضوریبرگزاری جلسات بصورت ویدیو کنفرانس، تله کنفر

گازسوز، هیبریدی، )جایگزین کردن خودروهای فرسوده با خودروهای کم مصرف و حتي االمکان سوخت پاک  -6

 ؛هیدروژني، الکتریکي، سوخت زیستي(

 رسد.ميمؤسسه  شورای راهبری مدیریت سبزدیگر مواردی از این قبیل که به تصویب  -2
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 هاي علم و فناوريپژوهشي و پارکمراكز  ،هامعاينه فني موتورخانه در دانشگاه دستورالعمل:  2پيوست 

 

 مقدمه:

نظارت و کنترل مناسبي بر میزان و نحوه  ،های علم و فناوریمراکز پژوهشي و پارکها، دانشگاه قابل توجهوسعت به رغم 

حي نامناسب، انتخاب و استفاده از تجهیزات . طراهای این مراکز وجود نداردنساختمای ها مصرف سوخت در موتورخانه

را در  طلوبيهای حرارت مرکزی وضعیت نام از سیستم مناسب برداری بهرهعدم  و با کیفیت پایین و غیر استاندارد

درصد  81دهند احتراق سوخت در بیش از  . نتایج تحقیقات میداني نشان ميبه وجود آورده است ها موتورخانه

خارج از محدوده استاندارد بوده و غلظت متوسط گاز سمي و کشنده مونواکسید کربن خروجي از های کشور  موتورخانه

شده، حاصل از چندین پروژه انجام و مستندات  برابر حد مجاز است. بر اساس نتایج  01ها نیز حدود  دودکش موتورخانه

درصد از انتشار  91از مصرف سوخت و  درصد 01توان بطور میانگین  مي با تنظیم دقیق مشعل و بهینه سازی احتراق

های  هزار واحد موتورخانه )ساختمان 011گازهای آالینده محیط زیست کاست. به طور مثال اگر فقط در شهر تهران 

میلیون متر مکعب گاز در سال صرفه  801متر( مورد معاینه فني و تنظیم احترق قرار بگیرند، بیش از  0111بزرگتر از 

شود. دانشمندان بارها درباره  به هوا جلوگیری مي COهزار تن گاز سمي و کشنده  48رود بیش از جویي شده و از و

 های از بروز نارسایي در جنین انسان، کاهش ضریب هوشي کودکان، انواع بیماری COاثرات آشکار و پنهان تنفس گاز 

آمارهای سازمان آتش نشاني و پزشکي  برطبقاند.  هشدار داده گازگرفتگي )مرگ خاموش(حتي مرگ بر اثر تنفسي و 

مرگ بر اساس نظر کارشناسان  دهند.مي جان خود را از دست COاثر مسمومیت با گاز  در نفر 611ساالنه حدود قانوني، 

از طریق درزهای دودکش به داخل  COدرصد موارد مربوط به احتراق ناقص در موتورخانه و نشت گاز  81در خاموش 

 ساختمان بوده است.

ها بوده و  موتورخانه رفع معایببهینه سازی و   ها به عنوان یک گام ضروری جهت ممیزی، معاینه فني موتورخانه

کامل ساختمان و اجزای موتورخانه و تکمیل چک لیست مربوطه، آنالیز  شامل مراحل مختلفي از جمله بررسي

آزمون موتورخانه مطابق پیوست و  ه آن با استانداردگاز و مقایس محصوالت احتراق خروجي از دودکش با دستگاه آناالیزر

باشد. این شیوه، روشي بسیار سودمند برای کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای  مي 06111استاندارد ملي « ب»

 باشد. آالینده و سمي مي

 :(ISIRI 1600)16۱۱۱استاندارد ملي شماره 

 دستورالعمل- هوا هایآالینده انتشار کاهش و انرژی مصرف سازی بهینه هدف با فني معاینه - ها موتورخانه» استاندارد

 )بازرسي فني معاینه روش و عمومي مقررات تعیین استاندارد این از باشد. هدف مي« سازی بهینه و ای دوره بازرسي

 مصرفي گرم آب هتهی و گرمایشي سیساتأت ویژه داغ آب و گرم آب های مصرف انرژی( موتورخانه سازی بهینه و ای دوره

 انرژی، مصرف در جویي صرفه ساکنان، رفاه و ایمني سالمت، سطح ارتقای و هوا آلودگي منظور کاهش به ها ساختمان

 .باشد مي کشور های ساختمان در انرژی مصرف به مربوط استانداردهای و اجرای ضوابط به کمک
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 مؤسساتمعاينه فني موتورخانه ها در ساختمان هاي 

)احکام منابع ساکن( تصویب نامه هیات وزیران به شماره  0مطابق با ردیف  موظفند مؤسسات لیهک :1 ماده

 06111 شماره ملي استاندارد مطابق ماه شش مدت ظرف حداکثر، 0/4/0191ه مورخ 11020/ت18414

(ISIRI16000) ازمان ملي استاندارد های مورد تایید ساز شرکت تابعه های ساختمان موتورخانه فني معاینه اخذ به نسبت

 .نمایند تکرار ای )هر شش ماه( آن را به صورت دوره و اقدام ایران

وزارت علوم تحقیقات و شورای راهبری مدیریت سبز ستاد گواهي نامه معاینه فني هر شش ماه یکبار باید به  :2 ماده

 فناوری ارسال گردد.

نیاز است کارشناسان  ،هر نوبت معاینه فني موتورخانه صل ازحاایجاد شده  به منظور نگهداری و بهبود شرایط :3 ماده

برخوردار  های حرارت سازسیسات و دستگاهأاز دانش کافي در زمینه سیستم ت نگهداری و تعمیر تأسیساتهای شرکت

موزش بایست از نیروهای با مدرک و گواهي معتبر از نهادهای ذیربط استفاده نمایند. هزینه آبدین منظور مي باشند.

 باشد.نیروها بر عهده خود شرکت مي

 نظارت  :4ماده 

شناسنامه و نتایج  است.ی فني موتورخانه زیر نظر دفتر فني و طرح های عمراني دانشگاه نظارت بر عملکرد انجام معاینه

-ده ميآما شورای راهبری مدیریت سبز مؤسسهی فني به منظور پایش مستمر در یک بانک اطالعاتي که توسط معاینه

 .لوم، تحقیقات و فناوری ارسال مي گرددوزارت عشورای راهبری ستاد و جهت تأیید نهایي به  شددرج خواهد  ،گردد
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