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مشخصات
دوره آموزشی



مقدمه

مقدمه 

رشـد جمعیـت و گسـترش شـهرها، رقابت در اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی، افزایـش گازهای 
گلخانـه ای جـو زمیـن و... ، ایـن کره خاکی را به سـوی نابودی کشـانده  اسـت و منابـع عظیم طبیعی 
که برای بشـر آفریده شـده اسـت، روز به روز بر اثر مدیریت نادرسـت او در حال نابودی محیط زیسـت 
اسـت.  توسـعه دانـش و توانایـی بشـر بـرای بهره بـرداری بیش تـر از محیـط و منابـع آن و از نگاهـی 
دیگـر نگرانـی از به پایان رسـیدن منابع طبیعـی  و برهم خوردن تعـادل چرخه هـا و فرایندهای حیاتی 
کـره زمیـن، پژوهشـگران را بیش تـر از گذشـته متوجه محیط زیسـت و عوامـل  اثرگـذار و اثرپذیر آن 
سـاخته اسـت. لـذا ایجـاد برنامه هـای مدیریتی در تمامـی ابعاد زندگی بشـر که بتواند ادامـه حیات او 
را در قـرون  متمـادی تضمیـن نمایـد بیـش از پیش ضروری می سـازد. لـذا امروزه در دنیـا برنامه های 
رشـد و توسـعه اقتصادی مورد تأیید اسـت که منابع زیسـت محیطي شـامل آب، هوا، انرژی، خاک و 
پوشـش گیاهـي را نـه تنهـا برای نسـل حاضر کـه موکداً بـرای آیندگان حفـظ نماید و امانتدار سـهم 
آنـان باشـد. ایـن نگـرش در سیاسـت های ابالغـی مقـام معظـم رهبـری )مدظلّـه العالـی( در اقتصاد 
مقاومتـي )بهینه سـازی مصـرف انـرژی( و محیط زیسـت )گسـترش اقتصـاد سـبز و نهادینه سـازی 
فرهنـگ و اخـالق زیسـت محیطی( نهادینـه و همچنیـن در اصـل پنجاهـم قانـون اساسـي جمهوری 
اسـالمي ایـران نیـز به عنـوان یـک وظیفه عمومـي جهت حفظ محیط زیسـت گنجانده شـده اسـت. 

ُث أَْخباَرها )آیه 4- سوره مبارکه زلزال( یَْوَمِئٍذ تَُحدِّ
در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو مي کند.



مقدمه

مدیریـت سـبز یکـی از روش هایـی اسـت که توانسـته از اثـرات  منفـی فعالیت های انسـان بر کره 
زمیـن بکاهـد. به طورکلـی مدیریـت سـبز مدیریتـي اسـت کـه دانایی هـا و اندوخته هـای علمـي را با 
  مهارت های تجربي  مي آمیزد و در جهت تولید و ارائه کاالها و خدمات سـالم تر، پاک تر و بي خطرتر و

 بـا کیفیت تـر می کوشـد تـا  بـه  شـاخص هایی نظیـر کارایـي اکولوژیکـي و مدیریـت بهینـه پسـماند 
دست یابد.  

در دسـتگاه هاي اجـرای دولتـي هـدف مدیریت سـبز کاهـش هزینـه و  آثار منفي زیسـت محیطي 
ناشـي از مصـرف از طریـق اجـراي نظام  مدیریت محیط زیسـتي،  تغییـر الگوي مصـرف، مصرف بهینه 
منابـع و کاهـش ضایعـات و در نهایـت بهبـود محیط زیسـت می باشـد. از  جمله اهداف مدیریت سـبز 
شـامل کاهش هزینه، پیشـرفت سبز و مصرف بهینه انرژي  و  آثار منفي زیست محیطي ناشي از مصرف 
از طریـق اجـراي نظام مدیریت  سـبز اسـت.  مبحـث برنامه مدیریت سـبز به عنوان یک ابـزار  قدرتمند 
اجرایي به اسـتناد مواد190 قانون برنامه پنج سـاله پنجم و 38 قانون برنامه ششـم توسـعه جمهوري 
 اسـالمي ایـران و آئین نامـه اجرایـي مصـوب هیـأت  محتـرم وزیـران اهمیـت و جایـگاه ویـژه اي یافته

به طوري که یکي از وظایف، مأموریت ها و مسئولیت هاي اصلي مدیریت هر سازمان  تلقي می گردد.  
در ایـن دوره آموزشـی ضمـن بررسـی ابعـاد مختلـف فنـی و حقوقـی مدیریـت سـبز به ویـژه در 
سـازمان های دولتـی، به دسـتورالعمل های اجرائـی صادره از مراجـع قانونی ذی ربـط و نقش کارکنان 

در نحـوه مشـارکت در رونـد اجرائـی مدیریت سـبز در محیط های اداری اشـاره شـده اسـت.



فصل
1
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هدف کلی:
آشنایی فراگیران با تعریف مفهوم و ایجاد مدیریت سبز    

اهداف رفتاری:
پس از مطالعه این فصل از فراگیران انتظار می رود:

با مفاهیم مدیریت و مفهوم سبز آشنا شوند. _
مبانی مدیریت سبز را فرا بگیرند. _
چالش های استقرار مدیریت سبز در سازمان های دولتی را بشناسند. _

 1-1- مفهوم مدیریت
معنـای لغـوی مدیریـت »اداره کـردن« اسـت و مدیـر یعنـی اداره کننده، که اسـم فاعـل از مصدر 
َراِت أَمًرا  ِـّ اداره بـر وزن اقامـه می باشـد. در متـون اسـالمی بـه کلمـه مدبـر اشـاره شده اسـت ) َفالُمَدب

)آیـه 5- سـوره مبارکـه نازعات((.
 عده ای مدیریت را مسـتلزم به کار گیری فراوان روش های ریاضی، آماری و اقتصادی می شناسـند و

برخـی نیـز آن را بـه سـبب کاربـرد علومـی از جملـه روان شناسـی، جامعه شناسـی و رفتار شناسـی، 
کـه اسـتفاده از آن هـا در مدیریـت اجتناب ناپذیـر اسـت، یکـی از زیر بخش هـای مربـوط بـه هنـر یـا 
شـاخه ای از دانـش اجتماعـی دسـته بندی می نماینـد. حال آنکـه به نظر می رسـد مدیریـت می تواند 
حاصـل تلفیقـی از هـر دوی ایـن بخش ها باشـد. مدیریـت از دید کارکردی شـامل وظایفـی همچون 
برنامه ریـزی، تصمیم گیـری، سـازماندهی، نـوآوری، هماهنگی، ارتباطـات، رهبری، انگیـزش و کنترل 
می گـردد. ایـن نـوع تعاریـف از مدیریـت اگرچـه بـا کمـی و کاسـتی یـا فزونی هایـی در واژه هـای 
بیان کننـده وظایـف روبه روسـت، امـا بـه نظـر روان تـر از تعاریفـی اسـت کـه می کوشـند مدیریـت 
را محصـور بـه یـک ویژگـی خـاص نماینـد یـا ارزش فلسـفی خاصی بـه مفهـوم آن بیفزاینـد. با یک 

بررسـی کلـی می تـوان دریافـت مدیریـت دارای مفاهیـم کلیـدی به شـرح ذیل اسـت:
مدیریت یک فرایند است. _
مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیالت انسانی است. _
مدیریت مؤثر، تصمیم های مناسبی می گیرد و به نتایج مطلوبی دست می یابد. _
مدیریت کارا به تخصیص و مصرف مدبرانه می گویند. _
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. _
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 تاکنون، تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه شـده اسـت. برخی از مهم ترین تعاریفی که ارائه شده،
به قرار زیر است:

هنر انجام امور با و به وسیله دیگران _
فرایندی که طی آن تصمیم گیری در سازمان ها صورت می پذیرد _
انجام وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل _
علم و هنر هماهنگی کوشش ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی _
بازی کردن نقش رهبر، منبع اطالعاتی، تصمیم گیرنده و رابط برای اعضای سازمان _

2-1- تعریف مدیریت از دیدگاه صاحب نظران علم مدیریت
صاحب نظـران علـم مدیریـت از جنبه هـای مختلفـی بـه تعریـف آن پرداخته انـد کـه برخـی از 

مهم تریـن آنهـا بـه شـرح ذیـل اسـت:
1- مـاری پارکـر فالت1: مدیریـت را هنر انجـام دادن کار به وسـیله ی دیگران می دانـد. در این 
معنـی هرکـس بتوانـد کارهـا را بـا اسـتفاده از نیروی دیگـران به انجام برسـاند مدیر اسـت. به عبارت 
دیگـر مدیـر هماهنـگ کننـده و کنتـرل کننـده فعالیت هـای دسـته جمعـی برای رسـیدن بـه هدف 

مطلـوب سـازمان بـا حداکثر کارآیی می باشـد.
2- هنـری فایـول2: می گویـد مدیریـت عبـارت اسـت از علـم هنـر متشـکل و هماهنگ کـردن 
رهبـری و کنتـرل فعالیت هـای دسـته جمعی به منظور رسـیدن به مطلـوب یا حداکثر کارآیی اسـت.

3- چسـتر برنـارد3: وظایف اصلی مدیران سـازمان ها عبارتنـد از ایجاد شـبکه ی ارتباطی جلب 
همـکاری اعضـاء و تعییـن و تعریـف هـدف به عـالوه نقش مثبـت و ضـروری گروه های غیررسـمی و 

اجتناب ناپذیری تعامل میان سـازمان رسـمی و سـازمان غیررسـمی.
4- کیمبـل وایلـز4: رهبـری آموزشـی عبارت اسـت از یـاری و مدد بـه بهبود کار آمـوزش و هر 
عملـی کـه بتوانـد معلـم را یـک قـدم پیـش ببـرد، رهبـری آموزشـی خوانـده می شـود. همچنین به 
نظـر او نقـش مدیـر و رهبـر آمـوزش عبـارت اسـت از حمایـت تقویـت یاری و مسـاعدت و سـرانجام 

همکاری کـردن اسـت نـه دسـتور دادن و هدایت کـردن.
 5- دکتر علی عالقه بند: کسـی را مدیر معرفی می کند که بتواند در محیط کار خود به اقتضای

1. Mary Parker Follett

2. Henri Fayol

3. Chester Barnard

4. Kimball Wiles
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موقعیـت اصـول و یافته هـای علمـی و مهارت هـای فنـی را هنرمندانه و بـا رعایت موازیـن اخالقی به 
کار بنـدد و مشـکالت را حـل کند و هدفی را تحقق بخشـد.

5- دکتـر منوچهـر کیـا: کار مدیـر آن اسـت کـه محیـط خارجـی و داخلـی سـازمان را آن 
چنـان آمـاده و نگهـداری کنـد کـه افـراد در آن محیط بتواننـد کار گروهـی انجام دهنـد و در تحقق 
هدف هـای سـازمان نقـش مؤثر و سـازنده ای داشـته باشـند بـه عبارت دیگر مدیر مسـئول اسـت که 
بـا دسـت زدن بـه اقدامـات مؤثر همکاری و کمـک، افـراد را در تحقق هدف های گروهی بـرای اعضای 

گـروه امکان پذیـر سـازد )بی نـام، 1400(.
بنابراین می توان دریافت که از منظر صاحب نظران: 

مدیریت هم هنر است هم علم و هم استعداد و قابلیت های ذاتی و فطری فرد در آن دخالت دارد. _
مدیریـت هنـر اسـت: زیـرا هنـر عبـارت از مهـارت در انجـام کاری به وسـیله ی تجربـه تکرار و  _

مشـاهده بدسـت آمده باشـد.
مدیریت علم است: زیرا باید آن را آموخت و تجربه کرد. _
مدیریـت اسـتعداد ذاتـی و فطـری اسـت و موهبتـی اسـت الهـی کـه بینـش ذاتـی و جاذبـه ی  _

شـخصیت فـرد در آن دخالـت دارد و کسـانی کـه از این موهبـت برخوردارنـد بهتر می توانند بـه اداره 
امـور سـازمان بپردازند.

مدیریـت، فراینـد به کارگیری مؤثـر و کارآمد منابع مادی و انسـانی در برنامه ریزی سـازماندهی  _
بسـیج منابـع و امکانـات، هدایـت و کنتـرل اسـت که بـرای دسـتیابی به اهداف سـازمانی و بر اسـاس 

نظـام ارزشـی مـورد قبول صـورت می گیرد.

3-1- مفهوم سبز
سـبز اصطـالح جدیـدی در مدیریت سـازمان ها اسـت. امـروزه از سـازمان ها و مدیران آنهـا انتظار 
مـی رود تـا در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی خـود بـه سـمت ایجاد سـازمان سـبز حرکـت نمایند. با 
ایـن حـال، ذکـر این نکته ضروری اسـت اسـت که مدیریت منابع انسـانی سـبز هنـوز در مراحل خود 
قرارداشـته و بسـیاری از مطالعـات ایـن حـوزه در مرحلـه نظـری سـیر می کنند. عـالوه بـر آن، اتخاذ 
شـیوه های زیسـت محیطی در منابـع انسـانی به عنـوان مثـال، دانـش و آگاهـی محیطـی کارکنان که 
بـه نوبـه خـود باعـث ایجـاد رفتارهای سـبز و تمایـل آنها به اجـرای فعالیت هـای زیسـت محیطی در 
 سازمانهایشـان خواهد شد، مؤثر اسـت. اجرای سیاست های مدیریت منابع انسانی برای ترویج پایداری

منابع در سازمان های کسب و کار و به طور کلی، ترویج علل پایداری زیست محیطی است. 
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4-1- مفهوم مدیریت سبز
مدیریـت سـبز یـک مفهـوم آکادمیـک بـه شـمار مي آیـد. در همیـن راسـتا کارهـاي پژوهشـي و 
علمـي زیـادي بـراي تبییـن این مفهوم تـازه مدیریتـي انجام گرفتـه اسـت. اگرچه هنـوز تردیدهایي 
بـراي عملیاتي شـدن ایـن نـوع مدیریـت وجـود دارد، امـا دسـتاوردهاي خوبي هم داشـته اسـت. باید 
توجـه داشـت کـه ایـن مدیریـت یک سـبک تـازه در مدیریت کسـب و کار نیسـت بلکه یک سـاختار 
یـا بـه عبـارت دقیق تـر یـک فرآینـد سـاختاري کسـب و کار اسـت. بـه سـخن دیگـر، مدیریت سـبز 
روش هـاي ایجـاد سـود و منفعـت را تولیـد مي کند. در واقـع مدیریت سـبز نوعي بازنگـري فکري در 

کار نهادهـا و سـازمان هاي گوناگـون بـا احتـرام به محیط زیسـت اسـت.
بـا اجـرای مدیریـت سـبز بکارگیـری مؤثـر و کارامـد تمامی منابـع مادی و انسـانی بـرای هدایت 
و کنتـرل سـازمان ها جهـت نیـل بـه اهـداف زیسـت محیطی بـا سـازماندهی و برنامه ریـزی صـورت 
می پذیـرد. سـازمان ها بـا بهـره مندی از مفاهیم و شـاخص های مدیریت سـبز جهت نیـل به وضعیت 
سـبز اهتمـام می نماینـد. پس می توان اظهار داشـت که مدیریت سـبز یعنی مجموعـه ای از مطالعات 
و اقدامـات جامـع، هدفمنـد و مسـتمری اسـت کـه در سـطوح مختلـف دسـتگاه های دولتـی و غیـر 
دولتـی صـورت می گیـرد تـا وضعیـت موجـود سـازمان را در جهـت نیـل بـه وضعیت مدیریت سـبز 

ارتقـاء و تداوم بخشـد.

5-1- شاخص  های   اجرای   مدیریت   سبز
برای نظارت بر اجرای مدیریت سـبز شـاخص هایی ارائه شـده اسـت. بر اسـاس دسـتورالعمل های 
 اجرایـی مدیریـت سـبز، شـاخصه هایی برای اجرای بهینه مدیریت سـبز در سـازمان ها و دسـتگاه ها و

شرکت های دولتی تعریف گردیده است که به شرح زیر می باشد.
صرفه جویی در مصرف آب _
حمل و نقل و سفرهای کاری _
مدیریت مواد زائد جامد _
صرفه جویی در مصرف انواع انرژی _
مصرف بهینه و بازیافت کاغذ _
صرفه جویی در هزینه های مخابراتی _
مدیریت تغذیه و پذیرایی در سازمان ها _
تغییرات ضروری در ساختمان با هدف صرفه جویی _
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6-1- برخی چالش های استقرار مدیریت سبز در کشور
از دیـدگاه توسـعه پایـدار تضـادی بیـن رشـد اقتصـادی و حفـظ و بهبـود وضعیت محیط زیسـت 
وجـود نـدارد، در واقـع تحقـق اهـداف  توسـعه پایـدار بـا نهادینه نمـودن نـگاه خردمندانه و پایـدار به 
فعالیت هـا در ابعـاد مختلـف اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی از  جملـه توجـه بـه پایـداری 
برنامه ریـزی در بخـش محیط زیسـت در پرتـو مصـرف بهینه منابـع و حفاظت محیط زیسـت واقعیت 
می یابـد.  از ایـن رو ایجـاد بسـترهای مناسـب جهت ارتقا بهـره وری، کیفیـت، رقابت پذیـری، خالقیت 
و نـوآوری در مصـرف بهینـه مـواد و بهره منـدی از محیط زیسـت مطلوب در کنار شـاخص های رشـد 
اقتصـادی و اجتماعـی می توانـد از طریـق اسـتقرار نظـام مدیریت سـبز در  سـطح کشـور و در نهایت 
پیاده سـازی و اجـرای دولـت سـبز امکان پذیـر گـردد. از آنجایـی کـه رعایـت الگـوی مصـرف یکی از 
مهم تریـن  راهبردهـای نیـل بـه اهداف توسـعه پایـدار می باشـد، در برنامه چهارم توسـعه بـه اهمیت 
تدویـن و رعایـت الگوهـای مصـرف تأکیـد شـده  اسـت و "دولت سـبز" به عنـوان یک الگـوی مهم در 
مصـرف مـواد و انـرژی، مصـرف بهینـه منابـع پایـه، انـرژی، آب و کاغذ و نیز اجـرای  برنامـه مدیریت 
مـواد زائـد جامـد و بازیافـت آنهـا مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. رهیافت دولت سـبز برای نخسـتین 
بـار در  بودجـه سـال 1382 قانونمنـد گردیـد. بـا توجـه به مطالعات انجام شـده در راسـتای اسـتقرار 
نظـام دولـت سـبز در نهادهـا و سـازمان هـا،  چالش های موجـود را می توان از سـه جنبه کلی شـامل 
مشـکالت و موانـع مدیریتـی در سـطح کشـور، مشـکالت و موانـع فنـی و فرهنگی  بررسـی نمـود. به 
نظـر می رسـد اسـتقرار دولت سـبز در نظام مدیریتی کشـور بـه اهتمام بیش تـری نیاز داشـته و لزوم 
اعمـال آن و ارایـه  راهکارهای مدیریتی اثربخش در سـطح کالن کشـور و در سـطح خـرد در نهادها و 
سـازمان ها بایـد مـورد توجه بیش تـری قرار بگیـرد. از  نظر فنی وجـود دانش پیشـرفته در زمینه های 
بهینه سـازی مصـرف مـواد و انرژی به ویـژه در بخش اجرا و همچنین وجـود  متخصصین کافی در این 
زمینـه از جملـه نیازهـای مهـم بـه نظر می رسـد. در نهایـت افزایش دیـد و مسـوولیت پذیری مدیران 
در رابطـه  بـا لـزوم حفـظ منابـع و ذخائـر کشـور و نیـز دارابـودن افزون تـر آگاهی هـا و آموزش هـای 

ضـروری در اسـتقرار نظـام مذکـور نقـش مهمی در  دسترسـی به اهـداف یاد شـده دارند. 
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فصل 2

تاریخچه 
مدیریت سبز

هدف کلی:
 آشنایی فراگیران با تاریخچه مدیریت سبز    

اهداف رفتاری:
پس از مطالعه این فصل از فراگیران انتظار می رود:

در خصوص اثرات مدیریت سبز بر مدیریت شرکت ها در عصر حاضر آشنایی کسب نمایند. _
با نتایج روند مطالعات انجام شده در خصوص ابعاد مختلف مدیریت سبز در جهان آشنا شوند. _
خوشه بندی مضامین اصلی مربوط به هفت گروه موضوعی مرتبط با مدیریت سبز را فرا بگیرند. _

1-2- مدیریت سبز و اقتصاد
امـروزه در سـطح جهانـی توسـعه اقتصادی به عنـوان یک دغدغه مهم شـمرده می شـود که در آن 
ظهـور و بـروز نـوآوری در ابعـاد مختلـف تجـاری، بازرگانی، اداری و زیسـت محیطی می توانـد با ایجاد 
فرصت هایـی فوق العـاده، عامـل مهمـی در هدایـت رشـد اقتصـادی ملت ها به شـمار آید. یکـی از این 

 .)Chang and Hung, 2021( نـوآوری در هـزاره جدید مدیریت سـبز می باشـد
مدیریـت سـبز به مفهـوم مدیریتی بـرای همگراهی بیش تر مسـئولیت های اجتماعـی، اقتصادی و 
زیسـت محیطی اسـت کـه متناظر با توسـعه پایدار می باشـد. در عصر حاضـر با توجه بـه آلودگی های 
هـوا، تغییـرات اقلیـم، جنگل زدایـی و غیـره، مدیریت سـبز به کمک مشـکالت آمده و تـالش می کند 
بـا ایجـاد معیارهـا و مقرراتـی کمـک بـه سبز شـدن کارخانه هـا، سـازمان ها و ... بکند. به عنـوان مثال 
سبزشـدن یـک واحـد صنعتـی نه تنهـا باعث کاهـش آلودگی هـوا می شـود، بلکه می توانـد محصولی 
سـبز عرضـه کنـد و حتـی مدیریـت پسـماند آن را هم انجام دهـد. یونیدو1، سـازمان توسـعه صنعتی 
ملـل متحـد، نیـز کـه یکـی از تخصصی تریـن آژانس هـای سـازمان ملـل متحـد به شـمار مـی رود، با 
 کشـورها برای توسـعه صنعت سـبز مشـارکت دارد و در برنامه سـال 2016 خود بر ایجاد صنایع سـبز

در دنیا تأکید نموده است.
شـیوه های مدیریـت سـبز شـامل سـه عنصـر اصلـی مانند همـکاری بـا شـرکای زنجیـره تأمین، 
عملیات هـای سـازگار با محیط زیسـت و مدیریت و پشـتیبانی داخلی )به عنوان مثـال تقاضای کارایی 
داخلـی( اسـت. در واقـع شـیوه مدیریت سـبز به عنوان یـک اهرم اقتصـادی و اسـتراتژیک بالقوه برای 
 به دسـت آوردن منافـع زیسـت محیطی و مالـی در نظـر گرفتـه می شـود و بـه فرآیندهـای مدیریتی و

روش هـای چگونگـی سـازماندهی شـرکت ها و سـازمان ها اشـاره دارد کـه نتایـج تأثیـر فعالیت هـای 
آنهـا بـر جنبه هـای زیسـت محیطی چگونـه می باشـد؟ ازجملـه کاربـرد ایـن مدیریـت در نـوآوری، 
بـرای دسـتیابی به پایـداری، کاهش ضایعات و مسـئولیت پذیری زیسـت محیطی اسـت. در این روش 
1. UNIDO: The United Nations Industrial Development Organization
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مدیریتـی سـازمان ها  محیطشـان  را  بـا  توسـعه  اسـتراتژی های  زیسـت محیطی،  مدیریـت  می کننـد. 
در واقـع مدیریـت سـبز نوعـي بازنگـري فکـري در کار نهادهـا و سـازمان های گوناگـون با احتـرام به 

محیط زیسـت اسـت )رحمتـی و حامـدی مبـرا، 1398(. 
از طرفی مدیریت سـبز را باید یک یک اسـتراتژی پویشـگرایانه برای کاهش اثرات زیسـت محیطی 
زنجیـره تأمیـن در شـرکت ها و سـازمان ها نیـز دانسـت کـه بـا افزایـش راندمـان اقتصـادی آنهـا 
همـراه می باشـد. هـدف اصلـی ایـن مدیریـت چگونگـی توضیـح اقدامـات سـبز در داخـل و در خارج 
سـازمان های دولتـی و غیردولتـی جهـت پیش بینی اجرای توسـعه سـبز اسـت که می توانـد بهترین 
سیسـتم و راه را در جهـت افزایـش مسـئولیت پذیری و دسـتیابی بـه جایـگاه اجتماعی باالتـر به آنها 
نشـان دهـد. هـدف دیگـر مدیریت سـبز تشـویق هـر چه بیش تـر پذیـرش تولیـد پایدارتر و سـالم تر 

 .)Naruetharadhol et al., 2021( اسـت
اجـرای مدیریـت سـبز منجـر به مزایای اقتصـادی، تمایز و به ویـژه مزایای مربوط به منابع انسـانی 
می شـود. همچنیـن سـازمان هایی کـه عملکـرد زیسـت محیطی بهتری دارنـد، تصویر کلی شـان ارتقا 
یافتـه و توجـه کارکنـان بالقـوه را بـه خـود جلـب می کنـد. همزمـان بـا افزایـش عالقـه بـه مدیریت 
محیط زیسـت، تمایـل بیش تـری در مـورد لـزوم حضـور فعـال کارمنـدان در مدیریـت محیط زیسـت 
پدیـدار شـده اسـت. ایـن ادعـا تـا حدودی بـه دلیـل گسـترش مفهوم رفتـار شـهروندی سـازمانی از 
 دیدگاه تالش های پایداری اسـت که در رفتار سـازمانی و مدیریت منابع انسـانی بسـیار مورد اسـتفاده

قـرار گرفتـه اسـت و به طـور ناخواسـته مفهـوم گسـترده ای از رفتـار شـهروندی سـازمانی در قبـال 
 محیط زیسـت را معرفی کرده اسـت که مرتبط با اقدامات اختیاری کارمندان درون سـازمان نسـبت به

محیط زیست که ملزم به پاداش یا ارتقاء نیست، می باشد. 
بـا افزایـش نگرانی هـای زیسـت محیطی از سـوی مصرف کننـدگان، دولت هـا و جوامـع مختلـف 
در سراسـر جهـان و شـرکت های تولیـدی در صـدد توسـعه برنامه های دوسـتدار محیط زیسـت مانند 
توسـعه محصـول سـبز، برند سـبز و فنـاوری سـبز برآمدند. بـه موجب این ضـرورت مفهـوم جدیدی 
بـا عنـوان نـوآوری سـبز پدید آمـد، بدین معنی کـه هر گونه نـوآوری باید سـهمی در ارتقـای کارایی 
زیسـت محیطی سـازمان داشـته باشـد. مانند نـوآوری در فرآیندهای تولید که موجـب صرفه جویی در 
مصـرف انـرژی و منابع طبیعـی، بهبـود فرآینـد بازیافـت و یا کاهـش آلودگی های محیطی می شـوند.

در جمهـوری اسـالمی ایـران از اجـرای بنـد پ تبصـره 20 قانـون بودجـه سـال 1382 می تـوان 
به عنـوان اولیـن حرکت اجرائی قانونی در اجرای مدیریت سـبز در کشـور اشـاره نمـود. در حال حاضر 
 دسـتگاه های اجرایـی و ادارات دولتـی توسـط سـازمان حفاظـت محیط زیسـت مـورد ارزیابـی سـبز

قـرار می گیرنـد. ایـن نوع مدیریـت می تواند هزینه هـای جاری دولـت را کاهش دهد. با اجـرای قانون 
مدیریـت سـبز در سـال 1394، انتشـار حـدود 200 هزار تن دی اکسـید کربن یا گازهـای گلخانه ای 
 کاهـش یافـت و در حـدود 60 میلیـون کیلـووات سـاعت در مصـرف بـرق و 100 میلیـون مترمکعب

در مصرف گاز صرفه جویی گردید. 
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2-2- تاریخچه مطالعات مدیریت سبز
غالـب مطالعـات انجـام گرفتـه در دنیـا منعکس کننده مشـارکت مدیریت سـبز به محیط زیسـت، 
فنـاوری، تجـارت، اکولـوژی و مدیریـت اسـت. در مطالعـه ای کـه بر روی مقاالت علمی منتشـر شـده 
بین المللی معتبر نمایه شـده در در یکی از بزرگ ترین پایگاه های اسـتنادی علمی دنیا، اسکوپوس1، در 
فواصل سال های 1996 الی 2019 در خصوص "رقابت سبز"2 صورت پذیرفت مشخص گردید که این 
.)Rosokhata et al., 2021(عبارت ارتباط با سه مقوله بازاریابی سبز، نوآوری سبز و توسعه پایدار دارد 

همچنیـن در مطالعـه ای دیگر به منظور بررسـی وضعیت تحقیقـات بین المللی و ایجـاد تصویری کلی 
از "مدیریـت سـبز"، مطالعـه ای بر مبنـای اطالعات موجود نمایه شـده در اسـکوپوس صورت پذیرفت 
(Purnomo et al., 2021). نتایـج نشـان داد کـه در خـالل سـال های 1983 الـی 2019 تعـداد 352 
سـند در منابـع معتبـر علمی به چاپ رسـیده اسـت. در این تحقیق شـش تکرار مـالک حداقل میزان 
اسـناد مرتبـط بـا کلمـات کلیدی بود. بر این اسـاس، 62 کلمـه کلیدی در میـان 2232 کلمه کلیدی 
بـه ایـن آسـتانه رسـیدند و هفـت گـروه موضوعـی وابسـته بـه کلمـات کلیـدی در رابطـه بـا انتشـار 
آکادمیـک بین المللـی ادبیـات "مدیریت سـبز" احصاء گردید که شـامل موضوعات صنعتـی، فناوری، 
زیسـت محیطی، سـاخت و سـاز، زنجیره تأمین، مدیر و اکولوژی )بوم شناسی( بود. از 352 سند علمی، 
کشـور چیـن بـا تعداد 67 سـند علمـی باالترین میزان آثار منتشـره علمـی را در بین کشـورهای دنیا 
 داشت و جمهوری اسالمی ایر ان نسبت به کشورهایی همانند آلمان، فرانسه، کره جنوبی و استرالیا در

منابع علمی معتبر بین المللی آثار علمی بیش تری در این خصوص منتشر نموده بود )شکل 1(.

 

شکل 1- تعداد اسناد منتشرشده کشورها در منابع علمی مرتبط با مدیریت سبز

Scopus .1: اسکوپوس بزرگ ترین بانک اطالعاتی »چکیده« و »استناد« متون دارای داوری، اعم از کتاب ها،  ژورنال های 
علمی و مقاالت کنفرانسی جهان است.  

2. رقابت سبز می تواند دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق کارآفرینی و نوآوری تعریف گردد.
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همچنیـن بـر مبنـای تحقیـق موضوعی مشـخص گردید کـه از این 352 سـند علمی، 152 سـند 
)22/6%( بـه تحقیقـات مرتبـط بـا بازرگانـی، مدیریـت و حسـابداری، 104 سـند )15/4%( بـه علـوم 
مهندسـی، 99 سـند )14/7%( بـه علم محیط زیسـت، 61 سـند )9/1%( بـه علوم اجتماعی، 38 سـند 
)5/6%( بـه علـم رایانه، 34 سـند )5%( به علوم زیسـتی و کشـاورزی، 27 سـند )4%( به علـوم اقتصاد، 
آمـار و امـور مالـی و 10 سـند )1/5%( بـه علوم زمین و سـیاره ای اختصاص داشـته اسـت )شـکل 2(.

 شکل 2- بیش ترین تکرار موضوعات مختلف در مطالب منتشره در خصوص مدیریت سبز

همچنیـن سـایر بررسـی ها حاکـی از آن بـود کـه در طـی سـال های مـورد تحقیـق، تعداد اسـناد 
 منتشـره در منابع علمی بین المللی در زمینه "مدیریت سـبز" سـالیانه افزایش یافته است به نحوی که

در سال 2018 تعداد آثار علمی 39 اما در سال 2019 این تعداد به 51 رسیده است )شکل 3(.

 

شکل 3- تعداد اسناد منتشره سالیانه در خصوص مدیریت سبز در منابع علمی
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خوشه بندی مضامین اصلی مربوط به هفت گروه موضوعی مرتبط با مدیریت سبز در اسناد علمی 
منتشره به شرح ذیل است )شکل 4(:

1- خوشه صنعتی )رنگ سبز(: در این خوشه کلمات کلیدی مدیریت سبز، نوآوری سبز، مهندسی 
صنایع، مدیریت اطالعات، توسعه اقتصادی و محصول سبز غالب است. بسیاری از این کلمات کلیدی 

به مضامین مدیریت سبز مرتبط هستند.
انرژی، کنترل  2- خوشه فناوری )رنگ قرمز(: کلمات کلیدی فناوری اطالعات، صرفه جویی در 

آلودگی، بازیافت و برنامه ریزی شهری در این خوشه غالب است.
3- خوشه محیط زیست )رنگ آبی(: کلمات کلیدی مدیریت زیست محیطی، عملکرد زیست محیطی، 
تولید سبز، تولید و توسعه پایدار در این خوشه حاکم است. بسیاری از این کلمات کلیدی با مضامین 

محیط زیست مرتبط هستند.
4- خوشه ساختمانی )رنگ آبی روشن(: کلمات کلیدی ساخت، صنعت ساخت و ساز، مدیریت 

پروژه و برنامه ریزی در این خوشه غالب است.
5- خوشه زنجیره تأمین )رنگ بنفش(: کلمات کلیدی مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت سبز زنجیره 
تأمین، مدیریت منابع انسانی و نظرسنجی ها در این خوشه غالب است. بسیاری از این کلمات کلیدی 

در مضامین زنجیره تأمین مرتبط هستند.
 6- خوشه مدیر )رنگ زرد(: کلمات کلیدی مدیریت، انسان، طراحی یک سیستم پایدار اجرائی و

سبز1 در این خوشه حاکم است. بسیاری از این کلمات کلیدی با مضامین مدیر مرتبط هستند.
7- خوشه اکولوژی )رنگ نارنجی(: مضامین بوم شناسی در این خوشه یافت می شود. این خوشه با 

کلمات کلیدی اکولوژی و عبارات فناوری سبز و فناوری محیطی مرتبط است.

پ

شکل 4- نقشه مضامین مورد مطالعه در مفاهیم مدیریت سبز

اقتصادی است. به عبارتی دیگر طراحی یک سیستم در جهت بهبود همزمان و مداوم کارایی و  Lean  .1: مفهومی 
پایداری اجرایی )کارکردی( آن سیستم به منظور ارتقا توانایی یک سازمان یا زنجیره تأمین برای ایجاد و تحویل ارزش 

.(Villamizar and Santos, 2021) به مشتری ها و به طور کلی جامعه
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هدف کلی:
تبیین ابعاد مختلف ارتباطی مدیریت سبز با محیط زیست

اهداف رفتاری:
پس از مطالعه این فصل از فراگیران انتظار می رود:

نگاهی کلی به محیط زیست و توسعه پایدار پیدا نمایند. _
با تاریخچه حواث مهم تأثیرگذار بر گسترش آگاهی های زیست محیطی مردم دنیا آشنا شوند. _
با مفهوم اقتصاد سبز آشنا شوند. _

1-3- تاریخچه اهمیت یافتن حفظ محیط زیست در دنیا
 از نقطـه نظـر تاریخـی می تـوان خاسـتگاه اصلی آغـاز تخریب محیط زیسـت را رفتار خسـارتزای 
بشـر در انقـالب صنعتـی دانسـت. اولین تالش هـای مربوط به آگاه سـازی عمومـی در خصوص حفظ 
محیط زیسـت و منابع طبیعـی بـه دهـه 1960 میـالدی و چاپ آثـاری همانند کتاب "بهـار خاموش" 
نوشـته خانـم راشـل کارسـون بـر می گـردد که باعـث آگاهی مـردم جهان از مسـائل عمومـی مرتبط 
بـا سـموم دفـع آفـات و آلودگـی محیط زیسـت شـد. کتـاب "بهـار خامـوش" کاربـردی اساسـی در 
ممنوعیـت سـم د.د.ت در ایـاالت متحـده آمریـکا در سـال 1972 داشـت. دومیـن دوره تالش هـای 
کارا در خصـوص آگاهـی بخشـی زیسـت محیطی در دهـه 1980 میـالدی در دنیـا اتفاق افتـاد که دو 
حادثه تاسـف آور خسـارت زای انسـانی و زیسـت محیطی ناشـی از انتشـار گاز سـمی دفع آفات متیل 
ایزوسـیانات از کارخانه یونیون کارباید در سـال 1984 در شـهر بوپال هندوسـتان و به تبع آن کشـته 
شـدن 3500 نفر و نشـت بیش از 37000 تُن نفت خام از نفتکش اکسـون والدز1 در سـال 1989در 
سـاحل یکـی از جزایـر آالسـکا و آلودگـی گسـترده زیسـت محیطی در 2100 کیلومتـر از سـواحل 
آالسـکا، بـر افزایـش اقدامات حفاظت محیط زیسـتی در دنیا افـزود. در همین دوره اقلیم شناسـان به 
 اثـرات گازهـای گلخانـه ای بـر افزایـش دمـای کـره زمین و تبعـات منفی ناشـی از آن بـر کره زمین و

زندگـی انسـان هشـدار دادند. در سـومین عصـر تالش های آگاهی بخشـی زیسـت محیطی می توان به 
برخـی فعالیت هـای بین المللـی دهـه 1990 اشـاره نمود کـه مصادف با گسـترش مفاهیمـی همانند 
"کارائـی زیسـت محیطی" همـراه بـود. کارایـی زیسـت محیطی یـک اسـتراتژی مدیریتی اسـت برای 

فعالیـت بیش تـر بـا منابـع کم تـر کـه بر پایـه تولیـد بیش تـر کاالهـا و خدمات نهاده شـده اسـت در 

1. Exxon Valdez
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عیـن حـال کـه منابع کم تر مصرف شـود و پسـماند و آلودگی کم تـری ایجاد گردد. برگـزاری اجالس 
سـران کشـورها در سـال 1992 در شـهر ریودوژانیرو برزیل که معروف به اجالس زمین شـد از جمله 
حرکت هـای مهـم بـود کـه توسـعه مفاهیمی همانند توسـعه پایـدار را سـبب گردیـد. چهارمین عصر 
فعالیت هـا کـه از ابتـدای این قرن میالدی آغاز شـده اسـت حکایـت از افزایش تالش هـای بین المللی 
 یکپارچـه در جهـت کاهـش نگرانی هـای حاصـل از فعالیت هـای اقتصـادی بـر حفـظ کـره زمیـن و

نجات آن از عوامل خسارتزایی همانند تغییرات اقلیمی و انتشار کربن در َجو زمین دارد.

2-3- تعریف محیط زیست
تمـام عرصـه پیرامـون حیـات، شـامل زمیـن، هـوا و آب کـه انسـان، گیاهـان و جانـوران در آن 
 زندگـی می کننـد محیط زیسـت اسـت. محیط زیسـت جمع تمام شـرایط و آثاری اسـت کـه زندگی و

رشـد موجـودات زنـده را تحـت تأثیر قـرار می دهـد. در تعریفـی جامع از محیط زیسـت، کنوانسـیون 
بین المللـی مسـئولیت مدنـی ناشـی از خسـارت آلودگـی نفتی چنیـن می گوید:

 محیط زیست شامل منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید، کلیه موجودات زنده، محیط
مصنوعی دست ساخته بشر )مناطق مسکونی، صنعتی، راه ها و غیره( و مناظر و چشم اندازها می باشد.

3-3- نقش رویكرد سیستمي در موضوعات محیط زیست
سیسـتم مجموعـه ای از عناصـر اسـت کـه در کنـار همدیگـر کلیتـی را تشـکیل می دهـد و چون 
 محیط زیسـت هـم از عناصـری شـامل آب، هوا، خاک و تنوع زیسـتی تشـکیل شـده اسـت، رویکرد و

یـا تفکـر سیسـتمی می توانـد در حـل مشـکالت و معضـالت محیط زیسـت اثربخـش باشـد. رویکـرد 
سیسـتمی بـر دیـدگاه جامع نگر اسـتوار اسـت. از نظر ایـن رویکرد بـرای تجزیه و تحلیل یک مسـئله 
نبایـد بـه صـورت جداگانـه بـه جزئیـات و اجـزا پرداخـت و بیش تـر بـه تعامل اجـزا با بقیه سیسـتم 
تأکیـد می کنـد. در ایـن تفکـر به جای بررسـی جزء یک مسـئله تعـداد تعامالت بیش تری را بررسـی 
می کنـد. ویژگي هـاي تفکـر سیسـتمي باعـث شـده اسـت تـا دشـوارترین نـوع از مسـائل بـه روشـي 
اثربخش تـر حـل شـوند. تفکر سیسـتمي به تحلیل مسـائلي که موضوعـات پیچیده اي دارند، مسـائلي 
کـه بـه شـدت به گذشـته و عوامل متعددي وابسـته هسـتند و مسـائلي کـه ریشـه در هماهنگي هاي 
نامؤثـر عناصـر درگیـر دارنـد، مي پـردازد. اکثـر مسـائل و چالش هـاي روز حـوزه محیط زیسـت که با 
پیچیدگی هـاي خاصـي مواجـه شـده و بحران هـاي متعـددي را در پـي داشـته اسـت بـا اسـتفاده از 
رویکـرد سیسـتمي و شـناخت درسـت عناصـر محیطي و ارتبـاط آن با عوامـل انسـاني مي تواند تأثیر 
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بـه سـزایي در حل مشـکالت داشـته باشـد. در بحث مدیریت سـبز نیز سـعي شـده اسـت بـا تحلیل 
سیسـتمي و بـه اصطـالح تفکـر سیسـتمي منابـع پایه محیط زیسـت کـه عناصر اصلي محیط زیسـت 
هسـتند از یـک سـو و نقـش فعالیت هاي متعدد انسـاني از سـوي دیگـر و ارتباط این عوامـل و عناصر 

بـا یکدیگـر مورد بررسـي قـرار گیرد.

4-3- مدیریت محیط زیست
مدیریت محیط زیسـت مجموعه اي از مدیریت فرآیندهاي مختلف شـامل، برنامه ریزي محیط زیسـت، 
حفاظـت از منابـع محیط زیسـت، ارزیابـي وضعیت محیط زیسـت، قانون گـذاري و اداره محیط زیسـت 
اسـت، کـه منجـر بـه کاهـش آلودگي و حفـظ محیط زیسـت براي نسـل هاي آینـده مي شـود. تأکید 
چنیـن مدیریتـي بیش تـر بر اجـرای پایش، بازرسـي، ممیزي، یافتـن واقعیت ها و متمایز سـاختن آن 

از فرضیه هاسـت. مدیریت محیط زیسـت دارای اهداف اساسـی به شـرح ذیل اسـت:
جلوگیری از ایجاد و حل مشکالت محیط زیست _
برقراری حد و حدودها و حد مجازها _
ایجاد و حمایت از مؤسسات فعال در حوزه پایش و مدیریت و پژوهش در زمینه محیط زیست _
شناسایی تهدیدها و فرصت ها _
پایدار نمودن و در صورت امکان توسعه منابع موجود _
بهبود کیفیت زندگی _
شناسایی فناوری های سازگار با محیط زیست _

5-3- محیط زیست گرایي و توسعه پایدار
توسـعه پایـدار عبـارت اسـت از توسـعه اي کـه نیازهاي نسـل کنوني جهـان را تأمین کنـد، بدون 
اینکـه توانایـي نسـل هاي آتـي را در بـرآوردن نیازهـاي خود بـه مخاطره افکند. توسـعه پایـدار داراي 
 سـه بعـد اصلي رشـد اقتصـادي، عدالت اجتماعي و حفاظت محیط زیسـت مي باشـد که توجـه به آنها

سبب دستیابي به رشد اقتصادي همراه با پایداري و حفظ محیط زیست و عدالت اجتماعي مي گردد. 

6-3- مفهوم اقتصاد سبز
امـروزه جوهـر اقتصـادی نـوآوری در محیط زیسـت، انتخاب افق پایه گذاری شـده بـر دیدگاه های 
سـبز گرایانه سـازمان های دولتی و خصوصی، شـرکت ها، مردم، سیاسـت گذاران و کشـورها می باشد. 
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عـالوه بـر ایـن، راه کسـب مزیـت رقابتی در نوآوری در محیط زیسـت اسـت کـه در نتیجـه آن وجود 
شـرایط "برد-بـرد" خواهـد بود کـه به موجب آن شـرکت ها رقابـت و پایداری محیط زیسـت را حفظ 
می کننـد. هنگامـی کـه شـرکت ها مدیریـت زیسـت محیطی را بـکار می بندنـد، از طریق تولید سـبز، 
انجـام تحقیقـات سـبز و سـازماندهی بازاریابی سـبز، می توانند اثـرات منفی اثرگذار بر محیط زیسـت 
را بـه حداقـل برسـانند و هـم افزائـی اثربخشـی را از طریـق ورودی های توسـعه سـازمانی سـازگار با 
محیط زیسـت توأمـاً دنبـال نمـوده و ادغـام نماینـد. بررسـی برخـی اسـناد علمـی بین المللـی نشـان 
می دهـد کـه بسـیاری از شـرکت های پیشـرو در حوزه های مختلـف در دنیا بخشـی از تحقیقات خود 
را بـه رقابـت سـبز اختصـاص داده اند که در سـه دسـته بازاریابی سـبز، نوآوری سـبز و توسـعه پایدار 
قـرار می گیـرد )Chygryn et al., 2021(. اصطـالح نـوآوری زیسـت محیطی متـرادف با نوآوری سـبز 
اسـتفاده می شـود. نـوآوری زیسـت محیطی فرآیند توسـعه محصـوالت، فرآیندها یا خدمـات جدیدی 
اسـت کـه مشـتری مـداری و تضمین تجـارت را تأمیـن می کنـد، اما تأثیـرات منفی زیسـت محیطی 
را بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش می دهـد. البتـه به طـور کل می تـوان اشـاره نمـود کـه اقدامـات 
نـوآوری در محیط زیسـت فراتـر از پذیـرش فن آوری هـای کربـن پاییـن اسـت. زیـرا شـرکت ها و 
سـازمان ها عالوه بـر تخریـب شـیوه ها و توانایی هـای قدیمـی، بـه یادگیـری فناوری های نویـن، ایجاد 
دانـش و ارزش هـای جدیـد و جسـتجوی قوانیـن و قابلیت هـا نیـز نیـاز دارند. امـروزه حتی اسـتفاده 
 از فناوری هایـی هماننـد بـالک چیـن1 و هـوش مصنوعـی2 به عنـوان ابزارهای در دسـت شـرکت ها و
.)Jiang et al., 2021( صنایـع پیشـروی دنیـا جهـت ایجـاد نوآوری هـای سـبز توسـعه یافتـه اسـت 

لذا ایجاد مفاهیمی همانند اقتصاد سبز جزء الینفک اصول حفظ زیست کره زمین شده است. 
به طورکلی می توان اظهار داشـت که اقتصاد سـبز اقتصادي اسـت که در آن رشـد درآمد و اشتغال 
از طریـق سـرمایه گذاري هـاي عمومـي و خصوصـي بـراي کاهـش انتشـار کربـن و آلودگـي، افزایش 
و بهبـود کارایـي انـرژي و منابـع و پیشـگیري از اتـالف تنوع زیسـتي و خدمـات اکوسیسـتمي حاصل 
 شـود. سـازمان ملـل متحـد "اقتصـاد سـبز" را بر اسـاس بیانیه سـازمان ملـل در کنفرانـس ریو + 20

در سال 2012 چنین تعریف می کند:
 اقتصـاد سـبز بـه مفهوم نتیجه دسـتیابي بـه رفـاه و عدالت اجتماعـي همراه با کاهش چشـمگیر 
تهدیـدات محیط زیسـتي و اکولوژیکـي اسـت. بـه بیان سـاده تر رشـد اقتصـادي برابر با کربـن کم تر، 
 مصـرف منابـع بـا بهره وري باال و با در نظرگرفتن مسـائل اجتماعي عنوان گردیده اسـت. اقتصاد سـبز

در واقـع گـذر از اقتصـاد قهـوه اي بـه جـاي اسـتفاده از اسـتخراج منابع، سـوخت فسـیلي و اشـتغال 

1. Blockchain

2. Artificial intelligence
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ناپایـدار بـه سـمت اسـتفاده کارآمـد از منابـع اسـتخراج شـده، اسـتفاده از انرژي هـاي تجدیدپذیـر و 
ایجـاد اشـتغال پایدار اسـت )شـکل 5(. 

شکل 5- ابعاد مختلف گذار از اقتصاد قهوه ای به اقتصاد سبز

7-3- مدیریت سبز و محیط زیست
بـا وجـود مشـکالت زیسـت محیطی فزاینده شـدید، مدیریت سـبز ناگزیر در حال تبدیل شـدن به 
یکی از مهم ترین تصمیمات اسـتراتژیک شـرکت ها در کشـورهای پیشـرفته و بازارهای نوظهور اسـت. 
ایـده اصلـی مدیریـت سـبز در خصـوص محیط زیسـت، حفاظـت از منابع طبیعـی و همچنین محیط 
طبیعـی و افزایـش کارآیـی عملیاتـی در مصـرف منابـع و انـرژی اسـت (Li et al., 2020). روش های 
مدیریـت سـبز اغلب شـامل تولید سـبز، طراحی سـبز، بازاریابی سـبز و ادغـام عوامل سـبز در اهداف 
اسـتراتژیک شـرکت ها می باشـد. مدیریت سـبز معموالً شـامل فرایندهای پیچیده اجتماعی، سـرمایه 
گـذاری طوالنـی مـدت و عـدم قطعیـت در نتیجـه اسـت کـه آن را کاماًل متفـاوت از مدیریت سـنتی 
 می کند. به عنوان مثال، اجرای اسـتانداردهای زیسـت محیطی مسـتلزم سـرمایه گذاری قابل توجهی در

.)Li et al., 2021( فن آوری ها و فرآیندهای مربوط به محیط زیست به ویژه در مرحله اولیه است
مدیریـت سـبز را می تـوان به عنـوان روش هـا و شـیوه هایی کـه تا حد ممکـن محیط زیسـت را به 
کم تریـن میـزان تحـت تأثیـر منفی قـرارداده و به پایدارتر شـدن تجـارت کمک نمایـد، تعریف نمود. 
مقـدار بیش تـری شـواهد نشـان می دهد که مدیریت سـبز رونـد سـازمان و روش اسـتفاده از نوآوری 
بـرای دسـتیابی بـه پایـداری، کاهـش ضایعـات، مسـئولیت اجتماعـی و یک مزیـت رقابتـی از طریق 
یادگیـری و توسـعه مـداوم و بـا اسـتقبال اهـداف و اسـتراتژی های زیسـت محیطی کامـاًلً منطبـق با 
اهـداف و اسـتراتژی های سـازمان، اغلـب بـا عملکـرد مالـی شـرکت هـا، ارزش شـرکت، تأمیـن مالی 
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شـرکت ها و نـوآوری در محصوالت ارتبـاط مثبت دارد)Liao, 2020(. بدین ترتیب، شناسـایی عواملی 
کـه باعـث پیاده سـازی مدیریـت سـبز می شـوند بـه یک موضـوع محبـوب مطالعـات چند رشـته ای 
تبدیل شـده اسـت. به عنوان مثال، اذعان شـده اسـت که شـیوه های مدیریت سـبز شـرکت ها توسـط 
فشـارهای قهـری، هنجـاری و تقلیـدی از طرف ذینفعان مختلف شـکل گرفته اسـت و در حال حاضر 

.)Zhang et al., 2020( نیـز دارای رونـدی رو به رشـد می باشـد
لـذا می تـوان اظهـار داشـت کـه در راسـتای حفظ محیط زیسـت یکـی از اهـداف اصلـی مدیریت 
سـبز به کارگیـري مؤثـر و کارامـد تمامي منابع مادي و انسـاني بـراي هدایت و کنترل سـازمان جهت 
نیـل بـه اهـداف محیط زیسـتي بـا سـازماندهي و برنامه ریـزي مي باشـد. همانگونـه کـه به طـور غالب 
انتظـار مـی رود مدیـر بایـد در تمـام زمینه هـاي اجتماعـي، اقتصـادي و فرهنگـي و نظایـر آن حضور 
داشـته باشـد و سـازمان ها بـا بهره منـدي از مفاهیـم و شـاخص هاي مدیریـت سـبز جهـت نیـل بـه 

وضعیـت سـبز کـه یکـي از مصادیـق آن مصـرف بهینـه انرژي مي باشـد اهتمـام ورزند.

8-3- تجاربی از مدیریت سبز در جهان
 سامسـونگ از جمله شـرکت هاي مطرح در اجراي مدیریت سـبز در سـطح جهان به شـمار مي آید

کـه از سـال 2003 میـالدي تاکنـون اقـدام بـه اسـتقرار این نظـام کرده اسـت. طبق تحقیقـي که در 
سـال های اخیـر صـورت گرفـت اجـراي ایـن نظـام منجـر به اصـالح الگـوي مصـرف و صرفـه جویي 
در هزینه هـاي سـالیانه آن تـا سـقف 25% بـراي شـرکت شـده اسـت. به عـالوه در مـواردي مشـاهده 
گردیـد بـا اعمـال سیاسـت هاي تشـویقي بـراي کارکنـان بـا عملکرد برتـر در زمینـه رعایت مسـائل 
محیط زیسـتي، تـا حـد زیـادي بـر فرهنـگ سـازماني کارکنـان در راسـتاي اسـتفاده بهینـه از منابع 

زیسـت محیطي و کاهـش تولیـد زبالـه افزوده شـد. 
اسـتقرار نظام مدیریت سـبز در ساختمان هاي اداري شـهر آبوجا )پایتخت نیجریه( در سال 2019 
منجـر بـه کاهـش تولیـد پسـماند تَر بـه میـزان 25000 تن در روز شـد. به عـالوه سـخت گیری هایي 
کـه ایـن نظام در راسـتاي اخذ برچسـب مصـرف انرژي براي وسـایل نقلیه دارد، منجر شـده اسـت تا 
حـد زیـادي از حجـم آلودگـي هوا در سـطح این شـهر کاسـته شـود تا حدي کـه بیـش از60% روزها 

در فصـل زمسـتان از هواي سـالم برخوردار می باشـند.
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هدف کلی:
آشنایی فراگیران با قوانین و مقررات مربوط به مدیریت سبز با تأکید بر دستگاه های اجرائی کشور 

اهداف رفتاری:
پس از مطالعه این فصل از فراگیران انتظار می رود:

اسناد باالدستی مربوط به مدیریت سبز را بشناسد. _
با قوانین مرتبط با مدیریت سبز آشنا شود. _
از مقررات مربوط به اجرای مدیریت سبز در دستگاه های اجرائی کشور آگاهی یابند.  _

1-4- اسناد و قوانین باالدستی مرتبط با مدیریت سبز
در بررسـی اسـناد و قوانیـن باالدسـتی می توان بـه اصول، مواد و بندهایی اشـاره نمـود که مرتبط 

 با مدیریت سـبز باشـد. 

1-1-4- سلند چشلم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی 
)اباغی 1382/08/13( 

بـا اتـکال بـه قـدرت الیـزال الهـی و در پرتـو ایمـان و عـزم ملـی و کوشـش برنامه ریزی شـده و 
مدبرانه جمعی و در مسـیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسـی، در چشـم انداز بیسـت سـاله، ایران 
 کشـوری اسـت توسـعه یافتـه بـا جایـگاه اول اقتصـادی، علمی و فنـاوری در سـطح منطقه بـا هویت

اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.
جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:

برخـوردار از سـالمت، رفـاه، امنیـت غذایی، تأمیـن اجتماعی، فرصت هـای برابر، توزیع مناسـب  _
درآمـد،  نهـاد مسـتحکم خانـواده، بـه دور از فقـر، تبعیض و بهره منـد از محیط زیسـت مطلوب. 

2-1-4- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی )اباغی 1392/11/29( 
بنـد 3- اسـتفاده از ظرفیـت اجـرای هدفمندسـازی یارانه هـا در جهـت افزایـش تولید، اشـتغال و 

بهـره وری، کاهـش شـدت انـرژی و ارتقـاء شـاخص های عدالـت اجتماعی
بنـد 14- افزایـش ارزش افـزوده از طریـق تکمیل زنجیـره ارزش صنعت نفت و گاز، توسـعه تولید 
کاالهـای دارای بازدهـی بهینـه )براسـاس شـاخص شـدت مصـرف انـرژی( و باالبردن صـادرات برق، 

محصـوالت پتروشـیمی و فرآورده هـای نفتـی بـا تأکیـد بر برداشـت صیانتـی از منابع .
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3-1-4- سیاست های کلی سامت )1393/01/18( 
بنـد 6- تأمیـن امنیـت غذایـی و بهره منـدی عادالنـه آحـاد مردم از سـبد غذایی سـالم، مطلوب و 
کافـی، آب و هـوای پـاک، امکانـات ورزشـی همگانـی و فرآورده های بهداشـتی ایمن همـراه با رعایت 

اسـتانداردهای ملـی و معیارهای منطقـه ای و جهانی.

4-1-4- سیاست های کلی منابع طبیعی )1379/11/03(
1- ایجـاد عـزم ملـي بـر احیـاي منابـع طبیعـي تجدید شـونده و توسـعة پوشـش گیاهـي بـراي 
حفاظـت و افزایش بهره وري مناسـب و سـرعت بخشـیدن به رونـد تولید این منابع و ارتقاء بخشـیدن 

بـه فرهنـگ عمومـي و جلب مشـارکت مـردم در ایـن زمینه.
2- شناسـایي و حفاظـت منابـع آب و خـاک و ذخایـر ژنتیکـي گیاهـي- جانوري و باال بـردن غناي 
حیاتـي خاک هـا و بهره برداري بهینه بر اسـاس اسـتعداد منابـع و حمایت مؤثر از سـرمایه گذاري در آن.

3- اصـالح نظـام بهره بـرداري از منابـع طبیعـي و مهـار عوامل ناپایـداري این منابـع و تالش براي 
حفظ و توسـعة آن.

4- گسـترش تحقیقـات کاربـردي و فن آوري هـاي زیسـت محیطي و ژنتیکـي و اصـالح گونه هـاي 
 گیاهـي و حیواني متناسـب با شـرایط محیطي ایـران و ایجاد پایگاه هاي اطالعاتـي و تقویت آموزش و

نظام اطالع رساني.

5-1-4- سیاست های کلی بخش کشاورزی )1391/09/29(
بند 1- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.

بنـد 8- تخصیـص یارانـه هدفمنـد بـه بخـش کشـاورزی در جهت تحقـق خودکفایـی، حمایت از 
سـاخت زیربناهـا، مراعـات معیارهـای زیسـت محیطی، قابلیت انعطاف در شـرایط محیطـی مختلف و 

ارتقـاء قـدرت رقابـت در بازارهـای داخلـی و بین المللی.

6-1-4- سیاست هاي کلي محیط زیست )1394/08/26( 
رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی )مدظلّه العالـی( در اجـرای بند یـک اصـل 110 قانون اساسـی، در 
نامـه ای بـه رؤسـای قـوا، سیاسـت های کلی محیط زیسـت را ابـالغ کردند. ایجـاد نظـام یکپارچه ملّي 
محیط زیسـت، مدیریـت هماهنـگ و نظام مند منابع حیاتـي، جرم انگاري تخریب محیط زیسـت، تهیه 
اطلس زیسـت بوم کشـور، تقویت دیپلماسـي محیط زیسـت، گسـترش اقتصاد سـبز و نهادینه سـازي 
فرهنـگ و اخـالق زیسـت محیطي از جملـه محورهـای ابالغیـه رهبـر معظـم انقالب اسـالمی اسـت. 
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متـن سیاسـت های کلـی محیط زیسـت به شـرح ذیل اسـت:
1- مدیریـت جامـع، هماهنـگ و نظام منـد منابع حیاتي )از قبیـل هوا، آب، خاک و تنوع زیسـتي( 
مبتنـي بـر تـوان و پایـداري زیسـت بوم به ویـژه بـا افزایـش ظرفیت هـا و توانمندي هـاي حقوقـي و 

سـاختاري مناسـب همـراه با رویکـرد مشـارکت مردمي. 
2- ایجاد نظام یکپارچه ملّي محیط زیست.

3- اصـالح شـرایط زیسـتي به منظـور برخـوردار سـاختن جامعـه از محیط زیسـت سـالم و رعایت 
عدالـت و حقوق بین نسـلي.

انواع آلودگي هاي غیرمجاز و جرم انگاري تخریب محیط زیست و  4- پیشگیري و ممانعت از انتشار 
مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.

5- پایـش مسـتمر و کنتـرل منابـع و عوامـل آالینـده هـوا، آب، خـاک، آلودگي هـاي صوتـي، 
امـواج و اشـعه هاي مخـرب و تغییـرات نامسـاعد اقلیـم و الـزام به رعایت اسـتانداردها و شـاخص هاي 

زیسـت محیطي در قوانیـن و مقـررات، برنامه هـاي توسـعه و آمایـش سـرزمین.
6- تهیـه اطلس زیسـت بوم کشـور و حفاظت، احیاء، به سـازي و توسـعه منابع طبیعـي تجدید پذیر 
 )ماننـد دریـا، دریاچـه، رودخانـه، مخـزن سـدها، تـاالب، آبخـوان زیرزمینـي، جنـگل، خـاک، مرتع و
 تنوع زیستي به ویژه حیات وحش( و اعمال محدودیت قانونمند در بهره برداري از این منابع متناسب با

تـوان اکولوژیـک )ظرفیـت قابـل تحمـل و تـوان بازسـازي( آنهـا بـر اسـاس معیارهـا و شـاخص هاي 
 پایداري، مدیریّت اکوسیسـتم هاي حسـاس و ارزشـمند )از قبیل پارک هاي ملّي و آثار طبیعي ملّي( و

حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهاي بین المللي.
7- مدیریّـت تغییـرات اقلیـم و مقابلـه بـا تهدیدات زیسـت محیطي نظیـر بیابان زایي، گـرد و غبار 
 به ویـژه ریزگردهـا، خشکسـالي و عوامل سـرایت دهنده میکروبـي و رادیواکتیو و توسـعه آینده نگري و

شناخت پدیده هاي نوظهور زیست محیطي و مدیریّت آن.
8- گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:

1-8 - صنعـِت کـم کربـن، اسـتفاده از انرژي هـاي پـاک، محصـوالت کشـاورزي سـالم و ارگانیک 
و مدیریّـت پسـماندها و پسـاب ها بـا بهره گیـري از ظرفّیت هـا و توانمندي هـاي اقتصـادي، اجتماعي، 

طبیعـي و زیسـت محیطي.
2-8 - اصـالح الگـوي تولیـد در بخش هـاي مختلـف اقتصـادي و اجتماعـي و بهینه سـازي الگوي 

مصـرف آب، منابـع، غـذا، مـواد و انـرژي به ویـژه ترویـج مواد سـوختي سـازگار با محیط زیسـت.
3-8 - توسـعه حمـل و نقـل عمومـي سـبز و غیرفسـیلي از جملـه برقـي و افزایـش حمـل و نقل 

همگانـي به ویـژه در کالن شـهر ها.
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 9- تعادل بخشي و حفاظت کیفي آب هاي زیرزمیني از طریق اجراي عملیات آبخیزداري، آبخوان داري،
مدیریّت عوامل کاهش بهره برداري از آب هاي زیرزمیني و تبخیر وکنترل ورود آالینده ها.

10- استقرار نظام حسابرسي زیست محیطي در کشور با لحاظ ارزش ها و هزینه هاي زیست محیطي 
)تخریب، آلودگي و احیاء( در حساب هاي ملّي.

11- حمایـت و تشـویق سـرمایه گذاري ها و فناوري هـاي سـازگار بـا محیط زیسـت بـا اسـتفاده از 
ابزارهـاي مناسـب از جمله عـوارض و مالیات سـبز.

12- تدوین منشور اخالق محیط زیست و ترویج و نهادینه سازي فرهنگ و اخالق زیست محیطي 
مبتني بر ارزش ها و الگوهاي سازنده ایراني - اسالمي.

13- ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمي و بهره مندي از فناوري هاي نوآورانه زیست محیطي و تجارب 
سازنده بومي در زمینه حفظ تعادل زیست بوم ها و پیشگیري از آلودگي و تخریب محیط زیست.

14- گسـترش سـطح آگاهـي، دانـش و بینش زیسـت محیطي جامعـه و تقویت فرهنـگ و معارف 
دینـِي مشـارکت و مسـؤولیت پذیري اجتماعـي به ویـژه امـر بـه معـروف و نهـي از منکـر بـراي حفظ 

محیط زیسـت در تمـام سـطوح و اقشـار جامعه. 
15- تقویت دیپلماسي محیط زیست با:

1-15- تالش براي ایجاد و تقویت نهادهاي منطقه اي براي مقابله با گرد و غبار و آلودگي هاي آبي.
2-15- توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاري هاي هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، 

منطقه اي و بین المللي در زمینه محیط زیست.
 3-15- بهره گیري مؤثر از فرصت ها و مشوق هاي بین المللي در حرکت به سوي اقتصاد کم کربن و

تسهیل انتقال و توسعه فناوري ها و نوآوري هاي مرتبط.

7-1-4- سیاست های کلی شهرسازی )1389/11/29(
بند 1- مکان یابی توسـعه شـهرها در چارچوب طرح آمایش سـرزمینی و بر اسـاس اسـتعدادهای 
اقتصـادی و بـا رعایـت معیارهـای زیسـت محیطی و مراقبت از منابـع آب و خاک کشـاورزی و ایمنی 

در مقابل سـوانح طبیعی و امکان اسـتفاده از زیرسـاخت ها و شـبکه شـهری.

8-1-4- سیاست های کلی مسكن اباغی )1389/11/29(
بنـد 7- اجبـاری کردن اسـتانداردهای سـاخت و سـاز مقررات ملـی سـاختمان و طرح های صرفه 

جوئـی انرژی.
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9-1-4- سیاست های کلی بخش حمل و نقل )1379/11/03(
 بنـد 1- ایجـاد نظـام جامع حمل و نقل و تنظیم سـهم هر یک از زیر بخش هـاي آن با اولویت دادن

به حمل و نقل ریلي و با توجه به جهات زیر:
مالحظات اقتصادي و دفاعي و امنیتي.

کاهش شدت مصرف انرژي.
کاهش آلودگي زیست محیطي.

افزایش ایمني.
برقراري تعادل و تناسب بین زیرساخت ها و ناوگان و تجهیزات ناوبري و تقاضا.

2-4- قوانین و مقررات

1-2-4- قانون اصاح الگوي مصرف انرژي )مصوب 1389/12/04(
قانـون فـوق مشـتمل بـر هفتاد و پنـج ماده و بیسـت تبصره درجلسـه علنی روز چهارشـنبه مورخ 
چهـارم اسـفندماه یک هـزار و سـیصد و هشـتاد و نـه مجلـس شـوراي اسـالمی تصویـب و در تاریـخ 
1389/12/11 بـه تأییـد شـوراي نگهبـان رسـید. با توجه به پیوسـتگی موضوعی مواد منـدرج در این 

قانـون، بـه برخی از آنها در ذیل اشـاره شـده اسـت.
مـاده 1- کاربـرد انـواع انرژي هایـی کـه در کشـور تولیـد، وارد و مصـرف می شـود، بـه گونه اي که 
بـدون کاسـتن از سـطح تولیـد ملـی و رفـاه اجتماعی، از اتـالف انـرژي از نقطه تولید تـا پایان مصرف 
جلوگیـري نمایـد و افزایـش بازدهـی و بهـره وري، اسـتفاده اقتصـادي از انـرژي، بهره بـرداري بهتـر، 
کمـک بـه توسـعه پایـدار و حفاظـت از محیط زیسـت را باعث شـود، براسـاس ایـن قانـون مدیریت و 

بهینه سـازي می گـردد.
بنـد د مـاده 2- سـاختمان سـبز: بـه سـاختمانی اطـالق می شـود کـه ضوابـط خـاص مکان یابی، 
طراحی سـامانه هاي سـاخت، اجـراء، نگهـداري، بهره برداري و بازیافـت در آن به منظور آسیب رسـانی 

هرچـه کم تـر بـه طبیعـت و تعامل با محیـط پیرامونـی رعایت می شـود.
مـاده 16- تخصیـص هرگونـه اعتبـار براي بازسـازي و توسـعه صنایع منـوط به رعایـت معیارها و 
مشـخصات فنـی و رعایـت موازیـن زیسـت محیطی و پـس از أخذ مجوز الزم از مؤسسـه اسـتاندارد و 

تحقیقـات صنعتی ایران اسـت.
مـاده 18- در اجـراي قانـون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان، وزارت مسـکن و شهرسـازي 
 موظـف اسـت آیین نامه هـاي صرفه جویـی مصـرف انـرژي در سـاختمان ها را با جهت گیري به سـوي 
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 سـاختمان سـبز و همچنین شهرسازي را منطبق بر الگوي مذکور با همکاري وزارتخانه هاي نفت، نیرو،
کشـور و معاونـت برنامه ریـزي و نظـارت راهبـردي رئیس جمهور ظرف یک سـال بعـد از تصویب این 

قانـون تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران برسـاند.
آیین نامه هـاي اجرائـی شـامل معیارهـا و مشـخصات فنـی مصرف انرژي سـاختمان سـبز حداکثر 
ظـرف شـش ماه پـس از تصویـب ایـن قانـون بـه گونـه اي کـه تمامـی ضوابـط خـاص در طراحـی و 
سـاخت از دیـدگاه مدیریـت انـرژي و محیط زیسـت از جملـه کاهـش آلودگـی و نیاز بـه کم ترین حد 
 انرژی هـاي تجدیدناپذیـر در آنها لحاظ شـده باشـد، در کارگـروه موضوع ماده )11( ایـن قانون تهیه و

به تصویب هیأت وزیران می رسد.
مـاده 20- کلیـه مؤسسـات دولتـی و عمومـی موظفند ظرف پنج سـال پـس از تصویـب این قانون 
بـا تعبیـه سـامانه هاي کنترلـی الزم بـراي مصـرف انـواع حامل هـاي انـرژي در سـاختمان هاي اداري 

خـود مطابـق بـا آیین نامه هـاي موضـوع مـاده )18( این قانـون اقـدام نمایند.
مـاده 28- وزارتخانه هـاي نیـرو و نفـت موظفنـد بـا همـکاري وزارت جهـاد کشـاورزي، سـازمان 
محیط زیسـت و مؤسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتی ایران معیار و اسـتاندارد مصـرف انرژي براي 
هر واحد سـطح زیرکشـت زراعی و باغی را بر حسـب شـرایط اقلیمی، اسـتحصال مجاز آب و با توجه 
بـه نـوع محصـول و با اسـتفاده از شـیوه هاي پربـازده اسـتحصال آب و روش هاي نوین آبیـاري تدوین 
نماینـد. مصـرف کننـدگان انرژي در بخش کشـاورزي کـه معیار و اسـتاندارد فوق را رعایـت ننمایند، 
قیمـت انـواع انـرژي را بـا تشـخیص وزارتخانه هـاي نفـت و نیرو تـا دو برابـر قیمت حامل هـاي انرژي 
می پردازنـد. مبالـغ مـازاد بـر قیمـت آزاد به حسـاب درآمـد عمومی نزد خزانـه داري کل کشـور واریز 
می شـود و در اجـراي راهکارهـاي بهینه سـازي مصـرف انرژي در بخش کشـاورزي موضـوع مواد این 

فصـل هزینـه می گردد.
آیین نامـه اجرائـی ایـن مـاده در چهارچـوب قانون هدفمندکـردن یارانه هـا و قانون بودجه سـاالنه 

بـه تصویب هیـأت وزیران می رسـد.
مـاده 29- وزارتخانه هـاي جهـاد کشـاورزي و صنایـع و معـادن موظفنـد سـاالنه حداقـل بیسـت 
درصـد )20%( از پمپ هـاي آب و ماشـین هاي کشـاورزي خودکششـی فرسـوده و پرمصـرف را از رده 
 خـارج و بـه همـان نسـبت به تأمیـن پمپ هاي آب و ماشـین هاي جدید بـا مصرف انرژي اسـتاندارد و

بهینه اقدام نمایند. منابع الزم جهت اجراي این ماده در بودجه ساالنه پیش بینی و تأمین می شود. 
مـاده 30- وزارت صنایـع و معـادن بـا هماهنگـی وزارت جهـاد کشـاورزي موظـف اسـت تـا پایان 
برنامـه پنج سـاله پنجم توسـعه نسـبت بـه اصالح ماشـین آالت و تجهیـزات انرژي بر کشـاورزي تولید 
داخـل بـا بهره گیـري از فناوری هـاي جدیـد مطابـق بـا معیارهـا و مشـخصات فنـی مصرف سـوخت 
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موضـوع مـاده )11( ایـن قانون اقدام نمایـد. وزارت بازرگانـی موظف به رعایت اسـتاندارد مذکور براي 
کلیـه تجهیزات و ماشـین آالت کشـاورزي وارداتی اسـت. 

مـاده 65 - وزارتخانه هـاي کار و امـور اجتماعـی و آمـوزش و پـرورش موظفنـد در تدوین و اجراي 
برنامه هـاي آموزشـی دوره هـاي فنـی و حرفه اي ذیربـط، آموزش مؤثـر روش هاي بهینه سـازي کاربرد 

انـرژي را طبـق نظـر وزارتخانه هاي نفـت و نیرو ملحـوظ نمایند.
مـاده 72 - وزارتخانه هـا و دسـتگاه هاي متولـی زیربخش هـاي تأمیـن و مصـرف انـرژي موظفنـد 
بـا هماهنگـی معاونـت برنامه ریـزي و نظـارت راهبـردي رئیـس جمهـور، راهکارهاي بهبـود بهره وري 

موضـوع این قانـون را ارائـه و اجـراء نمایند.

2-2-4- بند پ تبصره 20 قانون بودجه سال 1382 )مصوب 1381/12/24(
بنـد پ  - جهـت  کاهـش  هزینه هـای جـاری  دولـت ، اعمـال  سیاسـت های  مصـرف  بهینـه منابـع ، 
حفاظـت  از منابـع  پایه و محیط زیسـت ، کلیه دسـتگاه های  اجرائی  و شـرکت های  دولتـی  برای  اجرای  
برنامـة  مدیریـت  سـبز شـامل  مدیریـت  مصـرف  انـرژی ، آب ، مـواد اولیـه و تجهیـزات  )شـامل  کاغذ(، 
کاهـش  مـواد زائـد جامـد و بازیافـت  آن  )در سـاختمان ها و وسـائط  نقلیـه( طبـق  آئین نامـه ای کـه 
توسـط  سـازمان  حفاظـت  محیط زیسـت  و سـازمان  مدیریـت  و برنامه ریزی  کشـور تهیه و بـه تصویب  
هیـأت  وزیـران  خواهـد رسـید، اقدام  خواهنـد نمود. سـازمان  مدیریـت  و برنامه ریزی  کشـور، اعتبارات  

الزم  بـرای  اسـتقرار نظـام  مدیریـت  سـبز را در ردیـف  بودجـه دسـتگاه ها پیش بینی  خواهـد نمود.

3-2-4- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسامي 
ایران )مصوب 1383/06/11(

در طـول برنامه هـاي پنج سـاله توسـعه اقتصـادي، اجتماعـي و فرهنگـي جمهوري اسـالمي ایران 
بـراي اولیـن بـار مقولـه مدیریت سـبز در قانون برنامه چهارم توسـعه مطرح شـد و مـاده قانوني تحت 

عنـوان مـاده 66 بـا مضمـون ذیل در سـال 1383 به تصویب مجلس شـوراي اسـالمي رسـید:
مـاده 66 - کلیـه دسـتگاه هاي اجرایي و مؤسسـات و نهادهاي عمومي غیر دولتـي موظفند، جهت 
کاهـش اعتبـارات هزینهـاي دولـت، اعمـال سیاسـتهاي مصرف بهینـه منابـع پایه و محیط زیسـت و 
بـراي اجـراي برنامه مدیریت سـبز شـامل مدیریت مصرف انـرژي، آب، مواد اولیه و تجهیزات )شـامل 
کاغـذ(، کاهـش مـواد زائـد جامد و بازیافـت آنها )در سـاختمان ها و وسـائط نقلیه( طبـق آئین نامه اي 
کـه توسـط سـازمان حفاظـت محیط زیسـت و سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزي کشـور بـا همـکاري 

دسـتگاه هاي ذیربـط تهیـه و بـه تصویب هیات وزیـران خواهد رسـید، اقـدام نمایند.
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4-2-4- قانلون برنامه پنجم توسلعه اقتصلادی، اجتماعلی و فرهنگی جمهوري 
)1389/10/15 )مصوب  ایران  اسلامي 

در برنامـه پنجـم توسـعه نیـز مدیریـت سـبز به عنـوان یک مـاده قانوني مسـتقل در مـاده 190 با 
همـان مضمـون مـاده 66 قانـون برنامـه چهـارم توسـعه در سـال 1389 بـه تصویب مجلس شـوراي 

اسـالمي رسید.
مـاده190- کلیـه دسـتگاه هاي اجرائي و مؤسسـات و نهادهـاي عمومي غیردولتـي موظفند جهت 
کاهـش اعتــبارات  هزینـه اي دولـت، اعمـال سیاسـت هاي مصـرف بهینه منابـع پایه و محیط زیسـت 
بـراي اجـراي برنامه مدیریت سـبز شـامل  مدیریت مصرف انـرژي، آب، مواد اولیه و تجهیزات )شـامل 
کاغـذ(، کاهـش مـواد زائـد جامد و بازیافـت آنها )در سـاختمان ها و  وسـایط نقلیه( طبـق آئین نامه اي 
کـه توسـط سـازمان حفاظـت محیط زیسـت و معاونـت بـا همـکاري دسـتگاه هاي ذي ربط  تهیـه و به 

تصویـب هیـأت وزیران خواهد رسـید اقـدام نمایند.
در شـیوه نامـه )موضـوع تصویـب نامه شـماره شـماره 23519/ت 47631 هـ مـورخ 1391/2/12 
هیئـت وزیـران( و شـیوه نامه اجرایي مدیریت سـبز، مدیریت مصرف منابع پایه محیط زیسـت شـامل 
 آب، انـرژي و مدیریـت پسـماند در دسـتگاه هاي اجرایي بر حسـب کاهش مصـرف حامل هاي انرژي و

آب بـه صـورت میـزان درصـد کاهشـي اعالم شـده در شـیوه نامـه اجرایـي و همچنین ارائـه گزارش 
 مدیریت پسـماند در هر سـال مورد محاسـبه قرار مي گرفت و کارنامه مدیریت دسـتگاه هاي اجرایي و

نهادهاي عمومي با تعیین احراز رتبه توسط سازمان حفاظت محیط زیست هر ساله منتشر مي گردید.

5-2-4- مصادیلق مصلرف اعتبارات مدیریت سلبز )موضوع تصویب نامه شلماره 
125173/ت 51122 هل ملورخ 22 / 10 / 1393 هیئت محترم وزیران(

هیئـت وزیـران در جلسـه مورخ 1393/10/17 به پیشـنهاد شـماره 31842-1 مـورخ 1393/7/2 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت و بـه اسـتناد اصـل یک صد و سـي هشـتم قانـون اساسـي جمهوري 

اسـالمي ایران تصویـب کرد:
مصادیـق مصـرف اعتبـارات موضـوع مـاده )11( ضوابـط اجرایـي قانـون بودجـه سـال 1393 کل 
کشـور بـه شـرح پیوسـت که تأیید شـده به مهـر دفتر هیئـت دولت اسـت، تعیین مي شـود )ضمیمه 

دستورالعمل(.
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6-2-4- قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسامي 
ایران )1395/12/14(

در برنامـه ششـم توسـعه نیـز ذیـل ماده 38 تحـت عنوان بند )ز( بـا مضمون ذیل در سـال 1395 
به تصویب مجلس شـوراي اسـالمي رسـید:

ماده 38- دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد:
ز- اجـراي برنامـه مدیریـت سـبز شـامل مدیریـت مصـرف انـرژي، آب، مـواد اولیـه، تجهیـزات و 
کاغـذ، کاهـش مـواد جامـد زائد و بازیافت آنها در سـاختمان ها و وسـائط نقلیه، در کلیه دسـتگاه هاي 

اجرائـي و مؤسسـات و نهادهـاي عمومـي غیردولتـي در چهارچوب قوانیـن مربوطه
تبصـره- آیین نامـه اجرائـي ایـن بنـد بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت نیـرو و سـازمان حفاظـت 

مي رسـد. وزیـران  هیـأت  تصویـب  بـه  محیط زیسـت 
شـایان ذکـر اسـت شـیوه نامه اجرایـي بنـد )ز( مـاده 38 قانـون برنامـه ششـم توسـعه پـس از 
بحث هـاي مفصل فني و کارشناسـي در سـال 1398 توسـط هیئـت وزیران براي اجـرا در طول برنامه 
ششـم توسـعه ابالغ گردید )موضوع تصویب نامه شـماره 36637/ت 55490 هـ مورخ 1398/03/30 
هیئـت وزیـران(. مطابـق مـاده 4 شـیوه نامه اجرایـي مدیریت سـبز دسـتورالعمل و راهنمـاي اجرایي 
 مربوطـه نیز توسـط سـازمان حفاظت محیط زیسـت به دسـتگاه ها و نهادهاي عمومـي موضوع ماده 5

قانون مدیریت خدمات کشوري در دی ماه 1398 ابالغ گردید.

7-2-4- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور )مصوب 1399/01/31 
هیئت محترم وزیران(

تصویب نامه شماره 8206/ت57598 ه مورخ 1399/02/02 هیئت محترم وزیران:
مـاده 8- دسـتگاه های اجرایـی مجازنـد تـا یـک درصـد )1%( از اعتبـارات منـدرج در قانـون را 
به منظـور اسـتقرار سـامانه )سیسـتم( مدیریـت سـبز و بهینه سـازی مصـرف انـرژی در دسـتگاه ها، 
مطابـق مفـاد بنـد )ز( مـاده )38( قانـون برنامـه و آیین نامـه اجرایـی آن، هزینـه کننـد و موظفنـد 
گـزارش عملکـرد این موضوع را هر شـش ماه یکبار به سـازمان حفاظت محیط زیسـت ارسـال نمایند.

8-2-4- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور )مصوب 1400/01/25 
هیئت محترم وزیران(

تصویب نامه شماره 10674/ت 5868 ه مورخ 1400/02/04 هیئت محترم وزیران:
مـاده 8- دسـتگاه های اجرایـی مجازند تا یک درصـد )1%( از اعتبارات ابالغی را به منظور اسـتقرار 
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سـامانه )سیسـتم( مدیریـت سـبز و بهینه سـازی مصـرف انـرژی در دسـتگاه ها، مطابق مفـاد بند )ز( 
مـاده )38( قانـون برنامـه و آیین نامـه اجرایـی آن، هزینـه کننـد و موظفنـد گـزارش عملکـرد ایـن 

موضـوع را هـر شـش ماه یک بـار بـه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت ارسـال نمایند

9-2-4- آیین نامه اجرایی بند )ز( ماده )38( قانون برنامه پنجساله ششم
برنامـه مدیریـت سـبز )تصویب نامـه شـماره 36637/ت55490هــ مـورخ 1398/3/30 هیئـت 

محتـرم وزیـران(
هیئـت وزیـران در جلسـه 1398/3/22 بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت نیـرو و سـازمان حفاظـت 
محیط زیسـت و به اسـتناد تبصره بند )ز( ماده )38( قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی جمهوری اسـالمی ایـران - مصـوب 1395- آیین نامه اجرایی بند یادشـده را به 

شـرح زیر تصویـب کرد:
ماده 1- در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
ب- دسـتگاه های اجرایـی: دسـتگاه های موضـوع مـاده )5( قانـون محاسـبات عمومـی کشـور - 

مصـوب 1366- و مـاده )5( قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری - مصـوب 1386-.
پ- مدیریـت سـبز: مجموعـه ای از مطالعـات و اقدامـات جامع، هدفمند و مسـتمر که در سـطوح 
 مختلـف دسـتگاه های اجرایـی بـرای اسـتفاده بهینـه از منابـع و کاهش اثرات سـوء بر منابع زیسـتی 

اعمال می شود.
ت- الگـوی مصـرف: سـطحی از مصـرف منابـع کـه ضمـن تأمیـن مناسـب نیـاز، کم تریـن آثار و 

پیامدهـای زیسـت محیطی و بیش تریـن صرفه جویـی در هزینه هـا و منابـع را بـه همـراه دارد.
ث- کارکنـان: کلیـه شـاغلین در دسـتگاه های اجرایـی اعـم از نیروهـای رسـمی، پیمانـی، قرارداد 
مشـخص یـا معیـن، کارگری و شـرکتی که حسـب مـورد به تأییـد سـازمان برنامه و بودجه کشـور یا 

سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان می رسـد.
ج- ساختمان اداری: کلیه ساختمان های با کاربری اداری دستگاه های اجرایی.

مـاده 2- ارزیابـی اجـرای مدیریـت سـبز در دسـتگاه های اجرایـی بـر اسـاس مجمـوع امتیـازات 
شـاخص های شـش گانه موضـوع مـاده )3( ایـن آیین نامـه بـا لحـاظ ضرایـب اهمیت به شـرح جدول 
زیر محاسـبه می شـود و حداکثر امتیاز مدیریت سـبز در دسـتگاه های اجرایی )1000( امتیاز اسـت:
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مصرف آبمصرف انرژیشاخص
مدیریت 
پسماند

مصرف سوخت 
وسایل نقلیه

ساختمان ها و 
تجهیزات

آموزش و 
فرهنگ سازی

ضریب 
اهمیت

β1=300β2=300β3=100β4=100β5=100β6=100

مـاده 3- امتیـاز هریـک از شـاخص های شـش گانه ارزیابـی اجرای مدیریت سـبز در دسـتگاه های 
اجرایـی بـر مبنـای بندهـای زیـر بـه صـورت روش هـای تعیین شـده در پیوسـت ایـن آیین نامـه کـه 

تأییدشـده بـه مهـر دفتـر هیأت دولت اسـت، محاسـبه می شـود:
الـف- امتیـاز شـاخص  مصـرف انـرژی )SEI(: این شـاخص بر اسـاس نسـبت عکس مصـرف ویژه 
انـرژی در سـال ارزیابـی پـس از کسـر سـهم تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیـر بـه میـزان دو برابـر، بـه 
الگـوی مصـرف ویـژه انـرژی بـا اعمـال ضریـب اهمیـت شـاخص مصـرف انـرژی در ارزیابـی اجـرای 
مدیریـت سـبز بـرای سـاختمان های اداری محاسـبه می شـود. مصـرف ویژه انـرژی در سـال ارزیابی، 
معـادل مصـرف انـرژی قبـوض بـرق و گاز مصرفـی هریـک از سـاختمان های اداری بـا لحـاظ ضرایب 

تبدیـل مربوط اسـت.
تبصـره 1- در صورتـی کـه میـزان مصـرف ویـژه انـرژی در سـال ارزیابـی کم تـر از میـزان الگوی 
مصـرف ویـژه انـرژی باشـد، معادل آن منظـور می شـود و حداکثر امتیاز این شـاخص معـادل )300( 

خواهـد بود.
تبصـره 2- سـهم تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیـر نسـبت بـه مصـرف انـرژی بـر اسـاس گواهـی 

نیـرو تعییـن می شـود. صادرشـده وزارت 
 تبصره 3- میزان الگوی مصرف ویژه انرژی برای هر مترمربع زیربنای حرارتی سـاختمان بر اسـاس
 مناطـق هشـت گانه منـدرج در اسـتاندارد سـاختمان های غیرمسـکونی، تعیین معیار مصـرف انرژی و
 دسـتورالعمل برچسـب انرژی )مطابق اسـتاندارد ملی شـماره )14254( ( به تفکیک شهرستان توسط

سازمان با همکاری سازمان هواشناسی کشور تهیه و در درگاه مدیریت سبز بارگذاری می شود.
ب- امتیاز شـاخص مصرف آب )SWI(: این شـاخص بر اسـاس نسـبت مصرف سـاالنه آب منطبق 
بـر دسـتگاه شمارشـگر )کنتـور( آب با احتسـاب نصف سـهم آب بازچرخانی شـده، به میـزان مصرف 
الگـوی سـاالنه بـا توجـه به تعـداد کارکنان بـا اعمال ضریـب اهمیت شـاخص مصـرف آب در ارزیابی 

اجرای مدیریت سـبز در سـاختمان های اداری محاسـبه می شـود.
الگـوی مصـرف سـاالنه آب در سـاختمان های اداری )یـک مترمکعـب بـه ازای هـر نفـر در مـاه( 

)W0=12( سـاختمان/ مجتمـع/ واحـد مربـوط اسـت.
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تبصـره 1- در صورتـی کـه مصـرف سـاالنه آب کم تر از الگوی مصرف سـاالنه آب بر اسـاس تعداد 
کارکنـان باشـد، معـادل آن منظـور می شـود و حداکثر امتیاز این شـاخص معـادل )300( خواهد بود.
 تبصره 2- سـهم آب بازچرخانی شـده نسـبت به آب مصرفی بر اساس گواهی صادر شده وزارت نیرو

تعیین می شود.
تبصـره 3- مصـرف آب شـرب برای فضای سـبز ممنوع اسـت. در صـورت اسـتفاده از آب چاه برای 
آبیـاری فضـای سـبز، دسـتگاه اجرایـی ملزم بـه نصب دسـتگاه شمارشـگر )کنتور( هوشـمند حجمی 
آب و اخـذ پروانـه بهره بـرداری اسـت و وزارت نیـرو مکلـف اسـت از مصـارف غیرمجـاز جلوگیـری 
کنـد. در غیـر ایـن صـورت، امتیـاز دسـتگاه اجرایی در شـاخص مصرف آب صفر محسـوب می شـود. 

تشـخیص ایـن امـر بـا وزارت نیرو خواهـد بود.
تبصـره 4- وزارت نیـرو مکلـف اسـت ظـرف شـش مـاه از تاریـخ ابـالغ ایـن آیین نامـه نسـبت به 
تعییـن الگـوی مصرف آب سـاختمان های اداری اقدام و پیشـنهاد الزم را برای تصویـب هیئت وزیران 
ارایـه کنـد. تـا زمـان تعییـن الگوی جدیـد، اجـرای مدیریت سـبز در دسـتگاه های اجرایی بر اسـاس 

روش موضـوع ایـن بنـد انجام می شـود.
پ- امتیـاز شـاخص مدیریـت پسـماند عادی )WMI(: شـاخص مدیریت سـبز در پسـماند عادی، 
اسـتقرار و اجـرای تفکیـک پسـماندها در سـه دسـته کاغذ، تـر و سـایر مـواد )شیشـه، پالسـتیک و 
فلزات( اسـت و دسـتگاه اجرایی موظف اسـت زباله را به صورت تفکیک شـده به شـهرداری/ سـازمان 
مدیریـت پسـماند ذی ربـط تحویـل دهد و از شـهرداری گواهی مدیریت پسـماند دریافت کنـد. امتیاز 
ایـن شـاخص حاصل ضـرب جمـع گواهی هـای اخذشـده توسـط دسـتگاه در ضریب اهمیت شـاخص 

مدیریت پسـماند عادی اسـت.
تبصـره- شـهرداری ها/ سـازمان مدیریـت پسـماند ذی ربـط، موظفنـد پاسـخ دسـتگاه اجرایـی را 

حداکثـر ظـرف 10 روز ارایـه کننـد.
ت- امتیـاز شـاخص مصرف سـوخت وسـایل نقلیـه )SFC(: خودروهای سـواری مالکیتی دسـتگاه 
اجرایـی بایـد از نظر معیار برچسـب انرژی )موضوع اسـتاندارد ملـی شـماره )2ـ 4241( ( خودروهای 
سـبک )بنزینـی، دیزلـی و دوگانه سـوز(، مصـرف سـوخت، تعییـن معیـار انتشـار دی اکسـیدکربن و 
 دسـتورالعمل برچسـب انـرژی(، حداقل رتبه )B( برچسـب مصرف انرژی را احـراز کنند و معاینه فنی
 سبز )برتر( را در چهارچوب مقررات مربوط داشته باشند و خودروهای سواری شرکت های حمل و نقل

طـرف قـرارداد نیـز حداقل رتبه )C( برچسـب مصرف انرژی و معاینه فنی سـبز )برتر( داشـته باشـند 
و در قرارداد هـای مربـوط درج و واپایش )کنترل( شـوند.

 امتیاز این شـاخص حاصل تعداد خودروهای دارای رتبه )B( برچسـب مصرف انرژی و معاینه فنی
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در ضریـب اهمیت شـاخص مصرف سـوخت وسـایل نقلیه نسـبت به تعـداد کل خودروهـای مالکیتی 
دسـتگاه اجرایی است.

ث- امتیـاز شـاخص  سـاختمان ها و تجهیـزات )SBI(: امتیـاز ایـن شـاخص از میانگیـن مجمـوع 
امتیـاز حاصـل از داشـتن گواهی های چهارگانه زیر در ضریب اهمیت شـاخص سـاختمان و تجهیزات 

می شـود: حاصل 
C1- دارابـودن گواهی نامـه معاینـه فنـی موتورخانـه سـاختمان )مطابـق اسـتاندارد ملـی شـماره 

.))16000(
C2- دارا بودن گواهی نامه مدیریت انرژی )مطابق استاندارد ایزو )50001( (.

C3 - دارا بودن گزارش ممیزی فنی انرژی ساختمان بر اساس آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف 

انرژی در ساختمان ها موضوع تصویب نامه شماره 127470/ت48215هـ مورخ 1396/10/12.
C4 - دارابودن برچسب انرژی ساختمان مطابق با استاندارد ملی شماره )14254(.

تبصـره 1- داشـتن هریـک از گواهی هـای فـوق بـرای هـر سـاختمان امتیـاز یـک و نداشـتن آن 
امتیـاز صفـر دارد.

تبصـره 2- احـداث هرگونـه بنـا و سـاختمان توسـط دسـتگاه های اجرایـی دولتـی بایـد مطابـق 
مبحـث )19( مقـررات ملـی سـاختمان و سـایر قوانیـن و مقـررات از جمله مـاده )18( قانـون اصالح 

الگـوی مصـرف انـرژی - مصـوب 1389- باشـد.
تبصـره 3- خریـد تجهیزات جدید توسـط دسـتگاه اجرایی باید گواهی/ تأییدیه/ عالمت اسـتاندارد 
ملی کشـور را داشـته باشـد و مسـئولیت آن بر عهده رییس دسـتگاه اجرایی و نظارت بر آن بر عهده 

ذی حسـاب یا مقام مسـئول مشابه است.
ج- امتیـاز شـاخص آمـوزش و فرهنگ سـازی )TP(: شـاخص آمـوزش و فرهنگ سـازی اجـرای 
مدیریت سـبز در دسـتگاه های اجرایی، برگزاری هشـت سـاعت دوره آموزشـی با عنوان مدیریت سـبز 
در سـطح مدیران و کارکنان دسـتگاه اجرایی اسـت. امتیاز این شـاخص از نسـبت گواهی نفرسـاعت 
آموزش دیـده بـه مجمـوع هشـت سـاعت آمـوزش کل کارکنـان دسـتگاه  اجرایـی بـا اعمـال ضریـب 

اهمیـت آمـوزش و فرهنگ سـازی حاصـل می شـود.
تبصـره- محتـوای دوره های آموزشـی در دسـتورالعمل ها و راهنماهای تهیه شـده توسـط سـازمان 

مشـخص خواهد شد.
ماده 4- سـازمان موظف اسـت با مشارکت دسـتگاه های اجرایی ذی ربط، دسـتورالعمل  و راهنمای 

اجـرای مدیریت سـبز در این آیین نامـه را تهیه کند.
مـاده 5- معیـار مصـرف آب و انـرژی، قبـوض صادرشـده توسـط شـرکت های مربـوط اسـت و در 
صورتی کـه جمـع روزهـای مصـرف بیش تـر یـا کم تـر از یـک سـال باشـد، بایـد بـه نسـبت میانگین 

مصـرف تعدیل شـود.
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مـاده 6- دسـتگاه های اجرایـی موظفنـد اطالعـات عملکـرد مدیریـت سـبز را بـه صورت مسـتقل 
در درگاه مدیریـت سـبز مسـتقر در سـازمان جهـت بررسـی و ممیـزی وارد کننـد و سـازمان پـس از 
ارزشـیابی و تعییـن امتیـاز هریـک از دسـتگاه های اجرایـی، گـزارش آن  را بـه هیئـت وزیـران ارایـه 

خواهـد داد.
ماده 7- سـازمان موظف اسـت سـاالنه سـه دسـتگاه  اجرایی ملی و سـه دسـتگاه اسـتانی برتر را 
معرفی و از آنها تقدیر کند و اسـامی سـه دسـتگاه  اجرایی ملی و سـه دسـتگاه اجرایی اسـتانی دارای 

کم تریـن امتیـاز کسب شـده را ضمـن تذکر کتبـی، اعالم عمومـی کند.
ماده 8- سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور موظف اسـت عملکرد دسـتگاه ها در خصوص برنامه 
مدیریـت سـبز را که به تأیید سـازمان رسـیده اسـت، به عنـوان یکی از شـاخص های عمومـی ارزیابی 
عملکـرد دسـتگاه های اجرایـی یادشـده موضـوع مـواد )81( و )82( قانون مدیریت خدمات کشـوری1 

بـه میـزان )75( امتیـاز منظور کند.
مـاده 9- مبالـغ صرفه جویی شـده ناشـی از اجرای برنامه مدیریت سـبز در مقایسـه با سـال قبل با 
تأییـد ذی حسـاب یـا مقام مسـئول مشـابه دسـتگاه اجرایی پـس از کسـر هزینه های تعمیـر و تجهیز 
در راسـتای مدیریـت سـبز، بـه صـورت مسـاوی به کارکنـان همـان دسـتگاه اجرایـی، در چهارچوب 

قوانیـن و مقـررات از جملـه قوانیـن بودجه سـنواتی پرداخت می شـود.
تبصـره- چنانچـه امتیـاز مبالـغ صرفه جویی شـده موضـوع ایـن مـاده بـر اسـاس سـایر قوانیـن و 
مقـررات، بـرای دسـتگاه اجرایـی مربـوط مـورد محاسـبه قـرار گرفته باشـد، مبالـغ مذکور از شـمول 

مفـاد این مـاده مسـتثنا می شـوند.
مـاده 10- رییـس دسـتگاه های اجرایـی برتـر )اسـتانی و ملـی( و دسـتگاه هایی کـه بیـش از نـود 
درصـد )90%( باالتریـن امتیـاز اجـرای مدیریـت سـبز کسب شـده در همـان سـال را به دسـت آورند، 
می تواننـد کارکنـان مؤثـر در ایـن امـر را به تشـخیص خـود با اهـدای تقدیرنامـه بـا درج در پرونده و 
کمک هزینـه رفاهـی در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات حداکثر معـادل یک چهارم یک مـاه حقوق کل 

کارکنـان، از محـل اعتبـارات مصـوب مربوط، مورد تشـویق قـرار دهند.

1. ماده 81- دستگاه هاي اجرایي مکلفند براساس آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران مي رسد، 
با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابي عملکرد سازمان ]مدیریت و برنامه ریزی کشور[، مدیریت و کارمندان، 
 برنامه هاي سنجش و ارزیابي عملکرد و میزان بهره وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارش هاي

نوبه اي و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده 82- سازمان ]مدیریت و برنامه ریزی کشور[ مؤظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه هاي 
اجرایي پیگیري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملکرد دستگاه هاي اجرایي و ارزشیابي آنها در ابعاد شاخص هاي 
 اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احکام این قانون را براساس آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران

مي رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمي ارائه نماید.



فصل
5

مدیریت سبز و وظایف فردی کارکنان





فصل 5

مدیریت سبز و 
وظایف فردی 

کارکنان

49

هدف کلی:
آشنایی فراگیران با اقدامات و شیوه نامه های اجرائی مدیریت سبز در سازمان ها و وظایف کارمندان

اهداف رفتاری:
پس از مطالعه این فصل از فراگیران انتظار می رود:

با مفاهیم مدیریت منابع انسانی و سازمان سبز آشنا شوند. _
با مبانی و اصطالحات شیوه نامه مدیریت سبز آشنا شوند. _
با مراحل هشت گانه پیاده سازی   نظام   مدیریت   سبز در سازمان ها آشنا شوند. _

1-5- مدیریت منابع انسانی سبز
اصطـالح "مدیریـت منابع انسـانی سـبز" جنبه هـای مرتبط با مدیریـت منابع انسـانی در مدیریت 
محیط زیسـتی را در برمی گیـرد. بیـن بخش هـای مختلف یک سـازمان سـبز، مدیریت منابع انسـانی 
سـبز به عنـوان ابـزاری قوی کـه هدایت عوامل انسـانی را به عهـده دارد، می تواند به سـازمان ها کمک 
شـایانی نمایـد. سـازمان ها در راه تبدیل شـدن بـه سـازمان سـبز می تواننـد از فعالیت هـای مدیریـت 
منابـع انسـانی به ویـژه بـا ابـزار آموزش بـرای افزایـش تحـرک فکـری و کاری کارکنان خود اسـتفاده 
نماینـد )Yafi et al., 2021(. در سـازمان های سـبز یکـی از مهم تریـن نقش هـا برای ایجاد تفکر سـبز 
بیـن کارکنـان سـازمان، نقـش مدیران و کارشناسـان منابع انسـانی اسـت کـه می باید کارکنـان را به 
افـرادی متعهـد بـه مسـائل زیسـت محیطی تبدیـل کنـد. بـرای کسـب اهـداف زیسـت محیطی باید 
مسـائل زیسـت محیطی در سیاسـت های مختلـف مدیریـت منابع انسـانی ازجمله جذب و اسـتخدام، 
آمـوزش، ارزیابـی عملکرد و پاداش تعریف و اجرایی شـود. مدیریت منابع انسـانی سـبز در کنار سـایر 
شـاخه های مدیریـت سـبز )نظیـر تولیـد سـبز، سـرمایه گذاری سـبز و بازاریابـی سـبز( محـور بخش 
وسـیع و روبه  رشـدی از مطالعات مدیریت و به ویژه مدیریت منابع انسـانی شده اسـت. مدیریت منابع 
انسـانی سـبز در واقع، اساسـی ترین مؤلفه پایداری سـازمانی اسـت کـه موجب همگرایـی و هم افزایی 
وجـوه مختلـف مدیریـت سـبز می شـود و بـرای اتخاذ رویکرد سـبز، جنبـه امکان پذیری را تسـهیل و 
فراهـم می سـازد تـا صنعت سـبز، اقتصاد سـبز و جامعه سـبز را به سـهم خـود فراهـم آورد. در واقع، 
سـرمایه انسـانی سـبز در تمـام وجـوه مدیریـت سـبز و در ارتباط بـا سـایر مؤلفه ها، معمـوالً به عنوان 
 مؤلفـه نخسـت ظاهـر می شـود. بـه همیـن دلیـل، حجـم مطالعـات منابـع انسـانی سـبز نسـبت بـه

سایر ابعاد مدیریت سبز، قابل توجه است. 
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2-5- مفاهیم و اصطاحات شیوه نامه مدیریت سبز
 در شـیوه نامه مدیریت سـبز- مصادیق و فرایند اجرا، که توسـط سـازمان حفاظت محیط زیسـت و

سـازمان برنامـه و بودجـه در راسـتای پیاده سـازی نظـام مدیریـت سـبز در دسـتگاه های اجرایـی و 
نهادهـای عمومـی غیر دولتـی تدویـن شده اسـت برخـی مفاهیـم و اصالحـات مرتبـط بـا موضـوع به 

شـرح ذیـل ذکر شـده اسـت:
مدیریـت سـبز: مجموعـه ای از مطالعـات و اقدامـات جامـع، هدفمنـد و مسـتمری اسـت کـه در 
سـطوح مختلـف دسـتگاه های دولتـی و غیـر دولتـی صورت می گیـرد تا وضعیـت موجود سـازمان را 

در جهـت نیل بـه وضعیـت دولـت سـبز ارتقـاء و تداوم بخشـد.
گـروه سـبز: تشـکلی اسـت از مسـئولین و اعضـاء کارگـروه تخصصـی مدیریـت سـبز کـه در 
دسـتگاه های اجرائـی، ادارات، شـرکت های دولتـی، سـازمان های دولتـی و... از افـراد آگاه بـه اصـول 
پایـه زیسـت محیطی و بـا هـدف نظارت بـر صرفه جویی و کاهـش مصـارف روزمره، زیر نظـر باالترین 

مقـام اجرایـی سـازمان تعییـن می شـوند.
ایسـتگاه سـبز: مکانـی اسـت بـا فضاهـای بسـته و مشـخص جهت نگهـداری مـواد تفکیک شـده 

توسـط کارکنـان کـه درمسـیرهای پُـر تـردد سـاختمان های اداری ایجـاد می گـردد.
اتـاق سـبز: یـک فضـای بسـته در داخـل محوطـه وزارتخانه هـا یـا سـازمان ها و مراکز مـورد نظر 
ایجـاد می گـردد. کلیـه مـواد و کاالهای تفکیک شـده به این اتاق منتقل شـده و سـپس از ایـن اتاق ها 

بـه مراکـز سـبز و یا مسـئولین ذیربط شـهرداری تحویـل می گردد.
 ویژگی های اتاق سـبز: 1- در محوطه هر سـازمان یا در محلی که در دسـترس کلیه ساختمان های
 وزارتخانه یا سازمان بوده و در ارتباط مستقیم با معابر پُر تردد باشد قرار دارد. 2- مرکزیت کلیه ایستگاه های

سبز ساختمان ها، اتاق سبز می باشد. 3- رابط بین ایستگاه سبز و مرکز سبز هر استان می باشد.
مرکز سـبز: مرکز سـبز در هر شـهر یا اسـتان توسـط مسـئولین ذیربط شـهرداری ایجاد می گردد 
تـا کلیـه کاالهـای تفکیک شـده از مبـدأ از طریـق اتاق هـای سـبز بـه ایـن مراکـز جهـت بازیافـت و 
اسـتفاده مجـدد منتقـل گـردد. مرکـز سـبز در هر اسـتان نقـش اصلـی بازیافـت و اسـتفاده مجدد از 

مـواد زائـد جامـد را عهده دار اسـت.

3-5- پیاده   سازی   نظام   مدیریت   سبز
براسـاس دسـتورالعمل و راهنمـای اجـرای آیین نامـه نظـام مدیریـت سـبز کـه به اسـتناد ماده 4 
آیین نامـه اجرایـی مدیریـت سـبز در جلسـه مـورخ 10/ 1398/07 بـا مشـارکت نمایندگان دسـتگاه 
اجرایـی ذیربـط بررسـی، در تاریـخ 1398/07/07 نهایـی و توسـط دبیرخانه نظام مدیریت سـبز دفتر 
 ارزیابی زیسـت محیطی سازمان حفاظت محیط زیست منتشـر شده است )رحمتي و حامدی، 1398(،

مراحل اجرای نظام مدیریت سبز در دستگاه اجرایی دارای 8 مرحله به شرح ذیل است )شکل 6(.
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بـراي پیاده سـازي نظـام مدیریـت سـبز در دسـتگاه اجرایـي الزم اسـت مراحل هشـت گانه زیر به 
اجـرا گردد: ترتیب 

1-3-5- مرحله اول: برگزاری دوره آموزش عمومی مدیریت سبز
بـراي آشـنایي بـا فرآینـد اجـراي نظـام مدیریـت سـبز الزم اسـت در مرحلـه اول نماینـدگان و 
مسـئوالن مرتبـط بـا پیاده سـازي نظـام مدیریت سـبز بـا کلیات و نحـوه اجراي مدیریت سـبز آشـنا 
شـوند و در مراحـل بعـدي دوره هـاي آموزشـي تخصصي مدیریت سـبز در بخش هـاي مختلف انرژي، 
آب، حمـل و نقـل، مدیریـت پسـماند و... متناسـب بـا نـوع مشـاغل و فعالیت هـاي مرتبط با دسـتگاه 
اجرایـي برگـزار گـردد. برگـزاري دوره بـا هدف ارتقـاي دانش و ارتقـاي فرهنگ زیسـت محیطي کلیه 
کارکنـان شـاغل در دسـتگاه اجرایي اعـم از مدیران، معاونین، کارشناسـان، کارکنان اداري و پرسـنل 
خدماتـي بـا توجـه به تعـرف ارائه شـده در مـاده 1 آیین نامه اجرایي مدیریت سـبز صـورت مي گیرد. 
ایـن دوره مي توانـد در قالـب 2 کارگاه 4 سـاعته و به مدت 8 سـاعت برگزار گـردد. محتواي دوره هاي 
آمـوزش تخصصـي مدیریـت سـبز بر حسـب نـوع فعالیت و شـاخص هاي مدیریـت سـبز مي تواند در 

کارگروه هـاي مدیریـت سـبز دسـتگاه هاي اجرایـي تعیین و بـه مرحله اجـرا درآید.

 

شکل 6- مراحل 8 گانه پیاده سازی نظام مدیریت سبز در دستگاه های اجرائی



52

فصل 5

مدیریت سبز و 
وظایف فردی 

کارکنان

2-3-5- مرحله دوم: ایجاد ساختار مدیریت سبز
ایجـاد سـاختار نظام منـد مدیریتي براي پیاده سـازي نظام مدیریت سـبز در دسـتگاه اجرایي نقش 
به سـزایي در موفقیـت و پیشـبرد اهـداف مدیریـت سـبز دارد. این سـاختار مي تواند به صـورت فرآیند 
سلسـه مراتبـي از باالتریـن مقـام دسـتگاه اجرایي شـروع و به پایین ترین رده هاي شـغلي دردسـتگاه 

اجرایي ختم شـود. ایجاد سـاختار مدیریت سـبز شـامل 6 اقدام به شـرح زیر مي باشـد )شـکل 7(:

 

شکل 7- ایجاد ساختار نظام مدیریت سبز در دستگاه اجرایي

بـا توجـه بـه این کـه دامنـه فعالیت هاي دسـتگاه اجرایـي و همچنین شـاخص هاي مدیریت سـبز 
متنوع و وسـیع مي باشـد الزم اسـت ابتدا کارگروه مدیریت سـبز متشـکل از اعضاي زیر شـکل بگیرد:

الف-کارگروه مدیریت سبز

- مدیـر HSE یـا دفتـر محیط زیسـت دسـتگاه اجرایـي/ در صورت عـدم وجود به تشـخیص مقام 
عالي دسـتگاه )دبیـر کارگروه(

- نماینده معاونت توسعه مدیریت / منابع انساني )عضو کارگروه(
- نماینده امور پشتیباني / فني و مهندسي )عضو کارگروه(

- نماینده امور اداري )عضو کارگروه(
- نماینده امور آموزش )عضو کارگروه(

ایـن اعضـا بنـا بـه تشـخیص دبیـر کارگـروه و یـا پیشـنهاد سـایر اعضـا مي توانـد افزایـش یابـد. 
دبیـر کارگـروه پـس از قطعـي شـدن اعضـاي کارگروه باید نسـبت بـه صدور احـکام اعضـاي کارگروه 
مدیریـت سـبز توسـط مقام مجـاز )عالي ترین مقـام دسـتگاه اجرایي یا معاون دسـتگاه( اقـدام نماید. 
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تدویـن خـط مشـي مدیریـت سـبز و نصب العین قـراردادن آن در دسـتگاه اجرایـي و ایجاد سـاز و کار 
اجرایـي به منظـور گـردش اطالعـات و بازخـورد اقدامـات و فعالیت هـاي صـورت گرفتـه در خصـوص 
پیاده سـازي نظـام مدیریـت سـبز مي توانـد در پیشـبرد اهـداف مدیریـت سـبز مؤثر باشـد. همچنین 
بهره گیـري از نظـام پیشـنهادات، انتقـادات و یـا بهبود فرآیندها مسـتقر در دسـتگاه اجرایـي مي تواند 

مفید باشـد.

ب- کارگروه های تخصصی مدیریت سبز

به منظـور برنامه ریـزي بهتـر و پیاده سـازي شـاخص هاي تخصصـي مدیریت سـبز، کارگـروه عالي 
 مدیریت سـبز مي تواند نسـبت به تشـکیل کارگروه هاي تخصصي در دسـتگاه اجرایي متناسـب با نوع

فعالیت هـا و شـاخص هاي مدیریـت سـبز اقـدام نماید. ایـن کارگروه هـاي تخصصي مي تواند متشـکل 
از اعضـاي مرتبـط بنا بـه تشـخیص و تصویب کارگروه مدیریت سـبز شـامل موارد ذیل باشـد:

کارگروه تخصصي مدیریت مصرف انرژي _
کارگروه تخصصي مدیریت مصرف آب _
کارگروه امور پشتیباني، تدارکات، تجهیزات و حمل و نقل _
کارگروه تخصصي مدیریت پسماند _
کارگروه تخصصي آموزش و فرهنگ سازي _

 پیشنهادات تخصصي نهایي شده در هر یک از کارگروه هاي تخصصي باید در کارگروه مدیریت سبز
دسـتگاه مـورد بررسـي و در صـورت تصویـب توسـط مقام عالي یـا معاونـت مربوط ابالغ و بـه مرحله 

اجـرا درآید.

3-3-5- مرحله سوم: انجام خود ممیزی
پـس از تشـکیل کارگـروه مدیریت سـبز و کارگروه هاي تخصصي اولین اقدام بررسـي و شناسـایي 
وضـع موجود و خودممیزي بر اسـاس شـاخص هاي مدیریت سـبز اسـت. الزم اسـت قبـل از هر گونه 
عملیـات اجرایـي مرتبـط بـا پیاده سـازي نظـام مدیریـت سـبز، وضعیـت موجـود دسـتگاه متناسـب 
بـا شـاخص هاي شـش گانه مدیریـت سـبز )انـرژي، آب، پسـماند، خـودرو، سـاختمان و تجهیـزات و 
آمـوزش( در قالـب چـک لیسـت هاي عملیاتـي شناسـایي و خودممیـزي شـود. ایـن اقـدام مي توانـد 
متناسـب بـا فعالیت هـاي اجرایـي که بـه تفکیک شـاخص ها در بخش هاي آتي تشـریح خواهد شـد، 

قبـل از اجـرا انجـام پذیرد.
بـا شناسـایي وضـع موجـود و خودممیـزي قبـل از پیاده سـازي نظـام مدیریـت سـبز، مي تـوان 
عملکـرد دسـتگاه را در اجـراي برنامه مدیریت سـبز به صورت دوره اي مورد مقایسـه قـرار داده و نحوه 

پیشـرفت اقدامـات و همچنیـن کسـب امتیـازات الزم را رصد کرد.
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4-3-5- مرحله چهارم: تحلیل نتایج خودممیزی
نتایـج بدسـت آمده از مرحلـه شناسـایي وضـع موجـود و خودممیـزي بـا حضـور کارشناسـان و 
متخصصـان مرتبـط مـورد تحلیـل قـرار مي گیرد و الزم اسـت نقاط ضعـف و قوت بـه تفکیک هر یک 

از شـاخص هاي مدیریـت سـبز در قالـب چـک لیسـت مورد شناسـایي واقع شـوند.

5-3-5- مرحله پنجم: شناسایی فرصت های بهبود
پـس از شناسـایي نقـاط ضعـف و قوت مرتبـط با اجراي نظـام مدیریت سـبز در دسـتگاه اجرایي، 
 فرصت هاي بهبود فرآیند در کارگروه هاي تخصصي مدیریت سـبز و با توجه به شـرایط سازماني از نظر

اجرا )منابع مالي و نیروي انساني(، در فرآیند اجراي مدیریت سبز مورد شناسایي قرار مي گیرند.

6-3-5- مرحله ششم: اولویت بندی و تعیین پروژه
ایـن مرحلـه مهم تریـن بخش اجراي نظام مدیریت اسـت، پس از شناسـایي درسـت وضع موجود، 
خودممیـزي فرآینـد، تشـخیص نقـاط ضعـف و قـوت و تعییـن فرصت هاي بهبـود مي توان نسـبت به 
اولویـت بنـدي و تعییـن پروژه هـاي اجرایـي اقـدام نمـود. کارگروههاي تخصصـي باید پـس از تعیین 
فرصت هـاي بهبـود نسـبت بـه اولویت بنـدي پروژه ها از نظـر زماني کوتـاه مدت، میان مـدت و حتي 
بلندمـدت برنامـه عملیاتـي را تدوین و به تصویب کارگروه مدیریت سـبز برسـانند تـا در صورت تأیید 

و ابـالغ بـه مرحله اجـرا درآید.

7-3-5- مرحله هفتم: اجرا و کنترل
پروژه هـاي تعیین شـده پـس از تأییـد کارگـروه مدیریـت سـبز و ابالغ توسـط مقام ذي صـالح، در 
دسـتگاه اجرایـي بایـد متناسـب بـا برنامـه زماني تعیین شـده و توسـط افـراد یا شـرکت هاي صاحب 
صالحیـت بـه مرحلـه اجـرا درآیـد. کارگـروه تخصصـي مربوطـه نیـز بایـد بـر فرآینـد اجـراي پروژه 
به صـورت دوره اي کنتـرل نمایـد تـا پـروژه بتوانـد در زمـان تعیین شـده اجرایـي شـود و هـر زمـان 

تشـخیص داد کـه اجـراي پـروژه موفقیـت آمیـز نبـود نسـبت بـه توقف یـا تغییـر آن اقـدام نماید.

8-3-5- مرحله هشتم: نظارت و پایش
ضمانـت اجرایـي هـر برنامـه یـا پـروژه نظـارت دقیـق بـر فرآینـد اجـراي آن و همچنیـن پایـش 
مسـتمر آن در طـول زمـان اجـراي طـرح اسـت و ایـن مرحلـه مي بایسـت توسـط کارگـروه مدیریت 

سـبز بـا همـکاري کارگـروه تخصصـي مربـوط مـورد اعمـال قـرار گیرد.
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هدف کلی:
 آشنایی فراگیران با نحوه اجرا و امتیازدهی شاخص های مدیریت سبز در سازمان های دولتی

اهداف رفتاری:
پس از مطالعه این فصل از فراگیران انتظار می رود:

شاخص های اجرائی مدیریت سبز در سازمان ها را بشناسند. _
با شاخص مدیریت مصرف انرژی آشنا شوند. _
با شاخص مدیریت مصرف آب آشنا شوند. _
با شاخص مدیریت پسماند عادی آشنا شوند. _
با شاخص مدیریت مصرف سوخت وسایل نقلیه آشنا شود. _
با شاخص مدیریت ساختمان ها و تجهیزات آشنا شود. _
با شاخص آموزش و فرهنگ سازی آشنا شود.  _

1-6- شاخص مدیریت مصرف انرژی
مدیریـت مصـرف انـرژي یکـي از مهم تریـن شـاخص هاي مدیریت سـبز اسـت که بایـد در فرآیند 
اجـراي نظـام مدیریـت سـبز مـورد توجـه قـرار گیرد. بـا توجـه بـه آیین نامه اجرایـي مدیریت سـبز، 
30% از کل امتیـاز مدیریـت سـبز بـه مدیریت مصـرف انرژي اختصاص یافته اسـت. مطابـق آیین نامه 
اجرایـي مدیریـت سـبز در بخـش مدیریـت مصـرف انـرژي بـراي محاسـبه شـاخص باید چنـد اقدام 

اساسـي ذیل صـورت پذیرد:
1- اقدامات اصولی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص باید انجام دهد شامل موارد زیر است:

الف- تعیین زیربناي حرارتي کل ساختمان )ها( به مترمربع به تفكیك ساختمان هاي مستقل
تبصـره 1- زیربنـاي حرارتـي یـا مفیـد سـاختمان شـامل مجمـوع سـطح زیربنایـي فضاهـاي 
کنترل شـده در یـک سـاختمان اسـت کـه بایـد مورد محاسـبه قـرار گیرد و معمـوال این مسـاحت در 
سـاختمان هاي دولتي محاسـبه و در سـامانه سـازمان امور اداري و اسـتخدامي کشـور ثبت شده است.

تبصـره 2- زیربنـاي حرارتـي براي دسـتگاه مورد نظر صرفاً مشـمول سـاختمان هایي اسـت که در 
حیطـه اختیارات وظایف آن دسـتگاه مي باشـد.

تبصـره 3- در صورتي کـه سـاختمان مرتبـط بـا دسـتگاه اجرایي از نظـر اداري متعلق به دسـتگاه 
دیگـري یـا اسـتیجاري مي باشـد بایـد بـا هماهنگي دسـتگاه اجرایـي ذي ربـط از نظر زیربنـاي مفید 
سـاختمان مورد تفکیک و محاسـبه قرار گیرد. کسـب موافقت سـازمان امور اداري و اسـتخدامي و یا 

ادارات تابعـه در ایـن خصـوص الزامي مي باشـد.
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ب- تعییـن میـزان مصـرف انـرژي )بـرق و گاز( بـر اسـاس قبـوض در طـول سـال مـورد ارزیابـي 
)از ابتـداي سـال تـا انتهـاي سـال( بر حسـب کیلووات سـاعت بـه تفکیک هـر یک از سـاختمان هاي 
مسـتقل در صـورت وجـود )در صـورت عدم سـنخیت قبـوض در ابتـدا و یـا انتهـاي سـال، از طریـق 

میانگیـن معادل سـازي شـود(.
ج- تعیین سهم میزان مصرف انرژي تجدیدپذیر و محاسبه درصد آن به کل انرژي مصرفي

تبصـره: در صـورت اسـتفاده از انـرژي تجدیدپذیـر اخـذ گواهي میـزان مصرف انـرژي تجدید پذیر 
از وزارت نیـرو یـا ادارات تابعه الزامي اسـت.

د- تعییـن الگـوي مصـرف ویـژه انـرژي بر حسـب اقلیم منطقـه )از طریق سـازمان هواشناسـي و 
ادارات تابعـه( مطابـق اسـتاندارد ملـي تعییـن معیـار مصرف انـرژي در سـاختمان هاي غیرمسـکوني 
 )اسـتاندارد ملي شـماره )14254( (. در جدول )1( تقسـیم بندی 8 گانه اقلیمی کشور و در جدول )2(

شاخص مصرف انرژی ساختمان غیر مسکونی ایده آل در اقلیم های مختلف  مشخص شده است.

جدول 1- تقسیم بندی 8 گانه اقلیمی کشور

نوع اقلیمردیف
میانگین 

حداکثر دما در 
˚c تابستان

میانگین 
رطوبت نسبی 
در تابستان %

میانگین 
حداقل دما در 

˚c زمستان

میانگین 
رطوبت نسبی 
در زمستان %

نمونه 
شهر

سراب75-1065- تا 5-55-3045-25بسیار سرد1
تبریز75-1065- تا 5-40-4025-35سرد2
رشتبیش تر از 560-0بیش تر از 3060-25معتدل و بارانی3
مغانبیش تر از 560-0بیش تر از 3550-30نیمه معتدل و بارانی4
تهران60-540-450-4020-35نیمه خشک5
زاهدان50-535-200-4515-35گرم و خشک6
اهواز70-1060-305-5020-45بسیار گرم و خشک7
بندرعباسبیش تر از 2060-10بیش تر از 4060-35بسیار گرم و مرطوب8

kWh/m2/year جدول 2- شاخص مصرف انرژی ساختمان غیرمسکونی ایده آل در اقلیم های مختلف بر حسب

اقلیم
شاخص

ساختمان خصوصیساختمان دولتی
2.180120
4.364152
574124
664117
786121
891197
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 2- محاسـبه شـاخص مصرف انرژی بر اسـاس فرمول )1( پیوسـت آیین نامه اجرایی مدیریت سبز
)در ضمیمه شماره 1 در پایان جزوه آورده شده است(

3- اقدامات اجرایی برای دستیابی به شاخص مدیریت مصرف انرژی
براي کسـب حداکثر امتیاز شـاخص مدیریت مصرف انرژي در دسـتگاه اجرایي، انجام فعالیت هاي 
زیـر بـا هماهنگـي و نظارت کارگـروه تخصصي مدیریـت مصرف انـرژي و دبیرخانه کارگـروه مدیریت 

سـبز توصیه مي شود:
الـف- پیاده سـازي اسـتاندارد ملـي 14254 بـا عنـوان تعیین معیار مصـرف انرژي سـاختمان هاي 
غیر مسـکوني با اسـتفاده از خدمات مشـاورین و شـرکت هاي بازرسـي ذي صالح مورد تأیید سـازمان 

ملي اسـتاندارد 
 ب- اجـراي مبحـث نوزدهـم مقـررات ملـي سـاختمان با عنـوان صرفه جویـي در مصـرف انرژي و

انجـام ممیـزي فنـي انـرژي سـاختمان، بـا اسـتفاده از خدمـات مشـاورین و شـرکت هاي تخصصـي 
ذي صـالح مـورد تأییـد سـازمان ملي اسـتاندارد

ج- اجراي گام به گام فعالیت هاي اجرایي مرتبط با مدیریت مصرف انرژي )شکل 8(

 

شکل 8- شاخص های مدیریت سبز در مدیریت مصرف انرژی
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به منظـور بهینه سـازي مصـرف انـرژي و دسـتیابي بـه شـاخص مدیریـت مصـرف انرژي و کسـب 
 حداکثـر امتیـاز الزم مطابق با آیین نامه مدیریت سبز،پیاده سـازي مجموعه فعالیتهـاي اجرایي 5 گانه

بخـش مصـرف انـرژي در قالـب چک لیسـتی تهیه شـده اسـت کـه در ضمیمه شـماره 2 ایـن جزوه 
آمده اسـت.

2-6- شاخص مدیریت مصرف آب
مدیریـت مصرف منابع آب نیز همانند شـاخص مدیریت مصرف انـرژي از اهمیت ویژه اي برخوردار 
 اسـت و 30% از کل امتیـازات مدیریت سـبز به عبارتـي 300 امتیاز از 1000 امتیـاز، مطابق آیین نامه

اجرایي مدیریت سبز مصوب هیئت وزیران به شاخص مصرف آب اختصاص یافته است. 
1- اقداماتـی اصولـی کـه دسـتگاه در زمینـه اجـرای ایـن شـاخص بایـد انجـام دهد شـامل موارد 

زیر اسـت:
الـف- تعییـن میزان مصرف سـاالنه آب سـاختمان)ها( منطبق بر دسـتگاه شمارشـگر )کنتور( آب 

بـه تفکیـک هر مجتمع یا سـاختمان مسـتقل در صـورت وجود. 
ب- تعیین سـهم آب بازچرخاني شـده نسـبت به آب مصرفي و اخذ گواهي وزارت نیرو و یا ادارت 

تابعـه در این خصوص.
ج- تعییـن کل کارکنـان اعـم از رسـمي، پیمانـي، قرارداد مشـخص یـا معین، کارگري و شـرکتي 
دسـتگاه مـورد تأییـد سـازمان امور اداري و اسـتخدامي کشـور یا اسـتان مطابق با تعریـف مندرج در 

آیین نامـه اجرایـي مدیریت سـبز.
 تبصـره: در صـورت بیـش از یـک سـاختمان مسـتقل مـوارد فـوق بـه تفکیـک مجتمـع یـا واحد 

مشخص شود.
2- محاسبه شاخص مصرف آب بر اساس فرمول 2 پیوست آیین نامه اجرایی مدیریت سبز

3- اجرای اقدامات عملی به منظور دستیابی به شاخص مصرف آب
قرار گرفتن کشـور ایران در کمربند خشـک اقلیمي جهان باعث شـده تا کشـور ما حدود یک سوم 
 میانگیـن جهانـي بارندگي داشـته باشـد و همچنین سـه برابر میانگیـن جهاني با تبخیر مواجه باشـد.

لـذا حفاظـت از منابـع آب موجـود از اهمیـت به سـزایي برخوردار اسـت و رعایت اقدامات متناسـب با 
مدیریـت مصـرف منابع آب و پیاده سـازي آن در دسـتگاه هاي اجرایي بر اسـاس چک لیسـت مدیریت 
مصـرف آب مي توانـد در دسـتیابي بـه شـاخص مصـرف آب مؤثـر باشـد )در ضمیمه شـماره 2 جزوه 

آمده اسـت(. برخـی از اقدامـات اجرایی شـاخص مصرف آب در شـکل )9( ذکر شـده اسـت.
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شکل 9- برخی از اقدامات اجرایی شاخص مصرف آب

3-6- شاخص مدیریت پسماند عادی
1- اقداماتی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص باید انجام دهد شامل موارد زیر است:

الـف- تفکیـک پسـماندها در سـه دسـته کاغـذ، تَـر و سـایر )شیشـه، پالسـتیک و فلـزات( و اخذ 
گواهینامـه تفکیـک مدیریـت پسـماند از شـهرداری یـا سـازمان مدیریت پسـماند

ب- تعیین زیربنای ساختمان ها به تفکیک مجتمع یا واحد
ج- اخذ موافقت شـهرداری محل یا سـازمان مدیریت پسـماند مبنی بر ارائه پسـماند تفکیک شـده 

به مبـادی ذیربط
 2- محاسـبه شـاخص مدیریت پسـماند بر اساس فرمول 3 پیوسـت آیین نامه اجرایی مدیریت سبز

)ضمیمه شماره 1 جزوه(
3- اقدامات اجرایی به منظور دستیابی به شاخص مدیریت پسماند عادی

 مطابـق تعریـف منـدرج در قانون مدیریت پسـماند، پسـماند به مـواد جامد، مایـع و گاز )به غیر از
فاضـالب( گفتـه مي شـود کـه به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم حاصـل از فعالیـت انسـان بـوده و از 
نظـر تولیدکننـده زائـد تلقي مي شـود و شـامل 5 دسـته عادي، پزشـکي، ویـژه، صنعتي و کشـاورزي 
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تقسـیم بندي مي شـوند. بـا توجـه به نـوع فعالیت دسـتگاه هاي اجرایي عمده پسـماند تولیـدي از نوع 
پسـماند عادي مي باشـد.

پسماندهای عادی در ساختمان های اداری شامل موارد زیر هستند:
الف- پسماندهای تَر )باقی مانده مواد غذایی و سایر پسماندهای فاسد شدنی و دارای رطوبت(.

 ب- پسـماندهای خشـک شـامل: کاغذ و کارتن، شیشـه، پالسـتیک، ضایعات چوبی، نان خشک و
پسماندهای فلزی غیر صنعتی.

ج- نخاله هـای سـاختمانی شـامل: بتـون، آجـر و مصالـح سـاختمانی، خـاک و سـنگ، زایـدات 
آسـفالت،  السـتیک های موجـود در بتـن و اقـالم چوبـی.

 به منظـور مدیریـت پسـماندهاي عـادي در دسـتگاه اجرایي الزم اسـت نسـبت به ایجاد سـاختار و
سیسـتم مدیریتـي و ممیـزي پسـماند در مجتمع هـا یـا سـاختمان هاي اداري اقـدام شـود و پـس 
از شناسـایي دقیـق انـواع پسـماندهاي عـادي نسـبت بـه کاهـش، تفکیـک و بازیافـت پسـماندها در 
بخش هـاي مختلـف اداري و به ویـژه رسـتوران ها مطابـق چک لیسـت تبیین شـده برنامه ریزي شـود 

)ضمیمـه شـماره 3 جزوه(.
شـاخص های مدیریـت پسـماند بـه طورخالصـه در شـکل )10( و تفکیـک پسـماندهای عادی در 

محیط اداری در شـکل )11( درج شـده اسـت.

 

شکل 10- نمایی کلی از شاخص های مدیریت پسماند
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شکل 11- تفکیک پسماندهای عادی در محیط اداری

نظـر بـه اینکـه در دسـتگاه هاي اجراي مصـرف کاغذ زیاد بـوده و عدم مدیریت صحیـح و یا اصولي 
 آن منجر بـه پسـماند تولیـدي زیـاد کاغـذ مي گـردد و همچنیـن به منظـور اجـراي بهینـه تفکیـک و
 جداسـازي پسـماندهاي عادي در بخش هاي اداري و رسـتوران ها پیشـنهاد می گردد از برخی اقدامات

اصولـی و بعضـی پرسشـنامه ها )به تفکیک بخش اداري و رسـتوران( اسـتفاده شـود )ضمیمه شـماره 
جزوه(.  3

4-6- شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه
1- اقداماتی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص باید انجام دهد شامل موارد زیر است:

الف- تعیین تعداد کل خودروهاي مالکیتي
ب- تعییـن تعـداد خودروهـاي مالکیتي دسـتگاه اجرایـي داراي معاینـه فني )حداکثـر رتبه B( و 

داراي معاینـه فني سـبز )برتر(
ج- تعییـن تعـداد خودروهـاي سـواري شـرکت هاي حمل و نقل طـرف قـرارداد داراي معاینه فني 

)حداکثـر رتبـه C( و داراي معاینه فني سـبز )برتر(
تبصره: در صورت دارا بودن بیش از یک ساختمان مستقل به تفکیک مجتمع یا واحد ارائه شود.

2- محاسـبه شـاخص مصـرف سـوخت وسـایل نقلیـه بـر اسـاس فرمـول 3 پیوسـت آییـن نامـه 
اجرایـی مدیریـت سـبز )ضمیمـه شـماره 1 جـزوه(

3- اقدامات اجرایی به منظور دستیابی به شاخص مصرف سوخت وسائط نقلیه
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در آیین نامـه اجرایـي مدیریـت سـبز، در رابطه با شـاخص مصرف سـوخت وسـائط نقلیـه صرفاً به 
اخـذ معاینـه فنـي خـودرو بسـنده شده اسـت، در صورتي کـه هـدف مدیریت سـبز در بخـش خودرو 
عالوه بـر مـوارد فـوق راهکارهـا و اقدامـات الزم در جهـت اسـتفاده کم تـر از خودروهـاي شـخصي و 
بهره گیـري از سـایر وسـائط نقلیـه از جمله خودروهاي عمومي و یا وسـائط حمل و نقل عمومي اسـت. 
هـدف اصلـي کاهـش مصـرف انرژي در بخـش سـوخت و مهم تر از آن کاهـش آلودگي هوا در سـطح 
کالن شـهرها مي باشـد. نظـر بـه اهمیـت موضـوع راهکارهـا و اقدامات پیشـنهادي در جهت شـاخص 
مصـرف سـوخت،  در این خصوص چک لیسـتی تهیه شده اسـت )ضمیمه شـماره 2 جـزوه( که توصیه 
مي گـردد، ولیکـن چـون در آیین نامـه اجرایـي مدیریت سـبز صرفـاً به معاینه فني اشـاره شده اسـت، 

لـذا اجـراي آن الزامي نمي باشـد.

5-6- شاخص ساختمان ها و تجهیزات
1- اقداماتی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص باید صورت گیرد شامل موارد زیر است:

الـف- تعییـن زیربنـاي سـاختمان )در صورت بیش از یک سـاختمان مسـتقل بـه تفکیک مجتمع 
یـا واحد اقدام شـود(

 ب- ارائه و یا اخذ گواهینامه معاینه فني موتورخانه ساختمان )مطابق استاندارد ملي شماره 16000(
از طریق شرکت هاي بازرسي ذي صالح مورد تأیید سازمان ملي استاندارد.

 ج- ارائه و یا اخذ گواهینامه مدیریت انرژي )مطابق اسـتاندارد ایزو 50001(، از طریق مشـاورین و
یا شرکت هاي تخصصي ذي صالح مورد تأیید سازمان ملي استاندارد / سازمان برنامه و بودجه.

 د- ممیزي فني انرژي مطابق آیین نامه اجرایي ماده 15 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي از طریق
مشاورین و یا شرکت هاي تخصصي ذي صالح مورد تأیید سازمان ملي استاندارد / سازمان برنامه و بودجه.

ه- ارائـه و یـا اخـذ برچسـب انرژي سـاختمان مطابق با اسـتاندارد ملـي شـماره 14254، از طریق 
شـرکت هاي بازرسـي ذي صالح مـورد تأیید سـازمان ملي اسـتاندارد.

و- رعایـت الزامـات مبحـث 19 مقـررات ملـي سـاختمان در احـداث هرگونـه بنـا و سـاختمان از 
طریـق خدمـات مشـاوره فنـي و مهندسـي یا شـرکت هاي تخصصـي ذي صالح مـورد تأیید سـازمان 

ملـي اسـتاندارد / سـازمان برنامـه و بودجه.
ح- دارا بودن گواهي، تأییدیه و یا عالمت استاندارد در خرید تجهیزات جدید.

2- محاسبه شاخص ساختمان ها و تجهیزات بر اساس فرمول 5 پیوست آیین نامه مدیریت سبز
3- اقدامات اجرایی مرتبط با شاخص ساختمان و تجهیزات

بخـش سـاختمان و تجهیـزات بـه لحـاظ گسـتردگي و نـوع فعالیت هـاي اجرایـي از تنـوع باالیي 
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برخـوردار اسـت و براي کسـب گواهینامه هاي فني مندرج در بند 2 مسـتلزم اقدامـات و فعالیت هایي 
متناسـب بـا دسـتورالعمل ها و اسـتانداردهاي مصوب مربوط اسـت.

از جمله اقدامات مي تواند موارد زیر باشد:
 عایق کاري حرارتي پوسـته خارجي سـاختمان )عایق کاري حرارتي سقف و دیوارهایي که با محیط _

بیـرون در تمـاس هسـتند و یـا فضاهایـي کـه از نظر دمایي کنترل نمي شـوند و سـقف پیلـوت الزامي 
 اسـت( با عایق هاي حرارتي معدني )مانند پشـم شیشـه، پشـم سنگ و پشم سـرباره آهن( یا عایق هاي

حرارتي پلیمري مانند پلي استایرن انبساطي )یونولیت( و... با ضخامت حداقل 5 سانتي متر.
نصب پنجره هاي دو جداره با قاب هاي آلومینیومي، چوبي و یا PVC استاندارد و... _
عایـق کاري حرارتـي کانال هـاي هوا، لوله هاي تأسیسـات و سیسـتم تولید آب گرم بـا عایق هاي  _

حرارتـي معدني یا عایق هاي اسـفنجي.
نصـب سیسـتم هاي کنترل کننـده موضعي دما نظیر شـیرهاي ترموسـتاتیک بـر روي رادیاتورها  _

یا ترموسـتات هاي دیـواري بـراي فن کویل.
نصب سیستم هاي کنترل مرکزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازه گیري دماي هواي محیط. _
اینرسـي حرارتـي جدارهـا بـراي سـاختمان هاي بـا کاربري مسـکوني و غیرمسـکوني )اسـتفاده  _

منقطـع یـا دائم(.
جهت گیري سـاختمان، فرم سـاختمان و جانمایـي فضاهاي داخلي، جدار نور گذر، سـایبان هاي  _

عمـودي و افقـي )بـا نگاهي به معماري سـنتي و کاهش هزینه هـاي تهویه هوا(.
نصب پنجره هاي دو جداره، کنترل میزان تعویض هوا، بازیافت گرما و... _
تعریـف مسـیرهاي پیش بیني شـده که نور طبیعـي را به سـاختمان هدایت مي کننـد و از انرژي  _

مصرفـي مي کاهند.
ایجـاد سیسـتم هاي جمـع آوري آب بـاران کـه آب را حفـظ نمـوده و از آن بـراي خنک کـردن  _

سـاختمان و آبیـاري اسـتفاده مي کننـد.
اعمـال روش هـاي بهبـود صرفه جویـي در انـرژي، کارایـي مصـرف آب، کاهـش تولیـد گازهـاي  _

مضـر، کیفیـت محیطـي درون سـاختمان و نظـارت بـر منابع.
در مرحله ساخت و ساز سقف- کف و دیواره ها از سازه هاي سازگار با محیط زیست استفاده گردد. _
 در مرحلـه بعـد از سـاخت، اسـتفاده از سیسـتم هاي تبدیل انرژي بـا بازدهي باال )نصـب لوازم(،  _

سیسـتم هاي روشـنایي- مبدل هـاي حرارتـي - سـرمایش و گرمایـش- یخچال هـاي با راندمـان باال - 
روشـنایي بـا راندمان باال مـورد توجه قـرار گیرد.

بکارگیـري انرژي هـاي تجدیدپذیـر از جمله انرژي خورشـیدي، انرژي باد، انـرژي زمین گرمایي،  _
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انـرژي بیومـس و... به طـور کلـي بکارگیري سیسـتم فعال خورشـیدي )آبگرمکن هاي خورشـیدي، هوا 
گرمکن هـاي خورشـیدي، سیسـتم دیـوار خورشـیدي، سیسـتم فتـو ولتائیک، لوله هـاي دمـا زا و...( و 
غیرفعـال خورشـیدي )ماننـد پنجـره ها، دیـوار آبي و شیشـه خورشـیدي( بمنظور بهره گیـري بهینه 

از انرژي خورشـیدي.
ایجاد توربین هاي بادي براي تولید انرژي ساختمان در مناطق بادخیز. _
استفاده از دستگاه هایي که زباله و فاضالب را از طریق بیولوژیکي تصفیه مي کنند. _
توجـه ویـژه بـه شـرایط اقلیمـي و آب و هوایي به نحوي که شـرایطي فراهم شـود تـا از جریان  _

هواي گرم و سـرد براي گرمایش و سـرمایش سـاختمان اسـتفاده شـود.
گرایـش بـه ایجـاد فضـاي سـبزدر طبقـات و بام سـاختمان )بام سـبز( با هـدف افزایش سـرانه  _

فضـاي سـبز و پاکسـازي هـوا و تولید هواي سـالم.
عایق نمودن ساختمان در زمینه مصارف سرمایشي و گرمایشي. _
استفاده از شیشه هاي بازتابنده نور )رفلکس( جهت کاهش مصرف انرژي. _
تعبیـه فضاهایـي از جملـه منبـع آب بـراي جمـع آوري آب بـاران و آب هاي سـطحي به منظور  _

اسـتفاده مجـدد در فضـاي سـبز و یا شسـت و  شـوي معابـر، تأسیسـات و خودروها.
 اسـتفاده از فن آوري هاي پاک و سـازگار با محیط زیسـت نظیر استفاده از انرژي نو و تجدیدپذیر _

)خورشیدي، بادي و غیره( و همچنین استفاده از انرژي حاصل از پساب و پسماند )بیوگاز(.
رعایت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان )صرفه جویي در مصرف انرژي در طراحي ساختمان(. _

6-6- شاخص آموزش و فرهنگ سازی
1- اقداماتی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص باید انجام گیرد شامل موارد زیر است:

الـف- تعییـن کل کارکنـان اعم از رسـمی، پیمانی، قرارداد مشـخص یا معین، کارگری و شـرکتی 
مورد تأیید سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور یا تابعه اسـتان.

ب- تعییـن محتـوای آموزشـی و برنامه ریـزی جهـت برگـزاری کارگاه توسـط کمیتـه آمـوزش 
سـبز. مدیریت 

ج- برگـزاری 8 سـاعت دوره آموزشـی در سـطح مدیران و کارکنان و نیروهـای خدماتی، این دوره 
می توانـد در قالـب 2 کارگاه آموزشـی به صورت متناوب برگـزار گردد.

تبصـره: هـر نفـر پرسـنل می تواند در طول برنامه پنج سـاله ششـم یکبـار به میزان 8 سـاعت دوره 
آموزشـی مدیریت سبز را شـرکت نماید.

د- تعیین میزان نفر ساعت آموزش دیده به کل کارکنان در زمان ارزیابی سازمان.
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2- محاسـبه شـاخص آمـوزش و فرهنگ سـازی بـر اسـاس فرمـول شـماره 6 پیوسـت آییـن نامه 
مدیریت سـبز

3- محتوای دوره آموزشی مدیریت سبز
محتوا و سرفصل های دوره آموزشی عمومی مدیریت سبز می تواند به شرح زیر باشد:

محیط زیست و اهمیت آن. _
وضعیت محیط زیست جهان و ایران. _
توسعه پایدار و مدیریت سبز. _
تجارب جهاني و تجارب داخلي مدیریت سبز. _
قوانین و مقررات ملي مدیریت سبز. _
آموزش دستورالعمل ها، استانداردها و ضوابط مرتبط با آیین نامه مدیریت سبز. _
معرفي شاخص هاي مدیریت سبز. _
تشریح ساختار و فرآیند اجراي مدیریت سبز. _
تشریح فرایند ممیزي مدیریت سبز در دستگاه ها. _
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ضمائم:
پیوسـت شـماره 1- پیوسـت تصویـب نامـه شـماره 36637/ت 55490 هــ مـورخ 
1398/03/30 هیئـت وزیـران. بـرای مطالعـه تکمیلـی، جـزء آزمـون دوره نمی باشـد.
پیوسـت شـماره 2- خودممیزی و شـناخت وضع موجود سازمان )بر اسـاس مصادیق و 
فراینـد اجرای شـیوه نامه مدیریت سـبز بـر مبنای برنامه مشـترک سـازمان های حفاظت 

محیط زیسـت و برنامـه و بودجه. بـرای مطالعه تکمیلـی، جزء آزمون دوره نمی باشـد.
پیوسـت شـماره 3- چـک لیسـت کاهـش پسـماندهای تولیدی ناشـی از مصـرف کاغذ و 
پرسشـنامه بخش هـای اداري و رسـتوران. برای مطالعـه تکمیلی، جزء آزمون دوره نمی باشـد.



70

یادداشت






