


 

 اجراي آیین نامه و دستورالعمل مدیریت سبز

 در دستگاه هاي اجرایی
 

 

 بالل دیان

 اداره محیط زیست انسانی

 

 1398پاییز 

 



 قانون برنامه ششم توسعه  38بند ز ماده 

  به عمل محیط زیست از حفاظت جهت را زیر اقدامات است موظف دولت		-38 ماده•

 :آورد
 و تجهیزات اولیه، مواد آب، انرژي، مصرف مدیریت شامل سبز مدیریت برنامه اجراي - ز

  کلیه در نقلیه، وسائط و ساختمان ها در آنها بازیافت و زائد جامد مواد کاهش کاغذ،

  قوانین چهارچوب در غیردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات و اجرائی دستگاههاي

 مربوطه
 حفاظت سازمان و نیرو وزارت مشترك پیشنهاد به بند این اجرائی آیین نامه -تبصره•

 .می رسد وزیران هیأت به تصویب زیست محیط

 



 پیاده سازي نظام مدیریت سبز

 

)  38(ماده » ز«آیین نامه اجرایی بند •

 قانون برنامه ششم توسعه

 

ت /  36637تصویب نامه شماره  موضوع( •

هیئت  1398/3/30ه  مورخ 55490

 )وزیران

 



  

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

 

 زیست محیط حفاظت سازمان :سازمان   -الف•
 و -1366 مصوب - کشور عمومی محاسبات قانون )5( ماده موضوع دستگاه هاي :اجرایی دستگاه هاي  -ب•

 .- 1386 مصوب -  کشوري خدمات مدیریت قانون )5( ماده
 مختلف سطوح در که است مستمري و هدفمند جامع، اقدامات و مطالعات از مجموعه اي :سبز مدیریت  -پ•

 .می شود اعمال زیستی منابع بر سوء اثرات کاهش و منابع از بهینه استفاده براي اجرایی دستگاه هاي
 پیامدهاي و آثار کمترین نیاز، مناسب تأمین ضمن که منابع مصرف از سطحی به :مصرف الگوي  -ت•

 .دارد همراه به را منابع و هزینه ها در صرفه جویی بیشترین و زیست محیطی
  معین، یا مشخص قرارداد پیمانی، رسمی،  نیروهاي از اعم اجرایی دستگاه هاي در شاغلین کلیه :کارکنان -ث•

 استان برنامه ریزي و مدیریت سازمان یا کشور بودجه و برنامه سازمان تایید به مورد حسب که شرکتی و کارگري
 .می رسد

 .اجرایی دستگاه هاي اداري کاربري با ساختمان هاي کلیه :اداري ساختمان -ج•
 

 



شاخص هاي ارزیابی مدیریت سبز: 2ماده   

ارزیابی اجراي مدیریت سبز در دستگاه هاي اجرایی بر اساس مجموع امتیازات شاخص هاي •
این آیین نامه با لحاظ ضرایب اهمیت به شرح جدول زیر، محاسبه ) 3(شش گانه موضوع ماده 

 :امتیاز است) 1000(می شود وحداکثر امتیاز مدیریت سبز در دستگاه هاي اجرایی 

 

 
 مصرف آب مصرف انرژي شاخص

مدیریت 

 پسماند

مصرف 

سوخت  

 وسائط نقلیه

ساختمان ها  

 و تجهیزات

آموزش و 

 فرهنگ سازي

ضریب  

 اهمیت
300=1β 300=2β 100=3β 100=4β 100=5β 100=6β 





 )SEI(امتیاز شاخص  مصرف انرژي  -الف
  به تجدیدپذیر انرژي هاي تولید سهم کسر از پس ارزیابی سال در انرژي ویژه مصرف عکس نسبت اساس بر شاخص این•

  سبز مدیریت اجراي ارزیابی در انرژي مصرف شاخص اهمیت ضریب اعمال با انرژي ویژه مصرف الگوي به برابر، دو میزان
  گاز و برق قبوض انرژي مصرف معادل ارزیابی، سال در انرژي ویژه مصرف .می شود محاسبه اداري ساختمان هاي براي

 .است مربوط تبدیل ضرایب لحاظ با اداري ساختمان هاي از یک هر مصرفی
  باشد، انرژي ویژه مصرف الگوي میزان از کمتر ارزیابی سال در انرژي ویژه مصرف میزان که صورتی در - 1 تبصره•

 .بود خواهد )300( معادل شاخص این امتیاز حداکثر و می شود منظور آن معادل
  تعیین نیرو وزارت شده صادر گواهی اساس بر انرژي مصرف به نسبت تجدیدپذیر انرژي هاي تولید سهم - 2 تبصره•

 .می شود
 هشت گانه مناطق اساس بر ساختمان حرارتی زیربناي مربع متر هر براي انرژي ویژه مصرف الگوي میزان - 3 تبصره•

  ملی استاندارد مطابق( انرژي برچسب دستورالعمل و انرژي مصرف معیار تعیین غیرمسکونی، ساختمان هاي استاندارد در مندرج
  سبز مدیریت درگاه در و تهیه کشور هواشناسی سازمان همکاري با سازمان توسط شهرستان تفکیک به ))14254( شماره

 .می شود بارگذاري



مصرف ویژه انرژي میزان الگوي   



 )SEI(امتیاز شاخص  مصرف انرژي 
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• β1 = انرژي شاخص اهمیت ضریب  

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

• SEC0=   انرژي ویژه مصرف الگوي  )مربع متر بر ساعت کیلووات(

• APC= ارزیابی سال برق مصرف  )ساعت کیلووات(  

 



 )SEI(امتیاز شاخص  مصرف انرژي 

  تبدیل ضریب و کشور نیروگاهی متوسط )راندمان( بهره وري اساس بر( کشور نیروگاهی متوسط )راندمان( بهره وري اساس بر برق ارزش ضریب =3.7•

   )الکتریکی اولیه انرژي

• α= انرژي مصرف به نسبت تجدیدپذیر انرژي هاي تولید سهم  

• 0 ≤ α < 0.5 

• AGC= )ارزیابی سال گاز مصرف  )مکعب متر  

    )ساعت کیلووات واحد به تبدیل و گاز حرارتی ارزش متوسط اساس بر( ساعت کیلووات به گاز مکعب متر تبدیل ضریب =10.47•

• SEC1(1-2α) ≤ SEC0 

• A= ساختمان حرارتی زیربناي  

 .مربع متر به سرمایشی و گرمایشی تجهیزات به مجهز شده )کنترل( واپایش فضاي مساحت از است عبارت :ساختمان حرارتی زیربناي•

 :می شود استفاده زیر  )فرمول( الگوي از واحد، /مجتمع/ساختمان یک از بیش ارزیابی براي :تبصره•
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• Ai= متر حسب بر ساختمان هر حرارتی مساحت  مربع  

• A= ساختمان ها کل حرارتی مساحت  

 



 )SEI(امتیاز شاخص  مصرف انرژي  -الف
 اصولی که دستگاه در زمینه اجراي این شاخص باید انجام دهدقدامات ا

 مستقل ساختمان هاي تفکیک به مربع متر به )ها( ساختمان کل حرارتی زیربناي تعیین -الف •
 یک در شده کنترل فضاهاي زیربنایی سطح مجموع شامل ساختمان مفید یا حرارتی زیربناي -1 تبصره•

 و محاسبه دولتی ساختمان هاي در مساحت این معموال و گیرد قرار محاسبه مورد باید که است ساختمان

 .است شده ثبت کشور استخدامی و اداري امور سازمان سامانه در
 حیطه در که است ساختمان هایی مشمول صرفا نظر مورد دستگاه براي حرارتی زیربناي -2 تبصره•

   .می باشد دستگاه آن وظایف اختیارات
 یا دیگري دستگاه به متعلق اداري نظر از اجرایی دستگاه با مرتبط ساختمان صورتیکه در -3 تبصره•

 تفکیک مورد ساختمان مفید زیربناي نظر از ذیربط اجرایی دستگاه هماهنگی با باید باشد می استیجاري

 اینخصوص در تابعه ادارات یا و استخدامی و اداري امور سازمان موافقت کسب .گیرد قرار محاسبه و

 .می باشد الزامی



 )SEI(امتیاز شاخص  مصرف انرژي  -الف
 اصولی که دستگاه در زمینه اجراي این شاخص باید انجام دهدقدامات ا

  از( ارزیابی مورد سال طول در قبوض اساس بر )گاز و برق( انرژي مصرف میزان تعیین -ب•
  ساختمان هاي از یک هر تفکیک به ساعت کیلووات حسب بر )سال انتهاي تا سال ابتداي
  طریق از سال، انتهاي یا و ابتدا در قبوض سنخیت عدم صورت در( وجود صورت در مستقل

 .)شود سازي معادل میانگین

 مصرفی انرژي کل به آن درصد محاسبه و تجدیدپذیر انرژي مصرف میزان سهم تعیین -ج•

  پذیر تجدید انرژي مصرف میزان گواهی اخذ تجدیدپذیر انرژي از استفاده صورت در :تبصره•
 .است الزامی تابعه ادارات یا نیرو وزارت از

 و هواشناسی سازمان طریق از( منطقه اقلیم حسب بر انرژي ویژه مصرف الگوي تعیین -د•
  مسکونی غیر ساختمان هاي در انرژي مصرف معیار تعیین استانداردملی مطابق )تابعه ادارات

   ))14254( شماره ملی استاندارد(



 مثال) SEI(امتیاز شاخص  مصرف انرژي 

   1محاسبه شاخص مصرف انرژي بر اساس فرمول 
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• β1 = 300 =انرژي شاخص اهمیت ضریب  

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

• SEC0=  مصرف الگوي  )مربع متر بر ساعت کیلووات(
  انرژي ویژه

• APC= ارزیابی سال برق مصرف  )ساعت کیلووات(  

 

 واحدی ٢٠وضعیت مصرف انرژی ساختمان •

کیلو وات  ٢۵۵٢۵:میزان مصرف برق سالیانھ•
 ساعت

= تھران:(ساختمان دولتی: مصرف ویژه الگو•
 )١٢۴= تھران (وساختمان خصوصی ) ٧۴

 متر مکعب ۵٣٠٨٠٠: مصرف گاز طبیعی -  •

متر  ٢۶۵٠) : کل زیربنا(مساحت ساختمان•
 مربع

 صفر: انرژی تجدید پذیر•



 )SEI(امتیاز شاخص  مصرف انرژي  -الف
 که دستگاه در زمینه اجراي این شاخص باید انجام دهد جراییقدامات اا

 انرژي مصرف معیار تعین عنوان با 14254 ملی استاندارد سازي پیاده - الف•

 بازرسی شرکت هاي و مشاورین خدمات از استفاده با مسکونی غیر ساختمان هاي

 استاندارد ملی سازمان تایید مورد ذیصالح

 در صرفه جویی عنوان با ساختمان ملی مقررات نوزدهم مبحث اجراي - ب•

 و مشاورین خدمات از استفاده با ساختمان، انرژي فنی ممیزي انجام و انرژي مصرف

 استاندارد ملی سازمان تایید مورد ذیصالح تخصصی شرکت هاي

•  

 )3شکل( انرژي مصرف مدیریت با مرتبط اجرایی فعالیتهاي گام به گام اجراي -ج•



 )SEI(امتیاز شاخص  مصرف انرژي  -الف
 که دستگاه در زمینه اجراي این شاخص باید انجام دهد جراییقدامات اا



 )SWI(امتیاز شاخص  مصرف آب  -الف
  آب سهم نصف احتساب با آب )کنتور( شمارشگر دستگاه  بر منطبق آب ساالنه مصرف نسبت اساس بر شاخص اینب-

  در آب مصرف شاخص اهمیت ضریب اعمال با کارکنان تعداد به توجه با ساالنه الگوي مصرف میزان به شده، بازچرخانی

 .می شود محاسبه اداري ساختمان هاي در سبز مدیریت اجراي ارزیابی

  واحد/مجتمع/ساختمان )=12W0( )ماه در نفر هر ازاي به مکعب متر یک( اداري ساختمان هاي در آب هساالن مصرف الگوي•

  .می باشد مربوط

  آن معادل باشد، کارکنان تعداد اساس بر آب ساالنه مصرف الگوي از کمتر آب ساالنه مصرف که صورتی در - 1 تبصره•

 .بود خواهد )300( معادل شاخص این امتیاز حداکثر و می شود منظور

 .می شود تعیین نیرو وزارت شده صادر گواهی اساس بر مصرفی آب به نسبت شده بازچرخانی آب سهم -2 تبصره•

  سبز، فضاي آبیاري براي چاه آب از استفاده صورت در .است ممنوع سبز فضاي براي شرب آب مصرف - 3 تبصره•

  نیرو وزارت و است بهره برداري پروانه اخذ و آب حجمی هوشمند )کنتور( شمارشگر دستگاه نصب به ملزم اجرایی دستگاه

  صفر آب مصرف شاخص در اجرایی دستگاه امتیاز صورت، این غیر در .کند جلوگیري غیرمجاز مصارف از است مکلف

 .بود خواهد نیرو وزارت با امر این تشخیص .می شود محسوب



 )SWI(امتیاز شاخص  مصرف آب  -2
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• WI= آب مصرف شاخص  

• N= کارکنان تعداد  

• CW1= آب )کنتور( شمارشگر دستگاه بر منطبق آب ساالنه مصرف  

• 2β = آب شاخص اهمیت ضریب  

• γ= مصرفی آب به نسبت شده بازچرخانی آب سهم  

• 0 ≤ γ < 1 

• CW1(1-0.5γ) ≤ (W0*N) 
   .می باشد مربوطه واحد/مجتمع/ساختمان )=12W0( )ماه در نفر هر ازاي به مکعب متر یک( اداري ساختمان هاي در آب هساالن مصرف الگوي•
 :می شود استفاده زیر )فرمول( الگوي از واحد، /مجتمع/ساختمان یک از بیش ارزیابی براي :تبصره•

• ���= �(����∗��)
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• Ni= ساختمان هر کارکنان تعداد  

• N= ساختمان ها کل کارکنان تعداد  

 

 



 )SWI(امتیاز شاخص  مصرف آب  -الف
 اقداماتی اصولی که دستگاه در زمینه اجراي این شاخص باید انجام دهد    

 شمارشگر دستگاه بر منطبق )ها(ساختمان آب ساالنه مصرف میزان تعیین - الف•
 وجود صورت در مستقل ساختمان یا مجتمع هر تفکیک به آب )کنتور(

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

 و کارگري معین، یا مشخص قرارداد پیمانی، رسمی، از اعم کارکنان کل تعیین -ج•
 با مطابق استان یا کشور استخدامی و اداري امور سازمان تایید مورد دستگاه شرکتی
 سبز مدیریت اجرایی نامه آیین در مندرج تعریف

 یا مجتمع تفکیک به فوق موارد مستقل ساختمان یک از بیش صورت در :تبصره•

 .شود مشخص واحد

 



 مثال) SWI(امتیاز شاخص  مصرف آب  -2
     2محاسبه شاخص مصرف آب بر اساس فرمول 
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• WI= 1  آبمصرف شاخص = متر مکعب  

• N=  60=تعداد کارکنان  

• CW1=   2701=آب )کنتور( شمارشگر دستگاه بر منطبق آب ساالنه مصرف  

• 2β =  300 = آب شاخص اهمیت ضریب  

• γ= مصرفی آب به نسبت شده بازچرخانی آب سهم  

• 0 ≤ γ < 1 

• CW1(1-0.5γ) ≤ (W0*N) 

 وضعیت مصرف آب ساختمان•

 

 متر مکعب ٢٧٠١: مصرف ساالنھ آب -•

 ۶٠: تعداد ساکنین -•

 سھم آب بازچرخانی صفر -•



 )SWI(امتیاز شاخص  مصرف آب  -الف
 که دستگاه در زمینه اجراي این شاخص باید انجام دهد   جراییااقداماتی   



 )WMI(امتیاز شاخص مدیریت پسماند عادي 

 کاغذ، دسته سه در پسماندها تفکیک اجراي و استقرار عادي، پسماند در سبز مدیریت شاخص•

 بصورت را زباله است موظف اجرایی دستگاه و می باشد )فلزات و پالستیک شیشه،( مواد سایر و تر

 شهرداري از و دهد تحویل ذي ربط پسماند مدیریت سازمان/شهرداري به سه گانه شده تفکیک

 شده اخذ گواهی هاي جمع حاصل ضرب شاخص این امتیاز .کند دریافت پسماند مدیریت گواهی

 .است عادي پسماند مدیریت شاخص اهمیت ضریب در دستگاه توسط

 را اجرایی دستگاه پاسخ موظفند ذي ربط، پسماند مدیریت سازمان /شهرداري ها :تبصره•

 .کنند ارائه روز ده ظرف حداکثر



 )WMI(امتیاز شاخص مدیریت پسماند عادي 

• WMI= C*β3 

• C= 1 )پسماند تفکیک گواهی بودن دارا صورت در(  

• C= 0 )پسماند تفکیک گواهی نداشتن صورت در(  

• β3 = پسماند شاخص اهمیت ضریب  

 :می شود استفاده زیر )فرمول( الگوي از واحد، /مجتمع/ساختمان یک از بیش ارزیابی براي :تبصره•

• WMI= 
�(����∗��)

�
 

• WMIi= واحد/مجتمع/ساختمان پسماند مدیریت امتیاز  

• Ai= ساختمان هر زیربناي واحد/مجتمع/   

• A= ساختمان ها کل زیربناي  



 )WMI(امتیاز شاخص مدیریت پسماند عادي 
 که دستگاه در زمینه اجراي این شاخص باید انجام دهد  اقداماتی اصولی 

 پالستیک شیشه،( سایر و تر کاغذ، دسته سه در پسماندها تفکیک -الف•

  سازمان یا شهرداري از پسماند مدیریت تفکیک گواهینامه واخذ )فلزات و

 پسماند مدیریت

   واحد یا مجتمع تفکیک به ساختمان ها زیربناي تعیین -ب•

 ارائه بر مبنی پسماند مدیریت سازمان یا محل شهرداري موافقت اخذ - ج•

 ذیربط مبادي به شده تفکیک پسماند



 )WMI(امتیاز شاخص مدیریت پسماند عادي 
 که دستگاه در زمینه اجراي این شاخص باید انجام دهد  اقداماتی اجرایی 



 )SFC(امتیاز شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه 

 ملی استاندارد موضوع( انرژي برچسب معیار نظر از باید اجرایی دستگاه مالکیتی سواري خودروهايب-

  انتشار معیار تعیین سوخت، مصرف ،)دوگانه سوز و بنزینی،دیزلی( سبک خودروهاي ))4241-2( شماره

  و کنند احراز را انرژي مصرف برچسب )B( رتبه حداقل ،انرژي برچسب دستورالعمل و دي اکسیدکربن

  حمل شرکت هاي سواري خودروهاي و باشند داشته مربوط مقررات چارچوب در را )برتر( سبز فنی معاینه

  و باشند داشته )برتر( سبز فنی معاینه و انرژي مصرف برچسب )C( رتبه حداقل نیز قرارداد طرف نقل و

 .شوند )کنترل( واپایش و درج مربوط قرارداد هاي در

 در فنی معاینه و انرژي مصرف برچسب )B( رتبه داراي خودروهاي تعداد حاصل شاخص این امتیاز•

  اجرایی دستگاه مالکیتی خودروهاي کل تعداد به نسبت نقلیه وسایل سوخت مصرف شاخص اهمیت ضریب

 .است

 



 )SFC(امتیاز شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه 

• SFC= 
���∗��

��
 

• FCi= فنی معاینه و  B   رتبه داراي خودروهاي تعداد

• β4 = نقلیه وسایل سوخت مصرف شاخص اهمیت ضریب  

• FC= مالکیتی خودروهاي کل تعداد  

 :می شود استفاده زیر )فرمول( الگوي از واحد، /مجتمع/ساختمان یک از بیش ارزیابی براي :تبصره•

• ���= 
�(����∗��)

���
 

• Ci= واحد/مجتمع/ساختمان هر مالکیتی خودرو تعداد  

 



 )SFC(امتیاز شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه 
 اقداماتی اصولی که دستگاه در زمینه اجراي این شاخص باید انجام دهد  

   مالکیتی خودروهاي کل تعداد تعیین -الف•

  فنی معاینه داراي اجرایی دستگاه مالکیتی  خودروهاي تعداد تعیین - ب•
 )برتر( سبز فنی معاینه داراي و )B رتبه حداکثر(

  طرف نقل و حمل شرکت هاي سواري خودروهاي تعداد تعیین - ج•
 )برتر( سبز فنی معاینه داراي و )C رتبه حداکثر( فنی معاینه داراي قرارداد

در صورت دارا بودن بیش از یک ساختمان مستقل به تفکیک : تبصره•
 .مجتمع یا واحد ارائه شود



  شاخص اهمیت ضریب در زیر چهارگانه گواهی هاي داشتن از حاصل امتیاز مجموع میانگین از شاخص این امتیاز•
 :می شود حاصل تجهیزات و ساختمان

•C1- 16000( شماره ملی استاندارد مطابق( ساختمان موتورخانه فنی معاینه گواهی نامه بودن دارا(( 

•C2- 50001( ایزو استاندارد مطابق( انرژي مدیریت گواهی نامه بودن دارا(( 

•C3 - در انرژي مصرف صرفه جویی اجرایی آیین نامه اساس بر ساختمان انرژي فنی ممیزي گزارش بودن دارا  
 .12/10/1396 مورخ ه    48215 ت/127470 شماره تصویب نامه موضوع ساختمان ها

•C4- 14254( ملی استاندارد با مطابق ساختمان انرژي برچسب بودن دارا(. 

  .دارد صفر امتیاز آن نداشتن و یک امتیاز ساختمان هر براي فوق گواهی هاي از یک هر داشتن -1 تبصره•
  ملی مقررات )19( مبحث مطابق باید دولتی اجرایی دستگاه هاي توسط ساختمان و بنا گونه هر احداث -  تبصره•

 .باشد -1389 مصوب -انرژي مصرف الگوي اصالح قانون )18( ماده جمله از مقررات و قوانین سایر و ساختمان
  داشته را کشور ملی استاندارد عالمت /تاییدیه /گواهی باید اجرایی دستگاه توسط جدید تجهیزات خرید -3 تبصره•

 .است مشابه مسئول مقام یا ذیحساب عهده بر آن بر نظارت و اجرایی دستگاه رییس عهده بر آن مسئولیت و باشد

 

 )SBI(امتیاز شاخص  ساختمان ها و تجهیزات  



 )SBI(امتیاز شاخص  ساختمان ها و تجهیزات  

• SBI=
����∗��

�
 

• β5 = تجهیزات و ساختمان شاخص اهمیت ضریب  

 زیر )فرمول( الگوي از واحد، /مجتمع/ساختمان یک از بیش ارزیابی براي -تبصره•

 :می شود استفاده

• ���= 
�(����∗��)

�
 

• Ai= ساختمان هر زیربناي واحد/مجتمع/   

• A= ساختمان ها کل زیربناي  

 



  واحد یا مجتمع تفکیک به مستقل ساختمان یک از بیش صورت در( ساختمان زیربناي تعیین -الف•
 )شود اقدام

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

  یا و مشاورین طریق از ،)50001 ایزو استاندارد مطابق( انرژي مدیریت گواهینامه اخذ یا و ارائه - ج •
 بودجه و برنامه سازمان / استاندارد ملی سازمان تایید مورد ذیصالح تخصصی هاي شرکت

 طریق از انرژي مصرف الگوي اصالح قانون 15 ماده اجرایی نامه آیین مطابق انرژي فنی ممیزي -د•
 و برنامه سازمان / استاندارد ملی سازمان تایید مورد ذیصالح تخصصی هاي شرکت یا و مشاورین

 بودجه
 طریق از ،14254 شماره ملی استاندارد با مطابق ساختمان انرژي برچسب اخذ یا و ارائه - ه•

 استاندارد ملی سازمان تایید مورد ذیصالح بازرسی شرکت هاي
 طریق از ساختمان و بنا هرگونه احداث در ساختمان ملی مقررات 19 مبحث الزامات رعایت -و•

  / استاندارد ملی سازمان تایید مورد ذیصالح تخصصی هاي شرکت یا مهندسی و فنی مشاوره خدمات
 بودجه و برنامه سازمان

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

 

 )SBI(امتیاز شاخص  ساختمان ها و تجهیزات   
 اقداماتی اصولی که دستگاه در زمینه اجراي این شاخص باید انجام دهد



 برگزاري اجرایی، دستگاه هاي در سبز مدیریت اجراي فرهنگ سازي و آموزش شاخصج-

 دستگاه وکارکنان مدیران سطح در سبز مدیریت عنوان با آموزشی دوره ساعت هشت

 8 مجموع به دیده آموزش ساعت -نفر گواهی نسبت از شاخص این امتیاز .است اجرایی

 و آموزش اهمیت ضریب اعمال با اجرایی دستگاه  کارکنان کل آموزش ساعت

 .می شود حاصل فرهنگ سازي

 توسط شده تهیه راهنماهاي و دستورالعمل ها در آموزشی دوره هاي محتواي :تبصره•

 .شد خواهد مشخص سازمان

 

 )TP(امتیاز شاخص آموزش و فرهنگ سازي   



 )TP(امتیاز شاخص آموزش و فرهنگ سازي   

• TP= 
��∗��

�∗�
 

• NT= ساعت آموزش دیده بر اساس گواهی هاي آموزشی  -نفر ) مدت زمان کالس* تعداد نفر در کالس(= 

 صادره

• 6β = فرهنگ سازي و آموزش شاخص اهمیت ضریب  

• N= تعداد کل کارکنان 

 :می شود استفاده زیر )فرمول( الگوي از واحد، /مجتمع/ساختمان یک از بیش ارزیابی براي :تبصره•

• TP= 
�(���∗��)

�
 

• Ni= ساختمان هر کارکنان تعداد  

• N= تعداد کل کارکنان 

 



تعیین کل کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد مشخص یا معین، کارگري و  -الف•
 شرکتی مورد تایید سازمان امور اداري و استخدامی کشور یا تابعه استان

تعیین محتواي آموزشی و برنامه ریزي جهت برگزاري کارگاه توسط کمیته   -ب•
 آموزش مدیریت سبز

ساعت دوره آموزشی در سطح مدیران و کارکنان و نیروهاي  8برگزاري  -ج•
کارگاه آموزشی بصورت متناوب برگزار  2خدماتی، این دوره می تواند در قالب 

 .گردد

ساعت  8هر نفر پرسنل می تواند در طول برنامه پنجساله ششم یکبار به میزان : تبصره•
 .دوره آموزشی مدیریت سبز را شرکت نماید

 تعیین میزان نفر ساعت آموزش دیده به کل کارکنان در زمان ارزیابی سازمان -د•

 

 )TP(امتیاز شاخص آموزش و فرهنگ سازي   
 اقداماتی اصولی که دستگاه در زمینه اجراي این شاخص باید انجام دهد



 ISO 50001 – انرژي مدیریت اندارداست١.

 14254 ایران ملی استاندارد – مسکونی غیر ساختمانهاي در انرژي مصرف تعیین استاندارد٢.

 16000 ایران ملی استاندارد – ها موتورخانه فنی معاینه استاندارد٣.

 4241 -2 ایران ملی استاندارد – سبک خودروهاي استاندارد۴.

 ها ساختمان در انرژي مصرف جویی صرفه اجرایی نامه آیین۵.

 انرژي مصرف در صرفه جویی – ساختمان ملی مقررات 19 مبحث۶.

 انرژي مصرف الگوي اصالح قانون٧.

 پاك هواي قانون٨.

 سبز مدیریت اجرایی نامه آیین٩.

 کشور 1398 سال بودجه قانون اجرایی ضوابط٠١.

 

 ضوابط و استانداردها: ضمائم 



 آیین نامه اجرایی مدیریت سبز  6و  5، 4مواد 

 و دستورالعمل  ذي ربط، اجرایی دستگاه هاي مشارکت با است موظف سازمان -4 ماده•

 .کند تهیه را آیین نامه این در سبز مدیریت اجراي راهنماي

 و است مربوط شرکت هاي توسط شده صادر قبوض انرژي، و آب مصرف معیار -5 ماده•

 به می بایست باشد، سال یک از کمتر یا و بیشتر مصرف روزهاي جمع که صورتی در

 .شود تعدیل مصرف میانگین نسبت

 مستقل صورت به را سبز مدیریت عملکرد اطالعات موظفند اجرایی دستگاه هاي -6 ماده•

 از پس سازمان و کنند وارد ممیزي و بررسی جهت سازمان در مستقر سبز مدیریت درگاه در

 ارائه وزیران هیئت به را آن  گزارش اجرایی، دستگاه هاي از یک هر امتیاز تعیین و ارزشیابی

 .داد خواهد



 آیین نامه اجرایی مدیریت سبز 8و  7مواد 

 را برتر استانی دستگاه سه و ملی اجرایی دستگاه  سه ساالنه است موظف سازمان -7 ماده•

 داراي استانی اجرایی دستگاه سه و ملی اجرایی دستگاه  سه اسامی و کند تقدیر آنها از و معرفی

 .کند عمومی اعالم  کتبی، تذکر ضمن را شده کسب امتیاز کمترین

 

 خصوص در دستگاه ها عملکرد است موظف کشور استخدامی و اداري سازمان -8 ماده•

 شاخص هاي از یکی عنوان به است، رسیده سازمان تایید به که را سبز مدیریت برنامه

 قانون )82( و )81( مواد موضوع یادشده اجرایی دستگاه هاي عملکرد ارزیابی عمومی

 .کند منظور امتیاز )75( میزان به کشوري خدمات مدیریت

 



 آیین نامه اجرایی مدیریت سبز 10و  9مواد 
 تایید با قبل سال با مقایسه در سبز مدیریت برنامه اجراي از ناشی شده صرفه جویی مبالغ - 9 ماده•

  راستاي در تجهیز و تعمیر هزینه هاي کسر از پس اجرایی دستگاه مشابه مسئول مقام یا ذي حساب

  جمله از مقررات و قوانین چارچوب در اجرایی، دستگاه همان کارکنان به مساوي صورت به سبز، مدیریت

 .می شود پرداخت سنواتی بودجه قوانین

  براي مقررات، و قوانین سایر اساس بر ماده این موضوع شده صرفه جویی مبالغ امتیاز چنانچه :تبصره•

 .شوند می مستثنا ماده این شمول از مذکور مبالغ باشد، گرفته قرار محاسبه مورد مربوط اجرایی دستگاه

  ) % 90( درصد نود از بیش که دستگاه هایی و )ملی و استانی( برتر اجرایی دستگاه هاي رئیس -10 ماده•
  در موثر کارکنان می توانند آورند، بدست را سال همان در شده کسب سبز مدیریت اجراي امتیاز باالترین

  چارچوب در رفاهی هزینه کمک و پرونده در درج با تقدیرنامه اهداي با خود تشخیص به را امر این

 محل از ،کارکنان کل حقوق ماه یک چهارم یک معادل حداکثر مقررات و قوانین

   .دهند قرار تشویق مورد مربوط، مصوب اعتبارات 

 



شیوه نامه نحوه امتیاز دهی شاخص هاي مدیریت سبز در دستگاههاي اجرایی  
)1398( 

 

 ��وری ��ون �د��� �دمات  ٨٢و  ٨١آ� �� ا��ا�ی �واد  3 �و�وع �ند ا�ف ماده



 شاخص هاي مدیریت سبز

 )امتیاز 75(مدیریت سبزشاخص 

شماره زیر 

 شاخص
 سقف امتیاز واحد سنجش عنوان زیرشاخص

 22.5 درصد/کسب امتیاز  انرژي 1

 22.5 درصد/کسب امتیاز  آب 2

 7.5 اخذ گواهی مدیریت پسماند 3

 7.5 اخذ گواهی معاینه فنی مصرف سوخت وسائط نقلیه 4

 7.5 اخذ گواهی و برچسب ساختمان ها و تجهیزات 5

 7.5 ساعت آموزشی سازيو فرهنگ آموزش 6

  



Working Together 

Thinking Together 

براي مدیرِیت موثر در حفاظت محیط زیست ، 

 :پیشنهاد  می شود که بیاییم 

 با هم فکر کنیم

 با هم کار کنیم
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  سخن آخر



٤٢ 

Present  

Where 
we were 

? 

Where 
we are ? 

Where we 
are going ? 

Past  

Future   ع(قال علی:(  

عرف امراء  اهللا رحم  

  من این
  فی این

  الی این

 :رمود ف) ع( یعل نمومنا رامی
 داند به ک ار یکس دحمت کنر خدا

 ؟کجاست از  
 ؟ کجاست در    

 . می رود کجا و به       
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