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 سبز دانشگاه تهران، دانشگاه

 و مديران توجه مورد مشخص، محور يك عنوان به زيست محيط حفظ و سبز دانشگاه موضوع دانشگاه، توسعه راهبردي برنامه سومين در
 يك عنوان به دانشگاه شايسته جايگاه به دستيابي جهت عملكرد كليدي هاي شاخص و عملي اقدامات و داشته قرار دانشگاه ريزان برنامه
 انرژي، مصرف مديريت( سبز مديريت دستورالعمل ابالغ از پس همچنين. است شده آورده پايدار توسعه زمينه در اجتماعي پيشگام نهاد
 شوراي فناوري، و تحقيقات علوم، وزارت سوي از فناوري و علم هاي پارك و پژوهشي مراكز ها، دانشگاه در) زيست محيط حفظ و مواد

 .است گرفته شكل تهران دانشگاه در آموزشي و فرهنگي و مصرف الگوي اصالح هاي كميته و سبز مديريت راهبري

 و برودتي حرارتي، هاي سيستم كنترل روشنايي، سيستم كنترل گانه  نه هاي حوزه در دستورالعمل اين در سبز مديريت اجرايي اقدامات
 اقالم و كاغذ مصرف ميزان مديريت پسماند، مديريت آب، مصرف مديريت ها، آن از استفاده نحوه و اداري تجهيزات كنترل مطبوع، تهويه

 كه اند شده مطرح نقل و حمل و انرژي مديريت توسعه و سازي فرهنگ پذير، تجديد هاي انرژي و پاك هاي فناوري از استفاده مصرفي،
 .است گرفته قرار پيگيري مورد دانشگاه سبز مديريت دفتر و راهبري شوراي و ها كميته طريق از مرتبط اجرايي اقدامات شدن اجرايي

 حفظ و سبز دانشگاه راهبرد اجراي موفقيت به كمك منظور به و دانشگاه سطح در سازي فرهنگ و زيستي محيط دانش ارتقاي هدف با
 در زيستي محيط مسائل گنجاندن سبز، مديريت دستورالعمل نمودن اجرايي و دانشگاه توسعه راهبردي برنامه سومين در زيست محيط

 .است گرفته قرار سبز مديريت راهبري شوراي دستوركار در دانشگاه، هاي نشريه و ها سايت وب

 دانشگاه، سبز مديريت دفتر و مجازي فضاي و اطالعات فناوري مركز فني همكاري با نيز دانشگاه عمومي روابط و رياست حوزه كل اداره
 و كاركنان دانشجويان، استفاده براي مرجعي عنوان به را سبز دانشگاه سايت حوزه، اين در دانشگاه اهداف تحقق به كمك راستاي در

 و سبز دانشگاه سايت قالب در شنبه سه روزهاي در سبز مديريت با مرتبط مطالب انتشار بر عالوه. است نموده اندازي راه دانشگاه استادان
 ها بخشنامه درج منظور به نيز ut.ac.ir/green ثابت نشاني پس اين از دانشگاه، اصلي صفحه در سبز مديريت به مربوط پيوند دادن قرار

 بيشتر هماهنگي و سبز مديريت دفتر با تماس اطالعات و سبز مديريت اجرايي دستاوردهاي معرفي سبز، دانشگاه اخبار ها، اطالعيه و
  .بود خواهد اختيار در دانشگاه واحدهاي ساير و ها دانشكده ها، پرديس سطح در دانشگاه، مختلف هاي بخش
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  سبز مديريت اجرايي اقدامات و ها حوزه

 از بخشي عنوان به ،»سبز دانشگاه سوي به حركت و زيست محيط حفظ« بر مبني دانشگاه توسعه برنامه سومين اهداف به نيل راستاي در
 و مواد انرژي، مصرف( سبز مديريت دستورالعمل نمودن اجرايي منظور به و محوله هاي مأموريت و امور كليه انجام در دانشگاه مشي خط
 معرفي به هايي اطالعيه در »دانشگاه سبز مديريت دفتر« فناوري، و علم هاي پارك و پژوهشي مراكز ها، دانشگاه در) زيست محيط حفظ
 واحدهاي سطح در مرتبط اقدامات اجراي بر بيشتر تأكيد و رساني اطالع هدف با سبز مديريت دستورالعمل اجرايي اقدامات و ها حوزه

  .است پرداخته دانشگاه مختلف

  :است زير شرح به اقدامات گانه 9 هاي حوزه بر مشتمل سبز مديريت دستورالعمل اجرايي اقدامات

  روشنايي سيستم كنترل :يك حوزه

  مطبوع تهويه و برودتي حرارتي، هاي سيستم كنترل :دو حوزه

  ها آن از استفاده نحوه و اداري تجهيزات كنترل :سه حوزه

  آب مصرف مديريت :چهار حوزه

  پسماند مديريت :پنج حوزه

  مصرفي اقالم و كاغذ مصرف ميزان مديريت :شش حوزه

  تجديدپذير هاي انرژي و پاك هاي فناوري از استفاده :هفت حوزه

  انرژي مديريت توسعه و سازي فرهنگ :هشت حوزه

  نقل و حمل :نه حوزه
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  اقدامات اجرايي مديريت سبز در حوزه كنترل سيستم روشنايي

مختلف مديريت سبز حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  را با هدف

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :به اين شرح است در حوزه كنترل سيستم روشناييمديريت سبز،  اجرايياقدامات 

  مصنوعي در زمان روشنايي كافي محيط؛كاهش استفاده از نور  ˗

كاهش روشنايي عمومي در طي روز و اطمينان از خاموشي چراغ هاي بيروني در طول روز (مانند استفاده از صفحات  ˗

  فتوالكتريك يا پيل نوري به منظور كنترل مقدار روشنايي فضاي بيرون ساختمان)؛

  بهينه از نور طبيعي؛ هبازآرايي محل كار جهت استفاد ˗

  تميز كردن پنجره ها، چراغ هاي سقفي، ديوارها و سقف جهت افزايش كارايي و سطح بازدهي سيستم روشنايي؛ ˗

  رنگ آميزي ديوار و سقف با رنگ هاي روشن جهت افزايش سطح بازدهي سيستم روشنايي؛ ˗

رفه هاي آموزشي (با عنايت به كنترل تمامي كنتورهاي برق مصرفي در دانشگاه و خوابگاه ها و اطمينان از استفاده آنها از تع ˗

  موضوع نرخ كمتر تعرفه آموزشي نسبت به ساير تعرفه هاي مندرج در قبض ها)؛

هاي آزمايشگاهي  دقت حداكثري و عدم استفاده از وسايل پرمصرف برقي در ساعات اوج مصرف برق (اجتناب از برگزاري كالس ˗

  ر مصرف برقي دارند در ساعات اوج مصرف برق)؛و كارگاه هاي آموزشي كه نياز به استفاده از تجهيزات پ

  ؛LED وات (استاندارد) و انواع المپ هاي 20عدم استفاده از المپ هاي رشته اي و جايگزيني آنها با المپ هاي كم مصرف  ˗

  تركيب نور زرد و سفيد؛ ˗

 فضاهاي مناسب؛استفاده از لوازم كاهش دهنده مصرف برق (تايمر، ديمر، سنسور حضور و سنسور حركت) در  ˗

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 
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  مطبوع تهويه و برودتي حرارتي، هاي سيستم كنترل حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

مديريت سبز مختلف حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  را با هدف

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :به اين شرح است بوعمط تهويه و برودتي حرارتي، هاي سيستم كنترل حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

 تهويه؛ سيستم فيلترهاي مرتب تعويض و كردن تميز ˗

 ها؛ خرپشته و بام پشت راهروها، هاي درب مناسب درزبندي و بودن بسته از اطمينان ˗

 ؛)هوا نشتي از جلوگيري( خودكار هاي درب صحيح عملكرد بررسي و ها درب تعمير ˗

 ها؛ اتاق ترك از قبل ها كركره و ها پرده بودن بسته از اطمينان ˗

 گرمايشي؛ و سرمايشي هاي سيستم كار زمان در ها پنجره بودن بسته از اطمينان ˗

 در شده مشخص مجاز حدود براساس افراد، حضور محل در سرمايشي و گرمايشي هاي سيستم براي داخلي دماي تنظيم ˗

 و گرم مناطق در و سال گرم هاي ماه در 28 حداقل سرد، هاي ماه در درجه 20 حداكثر( ساختمان ملي مقررات 19 مبحث

 ؛)سال گرم هاي ماه در درجه 25 حداقل مرطوب

 ماه در درجه 28 و سرد هاي ماه در سانتيگراد درجه 19 به راهروها و انتظار هاي اتاق در ها ترموستات تنظيم نقطه كاهش ˗

 گرم؛ هاي

 كنترل براي هوشمند سيستم نصب معيوب، هاي كشي لوله اصالح و سرمايشي و گرمايشي سيستم موتورخانه، سيستم كنترل ˗

 آن؛ از استفاده مسير در گاز نشتي و جريان انحراف

 ها؛ موتورخانه مستمر فني معاينه انجام ˗

 ؛)خورشيدي كن آبگرم سيستم جايگزيني( نياز حد در ساختمان در استفاده مورد گرم آب حرارت درجه كاهش ˗

 اداري؛ ساعات از خارج ذر گرمايشي سيستم نمودن خاموش جهت ها موتورخانه در بر تايمر نصب ˗

 ضروري؛ غير مواقع و شب در سرمايش سيستم كردن خاموش ˗

 غيرضروري؛ مواقع و تعطيالت در گرمايش هاي سيستم درجه كاهش ˗

 اواپراتور؛ و كن خنك برج ها، فن مرتب اي دوره تعمير و سرويس ˗

 اتالف از جلوگيري منظور به كم تشعشع شدت با هاي شيشه به مجهز هاي پنجره خصوص به جداره دو هاي پنجره از استفاده ˗

 انرژي؛
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 ها؛ پنجره و درب مكرر نمودن بسته و باز از جلوگيري و كار محل هاي پنجره و در مرتب و موقع به درزگيري و تعمير ˗

 ؛)ساختمان ملي مقررات 19 مبحث براساس ها ديواره و كف سقف،( ساختمان هاي جداره عايقكاري ˗

 كويل يا جداره دو منبع انبساط، منبع ديگ، برگشت و رفت هاي لوله خصوص به موتورخانه از هايي قسمت حرارتي عايقكاري ˗

 كلكتورها؛ و دار

 مركزي؛ حرارت تأسيسات در ديگ اي دوره شستشوي و زدايي رسوب ˗

 استاندارد؛ مشعل از استفاده و مشعل ورودي هواي به سوخت نسبت تنظيم ˗

 روي بر) سوز گاز هاي مشعل براي طرفه دو دمپر و سوز گازوييل هاي مشعل براي طرفه يك دمپر( بارومتريك دمپر نصب ˗

 ها؛ دودكش مكش كنترل منظور به مشعل هاي دودكش

 دستي شير جاي به دارد قرار رادياتور درآن كه محلي حرارت درجه خودكار كنترل منظور به رادياتور ترموستاتيك شير نصب ˗

 رادياتور؛

  آنها؛ اي دوره سيبازر و تنظيم و آبي كولرهاي روي بر بان سايه نصب ˗

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 
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  ها آن از استفاده نحوه و اداري تجهيزات كنترل حوزه در سبز مديريت اجرايياقدامات 

مختلف مديريت سبز حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  را با هدف

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :به اين شرح است ها آن از استفاده نحوه و اداري تجهيزات كنترل حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

 تي؛ آي قسمت اپراتور توسط استفاده عدم مواقع در مصرف كمينه حالت در ها رايانه كليه دادن قرار ˗

 از%  80 از بيش معادل ميتواند كار به آماده حالت در كپي دستگاه( استفاده عدم زمانهاي در الكتريكي وسايل كردن خاموش ˗

 ؛)نمايد مصرف ميكند استفاده فعال وضعيت در كه را انرژيي

 انرژي مصرف سيورها اسكرين ضمناً( دقيقه 10 از بيش نياز عدم صورت در كامپيوتر نمايش صفحه گذاشتن روشن از پرهيز ˗

 ؛)ندارند عادي حالت از كمتري

 و Suspend، Hibernate، Suspend  هاي حالت از استفاده و مدت طوالني ترك صورت در دستگاه نمودن خاموش ˗

Standby عامل؛ سيستم نوع به توجه با  

 ؛)كاغذ مصرف ميزان كنترل جهت مركزي دستگاه يك امكان صورت در( مشترك صورت به پرينترها از استفاده ˗

 كمتر؛ مصرف و بيشتر بازدهي با انرژي برچسب داراي تجهيزات از استفاده ˗

 كشي؛ كابل جاي به) Wireless( سيم بي هاي شبكه از استفاده ˗

 دستگاه؛ با مدت طوالني كار به نياز صورت در سيستم براي مناسب Power scheme تعريف ˗

 ؛)روز شبانه استفاده عدم ساعات در( سرورها خودكار قطع امكان بررسي ˗

 سوم؛ يك حدود تا برق مصرف كاهش جهت LCD مانيتورهاي بجاي باال فناوري با مانيتورهاي يا LED مانيتورهاي از استفاده ˗

 الكترونيكي؛ صورت به مكاتبات انجام و اداري اتوماسيون سيستم اجراي ˗

 تونر؛ مجدد شارژ قابليت با پرينترهاي از استفاده ˗

 بازيافت؛ قابل كاغذهاي از استفاده مديريت ˗

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 
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  آب مصرف مديريت حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

مختلف مديريت سبز حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  را با هدف

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :به اين شرح است آب مصرف مديريت حوزه در سبز مديريت اجرايياقدامات 

 آب هاي لوله تعمير و معيوب واشرهاي تعويض منظم برنامه( نشتي از جلوگيري جهت كشي لوله تجهيزات اي دوره بررسي ˗

 ؛)ديده آسيب

% 40 معادل دقيقه در ليتر 12 به دقيقه در ليتر 20 از مصرف كاهش براي سردوش روي ،)رگوالتور( جريان كننده تنظيم نصب ˗

 ؛)مهمانسراها و ها خوابگاه در( آب جويي صرفه

 زمانه؛ تك تانك فالش شناور تغيير يا زمانه دو تانك فالش از استفاده ˗

 گياهان؛ سوختن از جلوگيري و تبخير كردن محدود براي شب، هنگام دير يا زود صبح در آبياري ˗

 آب؛ قديمي و فرسوده توزيع هاي شبكه سازي به و تعمير ˗

 قطرهاي؛ آبياري از استفاده و شرب آب از سبز فضاي آبياري جداسازي ˗

 چمن؛ جايگزين سبز فضاي در آب كم هاي محيط با سازگار و كم آب مصرف با گياهان كاشت ˗

 كامل؛ ظرفيت با آشپزخانه در ظرفشويي مكانيزه هاي سيستم از استفاده ˗

 سبز؛ فضاي آبياري براي خروجي پساب از مجدد استفاده جهت تصفيه هاي سيستم بكارگيري ˗

 آب؛ نشتي وجود عدم از اطمينان جهت به آالت شير و ها لوله بر مستمر نظارت ˗

 ؛استانداردها به دستيابي منظور به هوشمند شيرآالت از استفاده ˗

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 
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  پسماند مديريت حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

مختلف مديريت سبز حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  را با هدف

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :به اين شرح است پسماند مديريت حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

 آن؛ اجراي و پسماند مديريت جامع طرح تهيه ˗

 زيست؛ محيط با سازگار و ريز دور غيرقابل و تعويض قابل محصوالت از استفاده ˗

 بندي؛ بسته حداقل با و كيفيت با محصوالت خريد ˗

 پسماند؛ تفكيك منظور به زباله مخصوص مكانهاي ايجاد و ويژه ظروف تهيه ˗

 پالستيكي؛ مصرف يكبار جاي به گياهي مصرف يكبار ظروف جايگزيني ˗

 زباله؛ كاهش جهت كمي گذاري هدف ˗

 كه تجهيزاتي و كاالها محصوالت، انتخاب( پسماند رساندن حداقل به منظور به سازمان نياز با مطابق مصرفي اقالم سفارش ˗

 ؛)گردد مي كمتري پسماند توليد به منجر

 آن؛ تعويض به نسبت اولويت در تجهيزات تعمير و نگهداري ˗

 ويژه؛ هاي مراسم و كاري جلسات در زباله توليد كاهش براي نوين رويكردهاي اتخاذ ˗

 كنترل و پسماندها ساير ،)خوراكي( آلي پسماندهاي فلزي، هاي قوطي پالستيكي، هاي بطري شيشه، كاغذ، زباله، تفكيك ˗

 آنها؛ تفكيك مستمر

 زباله؛ تفكيك مخصوص هاي جايگاه استقرار ˗

 پسماند؛ مختلف انواع تشخيص جهت رنگي هاي سطل از استفاده ˗

 انعقاد و) آلي پسماند شيشه، فلزات، پالستيك، مقوا، كاغذ،( كنندگان بازيافت به شده تفكيك هاي زباله فروش امكان بررسي ˗

 باطله؛ كاغذ فروش و كاغذ و مقوا بازيافت قرارداد

 ؛زيست محيط آلودگي از جلوگيري منظور به خطرناك پسماندهاي تفكيك ˗

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 
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  مصرفي اقالم و كاغذ مصرف ميزان مديريت حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

سبز مختلف مديريت حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  را با هدف

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :استبه اين شرح  مصرفي اقالم و كاغذ مصرف ميزان مديريت حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

 كاغذ؛ روي دو از بهينه استفاده ˗

 الكترونيك؛ هاي نسخه با امكان حد تا جايگزيني و اسناد پرينت كاهش ˗

 ؛)كامپيوتر روي بر دريافت( دريافتي هاي فكس پرينت عدم ˗

 اتوماسيون سيستم اداري هاي نامه خصوص در و نامه نمودن فكس يا پست جاي به) E-Mail( الكترونيكي پست از استفاده ˗

 الكترونيكي؛ هاي شبكه و اداري

 فشرده؛ لوح قالب در مطلب انتشار ˗

 داخلي؛ مكاتبات كاغذي چاپ در شديد محدوديت ايجاد ˗

 ؛مصرفي اقالم ساالنه بندي سهميه ˗

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 
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  پذير تجديد هاي انرژي و پاك هاي فناوري از استفاده حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

مختلف مديريت سبز حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  را با هدف

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :به اين شرح است پذير تجديد هاي انرژي و پاك هاي فناوري از استفاده حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

 خورشيدي؛ هاي آبگرمكن و فتوولتائيك هاي سامانه وسيله به خورشيدي انرژي از استفاده ˗

 بادي؛ هاي توربين انواع وسيله به باد انرژي از استفاده ˗

 گرمايي؛ زمين انرژي از استفاده ˗

 ؛توده زيست و سوختي پيل از استفاده ˗

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 
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  انرژي مديريت توسعه و سازي فرهنگ حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

مختلف مديريت سبز حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  با هدف را

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :به اين شرح است انرژي مديريت توسعه و سازي فرهنگ حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

 مشاركت؛ جهت كاركنان و برداران بهره به سبز دستورالعمل راهنماي ارائه ˗

 كاركنان؛ كليه براي سبز مديريت با متناسب آموزشي هاي دوره برگزاري و بيني پيش ˗

 هاي رسانه آموزشي؛ موسسات و مراكز از استفاده با عمومي آموزش و سازي فرهنگ طريق از عمومي هاي آگاهي ارتقاي ˗

 شنيداري؛ و ديداري مكتوب، از اعم جمعي

 ؛كاربران كمك با پسماندها تفكيك عمليات گسترش ˗

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 
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  نقل و حمل حوزه در سبز مديريت اجرايياقدامات 

مختلف مديريت سبز حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  را با هدف

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :به اين شرح است نقل و حمل حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

 تأمين طريق از عمومي نقل و حمل وسايل از استفاده به دانشجويان و كاركنان ترغيب منظور به تشويقي هاي سياست اجراي ˗

 بليط؛

 ها، كنفرانس ها، همايش در كاركنان گروهي حضور منظور به آن نظاير و ون بوس، ميني نظير عمومي نقليه وسايل تأمين ˗

 آن؛ نظاير و گروهي اداري هاي مأموريت ها، نمايشگاه ها، جشنواره سمينارها،

 مستمر؛ طور به خودروها فني معاينه ˗

 مذكور؛ هاي محيط در طوالني مسيرهاي در استفاده منظور به خوابگاهي و دانشگاهي هاي محيط در دوچرخه تأمين ˗

 جلسات برگزاري و دوركاري هاي فعاليت اجراي منظور به ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده قبيل از الزم امكانات تأمين ˗

 حضوري؛ جلسات جاي به آن نظاير و كنفرانس تله كنفرانس، ويديو بصورت

 الكتريكي، هيبريدي،، گازسوز،( پاك سوخت االمكان حتي و مصرف كم خودروهاي با فرسوده خودروهاي كردن جايگزين ˗

 ؛)زيستي سوخت

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 



 

  

  

 

  معاونت اداري و مالي

  پشتيباني و عمراني هاي طرح كل اداره

  دانشگاه سبز مديريت دفتر
  سوم طبقه تهران، دانشگاه مركزي سازمان ساختمان آذر، 16 خيابان انقالب، خيابان :نشاني
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