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 بسمه تعالی
 

 هاریزی استانهای اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامهبخشنامه به دستگاه

 های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آندستگاه 1398موضوع : ارزیابی عملکرد سال 

 ((1399-1397)دوره دوم -اصالح نظام اداریجامع )برگرفته از قوانین و مقررات اداری و برنامه 

قانون مدیریت خدمات کشوری)مصوبه شماره  82و  81نامه اجرایی مواد آیین 3در اجرای بند )الف( و )ب( ماده 

ها در راستای تحقق اهداف و وظایف هیأت وزیران( و به منظور سنجش موفقیت دستگاه14/1/1389مورخ  4225/44327

 20/1/1393مورخ 560/93/206ر نقشه راه اصالح نظام اداری)موضوع مصوبه شماره محول شده و نیز تکالیف تعیین شده د

شورای عالی  14/6/1397خ تاری 302596 دوره دوم)مصوبه شماره-شورای عالی اداری( و همچنین برنامه اصالح نظام اداری

، به 1398های عمومی و اختصاصی سال استانی بر اساس شاخصهای اجرایی ملی و ، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاهاداری(

 گردد: شرح زیر تعیین می

 (1399-1397)دوره دوم –ری ه برنامهه سهه سهاله اصهالح نظهام ادانامدار بر اساس تفاهمهای عمومی ستارههدف شاخص .1

ارزیابی خواهد بود، در صورت عدم نامه مالک های استانی، برش استانی تفاهمدستگاه در خصوص تعیین خواهد شد. ،دستگاه

های گهااری شهاخصهدفنهای ملهی م  حسه  نامههتفهاهمف اههدادسهتگاه، ستاد نامه از سوی تفاهمارسال برش استانی 

 واحدهای استانی دستگاه خواهد بود. دارزیابی عملکر (داررهستا)عمومی

پیوسهت ایهن بنشهنامه  نیو اسهتا سه ح ملهیدو های اجرایی در دستگاه 1398های عمومی ارزیابی عملکرد سال شاخص .2

سایت سهازمان در وب ،س ح ملی و استانی1398های عمومی ارزیابی عملکرد سال شاخص باشد. دستورالعمل امتیازدهیمی

دسهتورالعمل مهاکور در  بارگهااری. د شهدرسانی خواهمقتضی اطالعه و به نحو قرار گرفت www.aro.gov.irبه نشانی 

 باشد. سازمان به منزله ابالغ رسمی آن میاین سایت وب

ق.م.خ.ک م نهی بهر  82و  81نامهه اجرایهی مهواد آیین 3های اختصاصی، با توجه به مفاد بند )ب( ماده در خصوص شاخص .3

ههای پیشهنهادی سهال سازمان، الزم است که شهاخصاین ها از سوی دستگاه و بررسی و تأیید آنها توسط پیشنهاد شاخص
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دسهتورالعمل اجرایهی  1ها در قالب مهاده ای با ارائه مستندات مربوط به من ع استنراج شاخصبه همراه اهداف برنامه 1398

( بها در نظهر گهرفتن وظهایف و 28/5/1389تهاریخ  27911/200استقرار  نظام مدیریت عملکرد )موضوع بنشهنامه شهماره 

های اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد باالدستی، در قالب فرم )الهف( نههایی های دستگاه، اسناد برنامه توسعه، سیاستمأموریت

یریت عملکرد مستقر در های مستقل در سامانه نظام مدها و سازمانهای اختصاصی برای وزارتنانهشده باشد. رویت شاخص

های ها و سهازمانپایر خواهد بود. همچنین ضروری اسهت وزارتنانههها امکانها و ابالغ آندستگاه پس از تصویب شاخص

نس ت به تنظیم برش اسهتانی آن بهرای  ،های وابستههای اختصاصی ستاد دستگاه و سازمانمستقل پس از دریافت شاخص

  و ارسال آن به این سازمان برای بررسی و تأیید نههایی اقهدام نماینهد. در صهورت عهدم ارسهال بهرش اسهتانی  1398سال 

های توانند پس از اعالم این سازمان، رأساً نس ت به تهدوین شهاخصها میریزی استانها، سازمان مدیریت و برنامهشاخص

های ستاد دستگاه مربوط)ابالغی از سهوی ایهن سهازمان( شاخصاختصاصی این دسته از واحدهای استانی با در نظر گرفتن 

ههای اجرایهی در های اختصاصی ابالغ شده م نای ارزیابی عملکرد دسهتگاهها را مورد ارزیابی قرار دهند. شاخصاقدام و آن

ورود گزارش عملکرد های اجرایی، در زمان باشد و دستگاههای وابسته و کلیه واحدهای استانی تابعه میس ح ستاد، سازمان

 ها نیستند.به سامانه مدیریت عملکرد، مجاز به تغییر در عنوان، اهداف و اوزان آن

های وابسته و واحدهای استانی مربهوط دریافت گزارش خودارزیابی، بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد ستاد دستگاه، سازمان .4

های ها و سهازمانوزارتنانهیا عناوین مشابه یریت عملکرد های عمومی و اختصاصی از سوی دفاتر مددر هر دو بعد شاخص

ها، فایهل خروجهی از سهامانه مهدیریت عملکهرد کلیهه ای انجام خواهد گرفت که بعد از تأیید نهایی گزارشمستقل به گونه

سازمان این اء فرهنگ سازمانی امور مدیریت عملکرد و ارتقبه  15/2/1399)اعم از ملی و استانی( حداکثر تا تاریخ  هادستگاه

)دفهاتر تنصصهی و پشهتی انی  های عمومی و اختصاصیارسال گردد. بدیهی است راه ری، هدایت و تعیین ارزیابان شاخص

های ها و سهازمانوزارتنانههیا عناوین مشابه ها بر عهده دفاتر مدیریت عملکرد بندی ارزیابیستاد دستگاه( و همچنین زمان

های اجرایی استان صرفاً از طریهق سهامانه بود. ضمناً با توجه به اینکه امکان دریافت گزارش عملکرد دستگاهمستقل خواهد 

 است، لاا ضروری است واحدهای استانی در مهلت تعیین شده اقدام به ورود اطالعات نمایند.ستاد دستگاه فراهم گردیده

های اختصاصی ابالغی از سوی عملیاتی اصالح نظام اداری و شاخصهای اجرایی استان که فاقد برنامه آن دسته از دستگاه .5

خصوص اهداف  ها درریزی استانباشند، موظفند پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه)س ح ملی( می ستاد دستگاه

های شاخص ریزی استان و همچنین تعییننامه با سازمان مدیریت و برنامههای عمومی، نس ت به انعقاد تقاهمشاخص
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، با 15/2/1399لغایت  1/2/1399اختصاصی با تأیید سازمان ماکور، بعد از اعالم این سازمان اقدام نمایند. همچنین از تاریخ 

های عمومی و اختصاصی وارد های ماکور، گزارش عملکرد خود را در ابعاد شاخصدریافت رمز ورود به سامانه از سازمان

 نمایند. سامانه

های اجرایی استان حداکثر تها تهاریخ ها به اطالعات گزارش عملکرد دستگاهدسترسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .6

های های ماکور موظفند بررسی اولیه گزارش عملکرد، تعیهین ارزیابهان شهاخصپایر خواهد شد. سازمانامکان 31/2/1399

های اجرایهی اسهتان را بهه مودن امتیازات مکتس ه و همچنین ارایه گهزارش عملکهرد دسهتگاهعمومی و اختصاصی، نهایی ن

ای مدیریت نمایند که دسترسی به نتایج نهایی ارزیابی عملکرد استان از طریق سامانه نظهام مهدیریت عملکهرد دولهت گونه

 د.پایر گردامکان 31/4/1399مستقر در این سازمان حداکثر تا تاریخ 

شههیدرجایی  جمهور محترم، در جشهنوارههای انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییسنتایج ارزیابی .7

پرداخهت های اجرایهی، م نهای امتیهاز مکتسه ه دسهتگاه )س ح ملی و استانی( اعالم و به اطالع عموم خواهد رسید. ضهمناً

 ( قرار خواهد گرفت. 23/3/1390تاریخ  6653/206)به استناد مصوبه  ستگاهالعاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دفوق

 
 
 

 
 

   

 
 

 

 جمشید انصاری 



 

   

 3از  1صفحٍ   
 

 

 سقف اهتيبس يّذف کو سٌجصٍاحذ  ضبخصعٌَاى                        رديف

 اهتيبس( 031)سبسهبًيسبختبر  اصالح هحَر 1
   30 درصذ  هذيزيت هحليٍ  ّبي اجزايي ثِ ثخص خصَصي ٍاگذاري ٍاحذّبي عوليبتي ٍ خذهبت دستگبُ 1/1
 20 100 درصذ  اجزاي ضَاثط سبسهبًذّي ٍاحذّبي عوَهي 2/1
   20 درصذ ّبي سبسهبًي دستگبُ کبّص تعذاد پست 3/1
   20 درصذ سطَح استبًي ٍ ضْزستبًيثِ تفَيض اختيبرات ٍاگذاري ٍظبيف ٍ  4/1
 25 100 درصذ هلي هذيزيت سبختبر دستگبُ ّبي اجزايي اجزاي ثخطٌبهِ سبهبًِ 5/1
   15 درصذ ٍ پستْبي هذيزيتي ٍ سزپزستي کبّص تعذاد ٍاحذّبي سبسهبًي 6/1

 اهتيبس( 075) دٍلت الكتزًٍيكتَسعِ هحَر  2
 10 100 درصذ  كيدستگبُ در حَسُ دٍلت الكتزًٍ ييثزًبهِ اجزا ييتذٍ 1/2
   10 درصذ (تبدرخَاست خذهخذهبت دٍلتي) الكتزًٍيكي کزدى 2/2
   10 درصذ (خذهبت تحَيلخذهبت دٍلتي)الكتزًٍيكي کزدى  3/2
   10 درصذ (کليِ فزآيٌذّبي خذهت اعن اس درخَاست، تَليذ ٍ تحَيلخذهبت دٍلتي)الكتزًٍيكي کزدى  4/2
   15 درصذ استفبدُ اس دفبتز پيطخَاى در اراِئِ خذهت 5/2
 20 100 درصذ  استبًذاردسبسي تبرًوب)ٍة سبيت( 6/2
   30 درصذ فزآيٌذّبي ارائِ خذهبت اصالح 7/2
 10 100 درصذ اجتوبعي ٍ پيبم رسبى ّب()فٌبٍريْبي ّوزاُ، ضجكِ ّبي ّبي ًَيي در ارائِ خذهتاستفبدُ اس فٌبٍري 8/2
 20 100 درصذ ارائِ خذهبت در هيش خذهت 9/2

 15 100 درصذ تَسعِ سيزسبخت دٍلت الكتزًٍيكي

 15 100 درصذ ضْزًٍذاى در سيبست ّب، فزآيٌذّب، تصويوبت ٍ اقذاهبت دستگبّْبي اجزايي الكتزًٍيكي هطبرکت

 10 100 درصذ احزاس َّيت الكتزًٍيكي

 اهتيبس( 515هحَر هذيزيت سزهبيِ اًسبًي) 3
 15 100 درصذ ريشي ًيزٍي اًسبًي ثزًبهِ

 10 100 درصذ ًيزٍي اًسبًي  ارائِ آهبر ثزخط ًظبم  استقزار
 30 100 درصذ سبسي ًيزٍي اًسبًي سبهبًذّي ٍ هتٌبست



 

   

 3از  2صفحٍ   
 

 

 سقف اهتيبس يّذف کو سٌجصٍاحذ  ضبخصعٌَاى                        رديف

 10 100 درصذ کيفيت ًظبم جذة ٍ استخذام در دستگبّْبي اجزايي
 15 100 درصذ تٌبست ضغل ٍ ضبغل

 15 100 درصذ اصالح ٍ ثبسًگزي هطبغل
 10 100 درصذ هقزرات ججزاى خذهت  رعبيت

 20 100درصذ سبالري در اًتصبة هذيزاى ٍ ثْزُ گيزي اس تَاًوٌذي ّبي سًبى ٍ جَاًبى ضبيستِ
 20 100 درصذ ثجت اطالعبت هبّبًِ حقَق ٍ هشايبي هقبهبت، رٍسب، هذيزاى ٍ کبرکٌبى در سبهبًِ حقَق ٍ هشايب

 25 100 درصذ ًيبسسٌجي ٍ طزاحي ثزًبهِ آهَسضي
 15 100 درصذ اجزا ٍ ارسضيبثي دٍرُ ّبي آهَسضي هذيزاى ٍ کبرکٌبى 

 10 100 درصذ اجزاي طزح ارسيبثي ٍ تزثيت هذيزاى
 10 100 درصذ ارسضيبثي عولكزد کبرکٌبى 

 اهتيبس( 01)ضفبفيت ٍ هذيزيت هبليهحَر 4
   25 درصذ ٍاحذّبي اجزايي ثِ رٍش قيوت توبم ضذُ ادارُ

 20 100 درصذ اجزاي ثزًبهِ هلي تَسعِ آهبر کطَر ٍ هذرى سبسي ًظبم آهبري
 25   اجزاي حسبثذاري تعْذي

 20 100 درصذ دٍلت)سبهبًِ ستبد( يكيسبهبًِ تذارکبت الكتزًٍ يزيثِ کبرگ 4/4

 اهتيبس( 55) ٍ ارتقبي ثْزُ ٍري ثْجَد فضبي کست ٍ کبر هحَر 5
 25 100 درصذ ًظبم هجَسدّي کطَر اصالح

 25 100 درصذ ّبي اجزايي کطَر ٍري در دستگبُ ثْزُ استقزار چزخِ 2/5
 15 100 درصذ فضبّبي اداري در سبهبًِ سبدا)سبهبًِ اهَال دستگبّْبي اجزايي( ثجت اطالعبت 3/5
 20 100 درصذ هذيزيت سجشاجزاي ثزًبهِ  4/5

 اهتيبس( 041) ، هسئَليت پذيزي ٍ پبسخگَييسالهت اداريارتقبء هحَر  6

 35 100 درصذ ارتقبء سالهت ًظبم اداري

 35 100 درصذ در ًظبم اداري صيبًت اس حقَق ضْزًٍذاى

 15 100 درصذ افشايص اثزثخطي ًظبم رسيذگي ثِ تخلفبت اداري

 15 100 درصذ سبهذ رسيذگي ثِ ارتجبطبت هزدهي در ثستز



 

   

 3از  3صفحٍ   
 

 

 سقف اهتيبس يّذف کو سٌجصٍاحذ  ضبخصعٌَاى                        رديف

 20 100 درصذ ارتجبطبت هزدم ٍ دٍلت در ثستز سبهذ

 20 100 درصذ هٌبست سبسي فضبّبي اداري جْت استفبدُ هعلَليي ٍ جبًجبساى

 اهتيبس( 55هحَر تَسعِ فزٌّگ سبسهبًي) 7

 20 100 درصذ استقزار ًظبم جبهع تَسعِ ٍ تزٍيج فزٌّگ اقبهِ ًوبس

 15 100 درصذ ًبهِ هذيزيت تَسعِ فزٌّگ سبسهبًي اجزاي هفبد ًظبم

   10 درصذ ارتقبء سطح فزٌّگ سبسهبًي دستگبُ

 10 100 درصذ تزٍيج فزٌّگ ايثبر ٍ ضْبدت

 اهتيبس( 051هحَر استقزار ًظبم هذيزيت عولكزد) 8

 40 100 درصذ ارسيبثي عولكزد دستگبُاًجبم 

 20 100 درصذ تْيِ ٍ تذٍيي گشارش ارسيبثي استزاتژيك دستگبُ 

 20 100 درصذ تطكيل ضَراي راّجزي تَسعِ هذيزيت دستگبُ 

   40 درصذ هزدم اس خذهبت دستگبُ اجزاييرضبيتوٌذي افشايص هيشاى 
 شًد. کشًر تعييه مي استخذامي ي اداريبيه دستگاٌ مربًط ي سازمان  مىعقذٌ وامٍ بر اساس تفاَم  دار ستارٌَاي  شاخص يَذف کم تَجِ:

 

 
 



 

   

 2از  1صفحٍ   
 

 

 سقف امتيبس يَذف کم سىجشياحذ  شبخصعىًان                        رديف

 امتيبس( 521)سبسمبويسبختبر  اصالح محًر 1
   50 درصذ  مذيزيت محليي  َبي اجزايي ثٍ ثخش خصًصي ياگذاري ياحذَبي عمليبتي ي خذمبت دستگبٌ 1/1
   25 درصذ ستبد دستگبٌ ثٍ استبن تفًيض اجزايي شذن  ميشان 2/1
   20 درصذ اختيبرات ي يظبيف ثٍ سطًح شُزستبوي ي تفًيضيظبيف استبوي ي شُزستبوي  تفکيک 3/1
 30 100 درصذ اجزاي ثخشىبمٍ سبمبوٍ ملي مذيزيت سبختبر دستگبٌ َبي اجزايي 4/1

 امتيبس( 333) ديلت الکتزيويکتًسعٍ محًر  2
 40 100 درصذ دستگبٌ استبوذاردسبسي تبرومب)ية سبيت( 1/2
   60 درصذ فزآيىذَبي ارائٍ خذمبت اصالح 2/2
 100 100 درصذ حضًري ي الکتزيويکي ارائٍ خذمبت در ميش خذمت 3/2

 25 100 درصذ تًسعٍ سيزسبخت ديلت الکتزيويکي

 25 100 درصذ دستگبَُبي اجزاييشُزيوذان در سيبست َب، فزآيىذَب، تصميمبت ي اقذامبت مشبرکت الکتزيويکي 

 50 100 درصذ خذمت گيزوذگبن احزاس ًَيت الکتزيويکي

 30 100 درصذ ديلت)سبمبوٍ ستبد( يکيسبمبوٍ تذارکبت الکتزيو يزيثٍ کبرگ

 امتيبس( 571سزمبيٍ اوسبوي)محًر مذيزيت  3

 60 100 درصذ سبمبوذَي ي متىبست سبسي ويزيي اوسبوي

 10 100 درصذ تىبست شغل ي شبغل

 35 100درصذ سبالري در اوتصبة مذيزان ي ثُزٌ گيزي اس تًاومىذي َبي سوبن ي جًاوبن شبيستٍ

 40 100 درصذ آمًسشي مذيزان ي کبرمىذان ي ارسشيبثي ي ثزرسي اثزثخشي آمًسشياجزاي ديرٌ َبي 

 20 100 درصذ قزارداديکبرکىبن  مذيزان، کبرمىذان ي ارسشيبثي عملکزد

 10 100 درصذ ارسيبثي ي تزثيت مذيزان

 امتيبس( 03)ثُجًد فضبي کست ي کبر ي ارتقبي ثُزٌ يري  محًر 4
 40 100 درصذ وظبم مجًسدَي کشًر اصالح

 20 100 درصذ فضبَبي اداري در سبمبوٍ سبدا)سبمبوٍ امًال دستگبَُبي اجزايي( ثجت اطالعبت 2/4



 

   

 2از  2صفحٍ   
 

 

 سقف امتيبس يَذف کم سىجشياحذ  شبخصعىًان                        رديف

 30 100 درصذ مذيزيت سجشاجزاي ثزوبمٍ  3/4

 امتيبس( 513) ، مسئًليت پذيزي ي پبسخگًييسالمت اداريارتقبء محًر  5

 40 100 درصذ ارتقبء سالمت وظبم اداري

 40 100 درصذ در وظبم اداري صيبوت اس حقًق شُزيوذان

 20 100 درصذ استقزار وظبم جبمع تًسعٍ ي تزييج فزَىگ اقبمٍ ومبس

 20 100 درصذ در ثستز سبمذ رسيذگي ثٍ شکبيبت مزدمي

 30 100 درصذ مىبست سبسي فضبَبي اداري جُت استفبدٌ معلًليه ي جبوجبسان

 امتيبس( 533محًر استقزار وظبم مذيزيت عملکزد) 6

 70 100 درصذ اوجبم ارسيبثي عملکزد دستگبٌ

 20 100 درصذ تًسعٍ مذيزيت دستگبٌ  کبرگزيٌ فعبل سبسي

   40 درصذ افشايش ميشان رضبيتمىذي مزدم اس خذمبت دستگبٌ اجزايي
 شًد. کشًر تعييه مي استخذامي ي اداريبيه دستگاٌ مربًط ي سازمان  مىعقذٌ وامٍ بر اساس تفاَم  دار ستارٌَاي  شاخص يَذف کم تًجٍ:

 

 
 



 چک لیست استانداردسازی تارنما استانی

 امتیاز نماگر مصادیق عملکردی نماگر شاخص

داشتن تارنمای 

 استاندارد

 بودن کاربر پسند

 

 (متیازا 1.5)قابلیت شخصی سازی -1
 (امتیاز 1.5)درسایت قابلیت جستجو-2
 (امتیاز 1.5)قابلیت اجرا در کلیه مرورگرها -3
 (امتیاز 1.5)های قابل حمل قابلیت اجرا بر روی دستگاه -4

6 

 شفافیت

 

 (متیازا 1)نمایش تاریخ بروزرسانی -1
 (متیازا 1.5)روزهای بهانتشار اطالعیه ها و بخشنامه -2
  (متیازا 1)خدمت دهندگان های تماسانتشار شماره -3
  (متیازا 1.5)انتشار شناسنامه خدمات -4
انتشار ساختار، نام و عنوان مدیران و ارتباط مستقیم در وبسایت با  -5

 (متیازا 1)ایشان

6 

کیفیت خدمات 

 تارنما
 امتیاز( 6نحوه و کیفیت اطالع رسانی خدمات )  -1
 امتیاز( 2)داشتن نظرسنجی فعال در مورد خدمات -2

8 

دسترس پذیری 

 تارنما

 

 (امتیاز 1.5)پشتیبانی از افراد کم توانان-1
 (امتیاز 1.5)داشتن دستورالعمل بروزرسانی -2
 (امتیاز 1)استاندارد بودن نام دامنه تارنما-3
 (امتیاز 1)زمان بارگذاری سایتاستاندراد بودن سرعت  -4

5 

دسترس پذیری 

 اطالعات

 

 (متیازا 1) فعال و با کیفیت مناسب سواالت متداولداشتن  بخش  -1
 (متیازا 1) پیوند به دستگاههای مختلف-2
 (متیازا 1) استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی داخلی -3
 (متیازا 1) انتشار گزارشات دستگاه  -4
 (متیازا 1) اخبار مناقصات و مزایدات و لینک به سامانه ستاد انتشار -5

5 

داشتن بیانیه حریم 

 خصوصی
 3 

داشتن بیانیه سطح 

 توافق خدمات
 7 
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 استانیهای دستگاه امتیازدهی چک لیست

 استانی -(1/5شاخص اصالح نظام مجوزدهی کشور )(: 3جدول )

 امتیاز  نحوه سنجش عنوان نماگر شماره نماگر

1  

 

بکارگیری سامانه 

دریافت، انعکاس و 

پیگیری شکایات 

متقاضیان صدور 

مجوزهای کسب و کار 

 )دادور(

=A 

دهی به شکایاتمیانگین پاسخ 

7 

 امتیاز کامل =A ≤ 1الف: 

 کسر امتیاز =A ≥ 1: ب: 

 ج: کسر امتیاز به روش روبرو محاسبه خواهد شد.

 
 
 
 
 
 
 

 روز کاری تعیین شده است. 7قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر،  57دهی به شکایات  در نص ماده حداکثر زمان پاسخ 

2 ≥ A   1 < :  امتیاز %20کسر 

3 ≥ A   2 < :  امتیاز %40کسر 

4 ≥ A   3 < :  امتیاز %60کسر 

5 ≥ A   4 < :  امتیاز %80کسر 

A   5 < :  امتیاز %100کسر 

20 

2  

 بکارگیری سامانه

های  بهبود مرکز فوریت

محیط کسب و کار 

 کشور )یاور(

= B 

دهی به سواالتمیانگین پاسخ 

5 

 امتیاز کامل =B ≤ 1الف: 

 کسر امتیاز = B ≥ 1: ب: 

 ج: کسر امتیاز به روش روبرو محاسبه خواهد شد.

 
 
 
 
 
 
 

 مصوبه  8های صدور مجوز  در ماده و ابهامات ذینفعان در حوزهحداکثر زمان تعیین شده برای پاسخگویی به سواالت

 روز کاری تعیین شده است. 5ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،  01/05/1396مورخ  50868شماره 

2 ≥ B   1 < :  امتیاز %20کسر 

3 ≥ B   2 < :  امتیاز %40کسر 

4 ≥ B   3 < :  امتیاز %60کسر 

5 ≥ B   4 < :  امتیاز %80کسر 

B  5 < :  امتیاز %100کسر 

20 
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 معاونت محیط زیست انسانی

 دفتر ارزیابی زیست محیطی
 دبیرخانه نظام مدیریت سبز

 

 

 آیین نامه  و راهنمای اجرای دستورالعمل

 مدیریت سبزنظام 
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 آیین نامه  و راهنمای اجرای دستورالعمل

 مدیریت سبز نظام

 

 

 
 که با مشارکت  10/07/1398در جلسه مورخ آیین نامه اجرایی مدیریت سبز  4ماده باستناد  )

 نهایی شده است (  7/7/98و در تاریخ  نمایندگان دستگاه اجرایی ذیربط بررسی
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 گفتارپیش

هاي كليه فعاليتاز آنجائيكه ارزيابي عملكرد در نظام مديريت سبز مؤلفه اصلي و چراغ راه و هدايتگر      

ها و و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي است و رشد و توسعه پايدار سازمان هاانمديريتي در سازم

ه و زيه و تحليل، مقايسمؤسسات كشور و پيامد آن يعني رشد اقتصاد ملي مرهون سنجش، اندازه گيري، تج

 انجام اقدامات الزم و ضروري در اين زمينه است، مبحث برنامه مديريت سبز بعنوان يك ابزار قدرتمند اجرايي

اجرايي مصوب  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و آئين نامه 190ماده به استناد 

هاي اي يافته بطوري كه يكي از وظايف مأموريت ها و مسئوليتاهميت و جايگاه ويژه هيأت محترم وزيران 

  ي مديريت هر سازمان تلقي گرديد .اصل

و پس  شكيل ت برنامه پنجم توسعه در دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان از ابتداي دبيرخانه مديريت سبز 

 از .آغاز گرديد رخانهياين دب ليف اجرايي فعاليت جدياا تكمتناسب ب 190ين نامه اجرايي ماده از ابالغ آئ

اختصاص يك درصد از اعتبارات دستگاه هاي اجرايي به منظور استقرار جمله اقدامات مهم انجام شده 

موضوع تصويبنامه شماره )باشدمي كل كشورساليانه جه دضوابط اجرايي قانون بو مديريت سبز در

ي اجرايي مجازند يك درصد از اعتبارات بر اين اساس دستگاهها .( 28/12/93ه مورخ 50327/ت/192441

آيين نامه اجرايي ماده مذكور به منظور استقرار مديريت سبز و اعمال مطابق را  ساليانهجه دمندرج در قانون بو

مصاديق مصرف اعتبارات مصوب هيئت و همچنين  تسياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيس

 د. نوزيران هزينه نماي

بر اجراي مديريت سبز تاكيد شده و دولت را موظف به   (38ماده ) "ز"ششم توسعه به استناد بند در برنامه  

و و سازمان حفاظت محيط زيست نموده است آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت نيرتدوين 

 ه55490/ ت  36637شماره نامه تصويب)موضوع تصويب هيئت وزيران رسيد  . اين آيين نامه پس از تهيه به

سازمان با مشاركت دستگاههاي نامه اجرايي مديريت سبزآيين 4مطابق ماده  . هيئت وزيران( 30/3/1398مورخ 

 اجرايي ذيربط موظف به تدوين دستورالعمل و راهنماي اجراي مديريت سبز گرديده است. اين دستورالعمل

ل به هاي آتي تهيه شده است و عميست و حفظ آن براي نسلبا رويكرد استفاده صحيح از منابع پايه محيط ز

 اجراي آن مي تواند ما را در دستيابي به اهداف توسعه پايدار و تحقق عدالت بين نسلي ياري نمايد.
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 فهرست مطالب

 عناوین ردیف
شماره 

 صفحه

 5 و مقرراتقوانين  1

 5 مديريت سبز –قانون برنامه ششم توسعه  1-1

 5 كشوركل  98بودجه قانون اجراي ضوابط اجرايي  1-2

 5 مصاديق مصرف اعتبارات مديريت سبز 1-3

 6 مديريت سبزآيين نامه اجرايي  1-4

 14 پياده سازي نظام مديريت سبز 2

 14 مراحل اجراي نظام مديريت سبز در دستگاه اجرايي 2-1

 19 اجراي شاخص هاي مديريت سبز 2-2

 19 شاخص مديريت مصرف انرژي 2-2-1

 24 شاخص مديريت مصرف آب 2-2-2

 27 شاخص مديريت پسماند عادي 2-2-3

 35 وسائط نقليهشاخص مصرف سوخت  2-2-4

 36 ها و تجهيزاتشاخص ساختمان 2-2-5

 39 آموزش و فرهنگ سازيشاخص  2-2-6

 40 تامين منابع مالي 2-3

 40 ضمائم 3
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 مرتبط قوانین و مقررات  -1

 توسعه جمهوری اسالمی ایران ششمقانون برنامه  -1-1

 عمل آورد: زیست بهـ دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط38ماده

ز ـ اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ، كاهش مواد جامد 

ها و وسائط نقليه، در كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي زائد و بازيافت آنها در ساختمان

 غيردولتي در چهارچوب قوانين مربوطه 

ويب هيأت تصنامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست بهآيين تبصره ـ

 رسد. وزيران مي

 

 56461/ت 8722کشور )موضوع تصویب نامه شماره  کل 1398 سال بودجه قانون اجرایی ضوابط -1-2

 هیئت وزیران( 31/1/1398مورخ  ه

 استقرار منظور به را قانون در مندرج اعتبارات از( %1) درصد يك مجازند اجرايي هايدستگاه -8 ماده

 به يك بار ماه شش هر را موضوع اين عملكرد گزارش موظفند و كنند هزينه سبز مديريت( سيستم)سامانه

 . نمايند ارسال محيط زيست حفاظت سازمان

مورخ  ه 51122/ت 125173 مصادیق مصرف اعتبارات مدیریت سبز )موضوع تصویب نامه شماره -1-3

 هیئت محترم وزیران( 22/10/1393

سازمان حفاظت  2/7/1393مورخ  1-31842به پيشنهاد شماره  17/10/1393هيئت وزيران در جلسه مورخ 

 محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد:

كل كشور به شرح  1393( ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 11ه )مصاديق مصرف اعتبارات موضوع ماد

 .)ضميمه دستورالعمل( پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي شود
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نامه تصویب موضوع) ( قانون برنامه ششم38ماده )« ز»بند  مدیریت سبز نامه اجراییآیین -1-4

 هیئت وزیران( 30/3/1398مورخ  ه55490/ ت  36637شماره 
 

بنا به پيشنهاد مشترک وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست و به  22/03/1398هيئت وزيران در جلسه 

 -قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 38ماده « ز»استناد تبصره بند 

 اد شده را به شرح زير تصويب كرد:نامه اجرايي بند يآيين -1395مصوب 
 

توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری  ششم پنجساله ( قانون برنامه38ماده )« ز»نامه اجرایی بند آیین

 اسالمی ایران

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

 سازمان حفاظت محيط زيست سازمان:  -الف

( 5و ماده ) -1366مصوب  -( قانون محاسبات عمومي كشور5هاي موضوع ماده )دستگاه های اجرایی:دستگاه -ب

 .- 1386مصوب  -  قانون مديريت خدمات كشوري

اي از مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و مستمري است كه در سطوح مختلف مجموعه مدیریت سبز: -پ

 شود.هاي اجرايي براي استفاده بهينه از منابع و كاهش اثرات سوء بر منابع زيستي اعمال ميدستگاه

محيطي به سطحي از مصرف منابع كه ضمن تأمين مناسب نياز، كمترين آثار و پيامدهاي زيستالگوی مصرف:  -ت

 ها و منابع را به همراه دارد.جويي در هزينهو بيشترين صرفه

پيماني، قرارداد مشخص يا معين، كارگري  هاي اجرايي اعم از نيروهاي رسمي،كليه شاغلين در دستگاه کارکنان: -ث

 رسد.مي استانريزي و شركتي كه حسب مورد به تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور يا سازمان مديريت و برنامه

 هاي اجرايي.هاي با كاربري اداري دستگاهكليه ساختمانساختمان اداری:  -ج

ع گانه موضوهاي ششهاي اجرايي بر اساس مجموع امتيازات شاخصارزيابي اجراي مديريت سبز در دستگاه -2ماده 

د وحداكثر امتياز مديريت سبز شونامه با لحاظ ضرايب اهميت به شرح جدول زير، محاسبه مي( اين آيين3ماده )

 ( امتياز است:1000هاي اجرايي )در دستگاه

 مصرف آب مصرف انرژي شاخص
مديريت 

 پسماند

مصرف 

سوخت 

 وسائط نقليه

ها و ساختمان

 تجهيزات

آموزش و 

 سازيفرهنگ

 1β 300=2β 100=3β 100=4β 100=5β 100=6β=300 اهمیت ضریب
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هاي اجرايي بر مبناي بندهاي گانه ارزيابي اجراي مديريت سبز در دستگاههاي ششامتياز هر يك از شاخص -3ماده 

نامه كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، هاي تعيين شده در پيوست اين آيينزير به صورت روش

 شود:محاسبه مي

مصرف ويژه انرژي در سال ارزيابي نسبت عكس اين شاخص بر اساس (:SEIمصرف انرژی ) امتیاز شاخص -الف

 مصرف ويژه انرژي با اعمال ضريب اهميتهاي تجديدپذير به ميزان دو برابر، به الگوي سهم توليد انرژيپس از كسر 

شود. مصرف ويژه انرژي هاي اداري محاسبه ميشاخص مصرف انرژي در ارزيابي اجراي مديريت سبز براي ساختمان

هاي اداري با لحاظ ضرايب ارزيابي، معادل مصرف انرژي قبوض برق و گاز مصرفي هر يك از ساختماندر سال 

 تبديل مربوط است.

در صورتي كه ميزان مصرف ويژه انرژي در سال ارزيابي كمتر از ميزان الگوي مصرف ويژه انرژي باشد،  -1تبصره 

 ( خواهد بود.300ل )شود و حداكثر امتياز اين شاخص معادمعادل آن منظور مي

هاي تجديدپذير نسبت به مصرف انرژي بر اساس گواهي صادر شده وزارت نيرو تعيين سهم توليد انرژي -2تبصره 

 شود.مي

گانه براي هر متر مربع زيربناي حرارتي ساختمان بر اساس مناطق هشتمصرف ويژه انرژي ميزان الگوي  -3تبصره 

غيرمسكوني، تعيين معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي )مطابق هاي مندرج در استاندارد ساختمان

(( به تفكيك شهرستان توسط سازمان با همكاري سازمان هواشناسي كشور تهيه و در 14254استاندارد ملي شماره )

 شود.درگاه مديريت سبز بارگذاري مي

اين شاخص بر اساس نسبت مصرف ساالنه آب منطبق بر  دستگاه شمارشگر (: SWIامتیاز شاخص مصرف آب ) -ب

سهم آب بازچرخاني شده، به ميزان مصرف الگوي ساالنه با توجه به تعداد كاركنان با )كنتور( آب با احتساب نصف 

 .شودهاي اداري محاسبه مياعمال ضريب اهميت شاخص مصرف آب در ارزيابي اجراي مديريت سبز در ساختمان

( 0W=12هاي اداري )يك متر مكعب به ازاي هر نفر در ماه( )الگوي مصرف ساالنه آب در ساختمان

 باشد. ساختمان/مجتمع/واحد مربوط مي

كه مصرف ساالنه آب كمتر از الگوي مصرف ساالنه آب بر اساس تعداد كاركنان باشد، معادل  در صورتي -1تبصره 

 ( خواهد بود.300اين شاخص معادل )شود و حداكثر امتياز آن منظور مي

 ود.شسهم آب بازچرخاني شده نسبت به آب مصرفي بر اساس گواهي صادر شده وزارت نيرو تعيين مي -2تبصره 
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مصرف آب شرب براي فضاي سبز ممنوع است. در صورت استفاده از آب چاه براي آبياري فضاي سبز،  -3تبصره 

است  برداريارشگر )كنتور( هوشمند حجمي آب و اخذ پروانه بهرهدستگاه اجرايي ملزم به نصب دستگاه شم

و وزارت نيرو مكلف است از مصارف غيرمجاز جلوگيري كند. در غير اين صورت، امتياز دستگاه اجرايي 

 شود. تشخيص اين امر با وزارت نيرو خواهد بود.در شاخص مصرف آب صفر محسوب مي

 نامه، نسبت به تعيين الگوي مصرفطي شش ماه از تاريخ ابالغ اين آيين وزارت نيرو موظف است حداكثر -4تبصره 

هاي اداري اقدام و پيشنهاد الزم را براي تصويب هيئت وزيران ارائه كند. تا زمان تعيين الگوي آب ساختمان

 شود.هاي اجرايي بر اساس روش موضوع اين بند انجام ميجديد، اجراي مديريت سبز در دستگاه

شاخص مديريت سبز در پسماند عادي، استقرار و اجراي : (WMI)از شاخص مدیریت پسماند عادی امتی -پ

وظف باشد و دستگاه اجرايي متفكيك پسماندها در سه دسته كاغذ، تر و ساير مواد )شيشه، پالستيك و فلزات( مي

 ربط تحويل دهد و از شهرداريذيگانه به شهرداري/سازمان مديريت پسماند است زباله را بصورت تفكيك شده سه

هاي اخذ شده توسط دستگاه در ضرب جمع گواهيگواهي مديريت پسماند دريافت كند. امتياز اين شاخص حاصل

 ضريب اهميت شاخص مديريت پسماند عادي است.

ائه وز ارربط، موظفند پاسخ دستگاه اجرايي را حداكثر ظرف ده رها/ سازمان مديريت پسماند ذيشهرداريتبصره: 

 كنند.

خودروهاي سواري مالكيتي دستگاه اجرايي بايد از نظر معيار (: SFCامتیاز شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه )  -ت

سوز(، مصرف (( خودروهاي سبك )بنزيني،ديزلي و دوگانه4241-2)موضوع استاندارد ملي شماره )برچسب انرژي 

( برچسب مصرف انرژي B، حداقل رتبه )مل برچسب انرژياكسيدكربن و دستورالعسوخت، تعيين معيار انتشار دي

هاي را احراز كنند و معاينه فني سبز )برتر( را در چارچوب مقررات مربوط داشته باشند و خودروهاي سواري شركت

( برچسب مصرف انرژي و معاينه فني سبز )برتر( داشته باشند و در Cحمل و نقل طرف قرارداد نيز حداقل رتبه )

 هاي مربوط درج و واپايش )كنترل( شوند.قرارداد

در ضريب اهميت  ( برچسب مصرف انرژي و معاينه فنيBامتياز اين شاخص حاصل تعداد خودروهاي داراي رتبه )

 شاخص مصرف سوخت وسايل نقليه نسبت به تعداد كل خودروهاي مالكيتي دستگاه اجرايي است.

امتياز اين شاخص از ميانگين مجموع امتياز حاصل از داشتن (: SBI) ها و تجهیزاتساختمان امتیاز شاخص -ث

 شود:هاي چهارگانه زير در ضريب اهميت شاخص ساختمان و تجهيزات حاصل ميگواهي

C1- ((16000نامه معاينه فني موتورخانه ساختمان )مطابق استاندارد ملي شماره )دارا بودن گواهي 

C2- ((50001انرژي )مطابق استاندارد ايزو ) نامه مديريتدارا بودن گواهي 
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C3- جويي مصرف انرژي در نامه اجرايي صرفهدارا بودن گزارش مميزي فني انرژي ساختمان بر اساس آيين

 .12/10/1396مورخ  ه  48215/ت 127470نامه شماره ها موضوع تصويبساختمان

C4- (.14254لي )دارا بودن برچسب انرژي ساختمان مطابق با استاندارد م 

 هاي فوق براي هر ساختمان امتياز يك و نداشتن آن امتياز صفر دارد. داشتن هر يك از گواهي -1تبصره 

( مقررات ملي 19هاي اجرايي دولتي بايد مطابق مبحث )احداث هر گونه بنا و ساختمان توسط دستگاه -تبصره 

 -1389مصوب  -قانون اصالح الگوي مصرف انرژي( 18ساختمان و ساير قوانين و مقررات از جمله ماده )

 باشد.

خريد تجهيزات جديد توسط دستگاه اجرايي بايد گواهي/ تاييديه/ عالمت استاندارد ملي كشور را داشته  -3تبصره 

باشد و مسئوليت آن بر عهده رييس دستگاه اجرايي و نظارت بر آن بر عهده ذيحساب يا مقام مسئول مشابه 

 است.

هاي سازي اجراي مديريت سبز در دستگاهشاخص آموزش و فرهنگ(: TPسازی )امتیاز شاخص آموزش و فرهنگ  -ج

اجرايي، برگزاري هشت ساعت دوره آموزشي با عنوان مديريت سبز در سطح مديران وكاركنان دستگاه اجرايي است. 

اجرايي  عت آموزش كل كاركنان دستگاهسا 8ساعت آموزش ديده به مجموع  -امتياز اين شاخص از نسبت گواهي نفر

 شود.سازي حاصل ميبا اعمال ضريب اهميت آموزش و فرهنگ

 ها و راهنماهاي تهيه شده توسط سازمان مشخص خواهد شد.دستورالعملهاي آموزشي در محتواي دورهتبصره: 

راهنماي اجراي مديريت سبز و  ربط، دستورالعملهاي اجرايي ذيسازمان موظف است با مشاركت دستگاه -4ماده 

 نامه را تهيه كند.در اين آيين

هاي مربوط است و در صورتي كه جمع روزهاي معيار مصرف آب و انرژي، قبوض صادر شده توسط شركت -5ماده 

 بايست به نسبت ميانگين مصرف تعديل شود.مصرف بيشتر و يا كمتر از يك سال باشد، مي

فند اطالعات عملكرد مديريت سبز را به صورت مستقل در درگاه مديريت سبز هاي اجرايي موظدستگاه -6ماده 

مستقر در سازمان جهت بررسي و مميزي وارد كنند و سازمان پس از ارزشيابي و تعيين امتياز هر يك از 

 را به هيئت وزيران ارائه خواهد داد. هاي اجرايي، گزارش آندستگاه

اجرايي ملي و سه دستگاه استاني برتر را معرفي و از آنها تقدير كند  سازمان موظف است ساالنه سه دستگاه -7ماده 

اجرايي ملي و سه دستگاه اجرايي استاني داراي كمترين امتياز كسب شده را ضمن تذكر  و اسامي سه دستگاه

 كتبي،  اعالم عمومي كند.
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ها در خصوص برنامه مديريت سبز را كه به موظف است عملكرد دستگاهسازمان اداري و استخدامي كشور  -8ماده 

هاي اجرايي يادشده هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاهتاييد سازمان رسيده است، به عنوان يكي از شاخص

 ( امتياز منظور كند.75( قانون مديريت خدمات كشوري به ميزان )82( و )81موضوع مواد )

اب يا مقام حسويي شده ناشي از اجراي برنامه مديريت سبز در مقايسه با سال قبل با تاييد ذيجمبالغ صرفه -9ماده 

هاي تعمير و تجهيز در راستاي مديريت سبز، به صورت مساوي مسئول مشابه دستگاه اجرايي پس از كسر هزينه

 شود.دجه سنواتي پرداخت ميبه كاركنان همان دستگاه اجرايي، در چارچوب قوانين و مقررات از جمله قوانين بو

جويي شده موضوع اين ماده بر اساس ساير قوانين و مقررات، براي دستگاه اجرايي چنانچه  امتياز مبالغ صرفه تبصره:

 مربوط مورد محاسبه قرار گرفته باشد، مبالغ مذكور از شمول اين ماده مستثنا مي شوند.

( باالترين امتياز  % 90هايي كه بيش از نود درصد )و ملي( و دستگاه هاي اجرايي برتر )استانيرئيس دستگاه -10ماده 

توانند كاركنان موثر در اين امر را به تشخيص اجراي مديريت سبز كسب شده در همان سال را بدست آورند، مي

ادل خود با اهداي تقديرنامه با درج در پرونده و كمك هزينه رفاهي در چارچوب قوانين و مقررات حداكثر مع

 ، از محل اعتبارات مصوب مربوط، مورد تشويق قرار دهند. يك ماه حقوق كل كاركنانيك چهارم 

                                                                                                                                   

 اسحاق جهانگيري

 رجمهومعاون اول رييس   
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 هیئت وزیران  30/3/1398مورخ  ه55490/ ت  36637نامه شماره پیوست تصویب -1-6-1

  های اجراییگانه  ارزیابی اجرای مدیریت سبز در دستگاههای ششنحوه محاسبه امتیاز شاخص

 نامه( این آیین3موضوع ماده )

هاي اجرايي به صورت زير محاسبه سبز در دستگاهگانه ارزيابي اجراي مديريت هاي ششامتياز هر يك از شاخص

 شود:مي

 (SEIمصرف انرژی ) امتیاز شاخص -1

SEI= 
β1

EI
 

EI =
𝑆𝐸𝐶1(1 − 2α)

𝑆𝐸𝐶0 
 

SEC1 = 
(APC)∗3.7+(AGC)∗10.47

A
 

β1 = ضريب اهميت شاخص انرژي 

SEC1=  مصرف ويژه انرژي در سال ارزيابي  )كيلووات ساعت بر متر مربع(

SEC0= كيلووات ساعت بر متر مربع( )  الگوي مصرف ويژه انرژي  

APC= )مصرف برق سال ارزيابي )كيلووات ساعت 

 وري )راندمان( متوسطوري )راندمان( متوسط نيروگاهي كشور )بر اساس بهره= ضريب ارزش برق بر اساس بهره3.7

 نيروگاهي كشور و ضريب تبديل انرژي اوليه الكتريكي( 

α= هاي تجديدپذير نسبت به مصرف انرژيرژيسهم توليد ان  

0 ≤ α < 0.5 

AGC=  )مصرف گاز سال ارزيابي )متر مكعب 

= ضريب تبديل متر مكعب گاز به كيلووات ساعت )بر اساس متوسط ارزش حرارتي گاز و تبديل به واحد 10.47

  كيلووات ساعت( 

SEC1(1-2α) ≤ SEC0 

A= زيربناي حرارتي ساختمان 

ساختمان: عبارت است از مساحت فضاي واپايش )كنترل( شده مجهز به تجهيزات گرمايشي و زيربناي حرارتي 

 سرمايشي به متر مربع.

 شود:براي ارزيابي بيش از يك ساختمان/مجتمع/ واحد، از الگوي )فرمول(  زير استفاده ميتبصره: 

𝑆𝐸𝐼̅̅ ̅̅ ̅= 
𝛴(𝑆𝐸𝐼𝑖∗𝐴𝑖)

𝐴
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Ai= حرارتي هر ساختمان بر حسب متر مساحت مربع  

A= هامساحت حرارتي كل ساختمان  

 (SWIامتیاز شاخص مصرف آب ) -2

SWI= 
β2

𝐖𝐈
 

WI= 
𝐶𝑊1(1−0.5𝛾)

(𝑊0∗𝑁)
 

WI= شاخص مصرف آب 

N= تعداد كاركنان 

CW1= مصرف ساالنه آب منطبق بر دستگاه شمارشگر )كنتور( آب 

β2  ضريب اهميت شاخص آب = 

γ=  سهم آب بازچرخاني شده نسبت به آب مصرفي 

0 ≤ γ < 1 

CW1(1-0.5γ) ≤ (W0*N) 

( 0W=12هاي اداري )يك متر مكعب به ازاي هر نفر در ماه( )الگوي مصرف ساالنه آب در ساختمان

 باشد. ساختمان/مجتمع/واحد مربوطه مي

 شود:)فرمول( زير استفاده ميبراي ارزيابي بيش از يك ساختمان/مجتمع/ واحد، از الگوي تبصره: 

𝑆𝑊𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅ = 
𝛴(𝑆𝑊𝐼𝑖∗𝑁𝑖)

𝑁
 

Ni= تعداد كاركنان هر ساختمان 

N= هاتعداد كاركنان كل ساختمان  

 (WMIامتیاز شاخص مدیریت پسماند عادی ) -3

WMI= C*β3 

C= 1 )در صورت دارا بودن گواهي تفكيك پسماند( 

C= 0 )در صورت نداشتن گواهي تفكيك پسماند( 

β3 = ضريب اهميت شاخص پسماند 

 شود:براي ارزيابي بيش از يك ساختمان/مجتمع/ واحد، از الگوي )فرمول( زير استفاده ميتبصره: 

WMI̅̅ ̅̅ ̅̅ = 
𝛴(𝑊𝑀𝐼𝑖∗𝐴𝑖)

𝐴
 

WMIi= امتياز مديريت پسماند ساختمان/مجتمع/واحد 
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Ai= مجتمع/واحدزيربناي هر ساختمان/  

A= هازيربناي كل ساختمان  

 (SFCامتیاز شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه )  -4

SFC= 
𝐹𝐶𝑖∗𝛽4

𝐹𝐶
 

FCi=و معاينه فني B تعداد خودروهاي داراي رتبه 

β4 = ضريب اهميت شاخص مصرف سوخت وسايل نقليه 

FC=  تعداد كل خودروهاي مالكيتي 

 شود:استفاده ميبراي ارزيابي بيش از يك ساختمان/مجتمع/ واحد، از الگوي )فرمول( زير تبصره: 

𝑆𝐹𝐶̅̅ ̅̅ ̅= 
𝛴(𝑆𝐹𝐶𝑖∗𝐶𝑖)

𝛴𝐶𝑖
 

Ci= تعداد خودرو مالكيتي هر ساختمان/مجتمع/واحد 

 (SBIها و تجهیزات )ساختمان امتیاز شاخص  -5

SBI=
𝛴𝐶𝐼𝑖∗β5

4
 

β5 = ضريب اهميت شاخص ساختمان و تجهيزات 

 شود:)فرمول( زير استفاده ميبراي ارزيابي بيش از يك ساختمان/مجتمع/ واحد، از الگوي  -تبصره

𝑆𝐵𝐼̅̅ ̅̅ ̅= 
𝛴(𝑆𝐵𝐼𝑖∗𝐴𝑖)

𝐴
 

Ai= مجتمع/واحدزيربناي هر ساختمان/  

A= هازيربناي كل ساختمان  

 (TPسازی )امتیاز شاخص آموزش و فرهنگ  -6

TP= 
𝑁𝑇∗𝛽6

𝑁∗8
 

NT= )صادره هاي آموزشيساعت آموزش ديده بر اساس گواهي -نفر )= تعداد نفر در كالس* مدت زمان كالس  

β6 سازيضريب اهميت شاخص آموزش و فرهنگ =   

N= تعداد كل كاركنان 

 شود:براي ارزيابي بيش از يك ساختمان/مجتمع/ واحد، از الگوي )فرمول( زير استفاده ميتبصره: 

TP̅̅̅̅ = 
𝛴(𝑇𝑃𝑖∗𝑁𝑖)

𝑁
 

Ni= تعداد كاركنان هر ساختمان 

N= تعداد كل كاركنان 
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  نظام مدیریت سبز پیاده سازی  -2

 مراحل اجرای نظام مدیریت سبز در دستگاه اجرایی -2-1

مالحظه مي شود براي پياده سازي نظام مديريت سبز در دستگاه اجرايي  (1)همانطور كه در شكل شماره 

 گانه زير به ترتيب اجرا گردد:الزم است مراحل هشت
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 مرحله اول : برگزاری دوره آموزش عمومی مدیریت سبز

فرآيند اجراي نظام مديريت سبز الزم است در مرحله اول نمايندگان و مسئوالن مرتبط با پياده براي آشنايي با 

هاي سازي نظام مديريت سبز با كليات و نحوه اجراي مديريت سبز آشنا شوند و در مراحل بعدي دوره

آموزشي تخصصي مديريت سبز در بخش هاي مختلف انرژي، آب، حمل و نقل، مديريت پسماندو .. متناسب 

 با نوع مشاغل و فعاليتهاي مرتبط با دستگاه اجرايي برگزارد گردد. 

محيطي كليه كاركنان شاغل در دستگاه اجرايي فرهنگ زيست ارتقاي برگزاري دوره با هدف ارتقاي دانش و

 1ديران، معاونين، كارشناسان، كاركنان اداري و پرسنل خدماتي با توجه به تعرف ارائه شده در ماده اعم از م

 8ساعته و به مدت  4كارگاه  2آيين نامه اجرايي مديريت سبز صورت مي گيرد. اين دوره مي تواند در قالب 

 ساعت برگزار گردد.

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

 محيط زيست و اهميت آن،  -

 وضعيت محيط زيست جهان و ايران -

 توسعه پايدار و مديريت سبز -

 تجارب جهاني و تجارب داخلي مديريت سبز -

 قوانين و مقررات ملي مديريت سبز -

 آموزش دستورالعمل ها، استانداردها و ضوابط مرتبط با آيين نامه مديريت سبز  -

 مديريت سبزمعرفي شاخص هاي  -

 تشريح  ساختار و فرآيند اجراي مديريت سبز -

 تشريح فرايند مميزي مديريت سبز در دستگاهها -

محتواي دوره هاي آموزش تخصصي مديريت سبز بر حسب نوع فعاليت و شاخص هاي مديريت سبز مي

 تواند در كارگروه هاي مديريت سبز دستگاه هاي اجرايي تعيين و به مرحله اجرا درآيد.

 حله دوم: ایجاد ساختار مدیریت سبزمر

سازي نظام مديريت سبز در دستگاه اجرايي نقش به سزايي در مند مديريتي براي پيادهايجاد ساختار نظام

ترين صورت فرآيند سلسه مراتبي از باال سبز دارد اين ساختار مي تواند به موفقيت و پيشبرد اهداف مديريت

يين ترين رده هاي شغلي دردستگاه اجرايي ختم شود. ايجاد ساختار مديريت مقام دستگاه اجرايي شروع و به پا

 (:2 اقدام به شرح زير مي باشد)شكل 6سبز شامل 
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 ايجاد ساختار نظام مديريت سبز در دستگاه اجرايي :2شكل

 

ميهاي مديريت سبز متنوع و وسيع هاي دستگاه اجرايي و همچنين شاخصبا توجه به اينكه دامنه فعاليت

 :اعضاي زير شكل بگيرد از باشد الزم است ابتدا كارگروه مديريت سبز متشكل

 مدیریت سبز کارگروه-الف

 / در صورت عدم وجود به تشخيص مقام عالي دستگاهيا دفتر محيط زيست دستگاه اجرايي HSEمدير  -

 )دبير كارگروه(

 )عضو كارگروه( / منابع انساني نماينده معاونت توسعه مديريت -

 )عضو كارگروه( / فني و مهندسي نماينده امور پشتيباني -

 نماينده امور اداري )عضو كارگروه( -

 نماينده امور آموزش )عضو كارگروه( -

 اين اعضا بنا به تشخيص دبير كارگروه و يا پيشنهاد ساير اعضا مي تواند افزايش يابد.

ز احكام اعضاي كارگروه مديريت سب دبير كارگروه پس از قطعي شدن اعضاي كارگروه بايد نسبت به صدور

 توسط مقام مجاز )عالي ترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون دستگاه( اقدام نمايد.

آن در دستگاه اجرايي و ايجاد ساز و كار اجرايي به  راردانتدوين خط مشي مديريت سبز و نصب العين ق

ته در خصوص پياده سازي نظام مديريت منظور گردش اطالعات و بازخورد اقدامات و فعاليتهاي صورت گرف
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يا  گيري از نظام پيشنهادات، انتقادات وتواند در پيشبرد اهداف مديريت سبز موثر باشد. همچنين بهرهسبز مي

 تواند مفيد باشد.بهبود فرآيندها مستقر در دستگاه اجرايي مي

 

 کارگروه های تخصصی مدیریت سبز -ب

مديريت سبز ميعالي كارگروه  ،هاي تخصصي مديريت سبزپياده سازي شاخصو ريزي بهتر منظور برنامه به

هاي ها و شاخصهاي تخصصي در دستگاه اجرايي متناسب با نوع فعاليتتواند نسبت به تشكيل كارگروه

تواند متشكل از اعضاي مرتبط بنا به تشخيص و هاي تخصصي ميمديريت سبز اقدام نمايد، اين كارگروه

 كارگروه مديريت سبز شامل موارد ذيل باشد:تصويب 

 كارگروه تخصصي مديريت مصرف انرژي -

 كارگروه تخصصي مديريت مصرف آب  -

 و حمل و نقل تجهيزاتكارگروه امور پشتيباني، تداركات،  -

 كارگروه تخصصي مديريت پسماند -

 سازيكارگروه تخصصي آموزش و فرهنگ -

گروه هاي تخصصي بايد در كارگروه مديريت سبز دستگاه پيشنهادات تخصصي نهايي شده در هر يك از كار

 به مرحله اجرا درآيد. توسط مقام عالي يا معاونت مربوط ابالغ و مورد بررسي و در صورت تصويب

 

 انجام خود ممیزیمرحله سوم: 

هاي تخصصي اولين اقدام بررسي و شناسايي وضع موجود پس از تشكيل كارگروه مديريت سبز و كارگروه

ط مرتب بر اساس شاخص هاي مديريت سبز است. الزم است قبل از هر گونه عمليات اجراييو خودمميزي 

نظام مديريت سبز، وضعيت موجود دستگاه متناسب با شاخص هاي ششگانه مديريت سبز سازي با پياده

 شناسايي ليست هاي عملياتي)انرژي، آب، پسماند، خودرو، ساختمان و تجهيزات و آموزش( در قالب چك

هاي ي اجرايي كه به تفكيك شاخص ها در بخشتواند متناسب با فعاليتهادام ميشود. اين اق و خودمميزي

 آتي تشريح خواهد شد، قبل از اجرا انجام پذيرد.

در  توان عملكرد دستگاه رامي ،سازي نظام مديريت سبزو خودمميزي قبل از پيادهشناسايي وضع موجود با 

اي مورد مقايسه قرار داده و نحوه پيشرفت اقدامات و همچنين كسب اجراي برنامه مديريت سبز بصورت دوره

 امتيازات الزم را رصد كرد. 
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  مرحله چهارم: تحلیل نتایج خودممیزی

حضور كارشناسان و متخصصان مرتبط با خودمميزي شناسايي وضع موجود و نتايج بدست آمده از مرحله 

هاي مديريت سبز شاخصهر يك از نقاط ضعف و قوت به تفكيك الزم است گيرد و مورد تحليل قرار مي

 واقع شوند.مورد شناسايي ليست  در قالب چك
 

 های بهبودمرحله پنجم: شناسایی فرصت

هاي بهبود فرصت ،اجرايي اجراي نظام مديريت سبز در دستگاه مرتبط با پس از شناسايي نقاط ضعف و قوت

هاي تخصصي مديريت سبز و با توجه به شرايط سازماني از نظر اجرا )منابع مالي و نيروي فرآيند در كارگروه

 گيرند.انساني(، در فرآيند اجراي مديريت سبز مورد شناسايي قرار مي
 

 مرحله ششم: اولویت بندی و تعیین پروژه

، خودمميزي اين مرحله مهمترين بخش اجراي نظام مديريت است، پس از شناسايي درست وضع موجود

بندي و تعيين توان نسبت به اولويتهاي بهبود ميتشخيص نقاط ضعف و قوت و تعيين فرصت، فرآيند

ه ب هاي بهبود نسبتهاي تخصصي بايد پس از تعيين فرصتهاي اجرايي اقدام نمود. كارگروهپروژه

عملياتي را تدوين و به  مدت و حتي بلندمدت برنامهمدت، ميانها از نظر زماني كوتاهبندي پروژهاولويت

 تصويب كارگروه مديريت سبز برسانند تا در صورت تاييد و ابالغ به مرحله اجرا درآيد.
 

 مرحله هفتم: اجرا و کنترل

د ز و ابالغ توسط مقام ذيصالح، در دستگاه اجرايي بايهاي تعيين شده پس از تاييد كارگروه مديريت سبپروژه

هاي صاحب صالحيت به مرحله اجرا در آيد. متناسب با برنامه زماني تعيين شده و توسط افراد يا شركت

تواند در تا پروژه ب اي كنترل نمايدكارگروه تخصصي مربوطه نيز بايد بر فرآيند اجراي پروژه بصورت دوره

رايي شود و هر زمان تشخيص داد كه اجراي پروژه موفقيت آميز نبود نسبت به توقف يا زمان تعيين شده اج

 تغيير آن اقدام نمايد.
 

 مرحله هشتم: نظارت و پایش

ضمانت اجرايي هر برنامه يا پروژه نظارت دقيق بر فرآيند اجراي آن و همچنين پايش مستمر آن در طول زمان 

توسط كارگروه مديريت سبز با همكاري كارگروه تخصصي مربوط  ه مي بايستراي طرح است و اين مرحلاج

 مورد اعمال قرار گيرد.
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 اجرای شاخص های مدیریت سبز  -2-2

 شاخص مدیریت مصرف انرژی -2-2-1

مديريت مصرف انرژي يكي از مهمترين شاخص هاي مديريت سبز است كه بايد در فرآيند اجراي نظام 

درصد از كل امتياز مديريت  30نامه اجرايي مديريت سبز آيين مديريت سبز مورد توجه قرار گيرد. با توجه به

 سبز به مديريت مصرف انرژي اختصاص يافته است.

مطابق آيين نامه اجرايي مديريت سبز در بخش مديريت مصرف انرژي براي محاسبه شاخص بايد چند اقدام 

 اساسي ذيل صورت پذيرد:

انجام دهد شامل موارد زیر  بایدشاخص  که دستگاه در زمینه اجرای این اقدامات اصولی  -2-1-1-1

 است:

 هاي مستقلتعيين زيربناي حرارتي كل ساختمان )ها( به متر مربع به تفكيك ساختمان -الف 

زيربناي حرارتي يا مفيد ساختمان شامل مجموع سطح زيربنايي فضاهاي كنترل شده در يك  -1تبصره 

هاي دولتي محاسبه و در ساختمان است كه بايد مورد محاسبه قرار گيرد و معموال اين مساحت در ساختمان

 ثبت شده است.اداري و استخدامي كشور  امور سامانه سازمان

هايي است كه در حيطه اختيارات ستگاه مورد نظر صرفا مشمول ساختمانزيربناي حرارتي براي د -2تبصره 

 باشد. وظايف آن دستگاه مي

جاري متعلق به دستگاه ديگري يا استي دستگاه اجرايي از نظر اداريدر صورتيكه ساختمان مرتبط با  -3تبصره 

مي باشد بايد با هماهنگي دستگاه اجرايي ذيربط از نظر زيربناي مفيد ساختمان مورد تفكيك و محاسبه قرار 

 باشد.الزامي مي در اينخصوص كسب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي و يا ادارات تابعه گيرد.

ا )از ابتداي سال تبر اساس قبوض در طول سال مورد ارزيابي  گاز()برق و  ين ميزان مصرف انرژييتع -ب

هاي مستقل در صورت وجود )در به تفكيك هر يك از ساختمان بر حسب كيلووات ساعتانتهاي سال( 

 صورت عدم سنخيت قبوض در ابتدا و يا انتهاي سال، از طريق ميانگين معادل سازي شود(.

 درصد آن به كل انرژي مصرفيمحاسبه تعيين سهم ميزان مصرف انرژي تجديدپذير و  -ج

گواهي ميزان مصرف انرژي تجديد پذير از وزارت نيرو تبصره: در صورت استفاده از انرژي تجديدپذير اخذ 

 الزامي است. يا ادارات تابعه

ق مان هواشناسي و ادارات تابعه( مطابتعيين الگوي مصرف ويژه انرژي بر حسب اقليم منطقه )از طريق ساز -د

 (( 14254)استاندارد ملي شماره ) هاي غير مسكونياستانداردملي تعيين معيار مصرف انرژي در ساختمان
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هاي تعين معيار مصرف انرژي ساختمان -14254گانه )استاندارد ملي ايران شماره 8: تقسيم بندي اقليمي مناطق 1تصوير 

 (5غير مسكوني صفحه 

 

 
تعين  -14254گانه )استاندارد ملي ايران شماره 8: شاخص مصرف انرژي بر حسب تقسيم بندي اقليمي مناطق  2تصوير 

 (8هاي غير مسكوني صفحه معيار مصرف انرژي ساختمان

 

 آیین نامه اجرایی مدیریت سبز پیوست 1 فرمول اساس بر انرژی مصرف شاخص محاسبه  -2-1-1-2
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 دستیابی به شاخص مدیریت مصرف انرژیاقدامات اجرایی برای  -2-1-1-3

اجرايي، انجام فعاليتهاي زير با هماهنگي  براي كسب حداكثر امتياز شاخص مديريت مصرف انرژي در دستگاه

 و نظارت  كارگروه تخصصي مديريت مصرف انرژي و دبيرخانه كارگروه مديريت سبز توصيه مي شود:

هاي غير مسكوني با با عنوان تعين معيار مصرف انرژي ساختمان 14254پياده سازي استاندارد ملي  -الف

 مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ذيصالح بازرسيهاي استفاده از خدمات مشاورين و شركت

 فني و انجام مميزي جويي در مصرف انرژياجراي مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان با عنوان صرفه -ب

مورد تاييد سازمان ملي  هاي تخصصي ذيصالحبا استفاده از خدمات مشاورين و شركت انرژي ساختمان،

 استاندارد

 

 (3)شكل اجراي گام به گام فعاليتهاي اجرايي مرتبط با مديريت مصرف انرژي -ج

 

 
 : بهینه سازی مصرف انرژی3شکل
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مديريت مصرف انرژي و كسب حداكثر امتياز الزم به منظور بهينه سازي مصرف انرژي و دستيابي به شاخص 

گانه بخش مصرف انرژي در قالب  5هاي اجرايي مطابق با آيين نامه مديريت سبز،پياده سازي مجموعه فعاليت

 چك ليست زير مي تواند موثر باشد.
  

 سازی مصرف انرژیچک لیست بهینه:1جدول 

 مالحظات شرح اقدام نوع اقدام

پایش 

مصرف 

 انرژی

  باربررسی کنتور برق، حداقل ماهی یک

  نصب کنتور در هر واحد برای پایش میزان مصرف انرژی

  های مصرف انرژی برای واحدهای سازمانمحاسبة هزینه

  های پرمصرف انرژیشناسایی فعالیت

  های پرمصرف انرژی در سازمانمشخص کردن مکان

جلوگیری از 

 اتالف انرژی

  ها و سیستم تهویهکنندهپیشگیرانه از تجهیزات، شامل گرمنگهداری 

  تمیز کردن و تعویض مرتب فیلترهای سیستم تهویه

  کنترل هر چه بیشتر مصرف آب گرم

  نصب هواده بر روی شیرهای آب برای کاهش مصرف آب گرم

  و منابعبندی بادوام برای به حداقل رساندن اتالف حرارت های عایقانتخاب سیستم

  های آب گرم برای کاهش اتالف انرژیبندی لولهبررسی عایق

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

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

ها و کنندهحداقل رساندن مصرف انرژی توسط گرمها برای به پرهیز از بازگذاشتن در و پنجره

 هاتهویه
 

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

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

 ...( پرده، کرکره، حفاظ، صفحات بازتابندة گرما و
 

  نصب درهای گردان برای محدود کردن اتالف انرژی)در صورت لزوم(

  های دوجدارهنصب شیشه

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

  ریزی و مدیریت منطق کنترلی در حرکت آسانسورهابرنامه

  توسط واحدهای سرماساز به منظور گرم کردن آببازیابی حرارت تولید شده 

  برای بازیابی و استفادة مجدد از بخار (closed loops)های بسته نصب حلقه

  های مختلف طی روزبررسی روشنایی و رصد کردن مدت زمان روشن بودن چراغ
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 مالحظات شرح اقدام نوع اقدام

اصالح 

سیستم 

 روشنایی

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

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

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

 ها و ...(پارکینگ

 

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

 نیاز دارید روشن کنید.(

 

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

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

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

  بازآرایی محل کار برای استفادة بهینه از نور طبیعی

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

 کند.(ها را قطع میکند جریان برق چراغکه فرد اتاق را ترک می
 

  استفاده از انرژی خورشیدی

مدیریت 

مصرف در 

های سیستم

 اداری

  های اداری مطابق با دستورالعمل تولیدکننده عمل کردن ماشین

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

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

  ( standbyهای کپی و ... درحالت آماده به کار )ندادن چاپگرها، دستگاه قرار

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

 وات مصرف دارد.( 95به کار یک کامپیوتر 
 

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

 سِیورها مصرف انرژی کمتری از حالت عادی ندارند.(اِسکرین
 

  استفاده از پرینترها به صورت مشترک )در صورت امکان(

  پرهیز از روشن گذاشتن وسایل آشپزخانه تا صبح )ترک عادت( 

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

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

 

  خاموش کردن وسایلی که مورد نیاز نیستند. 

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

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

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

 

  بازکردن درب یخچال و فریزر تنها در مواقع ضروری

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

  یخچال یا فریزرخنک کردن غذا قبل از قرار دادن در داخل 
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 مالحظات شرح اقدام نوع اقدام

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

  ساز  بعد از هر بار استفادهجوش/ چایخاموش کردن قهوه

  جوشاندن آب متناسب با میزان مصرف

  تنظیم دمای آب طبق نیاز آشپزخانه و شستشو

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

 ظرفشویی تنها زمانی که ظرفیت آن تکمیل است.( 
 

  پرکردن ماشین لباسشویی تا آخرین حد ظرفیت

  استفاده از دمای پایین برای شستشو

  انتخاب ماشین لباسشویی با سرعت باال برای کوتاه کردن زمان خشک کردن 

  ها و در نهایت افزایش زمان خشک کردنکنپرهیز از بیش از حد پر کردن خشک

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

 گرما جلوگیری شود. 
 

  مصرفریزی برای استفاده طی ساعات کمبرنامه

آموزش و 

 سازیفرهنگ

  جنبش خاموش کردن

  آموزش کارکنان برای استفاده بهینه و دعوت به کاهش مصرف انرژی

  برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت مصرف انرژی 

 

 

 شاخص مدیریت مصرف آب -2-2-2

اي برخوردار است و شاخص مديريت مصرف انرژي از اهميت ويژهمديريت مصرف منابع آب نيز همانند 

امتياز، مطابق آيين نامه اجرايي مديريت  1000امتياز از  300درصد از كل امتيازات مديريت سبز به عبارتي  30

 سبز مصوب هيئت وزيران به شاخص مصرف آب اختصاص يافته است.

شاخص باید انجام دهد شامل موارد اقداماتی اصولی که دستگاه در زمینه اجرای این  .2-2-2-1

 زیر است:

تعيين ميزان مصرف ساالنه آب ساختمان)ها( منطبق بر دستگاه شمارشگر )كنتور( آب به تفكيك هر  -الف

 ساختمان مستقل در صورت وجودمجتمع يا 

ر دتعيين سهم آب بازچرخاني شده نسبت به آب مصرفي و اخذ گواهي  وزارت نيرو و يا ادارت تابعه  -ب

 اين خصوص

تعيين كل كاركنان اعم از رسمي، پيماني، قرارداد مشخص يا معين، كارگري و شركتي دستگاه مورد تاييد  -ج

 مطابق با تعريف مندرج در آيين نامه اجرايي مديريت سبز كشور يا استان امور اداري و استخداميسازمان 
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 فكيك مجتمع يا واحد مشخص شود.تبصره: در صورت بيش از يك ساختمان مستقل موارد فوق به ت

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

 به منظور دستیابی به شاخص مصرف آب عملیاجرای اقدامات  .2-2-2-3

قرار گرفتن كشور ايران در كمربند خشك اقليمي جهان باعث شده تا اين كشور حدود يك سوم ميانگين 

داشته باشد و همچنين سه برابر ميانگين جهاني با تبخير مواجه باشد، لذا حفاظت از منابع جهاني بارندگي 

آب موجود از اهميت به سزايي برخوردار است و رعايت اقدامات متناسب با مديريت مصرف منابع آب و 

ي به تواند در دستيابهاي اجرايي بر اساس چك ليست مديريت مصرف آب ميپياده سازي آن در دستگاه

 شاخص مصرف آب موثر باشد.

 

 

 : اقدامات اجرایی شاخص مصرف آب4شکل
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 چك ليست اقدامات اجرايي مديريت مصرف آب: 2جدول 

 مالحظات شرح اقدام نوع اقدام

پایش 

 مصرف آب

  باربررسی کنتور آب، حداقل ماهی یک

  نصب کنتور در هر واحد برای پایش میزان مصرف آب

  مصرف آب برای واحدهای سازمان هایمحاسبة هزینه

  هایی که مصرف آب باالیی دارند. شناسایی فعالیت

  هایی که مصرف آب باالیی دارند. مشخص کردن مکان

جلوگیری از 

اتالف منابع 

 آب

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

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

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

  اجتناب از شستشو با فشار زیاد و شلنگ

  کشی جهت جلوگیری از نشتیلولهبررسی مرتب تجهیزات 

  دیدههای آب آسیببرنامة منظم تعویض واشرهای معیوب و تعمیر لوله

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

 جویی آب( صرفه %40لیتر در دقیقه، ) 12به 
 

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

 مدتی به طور خودکار بسته شود. 

 

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

 جویی شود.(تواند صرفهکل آب سازمان از این طریق می

 

  تنظیم جریان آب مطابق با نوع شستشو

  رها نکردن جریان آب شستشو یا آبکشی

ها در ظرفشویی )جهت کوتاه کردن زمان خیساندن ظروف کثیف قبل از قراردادن آن

 شستشو(
 

  رسانی دفعات شستشوها با حداکثر ظرفیت جهت به حداقلپرکردن ظرفشویی

  دادن آن در معرض هوابازنکردن یخ غذا در آب و قرار 

مدیریت 

منابع آب 

در فضای 

 سبز

  عدم استفاده از آب شرف برای فضای سبز

  انتخاب گیاهانی که با اقلیم و بارندگی منطقه سازگار است.

  شود. هایی که به سرعت خشک میپرهیز از ایجاد باغچه

و جلوگیری از سوختن آبیاری در صبح زود یا دیرهنگام شب، برای محدود کردن تبخیر 

 گیاهان
 

ها، و ای ریشهپاش ریز، آبیاری قطرهپاشی و جانمایی تجهیزات )آبنصب سیستم خودکار آب

)... 
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 مالحظات شرح اقدام نوع اقدام

  تعبیة شیب جهت نفوذ آب به خاک بدون فرسایش آن 

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

 آبیاری }سیستم حلقه بسته{برای 
 

  آوری آب باران برای آبیاریجمع

  برای بازیابی و استفادة مجدد از آب (closed loops)نصب سیستم حلقه بسته 

 

 شاخص مدیریت پسماند عادی -2-2-3

 :است زیر موارد شامل دهد انجام باید شاخص این اجرای زمینه در دستگاه که اقداماتی .2-2-3-1

 تفکیک ینامهگواه واخذ( فلزات و پالستیک شیشه،) سایر و تر کاغذ، دسته سه در پسماندها تفکیک -الف

 پسماند مدیریت سازمان یا شهرداری از پسماند مدیریت

  واحد یا مجتمع تفکیک به هاساختمان زیربنای تعیین -ب

بادی م اخذ موافقت شهرداری محل یا سازمان مدیریت پسماند مبنی بر ارائه پسماند تفکیک شده به -ج

 ذیربط

آیین نامه اجرایی مدیریت  پیوست 3 فرمول اساس بر پسماند مدیریت شاخص محاسبه .2-2-3-2

 سبز

 اقدامات اجرایی به منظور دستیابی به شاخص مدیریت پسماند عادی .2-2-3-3

ته )به غير از فاضالب( گفجامد، مایع و گاز پسماند به مواد مطابق تعريف مندرج در قانون مديريت پسماند، 

لقي مي ظر توليد كننده زائد تبه طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نمي شود كه 

يت بندي مي شوند. با توجه به نوع فعالدسته عادي، پزشكي، ويژه، صنعتي و كشاورزي تقسيم 5و شامل  شود

 هاي اجرايي عمده پسماند توليدي از نوع پسماند عادي مي باشد.دستگاه

 

 های اداری شامل موارد زیر هستند:ای عادی در ساختمانپسمانده

 های فاسد شدنی و دارای رطوبت()باقی مانده مواد غذایی و سایر پسماندهای تر پسماند -الف

  شامل: های خشکپسماند -ب

 کاغذ و کارتن 

   ،شیشه 
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 ،پالستیک 

  ،ضایعات چوبی 

   نان خشک 

  های فلزی غیر صنعتیپسماند 

 ساختمانی و شامل:های نخاله -ج

  ساختمانیبتون، آجر و مصالح 

 خاك و سنگ 

 زایدات آسفالت 

 های موجود در بتنالستیک 

  اقالم چوبی 

به منظور مديريت پسماندهاي عادي در دستگاه اجرايي الزم است نسبت به ايجاد ساختار و سيستم مديريتي 

و پس از شناسايي دقيق انواع پسماندهاي هاي اداري اقدام شود ها يا ساختمانو مميزي پسماند در مجتمع

مطابق ا هعادي نسبت به كاهش، تفكيك و بازيافت پسماندها در بخش هاي مختلف اداري و بويژه رستوران

 ريزي شود.چك ليست ذيل برنامه

 

 
 : شاخص مدیریت پسماند5شکل
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 چک لیست مدیریت پسماند عادی: 3جدول 

 مالحظات شرح اقدام اقدام

ایجاد 

سیستم 

مدیریت و 

ممیزی 

 پسماند                              

  شناخت منابع مهم تولیدکنندة پسماند

  تعیین کمیت و ترکیب پسماند

  های هر واحد )منابع تلف شده(تعیین هزینة زباله

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

  مدیریتی و زیست محیطیرعایت استانداردهای 

  های خطرناک برای جداسازیشناسایی زباله

  گیری دقیق زبالههایی جهت اندازهداشتن روش

  سازی زباله بندی کمینهاولویت

   تمرکز بر کاهش زباله در خط مشی دفتر سبز

 کاهش زباله

  گذاری کمی جهت کاهش زبالههدف

  بندی کاهش زبالهبرنامة زمان

  سفارش مواد مطابق با نیاز سازمان در به حداقل رساندن پسماند

  نگهداری و تعمیر تجهیزات در اولویت نسبت به تعویض آن

  هاانتخاب محصوالت پایدار و استفادة صحیح در افزایش طول عمر آن

  استفاده از محصوالت قابل تعویض به جای انواع دورریختنی

  بندیاز محصوالت بسته محدود کردن استفاده

  های ویژهاتخاذ رویکردهای نوین برای کاهش تولید زباله در جلسات کاری و مراسم

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

  های نوین در بازاریابی و اطالع رسانیاستفاده از روش

  بندی را دارند. خرید موادی که حداقل بسته

  های کم کیفیتسازی خرید با پرهیز از سفارشبهینه

  گیرند. های خودرا پس میبندیاولویت دادن به فروشندگانی که بسته

  های نوین کاهش زبالهبررسی و مطالعة روش

  جایگزینی ظروف یکبار مصرف گیاهی با انواع پالستیکی و کاغذی آن

  و حداکثر پایداری را دارند انتخاب محصوالتی که حداقل آلودگی

تفکیک 

 زباله

  تفکیک کاغذ

  تفکیک شیشه

  های پالستیکیتفکیک بطری

  های فلزیتفکیک قوطی



 
 زسب مدیریت نظام نامه آیین دستورالعمل و راهنمای اجرای

 
 

30 
 

  تفکیک پسماندهای آلی )خوراکی(

  تفکیک سایر پسماندها )پسماندهای خطرناک(

  بررسی مرتب تفکیک پسماند

  پسماندساماندهی فضای کار جهت تفکیک انواع 

برای انواع مختلف  (pictogram)تشخیص ظروف از روی رنگ، برچسب یا عالمت 

 پسماند
 

، کنندگان )کاغذ، مقوا، پالستیکهای تفکیک شده به بازیافتبررسی امکان فروش زباله

 فلزات، شیشه، پسماند آلی(
 

  دریافت پسماندهای تفکیک شده ارزیابی پیمانکاران

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

 با قوانین موجود(
 

  خطر برای جلوگیری از آلودگی و برای تسهیل کارتفکیک پسماندهای خطرناک از بی

  در نظر گرفتن احتیاط الزم برای دفع پسماندهای خطرناک

  خانگیها به همراه پسماندهای دور نیانداختن باتری

مدیریت 

پسماندهای 

بخش 

 رستوران

 

  بررسی تاریخ انقضاء مواد غذایی و استفاده از مواد خوراکی که قبالً خریداری شده است. 

  اطمینان از شرایط نگهداری مواد تازه و فاسدشدنی در دمای مناسب 

  هدیة غذاهای اضافی برای جلوگیری از دور ریختن )به بنیادهای خیریه و ...(

  کودسازی ویا هدیه اضافه غذا به مدارس و یا امور خیریه

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

 و جداسازی
 

 ها به عنوانآوری پسماند آلی، به طور جداگانه به منظور تهیة کود یا استفاده از آنجمع

 غذای حیوانات
 

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

 های فلزی )قلع و آلومینیوم( بندیها و بستهکند( و همچنین قوطیرا ذخیره می
 

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

 ها و اختالل در سیستم فاضالب لوله
 

  هاذخیرة ضایعات مایع در ظروف مناسب و دفع صحیح آن

  بار مصرفاستفاده نکردن از ظروف غذایی یک

دون تواند بکیک، آبمیوه و ...( که میکاهش استفاده از سهمیة انفرادی )مانند کره، مربا، 

 لطمه به بهداشت باشد.
 

  غذاپرس برای افراد کمهای غذایی نیمامکان ارائة وعده
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ه منجر بهاي اجراي مصرف كاغذ زياد بوده و عدم مديريت صحيح و يا اصولي آن نظر به اينكه در دستگاه

اصولي مطابق جدول ذيل در كاهش پسماندهاي توليدي پسماند توليدي زياد كاغذ مي گردد، اجراي اقدامات 

 ناشي از مصرف كاغذ مي تواند موثر باشد:

 

 : چک لیست کاهش پسماندهای تولیدی ناشی از مصرف کاغذ4جدول 
 مالحظات شرح اقدام نوع اقدام

شناسایی میزان 

 مصرف کاغذ

  بررسي مصرف كاغذ به صورت ماهيانه در واحدها

  كاغذ به صورت ماهيانه محاسبه ميزان مصرف

  ارزيابي پيمانكاران خريد كاغذ 

بهبود سیستم مصرف 

 کاغذ

  استفاده از دو روي كاغذ

  استفاده از گزينه چاپ از دوطرف دستگاه كپي و پرينتر 

  هاي كاغذ )تغيير تنظيمات در كامپيوتر(كاهش حاشيه

  كاغذي )در حد امكان(استفاده از پاورپوينت در جلسات به جاي پرينت 

  هاي الكترونيككاهش پرينت اسناد و جايگزيني تا حد امكان با نسخه

  هاي دريافتي )دريافت بر روي كامپيوتر(پرينت نكردن فكس

  هاي آن(هاي كپي و پرينت )يادگيري و استفاده از قابليتاستفادة صحيح از دستگاه

  دفتر بدون كاغذ

  سيستم انهدام كاغذهاي محرمانه 

  استفاده از قسمتهاي سفيد كاغذ استفاده شده

هاي تعريف مسئوليت براي كاركنان خدماتي جهت تهيه كاغذ يادداشت از قسمت

 هاي فراغتسفيد كاغذهاي استفاده شده در زمان
 

  استفاده از كاغذ بازيافتي 

  محدود كردن استفاده از كپي و پرينت رنگي 

  عودت تونر و كارتريج جوهر چاپگرها و دستگاه كپي به تامين كننده

  هاي كاهش مصرف آموزش روش اقدامات فرهنگی

 

 
 : تفکیک پسماندهای عادی در محیط اداری6شکل
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تفكيك و جداسازي پسماندهاي عادي در بخش هاي اداري و رستوران  اجراي بهينه شود به منظورتوصيه مي

 استفاده شود.كه به تكيك بخش اداري و رستوران تهيه شده است،ها از پرسشنامه هاي ذيل 
                  

 پرسشنامه ) ساختمانهای اداری(
 

 كاري:...............شماره /نام ساختمان:.............                    شماره/نام شيفت  -1

 

 ساعت شروع وپايان شيفت كاري را ذكر نمائيد. ساعت شروع ....:....             ساعت پايان .....: ..... است. -2

 

 مساحت كل ساختمانهاي اداري چند متر مربع است  ..............مترمربع -3

 

 نفر است ...........نفرتعداد كل افراد شاغل در ستاد )قسمت اداري( در اين شيفت كاري چند  -4

 

وزن كل پسماند جمع آوري شده از محل ساختمانهاي اداري در اين شيفت كاري بطور متوسط چند گرم است  -5

 ..............گرم

 

 پسماند جمع آوري شده از محوطه شامل كداميك از مواد زير است . -6

         انواع پالستيك     الستيك       فلزات آهني       يدات گياهيزا 

 مشمع                 چرم       فلزات غيرآهني       خاک و نخاله 

PET           كاغذ  شيشه   نان 

فوم   مقوا  چوب   پسماند تر 

طلق   تتراپك  منسوجات    

 ببريد(.....................................................................................................................ساير موارد )لطفا نام 
 

 پسماند توليد شده در چه ظروف يا محلهايي انباشته مي گردد. -7

به تعداد .........       كيسه هاي پالستيكي 

به تعداد .........  .................ليتربه حجم    سطلهاي پالستيكي 

به تعداد .........  به حجم .................ليتر مخازن پالستيكي يا فلزي چرخدار 

به تعداد .........  به حجم .................ليتر   مخازن غلطان 

به تعداد .........  به حجم .................ليتر   مخازن خياباني 

به مساحت ..............مترمربع  هاي خاص روباز محل 

به مساحت ..............مترمربع  محلهاي خاص روبسته 

 ساير ظروف را به همراه حجم و تعداد مورد استفاده  ذكر نماييد ...........................................................

............................................................................................................................................................. 
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 پرسشنامه ) آشپزخانه و غذاخوری(
 

 الف سواالت اختصاصي هر وعده غذايي.

 شامناهار                   صبحانه              وعده غذايي      -1

 به چند نفر سرويس داده مي شود............ نفردر نهارخوري ر متوسط در اين وعده غذايي به طو -2

 به چند نفر سرويس داده مي شود.......... نفر خارج از نهارخوريبه طور متوسط در اين وعده غذايي  -3

تعداد كل آن همچنين  ظروف/مواد مورد استفاده در بسته بندي غذاي ارايه شده شامل كداميك از موارد زير بوده و -4

 وزن هريك از ظروف/مواد مورد استفاده چقدر است.

. به تعداد ............. و وزن هر عدد آن به طور متوسط ............. گرم است.     ظرف ماست پالستيكي 

. است.به تعداد ............. و وزن هر عدد آن به طور متوسط ............. گرم      ظرف غذاي طلقي 

. به تعداد ............. و وزن هر عدد آن به طور متوسط ............. گرم است.                 ظرف غذاي فوم 

. به تعداد ............. و وزن هر عدد آن به طور متوسط ............. گرم است.     ظرف نوشيدني پالستيكي 

 ظرف نوشيدنيPET .     ......... و وزن هر عدد آن به طور متوسط ............. گرم است.به تعداد .... 

 به تعداد ............. و وزن هر عدد آن به طور متوسط ............. گرم است.     كيسه / قطعه مشمعي 

. ت.به تعداد ............. و وزن هر عدد آن به طور متوسط ............. گرم اس     كيسه / قطعه پالستيكي 

. به تعداد ............. و وزن هر عدد آن به طور متوسط ............. گرم است.      ظرف فويل 

. به تعداد ............. و وزن هر عدد آن به طور متوسط ............. گرم است.     صفحه / قطعه فويل 

ه همراه ساير مشخصات مورد نياز فوق ذكر ساير موارد كه جهت بسته بندي غذاي طبخ شده استفاده مي گردد نيز ب

 .............................نماييد.......................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 ميزان پسماند مواد اوليه مصرفي داخل آشپزخانه در اين وعده غذايي شامل چه موادي و چقدر است. -5

 به وزن .......... گرم  انواع گوشت 

 گرمبه وزن .... زايدات ميوه جات ...... 

  به وزن .......... گرم زايدات سبزيجات 

به وزن .......... گرم    زايدات روغن 

 .....ساير پسماندها را با ذكر نام ماده مصرفي و وزن ذكر نماييد .....................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 وزن كل پسماند توليد شده در اين وعده غذايي چقدر است؟ ........................گرم -6

 ب سواالت عمومي.

 محلهايي انباشته مي گردد. پسماند توليد شده در چه ظروف يا -7

 به تعداد .........      كيسه هاي پالستيكي
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 به تعداد .........  به حجم .................ليتر   سطلهاي پالستيكي

 به تعداد .........  به حجم .................ليتر مخازن پالستيكي يا فلزي چرخدار

 به تعداد .........  به حجم .................ليتر   مخازن غلطان

 به تعداد .........  به حجم .................ليتر   مخازن خياباني

 به مساحت ..............مترمربع  محلهاي خاص روباز 

 به مساحت ..............مترمربع  محلهاي خاص روبسته

 ..................................................ساير ظروف را به همراه حجم و تعداد مورد استفاده  ذكر نماييد ...........

....................................................................................................................................... 

 

 افت ارسال مي گردد.در پسماند توليد شده و در مورد هريك از مواد زير به چه ميزان براي بازي -8

انواع پالستيك ...........گرم الستيك ...........گرم فلزات آهني ...........گرم 

 مشمع ...........گرم چرم...........گرم  فلزات غيرآهني...........گرم 

PET گرم...........  كاغذ...........گرم  شيشه...........گرم 

فوم...........گرم  ا...........گرممقو  چوب...........گرم 

طلق...........گرم   تتراپك...........گرم منسوجات...........گرم 

زايدات گياهي...........گرم خاک و نخاله...........گرم نان...........گرم  

 ببريد...................................لطفا در مورد ساير ضايعات/زايدات هريك را برحسب گرم نام 
 

پسماند جمع آوري شده جهت بازيافت با چه وسيله اي به محل بازيافت/دفن خارج از صنعت، حمل مي گردد.  -9

 لطفا تعداد سرويسهاي حمل شده توسط وسيله مورد نظر را در محل تعيين شده ثبت نماييد.

تعداد سرويس حمل ....                وانت ...... 

تعداد سرويس حمل ..........              كاميونت 

.....................................................................)ساير وسايل )لطفا نا وسيله وتعداد سرويس حمل را ذكرنماييد. 
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 نقلیه یلشاخص مصرف سوخت وسا -2-2-4

 :است زیر موارد شامل دهد انجام باید شاخص این اجرای زمینه در دستگاه که اقداماتی -2-2-4-1

 تعيين تعداد كل خودروهاي مالكيتي  -الف

و داراي معاينه فني  (Bرتبه حداكثر تعيين تعداد خودروهاي  مالكيتي دستگاه اجرايي داراي معاينه فني ) -ب

 سبز )برتر(

رتبه  داكثرقرارداد داراي معاينه فني )ح هاي حمل و نقل طرفتعيين تعداد خودروهاي سواري شركت -ج

C) )و داراي معاينه فني سبز )برتر 

 تبصره: در صورت دارا بودن بيش از يك ساختمان مستقل به تفكيك مجتمع يا واحد ارائه شود.

 اجرایی نامه آیین پیوست 3 فرمول اساس بر نقلیه یلمصرف سوخت وسا شاخص محاسبه -2-2-4-2

 سبز مدیریت

 مصرف سوخت وسائط نقلیه شاخص به دستیابی منظور به اجرایی اقدامات -2-2-4-3

در رابطه با شاخص مصرف سوخت وسائط نقليه صرفا به اخذ معاينه فني  ،در آيين نامه اجرايي مديريت سبز

مديريت سبز در بخش خودرو عالوه بر موارد فوق راهكارها و هدف خودرو بسنده شده است، در صورتيكه 

گيري از ساير وسائط نقليه از جمله الزم در جهت استفاده كمتر از خودروهاي شخصي و بهرهاقدامات 

خودروهاي عمومي و يا وسائط حمل و نقل عمومي است. هدف اصلي كاهش مصرف انرژي در بخش 

 سوخت و مهمتر از آن كاهش آلودگي هوا در سطح كالنشهرها مي باشد.

مات پيشنهادي در جهت شاخص مصرف سوخت به شرح ذيل توصيه نظر به اهميت موضوع راهكارها و اقدا

گردد، وليكن چون در آيين نامه اجرايي مديريت سبز صرفا به معاينه فني اشاره شده است لذا اجراي آن مي

 الزامي نمي باشد.

 مدیریت حمل و نقل در دستگاه اجراییچک لیست :  4جدول

 مالحظات اقدام ردیف
  و ...(  ، ايجاد زيرساخت ها، فرهنگ سازيفردي براي هماهنگي تعهد مديريت )انتصاب 1

  ايجاد نظام تشويق كاركنان  2
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 مالحظات اقدام ردیف
  سرويس گروهي كاركنانتر هاي بزرگهاي مسافرتي محل كار در سازماناستفاده از برنامه 3

  حذف سفرهاي غيرضروري 4

5 
 كنفرانس، چت و ..( به جايكنفرانس، ويدئو استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات )تله

 جلسات حضوري نيازمند سفرهاي كاري
 

  تجميع سفرهاي كاري 6

  مصرفاستفاده از خودروهاي كم 7

  استفاده از خودروهاي هيبريدي 8

9 
هاي پاک )الكتريكي، گازسوز، سوخت زيستي، استفاده از خودروهاي با سوخت

 هيدروژني و ...(
 

  حمل و نقل عمومي به كاركنانارائة اطالعات سيستم  10

  (Carpoolingبا هم روي كاركنان ) 11

12 
سبك رانندگي سبز )آرام و بدون شتاب، خاموش كردن در ترافيك و پشت چراغ قرمز، 

 هاي بهينه با توجه به نوع اتومبيل متفاوت است.(رعايت سرعت
 

  استفاده از دوچرخه 13

  و مسيرهاي دوچرخه سواري محافظت شده ايمني و پاركينگ دوچرخهايجاد  14

   «بدون خودرو»كمپين روز  15

16 .....  

 

 ها و تجهیزاتشاخص ساختمان  -2-2-5

 شامل موارد زیر است: باید صورت گیرداقداماتی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص  -1-2-5-1 

قدام ا تفكيك مجتمع يا واحدتعيين زيربناي ساختمان )در صورت بيش از يك ساختمان مستقل به  -الف

 (شود

( از طريق 16000گواهينامه معاينه فني موتورخانه ساختمان )مطابق استاندارد ملي شماره  ارائه و يا اخذ -ب

 مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ذيصالح بازرسيشركت هاي 

 

 شركت يا و مشاورين طريق از (،50001مطابق استاندارد ايزو )اخذ گواهينامه مديريت انرژي ارائه و يا  -ج

 / سازمان برنامه و بودجه مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ذيصالح تخصصي هاي

از طريق مشاورين  مصرف انرژي قانون اصالح الگوي 15ماده  آيين نامه اجراييمطابق مميزي فني انرژي  -د

 / سازمان برنامه و بودجه مورد تاييد سازمان ملي استاندارد و يا شركت هاي تخصصي ذيصالح
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هاي از طريق شركت ،14254اخذ برچسب انرژي ساختمان مطابق با استاندارد ملي شماره ارائه و يا  -ه

 مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ذيصالح بازرسي

خدمات از طريق  مقررات ملي ساختمان در احداث هرگونه بنا و ساختمان 19رعايت الزامات مبحث  -و

رنامه / سازمان ب مورد تاييد سازمان ملي استاندارد شركت هاي تخصصي ذيصالحمشاوره فني و مهندسي يا 

 و بودجه

  دارا بودن گواهي، تاييديه و يا عالمت استاندارد در خريد تجهيزات جديد -ح

 

 آیین نامه مدیریت سبز پیوست 5محاسبه شاخص ساختمان ها و تجهیزات بر اساس فرمول   -2-2-5-2

 

 اقدامات اجرایی مرتبط با شاخص ساختمان و تجهیزات -2-2-5-3

بخش ساختمان و تجهيزات به لحاظ گستردگي و نوع فعاليتهاي اجرايي از تنوع بااليي برخوردار است و براي كسب 

ها و استانداردهاي مستلزم اقدامات و فعاليتهايي متناسب با دستورالعمل 1-5-2-2گواهينامه هاي فني مندرج در بند 

 مصوب مربوط است. 

 ر باشد:از جمله اقدامات مي تواند موارد زي

عايق كاري حرارتي پوسته خارجي ساختمان ) عايق كاري حرارتي سقف و ديوارهايي كه با محيط بيرون در  -

هاي حرارتي تماس هستند و يا فضاهايي كه از نظر دمايي كنترل نمي شوند و سقف  پيلوت الزامي است( با عايق

قهاي حرارتي پليمري مانند پلي استايرن معدني ) مانند پشم شيشه ، پشم سنگ و پشم سرباره آهن( يا عاي

 سانتي متر 5انبساطي ) يونوليت ( و... با ضخامت حداقل 

 و...استاندارد  PVCچوبي و يا  نصب پنجره هاي دو جداره با قابهاي آلومينيومي ، -

ا ي عايق كاري حرارتي كانالهاي هوا، لوله هاي تاسيسات و سيستم توليد آب گرم با عايقهاي حرارتي معدني -

 هاي اسفنجي عايق

اري روي رادياتورها يا ترموستاتهاي ديو هاي كنترل كننده موضعي دما نظير شيرهاي ترموستاتيك برنصب سيستم -

 براي فن كويل 

 اندازه گيري دماي هواي محيط  نصب سيستمهاي كنترل مركزي هوشمند و مجهز به سنسور -

 ي مسكوني و غير مسكوني)استفاده منقطع يا دايم(، هاي با كاربراينرسي حرارتي جدارها براي ساختمان -

هاي عمودي و افقي)با يري ساختمان، فرم ساختمان و جانمايي فضاهاي داخلي، جدار نور گذر، سايبانگجهت -

 نگاهي به معماري سنتي و كاهش هزينه هاي تهويه هوا(، 
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 بازيافت گرما و...  پنجره هاي دو جداره، كنترل ميزان تعويض هوا،نصب  -

 تعريف مسيرهاي پيش بيني شده كه نور طبيعي را به ساختمان هدايت مي كنندو از انرژي مصرفي مي كاهند  -

هاي جمع آوري آب باران كه آب را حفظ نموده و از آن براي خنك كردن ساختمان و آبياري ايجاد سيستم  -

 استفاده مي كنند.

انرژي، كارايي مصرف آب، كاهش توليد گازهاي مضر، كيفيت محيطي  اعمال روش هاي بهبود صرفه جويي در  -

 درون ساختمان و نظارت بر منابع .

 كف و ديواره ها از سازه هاي سازگار با محيط زيست استفاده گردد. -در مرحله ساخت و ساز سقف -

  -وشناييم(، سيستم هاي ر)نصب لواز در مرحله بعد از ساخت ،استفاده از سيستم هاي تبديل انرژي با بازدهي باال -

روشنايي با راندمان باال مورد توجه قرار  -يخچالهاي با راندمان باال-سرمايش و گرمايش -مبدلهاي حرارتي 

 گيرد

بكارگيري انرژي هاي تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي، انرژي باد، انرژي زمين گرمايي، انرژي بيومس و...  -

ورشيدي )آبگرمكن هاي خورشيدي، هوا گرمكن هاي خورشيدي، سيستم بطور كلي بكارگيري سيستم فعال خ

ها، ديوار آبي و )مانند پنجره هاي دما زا و...( و غير فعال خورشيديديوار خورشيدي،سيستم فتو ولتائيك، لوله

 شيشه خورشيدي( بمنظور بهره گيري بهينه از انرژي خورشيدي

 اختمان در مناطق بادخيزهاي بادي براي توليد انرژي سايجاد توربين  -

 هايي كه زباله و فاضالب را از طريق بيولوژيكي تصفيه مي كنند.استفاده از دستگاه -

توجه ويژه به شرايط اقليمي و آب و هوايي به نحوي كه شرايطي فراهم شود تا از جريان هواي گرم و سرد  -

 براي گرمايش و سرمايش ساختمان استفاده شود.

سبزدر طبقات و بام ساختمان )بام سبز( با هدف افزايش سرانه فضاي سبز و پاكسازي گرايش به ايجاد فضاي  -

 هواو توليد هواي سالم 

  عايق نمودن ساختمان درزمينه مصارف سرمايشي و گرمايشي   -

 استفاده از شيشه هاي بازتابنده نور )رفلكس(جهت كاهش مصرف انرژي -

آب باران و آبهاي سطحي به منظور استفاده مجدد در فضاي تعبيه فضاهايي از جمله منبع آب براي جمع اوري  -

 سبز و يا شستشوي معابر ، تاسيسات و خودروها

استفاده از فن آوري هاي پاک و سازگار با محيط زيست نظير استفاده  از انرژي نو و تجديدپذير )خورشيدي    -

 )بيوگاز (، بادي و غيره ( و همچنين استفاده از انرژي حاصل از پساب و پسماند 

 صرفه جويي در مصرف انرژي در طراحي ساختمان ( مقررات ملي ساختمان ) 19رعايت مبحث  -

 

 

 

 



 
 زسب مدیریت نظام نامه آیین دستورالعمل و راهنمای اجرای

 
 

39 
 

 

 شاخص آموزش و فرهنگ سازی -2-2-6

 شامل موارد زیر است: گیردانجام  بایداقداماتی که دستگاه در زمینه اجرای این شاخص   .2-2-6-1

تعیین کل کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد مشخص یا معین، کارگری و شرکتی مورد  -الف

 استان تابعه کشور یا امور اداری و استخدامیتایید سازمان 

 تعیین محتوای آموزشی و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه توسط کمیته آموزش مدیریت سبز -ب

مدیران و کارکنان و نیروهای خدماتی، این دوره ساعت دوره آموزشی در سطح  8برگزاری  -ج

 کارگاه آموزشی بصورت متناوب برگزار گردد. 2تواند در قالب می

ت دوره آموزشی ساع 8پنجساله ششم یکبار به میزان تبصره: هر نفر پرسنل می تواند در طول برنامه 

 مدیریت سبز را شرکت نماید.

 کل کارکنان در زمان ارزیابی سازمانتعیین میزان نفر ساعت آموزش دیده به  -د

 

پیوست آیین نامه  6محاسبه شاخص آموزش و فرهنگ سازی بر اساس فرمول شماره   .2-2-6-2

 مدیریت سبز

 مدیریت سبز محتوای دوره آموزشی .2-2-6-3

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

 محيط زيست و اهميت آن،  -

 زيست جهان و ايرانوضعيت محيط  -

 توسعه پايدار و مديريت سبز -

 تجارب جهاني و تجارب داخلي مديريت سبز -

 قوانين و مقررات ملي مديريت سبز -

 آموزش دستورالعمل ها، استانداردها و ضوابط مرتبط با آيين نامه مديريت سبز  -

 معرفي شاخص هاي مديريت سبز -

 تشريح  ساختار و فرآيند اجراي مديريت سبز -

 فرايند مميزي مديريت سبز در دستگاههاتشريح  -

تواند هاي مديريت سبز ميهاي آموزش تخصصي مديريت سبز بر حسب نوع فعاليت و شاخصمحتواي دوره

 هاي مديريت سبز دستگاه هاي اجرايي تعيين و به مرحله اجرا درآيد.در كارگروه
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 تامین منابع مالی  -2-3

 1398 سال بودجه قانون اجرايي ضوابط 8به استناد ماده  در دستگاه اجرايي، به منظور پياده سازي نظام مديريت سبز

 اجرايي هايدستگاه ،هيئت وزيران( 31/1/1398مورخ  ه 56461/ت 8722كشور)موضوع تصويب نامه شماره  كل

ر ب سبز مديريت( سيستم)سامانه استقرار منظور به را قانون در مندرج اعتبارات از( %1) درصد يك ملزم هستند تا

مورخ  ه 51122/ت 125173)موضوع تصويب نامه شماره اساس مصاديق مصرف اعتبارات مصوب هيئت وزيران 

 . كنند هزينههيئت محترم وزيران(  22/10/1393

 سازمان به بار يك ماه شش هر را مديريت سبز عملكرد گزارش موظفند هادستگاه 1398بودجه سال  بر اساس قانون

 . نمايند ارسال زيست محيط حفاظت

 

 ضمائم -3

 ISO 50001 –استاندارد مدیریت انرژی  3-1

 14254استاندارد ملی ایران  –استاندارد تعیین مصرف انرژی در ساختمانهای غیر مسکونی  -3-2

 16000استاندارد ملی ایران  –استاندارد معاینه فنی موتورخانه ها  -3-3

 4241 -2استاندارد ملی ایران  –استاندارد خودروهای سبک  -3-4

 آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها -3-5

 جویی در مصرف انرژیصرفه –مقررات ملی ساختمان  19مبحث  -3-6

 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی -3-7

 قانون هوای پاك -3-8

 آیین نامه اجرایی مدیریت سبز -3-9

 کشور 1398ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  -3-10

 اعتبارات مدیریت سبز مصادیق مصرف -3-11
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 مقدمه -1

شاخص سند  ستگاهدر  سطح ملي(؛ هاي عمومي ارزيابي عملكرد د سامانه تدارکات  يريکارگهب شاخصهاي اجرايي)

 ها عنوان شده است. دولت )ستاد(  در دستگاه يكيالكترون

اره نامه شتتمدولت )تصتتوي  يكيستتامانه تدارکات الكترون تينامه فعالنييآ يابين ارزيا يمبنا يقانونمستتتندات 

 بوده است. و سند حاضر هيأت وزيران( ۲1/۸/۹۰ك مورخ ۴۶۸۴۹ت/1۶۵۳۸۹

 يكيسامانه تدارکات الكترون يريکارگهجهت ب يياجرا يهاشتر در دستگاهياق بيزه و اشتيجاد انگيا يابين ارزيهدف از ا

شد؛ لذا ميدولت م ستگاه يهاکه تفاوت يست مدليبايبا ست  يياجرا يهاد از نظر نوع و اندازه را مد نظر قرار داده ا

 رد.يدر ستاد مورد استفاده قرار گها ق عملكرد دستگاهيدق يابيجهت ارز

ساليير تغينظ يها و عواملرات دستگاهييکه مستقل از تغ يياجرا يهادستگاه يابين و تنها روش ارزيبهتر انه بودجه ير 

زان معامالت انجام شده در سامانه يباشد، عبارتند از نسبت مي.. م.مختلف و  يهاافته، تفاوت بودجه دستگاهيص يتخص

نسبت تعداد معامالت انجام شده  به اضافه ده(يد/مزايزان معامالت در دستگاه)خريدولت به کل م يكيتدارکات الكترون

سامانه تدارکات الكترون ستگاه )خر يكيدر  ستگاه با  يابيارز يعنين يا و ده(يد/مزايدولت به کل تعداد معامالت در د د

ستگاه. ارزيشرا س يگريد يهايابيط خود د شراقرار گرفته يکه مورد برر صفانه ينم يط کلياند، در  صورت من توانند ب

 اس کنند.يها را با هم قدستگاه
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 هدف  يهادستگاه -۲

قانون  1۶۹ماده  ۵قانون برنامه ششم توسعه، تبصره  ۹توسعه کشور، ماده  يهابرنامه ياحكام دائم ۵۰ت به ماده يبا عنا

ت ينامه فعالنيبا عنوان آي ۲1/۰۸/۹۰ك مورخ  ۴۶۸۴۹ت /1۶۵۳۸۹م و مصوبه شماره يمستق يهااتياصالح قانون مال

مناقصات و  يزارقانون برگ 1کشور موضوع بند ب ماده  يياجرا يهاه دستگاهيدولت، کل يكيسامانه تدارکات الكترون

اعم از کوچک، متوسط و بزرگ  معامالت خود يمكلفند تمام يت خدمات کشوريريقانون مد ۵موضوع ماده  يهادستگاه

ق بستر سامانه تدارکات ياز طر يند برگزاريمراحل فرا يت تماميده( با رعايد، مناقصه و مزاير خرينظ ييها)به روشرا 

 به انجام رسانند. www.setadiran.ir يدولت به نشان يكيالكترون

گونه که خواهند بود. همان يابين ارزيدولت مشمول ا يكيمشمول سامانه تدارکات الكترون يياجرا يهاه دستگاهيکل  

آن دستگاه انجام  يبرا يابيک دستگاه اقدام به ثبت نام در سامانه کرده باشد، ارزيکه  يشرح داده شد، در صورت

 ازشان صفر خواهد بود.ياند، امتمشمول که در سامانه ثبت نام نكرده يهار دستگاهيگردد. سايم

 

  

http://www.setadiran.ir/


4 
 

 يياز دستگاه اجرايامت -۳

در سامانه و خارج از سامانه  ييدستگاه اجرامعامالت  ياليحجم رتعداد و ها الزم است دستگاه يابيجهت ارز

حجم تعداد و اطالعات که  بوط به شاخص محاسبه گردد. بخش اولاز مرير، امتياستفاده از فرمول زار باشد تا با يدر اخت

اطالعات که در  باشد. اما بخش دوميم يابيقابل دست ،گيردو در صورت کسرها قرار مي معامالت در سامانه است يالير

که  ،خارج از سامانه است اعم از داخل سامانه و مالت دستگاهمعا ياليحجم رتعداد و شامل  گيردقرار مي هاکسر مخرج

 باشد.ياطالعات مربوط به معامالت دستگاه در خارج از سامانه در دسترس نم

ل يدر پروفا "يياطالعات معامالت دستگاه اجرا يخوداظهار"با عنوان  ين اطالعات، بخشيبه ا يابيدست يبرا

 ياز ابتدا تا انتها خود معامالت ياليحجم رو  تعداد ييدستگاه اجراتا  )تصوير زير( ه شدهيهر دستگاه در سامانه تعب

، ثبت ين بخش بصورت خوداظهاري، در اکه شامل تعداد و حجم ريالي معامالت خارج از سامانه نيز است را يابيسال ارز

 د.ينما

 

 

 ر قابل ذکر است:ين خصوص نكته مهم زيدر ا 

دولت نسبت به درج  يكيت سامانه تدارکات الكترونيدر سا ياعالم يست در زمانبنديبايم يي*** دستگاه اجرا

دستگاه  ياز معامالت براي، امتمارقان يدرج اد. در صورت عدم يدستگاه اقدام نما معامالت ياليحجم ر تعداد و اطالعات

 گردد.يمحاسبه م (در صورت ثبت نام دستگاه)از ثبت نام يگردد و فقط امتيمحاسبه نم
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 هاي مليدستگاه يابيفرمول ارز

  

𝐴 = 1 + ⌈11 ∗ (
حجم معامله در ستاد

 حجم کل معامالت
)⌉ + ⌈8 ∗ (

تعداد معامله در ستاد

تعداد کل معامالت
)⌉ 

 

 هاي استانيدستگاه يابيفرمول ارز

  

𝐴 = 1 + ⌈17 ∗ (
حجم معامله در ستاد

 حجم کل معامالت
)⌉ + ⌈12 ∗ (

تعداد معامله در ستاد

تعداد کل معامالت
)⌉ 

 

 

 از:يامت ات و فرمول محاسبهيشرح جزئ

Aاز دستگاهي= امت 

 از:يل امتيتحلو  يابينحوه ارز

 باشد.يم ۳۰عدد هاي استاني دستگاهو براي  ۲۰ي عدد مل يهادستگاه ين شاخص براياز در ايحداکثر امت -

 گردد.يازش صفر منظور مينشده و امت يابين ارزينام نكرده باشد وارد اکه دستگاه در سامانه ثبت يدر صورت -

صورت - سامانه ثبت يدر  ستگاه در  شد امت ياچ معاملهينام کرده و هکه د سامانه انجام نداده با ش يبرا 1از يدر 

 گردد.يمنظور م
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سامانهتعداد و حجم به نسبت سامانه معامله انجام داده باشد؛  که دستگاه در يدر صورت - و تعداد و  معامله در 

سرهاي  سال، اعداد ک شده و به داخل براکتحجم معامالت واقعي آن در طول آن  ضرب  ضراي  معيني  ها در 

ستگاه به دست ميسمت باال گرد مي شده و امتياز د  ها بهسقف مجموع براکت آيد.گردند و با عدد يک جمع 

ک جمع شده يبا عدد رسد و سپس هاي استاني( مي)براي دستگاه ۲۹و عدد ( يمل يهادستگاه ي)برا 1۹عدد 

د اعداکه دستگاه کل معامالت را در بستر سامانه انجام داده باشد؛  يد. درصورتيآياز دستگاه بدست ميو امت

براي  1۲و  17ي و مل يهادستتتگاه يبرا ۸و  11) ضتتراي  مربوطهشتتده و با ضتترب در  1 يکستتر مستتاوهر دو 

 از دستگاه محاسبه خواهد شد.يامت 1( و جمع با عدد هاي استانيدستگاه

به دليل صفر  ،كرده باشدن کل معامالت خود ياليحجم ر تعداد و ثبت اطالعات که دستگاه اقدام به يدر صورت -

 گردد.ينام دستگاه محاسبه ماز مربوط به ثبتيفقط امت بودن مخرج کسرها،

 

 هادستگاه يابيارز ييروش اجرا -۴

 رد:يپذياز دستگاه در شاخص انجام مير جهت محاسبه امتي  مراحل زين ترتيبد

د يانواع معامالت، اعم از خر يكيتفك ياليحجم رتعداد و ل و درج يبه پروفا  دستتتگاه مقام مستتلول مراجعه  -1

صات و مزا يجزئ سط، مناق ستگاه در طول دورهيو متو سامانه تدارکات  يابيارز دات د ستقل از اينكه داخل  )م

 ر:يبصورت ز الكترونيكي دولت و يا خارج از آن انجام شده باشد(

صات/مزا يد جزئيخر  - سط/مناق سال به مرحله يزمان که در بازه يمعامالت هيرمنقول: کليدات غيو متو  همان 

 فارغ از زمان پرداخت(.شده باشد ) يعقد قرارداد منته

شد  يزمان ها در بازهرش برنده در آنيپذ که مرحله يمعامالت هيدات منقول: کليمزا  - شته با سال قرار دا همان 

 پرداخت(.فارغ از زمان )

 :1تبصره 

مربوط به همان  ياليحجم ر نشده باشد، از درج تعداد و يسازهداياز معامله در سامانه پ يکه امكان انجام نوع يدرصورت

د در يک نوع معامله جديامكان انجام  ياندازاست که از زمان راه يهيبدگردد.  ينوع معامله در بخش مربوطه خوددار

ي "اطالعيه ها"اطالعات تكميلي در اين خصوص در بخش  .د محاسبه گردديمربوطه با يالير حجمتعداد و  سامانه نيز

 گردد.وب سايت سامانه درج مي

 

 :۲تبصره 
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آن  ياليتعداد و حجم ر از معامله در سامانه وجود داشته باشد، عدد مربوط به يکه امكان ثبت نوع يدر صورت

 لحاظ گردد. يدر فرم خوداظهار نوع معامله

 :۳تبصره 

سال معادل  سامانه که هر  شمول در  ا کوچک ي يسقف معامالت جزئ %1۰با توجه به کف معامالت م

ش ستگاه در محدود يالياز حجم ر يخواهد بود، بخ شمول ميز همعامالت د ستگاه ير کف معامالت م شد. د با

 خودداري نمايد.نيز مالت ن نوع معايا از خوداظهاري عدد مربوط به تعداد و حجم ريالي يياجرا

 :۴تبصره 

 1مرحله اعالم شتتده در بند به  يابيکه در طول ستتال مورد ارز يمعامالت ياليحجم رتعداد و استتت  يهيبد

ده است، در ينرسان يدر سال مورد نظر شروع شده اما به پا ياکه معامله يگردد. در صورتياند اظهار مدهيرس

 شود.يمعامالت آن سال اظهار نم ياليحجم رتعداد و 

 :۵تبصره 

( ۳تر از کف معامالت مشمول در سامانه )اشاره شده در تبصره نيي، پايه معامالت دستگاهيکه کل يدر صورت

 د.يگزارش نما يكيباشد، دستگاه موظف است در مهلت اعالم اعتراض، موضوع را به مرکز توسعه تجارت الكترونيم

 

 ، سامانه بطور خودکار اطالعاتيكيالكترون يآن با درج امضا يسازييو نها الذکرفوقپس از درج اطالعات  -۲

صورت سبه امتيازمربوط به  سرهاي فرمول محا ستخراج يکرده و امت يرا فراخوان هاي ک ستگاه را ا از د

 شود.يش داده مياز در همان فرم به کاربر مقام مسلول نماين امتيا د.ينمايم

ک بر يبا کلآن سطر، افته باشد، اطالعات يان نياطالعات پا يسازييدرج و نها يکه مهلت زمان يدر صورت -۳

 ياپس از درج امضتت ش شتتده باشتتنديرايکه و ياطالعاتفقط گردد.  يش ميرايقابل و "شيرايو"د يکل

 کاربران مربوطه قابل محاسبه خواهند بود. يكيالكترون

ستگاهيامت" يتيريگزارش مد -۴ شاخص ب يياجرا يهاازات د ار ين در اختيطور آناله ب "ستاد يريکارگه در 

ستخدام يسازمان ادارک يامور دولت الكترون ستان يهارمجموعهيو ز يو ا سو يمعرف يا ن يا يشده از 

 ند.ياعالم نما يياجرا يهابه دستگاه ازات رايامت شود تايک استان قرار داده ميسازمان به تفك

صورت -۵ ستگاه يدر  ضيدر خصوص امت يياجرا يهاکه د شند،  ياز خود اعترا شته با ست در مهلت يبايمدا

جارت الكترونن اعتراض يا مقرر عه ت به  ارستتال گردد. و اعالم نظر يجهت بررستت يكيبه مرکز توستت
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ضات سا ياعترا شده در  سامانه تدارکات الكترونيکه در خارج از مهلت اعالم  ن مرکز يدولت به ا يكيت 

 شود.يثر داده نم  ايواصل شود، ترت

 



 

 
 

 

 )استانی( چک لیست راهنمای ارزیابی شاخص ارتقاء سالمت اداری

امتیاز  ماگرن ردیف

 نماگر

امتیازمصادیق  مصادیق عملکردی

 عملکردی

 

 

1 

 

 

 15 پیشگیری 

 3 *در سطح استانمصوب کمیته/ کارگروه ارتقای سالمت اداری   اجرای کامل و دقیق برنامه های -1

 در ساطح اساتان اجرایی کردن راه حلهای اصالحی در جهت رفع نقاط آسیب پذیر و گلوگاه هاای اجرایای -2

 **کمیته سالمت اداری دستگاه( )مصوب 
5 

آسایب پاذیر و تادوین ها و نقااط در جهت رفع گلوگاه ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده -3
 گزارش مربوطه در سطح استان

5 

 2 سازی و اطالع  رسانی به مراجعین در جهت جلوگیری از وقوع  فسادآگاه -4

      

 

 

2 

 
 
 
 

 نظارت 
15 

دستورالعمل اجرایای مااده  8اذ تدابیر الزم برای دریافت گزارش های مردمی )موضوع قسمت اخیر ماده اتخ -5
 ق م خ ک  و تبصره ذیل آن(  91

2 

بار اسااس برناماه  91های مستمر در طول سال توسط بازرس/بازرسان استانی موضوع مااده انجام بازرسی  -6
 مصوب کمیته سالمت اداری دستگاه

4 

 3 قانون ارتقاء سالمت نظام اداری 25ی به شکایات مردمی در چارچوب  ماده رسیدگ -7

 3 بهره گیری از مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت  -8

 3 ***و تحلیل نتایج آن  سالمت و فساد اداری در سطح استان سنجش -9

 

3  

 

 مقابله 
10 

 شناسایی و گزارش موارد فساد اداری به مقامات مافوق، مراجع اداری و قضایی  -10

 

5 

 92و  91ماواد  اجرایای دساتورالعمل 1و ضامیمه شاماره  19تاا  15تعقیب اداری متخلفاین مطاابق ماواد  -11
 ق.م.خ.ک

5 

 امتیاز 40 جمع کل

                                                           
 باشد.استانی بوده و مستلزم اقدام در سطح استان میصرفاً آن بخش از مصوبات کمیته/کارگروه ارتقاء سالمت دستگاه اجرایی که دارای برش * 

 های اصالحی در زمره و ظایف ستاد دستگاه اجرایی بوده و در سطح استان صرفاً اجرایی کردن برش استانی آن موضوعیت دارد.حلشناسایی، اولویت بندی و تدوین راه** 

 های مربوطه به عهده ستاد دستگاه است.تدوین شاخص*** 



 
 ریاست جمهوری 

می سازمان   کشوراداری و استخدا

 معاونت حقوقی    ،  مجلس    و    نظارت

کایات و صیانت از حقوق مردمامور               بازرسی، رسیدگی هب ش

 

 
 

گاه اهی اجرایی    شاخص اهی  ارزیابی عملکرد  دست

ن رد نظام اداری   رد زمینه صیانت از حقوق شهروندا
 

 
 

 (ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 28/12/1395مورخ  1127128نامه حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب شورای عالی اداری ابالغی به شماره تصویبموضوع )

 

 

 

 

 

 1398پاییز 

 سطح استانی



 

 

کایات و صیانت از حقوق مردم امور   بازرسی، رسیدگی هب ش
 

 

 صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری شاخص های ارزیابی
 

 

 شورای عالی اداری و مقررات مرتبط با آن( 28/12/1395مورخ  1127128: تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری)موضوع مصوبه شماره معیار ارزیابی محور ارزیابی: صیانت از حقوق مردم

 نام دستگاه/واحد اجرایی:

 ابعاد ردیف

حداکثر 
امتیاز

امتیاز هر  
ص

شاخ
 

 شاخص ها
 امتیاز متناسب با وضعیت شاخص ها 

 عالی امتیاز مکتسبه 
(%100) 

 خوب
(%75) 

 متوسط
(%50) 

 ضعیف
(%25) 

 انجام نشده
(0) 

 

(1) 

 

 

1 

و  آگاااهی بیشاای و،ااایفر ماموریاات هااا

 و  8، 7موود  )موضوو  فرآیندهای اداری به مردم 

 نامه(تصویب 10

5 

      ماموریت های قانونی و اطالع رسانی خدمات مبتنی بر آن به مردماحصاء وظایف و  2

 2 
و اطاالع رساانی  مبتنی بر وظایف و مأموریت های قاانونی اداری یاحصاء فرایند ها

 به طرق مقتضیبه مردم  شفافجامع و 
     

      (ددر صورت وجودر محیط اداری) و نصب دوربین اطالع رسانی نظارت الکترونیکی 1

2 
ان و سریع مراجعین به خادمات دسترسی آس

 نامه(تصویب 11و  6)موضو  مود  اداری 
8 

      نسبت فرایند های الکترونیک به کل فرایند های ارائه خدمت دستگاه/ واحد اجرایی 1

 
 
 

      تجمیع فرایندهای اداری ارائه خدمت در پنجره واحد 1

      اهان از سامانه  های الکترونیکی دستگاه/واحد اجراییامکان استفاده توانخو 1

      کیفیت تارنما و درگاه دستگاه/ واحد اجرایی از نظر دسترسی آسان شهروندان 1

       جهت رفاه مراجعانامکانات و تسهیالت فیزیکی  ش بینیبی 1

      متوسط زمان ارائه خدمت به مراجعین 2

      سامانه نوبت دهی و اعالم زمان انتظار به مراجعان وجود 1

3 
 3موا   )موضوو  باا ماراجعین رفتار محترمانه 

 نامه(صویبت
 

6 

      محیط اداریوجود جو حاکی از احترام در  3

 2 
نسبت شکایات ثبت شده با موضوع رفتار و ادبیات غیر محترمانه با شهروندان به کال 

 سالشکایات ثبت شده در 
     

      صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداریبا موضوع کارکنان  آموزش سرانه 1

و  5،  4)موضو  مود   اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات 4

 2 نامه(تصویب 10
      واحد اجرایی /تنقیح و به روز رسانی مقررات مربوط به انجام وظایف دستگاه 1

 
1 

      ط اجحاف آمیز در نمونه قراردادهای دستگاه/ واحد اجراییعدم وجود شرای

5 
خساارات وارده جباران  فراهم نماودن امکاان

 نامه(تصویب 13موضو  ما   )احتمالی به مراجعین 
2 

      در جریان فعالیت دستگاه/ واحد اجرایی  شناسایی و رفع عوامل آسیب زا به شهروندان 1
 

       جبران خسارات وارده به شهروندان فرایند اجراییضوابط و پیش بینی  1



 

 

کایات و صیانت از حقوق مردم امور   بازرسی، رسیدگی هب ش
 

 

 صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری شاخص های ارزیابی
 

 

 شورای عالی اداری و مقررات مرتبط با آن( 28/12/1395مورخ  1127128: تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری)موضوع مصوبه شماره معیار ارزیابی محور ارزیابی: صیانت از حقوق مردم

 نام دستگاه/واحد اجرایی:

 ابعاد ردیف

حداکثر 
امتیاز

امتیاز هر  
ص

شاخ
 

 شاخص ها
 امتیاز متناسب با وضعیت شاخص ها 

 عالی امتیاز مکتسبه 
(%100) 

 خوب
(%75) 

 متوسط
(%50) 

 ضعیف
(%25) 

 انجام نشده
(0) 

 

(2) 
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 اطالعااتآماار و ایجاد امکان دسترسی باه 

و  مشاارکتجلاب  عملکردی و بستر ساازی

)حکمرانای مردم انتقادات و پیشتهادات  دریافت

 نامه(صویبت 12و   9و  8مود  )موضو   داده باز(

7 

      فرهنگ سازی در محیط اداری در زمینه دریافت نظرات شهروندان 1

 

      دستگاه/ واحد اجرایی به شهروندان عملکرد دوره ایو  آمار، اطالعاتارائه گزارش  2

      وجود برنامه منظم دیدار مدیران با شهروندان و اجرای آن 1

      سانه به صورت دوره ایبرگزاری جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب ر 1

      سامانه دریافت شکایات، انتقاد ها، پیشتهادات و ارتباطات دو سویه 1

      زمان پاسخگویی به شکایاتمتوسط  1

7 

تصاویبنامه حقاوق  اجرایِ و ضمانت راهبری

 19 و 18 ود مو)موضوو   شهروندی در نظام اداری

 (تصویبنامه
10 

1 
تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری در تماامی واحادهای  رصد مستمر اجرای

 و تشکیل جلسات هماهنگی  تابعه
     

 

      در امر رصد و مراقبت از حقوق شهروندی  بهره گیری از نهادهای جامعه مدنی 2

1 
سازمان مدیریت و برناماه  /همکاری و هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور

 ها و جلسات هم اندیشی مرتبطو شرکت فعال در نشست  ستانریزی ا
     

2 
انجام ابتکارات و خالقیت ها در زمینه پیشبرد اهاداف و تحقام مفااد تصاویب ناماه 

 حقوق شهروندی در نظام اداری
     

2 
ارائه به موقع گزارش نقض یا عدم رعایت مفااد تصاویب ناماه باه مراجاع  یصاال  

 ی جهت طر  در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکناندستگاه اجرای
     

2 
 /ارائه گزارش تحلیلی نحوه اجارای مصاوبه باه ساازمان اداری و اساتخدامی کشاور

 ( تصویبنامه18بصورت دوره ای مطابم ماده ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
     

  جرایی در محور صیانت از حقوق مردمجمع امتیاز مکتسبه دستگاه/واحد ا 40 جمع کل
 

 تاریخ درزیابی: 

 درزیابی کنند :فر / ودحد  

 دمضاء: 



 نماگر اول : مناسب بودن ورودی ساختمان ها جهت تردد جانبازان و معلوالن 
 امتیاز امتیاز دستگاه ضوابط الزم االجرا ردیف 

 1.2  مسیر عبور از خیابان به پیاده رو برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است . 1
 1.2  معلولیت بدون مانع است .مسیر عبور از پیاده رو به ورودی ساختمان برای افراد دارای  2
 1.2  مسیر عبور از ورودی به پارکینگ برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است . 3
 1.2  افقی و عمودی((مسیر عبور در تمامی فضاهای ساختمان برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است . 4
 0.9  سانتی متر است . 100حداقل عرض بازشو درب ورودی  5
سانتی متر و ارتفاع میله دستگرد  4سانتی متر و فاصله بین میله دستگرد از دیوار حداقل  4تا  3.5)قطر میله دستگرد بین میله دستگرد در طرفین پله نصب شده است . 6

 سانتی متر است .( 85از کف،
 0.9 

 0.9  به نابینایان و کم بینایان وجود دارد . عالئم حسی در کف، قبل از ورود به قفسه پله و در پاگرد ها برای هشدار 7
 در صورت وجود چند مورد از یک نماگر، معدل گیری شود . توضیحات :

 سپس معدل گیری شود .  ،، می بایست همگی مورد ارزیابی قرار گیرنداستبعنوان مثال: چنانچه چند سطح شیبدار  در ساختمان موجود 
 .می بایست مسیر حرکت و ورودی با عالمت ویژه معلولین مشخص و به فرد معلول اطالع رسانی شود، در صورت وجود راه جداگانه )غیر از ورودی اصلی( برای افراد دارای معلولیت 

 
 مناسب بودن فضاهای بهداشتی ساختمان ها جهت استفاده جانبازان و معلوالننماگر دوم :

 امتیاز امتیاز دستگاه االجراضوابط الزم  ردیف 
 1.8  .استبدون مانع ،دسترسی  به سرویس بهداشتی 1
 1.3  سانتی متراست. 150×170حداقل اندازه  فضای سرویس بهداشتی  2
 1.3  .شده است درب سرویس بهداشتی، کشویی و یا رو به بیرون باز  3
 0.5  مجهز به دستگیره کمکی افقی است . ،درب سرویس بهداشتی 4
سانتی متر باالتر از نشیمن کاسه توالت بر روی دیوار مجاور نصب شده است.  40سانتی متر از جلو کاسه و  30میله های دستگرد کمکی، بصورت عمودی و با فاصله  5

 سانتی متر از کف است . 120تا 80دامنه نوسان نصب میله های عمودی 
 1.3 

 0.8  روشویی( از نوع اهرمی بوده و به راحتی باز و بسته می شوند.شیرهای سرویس بهداشتی)توالت و  6
 0.5  .نصب شده است یمتردر کلیه فضاهای بهداشتیسانت 120زنگ اخبار در ارتفاع  7

 توضیحات :
 در صورت وجود چند مورد از یک نماگر، معدل گیری شود . -1
 نماگر دوم )سرویس بهداشتی( مورد ارزیابی قرار نگرفته و امتیاز آن صفر لحاظ شود. ،ثابت  در صورت عدم وجود سرویس بهداشتی فرنگی -2
 وجود سرویس بهداشتی فرنگی مجزا و قابل استفاده برای آقایان و خانمها ضروری است . -3

 
 ها جهت استفاده جانبازان و معلوالن ساختمان باالبر یاسطح شیبدار  مناسب بودن: )الف(نماگر سوم 

 
 شیبدارسطح 

 امتیاز امتیاز دستگاه عدم مصداق ضوابط الزم االجرا ردیف 
 1.5   سانتیمتر است . 120حداقل عرض سطح شیبدار  1
 1.5   درصدی است . 8حداکثر دارای شیب  سانتی متر، 120متر طول و با عرض حداقل  3سطوح شیبدار تا  2
درصد از شیب آن  0.5سانتیمتر به عرض مفید آن افزوده شده و  5 ،متر( به ازای هر متر افزایش طول 9متر طول )تا حد مجاز  3در سطوح شیبدار بیش از  3

 کاسته شده است.
  1.2 

، میله دستگرد در طرفین  سطح شیبدار در باشدسانتیمتر  185سانتیمتر را طی کند و طول افقی آن بیش از  25در صورتی که سطح شیبدار ارتفاعی بیش از  4
 سانتی متر موجود است . 120فاصله 

  1.5 

 0.9   سانتی متر است .  150*150حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار  5
 0.9   .است کف سطح شیبدارغیر لغزنده، ثابت، سخت و صاف 6

 توضیحات :
 شود.که ساختمان هم سطح باشد این شاخص مشمول گزینه عدم مصداق می  در صورتی -1
 یک نماگر، معدل گیری شود . در صورت وجود چند مورد از -2

 
 ها جهت استفاده جانبازان و معلوالن : مناسب بودن سطح شیبدار یا باالبر ساختمان)ب(نماگر سوم 



 «باالبر»
 امتیاز امتیاز دستگاه عدم مصداق ضوابط الزم االجرا ردیف 

 2.4   سانتی متر است . 110*140حداقل ابعاد باالبر  1
 1.5   اعم از سیم ها و ستون ها دارای پوشش مناسب است .کلیه قطعات باالبر  2
 1.8   غیر لغزنده و سخت است . سطح کف باالبر کامالً 3
 1.8   .باالبر در یک فضای بسته با درهای مناسب برای ورود و خروج قرار دارد سانتیمتر، 120برای تغییرات سطح بیش از  4

 
 رعایت نکات ذیل ضروری است . )الف،ب(در ارزیابی نماگر سوم :1-1
 می باشد .الف و ب  ،سومو نماگردمجاز به ارزیابی فقط یکی از ، ارزیاب  : در ارزیابی سطح شیبدار و باالبر،2-1
 متر باشد . 2: ارزیابی از باالبر بجای سطح شیبدار به شرطی صورت می پذیرد که ارتفاع، کمتر از 3-1
 بالمانع است .« باالبر شیبدارنماگر سوم ) ج ( ، »ارزیابی از باالبر شیبدار بر اساس  سطح شیبدار و باالبر نباشد،: چنانچه امکان بهره مندی از 4-1

 
 «باالبر شیبدار»نماگر سوم )ج( 

 امتیاز امتیاز دستگاه عدم مصداق ضوابط الزم االجرا ردیف 

 1.5   سانتی متر است 120سانتی متر و حداقل طول آن  90عرض باالبر  1
 1.5   کلیه قطعات باالبر اعم از سیم ها و ستون ها دارای پوشش مناسب است . 2
 1.5    .سطح کف باالبر کامال غیر لغزنده و سخت است 3
 1.5   .باالبر در یک فضای بسته با درهای مناسب برای ورود و خروج قرار دارد  سانتی متر، 120برای تغییرات سطح بیش از  4
 1.5   .آیدنمی مانعی برای عرض خروجی پلکان به حساب ،که در کنار دیوار پلکان نصب شده استباالبری  5

 
 :رباالبر شیبدامنظور از 

 
قابل استفاده در محیط داخلی و بیرونی اماکن عمومی همچنین  وبه گونه ای که قابل نصب در فضاهای کوچک  ،این باالبرها برای جابجایی ویلچر در راه پله ها و سطوح شیبدار دارای انحنا و خمیدگی طراحی شده اند

 .است
 

 مناسب بودن آسانسور ها جهت استفاده جانبازان و معلوالننماگر چهارم :
 امتیاز امتیاز دستگاه عدم مصداق ضوابط الزم االجرا ردیف 

 1.8   کف آسانسور با ورودی هم سطح است . 1
 1.2   متر  است. سانتی 80حداقل عرض  مفید درب آسانسور  2
 1.2   .سانتیمتر است 140 * 110حداقل ابعاد مفید اتاقک  3
 0.6   است . از کفسانتی متر 85دیواره آسانسور مجهز به حداقل یک دستگیره کمکی در ارتفاع  4
 0.75   است . از کف سانتی متر 120تا 100ارتفاع دکمه های کنترل کننده در خارج و داخل اتاقک  5
 1.2   است .یمترسانت 150*150آسانسور  یجلودر انتظار  فضایحداقل  6
 0.75   مجهز است . طبقات،مشخص کننده موقعیت به  ، بصری ّصوتی و آسانسور با عالمت  7

 
 مشمول گزینه عدم مصداق می باشد.درصورت عدم نیازبه آسانسور) ساختمان یک طبقه( این شاخص : 1-1
 بالمانع است .« نماگر سوم ) ج ( ، باالبر شیبدار»چنانچه امکان بهره مندی از آسانسور در نماگر چهارم نباشد، ارزیابی از باالبر شیبدار بر اساس  : 2-1
 شاخص را مورد ارزیابی قرار دهد . 4در هر صورت، ارزیاب می تواند حداکثر : 3-1
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