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 به نام خدا

 

 فراخوان پیشنهاد پروژه در زمینه مدیریت سبز دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 مفهوم مدیریت سبز دانشگاه

رشد کن حاال و  تمیزکن "روشهای متداول  است. 1وری سازگار با محیط زیست بهبود بهره ، هدف از مدیریت سبز دانشگاه

رشد ".  تفکر جدید توسعه بر مبنای می اندازدخطر به موجب رشد اقتصادی میشود اما آینده اقتصادی جامعه را 2 "بعدا

 پایه گذاری شده است.  "4رشد سبز"یا   "3اقتصادی سازگار با محیط زیست

ست محیطی ات زیلذا بهره وری سازگار با محیط زیست به معنی فلسفه مدیریتی است که کمک میکند به کمینه کردن مخاطر

افت بیشتر و حذف همزمان با بیشینه کردن بهره وری فرآیندهای تولید از قبیل استفاده کمتر از انرژی ، مواد و آب ، بازی

 نشرآالینده ها و محصوالت جانبی خطرناک.

 

 ها در جهان تاریخچه مدیریت سبز دانشگاه

در حرکت به دانشگاه ها باید نیازهای مختلف جامعه را در دستور کار خود قرار دهند.  "مدیران آینده"به عنوان مهد آموزش 

، دانشگاه ها بایستی یک نقش فعال داشته باشند. ایجاد دانشگاه سبز  نیاز به تالش   5سمت شهرهای سازگار با محیط زیست

 ت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه دارد.و همکاری همه دانشکده ها، اعضای هیا

با توجه به افزایش مسایل زیست محیطی مختلف و نیاز بیشتر به واکنش نشان دادن به تغییرات آب و هوایی، دانشگاه ها باید 

پیداکنند. در  برنامه های آموزشی و پژوهشی و نیز بهبود مسائل زیست محیطی جامعه ورود  6به تولید دانش و تجمیع پایداری

تحت چنین شرایطی، تالش دانشگاههای سبز در سطح جهان  بنیاد نهاده شده است.  برای مثال، سیستم مدیریت زیست 

 .در چندین دانشگاه اروپایی به عنوان یک ابزار برای پایداری پردیس دانشگاهها شکل گرفته است   7محیطی 

                                                           
1 eco-efficiency 
2 grow now, clean up later 
3 eco-efficient economic growth 
4 green growth 
5 eco-city 
6 sustainability 
7 Environmental management system, EMS 
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 در جهت سبز شدن دانشگاه ها ، انگلیس، مالزی، آمریکانیوزلند، مکزیک، سوئد های مختلف در دانشگاه  مطالعات مختلفی 

 بوده اند .)برای مثال بهبود فرهنگ سبز یا بهبود مدیریت آب(  تک هدفهبااین وجود اکثر این فعالیت ها   .ه استانجام گرفت

بنابراین، لزوم استفاده از  روشهای لذا نبود یک نگرش سیستمی موجب شده است که این تالش ها غیر موثر و ناکارآمد باشد. 

 جامع در سبز کردن دانشگاه ها احساس میشود.  

اقتصادی است که مواد مختلف، انرژی و -عملیات و نگهداری از یک دانشگاه مشابه یک جامعه یک فرآیند متابولیسم اجتماعی

حال وزشی و پژوهشی در یک شبکه پیچیده  در آب را دریافت و آنها را به پسماند تبدیل میکند. واحدهای اداری/اجرایی، آم

تعامل هستند. بدون سبزکردن فضاها، چنین تبدیلی یک فرآیند خطی  با  بهره وری سازگار با محیط زیست پایین تر و تحمیل 

 گاهدانش تا ابعاد مختلف ارائه شودیک مدل جامع بایستی هزینه های سنگین زیست محیطی میشود. به منظور بهبود پایداری، 

  گیرد. قرار  بررسی)مواد/انرژی/آب/آموزش /پژوهش( به یک روش سیستمتیک مورد 

 

 دانشگاه علم و صنعت ایراندر مدیریت سبز 

در دانشگاه شکل  1395مدیریت سبز از سال  راهبری در راستای تحقق مدیریت سبز در دانشگاه علم و صنعت ایران، شورای

طرح های مطالعاتی، پژوهشی و پروژه های  -زمینه  الف 3گرفت.  به دنبال جلسات متعدد این شورا برنامه کالن دانشگاه در 

در جلسه هیات امنای دانشگاه علم و  23/2/96اصالح الگوی مصرف  تدوین و در تاریخ  -فرهنگی و آموزشی، ج -ویژه، ب

در راستای اجرای مصوبه فوق، درصدد است  مدیریت سبز دانشگاه علم و صنعت ایران  راهبری نعت تصویب شد. شورایص

به همین منظور  از کلیه اعضای هیأت علمی . بنماید( 1دریافت پیشنهادات پروژه مطابق با جدول شماره )فراخوان و اقدام به 

، کارکنان و دانشجویان  دانشگاه با تخصص و تجارب حرفه ای مرتبط در این زمینه دعوت به عمل می آید تا پیشنهادات 

وب سایت اختصاصی دبیرخانه مدیریت سبز بارگذاری در از طریق  20/7/1396شنبه مورخ پنج مکتوب خود را حد اکثر تا روز 

 .ارائه نمایند دانشگاه)که آدرس آن متعاقبا اعالم می شود(

 

 مشخصات پیشنهادات پروژه

 بایستی دارای بخش های زیر باشند:مطابق با فرم مربوطه  پیشنهادات 

 مرور کلی پروژه 

 اهداف پروژه 

  جزییات و زمان بندی: جزییات درباره ی اینکه چطور پروژه کار خواهد کرد، چه کسی پروژه را اجرا میکند و هر

مدیریت سبز مورد توجه قرار میدهد بایستی ارائه شود. چنانچه پروژه همکار دارد و نوع راهبری جزییاتی که شورای 

 و میزان مشارکت همکار مشخص گردد. 
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 بودجه 

 بکارگیری دانشجویان: تا چه میزان از بدنه دانشجویی در اجرای پروژه استفاده میشود؟ 

 ارزیابی پروژه: روش جمع آوری اطالعات و نوع اطالعات مشخص شود. 

 .اطالعات تماس ارائه شود 

  خ مثبت میباشد مدیریت سبز دانشگاه در پیشنهاد پروژه وجود دارند؟ اگر پاسراهبری تضاد منافع: آیا اعضای شورای

 افراد مشخص شوند.

 مالکهای بررسی پیشنهادات پروژه:

 پیشنهادات با مالک های زیر مورد بررسی قرار میگیرند:

 پروژه ها بایستی به بهبود بهره وری سازگار با محیط زیست دانشگاه کمک کنند.  8تاثیر : 

 باشند. دستاوردهای ملموس داشته: پروژه ها بایستی 9شفافیت 

  پروژه ها باید واقع گرایانه و قابل حصول باشند.10عملی بودن : 

 

 موضوعات پیشنهادات پروژه:

 د.( باشن1اردهند و در راستای حوزه های مطرح در جدول شماره )پیشنهادات باید اهداف پایداری را مدنظر قر

 

  

                                                           
8 impact 
9 visibility 
10 feasibility 
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 حوزه های مختلف  مرتبط با سبز شدن دانشگاه علم و صنعت ایران -(1جدول )

 اولفاز  فاز دوم

 استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

 استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف انرژی 

 سیستم های مدیریت هوشمند انرژی 

  الکتریکی -1-1
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ارزیابی و پایش -1

در  وضعیت موجود

 4تا  1موارد 

 

 

 

 

گردآوری یا  -2

تدوین شاخص 

دانشگاه سبز در  

 4تا  1موارد 

سوخت  -2-1

 فسیلی

  کاهش مصرف آب 

  بازیافت پساب 

 جمع آوری آب باران و استفاده مجدد 

 

 آب و پساب -2

 
 تفکیک از مبدا 

  پسماندهای جامدمدیریت 

 سیستم مدیریت پسماندهای خطرناک 

 پروژه های نمایشی 

 

 پسماندهای جامد -3

 کاهش گازهای گلخانه ای 

 کاهش گازهای آالینده 
نشر گازهای آالینده و  -4

 ای گلخانه

o گردآوری و تالیف اطالعات آموزشی 

o  برگزاری دوره های سبز 

o همکاریهای بین المللی 

 آموزشی -5

  راه حل برای حل مسایل زیست محیطی دانشگاهارائه 

 سیاستگذاری زیست محیطی 

 فناوریهای پیشرفته زیست محیطی 
 

 

 پژوهشی -6

 برگزاری جشنواره های غذای سالم 

 بازارچه های گل و گیاه 

 بوفه های فروش محصوالت ارگانیک 

ایجاد تشکل های دانشجویی جهت ترغیب دانشگاهیان به استفاده از بطری  

لیوان و ظروف تجدیدپذیر، نصب برچسب روی کلیدهای برق برای صرفه ها، 

 جویی انرژی و .......

 ترویج اصالح الگوی مصرف در همه امور دانشگاه 

 ها در زمینه انرژی و محیط زیست  startupبرگزاری  

 در دانشگاه *ترویج و حمایت از شرکتهای خدمات )صرفه جویی( انرژی 

 وز بدون خودرو در دانشگاهاختصاص روز سبز /روزپاک/ر 

تشکیل گروه دانشجویی با آمادگی برای حضور در نمایشگاههای سبز در  

 کشور

 ترویج اخالق زیست محیطی 

 آموزش نیروهای خدماتی /شرکتی دانشگاه 

برنامه ریزی  برای ارائه مستمر گزارش از وضعیت اقدامات مدیریت سبز  

 دانشگاه به عموم دانشگاهیان

 

 

 

 

 

 فرهنگی -7

 

*:ESCO: Energy Service/Savings Company  
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 اولویت بندی پیشنهادات پروژه:

 پیشنهادات براساس دارا بودن یک یا چند مالک زیر اولویت بندی می شوند:

 ارائه بزرگترین کاهش در اثرات زیست محیطی با حداقل هزینه 

 مشارکت گسترده دانشگاهیان 

 کاهش هزینه قابل توجه  برای دانشگاه 

 جلب حمایت مالی از بیرون دانشگاه 

  توجه به برگشت سرمایه گذاری 

مدیریت راهبری مختلف باید به شورای  مراحلهمه پروژه ها  بایستی ساز و کاری برای ارزیابی و پیگیری داشته باشند. در 

حمایت نمیکند. بااین وجود، ( از پروژه های صرفا تحقیقاتی 1در جدول شماره ) 6سبز گزارش دهند.  شورا به استثنای حوزه 

 نخواهد کرد.از بررسی حذف یک مولفه پژوهشی پروژه را 

 

 فرآیند انتخاب پروژه ها و زمان بندی

مدیریت سبز دانشگاه همه پیشنهادات پروژه ها را بررسی مقدماتی میکند و یک تعدادی از پیشنهادات پروژه راهبری شورای 

را  انتخاب می نماید. از همه ارائه دهندگان پیشنهادات پروژه منتخب در بررسی مقدماتی دعوت میگردد تا در جلسه ای  

 ضوری، تصمیم گیری نهایی توسط شورایحد از برگزاری جلسه حضوری پیشنهاد خود را ارائه و به سواالت پاسخ دهند. بع

 مدیریت سبز انجام خواهد شد. راهبری


