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  دستورالعمل نشان محصول سبز

   ءدريافت، استفاده، نگهداشت و ارتقا

 

 لياتك .1

هاي محصول بر  يندها و ويژگيبازطراحي فرآ ي،گراي كيفيت براي حضوري پايدار و اثربخش در بازارهاي آينده، رويكردهاي موجود مديريت محصول،
ي كه بر اساس هزينه، زمان تحويل، مرغوبيت و عملكرد گراي كه كيفيت چرا .نخواهد بودپاسخگو ) هاي امروزي ويژگي با( مبناي نياز و انتظارات مشتري

  . همين مشتريان هستند جوامعي كه متشكل از. داده است هاي نويني را پيش روي جوامع قرار محصول است، چالش

محصول  چرا كه .اند شدت تحت شعاع خود قرار دادهه را بگردند، كيفيت زندگي  هايي كه با منطق مديريت كيفيت خلق مي يندهاي سازمانمحصول و فرآ
به جوامع تحميل نموده هاي اجتماعي بسياري را  داده و هزينه ثير قراره شدت تحت تأگرايي، محيط زيست را ب شده از رويكرد كيفيت يدهزاي و فرآيند

اين رويكردهاي سنتي، زندگي را براي انسان و يا همان . است "گرايي زباله"ريزي شده با شعار كيفيت،  يند طراحي و طرحاست و نتيجة محصول و فرآ
  .گرا، دشوار و دشوارتر نموده است مشتريان مصرف

 .از كيفيت ارائه گردد يجديد راحي سازماني صورت پذيرد و تعريفي مورد بازنگري قرار گيرد و از نو بازطگراي در همين مقطع است كه بايد تفكر كيفيت
. است كردهريزي و طراحي  انجمن مديريت سبز ايران براي همسويي با نيازهاي آتي بازار و روند تحوالت سازماني، رويكردي نوين را طرح راستا در همين

سوي سيستم مديريت سبز ه تا سيستم مديريت كيفيت محصول خود را ب كمك خواهد كردها  سازمان به ،سيستم مديريت محصول با رويكرد نوين
ان محصول نش" بلوغ سيستم مديريت محصول سبز با درج. سازمان و حضور محصول خود را در بازار تضمين نمايند ءنمايند، تا بتوانند بقاهدايت 
  .قابل معرفي و رديابي است ،ر روي محصولب "سبز

عالوه بر مشتريان، به جامعه، محيط  بر اساس اين نشان، سازمان .نفعان سازمان استويكردي براي ايجاد اطمينان در ذير "زنشان محصول سب"
پذيرش  سازماني خود را بر اساس توسعة ءدهد كه بقا گذارند اطمينان مي ثير ميآن تأ گيرند و بر ثير ميلت و تمامي آناني كه از سازمان تأدو زيست،

   .ريزي نموده است مسئوليت نسبت به محيط زيست، جامعه و درآمدهاي اقتصادي خود طراحي و طرح

عوامل تأثيرگذار بر  درك، بهبود و تغيير ي،شان از روند در حال رشد از شناسايبندي آن، ن بر روي محصول و يا بسته "نشان محصول سبز"ج در
كه نمايد  نفعان اعالم ميدر ضمن اين نشان به ذي .يند استء كيفيت محصول يا فرآيند، با تمركز بر ارتقامحيط زيست در طول چرخة عمر محصول يا فرآ

ه محيط زيست را ب ه ويژهب ،نفعانكنندگان، منافع كلية ذي مشتريان و مصرف هاي ويژة سازمان از كيفيت، تعريفي متفاوت داشته و ضمن توجه به خواسته
بلورين، برنزين، ( اين نشان از بلوغ. بندي و يا خود محصول است بسته يقابل درج بر رو "نشان محصول سبز" .طور جدي در دستور كار خود دارد

 . گردد، بايد از روند بلوغ نيز برخوردار باشد طور ساالنه تمديد ميه كه ب اين نشان ضمن اين .برخوردار است) سيمين و زرين

  ها براي سازمان مزاياي نشان محصول سبز .2

هاي كشور طراحي نموده  سازمان بقاء فظبراي ح تفكر محصول سبز را در راستاي ضرورت توسعة "نشان محصول سبز"انجمن مديريت سبز ايران 
  . ي براي سازمان در پي داردياين نشان مزايا .است
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  يداصتقا يايازم
 هاي توليد محصول كاهش هزينه 

 پايداري حضور در بازار 

 دستيابي به بازارهاي خارجي 

 يسبز گراي"پذيري بر اساس  رقابت ءارتقا"  

  يتسيز طيحم يايازم
 زيستيمحيط هاي  كاهش آلودگي 

 هاي سبز آن با ويژگي) كاال و خدمت( ي كيفيت محصولهمگراي 

 بر پيامدهاي آن بر محيط زيستء دانش بازرسي چرخة عمر محصول با تمركز ارتقا  

  يعامتجا يايازم

 افزايش رضايت و آگاهي جامعه 

 افزايش رضايت كاركنان 

 مديريت محصول سبز" تقويت توان كارشناسي در زمينة" 

 محصول )برگشت به طبيعت( سازي رانخلق و ويان در نفعمشاركت ذي 

 هاي آينده لهاي ملي براي نس حفظ سرمايه  

 

  محصول سبز دامنة  .3

  . براي انتخاب دامنة محصول به جدول زير توجه نماييد

  توضيح  كد دامنه  توليد و عمر محصول ةة چرخدامن  رديف

  انواع مواد اوليهSGP001  مواد اوليه  1
  انواع منابع مصرفيSPGOO2  مصرفيابع من  2
  توانمندسازي منابع انسانيSPG003  منابع انساني  3
  نقش مديران ارشدطراحي، برنامة راهبردي،  SPG004  مديريت  4
  در تمامي مراحل SPG005  خريد و تداركات  5
  در تمامي مراحل SPG006  نقل و حمل  6
  در تمامي مراحل SPG007  انبارش  7
  كوتاه مدت بلند مدت و ، برنامةدانش ،اطالعات و سيستم SPG008  توليدد فرآين  8
  مميزي و مديريت انرژي SPG009  انرژي  9
  آوري سبز فن SPG010  آوري فن  10
  هاي نت فرآيند و برنامه SPG011  نگهداريو تعميرات   11
  تبليغات SPG012  بازاريابي  12
  بندي يند بستهانواع مواد مصرفي و فرآ SPG013  بندي بسته  13
  نهايي ، استفاده كنندةمشتري SPG014  كننده مصرف  14
  يند توليد و مصرففرآ در SPG015  ايمني  15
  ...مجدد و  ، استفادةبازيافت SPG016  انهدام محصول  16
  ...خانه و  تصفيه ضايعات و پسماند، SPG017  يند توليدانتهاي فرآ  17
  گانه هفده مراحلدر تمامي  SPG018  نوآوري سبز  18
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  "نشان محصول سبز"انواع  .4

نشان 
  شرح  يرنگ شناساي  محصول سبز

  سطح نشان

  يك  دو  سه

نشان 
  ررنگپ زرد  بلورين

درصد از  30پوشش حداقل 
  محصول دامنة

  )مورد 4حداقل (

درصد  50در صورتي كه 
مشاهدات يا سوابق 
  .رعايت شده باشد

 ماه 6 سابقة با

درصد  70در صورتي كه 
مشاهدات يا سوابق رعايت 

  .شده باشد
 ماه 9 سابقة با

درصد  90در صورتي كه 
مشاهدات يا سوابق رعايت 

  .شده باشد
  ماه 12 ةباسابق

نشان 
  رنگ زرد كم  برنزين

درصد از  50پوشش حداقل 
  محصول دامنة

  )مورد 8حداقل (

درصد  50در صورتي كه 
مشاهدات يا سوابق 
  .رعايت شده باشد

 ماه 6 سابقة با

درصد  70در صورتي كه 
مشاهدات يا سوابق رعايت 

  .شده باشد
 ماه 9 سابقة با

درصد  90در صورتي كه 
مشاهدات يا سوابق رعايت 

  .شده باشد
  ماه 12 سابقة با

نشان 
  رنگ سبز كم  سيمين

درصد از  70پوشش حداقل 
  محصول دامنة

  )مورد 12حداقل (

درصد  50در صورتي كه 
مشاهدات يا سوابق 

  .شده باشدرعايت 
 ماه 6 ةسابق با

درصد  70در صورتي كه 
مشاهدات يا سوابق رعايت 

  .شده باشد
 ماه 9 سابقة با

درصد  90در صورتي كه 
مشاهدات يا سوابق رعايت 

  .شده باشد
  ماه 12 سابقة با

  ررنگسبز پ  زريننشان 
درصد از  90پوشش حداقل 

  محصول دامنة
  )مورد 15حداقل (

درصد  50در صورتي كه 
مشاهدات يا سوابق 
  .رعايت شده باشد

 ماه 6 سابقة با

درصد  70در صورتي كه 
مشاهدات يا سوابق رعايت 

  .شده باشد
 ماه 9 سابقة با

درصد  90در صورتي كه 
مشاهدات يا سوابق رعايت 

  .شده باشد
  ماه 12 سابقة با

  
 مدت اعتبار نشان محصول سبز .5

يند نگهداشت اعتبار به مدت سه سال به بند براي آگاهي از فرآ. آن ساالنه استولي مدت اعتبار  شود، صادر مي) ماه 36( سال 3نشان محصول سبز براي 
  . مراجعه نماييد) 9(

 مفهوم نشان سبز .6

a. تزمين يا طبيعت اس ز اين نشان، نمادي از همگرايي فرآيندهاي توليد با كرةشكل اول ا . 

b. محيط زيستي استثير انسان در روند تغييرات شكل دوم، نمادي از تأ . 

c. و همچنين يك قلب كه نشان از سالمتي فردي و  است محيط زيستيدر روند تغييرات  )سيب(ثير محصول شكل سوم، نمادي از تأ
  .اجتماعي است

  )4( لكش  )3( لكش  )2( لكش  )1( لكش
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 "نشان محصول سبز "يند دريافت فرآ .7

                                                                                                                                                                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يند دريافت نشان محصولشروع فرآ

 درخواستتكميل فرم دريافت نشان و نامة

 بررسي وضعيت موجود سازمان

 اجراييارسال برنامة

 سازمان 

  انجمن

  انجمن و سازمان
يندهاي بـالقوه و  سيستم، فرآ

هــــاي  بالفعــــل و ويژگــــي
 محصوالت، انتخاب محصول 

 نشان مورد درخواستتعيين دامنة  سازمان 

 ناميند ثبتتكميل فرآ دريافت نشان، معرفي  شهرية سازمان 
 تيم كارشناسي  

 معرفي رابط سازمان با انجمن  سازمان 

 يند آموزش تيم كارشناسيفرآ زشـي، خـود   برنامـه آمو  تهية  انجمن و سازمان
 ارزيابي براي شناخت چرخـة 

 عمر محصول  

 عمر محصولچرخةتحليل هـاي   شناخت قوت و فرصـت  سازمان 
 بهبود  

 پروفايل محصول و ارسال آن به انجمن تهية  شده  بر اساس فرمت تعيين   سازمان

 ييد پروفايل و اعتباربخشي محصولتأ  انجمن

هاي بهبود براي نگهداشت وتعيين فرصت
 محصول سبز نشان ءارتقا

 سازمان 

 يند نگهداشتدريافت نشان و آغاز فرآ  طبق برنامة توافقي سازمان و انجمن 

 روز كاري 7

 روز كاري 3

 روز كاري 14

 روز كاري 5

 روز كاري 15

 روز كاري 22

 روز كاري 15
 روز كاري5

 روز كاري 18

 روز كاري 14

 روز كاري 10
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 تعهدات و اصول اخالقي .8

از قبيل مصرف كنندة ( است، به مصرف كنندگان )بندي آن ورالعمل استفاده و يا بستهتخود محصول، دس( محصول سبز كه قابل درج بر محصول نشان
 جامعه، سهامداران و كلية دولت، از قبيل( نفعانو ديگر ذي...)  جابجاكنندگان و  كنندگان محصول، كنندگان، تكميل توزيع از قبيل( ، مشتريان)نهايي

دهد كه توليدكنندة اين محصول در كل  مي اطمينان )پذيرند ثير ميو حقوقي ديگري كه از اين محصول تأثير پذيرفته و تأهاي حقيقي  شخصيت
براي اي عملياتي  رنامهثير محصول بر طبيعت حساس است و داراي بازگشت محصول به طبيعت، نسبت به تأتوليد، عرضه و ب گيري، يند شكلفرآ

 سازد مي آگاهاز جهت نقش آنان در دستيابي به اهداف برنامه گذاران را كاهش پيامدهاي محصول در چرخة عمر آن است و در اين فرآيند تمامي تأثير
كنندگان، مشتريان  مصرف ،سوي ديگر از .دارد مطلع نگاه مي را نفعان، ذيسبز خود و همچنين از روند پيشرفت برنامة نمايد و همكاري آنان را جلب مي

حمايت ) وفاداري به خريد و تشويق براي خريد ديگران ،خريداز طريق (از محصول اين سازمان هاي عملياتي  نفعان با اطمينان به اين برنامهو ديگر ذي
  .نمايند مي

ارزيابي منظم و يند فرآ، كه برگرفته از )سبز صولنشان مح ءفرم پيشرفت و ارتقا(دهي  از طريق گزارشنشان محصول سبز،  كنندة افتيدرسازمان 
 . رساند نفعان ميامة سبز به اطالع ذينسبت به برناست، تعهد خود را بلوغ نشان محصول سبز  ءارتقا ازهدفمند 

 شرايط درج نشان محصول سبز بر روي كاال .9

 ها و  هاي اداري، گزارش سربرگ ،ها بندي، دستورالعمل خود را بر روي محصول، بسته تواند نشان دريافت شدة سازمان مي :محل درج نشان
 . نمايد جخود دررساني  و اطالع تبليغاتي هاي فعاليت كلية

، ها هاي اداري، گزارش نمايد، مهم خواهد بود كه در درج نشان بر روي سربرگ در صورتي كه سازمان چندين محصول متفاوت توليد مي :نكته
 .خود، نشان دريافت نموده است م نمايد كه براي كدام محصولدقت و شفاف اعاله تبليغات و ديگر اقدامات خود، ب

 محتواي آن  كلية درج در محصول،نقابل تفكيك از ساير عالئم م يت،ه راحتي قابل رؤمتر مربع، ب سانتي 1حداقل : ابعاد و ويژگي درج نشان
 . باشد يشناسايعالئم آن قابل تفكيك و  فيد چاپ گردد، بايد كليةو س قابل خواندن، و در صورتي كه سياه

 لوغ نشانب حطس. 2 ،)شكل چهار( طور كامله خود نشان ب. 1: دشاب دراوم نيا سبز درج شده بايد شامل نشان محصول: شرايط درج نشان، 
بلوغ آن و  مدت اعتبار،(از نشان  عات تكميلينفعان بتوانند اطالكه ذي الكترونيكي ديگري هر آدرس ايسايت انجمن مديريت سبز ايران و . 3

 .بيابندرا در آن ) غيره
 

 يند نگهداشت نشانفرآ .10

سازمان  ،بعد از دريافت نشان. گردد نگهداشت نشان تنظيم مي اي دريافت نشان محصول سبز، برنامةمحصول انتخاب شده بر در هنگام اعتباربخشيِ
قرار  از سوي تيم اعتباربخشي مورد ارزيابي مجدد) بار ماه يك 12حداكثر ( طور منظمه و بنموده نشان را تنظيم  بلوغ ءهاي نگهداشت و ارتقا برنامه
 . گيرد بلوغ نشان مورد ارزيابي قرار مي ءند نگهداشت و ارتقايند اعتباربخشي مجدد، رور اين فرآد. دگير مي

 بلوغ نشان  ءيند ارتقافرآ .11

بر اساس استاندارد اعتباربخشي محصول سبز كه همسو با تحوالت محيطي يند بلوغ نشان خود را بار فرآ سال يك 3سازمان موظف است حداقل هر 
  . دهد ءارتقااست، 
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 يند لغو نشان فرآ .12

نمايد و بر اساس آن متعهد است كه اصول حاكم بر نشان محصول سبز را رعايت  اي را امضا مي نامهنگام دريافت نشان محصول سبز تعهدسازمان ه
  : اما در صورتي كه. دادانجمن مديريت سبز ايران به سازمان جهت رفع اشكال ياري خواهد  ،صورت بروز هرگونه عدم تطابق در. نمايد

  مشاهده گردد، سال در طول يك )بر اساس استاندارد اعتباربخشي محصول(اشكال و عدم تطابق  3حداكثر 

  قابل استناد باشد نشان محصول سبزربخشي ايند اعتبدر فرآعدم نگهداشت، 
 قابل رديابي باشد سال 3نشان محصول سبز در طي  ءعدم ارتقا، 

 ،ماه 3در صورت عدم رعايت تا . گردد طور مكتوب به آن سازمان ابالغ ميه و از سوي انجمن مديريت سبز ايران ب شده نشان محصول سبز سازمان لغو
 .د رسيديبه اطالع عموم خواهها  اين عدم تطابق

 نشان محصول سبزاركان  .13

  
  : به شرح زير است نشان محصول سبز هاي هر يك از اركان وظايف و مسئوليت

  
 هيئت نظارت بر اعتباربخشي نشان محصول سبز: 

 . مديران و كارشناسان اجرايي است ، مشاوران،متشكل از گروهي از اساتيد دانشگاهي - 

 .يس انجمن مديريت سبز ايران خواهد بودرئيس اين هيئت، رئ - 
 . گردند يس انجمن مديريت سبز ايران انتخاب مينشان محصول سبز با حكمي از سوي رئهيئت نظارت بر اعتباربخشي  ياعضا - 

 . گردد بار تمديد مي عضويت هيئت نظارت بر اعتباربخشي نشان محصول سبز هر سه سال يك - 

 .گردد خاب مياز سوي هيئت نظارت بر اعتباربخشي نشان محصول سبز انت يس نشان محصول سبزرئ - 
نشان محصول سبز صورت يس نشان محصول سبز و فرايند اعتباربخشي از سوي هيئت نظارت بر اعتباربخشي نظارت بر عملكرد رئ - 

 .پذيرد مي
 )حداقل چهار بار در طول سال.(طور فصلي تشكيل جلسه مي دهده اين هيئت ب - 
 تصويب برنامه عملياتي ساالنه - 

 به جامعهكمك به معرفي نشان محصول سبز  - 

 

هيأت نظارت بر اعتباربخشي 
نشان محصول سبز

رئيس نشان محصول سبز

كميتة اجرايي كميتة اعتباربخشي كميتة پژوهش
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 س نشان محصول سبزرئي 

 فرايند اعتباربخشي و پژوهش -نظارت و هدايت كميته هاي اجرايي -

 اعتباربخشي و پژوهش -ارائه گزارش از روند فعاليتهاي كميته هاي اجرايي -

 تعيين مسئولين كميته هاي تحت پوشش -

 تعيين اعضاي كميته اعتباربخشي و پژوهش -

 به هيئت نظارت بر اعتباربخشي نشان محصول سبزتهيه برنامه عملياتي و ارائه آن  -

 

 اجرايي مسئول كميتة  
 اي نشان محصول سبز اقدامات دبيرخانه انجام كلية -

  يس نشان محصول سبزو ارائة آن به رئاجرايي  تهية برنامة -
 

 اعتباربخشي مسئول كميتة  
 اقدامات اعتباربخشي نشان محصول سبز انجام كلية -

  يس نشان محصول سبزارائة آن به رئتهية برنامة اجرايي و  -
 

  پژوهش كميتةمسئول  
 انجام كليه اقدامات پژوهشي نشان محصول سبز -

 تهيه برنامه اجرايي و ارائه آن به رييس نشان محصول سبز -

 

  تعهدات كارشناس اعتباربخشي .14

  :ندمتعهد موارد زيربه كارشناسان اعتباربخشي كه متشكل از خبرگان صنعت و كارشناسان اعتباربخشي محصول هستند 

 رازداري نسبت به دانش سازمان داوطلب دريافت نشان محصول سبز 

 ها  ها و عدم تطابق كمك علمي به رفع چالش 

  منافع فردي  بر منافع سازماني و مليارجح بودن 


