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 کلیات

رطی که انسان آن را از بین سال پیش یک اندیشمند ایرانی به نام استانس گفته است: زمین خودش را می تواند اداره کند به ش 3000از بیش 

 نبرد.

و در بخش  نموده اند.  از دیدگاه تاریخی سازمان های بخش خصوصی از طریق تولید سود برای طرفهای ذینفع، پایداری خود را حفظ       

ن رویکرد به هیچ وجه برای اما امروزه ای عمومی  همواره تمرکز  بر تأمین خدمات برای مالیات پردازان با حد اقل هزینه استوار بوده است.

در دنیای مدرن، سازمانها با هر اندازه و در هر بازاری باید برای بقا، رضایت جامعه و محیط زیست را کسب و حفظ   .تضمین بقا کافی نیست

نسان و محیط زیست سودمندی بر ا کنند و این رضایت فقط در صورتی حاصل می شود که جوامع باور داشته باشند که عملیات سازمانها تأثیر

  .باقی می گذارد

مردم عادی، سرمایه گذاران بالقوه، گروههای اعمال  واکنش رسانه های نشان می دهد سازمانها بشدت تحت بررسی دقیقی قرار دارند.       

ل اثرات  زیست محیطی آنها بر فشار، سیاستمداران، شرکتهای بیمه و طیف وسیعی از سایر طرفهای ذینفع به طور فزاینده ای سازمانها را مسئو

 .جوامعی که در آن فعالیت می کنند، می دانند

با این حال، سازمانهای بسیاری وجود دارند که هم اکنون نیز دربرابر طرفهای ذینفع خود احساس مسئولیت می کنند و نقش مثبت و        

گروههای اعمال فشار نسبت به فعالیتهای خود، بلکه به این دلیل انجام می آنها این کار را نه به دلیل ترس از واکنش   .مفیدی بر جامعه دارند

از نظر آنها، تعهد نسبت به طرفهای ذینفع منطقی است و حتی ممکن است علت وجودی آنها  دهند که بخشی از فرهنگ و فلسفه آنهاست.

  باشد.

از نظر آنها،  دارد، یعنی مسئولیت سازمانها دربرابر محیط زیست  آن سازمانها گاه حتی نمی دانند که کاری که انجام می دهند، نام خاصی

با وجود این، ممکن است این رفتار را به طور کامل یا در تمام   .اینگونه رفتارها منطقی است و به راستی در سازمانهای آنها حک شده است

 .سازمان و نسبت به کلیه شرکای زنجیره تأمین خود انجام ندهند

با توجه به اینکه همه سازمانها ارتباطاتی با محیط اطراف خود   .لیت زیست محیطی سازمانها عامل اساسی بقای هر سازمانی استمسئو       

با این   .دارند، مسئولیت زیست محیطی، صرفنظر از اندازه یا بخش سازمان، به درجات مختلف به موضوع اجتناب ناپذیری تبدیل شده است

 .بسیاری از سازمانها قلمرو ناشناخته ای است و آنها لزومًا برای مقابله با چالشهای پیش رو به خوبی مجهز نیستندوصف، این موضوع برای 

در چنین فضای اقتصادی و اجتماعی است که سازمان برای ماندگاری خود رویکردهای جدیدی را اتخاذ نموده اند. به موازات این تصمیم 

 در حال شکل گیری است. مللی نیزراهبردی، فشارهای بین ال

پارلمان اروپا در کارگروه تخصصی که در زمینه محیط زیست با عنوان کارگروه سبز تشکیل داده است، الزامات جدیدی را وضع می نماید تا 

را بگونه ای باز  فرصت داشته باشند تا محصوالت و فرایندهای خود 2012سازمان هایی که با اروپا تعامالت اقتصادی و اجتماعی دارند از سال 

 دست یابند. 2020طراحی نمایند تا به سازمان سبز تا سال 

 ..بعبارتی توجه به محیط زیست و اتخاذ مسئولیت زیست محیطی یک ضرورت برای ماندگاری و   ایجاد مزیت رقابتی محسوب می گردد 



 

 

 الزامات سازمان ها در مورد مسئولیت زیست محیطی

ر دسته های زی می توان در حوزههستند. این عوامل رای برای حفظ وضعیت خود تحت فشار سازمان ها از ابعاد گوناگون

 بندی نمود:

 ستندبا رشد آگاهی جوامع نسبت به خطرات زیست محیطی که فرایندها و مصوالت سازمان ها عامل آن ه -1

 سازمان ها تحمیل نموده است.  خواسته های جدیدی را به 

 گی و سالمت انسان را تهدید می نماید.از بین رفتن محیط زیست زند  -2

 مواد اولیه که از سوی زمین برای سازمان ها تامین می گردد در حال اتمام است. -3

 شرایط آب و هوایی تغییر کرده و زمین گرم تر شده و زباله سطح زمین را اشغال نموده است. -4

ه  که اند ل های قوی را شکل دادگروه هایی از مردم بطور خود جوش از محیط زیست دفاع می نمایند و تشک -5

 سازمان ها را تحت فشار قرار می دهد.

 سازمان های بین المللی قوانین سخت تری را وضع می نمایند. -6

به صراحت به این  50قوانین ملی و بومی نیز در این زمینه وجود دارد . بعنوان مثال قانون اساسی کشور در اصل -7

 موضوع توجه دارد.

ت ید مسئولید و بانده سازمان ها را تهدید می نماید و سازمان ها مجبور به توجه محیط زیست هستنتمامی این موارد آی

 زیست محیطی خود را پذیرا باشند.

 

 

 

 

 

 

 



 

ور                                                       قانون برنامه چهارم توسعه کش 66ماده از   

 ه ششم اقتصادی و اجتماعی کشورقانون توسع 38ماده  "ز"تا بند

برناموه ( قوانون 66هیات وزیران براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوور، آیوین ناموه اجرایوی مواده  

 چهارم توسعه را تصویب کرد این موضوع در برنامه ششم توسعه هم گسترش یافته است

ر به موجب این تصویبنامه ، تمام دستگاه های اجرایی ، به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو

در نظور  مدیریت سبزموسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند اعتباراتی را برای اجرای فعالیت های 

 گیرند.

ات این دستگاه ها در زمینه مصرف بهینه حامل های انرژی از طریق ترمیم ساختمان ها و استفاده از وسایل و تجهیوز

کم مصرف ، انرژی های نو ، اصالح روش های حمل و نقل با هدف کاهش مصرف سوخت و اسوتفاده از گواز طبیعوی 

 اقدام های الزم را انجام خواهند داد.

مصرف بهینه آب ، کاهش مصرف کاغذ ، مصرف بهینه مواد اولیه ، کاهش پسماند ، بهبوود نظوام تعمیور و نگهوداری 

ت ، استفاده از تکنولوژی های پاک و سازگار با محیط زیست ، کاهش مصورف مصونوعات تجهیزات ، بازیافت و ضایعا

یکبار مصرف و جایگزین کردن سوخت مناسب در مناطق روستایی و عشایری به جای هیوزم ،  اقودام هوای دیگوری 

 است که این دستگاه موظف به انجام آن هستند.

کشور را موظف کرد اعتبار موردنیاز دسوتگاه هوا را در الیحوه  هیات وزیران همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 های بودجه سنواتی پیش بینی کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انجمن مدیریت سبز ایران

آن ها باالترین احترام را برای  پارسی ها در رودخانه ادرار نمی کنند و نمی گذارند کس دیگری نیز چنین بکند و"

 .(131سال پیش از میالد ، تاریخ، کتاب اول،450  هردوت    "نهرهای آب قائل هستند

اولین بار، از سوی انسان، محیط زیست بعنوان یک پدیده ای برای پاسخ به نیازهای فیزیکی و آن هم در الیه         

های  اولیه ای آن  کشف شد. در این سطح، محیط زیست برای تامین خوراک و سرپناه بود. با آغاز زندگی اجتماعی 

گیری نیازهای جدید تر و ایجاد چالش های خاص، کشف دیگری در طبیعت از سوی انسان صورت پذیرفت  و شکل

و آن پاسخ به سواالت متافیزیکی از سوی عناصر طبیعت بود. در عصر کشاورزی دومین سطح از کشف انسان در 

 محیط زیست شکل گرفت، و آن توان ایجاد ارزش افزوده در خود عناصر طبیعت بود.

انقالب صنعتی عامل سومین کشف در محیط زیست بود. در این سطح انسان پی به ظرفیت فراوان منابع و       

ذخایر در طبیعت برد. بعبارتی در این دوره تاریخی، انسان کشف کرد که چگونه از طریق محیط زیست ثروت تولید 

 کند.

افت. در این دوره انسان به جایگاه و نقش در عصر دانش، انسان به کشف جدیدی در محیط زیست دست ی      

طبیعت درایجاد آرامش و لذت روحی برای انسان پی برد. در عصر سرعت و تغییر، انسان به چهارمین سطح از کشف 

. در این سطح انسان کشف کرد که "بدون محیط زیست من معنایی ندارم "خود در طبیعت دست یافت و آن 

واند تولید ثروت نماید، حتی مکشوفات قبلی خود را نیز از دست خواهد داد، و بدون محیط زیست نه نتها نمی ت

خودش نیز نابود خواهد شد.در این مرحله انسان ماندگاری خود را در ماندگاری طبیعت یافت. در این دوره پنجمین 

 کشف بشر اتفاق افتاد و آن تغییر فرایندهای رفتاری و عملکردی بر اساس قوانین طبیعت بود.

آنچه که در این میان مشخص است وجود عملکرد سازمانها به عنوان اثرگذارترین پدیده انسانی  بر محیط زیست  

است. بنابراین نیاز به مدیریت سبز عملکرد های سازمان، شناخته شد، بگونه ای که عملکرد و فرایندها باید با 

 طبیعت منطبق گردد.

جه رسیده است که باید از محیط زیست حفاظت نمود. طیفی ازدالیل بی ترید جامعه جهانی به این نتی       

حفاظت از محیط زیست را می توان در دو برهان دسته بندی نمود: برهان هایی که بنابر آن ها، انسان ها بخاطر 

و مصلحت خودشان باید از محیط زیست مراقبت کنند ، به عنوان ذخیره ای از تنوع ژنتیکی برای مقاصد کشاورزی 

پزشکی، به عنوان ماده ای جهت بررسی علمی ، برای تفریح ، برای  فرصت هایی  جهت  التذاذ  زیبا  شناختی و 

الهام های روحی ، که این  احساس  حفاظت از محیط زیست را، بونیارد و مورگان گرنویل این گونه توصیف می 

الل می کنند که جهان غیر انسانی باید محافظت نمایند: بسیاری از انسان ها احساس روشنفکری میکنند وقتی استد



شود.و برهان های دیگری که می گویند محیط زیست ارزشی ذاتی دارد، به این معنی که ارزش آن تنها در این 

نیست که وسیله بر آوردن نیازهای انسان است، چراکه حتی اگر نتواند وسیله ای برای بر آوردن نیازهای انسانی 

 ش خود را از دست نخواهد داد.باشد، باز هم ارز

می گوید: در آیین زرتشت رابطه ای مستقیم  "دین و نظم طبیعت  "در این زمینه سید حسن نصر در کتاب          

با عالم طبیعت و عناصر کیهانی از طریق رسومی مذهبی که این رابطه را در مناسک این آیین و نه فقط در آموزه 

ر می دارد. در خصوص آیین روز بیست و هشتم ماه دی، کتاب آسمانی آیین های آن تجسم می بخشد، برقرا

از این منظر خود زمین "ما این آیین را به افتخار زمین که یک فرشته است، بر پا می داریم. "زرتشتی می گوید: 

که زمین  بخشی از سلسله فرشتگان که آن هم برای آیین زرتشتی محوریت دارد، تلقی می شود و مسئله این نیست

. به تعبیر هانری کربن: در این جا ما باید پدیده زمین را بصورت زمین کیستچیست،بلکه مسئله این است که 

 ."درک کنیم Angelophanyنوعی تجلی فرشته 

 

 شیرازه عشق که در جهان بر پاشید               بنیاد حیات در زمین در پاشید

 در کان وجود زندگان در پاشید           آلوده هوا و آب و کوه و دریا          

از رویکردهای حفاظت از محیط زیست گریزی نیست، چراکه بر اساس این رویکرد نوع ابزارهای حل مسئله مشخص 

 .  خواهند شد. با این وجود چالش دیگری نیز مطرح است و آن ویژگی مصرف است

ت و آن اینکه برای نجات طبیعت، الگوی زندگی انسان ها در تئوریهای سبز، یک فصل اشتراک قابل شناسائی اس     

باید تغییر کند. در جوامع امروزی الگوی زندگی در قالب مصرف خود رانشان می دهد. برای نغییر و بهبود مصرف، 

این سوال مطرح است که مصرف نشات گرفته از کدام رفتار اجتماعی و اقتصادی انسان ها است؟در جامعه مصرفی، 

زمان ها   تولید و خدماتی(  که تولید کننده محصوالت هستند، الگو ها را تغییر و تحت شعاع خود قرار می این سا

دهند. بنابراین برای حفاظت از محیط زیست باید الگوهای تولید که مصرف را نیز تحت تاثیر قرار می دهند نسبت به 

 محیط زیست تغییر یابند.

احی و ایجاد الگوهای مصرف محسوب می گردند، کانون توجه برای حفاظت از حال که سازمان ها متولی طر       

محیط زیست به سازمان ها بر می گردد به عبارتی با تغییر در الگو ها و  سازو کارهای تولید ، محصوالت تولیدی 

 نسبت به محیط زیست تغییر کرده و مصرف را نیز تحت شعاع خود قرار دهد.



قانون توسعه  66بنا بر ضرورت دستیابی به چنین رفتار اجتماعی و اقتصادی از یک سو و  بر اساس اصل       

اقتصادی و اجتماعی کشور که بر توسعه دانش مدیریت سبز تاکید شده است از سو دیگر، جمعی از سازمان های 

 ،  با عنوان NGOتا یک نهاد غیر دولتی  آن داشته فعال در حوزه مدیریت سبز و کارشناسان و اندیشمندان را بر

 . نمایند تاسیسرا  انجمن مدیریت سبز ایران 

 چشم انداز انجمن مدیریت سبز ایران

انجمن مدیریت سبز ایران معتبرترین تشکل غیر دولتی علمی و حرفه ای زیست محیطی در کشور و منطقه          

ی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان ها تولید علم و دانش می است، که برای یکپارچه سازی مسئولیت های اقتصاد

 نماید.

 ماموریت انجمن مدیریت سبز ایران  

ارائه خدمات کارشناسی زیست محیطی به سازمان های کشور با هدف ایجاد مزیت رقابتی در آنان و یکپارچه        

 سازی مسئولیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سازمان ها

 ت انجمن مدیریت سبز ایران خدما

 ایجاد ارتباط هدفمند میان سازمان های همسان فعال در حوزه مدیریت سبز 

 ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی برای یکپارچه سازی مسئوایت های اجتماعی و زیست محیطی سازمان 

 تولید، نشر و توزیع اطالعات دانش مدیرت سبز میان کارشناسان سازمان های عضو 

  توانمندیهای کارشناسان و مدیران سبزتوسعه 

 امکان بازدید از توانمندیهای سازمان موفق ایرانی در حوزه مدیریت سبز 

  برگزاری نشست ها و همایش های علمی تخصصی با مشارکت اعضا 

  تدوین شاخص های موفقیت سازمانی بر اساس ویژگی صنعت و یا خدمات مشخص 

 و مدرسین دانش مدیریت سبز کمک به سازمان ها در انتخاب مشاوران 

 برگزاری جایزه مدیریت سبز ایران 

  طراحی وتوسعه مدل های زیست محیطی 

 

 

 

 



 لزوم شکل گیری انجمن مدیریت سبز ایران

برای موفقیت پایدار سازمان، توجه به مسئولیت زیست محیطی سازمان اجتناب ناپذیر است.  چراکه بدون         

زیست محیطی، مزیت رقابتی سازمان از بین خواهد رفت. در چند سال اخیر  درک و شناسائی مسئولیت های

 موفقیت پایدار به این مسئولیت وابسته شده است.

در همین راستا جاری سازی انجمن مدیریت سبز ایران کمک خواهد نمود تا دانش و مهارت های مدیریتی و         

ازمان ها کمک نماید تا بتوانند دانش مدیریت سبز را در خود مهندسی مربوط به محیط زیست کنار هم آمده و به س

 توسعه دهند.

 بعبارتی ضرورت شکل گیری انجمن بر اساس موارد زیر قابل شناسائی است:

 تسهیل در دستیابی به اهداف متعالی کشور  -1

 هماهنگی با دغدغه های جهانی  -2

 شناسائی و درک چالش های زیست محیطی حاکم بر سازمان ها -3

 د فضای یادگیری متقابل سازمان ها از  تجربیات و دانش یکدیگرایجا -4

 جاری سازی مدل مدیریت سبز  -5

 توسعه دانش و فرهنگ سبز در سازمان های کشور -6

 ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها با رویکرد زیست محیطی -7

 همکاری و مشارکت با سازمان های تاثیر گذار و قانون گذار -8

 ست محیطی سازمان هاایجا انسجام در عملکرد زی -9

 سازمان دهی و همسویی منابع کارشناسی در حوره زیست محیطی با اهداف متعالی کشور-10

 

 

 

 



 چه شرکتهایی تا کنون از این مدل استفاده نموده اند:

* در سه دوره برگزاری فرآیند جایزه مدیریت سبز ایران سازمانها و شرکتهایی با حوزه های مختلوف فعالیوت حضوور 

 ه اند.داشت

 این شرکتها در حوزه های زیر فعالیت می کنند:

 صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی -

 صنایع غذایی -

 صنایع شوینده و آرایشی -

 صنایع قند و نیشکر -

 صنایع خودرو -

 صنایع سیمان -

 صنایع نساجی -

 صنایع باطریسازی -

 صنایع الستیک سازی -

 صنایع آب و فاضالب -

 شهرداری -

شرکت و سازمان تولیودی یوا خودمات  50خش قبلی از آنها نام برده شد نزدیک به این شرکتها که برخی از آنها در ب

 عمومی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برگزاری کنفرانس های داخلی و خارجی

یکی دیگر از رسالتهای انجمن مدیریت سبز ایران توسعه و گسترش فرهنگ مدیریت سبز و دانوش روز محویط        

 نعتی می باشد.زیست به کل جامعه باالخص جامعه ص

در این راستا از ابتدای شکل گیری کمیته یکی از برنامه های در دست کار ، طراحی و برگزاری کنفرانس هوای        

 علمی در داخل و بعضا همکاری و حمایت علمی و مالی از کنفرانس های بین المللی در خارج از کشور است.

 شده است: کنفرانس هایی که تاکنون توسط این انجمن برگزار

 کشور 95با حضور  1397کنفرانس بین المللی شهرهای پایدار در یزد  -

 کشور 120با حضور  1396کنفرانس بین المللی آب   برج میالد  -

 کشور 127با حضور  1395کنفرانس بین المللی انرژی برج میالد  -

ها شخصیت بطور پیوسته با حضور ده 1394تا  1386کنفرانس بین المللی مدیریت سبز از سال  -

 صدا و سیما و برج میالد -بین المللی در هتل المپیک

 در تهران 1385کنفرانس بهره روی سبز بهمن ماه سال  -

 در تهران 1386کنفرانس رهبری یکپارچه اسفندماه سال  -

 مورد 855  سازمانها در سمینار تخصصی مسئولیت زیست محیطی  -

 مورد 123سمینار تخصصی استانی  -

  پنانگ -در مالزی 2008ی در برگزاری کنفرانس بین المللی محیط زیست همکار    -       

 ودهها مراسم بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تربیت ارزیاب جایزه مدیریت سبز ایران

سازمانهایی که اعالم آمادگی جهت حضور در فرآیند جایزه مدیریت سبز را می نمایند پس از تکمیل فرم ثبوت         

ن خود به دوره های آموزشی پیش بینوی شوده ، نسوبت بوه خودارزیوابی و تکمیول اظهارناموه نام و ارسال کارشناسا

 مدیریت سبز اقدام می نمایند و اظهارنامه مربوط را به کمیته فنی جایزه ارسال می نمایند.

( از Site Visitاین کمیته جهت ارزیابی اظهارنامه های ارسالی و همچنین ارزیوابی سوازمانها در محول آن            

کمیته های تخصصی ارزیابی استفاده می نماید که هر یک از کمیته ها بطور مجزا مسوئول رسویدگی و پیگیوری بوه 

یک سازمان می باشند. این کمیته ها اغلب متشکل از یک تیم سه نفره با سه تخصص مجزا موی باشوند کوه یکوی از 

محیط زیست و نفر سوم بر صنعت مورد ارزیابی اشوراف  اعضا کمیته مسلط بر دانش ارزیابی ، نفر دوم دارای تخصص

 کامل دارند.

این گروه ها و کمیته های ارزیابی براساس طراحی دوره های ویژه توسط کمیته فنی جایزه ، آموزش دیده اند          

 و جهت ارزیابی جایزه مدیریت سبز ایران تربیت شده اند.

میته فنی جایزه برآن تاکید خاص دارد تربیت ارزیاب جایزه از بین کارشناسان یکی دیگر از برنامه هایی که ک          

سازمانهایی است که وارد فرآیند جایزه مدیریت سبز شده اند. این تاکید به آن دلیل است تا کارشناسان این سازمانها 

سازمانها را به سازمان خوود  بتوانند عالوه بر یادگیری دانش ارزیابی زیست محیطی ، تجربیات موفق و ارزشمند دیگر

 انتقال دهند.

 حضور در نمایشگاههای محیط زیست

این انجمن بمنظور اینکه بتواند عالوه بر گسترش فرهنگ مدیریت سبز در بین سازمانها با کارشناسوان و عالقمنودان 

مووثر داشوته باشود در  این موضوع ارتباط نزدیک ایجاد نماید و در این زمینه اطالع رسانی و آگاه سازی بوه موقوع و

نمایشگاههای محیط زیست که در کشور برگزار می گردد حضور فعال داشوته و همچنوین در برخوی از نمایشوگاهها 

 عالوه برحضور بعنوان حمایت کننده معنوی نیز حاضر شده است.

 از نمایشگاه های شرکت کرده شده می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1398تا  در نمایشگاه بین المللی تهران 1386مللی محیط زیست در اسفندماه هفتمین نمایشگاه بین ال -

 پنانگ -مالزی 2008حضور در نمایشگاه جانبی کنفرانس بین المللی محیط زیست    

 تخصصی مهندسی محیط زیست نمایشگاه سومین همایش وحضور در   

 



 فعالیت های علمی و فرهنگی 

 ترجمه ، تدوین و چاپ کتاب 

یکی دیگر از فعالیتهای عمده این انجمن بمنظور تسری دادن دانش روز محیط زیست و دانوش سوبز کوه اموروزه       

بعنوان یکی از الزامات سازمانها در سراسر دنیا باالخص کشورهای توسعه یافته درآمده است ، ترجمه ، تدوین و چاپ و 

 نشر کتابهای مرتبط در این زمینه می باشد.

  اولین مرحله از فعالیت خود مدل جایزه مدیریت سبز را در قالب یک کتاب تودوین و بوه این کمیته در

چاپ رسانده است و همچنین چندین کتاب دیگر را نیز به چاپ رسانده و یا در حال ترجمه و یا تودوین 

 مراحل چاپ آن به اتمام رسیده و در اختیار عالقمندان ایون بحو  1397آن می باشد که تا اواخر سال 

 قرار خواهد گرفت.

 این کتابها عبارتند از :

 راهنمای جامع مدیریت سبز  به چاپ رسیده( -

 کتابچه امتیاز دهی جایزه مدیریت سبز ایران   به چاپ رسیده( -

 مدیریت سبز راهنمای صرفه جویی در مصرف منابع از الف تا ی   به چاپ رسیده( -

 رسیده( مروری بر مدل سرآمدی تولید پاکتر در صنعت  به چاپ -

 مسئولیت اجتماعی سازمان با رویکرد سرآمدی  به چاپ رسیده( -

 مدیریت دانش با رویکرد سرآمدی  به چاپ رسیده( -

 مدیریت نوآوری با رویکرد سرآمد  به چاپ رسیده( -

 مدیریت ریسک با رویکرد سرآمدی  به چاپ رسیده( -

  به چاپ رسیده( Green Marketingکتاب  -

 ژی و  دهها عنوان دیگرمدیریت انرژی و ممیزی انر -

 عنوان رسیده است 125این کتب به  -

 

 

 

 



 چاپ و انتشار خبرنامه 

این انجمن بمنظور معرفی فعالیتها و بخش اطالع رسوانی بوه اعضواء خوود و سوایر کارشناسوان در سوازمانهای کشوور 

 خبرنامه ایی را طراحی نموده که در آن به بخش های مختلف از قبیل:

  سبزمعرفی مدل مدیریت 

 اخبار مربوط به جایزه مدیریت سبز ایران 

 مصاحبه با اعضاء کمیته فنی جایزه 

 مصاحبه با متخصصین محیط زیست 

 انتشار مقاله های علمی 

 معرفی دوره های آموزشی و کنفرانس ها 

  تبلیغات 

 .و..... می پردازد 

ه و درحوال طراحوی و چواپ دوموین تاکنون این کمیته یک شماره از این خبرنامه را به چواپ رسوانده و توزیوع نموود

 خبرنامه خود می باشد.

با توجه به برخی از محدودیت ها در تهیه خبرنامه های کاغذی که مهمتور از هور بحو  هزینوه هوای زیواد چواپ و 

همچنین مصرف منابع کاغذی می باشد این کمیته در این بین خبرناموه ایوی را نیوز بصوورت الکترونیکوی طراحوی 

ارسال می نمایود ، کوه در آن بوه گوزارش هوای  Emailو مشترکین خود بطور ماهیانه بصورت  نموده و جهت اعضا

  مختلف باالخص گزارش روند فعالیتهای جایزه مدیریت سبز می پردازد.

 ترجمه متون مرتبط با محیط زیست

جموه کتابهوای یکی دیگر از فعالیتهای این انجمن ترجمه متون مربوط به محیط زیست است کوه ایون عوالوه بور تر

تخصصی است. این بخش که توسط کمیته های ارزیابی انجام می شوود هودف بور آن اسوت کوه آخورین مقواالت ، 

گزارش ها و خبرهای مربوط به بح  های مدیریت سبز در سراسر دنیا که بصورت یافته هوای علموی یوا بوه شوکل 

رایگان در اختیار عموم قورار گیورد. ایون متوون تجربیات موفق و عملکرد سالیانه سازمانها است ترجمه شده و بطور 

صفحه  2000اغلب از گزارش های زیست محیطی سازمانهای پیشرو در جهان برگرفته شده است. تاکنون نزدیک به 

متون مربوط به این زمینه ترجمه شده و از طریق وب سایت و یا خبرناموه الکترونیکوی در اختیوار عالقمنودان ایون 

 .بح  قرار گرفته است

 

 



 

  وب سایت

طراحوی  www.iran-gma.comبمنظور معرفی فعالیتها و همچنین اعالم اخبار، سوایتی بوا عنووان 

ماه از فعالیت آن می گذرد این سایت در حال حاضر به زبان فارسوی اسوت  18شده است که نزدیک به 

قمندان سایر کشورها با به زبان انگلیسی نیز تبدیل گردد تا عال 1387و در نظر  است تا نیمه دوم سال 

 فعالیتهای مربوط به مدیریت سبز در کشورمان آشنا گردند.

 

 

www.iran-gma.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  هابرنامه 

 هتل های سبز -

انجمن مدیریت سبز ایران با همکاری انجمن کسب و کار پایدار سوئیس موفوق بوه طراحوی مودلی زیسوت محیطوی 

 Eco Tourism & Greenه ها در هتل ها و مراکز توریستی در قالوب جهت کاهش مصرف منابع و کاهش آالیند

Hotel Model  .با هدف افزایش توان اقتصادی با احترام به محیط زیست شده است 

 هم اکنون این مدل د رحال جاری سازی در یکی از هتل های شهر تهران به عنوان نمونه است.

  بیمارستان های سبز

در بیمارستان ها، محیط زیست را به شدت تحت فشار قرار داده و ضمن افزایش هزینوه  مروزه رویکردهای مدیریتیا

های بیمارستانی در افزایش بیماری در جامعه نیز تاثیر جدی داشته است.شاید به دلیل واقع شدن بیمارستان هوا در 

مین راسوتا انجمون مودیریت نزدیکی محل زندگی افراد، از هر صنعت و سازمان دیگری آالینده و پر خطر باشند.در ه

( جهت بیمارستان ها طراحی نموده است و تا کنوون بوه Green Hospitalسبز مدلی را برگرفته از دانش روز دنیا 

 بیمارستان جاری نموده است. 3صورت نمونه در بین 

 مدارس سبز

هنگ در جامعه تسری یابود با توجه به اینکه اصالح الگوی مصرف و استفاده بهینه منابع می بایست به صورت یک فر

این انجمن در حال طراحی مدلی برای مدارس و مراکز آموزشی است که ضمن اینکه این موضوع باع  بهینه سوازی 

مصرف منابع و در نتیجه افزایش توان اقتصادی در این مراکز گردد، به عنوان یک فرهنگ در فضای آموزشی که نسل 

 ایجاد شود.آینده  این کشو ررا تربیت می نماید، 

 دفتر سبز

بخش عمده ای از مصرف انرژی برق،آب و استفاده از کاغذ در سازمان های خودماتی صوورت    موی گیورد کوه ایون 

جهت سواز مانهوا و دسوتگاه هوای  اجرایوی و  Green Officeانجمن در راستای رسالت خود مدلی را تحت عنوان 

 خدمات عمومی طراحی نموده است.

 

 

. 



 

 یهبرنامه های خیر

فعالیتهای صورت پذیرفته در این انجمن که شامل برگزاری جایزه مدیریت سبز ایوران ، دوره هوای آموزشوی و....       

می باشد درآمدهای اقتصادی قابل توجه را به همراه دارد. این درآمدها عالوه بر پرداخت حق الزحمه به اعضوایی کوه 

 ایی در قالب برنامه های خیریه نیز مصرف  می گردد.در حال فعالیت با این مجموعه هستند ، در مسیره

برنامه های خیریه شامل کمک به دانشجویان محیط زیست که امکانات کافی را از قبیول پرداخوت هزینوه هوای      

 تحصیلی و غیره ندارند و کمک به موسسات خیریه بوده است.

 


