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 محتوای سلسله کارگاه های آموزشی  انجمن مدیریت سبز ایران  2021ویرایش  

 از سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز  گروه اول

 در ساختمان  کیفیت زیست محیطی

سلسله کارگاه  

 های آموزشی

  مزیت کارگاه آموزشی برای دانش پژوهان کارگاه آموزشی   فاهدا کارگروه کد   عنوان کارگاه آموزشی 

 ساختمان سبز

 محتوای آموزشی 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه اول 

 

 ارزیابی چرخه عمر ساختمان 
Building life Cycle 

Assessment 

ENV1.1 ✓ عمر چرخه   یسازگار کردیاز رو  نانیاطم  

و اهداف ساخت و   برنامه ساختمان با 

 ساز 

های  گازمربوط به انتشار   رات یکاهش تأث ✓

   طیدر محآالینده 

در   ر یناپذ  دی منابع تجد حداقل مصرف ✓

 ساختمان   عمر تمام مراحل

o سازگار با  و  اطالعات جامع  طراحی بر اساس

   ستیز  طیمح

o   ظر  م از ن ی ساز  نهیبه  یراه حلها  بودنفراهم

ساخت و   اقتصادی و زمان-زیست محیطی

 ساز 

o   انتشار گازهای گلخانه ای کاهش 

o   ارزیابی چرخه عمر محصول در

 رح ریزی ط

o LCA   در بهینه سازی مصرف

 منابع 

o   محاسبه و مقایسه اریزابی

 چرخه عمر محصول 

o  توسعه پایدار 

o زیست محیطی  های پیامد  گزارش پایداری

 محلی

 

Flexibility and 
adaptability  

 

ENV1.2 ✓  همه مواد   ینیگزیجا ای کاهش، اجتناب

  ا ی  زساخت و سادر مراحل خطرناک 

  ) ، جانوراناهانیگ ی بر رو یآماده ساز

  ا یکوتاه مدت، متوسط   یها بیآس

 ( بلند مدت 

o نه    ستیز ط یستفاده از مواد سازگار با محا

  یهوا تیفیدر بهبود ک یتنها سهم مهم

 ی، بلکه به کاهش خطر آلودگداخل خانه دارد

 کند.   یکمک م زیساختمان ن 

o  ستردهاطالعات گاز  اتالوگ ساختمان ارائه ک 

   یساختمان واد مصرفی در  در مورد م یا

o در ساخت و   تیفیک نیتضم در اطالعات  ن یا

راه   افتنیروشن ساختن کمبودها و   یساز، برا

مهم   بردن آنها  نیاز ب   یمناسب برا یها

  هستند.

o از   یدار نگه  یها نه یهمزمان هز ی ساز نهیبه

 برخوردار است.   ی اساس تیاهم

  داریپا بهره برداری از منابع

Sustainable resource 
extraction 

ENV1.3 ✓  در ساختمان  سبز استفاده از محصوالت

 ارزش  رهیدر سراسر زنج سات یو تاس

  یمطابق با استانداردها ه یمواد اول ✓

   یو اجتماع یطیمح ستی شناخته شده ز

o داریپا منابع در مورد  سازی  یآگاه و ت یشفاف  

 ذی نفع  همه افراد  نیدر ب  مصرف شده

o به   ات یتجرب  عیامر منجر به گسترش وس ن یا

 می گردد.دست آمده 
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 از سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز  دومگروه 

 در ساختمان  کیفیت زیست محیطی

 

سلسله کارگاه  

 های آموزشی

 مزیت کارگاه آموزشی برای کارگاه آموزشی   فاهدا کارگروه کد   عنوان کارگاه آموزشی 

 ساختمان سبز دانش پژوهان 

 محتوای آموزشی 

 

 

 جلسه دوم 

 حجم و یدنیآب آشام

 فاضالب

Potable water 
demand and 
waste water 
volume  

ENV2.1 ✓ و   یعیحفظ چرخه آب طب

با   یدنیآب آشام یکاهش تقاضا

پساب و استفاده از  افتیباز

   یمنابع محل

o یجار  یها نهیکاهش هز   

o چاه ، آب  یفاضالب و استفاده از منابع محل افتیباز(

و در دسترس  متینوسانات قبه استقالل از  منجر باران( 

 .آب می گرددبودن 

o دیریت ریالی  م 

o  مدیریت محیط زیست 

o  استفاده از منابع طبیعی 

 نیزم یکاربر

Land use  
 

ENV2.2 ✓  نیاز زم یکاهش استفاده اضاف 

مراقبت از  و  یاهداف ساختمان یبرا

 خاک 

o از بعد بیولوژیکی و کم   زانیو خاک به م نیاستفاده از زم

 اقتصادی  

o    بیشتر  میبهبود اقل کمتر وفاضالب 

 ت یدر سا یستیتنوع ز

 

Biodiversity at the 
site  

 

ENV2.3 ✓ طیدر مح یستیحفظ تنوع ز 

    یمحل

o  یو سالمت یاحساس شاد یعیطب طیمح کیدر افراد 

 کنند.   یم یشتریب

o دارد بر سالمت افراد  یاد یز اریبس ریتأث یذهن یستیبهز 

o جادیاز ساختمان ا یمثبت ریتصو یاحترام به جانوران محل 

 کنند.   یم

o یبعد یها نهیهز ،محلاقلیم مناسب با  اهانیانتخاب گ  

 دهد.می را کاهش 
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 از سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز  ومسگروه 

 یت اقتصادیف کی 

سلسله کارگاه  

 های آموزشی

عنوان کارگاه  

 آموزشی

 مزیت کارگاه آموزشی برای کارگاه آموزشی   فاهدا کارگروه کد  

 ساختمان سبز دانش پژوهان 

 محتوای آموزشی 

 

 

 

 سوم جلسه 

هزینه چرخه  

 ساختمان عمر

 

 

 

 

ECO1.1 ✓   استفاده معقول و آگاهانه از منابع

 ساختمان عمردر کل چرخه  یاقتصاد

توجه به زمینه های بهینه سازی   ✓

 ساختمان ی  جراتا ا اقتصادی از طراحی

از   یاحتمال  یها نه یمنظم بر هز نظارت ✓

 اجرا    تا یطراح

o  و بهره   ساخت یها نهیعالوه بر بازده حاصل از هز

   نیز مهم می گردد توجه به هزینه های کوچک  ، یبردار

o  محاسبه  توجه به هزینه های میان مدت و بلند مدت در

   ساختمان عمر چرخه   نهیهز

o یها به طرف هاآن  بالغو ا عمر چرخه  نه یمحاسبات هز  

 ذی نفع 

o   شناسائی راه کارهای مدیریت مالی 

o  بهینه سازی مصرف منابع 

o  برنامه ریزی هدفمند 

o  افزایش کارائی 

 

 یریانعطاف پذ

 یو سازگار

ECO2.1 ✓ طرح   یریبا هدف انعطاف پذ  ار یمع ن یا

  جادیساختمان تا حد ممکن و ا 

به   لیتبد  یممکن برا لیپتانس ن یشتریب 

 است. شرایط مطلوب تر 

o ش یبه افزا  ازهاین  رییساختمان در تغ ی سهولت سازگار  

 کاربر  ت یرضا 

o  طول عمر ساختمان  افزایش 

o  متحمل شده در طول چرخه عمر   یها نه یهزکاهش 

o  ریسک پذیری و  ی ریانعطاف پذ 

o   مان بلند مدت ساخت یاقتصاد تیموفقکمک به 

  رش یبا حداکثر پذ   ییساختمانها   جادی ا  ✓ ECO2.2 پایداری تجاری

 بازار  افزایش سهم کاربر و  

o ی نادرست منابع مال صیتخص عدم 

o  خالی از ساکنین  ساختمان عدم پایداری 

o در حفظ ارزش ملک  خوب،  یدوام تجار 
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 از سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز چهارمگروه 

 ی و عملکرد یاجتماع /یفرهنگکیفیت 

سلسله کارگاه  

 های آموزشی

عنوان کارگاه  

 آموزشی

 مزیت کارگاه آموزشی برای کارگاه آموزشی   فاهدا کارگروه کد  

 ساختمان سبز دانش پژوهان 

 محتوای آموزشی 

 

 

 

 م چهار جلسه 

 گان کنند استفاده یمناسب برا یحرارت  شیآسا نیتضم  ✓ SOC1.1 یحرارت  شی آسا

 در طول سال بدون در نظر گرفتن فصل  آسایش حرارتی ✓

o کاربران ساختمان  و  نافزایش رفاه فردی ساکنی 

o از امکانات   تیرضا افزایش 

o  کاربران ساختمان   یبهره ورافزایش 

o  روش شناسی اسایش حرارتی 

o  مدیریت کیفیت هوا 

o  شاخص های اسایش صوتی و بصری 

و رفاه  ی تا بر سالمت یداخل  یهوا یکاف تیف یاز ک نانی اطم ✓ SOC1.2 داخل یهوا تیفیک 

 نگذارد.  یمنف ریکاربران تأث 

o  یدرصد از وقت خود را در اتاق ها 90انسان معاصر بیش از 

داخل خانه از نظر عملکرد  یهوا تیف یک نیبنابراصرف می کند، 

 دارد.    یینقش بسزا یو سالمت 

o دهد.  یم شی کاربران را افزا تیهوا در اتاق ها رضا یباال تیف یک 

و  یاز بهره ور نانیاطم  یمهم برا ازین کیخوب  یصوت طیشرا o کاربر  ی از راحت نانیاطم  بااتاق  یصوت طیبه شرا یاب یدست  ✓  SOC1.3 ی صوت  آسایش

 کاربران است.  یراحت

 

 

 

 

 

 

 پنجمجلسه 

  آسایش

 چشم انداز / یبصر

SOC1.4  ✓ یو بدون وقفه نور روز و نور مصنوع یکاف نیاز تأم  نانی اطم   

 استو مولد   یو کارآمد یرفاه عموم  عامل یبصر آسایش ✓

مثبت    ریانسان تأث یو جسم یبر سالمت روح  یعی نور طب ✓

 دارد.  

در  ی ادیبالقوه ز یی، صرفه جواز نور روز رآمداستفاده کا ✓

  یمصنوعهای و خنک کننده  ییاز نظر روشنا یمصرف انرژ

 کند.  یم جادیا

o و رفاه دارد.  یبا احساس راحت یکاربر ارتباط تنگاتنگ  تیرضا 

o یم ریتأث بر کار تیو رضا یبه شدت بر بهره ور یبصر آسایش  

 گذارد. 

o  شاخصهای چشم انداز 

o  رضایت کاربران 

o ی کیفیت داخلی  شاخصها 

o  سنجه های ایمنی و امنیت 

  یداخل   یکاربر در فضا تیاز رضا ییبه سطح باال یاب یدست  ✓  SOC1.5 کنترل کاربر 

 ساختمان  

و محافظت در   هی، ساه یتهو میتنظ  ییکاربران به توانا تیرضا ✓

بستگی   یبه دلخواه فرد یی، دما و روشنا شدید برابر تابش 

 ( استاندارد ماتی فراتر از تنظ دارد)

o داشته باشند داخل خانه  یرا بر آب و هوا ریتأث نیشتریب ساکنین 

o شتریب یو بهره ور  تیساختمان به نوبه خود، به رضا شیآسا  

 کند.  یکمک م

  یفضاها تیفیک

 ی و خارج یداخل

SOC1.6  ✓ کاربران   ار یباال را در اخت  تیف یبا ک یو خارج یداخل  یفضاها

   میقرار ده

 یمدت طوالن یهمه کاربران را برا یملک و راحت یداریپا ✓

 دهد.  شیافزا

o  کاربران   یو شاد ی، سالمت باال تیف یبا ک یبا فضاها ییساختمانها

را ارتقا   یکنند و تعامالت اجتماع یم تیو ساکنان خود را تقو

 بخشند.  یم

o یساختمان م  یباعث بهبود ارزش سودمند یبه طور قابل توجه  

 شود. 

ریسک  خطرناک در ساختمان و  یها تیاز موقع  یطراح در ✓ SOC1.7 ت یو امن یمنی ا

 کند.  یریتا حد ممکن جلوگ پذیری

o  دارد.    ینقش مهم ساکنین یباال در راحت تیاحساس امن 

o  کند.  یحرکت را محدود م  یو اضطراب آزاد نانیعدم اطم 

o یطور کل بدهند   یم شیرا افزا تیکه احساس امن  یاقدامات 

 می دهند کاهش  چالشهای محیطی را
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 از سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز  مپنجگروه 

 ی فن تیف یک

سلسله 

کارگاه های  

 آموزشی

عنوان کارگاه  

 آموزشی

 مزیت کارگاه آموزشی برای کارگاه آموزشی   فاهدا کارگروه کد  

 ساختمان سبز دانش پژوهان 

 محتوای آموزشی 

 

 

 شم شجلسه 

  آتش از   یمنیا
TEC1.1 

 ، انسان یمنیو ا یزندگ به یحوادث آتش سوز ✓

و  رساند  یم بیبافت ساختمان آس ،واناتیح

مسئله  باعث آلودگی می شود.بدین جهت 

از  ریناپذ  ییجدا یبخش "در برابر آتش یمنیا"

 ساختمان سبز است. نامهیمراحل صدور گواه

کسب مجوز از ارگانهای رسمی مهم است.   ✓

   .دیتوجه داشته باش لطفا

o جان   یکاهش تلفات احتمال یدر برابر آتش سوز یمنیاقدامات ا یاصل یایمزا

و   یاز آتش سوز یناش یها بی تخر نیو همچن یآتش سوز نیو جراحات ح

 پس از آن است.   تیو مسئول راتیمربوط به تعم یها نهیرو هز نیاز ا

o ذیل است:  در برابر آتش شامل موارد یمنیا اقدامات 

 از اشتعال آتش   یریجلوگ ▪

   یآتش سوز راتیتأثمحدود کردن توسعه و  ▪

 در هنگام ساخت  یزیبرنامه ر ▪

 ساختمان  به ساکنان آموزش  ▪

o ی و اتش مدیریت ایمنی

 سوزی

o  شاخص ها و فرایندهای

 ایمنی از آتش 

 

 

 مهفتجلسه 

  صدا قیعا
TEC1.2 

 اتاق  درمتناسب  یصوت قیاز عا  نانیاطم ✓

 از حد   شیمزاحمت بجلوگیری از  ✓

o  کیکاربران در  تیدر رفاه و رضا ییبسزا ریمزاحم تأث یکاهش صداها  

 ساختمان دارد. 

o داشته باشند   یسازد تا تمرکز بهتر یخوب کاربران را قادر م یصوت قیعا 

o  کند   یآنها کمک م یخصوص میحفظ حردر 

o  کند  یم جادیآنها ا یبرا  یآرامش و سکوت بهتر 

o ی ژحداقل تقاضای انر 

o  سیستم های تجدید پذیر 

 

 پوشش تیفیک

 ساختمان

 
TEC1.3 

 هیتهو یبرا یانرژ یتقاضاحداقل سازی  ✓

 مطبوع در ساختمان  

  ب یاز آس یریباال و جلوگ یحرارت  شیآسا ✓

 ساختمان  

o  کاربر و   یبه راحت یابیشده الزمه دست یزیکامالً برنامه ر یساختمانپوشش

 است یکم انرژ یها نهیهز

و   یفناور

 ساختمان

 
TEC1.4 

  نیساختمان با بهتر یطرح مفهوم کی  جادیا ✓

  یمنابع انرژ و یها ستمیاستفاده ممکن از س 

  ریپذ دیتجد

و   یکاربر برای طیتناسب با شرااز نانیاطم ✓

 تطابق با شرایط بومی  

o شیخطر افزا ریدپذیتجد یو منابع انرژ  ریانعطاف پذ یاستفاده از فن آور  

 دهد   یرا کاهش ماز ساختمان  خارج یها یها و وابستگ نهیهز

o  شود. یم یمهندساقدامات مدت  یطوالنعامل دوام 
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 از سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز  مششگروه 

 ی فن تیف یک

سلسله کارگاه  

 های آموزشی

عنوان کارگاه  

 آموزشی

 مزیت کارگاه آموزشی برای کارگاه آموزشی   فاهدا کارگروه کد  

 ساختمان سبز دانش پژوهان 

 محتوای آموزشی 

 

 

 

 هشتم جلسه 

  زیسهولت تم

  یکردن اجزا

 ساختمان

 
TEC1.5 

و   نهیکاهش هز  ی برا  یو فن ی اقدامات ساختار  یاجرا ✓

 ارزان تر نظافت   یتالش الزم برا

o کرد،   ز یسازه ساختمان را تم  کی توان  یمسئله که چگونه م ن یا

  ک ی  یطیمح ست یز  راتیها و تأث نه یدر هز یقابل توجه ریتأث

 ساختمان در طول استفاده از آن دارد.

o    یشوند به مواد پاک کننده کمتر یم زیتم یکه به راحت یسطوح  

 دارند.  ی نظافت کمتر ی ها نهیهز جه یدارند و در نت اجیاحت

o   استرانژی

نکهداری  

 ساختمان 

o   مدیریت

 تاثیرات منفی

o ت انتشار مدیری 

 
سهولت بهبود  

 افت یو باز

TEC1.6 ✓ یعیو کارآمد از منابع طب یاز استفاده اقتصاد نانیاطم   

  ی گهدارساخت و ن   ی برا  ازی مورد ن  هیمنابع اولکاهش مقدار  ✓

 ساختمانها  

با    مواد ی بهره ور یسطح فعل ش یافزا  یبرا ی استراتژتهیه  ✓

 هدف:

   "افتیو باز  یاب ی سهولت باز"  اریمعبا   افتیباز  ▪

 با همکاری کاربران    حلقه ای اقتصاد  جادیا ▪

  یعیمصرف منابع طباجتناب از  ▪

   ندهیآ ی نسلها اطمینان از دسترسی  ▪

o که کاهش استفاده از مصالح را در ساختمان   یی مالکان ساختمان ها

توانند   یم زیدر مرحله ساخت ن  یکنند ، حت ی خود اعمال م یها

 ها بهره مند شوند.  نه یاز کاهش هز

o شوند ی برخوردار م یکاربران از اثرات مثبت در مرحله بهره بردار  .

 ساختمان و نگهداری  ریتعم هزینه اهش از قبیل: ک

  انتشار  کنترل

 آالیندها 

TEC1.7 ✓ اطراف ساختمان   طیحداقل رساندن اختالل در مح 

  عتیمردم و طب یبر رو  یمنف راتیتأثاجتناب از  ✓

 آالیندهای صوتی و مواد   انتشار لیبه دل          

o ریتأثمواد و آالینده های صوتی کاهش انتشار / یریشگیاقدامات پ  

 اطراف دارد.   طیو رفاه حال کاربران و مح یبر سالمت یمثبت

o ترک ساختمان  کاربران ساختمان و کاهش  یبهره ور  شی باعث افزا

   می گردد

 رساختیز

 1متحرک

TEC3.1 ✓  آالینده  کاهش انتشارات )یعیدر منابع طب ییصرفه جو

 ( خاک هوا، آب و های

و   داریپا  متحرک  رساختیز  قی کاربر از طر یراحت ش یافزا   ✓

کارآمد و مقرون به  وسایل استفاده از  یفرصت ها  شیافزا 

 صرفه  

o سازد تا نوع حمل و   یو هوشمند کاربران را قادر م داریپا  رساختیز

 انتخاب کنند.شان   یفرد یازهاینقل را متناسب با ن 

o   قلاز حمل و ن  یناش یمنف  راتیتأث ری و سا ی سطح آلودگ کاهش   

o   و ساختمان   ت یکاربر از سا  تی رضاافزایش 

o (  یرو ادهیو پ یچرخه سواردوافزایش سالمتی ) 

 
1 Mobility infrastructure  
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 از سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز  هفتمگروه 

 کیفیت فرایند 

سلسله کارگاه  

 های آموزشی

عنوان کارگاه  

 آموزشی

 مزیت کارگاه آموزشی برای کارگاه آموزشی   فاهدا کارگروه کد  

 ساختمان سبز دانش پژوهان 

 محتوای آموزشی 

 

 

 

 نهم جلسه 

برنامه اجمالی از 

 پروژه

PRO1.1 ✓ کی ساختمان با استفاده از   تیفیک از نانیاطم  

  نییشفاف و با تع ، نهیبه  شده، یزی برنامه ر ند یفرا

 از ابتدای پروژه مربوطه   ی عموم طی شرا

o یو مشخصات مورد استفاده برا از یمورد ن منابع  ،برنامه  ،اهداف،الزامات  

 شده است.  انی ب  یزی روند برنامه ر

o  مالکان ساختمان به طور مداوم برآورده شود.  یازهایدهد تا ن  یاجازه م 

o  ساختمان دارد.   یی نها تیفیبر ک میمستق ریأثپروژه ت یآماده ساز نی ا 

o می دهد  اهشچالش های انسانی و محیطی را ک 

o  ذاری برنامه ریزی و هدف گ 

o  شناسائی جنبه های پایداری 

o مینان از روش مدیریت  اط 

o  همگرائی با الزامات شهری 

  یجنبه ها

  یداریپا

PRO1.4 ✓ از ابتدای پروژه   یداریپا  یادغام جنبه ها 

  و  جامع کردیرو  کی در  ماتیاز همه تصم  نانیاطم  ✓

 کپارچه ی

o ساختمان را   تیفیک پروژه، از همان ابتدا  یداریپا  یادغام جنبه ها

 بخشد    یبهبود م

o از ابعاد اقتصادی و   تیفی مربوط به ک مات یتصماز  ننا یایجاد اطم

 زیست محیطی 

  تیریمد اسناد

 داریپا

PRO1.5 ✓ آل   دهی ساختمان به محض کامل شدن به صورت ا

   گردداداره 

انحراف از نقشه    نی ا کمترب برنامه    اجرایاز  نانیاطم ✓

 ها  

اطالعات به صورت واضح و   ه یکلدر دسترس بودن  ✓

  ر یمالک، مستاجر و مد ار یدر اخت افتهی سازمان 

 تاسیسات 

o ساختمان   یاز کارآمد نان یاطم ی دیداشتن تمام اطالعات کل 

o .برنامه ریزی امکان می دهد تا با مسئله از قبل برخورد گردد  

روش اجرایی  

همسو با نظام  

شهری و طرح 

برنامه   وریزی 

 ریزی

PRO1.6 ✓ در طول  مردم عامل لذت  دار ی پا یساختمانها جادیا

 شد. دخواه مدت استفاده  

 :وابسته هستند گریکدیبه  و فرهنگ عمومیی داریپا ✓

   ی شهر  یزیبرنامه ر  •

 حمل و نقل   •

   رساختی ز  یزیبرنامه ر  •

 رسانه هنری   •

o  ن یدهد تا مناسب تر  یامکان را م ن یبه مالک ساختمان ا   یزیبرنامه ر  

 روش را برای زندگی شهری داشته باشد 
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 از سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز  هشتمگروه 

 کیفیت فرایند 

سلسله 

کارگاه های  

 آموزشی

عنوان کارگاه  

 آموزشی

 مزیت کارگاه آموزشی برای کارگاه آموزشی   فاهدا کارگروه کد  

 ساختمان سبز دانش پژوهان 

 محتوای آموزشی 

 

 

 

 

 دهم جلسه 

و  ساخت تیسا

  ساز / فرایند 

 ساخت

PRO2.1 ✓ در   یمحل طیبر مح  یمنف راتیحداقل رساندن تأث

 مرحله ساخت   

آگاهی از الزامات زیست محیطی و دارای آموزشهای   ✓

 ساخت و ساز   ی در محل ها مانکاران یپتخصصی 

o یعموماً دانش خود را در کارها دهی کارکنان آموزش د  

 برند    یروزمره بکار م

o یها ت یسا  یطیمح ستیدانش در کاهش اثرات ز ن یا  

 هستند.مفید پروژه ها و سایر  یساختمان 

o  تضمین کیفیت در ساختمان 

o  در ساختمان سازی فرایندگرائی 

o  مدیریت تاسیسات 

 تیفیک  نیتضم

 ساخت

PRO2.2 ✓ از    یداری پا یالزامات مربوط به جنبه ها از نانیاطم

   تیفیک نیتضم  یندهایفرآ  برای  یزی مرحله برنامه ر

 تهیه مستندات و الزامات برای جاری سازی  ✓

o ساختمان   تیفیکاسناد معتبر در  استفاده 

o    مستندات کیفیت ساختمان در اختیار بهر بردار قرار

 گیرد.می 

  یراه انداز

 کیستماتیس

PRO2.3 ✓  شده   لیبه موقع ساختمان تکم ل یتحو 

   کیستماتیاز عملکرد س  نانیاطم  ✓

 است شده  ی ابتدا طراح  ازها /   یژگی وپوشش تمامی  ✓

o ها   یژگیواز اجرای  نان یاطم کیستماتیس  یراه انداز

 .ایجاد می کندشده ساختمان   یزیبرنامه ر 

o   بهینه انرژی حداقل مولفه های مصرف 

با   ارتباطات 

 کاربر

PRO2.4 ✓  ی داری فعال کاربران ساختمان در مورد پاآگاه سازی  

 ساختمان  

ساختمان   یداریکمک به پا  یبراان  آن زهیتا انگ ✓

   فزایش یابدا

o تا به کاربران نشان داده شود که چگونه   یتالش کاف

ساختمان   یداریتوانند با رفتار و عملکرد خود به پا  یم

 کمک کنند. 

o تی و رضا یحفظ مشتر  شی ارتباطات موثر باعث افزا  

 شود.  یم یمشتر

مدیریت  

تاسیسات و  

 تجهیزات

PRO2.5 ✓  ساتیتاس ت یر یمد یازهاین   یزیبرنامه ر   

 از ساختمان توسط کاربران   نهیبه  یامکان بهره بردار  ✓

o یساختمان  اتی حاصل از عمل ی ازهای زودهنگام ن  یبررس   

o یاتیعمل یها نه یهز ینیب  شیپ   

o مربوط به   یمصرف انرژ  یساز نهیو به لیو تحل هی تجز

  نه یکل ساختمان باعث کاهش هز یکاربر و بازده انرژ

 می گردد یاتیعمل یها
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 از سلسله کارگاه های آموزشی ساختمان سبز  منهگروه 

 ت یسا تیف یک

سلسله کارگاه  

 های آموزشی

عنوان کارگاه  

 آموزشی

کد  

 کارگروه 

 مزیت کارگاه آموزشی برای کارگاه آموزشی   فاهدا

 ساختمان سبز دانش پژوهان 

 محتوای آموزشی 

 

 

 

 جلسه 

 یازدهم

محیط زیست  

 بومی

SITE1.1 ✓    محافظت از ساختمان و کاربران آن در برابر

   د یو حوادث شد  یطیمح یمنف راتیتأث

بهبود مقاومت ساختمان در برابر هرگونه   ✓

وجود   یمحل طیکه ممکن است در مح راتیتأث

 داشته باشد. 

o ندیآ یبوجود م ت یسا  ییای جغراف طی بسته به شرا یعیخطرات طب. 

o   ینیب   شیو پ ست ین  رییقابل تغ ی خطرات به طور کل ن یا  یشدت و فراوان 

 آنها دشوار است.

o در مرحله   عیوقا  ن یاز ا  کی هر   ی در نظر گرفتن احتمال و شدت احتمال

 دهد. یکاهش م را  یمقاوم ساز نوع هر   نه ی، هزیزیبرنامه ر 

o  دار ی جنبه ها پا یاری از بسزیست محلی   طیبا مح  ریانعطاف پذ  ی ساختمانها  

 هستند. 

o  محیط زیست بومی 

o  تاثیر بر منطقه 

o حمل و نقل  دسترسی 

o  امکانات رفاهی   

  منطقهرونق در   جادیا  یاستفاده از ساختمان برا ✓ SITE1.2 تاثیر بر منطقه 

 مثبت بر منطقه   ریو اعمال تأث

o برهمسایگان محیطی و منطقه ای خود دارد   یقابل توجه ریتأث ساختمان 

o  منطقه خود تاثیر مثبت   یو اجتماع ی اقتصاد تیفیکساختمان بر شکوفایی

 دارد.

o  کاربرد مناسب برای ساکنین دارد بلکه  ساختمان به طور خاص نه تنها

 بر همسایگان دارد. یمثبت ریتصو

به  یدسترس

 حمل و نقل 

SITE1.3 ✓  ی در اشکال مختلف برا داری پا حمل و نقلارتقا  

  رساختی ز  جادی از ا  نانیکاربران ساختمان و اطم

 دار یپا  یکیتراف یها

o ن یدهد مناسب تر  یو هوشمند به کاربران امکان م دار ی پا یکیتراف رساختیز  

 خود انتخاب کنند.   یفرد یازهاین   یحمل و نقل را برا لهیوس

o   حمل و نقل مناسب باعث استفاده محدود تر از خودروهای شخصی می

 گردد

o  و   یرو  ادهیسالم مانند پ یشوند که از سفرها یم بیترغ یشتریافراد ب

 استفاده کنند.  یدوچرخه سوار

به  یدسترس

 یامکانات رفاه

SITE1.4 ✓ روزمره کاربران ساختمان   یازهاین   نهیبه نیتأم

   ی و تجار یاجتماع ی ها رساختیز  ه یته قیاز طر 

اجتماعی و اقتصادی برای   یازهایدسترسی به ن  ✓

 ساکنین ساختمان 

 خود ادغام شده است.  یساختمان در بافت شهر ✓

o کاربران    تیرضا  ، روزمره ی ازهاین   یکیاز وجود امکانات در نزد  نانیبا اطم

 می یباد  شی افزا ت یساختمان از سا 

o  مناطق شاداب تر  یدوچرخه سوار ی رهایروها و مس اده یهنگام استفاده از پ ،

 شوند.   یم

o آلودگی  و انتشار  یصوت یو آلودگ یکاهش استفاده از حمل و نقل موتور

 مضر های 

o  است. شتریارزش ساختمان ها در مناطق پر جنب و جوش ب 
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