
 ) سيستمي براي رتبه بندي ساختمان هاي سبزLEEDليد (

 
 انجمن مديريت سبز ايرانتدوين : 

 محمدحسن امامي، مجيد سرايداريانناظرين علمي : 

 1391 : زمستان سال چاپ

 : در سالهاي اخير انجمن مديريت سبز ايران بعنوان يك تشكل علمي و دانش معرفي كتاب
محور تالش داشته است تا آخرين دانش روز را در حوزه هاي متعدد اجتماعي و اقتصادي با 
رويكرد سبز وارد و يا توليد نمايد. در همين زمينه ضرورت تمركزبر استانداردهاي مديريت 

انرژي در ساختمان ها(اداري-صنعتي و مسكوني) اين انجمن را بر آن داشته تا سيستم رتبه 
 بندي ساختمان را براي دستيابي به ساختمان هاي سبز در كشور توسعه دهد.  

سيستم هاي رتبه بندي، ساختمان هاي سبز را  بر اساس تكنولوژي موجود،كارآيي و 
عملكرد زيست محيطي فرايند توليد و بهره برداري ساختمان  از منظري كامل و با توجه به 

چرخه حيات ساختمان ارزيابي كرده و يك استاندارد نهايي از آن چه يك ساختمان را از حيث 
 طراحي، ساخت و ساز و عملكرد، سبز مي سازد، تعيين مي نمايد. 

سيستم هاي رتبه بندي، براي درجه بندي ساختمان جديد و موجود تجاري، دولتي و 
مسكوني طراحي شده است. اين سيستم ها مبتني بر اصول پذيرفته شده محيط زيست و 

 انرژي بوده و توازني ميان روش هاي شناخته شده و نوظهور ايجاد مي كنند.



هر سيستم رتبه بندي متشكل از پنج طبقه است: موقعيت و محل احداث پايدار، بهره وري 
آب، انرژي و اتمسفر، مواد و منابع و كيفيت داخلي،  ويك مقوله مهم ديگر با عنوان نوآوري در 

 طراحي كه به ساختمان پايدار و نيز معيارهاي طراحي مي پردازد. 
سيستم رتبه بندي با تخصيص امتيازها، اثرات تحت عنوان تاثير زيست محيطي يا انساني 

طراحي، ساخت و ساز، عمليات و نگهداري ساختمان(از قبيل انتشار گازهاي گلخانه اي، 
استفاده از سوخت فسيلي، مواد سمي و سرطان زا، آالينده هاي هوا و آب و شرايط و موقعيت 
داخلي محيط زيست) را بطور كمي مورد اندازه گيري قرار مي دهد. در ضمن در اين سيستم 

 الگوي انرژي، ارزشيابي چرخه حيات و آناليز حمل و نقل اعتباردهي مي گردد.

مطالعه اين كتاب كمك خواهد نمود تا كارشناسان و متخصصين امر ساخت و ساز با رويكرد 
 هاي نوين و شاخص هاي ساختمان براي ايجاد ساختمان هاي سبز آشنا گردند.

 

 معرفي كتاب : معرفي ليد

سيستم رتبه بندي ليد براي ساختمان سبز 
 رئوس كلي و فرايندها

 حداقل الزامات 
 راهبرد عملكرد

 رئوس كلي ليد براي ساختمان
 پنج گام مشاركت در ليد

 رئوس كلي سيستم رتبه بندي
 شاخص ها در سيستم رتيه بندي براي خانه ها

 فرايندهاي نوآوري و طراحي
 محل و پيوندها

 سايت هاي پايدار
 بهره وري آب

 انرژي و اتمسفر
 مواد و منابع



 كيفيت و محيط داخلي
 آگاهي و آموزش

 

 

 


