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 1390سال چاپ : 

توليد صنعتي به انرژي كه از منابع طبيعي شكل مي گيرد بشدت وابسته است، بويژه در معرفي كتاب : 

شكل هاي سوخت هاي فسيلي مانند ذعال سنگ، گاز طبيعي. افزايش جمعيت سياره ما و رشد مصرف در 
 آن نيز سبب افزايش ساالنه در مصرف انرژي شده است.

مدل مديريت سبز كه مبناي تغيير رويكرد سازمان هاي ايراني از تفكر كيفيت گرايي به سبز گرايي بوده و 
در اين مسير فرايند جايزه مديريت سبز ايران ابزاري براي تسهيل و تشويق اين تغيير رويكرد محسوب مي 

گردد، در حال تكامل و ارائه راه كارهاي عملياتي و مهندسي است. معيار فرايند يكي از معيارهاي مدل 
مديريت سبز است كه خروجي و پيامدهاي رهبري و راهبرد سازمان با رويكرد سبز را مي توان در آن يافت. 

بدين منظور انجمن مديريت سبز ايران در سال هاي گذشته مثال هاي كاربردي از آن را در قالب كتاب 
فرآيندهاي سبز ارائه نمود و اينك با ترجمه و آماده سازي كتاب پايداري در صنايع فرايندي روش هاي 

يكپارچه سازي و بهينه نمودن فرايندهاي عملياتي را با هدف كاهش هزينه ها و پيامدهاي زيست محيطي، 
 همسو با راهبرد سازمان را ارائه مي نمايد.



اين كتاب نگاهي كلي از روش هاي يكپارچه سازي فرايند و كابرد آن براي بهبود كارآمدي انرژي نه تنها 
براي انرژي بكار گرفته شده در صنعت بلكه براي كاربران غير صنعتي از انرژي تامين مي نمايد. هدف ديگر 

كتاب عبارتست از ارزشيابي چگونگي جذب و پذيرش اين روش ها براي يكپارچه سازي از منابع تجديدپدير 
انرژي و پسماندها و پساب هاست. اين كتاب ضمن معرفي روش هاي مهندسي نرم افزارهاي الزم را نيز 

 جهت عملياتي نمودن رويكرد سبز در صنايع فرايندي معرفي مي نمايد.

انجمن مديريت سبز ايران با ارائه اين كتاب تالش دارد تا معيارهاي مديريت سبز را عميق تر و از تمركز 
 مديريتي به راه كارهاي مهندسي هدايت نمايد. 
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