فرم بررسي روندهاي سازمانها
نام سازمان :اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
نام روند :پياده سازي نظام مديريتي سبز در دستگاهها

نام و امضاي تأييدكننده:

سازمانها ،شركتها و دستگاههاي مرتبط :كليه دستگاههاي دولتي

شهره مواليی

نام يا عنوان مسؤول روند :معاونت فني اداره كل

مخاطبان  :دستگاههاي دولتي
 نوجوانان و جوانان

 كارجويان  كارفرمايان واحدهاي توليدي  صنايع كوچك  صنايع بزرگ

 كارمندان  كارگران  اصناف  كشاورزان  فرهنگيان  دانش آموزان  دانشجويان  گردشگران  زنان خانه دار
توزيع جغرافيايی مخاطبان

 مناطقي از شهرستان اصفهان

 شهرستان اصفهان

 شهرستانهاي استان اصفهان

 روستاهاي استان اصفهان

ميزان آشنايی و دسترسی مخاطبان به اينترنت  بسته به نوع مخاطب
 آشنايي و دسترسي مناسب  آشنايي مناسب و دسترسي محدود  عدم آشنايي و دسترسي
به طور متوسط اين روند چه ميزان متقاضی مراجعه كننده به سازمان در روز دارد؟  يك الی چهار مراجعه در هفته
 يك الي  05مراجعه در روز  05 الي  055مراجعه در روز  055 الي  055مراجعه در روز  بيش از  055مراجعه در روز
انجام اين روند به طور ميانگين نياز به چند بار مراجعه متقاضی به سازمان دارد؟

 يكبار  يك الي  0بار  0 الي  05بار  بيش از  05بار  هيچ مراجعه اي ندارد
آيا نرم افزار  ،پايگاه اطالعاتی و يا سيستم اتوماسيونی در انجام اين روند استفاده می شود؟  بلي

خير

 نام سيستم يا بانك اطالعاتي  :از نرم افزارهاي  Officeنظير  Excel ،Wordو  PowerPointاستفاده مي شود.
 شركت توليد كننده سيستم
 زبان برنامه نويسي
 پايگاه داده استفاده شده
 كاراكتر ست فارسي
خصوصيات روند

 امكان حذف مراجعه حضوري به سازمان  امكان كاهش مراجعات حضوري به سازمان  مناسب جهت ارائه از طريق اينترنت
 مناسب جهت ارائه از طريق پيشخوانهاي دولت  نياز به واريز وجه به حساب سازمان مفيد بودن اطالع رساني پيشرفت روند از طريق
 امكان انجام روند از طريق

SMS

 امكان انجام روند از طريق تلفن گويا  امكان ارائه از طريق دفاتر  ICTروستايي

طبقه بندي كلی روند

 قابليت الكترونيكي شدن بصورت كامل

 در صورت الكترونيكي شدن نياز به رسيدگي به ازاي هر متقاضي را ندارد

 قابليت افزايش سرعت و رسيدگي با الكترونيكي كردن برخي مراحل  قابليت پيگيري روند بصورت الكترونيك
فاقد ارزش الكترونيكي شدن  ففط به منظور اطالع رساني
اصالحات روند

 يكبار

 دوبار

 سه بار  چهار بار

 بيشتر

آيا فلوچارت اين روند موجود می باشد؟ اگر براي تهيه اين روند از نمونه ISOان استفاده شده است شماره سريال ان را ذكر كنيد.

بلي 

خير 

تاريخ به روز رسانی روند

شماره سريال ISO

SMS

فرم شرح روند
نام سازمان :اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
نام روند :پياده سازي نظام مديريتي سبز در دستگاهها

سازمانها ،شركتها و دستگاههاي مرتبط :كليه دستگاههاي دولتي
نام يا عنوان مسؤول روند :معاونت فني اداره كل

نام و امضاي تأييدكننده:

شهره مواليی

عنوان  :پياده سازي نظام مديريت سبز و راهكارهاي اصالح الگوي مصرف در استان

هدف :

آشنايي دستگاههاي دولتي با چگونگي پياده سازي نظام دولت سبز و راهكارهاي مصرف بهينه منابع در دستگاههاي مربوطه
دامنه عملكرد :كليه دستگاههاي استان اصفهان
تعاريف :
با توجه به ماده  66برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و آئين نامه اجرايي آن ،كليه دستگاهها موظف به پيادهسازي
نظام مديريت سبز در دستگاههاي مربوطه مي باشند.
شرايط كلی :
در كليه مراكزي كه قابليت كاهش مصرف منابع وجود داشته باشد

مدت زمان انجام كار:
ابتدا دوره آموزشي برگزار مي شود و سپس آموزشديدگان اقدام به انجام اصالحاتي در اداره خود نموده و پس از آن از اين اداره كل درخواست
بازديد مي نمايند كه اين زمان انجام بازديد يك هفته است ،ولي كل روند حدود چند ماه به طول مي انجامد.
مراحل و شرح اقدامات :
 .0ارسال نامه كتبي مبني بر برگزاري جلسه توجيهي مديريت سبز در ادارهكل و تقاضاي اعزام كارشناس مرتبط از دستگاههاي مختلف.
 .2ارجاع نامه اقدامات انجام شده از سوي ادارات مختلف به دبيرخانه دولت سبز.
 .3حضور در ادارات مربوطه و بررسي اقدامات انجام شده.
 .4تهيه گزارش عملكرد ارگانهاي مختلف توسط كارشناسان و ارسال به دبيرخانه مديريت سبز.
 .0اعالم نتايج بازديد به ارگانهاي مختلف و رتبه بندي عملكردهاي صورت گرفته.
 .6اهداء لوح تقدير به بهترين عملكردها.

مدارک مورد نياز ( :شامل فرمها و شماره سريال فرمها)
 .0تقاضانامه كتبي از دستگاه ذيربط.
 .2تكميل فرمهاي موجود در آرشيو دبيرخانه توسط كارشناسان اداره كل.

توضيحات  :اگر اصطالح يا مشخصه قابل توضيحی در روند هست معنی آن را توضيح دهيد.
در اين خصوص كتابچه مصرف بهينه و فناوريهاي سبز تهيه گرديده است.

فرمهاي روند و فلوچارت به اين فرم پيوست گردد.

شروع

اداره كل
ارسال دعوتنامه شركت در دوره آموزشي

متقاضي (ادارات و شهرداريهاي سطح استان)

حضور در جلسه آموزشي

متقاضي
ارسال تقاضا به دفتر مديريت
اداره كل حفاظت محيط زيست
اظهار نظر مدير كل و ارجاع به دبيرخانه دولت سبز

دبيرخانه دولت سبز
مراجعه به دستگاه مربوطه جهت بررسي اقدامات انجام شده

دبيرخانه دولت سبز
طبقه بندي اقدامات انجام شده

اداره كل
تهيه لوح تقدير جهت بهترين اقدامات

پايان

