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

شناسه خدمت / 11 :الف EN- TE/
تاريخ تهيه:

نام و امضاي تأييدكننده :شهره مواليی

-01عنوان :
پياده سازي نظام مديريت سبز و راهكارهاي اصالح الگوي مصرف در استان
-00هدف :

آشنايي دستگاههاي دولتي با چگونگي پياده سازي نظام دولت سبز و راهكارهاي مصرف بهينه منابع در دستگاههاي مربوطه
-01دامنه عملكرد:

كليه دستگاههاي استان اصفهان
-01تعاريف :
با استناد به تبصره بند (ز) ماده 83قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران –مصوب -5831و
آئين نامه اجرايي آن ،كليه دستگاهها موظف به پيادهسازي نظام مديريت سبز در دستگاههاي مربوطه مي باشند.
شرايط كلی :
در كليه قسمتهاي انرژي ،آب،پسماند،ساختمان و تجهيزات،اموزش ،مصرف سوخت وسايل نقليه كه قابليت كاهش مصرف منابع وجود داشته باشد.
-01مراحل پياده سازي نظام مديريت سبزدر دستگاههاي اجرايی وروند مدت زمان انجام كار:
دستگاههاي اجرايي موظفند درراستاي پياده سازي نظام مديريت سبز در ابتدا دوره آموزشي در حوزه مديريت سبز درارگان خود برگزار كنندو
سپس آموزشديدگان(اعم از كارشناس مربوطه در حوزه مديريت سبز بهمراه اعضاء كارگروه مديريت سبزآن دستگاه )اقدام به انجام مميزي در
اداره خود نموده و پس از ان اقدام به مكاتبه با اين اداره كل ودرخواست درخصوص بازديد از فعاليتهاي انجام شده مينمايد.كه مدت زمات
بازديدها تا بررسي وارزشيابي مستندات ارسالي از سوي دستگاههاي اجرايي  ،حدود چند ماه به طول مي انجامد.
-01مدارک مورد نياز جهت ارزيابی دستگاههاي اجرايی در حوزه مديريت سبزدستگاههاي اجرايی و بارگذاري در سامانه
بارگذاري مستندات موردنظرمندرج در آيين نامه اجرايي مديريت سبزبراساس شاخصهاي شش گانه ،مصرف آب،مصرف انرژي،پسماندعادي،مديريت مصرف سوخت وسايل نقليه،ساختمان و تجهيزات،آموزش و فرهنگ سازي
-01توضيحات  :اگر اصطالح يا مشخصه قابل توضيحی در روند هست معنی آن را توضيح دهيد.
در اين خصوص كتابچه مديريت سبز (تعاريف ،قوانين و راهكارهاي اجرايي) به چاپ رسيده و در دسترس مي باشد.
فرمهاي روند و فلوچارت به اين فرم پيوست گردد.

شروع
مکاتبه با اداره محیط زیست درخصوص
امادگی دستگاه اجرایی جهت بازدید میط
زیست از اقدامات انجام شده در حوزه
مدیریت سبز

بازدید از دستگاههای اجرایی و تکمیل چک
لیست براساس آیین نامه اجرایی مدیریت
سبز

بارگذاری مستندات در درگاه مدیریت سبز
ازسوی دستگاههای اجرایی در خصوص
ارزیابی عملکرد براساس شاخصهای مندرج
درآیین نامه اجرایی مدیریت سبز

بررسی وارزشیابی مستندات ارسالی
دستگاههای اجرایی از طریق کارشناسان
دیبرخانه مدیریت سبز محیط زیست با
نظارت مدیرکل محیط زیست

امتیازدهی به دستگاههای اجرایی براساس
موارد مندرج در آیین نامه اجرایی مدیریت
سبز و ومعرفی دستگاههای برتر و واهددا
لوح تقدیر

عملکرد دستگاهها ی مورد تأیید سازمان
محیط زیست در خصوص برنامه مدیریت
سبز به سازمان اداری واستخدامی کشور و
درج بعنوان یکی از شاخصهای عمومی
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی

