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  پسماند مديريت حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

مختلف مديريت سبز حوزه هاي در اقدامات اجرايي فهرست ، »دستورالعمل مديريت سبز«به منظور اجراي  »ر مديريت سبز دانشگاهدفت«

كميته هاي پيگيري توسط اقدامات در سطح واحدهاي مختلف دانشگاه، به ويژه اين اطالع رساني و تأكيد بيشتر بر اجراي  را با هدف

  .ابالغ نموده استپرديس ها و دانشكده ها در مديريت سبز 

  :به اين شرح است پسماند مديريت حوزه در سبز مديريت اجرايي اقدامات

 آن؛ اجراي و پسماند مديريت جامع طرح تهيه ˗

 زيست؛ محيط با سازگار و ريز دور غيرقابل و تعويض قابل محصوالت از استفاده ˗

 بندي؛ بسته حداقل با و كيفيت با محصوالت خريد ˗

 پسماند؛ تفكيك منظور به زباله مخصوص مكانهاي ايجاد و ويژه ظروف تهيه ˗

 پالستيكي؛ مصرف يكبار جاي به گياهي مصرف يكبار ظروف جايگزيني ˗

 زباله؛ كاهش جهت كمي گذاري هدف ˗

 كه تجهيزاتي و كاالها محصوالت، انتخاب( پسماند رساندن حداقل به منظور به سازمان نياز با مطابق مصرفي اقالم سفارش ˗

 ؛)گردد مي كمتري پسماند توليد به منجر

 آن؛ تعويض به نسبت اولويت در تجهيزات تعمير و نگهداري ˗

 ويژه؛ هاي مراسم و كاري جلسات در زباله توليد كاهش براي نوين رويكردهاي اتخاذ ˗

 كنترل و پسماندها ساير ،)خوراكي( آلي پسماندهاي فلزي، هاي قوطي پالستيكي، هاي بطري شيشه، كاغذ، زباله، تفكيك ˗

 آنها؛ تفكيك مستمر

 زباله؛ تفكيك مخصوص هاي جايگاه استقرار ˗

 پسماند؛ مختلف انواع تشخيص جهت رنگي هاي سطل از استفاده ˗

 انعقاد و) آلي پسماند شيشه، فلزات، پالستيك، مقوا، كاغذ،( كنندگان بازيافت به شده تفكيك هاي زباله فروش امكان بررسي ˗

 باطله؛ كاغذ فروش و كاغذ و مقوا بازيافت قرارداد

 ؛زيست محيط آلودگي از جلوگيري منظور به خطرناك پسماندهاي تفكيك ˗

  قابل افزودن به اين فهرست از اقدامات اجرايي مي باشد. ،مي رسد دانشگاهديگر مواردي كه به تصويب شوراي راهبري مديريت سبز 


