
 )سطح: استانی( 1399های عمومی سال  نامه ارزیابی شاخصشیوه 

 « نظارت و ارزیابی »  محور

 160امتیاز محور: 

 

   :اول عنوان شاخص

 ی اجرایی هاهاستقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگا
 100  امتیاز: 5 تعداد نماگر:

 تعریف شاخص:

 تیاری  4225/44327 شیماره بیه کشیوری  خییما   میییری   قیانو   82  و  81  میواد  اجراییی  نامه  آیین  1  ماده  موضوع  هایدر اجرای گام

 در را الزم بهبودهیای بتواننیی آ  بیر مبتنیی باییی و بیوده عملکرد مییری  نظام  استقرار  به  موظف  کشور  اجرایی  یهاهدستگا  14/1/1389

 . در این راستا اقیاما  ذیل مبتنی بر چرخه بهبود دمینگ بایی صور  پذیرد:نماینی  ایجاد  دستگاه سطح

بیه عبیار  دیگیر تنییین  آ  اسی تحقق اهیاف فردی و سازمانی در گیرو  که ریزی اس : گام نخس  و مهم این چرخه برنامهریزیبرنامه

 شود.آ ، منجر به نوعی تنهی به انجام داد  فنالی  های منین برای تحقق آ  هیف میبه ی رسیی  هاهکرد  اهیاف و پیش بینی را

یک محیوده ی کوچک بیه صیور  آزمایشیی اجیرا   ، بهتر اس  طرح درهاه: برای اطمینا  حاصل کرد  از نتایج برناماجرای برنامه)اولیه(

در نتیجیه اصیوحا  و   و  شود. فوایی این کار آ  اس  که به صور  عملیی بسییاری از مشیکو  و محییودی  هیا مشیخص خواهیی شیی

 های بزرگتر به دس  می آیی.مقیاسهای الزم برای ترمیم

ها بایی به آ  توجه داشته باشییم، سینجش مییاوم عملکردهایمیا  یزیر: یکی از کارهای مهمی که در تحقق برنامهبررسی و کنترل کردن

در صیور  نییاز اصیوحا  الزم را انجیام   و  اس . در فراینی کنترل و بررسی، نتایج به دس  آمیه را با اهیاف تنیین شیه مقایسه می کنیم

 دهیم یا به تکمیل و تیوین دوباره آنها می پردازیم.می

ها درس  بودنی، حال نوب  به اقیام کرد  و عملیی ها و آزمایش  نمود تمامی آنچه در مراحل قبل، ماننی بررسی    : اگراقدام یا عمل کردن

 اس . با توجه به ماهی  کار بایی مناسب ترین شیوه عملی کرد  طرح را انتخاب کرد تا به نتیجه دلخواه رسیی.  هاهکرد  طرح ها و برنام

ی  هاه تدوین برنامه عملیاتی دستگاه در راستای وظایف، ماموریتهای و اسناد باالدست از جمله ابالغی)عنوان:  1نماگر

 ( اصالح نظام اداریملی و استانی و همچنین برش استانی برنامه 
 20  امتیاز:

 :  1نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

 تهیه برنامه عملیاتی مبتنی بر شرح وظایف دستگاه و اسناد باالدستی بر اساس تجارب گذشته و نتایج ارزیابی سنوا  پیشین 

 20  امتیاز: ( شهرستانها تفکیک برنامه عملیاتی دستگاه به واحدهای سازمانی در ستاد و  )عنوان: 2نماگر 

 :  2نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

صور  وجود( مینظر قرار   ، بایستی ستاد دستگاه استانی و واحیهای شهرستانی)در1برنامه عملیاتی تیوین شیه موضوع نماگر  در  

 . گیرنی

درصی به کلیه واحیهای   50نماگر به ستاد استا  و درصی امتیاز این  50که دستگاهی دارای واحیهای شهرستانی باشی،  در صورتی 

 برای ستاد استا  لحاظ شود.   شهرستانی بصور  مساوی تنلق گیرد. در صور  دارا نبود  واحی شهرستانی، کل امتیاز صرفاً

 20  امتیاز: ( ارزیابی عملکرد دستگاه به تفکیک واحدهای سازمانی در ستاد و شهرستانها )عنوان: 3نماگر 

 :  3نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

 .انجام فراینی ارزیابی عملکرد مبتنی بر برنامه عملیاتی دستگاه در دو بخش ستاد استانی و واحیهای شهرستانی

درصی به کلیه واحیهای    50درصی امتیاز این نماگر به ستاد استا  و    50در صورتیکه دستگاهی دارای واحیهای شهرستانی باشی،   

 شهرستانی بصور  مساوی تنلق گیرد. در صور  دارا نبود  واحی شهرستانی، کل امتیاز صرفا برای ستاد استا  لحاظ شود. 
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ارز  )عنوان:   4نماگر گزارشات  تفکیک  تحلیل  به  بهبود  برنامه  اجرای  و  تدوین  و  دستگاه  داخلی  و  بیرونی  یابی 

 ( واحدهای سازمانی در ستاد و شهرستانها

 20  امتیاز:

 : 4نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

و   ستادی  سطح  دو  در  ضنف  و  قو   نقاط  همچنین  عملکرد  از  انحراف  شناسایی  و  گرفته  صور   عملکرد  ارزیابی  نتایج  تحلیل 

 ریزی شیه در سطح دستگاه شهرستانی و اجرای بهبودهای برنامه

درصی به کلیه واحیهای    50درصی امتیاز این نماگر به ستاد استا  و    50در صورتیکه دستگاهی دارای واحیهای شهرستانی باشی،  

 ستاد استا  لحاظ شود. برای   شهرستانی بصور  مساوی تنلق گیرد. در صور  دارا نبود  واحی شهرستانی، کل امتیاز صرفاً

 20  امتیاز: ( فعال بودن کارگروه توسعه مدیریت دستگاه:  )عنوان  5نماگر

 : 5نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

کننی و  که از برنامه اصوح نظام اداری پشتیبانی می  جلسه(  4)حیاقلارائه صورتجلسا  مربوط به کارگروه توسنه مییری  دستگاه

 . و نتایج اجرای آنها بصور  خوصه گزارش اجرای کامل مصوبا  مربوطه همچنین

 :ل قبول)ارائه شده از سوی دستگاه(مستندات قاب
 برنامه عملیاتی  •

 گزارش تحلیلی اقدامات اصالحی  •

   کارگروه توسعهگزارش تحلیلی مصوبات و اجرای آنها در  •

 شرایط عدم مصداق:  

 .نیارد  عیم مصیاق 

 مستندات قانونی شاخص:  
 هیات وزیران(  1389/ 14/01مورخ  4225/44327و آیین نامه اجرایی آن )تصمیم نامه شماره  قانون مدیریت خدمات کشوری 82و  81مواد  •

 (28/05/1389مورخ  27911/200دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد )بخشنامه شماره  •

 اداری شورای عالی  14/06/139مورخ  302596برنامه جامع اصالح نظام اداری موضوع مصوبه شماره  •

 : دومعنوان شاخص  
 میزان اجرای برنامه مدیریت سبز 

 60 امتیاز: 6 تعداد نماگر:

 تعریف شاخص:

ی اجرایی برای استفاده بهینه از منابع و هاهای از مطالنا  و اقیاما  جامع، هیفمنی و مستمری اس  که در سطوح مختلف دستگامجموعه

 .شودمیکاهش اثرا  سوء بر منابع زیستی اطوق  

توسط سازما  حفاظ  محیط زیسی    "دستورالنمل و راهنمایی اجرای آیین نامه نظام مییری  سبز"الزم به ذکر اس  فایلی تح  عنوا   

 گردد.تهیه و تیوین شیه که جه  مطالنه بیشتر ارائه می

 18  امتیاز: (آب مدیریت مصرف   )عنوان: 1نماگر

 :  1نماگر سنجش  فرمولنحوه ارزیابی و 

 ارائه گردییه اس   انتهای این محور پیوس  الف   1نحوه محاسبه و راهنمای ارزیابی این نماگر در بنی 

 18امتیاز:   ( انرژیمدیریت مصرف  )عنوان: 2نماگر 

 :  2نحوه ارزیابی و فرمول سنجش نماگر

 پیوس  الف انتهای این محور ارائه گردییه اس     2نحوه محاسبه و راهنمای ارزیابی این نماگر در بنی 
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 6امتیاز:  ( مدیریت پسماند  )عنوان:  3نماگر

 :  3نحوه ارزیابی و فرمول سنجش نماگر

 پیوس  الف انتهای این محور ارائه گردییه اس     3نحوه محاسبه و راهنمای ارزیابی این نماگر در بنی 

 6امتیاز:  ( مصرف سوخت وسایل نقلیه )عنوان: 4نماگر

 : 4نحوه ارزیابی و فرمول سنجش نماگر

 پیوس  الف انتهای این محور ارائه گردییه اس     4نحوه محاسبه و راهنمای ارزیابی این نماگر در بنی 

 6امتیاز:  (ساختمان و تجهیزات  )عنوان: 5نماگر 

 : 5نحوه ارزیابی و فرمول سنجش نماگر

 پیوس  الف انتهای این محور ارائه گردییه اس     5نحوه محاسبه و راهنمای ارزیابی این نماگر در بنی 

 6امتیاز:  سازی( نماگر )عنوان: آموزش و فرهنگ 

 :  6نحوه ارزیابی و فرمول سنجش نماگر

 پیوس  الف انتهای این محور ارائه گردییه اس    6نحوه محاسبه و راهنمای ارزیابی این نماگر در بنی 

 مستندات قابل قبول)ارائه شده از سوی دستگاه(:
 ثبت موارد درخواستی در  سامانه مدیریت سبز   •

   خروجی سامانه مدیریت سبز سازمان حفاظت از محیط زیست استان •

 شرایط عدم مصداق:  

 نیارد.   مصیاق   عیم

 مستندات قانونی شاخص:  
 ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی38بند )ز( ماده ) •
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 پیوست الف 

 :نحوه محاسبه نماگرهای شاخص اجرای برنامه مدیریت سبز

بییا لحییاظ ضییرایب   گانههای ششی اجرایی بر اساس مجموع امتیازا  شاخصهاهارزیابی اجرای مییری  سبز در دستگا

 باشی.امتیاز می 60ی اجرایی  هاهشود. حیاکثر امتیاز مییری  سبز در دستگااهمی  به شرح جیول زیر، محاسبه می

 شاخص

 )نماگر(

مییری  مصرف  

 آب 

 ( 1)نماگر 

مییری   

 انرژی مصرف 

 ( 2)نماگر 

مییری   

 پسمانی 

 ( 3)نماگر 

مصرف سوخ  

 وسائل نقلیه 

 ( 4)نماگر 

ها و  ساختما  

 تجهیزا  

 ( 5)نماگر 

آموزش و 

 سازیفرهنگ

 ( 6)نماگر 

1β=030 ضریب اهمیت  300=β2 100=β3 100=β4 100=β5 100=β6 

 )مدیریت مصرف آب ( : 1نماگر ارزیابی   روش .1

 (SWI) آب مصرف شاخص نحوه محاسبه امتیاز

SWI= 
β1

𝐖𝐈
 

WI= 
𝐶𝑊1(1−0.5𝛾)

(𝑊0∗𝑁)
 

WI= شاخص مصرف آب 

N= تعداد کارکنان 

CW1= مصرف ساالنه آب منطبق بر کنتور آب 

β1 = ضریب اهمیت شاخص آب 

γ =  سهم آب بازچرخانی شده نسبت به آب مصرفی(0 ≤ γ < 1) 

CW1(1-0.5γ) ≤ (W0*N) 

( ساختمان/مجتمع/واحد مربوطههه 0W=12های اداری )یک متر مکعب به ازای هر نفر در ماه( )ه آب در ساختمانالگوی مصرف ساالن

 باشد.  می

شود:فرمول زیر استفاده میبرای ارزیابی بیش از یک ساختمان/مجتمع/ واحد، از تبصره:   

𝑆𝑊𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅ = 
𝛴(𝑆𝑊𝐼𝑖∗𝑁𝑖)

𝑁
 

Ni= تعداد کارکنان هر ساختمان 

N= هاتعداد کارکنان کل ساختمان  
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 160امتیاز محور: 

    )مدیریت مصرف آب( 1راهنمایی ارزیابی نماگر 

سهم آب بازچرخانی شههده، بههه میههران مصههرف این شاخص بر اساس نسبت مصرف ساالنه آب منطبق بر کنتور آب با احتساب نصف  

های الگوی ساالنه با توجه به تعداد کارکنان با اعمال ضریب اهمیت شاخص مصرف آب در ارزیابی اجرای مدیریت سبر در سههاختمان

 شود.اداری محاسبه می

( ساختمان/مجتمع/واحد مربوطههه 0W=12های اداری )یک متر مکعب به ازای هر نفر در ماه( )ه آب در ساختمانالگوی مصرف ساالن

 باشد.  می

شود در صورتیکه مصرف ساالنه آب کمتر از الگوی مصرف ساالنه آب بر اساس تعداد کارکنان باشد، معادل آن منظور می(  1تبصره  

 خواهد بود. 300و حداکثر امتیاز این شاخص معادل 

 شود.سهم آب بازچرخانی شده نسبت به آب مصرفی بر اساس گواهی صادره وزارت نیرو تعیین می  (2تبصره 

مصرف آب شرب برای فضای سبر ممنوع است. در صورت استفاده از آب چاه برای آبیاری فضای سههبر، دسههتگاه اجرایههی (  3تبصره  

باشد و وزارت نیرو مکلف اسههت از مصههارف جیرمجههاز برداری میوانه بهرهملرم به نصب کنتور هوشمند حجمی آب و اخذ پر

شود. تشخیص این امههر جلوگیری نماید. در جیر این صورت، امتیاز دستگاه اجرایی در شاخص مصرف آب صفر محسوب می

 باشد.با وزارت نیرو می

های الزم در خصههو  نامه، نسبت به انجام بررسههیماه از تاریخ تصویب این آیین  6وزارت نیرو موظف است حداکثر طی  (  4تبصره  

های اداری اقدام و در صورت لروم پیشنهاد اصالحی را به هیات دولههت جهههت بررسههی و تعیین الگوی مصرف آب ساختمان

اسههاس ایههن ی اجرایی بههر  هاهنامه ارائه نماید. تا زمان تعیین الگوی جدید، اجرای مدیریت سبر در دستگااعمال در این آیین

 پذیرد.روش صورت می

 

 %30امتیاز نماگر از امتیاز شاخص:  سهم 

  



 )سطح: استانی( 1399های عمومی سال  نامه ارزیابی شاخصشیوه 
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  )مدیریت مصرف انرژی( : 2نماگر ارزیابی   روش .2

 (SEI) انرژی  مصرف شاخص نحوه محاسبه امتیاز

SEI= 
β2

EI
 

EI =
𝑆𝐸𝐶1(1 − 2α)

𝑆𝐸𝐶0 
 

SEC1 = 
(APC)∗3.7+(AGC)∗10.47

A
 

β2 = ضریب اهمی  شاخص انرژی 

SEC1= مصرف ویژه انرژی در سال ارزیابی کیلووا  ساع  بر متر مربع()  

SEC0= مصرف ویژه انرژی الگو )کیلووا  ساع  بر متر مربع(  

APC= مصرف برق سال ارزیابی  )کیلووا  ساع (  

= ضریب ارزش برق بر اساس رانیما  متوسط نیروگاهی کشور )بر اساس رانیما  متوسط نیروگاهی کشور و ضریب  3.7

 تبییل انرژی اولیه الکتریکی( 

α= های تجیییپذیر نسب  به مصرف انرژیسهم تولیی انرژی  (0 ≤ α < 0.5) 

AGC= )مصرف گاز سال ارزیابی  )متر مکنب  

= ضریب تبییل متر مکنب گاز به کیلووا  ساع  )بر اساس متوسط ارزش حرارتی گاز و تبییل به واحی کیلووا   10.47

   ساع ( 

SEC1(1-2α) ≤ SEC0 

A=  زیربنای حرارتی ساختما 

: عبار  اس  از مساح  فضای کنترل شیه مجهز به تجهیزا  گرمایشی و سرمایشی به متر زیربنای حرارتی ساختمان

 مربع.

 شود:برای ارزیابی بیش از یک ساختما /مجتمع/ واحی، از فرمول زیر استفاده میتبصره: 

𝑆𝐸𝐼̅̅ ̅̅ ̅= 
𝛴(𝑆𝐸𝐼𝑖∗𝐴𝑖)

𝐴
 

Ai= مساح  حرارتی هر ساختما  بر حسب متر مربع  

A=  هامساح  حرارتی کل ساختما   
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   (انرژی  مصرف  مدیریت)  2 نماگر ارزیابی   راهنمایی 

های تجدیدپههذیر بههه میههران دو سهم تولید انرژیمصرف ویژه انرژی در سال ارزیابی پس از کسر این شاخص بر اساس نسبت عکس  

های مصرف ویژه انرژی الگو با اعمال ضریب اهمیت شاخص مصرف انرژی در ارزیابی اجرای مدیریت سبر بههرای سههاختمانبرابر، به  

های تمانشود. مصرف ویژه انرژی در سال ارزیابی معادل مصرف انرژی قبوض برق و گاز مصرفی هر یک از سههاخاداری محاسبه می

 باشد.اداری با لحاظ ضرایب تبدیل مربوطه می

در صورتیکه میران مصرف ویژه انرژی در سال ارزیابی کمتر از میران مصرف ویژه انرژی الگو باشههد، معههادل آن منظههور (  1تبصره  

 خواهد بود. 30شود و حداکثر امتیاز این شاخص معادل می

 شود.سبت به مصرف انرژی بر اساس گواهی صادره وزارت نیرو تعیین میهای تجدیدپذیر نسهم تولید انرژی  (2تبصره 

گانه منههدرد در برای هر متر مربع زیربنای حرارتههی سههاختمان بههر اسههاس منههاطق هشههتمصرف ویژه انرژی الگو  میران    (3تبصره  

( بههه تفکیههک 14254ISIRIتعیین معیههار مصههرف انههرژی و دسههتورالعمل برچسههب انههرژی )    -های جیرمسکونیاستاندارد ساختمان

 شود.بارگذاری میدرگاه مدیریت سبر« شهرستان توسط سازمان با همکاری سازمان هواشناسی کشور تهیه و در »

  

 %30امتیاز نماگر از امتیاز شاخص :  سهم

  



 )سطح: استانی( 1399های عمومی سال  نامه ارزیابی شاخصشیوه 

 « نظارت و ارزیابی »  محور

 160امتیاز محور: 

 (پسماند)مدیریت   : 3نماگر ارزیابی   روش .3

 (WMIنحوه محاسبه امتیاز شاخص مدیریت پسماند عادی )

WMI= C*β3 

C= 1 )در صورت دارا بودن گواهی تفکیک پسماند( 

C= 0 )در صورت نداشتن گواهی تفکیک پسماند( 

β3 = ضریب اهمیت شاخص پسماند 

شود:برای ارزیابی بیش از یک ساختمان/مجتمع/ واحد، از فرمول زیر استفاده میتبصره:   

WMI̅̅ ̅̅ ̅̅ = 
𝛴(𝑊𝑀𝐼𝑖∗𝐴𝑖)

𝐴
 

WMIi=  ساختمان/مجتمع/واحدامتیاز مدیریت پسماند  

Ai= مجتمع/واحد/زیربنای هر ساختمان  

A= هازیربنای کل ساختمان  

 

    (مدیریت پسماند: )3راهنمایی ارزیابی نماگر 

شاخص مدیریت سبر در پسماند عادی، استقرار و اجرای تفکیک پسماندها در سه دسته کاجذ، تر و سههایر مههواد )شیشههه، پالسههتیک و 

سههازمان مههدیریت پسههماند  یههربط   گانه به شهرداری/باشد و دستگاه اجرایی موظف است زباله را بصورت تفکیک شده سهمیفلرات(  

 تحویل دهد و از شهرداری گواهی مدیریت پسماند دریافت نماید.

 باشد.دی میهای اخذ شده توسط دستگاه در ضریب اهمیت شاخص مدیریت پسماند عاامتیاز این شاخص حاصل ضرب جمع گواهی

 باشند.روز می 10ها/ سازمان مدیریت پسماند  یربط، موظف به ارائه پاسخ دستگاه اجرایی حداکثر ظرف شهرداریتبصره: 

 %10امتیاز نماگر از امتیاز شاخص :  سهم 

  



 )سطح: استانی( 1399های عمومی سال  نامه ارزیابی شاخصشیوه 

 « نظارت و ارزیابی »  محور

 160امتیاز محور: 

 مصرف سوخت وسائط نقلیه : 4روش ارزیابی نماگر .4

 (SFC) امتیاز شاخص مصرف سوخت وسائل نقلیه

 

SFC= 
𝐹𝐶𝑖∗𝛽4

𝐹𝐶
 

FCI=و معاینه فنی B تعداد خودروهای دارای رتبه 

β4 = نقلیه لضریب اهمیت شاخص مصرف سوخت وسائ  

FC=   تعداد کل خودروهای مالکیتی 

 شود:برای ارزیابی بیش از یک ساختمان/مجتمع/ واحد، از فرمول زیر استفاده میتبصره: 

𝑆𝐹𝐶̅̅ ̅̅ ̅= 
𝛴(𝑆𝐹𝐶𝑖∗𝐶𝑖)

𝛴𝐶𝑖
 

Ci= تعداد خودرو مالکیتی هر ساختمان/مجتمع/واحد 

 

    (مصرف سوخت وسائل نقلیه) 4راهنمایی ارزیابی نماگر

مطابق با استانداردهای ملی مربوطه  Bبایست از نظر معیار برچسب انرژی، حداقل رتبه خودروهای سواری مالکیتی دستگاه اجرایی می

های حمل و نقل طرف را احراز نموده و معاینه فنی سبر )برتر( را در چارچوب مقررات مربوط داشته باشند و خودروهای سواری شرکت

 های مربوط درد و کنترل شوند.و معاینه فنی سبر )برتر( داشته و در قرارداد Cه قرارداد نیر حداقل رتب

نقلیه نسههبت  لدر ضریب اهمیت شاخص مصرف سوخت وسائ و معاینه فنی Bامتیاز این شاخص حاصل تعداد خودروهای دارای رتبه 

 باشد.به تعداد کل خودروهای مالکیتی دستگاه اجرایی می

 

 %10امتیاز نماگر از امتیاز شاخص :  سهم 

  



 )سطح: استانی( 1399های عمومی سال  نامه ارزیابی شاخصشیوه 

 « نظارت و ارزیابی »  محور

 160امتیاز محور: 

 ها و تجهیزات  ساختمان : 5روش ارزیابی نماگر .5

 (SBI)محاسبه امتیاز شاخص ساختمان و تجهیزات  

SBI=
𝛴𝐶𝐼𝑖∗β5

4
 

β5 = ضریب اهمیت شاخص ساختمان و تجهیرات 

C1- مطابق استاندارد ملی دارا بودن گواهی( نامه معاینه فنی موتورخانه ساختمانISIRI 16000 ) 

C2- ( 50001نامه مدیریت انرژی )مطابق استاندارد ایرو دارا بودن گواهی 

C3-   آیین اساس  بر  ساختمان  انرژی  فنی  ممیری  گرارش  بودن  صرفه دارا  اجرایی  ساختماننامه  در  انرژی  مصوب جویی   ها 

1396.10.12 

C4-  14254دارا بودن برچسب انرژی ساختمان مطابق با استاندارد ملی 

 های فوق برای هر ساختمان امتیاز یک و نداشتن آن امتیاز صفر دارد. داشتن هر یک از گواهی  (1تبصره 

 شود:میبرای ارزیابی بیش از یک ساختمان/مجتمع/ واحد، از فرمول زیر استفاده (  2تبصره 

𝑆𝐵𝐼̅̅ ̅̅ ̅= 
𝛴(𝑆𝐵𝐼𝑖∗𝐴𝑖)

𝐴
 

Ai= مجتمع/واحد/زیربنای هر ساختمان  

A= هازیربنای کل ساختمان  

 )ساختمان ها و تجهیزات( 5راهنمایی ارزیابی نماگر

هههای چهارگانههه زیههر در ضههریب اهمیههت شههاخص سههاختمان و امتیاز این شاخص از میانگین مجموع امتیاز حاصل از داشههتن گواهی

 شود.تجهیرات حاصل می

C1- مطابق استاندارد ملی دارا بودن گواهی( نامه معاینه فنی موتورخانه ساختمانISIRI 16000) 

C2- (50001نامه مدیریت انرژی )مطابق استاندارد ایرو دارا بودن گواهی 

C3-  ها مصههوب نههرژی در سههاختمانجویی انامههه اجرایههی صههرفهدارا بودن گرارش ممیری فنههی انههرژی سههاختمان بههر اسههاس آیین

1396.10.12 

C4-  14254دارا بودن برچسب انرژی ساختمان مطابق با استاندارد ملی 

 های فوق برای هر ساختمان امتیاز یک و نداشتن آن امتیاز صفر دارد. داشتن هر یک از گواهی  (1تبصره 

مقههررات ملههی سههاختمان  19بایست مطههابق مبحهه  اجرایی دولتی میی هاهاحداث هر گونه بنا و ساختمان توسط دستگا(  2تبصره  

 باشد.



 )سطح: استانی( 1399های عمومی سال  نامه ارزیابی شاخصشیوه 

 « نظارت و ارزیابی »  محور

 160امتیاز محور: 

باست گواهی/ تاییدیه/ عالمههت اسههتاندارد ملههی کشههور را داشههته باشههد و خرید تجهیرات جدید توسط دستگاه اجرایی می(  3تبصره  

 باشد.به میمسئولیت آن بر عهده رییس دستگاه اجرایی و نظارت بر آن بر عهده  یحساب یا مقام مسئول مشا

 

 %10امتیاز نماگر از امتیاز شاخص :  سهم 

  



 )سطح: استانی( 1399های عمومی سال  نامه ارزیابی شاخصشیوه 

 « نظارت و ارزیابی »  محور

 160امتیاز محور: 

 سازیآموزش و فرهنگ : 6نماگر ارزیابی   روش .6

 (TP) امتیاز شاخص آموزش و فرهنگ سازی محاسبه نحوه

 

TP= 
𝑁𝑇∗𝛽6

𝑁∗8
 

NT= (شده های آموزشی صادرساعت آموزش دیده بر اساس گواهی -نفر) کالس تعداد نفر در کالس* مدت زمان    

β6 = سازیضریب اهمیت شاخص آموزش و فرهنگ  

N= تعداد کل کارکنان 

شود:برای ارزیابی بیش از یک ساختمان/مجتمع/ واحد، از فرمول زیر استفاده میتبصره:   

TP̅̅̅̅ = 
𝛴(𝑇𝑃𝑖∗𝑁𝑖)

𝑁
 

Ni= تعداد کارکنان هر ساختمان 

N= تعداد کل کارکنان 

    6راهنمایی ارزیابی نماگر 

ساعت دوره آموزشی با عنوان مههدیریت سههبر  8ی اجرایی، برگراری هاهسازی اجرای مدیریت سبر در دستگاشاخص آموزش و فرهنگ

 باشد.در سطح مدیران وکارکنان دستگاه اجرایی می

اجرایههی بهها اعمههال  کههل کارکنههان دسههتگاهساعت آموزش   8ساعت آموزش دیده به مجموع    -امتیاز این شاخص از نسبت گواهی نفر

 شود.سازی حاصل میضریب اهمیت آموزش و فرهنگ

 ها و راهنماهای تهیه شده توسط سازمان مشخص خواهد شد.دستورالعملی آموزشی در هاهمحتوای دورتبصره: 

 

 %10امتیاز نماگر از امتیاز شاخص :  سهم 

 

 

 


