
                                                                

 

 

 
                                               

 01شماره ویرایش:  99زمستان  بندي/مژگان شریفیانریزي و رتبهکننده: گروه برنامهتهیه

 

 گرین متریک بنديمعرفی نظام رتبه   

 :مهمقد

ها است جهان با مشکالت و مسائل زیاد زیست محیطی مانند گرم شدن کره زمین، کمبود منابع آبی، افزایش سال
مسائلی آموزش عالی و اي و کاهش منابع طبیعی مواجه است که براي جلوگیري از بروز چنین گازهاي گلخانه

توانند نقش بسزایی در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست داشته هاي تحقیقاتی مراکز دانشگاهی میفعالیت
 باشند.

اقدام به ارزیابی و رتبه بندي دانشگاه  2010دانشگاه اندونزي با هدف ترویج پایداري در آموزش عالی، از سال 
خص هاي مرتبط با مسایل زیست محیطی در دانشگاه ها نموده است. در این هاي جهان بر اساس معیارها و شا

بندي رتبه بندي تالش براي داشتن فضاي سبز و تالش براي افزایش آن مهم می باشد. در وآقع آنچه در این رتبه
نه االسگیرد، جایگاه دانشگاه در حفظ محیط زیست و تاثیر آن در پایداري محیط است. مورد سنجش قرار می

مؤسسه برتر بر روي وب  500شوند که فهرست بندي ارزیابی میهزار مؤسسه توسط این نظام رتبه 10بیش از 
 شود.منتشر می

 
 هدف:

  چشم هاي دانشگاهی فراهم آورده وگذاران در محیطابزاري براي جلب توجه مدیران و سیاست» متریکگرین«
 کند.ارائه می پایدار توسعه و زیست محیط کنونی هاي سیاست و وضعیت از جامع اندازي

 
 )2010(  1389زمان شروع:   

 
 ها: شرح و وزن سنجه

  کند.ها استفاده میبندي مؤسسهبراي رتبهزیر به شرح جدول  شش شاخص کلیدياز » متریکگرین«

 
 



                                                                

 

 

 
                                               

 01شماره ویرایش:  99زمستان  بندي/مژگان شریفیانریزي و رتبهکننده: گروه برنامهتهیه

 

 گرین متریک بنديمعرفی نظام رتبه   

 وزن شاخص معیار

 
موقعیت و 

 زیرساخت
 

 نوع مؤسسه آموزش عالی

 تعداد سایت هاي دانشگاه

 کل محوطه دانشگاه (متر مربع)

 ها (متر مربع)کل محوطه اصلی محوطه ساختمان

 هاي اصلی محوطه دانشگاه (متر مربع)کل ساختمان

 کل ساختمان پردیس اصلی ساختمان هوشمند (متر مربع)

 پارکینگ کل (متر مربع)

 کل مساحت دانشگاه تحت پوشش گیاهی جنگلی (درصد)

 اه (درصد)گیاهی دانشگ کل مساحت پوشش

 کل مساحت دانشگاه براي جذب و ذخیره آب در کنار جنگل و پوشش گیاهی (درصد)

 وقت و تمام وقت)تعداد کل دانشجویان (پاره

 تعداد کل کارکنان هیئت علمی و غیرهیئت علمی

 بودجه دانشگاه براي توسعه و محیط زیست در یک سال

 
 
 
15%  

 
 
 
 
 
 

نرژي و ا

تغییرات 

 اقلیمی

 جایگزینی وسایل انرژي کارآمد 

 هاي هوشمند دانشگاهساختمان

 تعداد منابع تجدیدپذیر

 مصرف برق در هر سال (در کیلو وات ساعت)

 نسبت تولید / تولید انرژي تجدیدپذیر نسبت به کل مصرف انرژي در سال

 عناصر پیاده سازي ساختمان سبز 

 ايبرنامه کاهش گازهاي گلخانه

 مقیاس متریک تنماه گذشته، در  12در  CO2انتشار 

21%  

 



                                                                

 

 

 
                                               

 01شماره ویرایش:  99زمستان  بندي/مژگان شریفیانریزي و رتبهکننده: گروه برنامهتهیه

 

 گرین متریک بنديمعرفی نظام رتبه   

 وزن شاخص معیار

مدیریت 

 پسماند

 برنامه براي کاهش استفاده از کاغذ و پالستیک در دانشگاه

 هاي دانشگاههاي بازیافت براي زبالهبرنامه

 هاي سمیتفکیک و دفع زباله

 تفکیک و دفع زباله هاي آلی

 هاي معدنیتفکیک و دفع زباله

 دفع فاضالب

81%  

 

 آب

 اجراي برنامه ذخیره آب

 سازي برنامه بازیافت آبپیاده

 تانک توالت، و غیره)استفاده از لوازم کارآمد آب (شیر آب، فالش

 تصفیه آب

01%  

 

 حمل و نقل

 تعداد خودروهاي متعلق به دانشگاه

 تعداد خودروهایی که روزانه وارد دانشگاه می شوند.

 شوند.دانشگاه میهایی که روزانه وارد تعداد موتورسیکلت

 هاي دانشگاه تعداد اتوبوس

 تعداد متوسط مسافران هر اتوبوس

 ها در محوطه دانشگاهتعداد سفرهاي روزانه اتوبوس

 هایی که روزانه وارد دانشگاه می شوند.تعداد دوچرخه

 هاي دانشگاهنوع پارکینگ

 سال  3کاهش پارکینگ براي وسایل نقلیه خصوصی ظرف مدت 

 راي کاهش وسایل شخصی در محوطه دانشگاهابتکارات ب

 روي در محوطه دانشگاهسواري و مسیرهاي پیادههاي مربوط به دوچرخهسیاست

 شده توسط یک وسیله نقلیه در هر روز در محوطه دانشگاه (کیلومتر)مسافت تقریبی طی

81%  
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 گرین متریک بنديمعرفی نظام رتبه   

 وزن شاخص معیار

آموزش و 

 پژوهش

 توسعه در دانشگاهتعداد واحدهاي درسی ارائه شده مرتبط با محیط زیست و 

 شدههاي ارائهتعداد کل درس

 کل منابع تحقیقاتی اختصاص یافته به تحقیقات زیست محیطی و پایداري (دالر آمریکا)

 کل منابع تحقیقاتی (به دالر آمریکا)

 تعداد انتشارات علمی در مورد محیط زیست و توسعه 

 تعداد رویدادهاي علمی مربوط به محیط زیست و توسعه

 هاي دانشجویی مربوط به محیط زیست و پایداريتشکل تعداد

 ایجاد وب سایت محیط زیست و توسعه دانشگاه

 ارائه گزارش پایداري

81%  

 

 
 

 منبع:
http://greenmetric.ui.ac.id 

http://greenmetric.ui.ac.id/

