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در راستای اجرای و  ( 1395)ابالغی سال فناوری،تحقیقات و وزارت علومدستورالعمل مدیریت سبز  مطابق با دستتورالعمل این  :قدمهم -7

تبدیل  منظوربه( 1384)مصتتوب ستتال  هاریت پستتماندیاجرایی قانون مد نامهآیین( و 1383)مصتتوب ستتال هامدیریت پستتماندقانون 

 و دستورالعملهای تحت نظارت این وزارتخانه موظف به رعایت این دانشگاه .است شدهتهیهستبز   هاییدانشتگاه کشتور به   هایدانشتگاه 

 .باشندمیآن  برایایجاد بستر اجرایی مناسب 

 هک اکتیو رادیو پسماندهای جز به)ی تولیدی ه روش مدیریت بهینه انواع پسماندهاارائ دستورالعملاین هدف از تدوین و اجرای  :هدف -2

های تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد دانشتتگاهستتط  در  (باشتتدمی آن مدیریت دار عهده اتمی انرژی ستتازمان

 اندپستتم ستتمیت رستتانی حداقل به ، استتتفاده مجدد و بازیافت ومبدأ درجلوگیری از تولید، کاهش تولید، افزایش حداکثری تفکیک 

 .باشدمینهایی  عدف منظوربهها از دانشگاه شدهخارج

 زیرمجموعه فناوری و علم هایپارک و پژوهشتتی آموزشتتی، مراکز ،هادانشتتگاه تمامی دستتتورالعمل این کاربرد دامنه :کاربرددامنه  -9

 .شوددستورالعمل به اختصار دانشگاه نامیده میبوده که در این  فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 است: شدهگرفته کارات و تعاریف ذیل به حاصطال دستورالعملدر این  :تعاریف -4

 از و بوده انسان فعالیت از حاصل غیرمستقیم یا مستقیم طور به که شودمی گفته( فاضالب از غیر) گاز و مایع جامد، مواد به :پسمماند 

 .شودمی تلقی زائد ،تولیدکننده نظر

 گفته تولید مختلف منابع در طبیعی انفعاالت و فعل یا و انستتان روزمره هایفعالیت از حاصتتل پستتماندهای کلیه به :پسممماند عادی

 جهت همین به و نداشته مدیریت مراحل کلیه در خاص و ویژه مراقبت به نیاز آمیز،مخاطره ماهیت نداشتتن  دلیل به که شتود می

 .نمود مدیریت خود به مربوط ضوابط و هادستورالعمل با مطابق را پسماندها نوع این باید

 دلیل به که تولید مختلف منابع در طبیعی انفعاالت و فعل یا و انسان روزمره هایفعالیت از حاصل پسماندهای کلیه به :ویژهپسماند  

 زایی،رطانس سمیت، رسانی،زیان ،کنندگیتحریک اشتعال، قابلیت ،اکسیدکنندگی انفجار، قابلیت خواص از ییک حداقل بودن دارا

 بهداشتی مخاطرات ایجاد باعث ثانویه، ترکیبات تولید و زایی گاز ،3سایتوتوکسیکی ،2موتاژنیکی ،1ژنیکیترات ،زاییعفونت خورندگی،

 ردد.گاطالق می ،باشندمی مدیریت مراحل کلیه در خاص و ویژه مراقبت نیازمند و گردیده محیطیزیست و

وجود بازار فروش از قابلیت همچنین بازیافت و در سهولت  ،پستماندهایی که به دلیل قیمت مناسب به  پسمماند ششما ارزشممند:   

، PET4 و توان به ظروف پالستیکیبرای مثال می گردد.باشد اطالق میبرخوردار می المللیبینفروش باالیی در بازارهای داخلی و 

 نمود.و انواع کاغذ و مقوا اشاره  آلومینیومیهای قوطی

ساختاری از قابلیت بازیافت باال و یا سهولت بازیافت  هایویژگیپسماندهای خشکی که به دلیل به  پسمماند ششما ر ر ارزشمند:   

به  توانبرای مثال می گردد.و بازیافتی در بازار، خریدار ندارند اطالق می اولدستتتتبرخوردار نبوده و یا به دلیل قیمت پایین مواد 

 .اشاره کردو بستنی  اسنک تنقالت، انواعپالستیکی  هایلفافظروف شکسته چینی، ظروف حرارت دیده )پیرکس( و 

و پایش پس از دفع  دفع ،انتقال ،آوریجمع ،و پردازش سازیذخیره تولید، موظف عناصر بین منطقی ارتباط به :مدیریت پسماند

 .گرددمی القطا پسماند مدیریت پسماندها،

 پسماند موقت سازیذخیره آن حمل و آوریجمع زمان تا تولید مرحله از پس پسماند نگهداری هایروش کلیه به موقت: سازیذش ره

 مختلف هایظرفیت با مخازن از ایگسترده طیف از استفاده پسماند، نوع اساس بر پسماند سازیذخیره هایروش. گرددمی القطا

 .گرددمی شامل راو ...  ایشیشه ،فایبرگالسی کاغذی، فلزی، پالستیکی، انواع در

 یپسماندها انواع غیرمستقیم یا و مستقیم حمل و بارگیری برداشت، جهت اجرایی عملیات و هاروش کلیه به :پسماند آوریجمع

                                                           
1 Teratogenicity 
2 mutagenicity 
1 cytotoxicity 
1 Polyethylene Terephthalate 
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 .گرددمی القطا دفع و انتقال مبادی به تولید منابع از نشده یا و شده جداسازی

 به هاآن از گیریبهره و دهندهتشکیل اجزاء به پسماندها جداسازی به که بوده پسماندها پردازش عملیات از بخشی :پسماند بازیافت

 .ددگرمی القطا ،(کمپوست) آلی کود تولید یا و انرژی تولید و استحصال مجدد، تولید در ترکیبی مواد یا اولیه مواد عنوانبه

 دفع ،یابد کاهش ممکن حداقل به آن خطرات میزان کهنحویه ب تولیدی پسماندهای نهایی امحاء هایروش کلیه به :پسماند دفع 

 .گرددمی القطا پسماند

محور اصلی در آن  یط زیستی متفاوت بوده وحهای مبا آموزش زیادی تا حد پسماند مدیریتهای آموزش: وزش مدیریت پسمماند آم

ت و   بهداشافزایش سط ،اههزینهکه نتیجه این برخورد در کاهش  ایگونهبه بوده، هاپستماند  با تولیدکنندهنحوه برخورد صتحی   

 .ازیافت و دفع نهایی متجلی گرددب و انتقال، آوریجمع، سازیذخیرهدر مراحل مختلف  ایمنی مدیریت پسماند

رای مثال ب شود.اطالق می ،گردد ویژهپسماندهای عادی و باعث کاهش کمّی تولید  گونه فعالیتی کهبه هر :جلوگ ری از تول د پسماند

استتفاده از ظروف چند بار مصرف  استاس نیاز و ستفارش مشتتری و یا     برغذا  ارائهمناستب در طب  غذا و   ریزیبرنامهتوان به می

 .دنمواشاره  بارمصرفیکظروف  ارائهعدم و  هاای در مناسبتچینی و شیشه

ه توان بمی مثال عنوانبه گردد.اطالق می، دشو پستماند ستمیت  میزان به هرگونه فعالیتی که باعث کاهش  :کاهش سمم ت پسمماند  

و استفاده از  جیوهحاوی های باطری جایبههای لیتیومی باطری استتفاده از  ،زیستت محیطاستتفاده از مواد شتیمیایی ستازگار با    

 .اشاره کردای جیوه جایبه )الکلی( های مایع رنگیدماسنج

بستن ایمن  وود به بند جمع شونده جهت گره خدستگیره در قسمت باالیی  جایبهه کهای پالستیکی کیسه :بنددارک سه پالست ا 

های دستگیره دار تری نستبت به کیسه باال ستازی ذخیرهاز قابلیت  بنددارهای هستتند. در دو حجم یکستان، کیسته    زکیسته مجه 

 .باشندمیبرخوردار 

موجتب تولیتد    درنهایتت  هتا آناعتم کته عملکترد     طتور بته اخت  و مکتان و فعالیتت     طتور  بته بته هتر فترد     :منابع تول مد پسمماند  

اداری،  مراکتز  ،منتازل وان بته  تت تترین منتابع تولیتد پستماند متی     از مهتم . شتود اطتالق متی   ،گتردد  ویژهعادی و  انواعپسماند در 

 .تجاری و آموزشی در شهرها اشاره کرد

 منابع تول د پسماندها -5

 شرح زیر برشمرد:توان به را می هااصلی تولید پسماند در دانشگاه منابع طورکلیبه

 ؛سراهاهای دانشجویی و مهمانخوابگاه 

 ؛(هاسرویسسلفها )رستوران 

 ؛های اداری و آموزشیساختمان 

  ؛(روب و رفت های باز )پسماند ناشی ازمحوطهفضای سبز و 

 اماکن تجاری؛ 

 ؛هابوفه 

 ؛هاها و کارگاهآزمایشگاه 

 ؛هاگلخانه و هاها، جنگلهای کشاورزی، باغزمین 

 ؛مراکز پرورش دام، طیور و ماکیان 

 ؛چاپخانه و انتشارات 

 ؛های کنفرانساماکن ورزشی و سالن 

 ؛هادرمانگاه 
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نبوده و ممکن است عالوه بر موارد  ذکرشدهمحدود به موارد و مراکز آموزش عالی ها منابع تولید پسماند در دانشگاه الزم به ذکر است که

یه منابع باید کل این مراکزدر  های جامع مدیریت پسماندمنابع دیگری برای تولید پسماند شناسایی شود. بدیهی است در اجرای طرح یادشده

 ارائه گردیده است. 1-منابع فوق در جدول از مبادی تولید پسماند در هر یکبا توجه به اهمیت موضوع  تولید مدنظر قرار گیرند.



 

4 

 

 کشور های دانشگاه در پسماند د تول یمباد نیمهمتر-7 جدول
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                           سراهامهمانهای دانشجویی و شوابگاه

                           هاسرویسسلفو  هارستوران

                           اداری و آموزشی هایساشتمان

                           باز هایمحوطه

                           اماکن تجاری

                           هابوفه

                           هاکارگاهو  هاآزمایشگاه

                           هاگلخانه و هاها، جنگلهای کشاورزی، باغزم ن

                           مراکز پرورش دام، ط ور و ماک ان

                           چاپخانه و انتشارات

                           کنفرانس هایسالناماکن ورزشی و 

                           هادرمانگاه
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 انواع پسماند -6

  دنشوتقسیم می ویژههای مختلف به دو گروه عادی و بر اساس ماهیت و ویژگی هادانشگاه در شده تولیدپسماندهای. 

  باشندمی تقسیمقابلپذیر( دفساپسماندهای خشک و تر ) دسته دوپسماندهای عادی به. 

  دنشوتقسیم می ارزشمند غیرپسماندهای خشک ارزشمند و خشک  دسته دوپسماندهای خشک نیز به. 

  وندشمیچوب و سرشاخه( تقسیم  مانندمواد غذایی( و دیر فسادپذیر ) مانندزود فسادپذیر ) دسته دوپسماندهای تر به همچنین. 

  اندبندی شدهبه سه دسته به شرح زیر تقسیمتولید، بسته به منابع  نیز ویژهپسماندهای  دستورالعملدر این: 

  ای تولید پسمانده مبادیروزانه و در  صورتبه: پسماندهایی که توسط تولیدکنندگان پسماندهای عادی و یژه شانگیوپسماندهای

ق های تزریها، تیغ و سرنگباطری، افشانهانواع های بهداشتی، سرویسویژه توان به پسماندهای برای مثال می شوند.عادی تولید می

 .نموداشاره 

    لحاظ ازو فرایندهای آزمایشگاهی که  ها، کارگاههای صنعتیپستماندهای ناشی از فعالیت به : پسمماندهای شم م ایی و صمنعتی 

ایعات )مانند ض بوده برخوردارو خورندگی  پذیری انفجار، پذیریاشتعال، سمیت، پذیریواکنشبوده و یا از قابلیت شتیمیایی ناپایدار  

 گردد.اطالق می ،به مدیریت خاصی نیازمندند، سموم باغبانی و ...( و کنندهضدعفونی موادها، ها، رنگاسیدها و بازها، حالل

 وانات الشه و تلفات حی های علوم پزشکی و سایر علوم وابسته وفعالیت آزمایشگاهپسماندهای ناشی از به : پسماندهای ب مارستانی

وان ت. برای مثال میشوداطالق می دار باشندرایی به انسان برخویفیزیکی و شیم هایآسیبو  زاییعفونت، زاییکه از خاصیت بیماری

 ،های جراحیخون و ادرار، تیغ هایمیکروبی، نمونه کشتتتهای محیط، شتتدهقطعهای تشتتری ، اندام و عضتتوهای  پستتماند اتاقبه 

 .دنموهای تزریق و داروها اشاره سرنگ

 

 آنال ز ف زیکی پسماندها -1

 جهت ،باریکدر ادامه هر دو سال  و اجرای طرح ( در سال اولفصلهر در میانه ) در طول سال بار 4 عادی یپستماندها  کمی و کیفیآنالیز 

اندهای فیزیکی پسم دستورالعمل انجام آنالیز) باشدالزامی میها در دانشگاه مدیریت پسماندستیستم نوین  تر هر چه دقیق جرایاو  قرارتاست 

سترانه تولید پستماند در دانشگاه تعیین و   بر استاس نتیجه آنالیز فیزیکی باید  الزم به ذکر استت که   .(استت  شتده ارائه 1 عادی در پیوستت 

شتتورای راهبری مدیریت ستتبز دانشتتگاه موظف به  همچنین  ارائه شتتود. ستتاله 5 دورهیک  طیآن  کاهش منظوربه الزم هایریزیبرنامه

ای از نمونهنیز  5در پیوستتت . باشتتدنتیجه آنالیز فیزیکی پستتماندها میهای مدیریت پستتماند با استتتفاده از اندازی بانک اطالعاتی دادهراه

 است. شده ارائههای مدیریت پسماند جهت ایجاد بانک اطالعاتی داده موردنیازاطالعات 

 

 هادر دانشگاه یریت پسماندمدهای اولویت -8

شرح زیر  به هایریت پسماند در دانشگاهمد مراتب)مطلوبیت باالتر برای اجرا(  هایاولویت ،با توجه به اصتول ستیستتم نوین مدیریت پسماند   

 :گرددتعیین می

 ؛ی از تولید پسماندجلوگیر .1

 ؛پسماند و سمیت کاهش تولید .2

 ؛تولید مبدأسازی در  حجمکم، تنظیف و بی خطرسازیتفکیک، آبگیری،  .3

 ؛استفاده مجدد و بازیافت .4

 ؛دفع نهایی .5

 پایش پس از دفع. .6

بوده  الزامیها و واحدهای وابسته انشگاهدر دمدیریت پسماند سیستم نوین  سازیپیادهجهت اول  بندسه دقیق اجرای که  الزم به ذکر است

در خارج از دانشگاه و توسط مدیریت پسماند  مراتبسلسلههای مختلف ممکن است موارد چهارم تا ششم دانشتگاه  با توجه به ستیاستت   اما

 انجام پذیرد. حقوقی دیگر )پیمانکاران، شهرداری و ...(حقیقی و یا اشخاص 
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رالعمل آموزش مدیریت پسماند در دستو در این راستا بوده و لذامدیریت پستماند   الینفک ءجز، فرایند آموزش موارد فوقدر تمامی  تبصره:

 است. شده ارائه 2 در پیوستها دانشگاه

 هادر دانشگاه های مدیریت پسماندامات و توص هالز -3

 تول د مبدأ در سازیذش رهتفک ا و  -3-7

، پستتماندهااز گزند  زیستتتمحیطحفظ  کارهایراهیکی از استتت.  شتتدهتبدیل روزافزونروزه دفع مواد زائد جامد به معضتتلی با پیامدهای ام

 جهت به که ستا دازشپر یهاتکنیک از یکیپسماند  أمبد از تفکیک باشتتد.میو بازیافت  مبدأاز از طریق تفکیک  هاآنمدیریت صتتحی  

استفاده هر  منظوربهو تولیدی  هایپسماندکیفیت کمیت و با توجه به  رد.گیمی رتوتتتص سماندتتتپ تتتتیافزبابازیابی و  ییرااتتتک یشازتتتفا

 .باشدامی میزال 2 جدولبه شرح  ءپنج جزحداقل به های کشور دانشتگاه تولیدی در تفکیک زائدات  ،از اجزاء قابل بازیافت پستماند  بهترچه

قرار  ادهمورداستتتف مذکوردر جدول  ذکرشتتدهبنابراین با توجه به کمیت و کیفیت پستتماند تولیدی در نقاط مختلف باید ترکیبی از مخازن 

 1-نامه در شکلدر این شتیوه  شتده انجام بندیتقستیم مطابق  مبدأدر طرح تفکیک از  استتفاده  موردای از ترکیب رنگ مخازن نمونهگیرد. 

 ارائه گردیده است. 3آورده شده است. مشخصات مخازن ذخیره پسماند رایج در کشور نیز در پیوست 

 

 کشور یها دانشگاه در پسماند مبدأ از ا تفک مخازن مشخصات-2 جدول

 توض حات مخزن رنگ نوع پسماند ردیف

 یا طوسی مشکی (فسادپذیر) تر پسماندهای 1
باقیمانده مواد غذایی، پوست میوه،  نان خشک، شامل

 ساقه سبزیجات و ...

 آبی مقوا و کاغذ 2
اع کاال، انو بندیبستهانواع کاغذ تحریر، انواع کارتن 

 ...مقوا و 

 قرمز سایر و شیشه فلزات، 3
با ای انواع مرظروف فلزی انواع نوشیدنی، بطری شیشه

 ...و سس، منسوجات و 

 سبز پالستیک و الستیک 4
 و غذایی مواد پالستیکی بندیبسته ظروف انواع

 مصرفی، محصوالت سایر و کنندهپاکنوشیدنی، 
 ... و الستیکی و پالستیکی قطعات

 زرد پسماندهای ویژه 5

های انواع باتری، تونر و کارتریج پرینتر، المپ
مصرف و فلورسنت، بردهای الکترونیکی، قطعات کم

 و.. کامپیوتری
 ...ها و زائدات ویژه آزمایشگاه
 .و.. پسماندهای سرویس بهداشتی 
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 کشور های دانشگاه در پسماند مبدأ از ا تفک مخازن رنگ ب ترک-7 شکل

 د:نقرار گیر توجه موردموارد زیر باید ها در دانشگاه مبدأاجرای هرچه بهتر طرح تفکیک از  منظور به

   نصب برچسب و یا  ،چاپ بروشور و همچنین های آموزشتی برگزاری دورهموضتوع تفکیک، آبگیری، کاهش حجم و... باید از طریق

 د.شو رسانیاطالعمخازن به کاربران های ضد آب بر روی مخازن یا دیوار محل استقرار پوستر

   ه توصتتی (ترپستماندهای )رنگ مشتکی زن ابرای پوشتش مخ ( بنددار ترجیحاً)مقاوم  رنگ ستیاه  پالستتیکی  هایاستتفاده از کیسته

 د.شومی

     ردززن امخداخلی برای پوشش  شدهدرج "ویژهپسماند "مقاوم که بر روی آن واژه  رنگ زرد بندداراستتفاده از کیسته پالستتیکی 

 باشد.الزامی می رنگ

  گردد.توصیه می (بنددار ترجیحاًشفاف )پالستیکی  هایخشک استفاده از کیسه هایپسماندحاوی تخلیه مخازن برای 

  سط تو باریکهر دو هفته  سایر مخازنو  باریکای با استفاده از مواد شوینده حداقل هفته مشکیشستشوی درون و بیرون مخازن

 .نیروهای خدمات انجام شود

 ( محسوب گردیده و باید در فسادپذیرپسماند نان خشک جز پسماند تر )بهداشتی،  اصتول  از اطمینان و اصتولی  مدیریت منظوربه

 تخلیه گردد. رنگ مشکیمخازن 

  خوراک دام  عنوانبههایی چون علوم دامی، استفاده از نان خشک تازه )کپک نزده( وجود رشته واسطهبههایی که دانشتگاه تنها در

 .گرددبرای پسماند نان خشک توصیه می سفیدرنگو طیور وجود دارد استفاده از مخازن تفکیک 

   شود تا حد امکان از مخازن با حجم د اما توصتیه می اگرچه حجم مخازن رنگی بستته به میزان پستماند تولیدی متفاوت خواهد بو

 استفاده شود.در کنار یکدیگر یکسان 

 

 آوریجمع -3-2

 باشد.در کلیه اماکن الزامی میپسماندهای تر )فسادپذیر( روزانه  آوریجمع 

  ا سه یک تاز  آوریجمعفرایند  ،شرایط و امکانات موجود بسته به مقدار پسماند تولیدی و، شدهتفکیکدر مورد پسماندهای خشک

 .شودتوصیه میبار در هفته 
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 در  یریگتصمیمها و امکانات موجود زیرساختهمچنین و شرایط آب و هوایی و  ییکژبسته به ماهیت فیزیکی، شیمیایی و بیولو

 .پذیردصورت میمربوطه در هر دانشگاه متخص   بر اساس نظر کارشناسان ویژه پسماندهای آوریجمعخصوص زمان و دفعات 
 

 م انیموقت  سازیذش ره -3-9

 پسماندهای عادی -3-9-7

 های زیر باشد:دارای ویژگیباید  شدهتفکیکمیانی پسماندهای عادی  موقت سازیذخیرهجایگاه و اتاقک 

 باشد. مجهز حریق اعالن سنسور به اتاقک 

 گردد. نصب نشانیآتش هایکپسول اتاقک بیرونی هایدیوار روی بر 

 د.شو قفل متفرقه افراد ورود از جلوگیری جهت ورودی درب 

 گیرد. قرار دانشگاه انتظامات نیروهای اختیار در اتاقک ورودی درب اضافی کلیدهای 

 باشند. برخوردار شستشو قابلیت باید از اتاقک هایدیوار 

  د.شو فراهم هادیوار ترمناسب شستشوی امکان تا رفتهگ قرار زمین سط  از متر 8/1 از بیش ارتفاع در باید برق هایپریزکلید و 

 باشد. گرم آب سیستم دارایباید  اتاقک 

 باشد تهویه هایدستگاه و آفتاب مستقیم نور از دور. 

 باشد وآمد رفت از دور که گیرد قرار دانشگاه از اینقطه در االمکانحتی. 

 نباشد مراجعین معرض دید در که دشو انتخاب نحوی به باید موردنظر محل. 

  باشد ورودی درب به نزدیکتا حد امکان. 

 باشد تخلیه چاهک سمت به درصد یک شیبحداقل  دارای و شستشو قابل و مقاوم مصال  جنس از اتاقک کف. 

 باشد داشته وجود جایگاه کف و مخازن شستشوی جهت آب به دسترسی امکان. 

 نگردد وارد خسارتی سایر واحدها به احتمالی، سوزیآتش بروز صورت در تا شود رعایت ایمنی نکات. 

 ننماید ایجاد مجاورهای واحدها و ساختمان فراد حاضر درا برای مشکلی زیباشناختی و بهداشتی نظر از. 

 باشد مسقف صورتبه باید اتاقک. 

 باشد حشراتورود  برابر در هاهواکش مجرای پوشاندن منظوربه درپوش و مناسب تهویه دارای. 

 باشد ورگیرن ترجیحاً و مناسب روشنایی دارای. 

 باشد (مخازن راحت انتقال منظوربه) ورودی محل در برآمدگی یا پله فاقد. 

 باشد داشته وجود (تخلیه جهت) اتاقک محل به پسماند حمل خودروی تردد امکان. 

 باشد متر 3 باید پسماند سازیذخیره اتاقک ارتفاع حداقل. 

  مسیر به مجهزباید  مکان این هوایی، و آب شرایط نوع همه در سازییرهذخ محل به آالتینماش کلیه آسان دسترسی برای 

 .باشد( آسفالت) مناسب دسترسی

  انتقال و امکان شدهیکتفک هم از کامل طوربه باید انبارها این در (شدهیکتفک) مواد از یک هر برای شدهگرفته در نظر فضاهای 

 .باشد نداشته وجود فضا این در رواناب

 باشد کارگران برای آسان دسترسی دارای باید انبار محل. 

  باشد پرندگان وات حشر حیوانات، برای دسترسیرقابلغ باید انبار محل. 

  شود واقع غذایی مواد یسازآماده مناطق یا غذایی مواد فروشگاه نزدیکی در نباید انبار محل. 

   رفع گردند و شناسایی موذی جانوران ورود احتمالی هایراه تا گرفتهقرار بازرسی مورد ماهانه مراکز این پیرامون و کف. 
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 ویژهپسماندهای  -3-9-2

 باشد: زیرهای دارای ویژگیباید  شدهتفکیک ویژهی اموقت میانی انواع پسمانده سازیذخیرهجایگاه 

 باشد. مجهز حریق اعالن سنسور به اتاقک 

 گردد. نصب نشانیآتش هایکپسول اتاقک بیرونی هایدیوار روی بر 

 د.شو قفل متفرقه افرادورود  از جلوگیری جهت ورودی درب 

 گیرد. قرار دانشگاه انتظامات نیروهای اختیار در ورودی درب اضافی کلیدهای 

 باشند. برخوردار شستشو قابلیت از اتاقک هایدیوار 

 گردد. فراهم هادیوار ترمناسب شستشوی امکان تا گرفته قرار زمین سط  از متر 8/1 از بیش ارتفاع در باید برق کلید و پریزهای 

   ر در براب هاآنف وبندی یا ظرو وضعیت کلی بسته شتده  ستازی ذخیرهعوامل جوی  تأثیر از دور به یباید در محل ویژهپستماندهای

 .شرایط نامساعد آب و هوایی مثل باران، برف، گرما، تابش خورشید و نظایر آن محافظت شود

 و قابلیت  بوده نفوذناپذیرای ساخته شتوند که نسبت به رطوبت گونهباید به ویژهی پسماندها موقت میانی سازیذخیرههای جایگاه

 .دننگهداری آسان با شرایط بهداشتی مناسب را فراهم آور

 تبرید و محل تهویه و باید دور از محل خدمت کارکنان، آشپزخانه، سیستم ویژهپسماندهای  موقت میانی سازیذخیرههای جایگاه 

 .باشد کارکنان و دانشجویان آمد و رفت

  ممکن نباشد ویژهی پسماندها موقت میانی سازیذخیرهورود حشرات، جوندگان، پرندگان و ... به محل. 

  باید دارای تابلوی گویا و واض  باشد ویژههای پسماند موقت میانی سازیذخیرهمحل. 

  را فراهم کند ویژهی پسماندها زیستی تجزیهنباید امکان فساد، گندیدن یا  ویژههای ندپسما موقت میانی سازیذخیرهمحل. 

 در محیط رها شود هاآنها پاره و محتویات ای باشد که ظروف یا کیسهاین پسماندها نباید به شیوه موقت میانی سازیذخیره. 

  باشد وجود داشته موقت میانی سازیذخیرهدر انبار و نیز نور کافی در زمستان و تابستان  دماو تعدیل  امکان کنترل. 

  (باشد های مجاور وجود نداشتهجریان هوای طبیعی به بخش)امکان باشد خروجی هوای سیستم تهویه مناسب با کنترل دارای. 

  باشد داشته وجود زداییآلودگیمحل و نمودن ضدعفونی امکان تمیز کردن و. 

  جلوگیری شود ویژههای پسماند ریزی همرویفضای کافی در اختیار باشد تا از. 

  دفاضالب مناسب باش شبکهدارای سقف محکم و. 

  آسان باشد ویژههای پسماند نقل و حملدسترسی و. 

 باشد امکان بارگیری با کامیون، وانت و سایر خودروهای باربری وجود داشته.  

  شوی باشدکفمجهز به سیستم آب گرم و سرد و  باید موقت میانی سازیذخیرهمحل. 

 های شود باید فتتتضای کافی برای استتتتقرار سیستمانجام می موقت میانی سازیذخیرهخطرسازی در محل اتاقک چتتتنانچه بتتتی

 .فراهم باشد هادر محل نگهداری پسماند نظر مورد

  ستیستم حفاظتی واقع در یک محل   مجهز به هایمخزنل تواند شتام برای واحدهای کوچک می موقت میانی ستازی ذخیرهمحل

 .امن باشد

   ا ببه آن باید سیستم امنیتی مناسب و مطمئن داشته و ورود و خروج پسماند  ویژههای پستماند  موقت میانی ستازی ذخیرهمحل

  .نظارت مسئتول مربوطه صورت پذیرد

  صورت پذیرد بیماریشیوع عفونت و یا ایجاد ، جلوگیری از نشت منظوربه موقت میانی سازیذخیرهاز محل ای دورهبازدید. 

  در مورد )فاصله زمانی بین تولید و تصفیه یا امحا(  موقت میانی سازیذخیرهدر صورت عدم وجود سیستم سردکننده، زمان

  د:نباید از موارد زیر تجاوز کنپزشکی و علوم وابسته  ویژهپسماندهای 

 ؛ساعت در فصل گرم 48ساعت در فصل سرد و  72معتدل:  وهوایآب مناطق باالف ت        

 ؛ساعت در فصل گرم 24ساعت در فصل سرد و  48گرم:  وهوایآب مناطق باب ت        
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 باید با عالمت مشتتخصتته  نوع پستتماند شتتوند و محل نگهداری هر از یکدیگر نگهداری یپزشتتکی ویژه باید جدا انواع پستتماندهای

 .تعیین شود

  دنباش نفوذناپذیردارای پوشش مقاوم و باید شده  سازیذخیرهپسماندهای. 

 

 و دفع نهایی ، بازیافتچرششاستفاده مجدد، باز -3-4

ها استتتفاده مجدد، بازچرخش و دفع نهایی پستتماندهای مختلف تولیدی در دانشتتگاه منظوربهدر این بخش در خصتتوص راهکارهای ممکن 

 ارائه گردیده است. یمطالب

 شدهتفک اپسماندهای عادی  -3-4-7

 (فسادپذیرزود پسماندهای تر ) 3-4-7-7

 از: اندعبارت هاو دفع پسماندهای تر در دانشگاه ، بازیافتزچرخشاستفاده مجدد، با مختلف هایروش

 ؛های کمپوسترتولید کمپوست با استفاده از دستگاه 

  کمپوست؛ ورمی فرایندتولید کمپوست با استفاده از 

  ؛هوازیهای هاضم بیسامانهتولید بیوگاز در تولید کمپوست، گرما و الکتریسیته با استفاده از 

 ؛هوازی هایروش انواع از تولید کمپوست با استفاده 

 ؛شدهفراوریخام یا  و طیور متولید خوراک دا 

 از پیش  بندیزمانپستتتماندهای تر بر استتتاس برنامه و حمل  آوریجمعیا پیمانکاران مجاز برای  انعقاد قرارداد با شتتتهرداری و

 .شدهتعیین

 

 (فسادپذیر)دیر  چوب و سرشاشه پسماندهای-3-4-7-2

 :نمودتوان به موارد ذیل اشاره می هاچوب و سرشاخه در دانشگاهدفع پسماندهای  مجدد، بازیافت واستفاده  هایروش ازجمله

  ؛تولید تخته خرده چوب )نئوپان(فروش پسماندهای چوب و سرشاخه به صنایع 

 ؛های بومیهای ضخیم به نجاریفروش پسماندهای چوب و شاخه 

  تر ، تولید بسزاییبیابانر فضای سبز، جلوگیری از خرد کردن پستماندهای چوب و سرشاخه جهت تولید مال  برای پوشش دهی د

 و ...؛ هاخاص، گلخانه ها، تولید سوخت در مواردها، آزمایشگاهها و مرغداریبرای دامداری

     های هنر و ها، تعمیر وسایل چوبی، دانشکده، گلخانهداریها در باغداری، جنگلاستتفاده مجدد از پستماندهای چوب و سترشتاخه

 ؛...معماری و 

 ایی ویمواد شیمبه دلیل وجود  پسماندهای کامپوزیت چوبی )همچون ام دی اف، تخته خرده چوب و ...(بازیافت است  ذکرشتایان  تبصمره: 

گردد. در غیر این و ساختمانی توصیه می تأستیستاتی  و برای استتفاده مجدد و امور   تأستیستات  نجاری و  واحدهایها، تنها در رزین

وامل مجاز به عباید ( نشتتانیآتش)با در نظر گرفتن مالحظات  هایی ایمنمحلموقت در  ستتازیذخیرهصتتورت این پستتماندها پس از 

 .ل شوندتحویها شهرداری
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 (فسادپذیرهای شزان شده )دیر برگ -3-4-7-9

 :نموداشاره  زیربه موارد  توانمی در دانشگاه این نوع پسماندها بازیافت و دفع بازچرخش، های استفاده مجدد،راهکارترین مهماز 

  ؛دانشگاههای فضای سبز در فعالیت یو استفاده از محصول تولید توسط نیروهای فضای سبز برگخاکتولید 

 های مختلفجهت تولید کمپوست به روش فسادپذیربا پسماندهای زود  ترکیب. 

 ،ندباشمی برگخاکدارای فضای مناسب و کافی برای تولید کود و  ی کهیهادانشگاه در این نوع پستماندها خروج از  االمکانحتی :7-تبصره

 آید. عمل بهجلوگیری 

 .باشدممنوع می هاشگاهنداخل دا دراین نوع پسماندها آتش زدن  :2-تبصره
  

 پسماندهای ساشتمانی و عمرانی-3-4-7-4

 باشند:ها ملزم به رعایت موارد زیر میدر این خصوص دانشگاه

  ها، نسبت به حمل اجزاء باقیمانده دانشتگاه باید پس از جداسازی کامل پسماندهای ساختمانی و عمرانی قابل بازیافت و فروش آن

 مجاز اقدام نماید.به مراکز دفع 

    زیستمحیطحفاظت  های مجاز شهرداری و سازمانبازیافت تنها از طریق ستایت  غیرقابلدفع پستماندهای ستاختمانی و عمرانی 

 .باشدمجاز می

 

 پسماندهای ششا-3-4-7-5

 ششا ارزشمند پسماندهای( الف

 از: اندعبارت در دانشگاه شدهتفکیکبازیافت و دفع پسماندهای خشک  بازچرخش، استفاده مجدد،اقدامات جهت  ترینمهم

 برای  موردنیاز شدهتفکیکهای موجود با رویکرد شتناستایی پستماندهای خشک    ها و دانشتکده عمومی به تمام واحد رستانی اطالع

 ؛استفاده مجدد

 ؛های پایلوت و صنعتی بازیافت پسماندهای خشکاحداث واحد 

  ؛به واحدهای صنعتی بازیافت )بدون واسطه( شدهتفکیکفروش پسماندهای خشک 

  ؛هابه پیمانکاران مجاز شهرداری شدهتفکیکفروش پسماندهای خشک 

 رایگان )برای مثال خدمات در حوزه توستتعه و  ها در قبال دریافت خدماتبه شتتهرداری شتتدهتفکیکپستتماندهای خشتتک  تحویل

 .نگهداری فضای سبز(

جاز و افت میبه صنایع باز تفکیک شدهپسماندهای خشک  واسطهبی، گزینه فروش فوقامکان اجرایی شتدن تمامی موارد   وجود با تبصمره: 

 .گردد)اقتصادی و بهداشتی( توصیه می گزینهترین ارج  عنوانبهرسمی 
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 پسماندهای ششا ر ر ارزشمندب( 

رارت دیده یا ظروف حهای شیشه، روب و رفت)برای مثال پستماند   باشتند نمیتمامی انواع پستماندهای خشتک از قابلیت فروش برخوردار   

 .دنها تحویل داده شوجاز شهرداریممل ابه عو باید و به جهت دفع نهایی سازیذخیرهاین نوع پسماندها پس از تفکیک و  شکسته چینی(.

 

 ویژهپسماندهای  -3-4-2

 از: عبارتند هادر دانشگاه مبدأدر  شدهتفکیک ویژههای دفع پسماندهای روش ترینمهم

    سازیذخیرهو  آوریجمعپس از است  موظفدانشگاه ها، های بهداشتی و حمامناشتی از سترویس   ویژهدر خصتوص پستماندهای 

ان و دفعات زمی تدر این حال اقدام نماید.ها عوامل مجاز شهرداریجهت دفع نهایی به نستبت به تحویل این نوع پسماندها  میانی، 

 )الزم به ذکر است که نوارهای بهداشتی بانوان، پوشک تواند بر اساس توافق میان دانشگاه و شهرداری تعیین گردد.می آوریجمع

 و مضخی های پالستیکیکیسهپس از قرار دادن در  باید ویژهپسماندهای  تحت عنوان...  و بانداژ و بندیزخم نخی هایبچه، پارچه

 .قرار گیرند(رنگ  مخازن زرددرون  ،مخصوص هایپاکت در یا

   است ضمن عقد  موظفدانشگاه در باغبانی و ...،  کاررفتهبهسموم ، هاها، کارگاهناشتی از آزمایشتگاه   ویژهاندهای در خصتوص پستم

نستتبت به ، هاو یا شتتهرداری زیستتتمحیطستتازمان حفاظت  تائیدمورد  ویژهپستتماندهای و یا بازیافت مراکز مجاز دفع قرارداد با 

 .اقدام نماید شدهتعییناز پیش  بندیزمانبرنامه  بر اساس موردنظربه مراکز تحویل این نوع پسماندها 

   یدتائمجاز مورد  بازیافتمراکز  با ضتتمن عقد قرارداد ی تواندمدانشتتگاه الکتریکی و الکترونیکی،  ویژهدر خصتتوص پستتماندهای 

بر اساس برنامه  موردنظربه مراکز این نوع پسماندها فروش یا واگذاری نسبت به ، هاو یا شهرداری زیستت محیطستازمان حفاظت  

 .اقدام نماید شدهتعییناز پیش  بندیزمان

    های میکروبیولوژی و علوم زمایشگاهر و آکی و الشه و تلفات دام و طیوناشتی از علوم مختلف پزشت   ویژهدر خصتوص پستماندهای

ه ک "های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابستهضوابط و روش"استت ابتدا بر استاس    موظفمرتبط دانشتگاه  

 هاآنبه تصویب رسیده است نسبت به بی خطرسازی  19/12/86در مورخ  زیستمحیطتوسط کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و 

سازمان حفاظت  تائیدمورد )مجاز دفع این نوع پسماندها ضتمن عقد قرارداد با مراکز  استت   موظفدانشتگاه  اقدام نماید. در ادامه 

 اقدام نماید.جهت دفع نهایی  موردنظر، نسبت به تحویل این نوع پسماندها به مراکز ها( و یا شهرداریزیستمحیط

 

 نظارت و گزارش دهی -71

  باشدنشگاه میادر د دستورالعملمسئول حسن اجرای مفاد این  مدیریت سبز دانشگاهشورای راهبری. 

 باشدمی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاهای در این خصوص بر عهده نظارت و بررسی دوره. 

    صورت ات ه مدیریت پسماندها، اقداموخود در خصوص نح )فصتلی(  ماههسته گزارشتات   ،شتورای راهبری مدیریت ستبز دانشتگاه

های های دریافتی و برنامهطرح، نقاط ضعف و قوت، پیشنهاد سازیپیادهاصتل از  های حها، کاهش آلودگیدرآمدها و ینهزگرفته، ه

 .آتی را در این خصوص به اطالع ریاست دانشگاه برساند

    تیگرفته در خصوص مدیرهای صورت ، نتیجه فعالیتباریک الیست  حداقل استت موظف  شتورای راهبری مدیریت ستبز دانشتگاه 

 .برساند دانشجویانپسماندها را به استحضار کارکنان و 

    ا ر ، شرایط مناسبیافزاریسختو  افزارینرم الزم زیرساختفراهم آوری موظف استت با   شتورای راهبری مدیریت ستبز دانشتگاه

 .خصوص مدیریت پسماندها فراهم نمایده کارکنان و دانشجویان دانشگاه در یافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات کلیدر تجه
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 ای از کلیه کارکنان و دانشجویان، نسبت به های دورهبا انجام نظرسنجی ساالنهدانشگاه موظف است  شورای راهبری مدیریت سبز

 و نمودهدر این خصوص اطالع حاصل  هاآنشناسایی نقاط ضعف و قوت فرایند مدیریت پسماند و سط  آگاهی و میزان مشارکت 

 .نتایج حاصل از آن را به اطالع عموم برساند

  اع و، کمیت و کیفیت انافزارینرمو  افزاریسختالزم  زیرساختموظف است با فراهم آوری  شتورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه

ها و ... را ثبت نموده و ضمن ایجاد به شهرداری شدهدادهو تحویل  شدهفروخته، بازیافت شده، شدهتفکیک، تولیدشدهپستماندهای  

 (.5 شماره پیوست) نماید اقدام عموم و دانشگاه ریاست به سالیانه آمار ارائه به نسبتبانک اطالعاتی در این خصوص، 

 

 طرح یاجرا بندیبرنامه زمان -77

صت ولین فرا در اندموظف هادانشگاه، دستتورالعمل این و اجرای تدریجی  ستازی پیادهبرای  شتده بینیپیش ستاله پنجدوره زمانی با توجه به 

 ستقرارانسبت به  شدهتعیینبر اساس یک برنامه از پیش سپس و اقدام  خود دانشگاه سط  در پستماند  مدیریت جامع طرح تهیه به نستبت 

 آوردند. عمل بهاقدامات الزم را  (دستتتورالعملهمین  8 دربند ذکرشتتدههای با در نظر گرفتن اولویت)مدیریت پستتماند جامع ستتیستتتم  

لذا  ،روندبشمار میها های دانشجویی از مبادی اصلی تولید پسماند در دانشگاهو همچنین خوابگاه هاسرویسستلف  ،هارستتوران  کهازآنجایی

 باشد.میدر اولویت  اماکنگونه اینجهت طرح  سازیپیاده
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 هاپ وست

 ف زیکی پسماندها : آنال ز7 شماره وست پ

  و  کیفیتو کمیت های اجرایی صتتورت گرفته بر و فعالیت هایرستتاناطالعها، آموزش تأثیرهدف از انجام آنالیز فیزیکی، بررستتی

 .باشدمیخلوص پسماندهای عادی 

  پذیردصورت میها در دانشگاهپسماندهای عادی آنالیز فیزیکی پسماندها تنها در خصوص. 

  های آموزشی و اجرایی در خصوص اجتناب از تولید و ریزیتواند کمک شایانی به برنامهفیزیکی پستماندهای عادی می  آنالیزانجام

 .های بازیافت و دفع نمایدترین روشاهش تولید و همچنین انتخاب مناسبک

   در ماه  سال هربار در  4ستال( و   5بار در طول  3یک ستال در میان )  صتورت بهها آنالیز فیزیکی پستماندهای عادی در دانشتگاه(

 روز صورت پذیرد. 7در فاصله روزهای دهم تا بیستم( به مدت حداقل  ترجیحاًو  میانه فصل

     در صورتیکه .دریافت گردد پسماندهای عادیاز  کیلوگرم 11تا  5تصادفی  صورتبهاز هر منبع اصتلی تولید پستماند در دانشتگاه 

 آوریجمعکل پسماندهای در ابتدا  توانمیکیلوگرم باشد  111بیش از در ستط  دانشگاه  آوری شتده  مجموع پستماندهای جمع 

انتخاب و ها از آنقسمت یا سه د. در ادامه و به صورت تصادفی دو نموقسمت مساوی تقسیم  4به ستپس  با هم ترکیب و را ده شت 

بخش به صورت تصادفی انتخاب گردد. این یا سه قستمت مستاوی تقستیم و دوباره دو     4اً این مواد به دد. مجدنبا هم ترکیب شتو 

 .کیلو گرم نباشد( ادامه یابد 111)کمتر از  کیلوگرم برسد 111عددی نزدیک به تا جایی که وزن ترکیب باقی مانده به باید فرایند 

  شود تخلیهو قابل شستشو  نفوذناپذیرمسقف با کف  هاییدر محل نمونههر محتویات. 

 بل شستشو نیز استفاده کردابزرگ بر روی زمین و یا میزهای پالستیکی ق یهای پالستیکتوان از پوششبرای این کار می. 

 تصتتویربرداریهمراه با  و قرارگرفتهمورد آنالیز بررستتی و  دقتبه دیدهآموزشتوستتط نیروی انستتانی  شتتدهآوریجمعهای نمونه، 

 .شود استخراجاطالعات مربوطه 

 فرایند اجرایی و آموزشی یتوان در خصوص اثربخشمی شدهتفکیکتوجه به میزان پستماندهای   ها و باپس از آنالیز و تحلیل داده 

 .دنمو گیریتصمیمموجود  مطلع و در خصوص بازبینی فرایند دانشگاه مربوطهمدیریت پسماند در 

 باشدمی ضروریخصی برای افراد درگیر در این فرایند استفاده از دستکش، لباس مناسب، ماسک و لوازم ایمنی ش. 

  است ضروریبرای انجام این فرایند  مناسباستفاده از ترازوی. 

  باشدمی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاهمسئولیت اجرایی آنالیز فیزیکی پسماندها بر عهده. 

 انتخاب شودتواند از داوطلبان دانشجویی )در قالب کار دانشجویی( و یا بخش خصوصی می موردنیازم اجرایی تی. 

  ،ل تکمی منظوربهشتتورای راهبری مدیریت ستتبز دانشتتگاه موظف استتت پس از اتمام عملیات آنالیز فیزیکی پستتماند در هر مرحله

 باشد را تهیه نماید.می 5بانک اطالعاتی مربوطه گزارشی از وضعیت موجود که شامل موارد مندرج در پیوست شماره 
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 هادر دانشگاه دستورالعمل آموزش مدیریت پسماند: 2 شمارهپ وست 

   خصوص مدیریت پسماند برای کلیه های آموزشی مستمر در ها و دورهدانشگاه مسئول برگزاری کالسشتورای راهبری مدیریت سبز

.باشددر این حوزه می های مخاطب و درگیرگروه

  حضور یابند هار دانشگاهد پسماندیریت های آموزشی و آشنایی با مددر کالسبه دانشگاه  بدو وروددر باید کلیه دانشجویان.

   از طریق بازدید و یا برگزاری دوره آموزشی( در جریان ترجیحاً)تحصیلی  ترماولیندر  باید هاکلیه دانشتجویان تازه ورود به دانشتگاه 

.قرار بگیرند خوددانشگاه  مدیریت پسماند شهر محل استقرارنحوه 

 ت پسماندها حضور یابندیهای آموزشی تخصصی مدیردر کالس باریکحداقل  باید ن اداری، آموزشی و خدماتی و ...کلیه کارکنا.

  امکان همکاری میان دو بخش را در  ، شتترایط وهاشتتهرداریموظف استتت ضتتمن رایزنی با  دانشتتگاهشتتورای راهبری مدیریت ستتبز

.تسهیل نماید شی و ... در حوزه مدیریت پسماندمختلف اجرایی و آموز هایزمینه

 از: اندعبارت هادانشگاهدر  ورهای اصلی آموزش مدیریت پسماندمح

  ؛اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و ... ناشی از تولید و مدیریت ناصحی  پسماندها در ایران و جهان، بهداشتی، محیطیزیستآشنایی با مشکالت

 ؛دهای زیست محیط ناشی از مدیریت ناصحی  پسماندها در ایران و جهانآشنایی با رویدا

 ؛آشنایی با کمیت و کیفیت پسماند تولیدی در ایران و جهان

 ؛اجرایی آن نامهآیینو  آشنایی با قانون مدیریت پسماند

  ؛جلوگیری از تولید پسماند هایراهکاریآشنایی با

  ؛کاهش تولید پسماند هایراهکاریآشنایی با

  ؛سازی پسماندها حجمکمآشنایی با نحوه تفکیک، تنظیف و

  ؛کاهش سمیت پسماندها هایراهکاریآشنایی با

  ؛پسماندها نحوه آبگیریآشنایی با

  ؛هاخیابانپسماندها در طبیعت، معابر و  زیرهاساآشنایی با تبعات

 ؛های پالستیکیکیسه آشنایی با معضالت ناشی از

 ؛در ایران و جهان های موجود دفع پسماندآشنایی با روش

  ؛در ایران و جهان پسماندآشنایی با وضعیت بازیافت و دفع

  ؛در ایران و جهان پسماندآشنایی با تجربیات موفق مدیریت

 

   های بازهها در سمن و هابا همکاری شهرداریبه عنوان فرهنگ سازی در این حوزه می تواند  راهبری مدیریت ستبز دانشگاه شتورای

های جوایز به گروه ارائهو  "پستتماند از محوطه دانشتتگاه آوریجمعمستتابقه  " عنواننستتبت به برگزاری رویدادی با  زمانی مشتتخ 

.اقدام نماید کنندهشرکت

 از: اندعبارتها در دانشگاه های آموزش مدیریت پسماندویژگیترین مهم

 ؛سادگی آموزش

 ؛اثربخشی آموزش

  ؛اجرایی در دانشگاه هایفعالیتهمخوانی آموزش با

 ؛تداوم آموزش

 استفاده از نماد و لوگوهای تخصصی.

 

    اجرایی مدیریت پستماند با توجه به سه اصل  های ها و فعالیتدر خصتوص پروژه  تواندمیدانشتگاه  شتورای راهبری مدیریت ستبز

فرهنگی و تاریخی منطقه و استتان نسبت به طراحی لوگو و نمادهایی   بازیافت و همچنین پیشتینه  ،کاهش تولید، استتفاده مجدد 

.به مخاطبین استفاده نماید رسانیاطالعدر این خصوص اقدام نموده و از این نمادها برای آموزش و 
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 پسماند یسازره ذش مخازن از ییها نمونه-2 شکل

 پسماند موجود و رایج در کشورموقت  سازیذش ره: مشخصات مخازن 9پ وست شماره 

 کشور در جیرا و موجود پسماند موقت یسازره ذش مخازن مشخصات-9 جدول

 جنس بدنه گنجایش )لیتر(

 پالستیکی 02-02-02-02-00-02-02-022-002-002-002-002-002-0022

 (زهیگالوان)فلزی  002-002-002-002-0022
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 از مبادی تول د برشیپسماندهای تول دی در  مبدأتفک ا از اطالعات تکم لی در شصوص : 4 شمارهپ وست 

 :بهداشتی هایسرویس

 باشند. ویژهیا و  عادیاز نوع  تواندمی های بهداشتیپسماندهای تولیدی در سرویس 

  شستشو استفاده شود. قابلیت با مشکی رنگ داراز مخازن پدال ی عادی بایدپسماندها سازیذخیرهبرای 

 گرددمی توصیه شدهمصرفاصالح  هایتیغ سازیذخیره جهت آقایان دستشویی چون هاییمکان در رنگ زرد مخزن بینیپیش. 

  قرار داده شود.کیسه مخصوص نوار بهداشتی در سرویس بهداشتی مخصوص بانوان حتما 

   پس از  و بایدگردیده  محسوب ویژه پستماندهای  جزء (متاهلین های خوابگاه در) بچه پوشتک  همچنین ونوارهای بهداشتتی بانوان

 گیرد. قرار رنگ زرد مخازن اخلد ،مخصوص هایپاکت یا های پالستیکی وکیسهقرار دادن آنها در 

   نهایی محتویات  آوریجمعهای موجود در بازار استفاده کرد ولی برای کیسته توان از انواع می رنگ زردبرای پوشتش درون مخازن

 .دونماستفاده شده بر روی آن درج"پسماند ویژه"که واژه  (بنددار ترجیحاًمقاوم ) رنگ زردهای پالستیکی مخازن باید از کیسه

  این نوع پسماندها باید به دستکش مقاوم و نفوذناپذیر مجهز باشد. کنندهآوریجمعفرد 

  حداقل دو روز پسماند تولیدی مناسب باشد. سازیذخیرهحجم مخازن باید برای 

 

 :هاحمام

  شوندمیتقسیم  ویژهعادی و  دسته دوها به حمامپسماندهای تولیدی در. 

  باشدمیخشک  از نوع پسماند هادر حمام شده تولیدپسماند عادی. 

  حمام با پسماندهای عادی ممنوع است. ویژهترکیب و اختالط پسماندهای 

  د.شواستفاده ( 2-جدول مطابق) دارپدال رنگیاز مخازن درب دار پالستیکی  هاخشک حمام پسماندبرای ذخیره 

  شستشو استفاده شود. قابلیت با دارپدال زردرنگاز مخازن درب دار پالستیکی  هاحمام ویژهبرای ذخیره پسماندهای 

  رنگ زردشتتود برای هر اتاقک حمام از یک مخزن حمام )برندگی و ...( توصتتیه می ویژهبا توجه به خطرات احتمالی پستتماندهای 

 به درون مخزن منتقل شود. تولیدکنندهتا پسماند تولیدی بالفاصله توسط  شده استفادهکوچک 

  برای ذخیره نیز تر بزرگ رنگ زردهای حمام از یک مخزن در اتاقک موجود گرن زردعالوه بر مخازن کوچک  شتتتودمیتوصتتتیه

 استفاده شود. یهای پالستیکی حاصل از مخازن کوچک در قسمت عمومی حمام و در کنار مخازن رنگکیسه

  حداقل دو روز پسماند تولیدی حمام مناسب باشد. سازیذخیرهباید برای  استفاده موردحجم مخازن 

  حمام باید به دستکش مقاوم و نفوذناپذیر مجهز باشد. ویژهپسماندهای  کنندهآوریجمعفرد 

 د.نگردمحسوب می ویژهپسماند  عنوانبهبا هر کاربری در حمام  کاغذیدستمال هایپسماند 

  و حداقل هر د هاآنحفظ بهداشت و افزایش حداکثری ایمنی کاربران، فرایند تخلیه مخازن و شستشوی  منظوربهشود توصتیه می

 روز در میان صورت پذیرد.

 د.شومحسوب می ویژهجزء پسماندهای  زیرلباسانواع های ناشی از پسماند 
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 :هاها و بوفهدر رستوران سالن صرف رذا 

  باشد.از نوع عادی میپسماند تولیدی در سالن صرف غذا 

  باشد.در سالن صرف غذا از نوع تر )فسادپذیر( و خشک می تولیدشدهپسماند عادی 

 پسماند در نظر گرفته شود. "کاهش تولید"و  "جلوگیری از تولید"های صرف غذا سالندر ترین اصل مدیریت پسماند مهم 

 ای، فلزی یا پالستیکی استفاده شود.های شیشهای، پارچهای شیشهشود با رعایت موازین بهداشتی، از لیوانتوصیه می 

 باشد.برای صرف در سالن ممنوع می بارمصرفیکه غذا در ظروف ئارا 

 باشد.یهای پالستیکی در سالن صرف غذا ممنوع مه قاشق و چنگالئارا 

 پالستیکی استفاده شود. بارمصرفیکظروف  جایبه آلومینیومیبیرون از سالن از ظروف  ئه غذا بهشود برای اراتوصیه می 

  باشد.گیاهی به دلیل عدم امکان بازیافت ممنوع می مصرف باریکاستفاده از ظروف 

 شود.ن ارائه یک بار مصرف برای غذاهای بیرون بر قاشق و چنگال ممکن حد تا غذا کننده دریافت از پرسش ضمند شوتوصیه می 

  گردد. ارائهیه مجاز به وی مسه اندازهبهتنها در صورت تمایل فرد متقاضی، نان برش خورده 

 استفاده شود. دورریزمناسب و با حداقل  کیفیت باهایی گردد از نانتوصیه می 

  باشد.ممنوع می یپالستیک هایکیسهتوزیع نان در 

 باشد.ممنوع میهای پالستیکی بندی بسته درقاشق و چنگال فلزی  ارائه 

 باشد.کوچک کاغذی ممنوع می هایبندیبسته درهای غذا چاشنی ارائه 

 ر ای دهای شیشهبندیصورت فروش آزاد( در بستهبهغذایی و چه  سهمیه صورتبهچون دوغ، نوشابه و ... )چه ی یهانوشیدنی ارائه

 های رستوران ممنوع است.سالن

  ی های پالستیکفله و ظرف هایکاغذیدستمالمقوایی از  بندیبستهبا  کاغذیدستمال جایبهشتود با حفظ بهداشتت   توصتیه می

 آن بر روی میزها استفاده شود. دارینگه

 د.بپرس سؤال نیازشان موردبا در نظر گرفتن سهمیه مجاز برای هر فرد، باید از افراد در خصوص میزان غذای  مسئول کشیدن غذا 

   به رستوران خواسته شود در هنگام کشیدن غذا با توجه به میزان گرسنگی، نیاز  کنندگانمراجعهپیوستته از   رستانی اطالعضتمن

 کنند. رسانیاطالعواقعی خود را در نظر گرفته و به مسئول سرو غذا 

 سایر ر برای تخلیه مایعات باقیمانده در ظروف غذایی در کنا محدودشتده های با دریچه ای رنگقهوهرستتوران از مخازن   ستالن  در

 .)محتوای این نوع مخازن باید قابلیت تخلیه در شبکه فاضالب را دارا باشند( مخازن استفاده شود

   اند است. پسم تولیدکنندهوظیفه تخلیه و تفکیک پستماندها در تمامی سطوح )دانشجویی، اداری، اساتید دانشگاهی و ...( بر عهده

های خشتتتک و تر و تخلیه مایعات حمل کرده و نستتتبت به تفکیک پستتتماندبدین معنی که کاربر ظروف خود را تا کنار مخازن 

 مانده اقدام نماید.باقی

 ( محسوب گردیده و باید در مخازن فسادپذیرپسماند نان خشک جز پسماند تر )د.شوتخلیه  رنگمشکی 

  خوراک دام  عنوانبههایی چون علوم دامی، استفاده از نان خشک تازه )کپک نزده( وجود رشته واسطهبههایی که تنها در دانشتگاه

 گردد.برای پسماند نان خشک توصیه می سفیدرنگو طیور وجود دارد استفاده از مخازن تفکیک 

  پسماند تولیدی در یک وعده نهار یا شام برخوردار باشد. سازیذخیرهمجموع ظرفیت مخازن حداقل از ظرفیت 

 با مواد شوینده شسته شود. هاآندرون و بیرون  حتماًهای اصلی روزانه تخلیه و مخازن موجود در سالن 

   ر قرا مشکی شود و باید در مخازن( محسوب میفسادپذیراصلی رستوران جزء پسماند تر ) هایستالن در  کاغذیدستتمال پستماند

 گیرند.
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 :هاها و بوفهرستوران آشپزشانه

  باشند. ویژهتواند از نوع عادی و ها میدر آشپزخانه تولیدشدهپسماندهای 

  باشند.ها از نوع خشک و تر )فسادپذیر( میدر آشپزخانه تولیدشدهپسماند عادی 

  محسوب شده و تخلیه آن در شبکه فاضالب ممنوع است. ویژهجزء پسماندهای  سوختهروغنپسماند 

  که بر روی آن واژه  ناسب )ترجیحا زرد رنگ(های پالستیکی بزرگ مجهز به درب ماز بشکه سوختهروغنپسماند  آوریجمعبرای  

 استفاده شود. ،است شده درج " سوختهروغن" ویژهپسماند 

 ای اجتناب گردد.شیشه هایبندیبستهبا  وپزپختد تا حد امکان از خرید مواد اولیه شوتوصیه می 

  در  زردرنگدار توان نستتبت به استتتقرار مخزن پالستتتیک درب( میستتوختهروغن غیرازبهی )اویژهدر صتتورت وجود پستتماندهای

در  شدهدرج "ویژهپسماند "نگ که بر روی آن واژه رزرد  بنددارحالت استتفاده از کیسه پالستیکی   این درآشتپزخانه اقدام نمود.  

 .الزامی استدرون مخازن 

  د.نبا مواد شوینده شسته شو هاآندرون و بیرون  حتماًروزانه تخلیه و  صورتبهمخازن موجود در آشپزخانه 

 

 ها:رشتشویخانه

 باشد.از نوع عادی میمعموال ها پسماند حاصل از رختشویخانه 

 باشدمی الزامی آنها از حاصل خشک تفکیک پسماندهای و انداختن دور از قبل بندیبسته داخل شوینده مواد مصرف کامل. 

 

 :سراهامهماندانشجویی و  هایشوابگاه

 باشد. ویژهتواند از نوع عادی و یا پسماند تولیدی در این اماکن می 

 باشد.بر عهده ساکنین اتاق میداخل اتاق ها وظیفه شستشوی مخازن در خوابگاه 

 باشد.سراها وظیفه شستشوی مخازن بر عهده نیروهای خدماتی میدر مهمان 

 باشد.بر عهده ساکنین می ها و ...گ موجود در راهروها، آشپزخانهزرها به درون مخازن بمخازن اتاقها وظیفه تخلیه در خوابگاه 

 باشد.بر عهده نیروهای خدمات می ...ها وموجود در راهروها، آشپزخانه مخازن بزرگ بهها سراها وظیفه تخلیه مخازن اتاقدر مهمان 

 باشد.ممنوع می رنگآبیدر درون مخازن قبل از آبگیری ها تخلیه تفاله چای در خوابگاه 

 گردد.توصیه می شدهتعبیهها تخلیه پسماند تفاله چای تنها در آشپزخانه طبقات و در درون سبدهای آبگیری در خوابگاه 

  ( محسوب گردیده و باید در مخازن فسادپذیرپستماند نان خشک جز پسماند تر )یی که اهدانشگاه نها درت تخلیه گردد. رنگمشکی

توان با حصول اطمینان از سالم بودن این نوع پسماندها نسبت به ذخیره سازی می ،باشندهای علوم دامی و مشابه میرشتته  دارای

 مخازن سفیدرنگ اقدام نمود. ها درآن

 پس از قرار گرفتن در  و شده محسوب ویژه پسماندهای جز بانوان بهداشتتی  نوار و بچه پوشتک  ،هاو خانم متأهلین هایخوابگاه در

 پالستیکی زرد رنگ هایکیسه توسط نهایت در و ذخیره رنگ زرد مخازن در دبای ،مخصوص هایپاکت یا پالستتیکی و های کیسته 

 .دنشو آوریجمع جداگانه صورتبهشده بر روی آن درج"پسماند ویژه"که واژه مقاوم 
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 های دانشجویی:های شوابگاهآشپزشانه

  باشد. ویژهتواند از نوع عادی و های دانشجویی میهای خوابگاهحاصل از آشپزخانهپسماند 

  باشد.تلقی گردیده و تخلیه آن در سیستم فاضالب ممنوع می ویژهجز پسماند  سوختهروغنپسماند 

  باشد.( و خشک میفسادپذیرهای دانشجویی از نوع تر )های خوابگاهدر آشپزخانه تولیدشدهپسماند عادی 

  استفاده شود. مناسببزرگ با درب  ستیکیپال زردرنگاز مخازن  سوختهروغنپسماند  سازیذخیرهبرای 

   های دانشجویی در خوابگاه هایآشتپزخانه مایع چای قرار دارد در  آوریجمعوجود ستبد آبگیری بزرگ که در زیر آن مخزنی برای

 گردد.ریزش آب شیر توصیه می دورازبهمحلی 

 دارای که هاییدانشتتگاه در تنها .شتتوند تخلیه مشتتکی مخازن در باید و شتتده محستتوب تر پستتماندهای جز خشتتک نان پستتماند 

 در هاآن سازیذخیره به نسبت پسماندها سالم بودن این نوع از اطمینان حصول با توانمی باشندمی مشابه و دامی علوم هایرشته

 .نمود اقدام سفیدرنگ مخازن

 

 :مردانههای آرایشگاه

 باشد. ویژهتواند از نوع عادی و یا های مردانه میپسماند آرایشگاه 

  د.نباشخشک می اکثرا از نوعهای مردانه در آرایشگاه تولیدشدهپسماند عادی 

   رنگی مخازن استقرار به نسبت 2-جدول اساس توان برمی خشک پستماندهای  ستازی  ذخیره برای کافی در صتورت وجود فضتای 

 .استبالمانع  "خشک پسماند مخصوص" برچسب با( مشخ  رنگ بدون) مخزن یک استفاده از نمود. در غیر اینصورت،اقدام 

  مخازن پالستیک درب  و... بوده که باید در کاغذیدستمالها شامل تیغ و موهای کوتاه شده، تولیدی در آرایشگاه ویژهپسماندهای

 ذخیره شوند. زردرنگدار 
 

 ها:آبدارشانه

  باشد.می ها معموال از نوع عادیآبدارخانهپسماند حاصل از 

 باشد.ها از نوع تر )فسادپذیر( و خشک میپسماند عادی تولیدشده در آبدارخانه 

  دوراز ریزش آب ها در محلی بهآوری مایع چای قرار دارد در آبدارخانهوجود ستتتبتد آبگیری بزرگ که در زیر آن مخزنی برای جمع

 گردد.شیر توصیه می

 

 :تأس ساتواحدهای 

  باشند. ویژهتواند از نوع عادی و می تأسیسات واحدهایدر  تولیدشدهپسماندهای 

   رنگی مخازن استقرار به نسبت 2-جدول اساس برتوان می خشک پستماندهای  ستازی  ذخیره برای کافی فضتای در صتورت وجود 

 .بالمانع است "خشک پسماند مخصوص" برچسب با( مشخ  رنگ بدون) مخزن یک ازاستفاده  ،غیر اینصورت در .اقدام نمود

  نوع مشخصی از هر مایع  سازیذخیرهبرای  مناسببا درب  زردتوان از مخازن پالستیکی مایع می ویژهدر صورت وجود پسماندهای

 استفاده کرد.
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 :های درس، اتاق اسات د و دانشجویاناماکن اداری، کالس

  باشند. ویژهتواند از نوع عادی و یا در این اماکن می تولیدشدهپسماند 

  باشد.( و خشک میفسادپذیر) تردر این اماکن از نوع  تولیدشدهپسماندهای عادی 

 در راهروهای واحدهای اداری و آموزشی استقرار یابند. ویژهمخصوص پسماندهای  رنگ زردگردد مخازن توصیه می 

  ها قرار نگرفته و تمامی پسماندهای تر پس از در اتاق رنگیمشتکی پستماندهای تر هی  مخزن   ستازی ذخیرهگردد برای توصتیه می

و  استتاتید و یا توستتط کارکنان، شتتدهمنتقلطبقات  هایآبدارخانهبه  ستتازیذخیره منظوربهتوستتط نیروی خدمات  آوریجمع

 قر در راهروها تخلیه شوند.تمس رنگمشکیدانشجویان به درون مخازن 

    توسط  باریکبا استفاده از مواد شوینده ماهانه حداقل  هاآبدارخانه و راهروها ،هااتاق درمستتقر   مخازنداخل و خارج وی شتستتشت

 نیروهای خدمات انجام شود.

 

 :روب ورفتهای فعال ت

  باشندمی عادی و گاها ویژهاز نوع  روبورفت هایفعالیتدر  تولیدشدهپسماندهای. 

  باشداز نوع خشک غیر ارزشمند می وروبرفت هایفعالیتدر  تولیدشدهپسماندهای عادی. 

 باشدبا سایر پسماندهای خشک ارزشمند و تر ممنوع می هاآنماهیت عادی این نوع پسماندها، اختالط  وجود با. 

  قابلیت با مخازن زرد رنگ پالستتتیکیوروب از های رفتفعالیتپستتماندهای خشتتک غیر ارزشتتمند حاصتتل از  ستتازیذخیرهبرای 

 شستشو استفاده شود.

 آوری، ذخیره و دفع شوندجمعپسماند فسادپذیر  عنوانبه بایدهای خزان شده در فصل پاییز و زمستان پسماند برگ. 

 

 ها:ها و کارگاهآزمایشگاه

 یا ویژه باشند.توانند از نوع عادی و ها میها و کارگاهپسماندهای تولیدشده در آزمایشگاه 

 منظور بازیافت یاها بهها با توجه به حجم و خصوصیت آنها و کارگاهالزم است کلیه پسماندهای ویژه حاصل از فعالیت آزمایشگاه 

 گذاری شوند.آوری و برچسبصورت مناسب جمعداری در انبارهای موقت در داخل ظروف ایمن بهدفع نهایی و یا نگه

 آوری و یا مراکز دفع مجاز ارائه شوند.ها باید حداکثر پس از دو هفته به سیستم جمعها و کارگاهشگاهپسماندهای ویژه آزمای 

 ها از قابلیت نگهداری در فضای آزاد برخوردار بوده و با خطری برای ها و کارگاهکه پسماندهای ویژه ناشی از آزمایشگاهدرصورتی

ها استفاده نمود. در این حالت استفاده موقت آن تیکی درب دار زرد رنگ برای ذخیرهتوان از مخازن پالسانسان همراه نباشند، می

 شده برای پوشش درونی مخازن الزامی است.بر روی آن درج "پسماند ویژه"های پالستیکی بنددار زردرنگ که واژه از کیسه

 سازی بر اساس مدیریت پسماندها در مرحله ذخیره های علوم پزشکی و علوم مرتبط،در مورد پسماندهای ویژه ناشی از آزمایشگاه

که توسط کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و  "های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابستهضوابط و روش"

 به تصویب رسیده است باید انجام شود. 19/12/86زیست در مورخ محیط
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 مراکز پرورش دام، ط ور و ماک ان:

  باشند. ویژهتوانند از نوع عادی و یا مراکز میاین در  تولیدشدهپسماندهای 

   پالستیکی ردادرب رنگ زرداز مخازن  و تیغ پیستتوری  ستوزن ستر ی چون اویژهبرای ذخیره پستماندهای (Safty Box)  استفاده

 .شود

 انتخاب شود ورشیدخنور و به دور از تابش مستقیم ه های مربوطدرون یا اطراف ساختمان محل استقرار مخازن باید. 

    و یا مراکز  آوریجمعهای صنعتی تا زمان تحویل به عوامل ، نگهداری در ستردخانه و یخچال در خصتوص اجستاد و الشته حیوانات

 .باشدالزامی میمجاز دفع نهایی 

    بر روی آن  "ویژهپسماند "و مقاوم که واژه  رنگ زرد بنددار پستماند در کیسته  باید در مورد اجستاد و الشته حیوانات کوچک ابتدا

ا یبسته را به درون سردخانه و سپس مقوایی گذاشته و  هایبندیبستهدرون آنرا  کیسهو پس از بستن درب  گرفتهقرار  شتده  درج

 می است.بر روی جعبه مقوایی الزا بندیبستهزمان مرگ، دلیل مرگ، زمان  شامل: . درج مشخصاتودیخچال منتقل نم

 

 ها:درمانگاه

  باشند. ویژهتوانند از نوع عادی و یا ها میدر درمانگاه تولیدشدهپسماندهای 

  باشد.یا خشک از نوع تر )فسادپذیر( و تواند ها میدرمانگاهدر  تولیدشدهپسماندهای عادی 

   کتابخانه، راهروها، هاآبدارخانه، تأستتتیستتتاتاداری، واحد انتظامات،  اماکندر  ویژهو  عادیپستتتماندهای  ستتتازیذخیرهفراینتد ،

های قبل در قسمت موردنظرهای برای هر یک از کاربری ذکرشدهبر اساس موارد  ی مراکز مذکورهاهای بهداشتی و حمامسترویس 

 است.

 بر استتاس باید ها، درمانگاهداخل در  (و ... های تخصتتصتتیاتاقها، تزریقات، آزمایشتتگاه ناشتتی از )زائداتویژه پستتماندهای  مدیریت

که توسط کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و  "های مدیریت اجرایی پستماندهای پزشتکی و پستماندهای وابستته    ضتوابط و روش "

 .انجام پذیردبه تصویب رسیده است  19/12/86در مورخ  زیستمحیط

 

 ها و فضای سبز:ها، گلخانهها، جنگلهای کشاورزی، باغزم ن

 توانند از نوع عادی و یا ویژه باشند.های مورد نظر میپسماندهای تولیدشده در کاربری 

 باشد.های مورد نظر از نوع تر )فسادپذیر( و خشک میپسماندهای عادی تولیدشده در کاربری 

 پالستتتیکی با قابلیت های ستتموم شتتیمیایی از مخازن زرد رنگ درب دار  ای همچون قوطیستتازی پستتماندهای ویژه برای ذخیره

 شستشو استفاده شود.

 دور از تابش نور مستقیم خورشید باشد.های مربوطه و بهمحل استقرار مخازن باید در درون یا اطراف ساختمان 

 ای با استفاده از یک تسمه پالستیکی استفاده شود.های دستهبندیها از بستهسازی موقت سرشاخه و ساقهبرای ذخیره 

 رنگ بزرگ و مقاوم استفاده شود.های بنددار مشکیجای مخازن از کیسههای کوتاه شده بهموقت چمن سازیبرای ذخیره 



 

23 

 

    اک برگ و کود وجود داشتته باشد می توان با ذخیره سازی پسماند  خدر صتورتی که در دانشتگاه و یا محل مورد نظر امکان تولید

 تولید کود اقدام نمود.های کوتاه شده نسبت به انتقال آنها به سایت چمن

 توان با در نظر گرفتن اصول ایمنی )اصول ایمنی های ضخیم میستازی موقت پستماندهای چوبی همچون تنه و شاخه  برای ذخیره

ها در سازی خرده چوبها با دستتگاه چیپر و ذخیره ها و یا خرد کردن آنستازی و پشتته ستازی آن   نشتانی( نستبت به ذخیره  آتش

 قف اقدام نمود.فضای باز یا مس

  گرفتن مالحظات  تواند با در نظرستتازی موقت میبستتته به شتترایط و محیط، کاربری زمین، نوع و حجم پستتماندها، فرایند ذخیره

 سازی میانی در فضای روباز یا رو بسته انجام پذیرد.های ذخیرهمربوط به محل

 

 :های ساشتمانی و عمرانیفعال ت

   پسماندهای ساختمانی و عمرانی در مخازن مخصوص،  ستازی ذخیرهها برای رستمی در شتهرداری   ستازوکارهای در صتورت وجود

های عمرانی و در محل فعالیت هاآن، نستتبت به اجاره مخازن و استتتقرار هاضتتمن انعقاد قرارداد با شتتهرداری می تواندها دانشتتگاه

 ساختمانی اقدام نمایند.

 باشدمیار تخریب موظف به تفکیک حداکثری مصال  ارزشمند در محل سایت های تخریب و نوسازی، پیمانکدر فعالیت. 

 بدون تفکیک و جداستتازی جهت تحویل به مراکز دفع  ،از محوطه دانشتتگاه خروج هرگونه پستتماند ستتاختمانی و عمرانی ارزشتتمند

 و سایر مراکز بخش خصوصی ممنوع است. هاشهرداری

  د.اشبو نشده( در محوطه دانشگاه نباید از دو ماه بیشتر  شدهتفکیکپسماندهای ساختمانی و عمرانی ) سازیذخیرهحداکثر زمان 
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 های مدیریت پسماندجهت ایجاد بانک اطالعاتی داده موردنیازاطالعات برخی از : 0 شمارهپیوست 

 ،و تهیه گزارش آوری اطالعاتی به شرح زیربا جمعهر مرحله آنالیز پسماند، شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه موظف است انجام پس از 

 .دهدمورد ارزیابی قرار نیز مربوطه را  اثربخشی فرایند در دانشگاه ،ضمن تکمیل بانک اطالعاتی مدیریت پسماند

 واحد عنوان 

 نفر تعداد کل دانشجویان؛

 نفر دانشجویان ساکن در خوابگاه دختران؛ تعداد

 نفر تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاه پسران؛

 نفر ؛متأهلینخانواده( ساکن در خوابگاه  و تعداد افراد )دانشجو

 نفر تعداد کل کارکنان اداری و خدماتی؛

 نفر تعداد کارکنان اداری و خدماتی ساکن در خوابگاه پسران؛

 نفر اداری و خدماتی ساکن در خوابگاه دختران؛تعداد کارکنان 

 نفر ؛متأهلینتعداد کارکنان اداری و خدماتی ساکن در خوابگاه 

 مترمربع ها، آموزشی و ... موجود؛های اداری، خوابگاهمساحت و زیربنای ساختمان

 مترمربعنفر در  ها، آموزشی و ...؛تراکم جمعیتی در اماکن اداری، خوابگاه

 عدد ها، اجرایی و ...(؛پسماند در سط  دانشگاه )محوطه، اداری، آموزشی، خوابگاه سازیذخیرهتعداد کل مخازن 

 ---- ها، اجرایی و ...(؛پسماند در دانشگاه بر روی نقشه پالن )محوطه، اداری، آموزشی، خوابگاه سازیذخیرهجانمایی کل مخازن 

 ---- ها، اجرایی و ...(؛پسماند در سط  دانشگاه )محوطه، اداری، آموزشی، خوابگاه سازیذخیرهجنس بدنه، حجم و رنگ کل مخازن 

 گرم/نفر/روز ها، اجرایی و ...(؛میانگین وزنی و سرانه تولید کل پسماند در سط  دانشگاه )محوطه، اداری، آموزشی، خوابگاه

 گرم/نفر/روز ها، اجرایی و ...(؛در دانشگاه )محوطه، اداری، آموزشی، خوابگاه تولیدشدهمیانگین وزنی و سرانه تولید پسماند عادی )تر و خشک( 

 گرم/نفر/روز ها، اجرایی و ...(؛در سط  دانشگاه )محوطه، اداری، آموزشی، خوابگاه ویژهمیانگین وزنی و سرانه تولید پسماند 

 درصد ها، اجرایی و ...(؛در سط  دانشگاه )محوطه، اداری، آموزشی، خوابگاه تولیدشدهآنالیز فیزیکی پسماندهای عادی 

 ---- ها، اجرایی و ...(؛)محوطه، اداری، آموزشی، خوابگاه ، انتقال و دفع( انواع پسماند در دانشگاهآوریجمع، سازیذخیرهترسیم فلوچارت مدیریت )

 ریال ها، اجرایی و ...(؛داری، آموزشی، خوابگاهمتوسط هزینه مدیریت پسماند در دانشگاه )محوطه، ا

 ---- ها و یا بخش خصوصی در خصوص مدیریت پسماند؛مشخصات قرارداد دانشگاه با شهرداری

 ---- ...(؛ها، اجرایی و )محوطه، اداری، آموزشی، خوابگاهدر فرایند مدیریت پسماند در سط  دانشگاه  استفاده موردمخازن(  غیرازبهفهرست تجهیزات )

 درصد -کیلوگرم  ها، اجرایی و ...(؛در سط  دانشگاه )محوطه، اداری، آموزشی، خوابگاه شده تفکیککمیت و کیفیت انواع پسماند خشک 

 ---- ها، اجرایی و ...(؛در سط  دانشگاه )محوطه، اداری، آموزشی، خوابگاه شده تفکیکسرنوشت انواع پسماند خشک 

 ریال ها، اجرایی و ...(؛در سط  دانشگاه )محوطه، اداری، آموزشی، خوابگاه شده تفکیکدرآمد ناشی از فروش انواع پسماند خشک 

 درصد ماه( پیشین؛ 3های مدیریت پسماند در مقایسه با سال پایه و فصل )کاهش هزینه

 ---- ها، آنالیز فیزیکی پسماند و ... در سط  دانشگاه.زینهنمودار میزان تولید انواع پسماند، سرانه، ه روزرسانیبهتهیه و 
 


