
دانشگاه سبز تهران
نماد ترویج آموزش  و اصالح الگوي مصرف

گفت وگو با دکتر سعيد يزداني
گفت و گو: ليال احمديمعاون اداري و مالي دانشگاه تهران

در طرح دانشگاه سبز ذهن ابتدا به سمت فضای سبز 
دانشگاهی می رود، اما به صورت جدی تر منظور 
اداره کردن همه فعاليت های بشری و محيط  زیستی 
در قرن 21 با کمترین زیان برای محيط زیست است 
تا استفاده هاي حداکثري انسان از منابع طبيعي را که 

در قرن بيستم به اوج رسيد جبران کند.
در این طرح دانشگاه هاي سراسر جهان به عنوان 
یک نماد و پایلوت در جهت حفظ و نگهداری، 
سبزســازی و ترویج آموزش های اساســی در 

مدیریت منابع محيط زیستی موثر خواهند بود. 
 واضح اســت که دانشــگاه ها به سختی تالش 
می کنند تا نقش خود را در ساختن این سياره برای 
نسل های آینده ایفاء کنند. آنها نه تنها فضای سبز 
و سازگار با محيط زیست را در محوطه دانشگاه 

می سازند، بلکه تالش می کنند تا آموزش و آگاهی 
مردم از تأثيرات زیست محيطی و نحوه مبارزه با 
آن را ترویج دهند. می توان ادعا کرد که اگر این 
طرح هــا ادامه یابد، ســال های آینده جایگزینی 

مناسب برای نسل های آینده ایجاد خواهد شد.
دانشــگاه تهران نيز به عنوان نماد آموزش عالي 
مدتي اســت فعاليت خود را در این حوزه آغاز 
کرده و به سوي سبز شــدن گام برداشته است. 
مدیریت سبز دانشــگاه در معاونت اداري مالي 
تشکيل و درحال فعاليت است و دستاوردهاي آن 
هر سه شنبه در سایت خبري دانشگاه درج مي شود. 
براي اطالع بيشتر از اقدامات در این حوزه گفت 
و گویي با دکتر یزداني، معاون محترم اداري مالي 

دانشگاه، انجام دادیم.   
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سه هدف اصلی را 
در راستاي مديريت 
سبز دنبال مي کنيم 

که عبارتند از  
کاهش هزينه های 

عمومی و جاری 
دانشگاه ها، ترويج 
رفتارهای آموزشی 
و پژوهشی مبتنی 
بر کاهش مصرف 
و تربيت نسلی از 

دانش پژوهان و 
فارغ التحصيالن که 
به عنوان پيشروان، 

متخصصان و 
شاغالن آينده 
جامعه فعاليت 
خواهند داشت

جناب آقاي دکتر يزداني با تشکراز اينکه دراين گفت وگو شرکت کرديد در ابتدا اجازه  |
دهيد بدانيم تعريف شما از دانشگاه و مديريت سبز چيست و چه هدفي را دنبال مي کند؟

مديريت سبز محموعه اي از اقدامات جامع، هدفمند و مستمري است که در سطوح   ج|
مختلف دانشــگاه انجام مي شود تا وضعيت موجود را براي رسيدن به مديريت سبز که 
حفظ محيط زيســت و مصرف بهينه انواع انرژي ها ارتقاء و تداوم بخشــد. درواقع در 
مديريت ســبز از مجموعه اي از ابزارهاي مديريتي اجرايي استفاده مي شود که تحقق آن 

افزايش بهره وري در سطح سازمان  وحفظ محيط زيست را به همراه خواهد داشت.
به عبارت ديگر دانشــگاه ســبز رويکردی است که از يک ســو بر اصالح چرخه های 
مصــرف مواد و انرژی و از ســوی ديگر بــر کاهش توليد آالينده هــا و مواد زايد در 

دانشگاه ها تاکيد دارد.
  درواقع دانشگاه سبز دانشگاهی است که تمام فعاليت  های آن اعم از آموزشی، پژوهشی، 
خدمات بهداشتی، ايمنی و حفاظت از محيط زيست به منظور استفاده کارآمد و بهينه از 

منابع و انرژي در تحقق اهداف توسعه پايدار جامعه باشد.
مهمترين اهداف استقرار دانشگاه سبز را چه مي دانيد؟ |

ســه هدف اصلی را در راســتاي مديريت ســبز دنبال مي کنيم کــه عبارتند از  کاهش 
هزينه های عمومی و جاری دانشــگاه ها، ترويج رفتارهای آموزشی و پژوهشی مبتنی بر 
کاهش مصرف و تربيت نسلی از دانش پژوهان و فارغ التحصيالن که به عنوان پيشروان، 
متخصصان و شــاغالن آينده جامعه فعاليت خواهند داشت. بنابراين حفاظت از محيط 
زيســت، بهبود روش های مديريت سبز در واحدهاي آموزشــی، اداری و…، کاهش 
مصــرف منابع طبيعی و اوليــه، کاهش مصرف انرژی، کاهش ضايعات و پســماندها، 
اجتناب از وقوع حوادث اضطراری، رعايت مقررات و قوانين زيســت محيطی، جذب 
کمک های ملی و بين المللی در جهت بهينه ســازی فعاليت های آموزشی و پژوهشی در 

دانشگاه از مهمترين اهداف مديريت سبز است.
يکي از مسائل مهم و موثر در مديريت سبز، مديريت سبز منابع انساني است و آموزش  |
سبز يکي از اقدامات مهم و دراقع پيش نياز مديريت سبز است در اين خصوص چه برنامه هايي 

انجام شده و يا در نظر داريد؟

 در حوزه آموزش و پژوهش برنامه هايي اجرا شده است از جمله دعوت از متخصصان 
براي آموزش و اصالح الگوي مصرف، مصرف درســت انــرژي و برگزاري دوره های 
آموزشــی همچون اصالح الگوی مصرف، آشنايی با مبانی دانشگاه سبز و سومين برنامه 
راهبردی برای کارکنان دانشــگاه و همايش دانشگاه ســبز ويژه معاونان اداری و مالی 
واحدهای دانشــگاه را برگزار کرديم که بســيارمفيد بوده و اثر اين دوره کامال در رفتار 

مديران و همکاران مشهود است.
 از جمله اقدامات و برنامه هاي ديگر مديريت ســبز در دانشگاه شامل: تعريف عناوين 
و پايان نامه های مرتبط با اهداف توسعه پايدار در حوزه های مختلف، تشويق موسسات 
و دانشــکده هايي که در حوزه محيط زيست، مديريت سبز و توسعه پايدار عمل کنند، 
تشکيل تشکل ها و کميته هاي مختلف که در زمينه های توسعه پايدار و حفاظت از محيط 
زيســت فعاليت می نمايند، استفاده از نشريات و ســايت دانشگاه براي اطالع رساني از 
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مشارکت 
دانشجويان و 
حمايت از پايان نامه 
هاي مرتبط با 
مديريت سبز از 
برنامه هاي ما در 
راستاي مديريت 
سبز است. کميته 
مديريت سبز در 
بسياري از واحدها 
ايجاد شده که بايد 
حمايت شوند و 
درصدد هستيم در 
صورت اختصاص 
بودجه از آنها 
حمايت کنيم

اقدامات انجام شده و ارائه اطالعات مرتبط با محيط زيست و توسعه پايدار و برگزاری 
رويدادها و همايش های علمی مرتبط با محيط زيست و توسعه  پايدار از ديگر اقدامات 

انجام شده در حوزه آموزش است.
شوراي راهبردي مديريت سبز بر چه اساس تشکيل شد و چه ساختاري دارد؟ |

دســتورالعمل مديريت ســبز که به تاييد وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه رسيده 
بود، ســال 13۹۵به دانشگاه ها ابالغ شد و طبق ماده 3 اين دستورالعمل براي دستيابي به 
اهداف اين طرح الزم اســت شوراي راهبردي مديريت سبز در تمامي دانشگاه ها همراه 

با کميته هاي تخصصي مربوطه تشکيل شود.
مديريت شــوراي راهبردي دانشــگاه تهران به عهده رياســت محترم دانشگاه است و 
معاونت اداري مالي نيز مســئول نظارت و اجراي مديريت ســبز در دانشگاه است. در 
ســطح کالن اين شورا سياستگذاري و نظارت و تصويب و اجراي برنامه هاي مديريت 

سبز را بر عهده دارد. 
انرژي و توسعه  تا کنون در دانشگاه تهران در راستاي کاهش مصرف  اقداماتي  چه  |

پايدار انجام شده است. 

استفاده بهينه از آب يکي از برنامه هاي ما براي کاهش مصرف آب بوده است.  دو رشته 
قنات دانشــگاه که ريزش کرده بود با اختصاص بودجه از سوي وزارت علوم ترميم و 
احيا شد. خريداري و نصب سيستم هاي کاهنده فشار آب، استفاده از آب بازيافتی، ايجاد 
بستر فرهنگ سازی عمومی در زمينه کاهش توليد پسماند و استفاده مجدد از پسماندها 

و تفکيک از مبدا.
تعويض المپ های پرمصرف داخلی ســاختمان ها به ويژه در خوابگاه ها که بيشــترين 
مصــرف را دارند با المپ هاي  کم مصرف. يک ميليارد بودجه براي اصالح روشــنايي 
در دانشــگاه اختصاص داده ايم که در صــورت اجرا ۵۰ درصد کاهش مصرف خواهيم 
داشت. عدم استفاده از ظروف يکبار مصرف، فرهنگ سازی تغيير آداب و رفتار ناهنجار 
با محيط زيست…، استفاده از سيســتم های آبياری نوين در فضای سبز ساختمان هاي 
دانشــگاه، مديريت زباله های الکترونيکی و ســخت افزاری، کاهش استفاده از خودرو، 
آموزش دانشــجويان برای تبديل شــدن به شــهروندان مســئوليت پذير محيط زيست 
)خصوصا خوابگاه( از جمله اقداماتي است که در دانشگاه درحال انجام است. عالوه بر 
آن، به منظور نظارت بر اجراي برنامه هاي مديريت سبز در دانشگاه در هر ساختمان يک 
نفر مســئول کنترل مصرف انرژي تعيين شده است که نحوه مصرف را در هر ساختمان 

بررسي و گزارش مي کند.
به  کارگيري  سيستم هاي هوشمند  و تکنولوژي نوين  که مي تواند بسياري از عادات  |
منفي مصرف را کاهش دهد در کاهش مصرف انرژي و توسعه پايدار موثر است در اين زمينه 

چه برنامه هايي داريد.

اکثر تجهيزات دانشــگاه از جمله کابل ها و موتورخانه ها، لوله هاي آب و زيرساخت ها 
فرسوده  شده که خود باعث هدررفت انرژي مي شود تا به حال ۲۰ درصد اين تجهيزات 
اصالح و بازســازي شــده و اميدواريم بودجه الزم به دانشــگاه داده شــود تا تمامي 
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تجهيزات اصالح شــود. همان طور که اشــاره کردم امسال 
يــک ميليارد بودجه براي اصالح روشــنايي در دانشــگاه 
اختصاص داده شــده و با چند شــرکت توليدي روشنايي 
قرارداد بســته ايم. هوشمندسازي موتورخانه ها  کم مصرف 
هم يکي از اقدامات اســت  که در راســتاي مديريت سبز 
بســيار موثر خواهد بود. موتورخانه هــاي ما واقعا قديمي 
است و نياز به هوشمندسازي دارد. وزارت علوم به ما قول 
داده که بودجه اي براي هوشمندســازي به ما پرداخت کند 
و اميدواريم با هوشمندســازي ايــن موتورخانه ها ونصب 
کنتورهاي مجزاي بــرق، آب و گاز براي هر واحد بتوانيم 

اقدام موثري در کاهش انرژي برداشته باشيم.
حرکت  براي  کارکنان  و  مديران  در  انگيزه  ايجاد  براي  |
به سوي سبز شدن و توسعه پايدار چه برنامه هايي انجام شده 

است؟

دريافت گزارش های دوره ای از واحدهای مختلف دانشگاه، 
ارســال گزارش های ساالنه به وزارت علوم براي رتبه بندی 
ســاالنه دانشــگاه های ســبز، برگزاری رويداد رقابتی بين 
واحدهای مختلف دانشگاه در حوزه مديريت سبز و انتخاب 

واحدهــا و افراد برگزيده به منظــور ايجاد انگيزه و رقابت 
بين واحدهای مختلف دانشــگاه و معرفي دستاوردهاي هر 
واحد از جمله اقدامات انگيزشــي ما بوده است. واحدها را 
تشــويق کرديم تا درصورت حرکت به سمت دانشگاه سبز 
و برداشــتن گام هاي الزم و موثر ۵۰ درصد هزينه ها به آنها 
بازگردانده شود و با انتخاب و معرفي واحدهاي کم مصرف 
جايزه اي به آنها تعلق خواهد گرفت تا انگيزه اي شود براي 
کاهش مصرف انرژي و اصالح الگوي مصرف. بايد تالش 
کنيم دانشــجويان هم در اين حوزه وارد شوند و مشارکت 
دانشــجويان و حمايت از پايان نامه هاي مرتبط با مديريت 
ســبز از برنامه هاي ما در راستاي مديريت سبز است. کميته 
مديريت ســبز در بســياري از واحدها ايجاد شده که بايد 
حمايت شــوند و درصدد هســتيم در صورت اختصاص 

بودجه از آنها حمايت کنيم.
راچگونه  سبز  مديريت  اجراي  براي  دانشگاه  بودجه  |

مي بينيد.

به صورت دستوري دانشگاه ها بايد هرساله طي ابالغي، يک 
درصــد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور اســتقرار 
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سيســتم مديريت سبز هزينه کنند و گزارش هم از ما خواسته مي شود، ولي حقيقت اين 
است که هزينه هاي باال و محدوديت هاي مالي دانشگاه ما را در اجراي اين طرح محدود 
مي کند. با ســازمان برنامه و بودجه مذاکراتي انجام شــده است و طرحي ارائه کرده ايم 
که بر اســاس آن چيزي حدود ۸ ميليارد پول نيــاز داريم. در صورت تامين اين بودجه 

اقدامات موثري انجام خواهد شد.
به نظر شما دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالي جايگاه مناسبي در اين حوزه  |

به دست آورده است؟

متاسفانه در دوره هاي قبلي دانشگاه هاي ديگر در اين حوزه به عنوان دانشگاه هاي پيشرو 
در اجراي سياست هاي مديريت سبز معرفي شدند. دليل اين امر درواقع عدم اطالع رساني 
و درج اطالعات در ســامانه ويژه مديريت سبز بوده که درصورت توجه به اين بخش و 
ورود کليه اطالعات مربوط در سامانه، رتبه بهتري به دست مي آورديم. دانشگاه تهران در 
کشور الگو است و بايد رتبه اول را داشته باشد. ما با وزارت علوم همسو هستيم و در سال 

14۰۰ همايش بين المللي مديريت سبز را در دانشگاه تهران برگزار خواهيم کرد.
همان طور که عرض کردم فعاليت زيادي در دانشگاه انجام شده که متاسفانه جمع آوري 
و اطالع رســاني نشده اســت. در اين راستا دفتر مديريت ســبز در اداره کل طرح هاي 

عمراني دانشگاه تاسيس شده و همکاران خوبي با اين دفتر همکاري دارند.
همچنين سايت دانشگاه ســبز با هدف فرهنگ سازی در خصوص فعاليت های زيست 
محيطی، حفظ منابع و بهينه ســازی مصرف به پيشــنهاد معاونت اجرايي حوزه رياست 
وروابط عمومي راه اندازی شــد.  وب ســايت دانشگاه ســبز اخبار مديريت سبز را هر 
سه شنبه در سايت دانشگاه بارگذاري کرده و اينها بسيار کمک کننده است و اميدواريم با 
انعکاس درست و کامل اخبار اين حوزه دانشگاه جايگاه واقعي خود را به دست آورد.

همکاري دانشگاه تهران با دانشگاه هاي داخلي و بين المللي چگونه است؟ |

با 13 دانشگاه سطح يک کشور همکاري داريم و از تجربيات آنها استفاده مي کنيم. عالوه 
بر آن از تجربيات بين المللي نيز اســتفاده مي کنيــم و متخصصان ما درحال رصدکردن 
تجربيات و اقدامات دانشــگاه ها در سطح بين الملل هســتند. مطالعات تطبيقي در اين 
خصوص در حال انجام اســت و اميدوارم با دانشــگاه هايي که تجربيات خوبي در اين 
زمينه دارند به صورت مســتقيم همکاري داشته باشيم. در حوزه بين الملل ارتقای قابل 
توجه دانشگاه در رتبه بندی دانشگاه های سبز جهان تحت عنوان »گرين متريک« در سه 
ســال گذشته قابل تقدير اســت. همچنين از اهداف آتی دانشگاه در اين حوزه، حضور 
دانشگاه تهران در باشگاه دانشگاه های سبز در سطح دانشگاه های برتر جهان و عضويت 

در نهادهای بين المللی مرتبط در عرصه محيط زيست و مسائل جهانی آن است.
همکاري پرديس ها ودانشکده هاي دانشگاه را با مديريت سبز چگونه ارزيابي مي کنيد. |

هنوز آن طور که انتظار مي رود مديران دانشــگاه بحث مديريت ســبز را به جد پيگيري 
نکردند. برخي واحدها همکاري خوبي داشته اند. خوشبختانه حوزه معاونت داشجويي 
کارهاي خوبي را آغاز کرده است. يکي از واحدهايي که مصرف انرژي باال است خوابگاه ها 
هســتند. اگر بتوانيم بحث مديريت ســبز را در تمامي خوابگاه هاي دانشگاه اجرا کنيم، 

اجراي موارد مرتبط 
با مديريت سبز، 
همکاري همه 
واحدهاي دانشگاه 
را مي طلبد. حوزه 
معاونت اداري 
مالي به کمک همه 
مديران و واحدهاي 
دانشگاه نياز دارد 
و از پيشنهاد و 
ايده هاي آنها 
استقبال مي کند تا 
دانشگاه بتواند در 
مديريت سبز الگو 
شود
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موفقيت چشمگيري خواهيم داشت. اداره کل خوابگاه ها در 
چهارچوب طرح »سرای ســبز« دانشگاه، موضوعاتی مانند 
بهينه سازی مصرف آب، بهينه سازی مصرف انرژی، افزايش 
ميزان فضاهای سبز، استفاده از آب های خاکستری، مديريت 
پسماند و آموزش های محيط زيستی به دانشجويان را انجام 

داده است.
 اداره کل خوابگاه ها دستاوردهايی نسبتا خوبي داشته است 
که توسعه و بومی سازی فناوری پيشرفته تصفيه فاضالب و 
بازيافــت آب با کيفيت در مبدأ توليد، بهره گيری از فناوری 
هيبريدی ازناســيون- بيوراکتور غشايی به صورت درجا و 
زيرزمينی، توســعه فناوری های حذف آالينده های نوظهور 
و ترکيبــات آنتی بيوتيکی و هورمون ها از فاضالب و ايجاد 
الگوی توســعه فضای سبز و تأمين بخشی از آب مورد نياز 
از طريق بازيافت آب از پساب از جمله اقداماتي که در اين 

حوزه انجام شده است.
ضمنا فعاليت هــای مؤثری در معاونت فرهنگی و اداره کل 

امور فرهنگی و اجتماعی نيز، در قالب جشنواره های فرهنگ 
دانشگاه تهران در سال های گذشته در بخش های انجمن های 
علمی دانشــجويی، کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و 
دينی، نشريات دانشــجويی، ايده های برتر فرهنگی، آثار و 
توليدات فرهنگی و هنری دانشجويان، اعضای هيأت علمی 
و کارکنان و هم چنين پايان نامه دانشــجويی برتر در حوزه 
فرهنگ دانشگاهی و مديران و کارشناسان برتر فرهنگی، با 
محور مشخص و خاص »دانشگاه سبز و حفظ محيط زيست« 

صورت گرفته است.
در پرديس هاي کشــاورزي و منابع طبيعي و ابوريحان نيز 
کارهاي خوبي انجام شــده به خصوص پرديس ابوريحان 
يکي از واحدهاي پيشگام در راستاي مديريت سبز است و 

طي ساله هاي گذشته اقدامات موثري را انجام داده است.
زيست  محيط  سازمان  با  همکاري  براي  برنامه اي  آيا   |

درنظر داريد؟

قطعا همکاري با اين ســازمان به نفع دانشگاه خواهد بود. 
ما از همکاري با اين ســازمان استقبال مي کنيم و اميدواريم 
در بحث محيط زيســت به خصوص توسعه فضاي سبز و 

مصرف آب همکاري موثري داشته باشيم.
سبز  براي  تهراني ها  دانشگاه  از  انتظاري  چه  پايان  در  |

شدن دانشگاه داريد؟

از همــه عزيزان انتظــار دارم که از مصــرف بيش از حد 
انرژي پرهيز کنند، چرا که بايد پاســخگوي نسل هاي آينده 
باشــيم. اجراي موارد مرتبط با مديريت سبز، همکاري همه 
واحدهاي دانشــگاه را مي طلبد. حوزه معاونت اداري مالي 
به کمک همه مديران و واحدهاي دانشــگاه نياز دارد و از 
پيشنهاد و ايده هاي آنها استقبال مي کند تا دانشگاه بتواند در 

مديريت سبز الگو شود.
پيشنهاد من اين اســت که واحدي را به نمايشگاه دانشگاه 
ســبز اختصاص دهيم تا دســتگاه ها، اقدامات، نشريات و 
بروشــورهاي مرتبط با دانشگاه سبز را براي عموم مردم به 
نمايش بگذاريم تا حرکت به سمت جامعه سبز مورد توجه 
همه مردم قرارگيرد. لذا فکر مي کنم اگر دانشــگاه تهران به 
عنوان  دانشــگاه مادر در کشــور در اين زمينه تالش کند، 
پيشگام باشــد و اطالع رساني کند مي تواند گام هاي موثري 

در مصرف بهينه کل کشور بردارد.
با تشکر از اينکه در اين گفت وگو شرکت کرديد. |
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