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 مقدمه
داًطگاُ اًذًٍشی تا ّذف تزٍیج پایذاری در آهَسش عالی ،اس سال  0202اقذام تِ ارسیاتی ٍ رتثِتٌذی داًطگاُّای جْاى تز
اساس هعیارّا ٍ ضاخصّای هزتثظ تا هسایل سیستهحیغی در داًطگاُّا ًوَدُ است .در سال  6106حذٍد  022دانشگاه
جْاى هَرد رتثِتٌذی قزار هیگیزًذ .در ایي رتثِتٌذی تالش تزای داضتي فضای سثش ٍ تالش تزای افشایص آى هْن هیتاضذ .در
آقع آًچِ در ایي رتثِتٌذی هَرد سٌجص قزار هی گیزد ،جایگاُ داًطگاُ در حفظ هحیظ سیست ٍ تاثیز آى در پایذاری هحیظ است.
 شاخصهای ارزیابی
اس هیاى هعیارّا ٍ ضاخصّای هزتثظ تا هسائل سیستهحیغی ،هعیارّایی هَرد تَجِ قزار گزفتِاًذ کِ درتزگیزًذُ هْوتزیي
دغذغِّای داًطگاُّا در هَرد هفَْم ”پایذاری“ پایذاری تَدُ است .تِ ایي تزتیة اعالعات پایِای در هَرد اًذاسُ داًطگاُ ٍ
اعالعات هٌغقِای آى (ضْزی ،تزٍىضْزی ٍ یا رٍستایی) ٍ هیشاى فضای سثش هَجَد اخذ هیگزدد .عالٍُ تز آى اعالعاتی ضاهل
هصزف تزق (تِ دلیل ارتثاط آى تا تَلیذ کزتي) ،حول ٍ ًقل ،استفادُ اس آب ،هذیزیت هَاد سایذ ٍ ً ..یش اخذ هیگزدد .ضاخصّای
هَرد تَجِ در رتثِتٌذی داًطگاُّا در جذٍل سیز ارایِ ضذُ است:
ردیف

مولفه

1

زیرساختها

وزن مولفه

2

%15

سنجه

ًَ .1ع پزدیظ داًؾگاُ (ؽْزی ،بزٍىؽْزی ،رٍعتایی ٍ )...
ًَ .2ع هَعغِ آهَسػ عالی
 .3تعذاد فضاّای (عایتّا) پزدیظ
 .4هغاحت كل پزدیظ داًؾگاُ (هتز هزبع)
 .5هغاحت كل عبقات ّنكف عاختواىّای پزدیظ اصلی
 .6هغاحت كل عاختواىّای اصلی پزدیظ
 .7هغاحت كل عاختواىّای َّؽوٌذ پزدیظ اصلی (هتز هزبع)
 .8هغاحت كل پاركیٌگ داًؾگاُ
 .9درصذ هغاحت هحَعِ دارای پَؽؼ گیاّی جٌگلی در داًؾگاُ چ
 .10درصذ هغاحت هحَعِ دارای پَؽؼ گیاّی در داًؾگاُ (هاًٌذ چوي ،باغ ،پؾت بام عبش ٍ )...
 .11درصذ عغَح بذٍى پَؽؼ گیاّی جْت جذب آب
 .12تعذاد داًؾجَیاى
 .13تعذاد كاركٌاى ٍ اعضای ّیات علوی
 .14درصذ بَدجِ اختصاؿ یافتِ بِ تَععِ پایذار اس بَدجِ كل داًؾگاُ
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جایگشیٌی اعتفادُ كارآهذ اس اًزصی بِ جای اعتفادُ اس لَاسم ٍ تجْیشات هتذاٍل
اجزا ٍ پیادُعاسی عاختواىّای َّؽوٌذ
تَلیذ هٌابع اًزصی تجذیذپذیز در داخل داًؾگاُ
هیشاى هصزف بزق در ّز عال (كیلٍَات بز عاعت)
ًزخ تَلیذ اًزصیّای تجذیذپذیز ًغبت كل هصزف اًزصی در ّز عال
اجزای عٌاصز عاختواى عبش بِ عٌَاى عیاعت ّای عاخت ٍ عاس ٍ ًَعاسی
عیاعت ٍ بزًاهِّای كاّؼ هیشاى اًتؾار گاسّای گلخاًِای
تاثیزات CO2

%18

.1
.2
.3
.4
.5
.6

عیاعتّای كاّؼ اعتفادُ اس كاغذ ٍ پالعتیك در داًؾگاُ
عیاعتّای باسیافت ضایعات ٍ سبالِّای داًؾگاُ
هیشاى سبالِّای عوی
تصفیِ ضایعات هعذًی
تصفیِ ضایعات آلی
دفع فاضالبّا

%10

.1
.2
.3
.4

بزًاهِّای حفاظت اس آب
بزًاهِّای باسیافت آب
اعتفادُ اس لَاسم كارآهذ هزتبظ با آب (ؽیز آب ،فالػ تاًكّا ٍ )....
هیشاى هصزف آب تصفیِ ؽذُ

%18

 .1تعذاد ٍعایل ًقلیِ تحت هالكیت هَعغِ
 .2تعذاد اتَهبیلّای ٍارد ؽذُ بِ داًؾگاُ در ّز رٍس
 .3تعذاد هَتَرعیكلتّای ٍارد ؽذُ بِ داًؾگاُ در ّز رٍس
 .4تعذاد اتَبَطّای داًؾگاُ كِ در آى تزدد ٍ فعالیت دارًذ
 .5هیاًگیي تعذاد هغافزاى در ّز رفتٍبزگؾت اتَبَطّای داًؾگاُ
 .6تعذاد تزددّای (عفز) اتَبَطّای داًؾگاُ در ّز رٍس
 .7تعذاد دٍچزخِّایی كِ رٍساًِ در عغح داًؾگاُ تزدد دارًذ
ًَ .8ع پاركیٌگ
 .9هیشاى كاّؼ فضای پاركیٌگّا در راعتای كاّؼ ٍعایل ًقلیِ خصَصی در  3عال گذؽتِ
 .10عیاعتّا ٍ عزحّای ابتكاری در راعتای كاّؼ ٍعایل ًقلیِ خصَصی در ٍ داًؾگاُ
 .11خذهات حول ٍ ًقل ٍ رفت ٍ بزگؾت داًؾگاُ
 .12عیاعتّای دٍچزخِ ٍ عابز پیادُ در داًؾگاّچ
 .13فاصلِ تقزیبی جابجایی با یك ٍعیلِ ًقلیِ در داخل داًؾگاُ در ّز رٍس (كیلَهتز)
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Energy and Climate Change
Waste
3
Water
4
Transportation
2

2

ردیف

مولفه

6

آموزش

سنجه

وزن مولفه



1

%18







تعذاد دٍرُّا /درطّای ارایِ ؽذُ هزتبظ با هحیظ سیغت ٍ پایذاری
تعذاد كل دٍرُّا /درٍط ارایِ ؽذُ
هجوَع بَدجِ تحقیقاتی اختصاؿ دادُ ؽذُ بِ پضٍّؼّای هزتبظ با هَضَع هحیظ سیغت ٍ
پایذاری
هجوَع بَدجِ تحقیقاتی
تعذاد ًؾزیات علوی هٌتؾز ؽذُ در رابغِ با هحیظ سیغت ٍ پایذاری
تعذادی رٍیذادّای علوی هزبَط بِ هحیظ سیغت ٍ پایذاری
تعذاد ًْادّای داًؾجَیی هزبَط بِ هحیظ سیغت ٍ پایذاری
ٍجَد ٍب عایت پایذاری داًؾگاُ

 نحوه گردآوری اطالعات
اعالعات هزتَط تِ هعیارّا ٍ ضاخصّای ارسیاتی ،تز هثٌای خَداظْاری داًطگاُّا گزدآٍری هیگزدد .تِ ایي تزتیة
داًطگاُّایی کِ خَاستار ارسیاتی ٍ رتثِتٌذی در ایي ًظام هیتاضٌذ ،تایستی اعالعات هزتَعِ را در هْلت هقزر (کِ هعوَال تیي
جَالی تا اکتثز ّز سال هیتاضذ) ٍارد پزسطٌاهِ الکتزًٍیکی کِ تا ّویي ّذف عزاحی ٍ تارگشاری ضذُ است ًوایٌذ .در ٍاقع در
صَرت درخَاست داًطگاُّا ،دادُّا ٍ عکس اعالعات هزتَط تِ هَلفِّای اس آًاى اخذ هیگزدد.
 ارایه نتایج
ًتایج رتثِتٌذی در ایي ًظام در تخصّای سیز ارایِ هیضَد:
 رتثِتٌذی کلی
 رتثِتٌذی تز اساس هَلفِّای ارسیاتی
6
5
4
3
 رتثِتٌذی هَقعیتی :ضْزی ،6هزکش ضْز  ،ساختواى تلٌذ  ،تزٍىضْزی ٍ رٍستایی

منبعhttp://greenmetric.ui.ac.id/ranking/ :
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