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  نشان وجدان محیط زیست 

 3فرم شماره 

 مستندات –عنوان پروژه ها   -( گزارش عملکرد زیست محیطی  3فرم )

ف
ردی

 

 اسناد مربوط به اقدام نام پروژه فعالیت اقدام

1 

 افزایش سطح آگاهی

 زیست محیطی درون  سازمانی

 آموزش کارکنان
   آموزش مجازی

   آموزش غیر مجازی

آموزش ارباب 

 رجوع

   آموزش مجازی

   آموزش غیر مجازی

 افزایش سطح آگاهی

 زیست محیطی  برون سازمانی

 آموزش عمومی
   آموزش مجازی

   آموزش غیر مجازی

 آموزش تخصصی
   آموزش مجازی

   آموزش غیر مجازی

2 
 کارشناسبکارگیری خدمات 

 محیط زیست در سازمان

ایجاد اشتغال ) 

جذب کارشناس 

 محیط زیست(

   دائم )یک ساله(

 موقت ) سه ماهه(
  

 مشاوره
   دائم ) یک ساله(

   موقت ) سه ماهه(

 انجام پژوهش های زیست محیطی 3

 درون سازمانی
   رفع مشکل سازمانی

   بهبود وضعیت  فرایند تولید

 سازمانی برون
   رفع مشکل زیست محیطی

   بهبود وضعیت محیط زیست

4 

فرهنگی ،هنری  اجرای برنامه های

فیلم ، عکس، مستند ) محیط زیست  

چاپ کتاب ، بروشور ، سازی ، ورزشی، 

برگزاری  کارگاه آموزشی ، همایش 

)... 

 درون سازمانی

   مجازی

 غیر مجازی
  

 برون سازمانی
   مجازی

   غیر مجازی

 

5 

 

 )پاک( تولید محصول سبز 

 تغییر فرایند تولید
   تغییر تمام فرایند

   تغییر بخشی از فرایند

بهبود مدیریت 

 فرایند تولید

   تغییر مدیریت انسانی

   تغییر برنامه مدیریتی

تغییر خط ) ابزار( 

 تولید

   تغییر تمام خط

   تغییر بخش از خط

 تعطیلی خط تولید
   تمام خط تولید

   بخشی از خط تولید

  
  ه بهبود فرایند است که فعالیت های زیست محیطی منجر ب ... یا واحد حقوقی رگاه  و، کارخانه ، کاشرکت : موسسه ، نهاد ، منظور از سازمان

 آن انجام می گیرد.تولید و محصول  و نیز ارتقای خدمات سازمانی در
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 نشان وجدان محیط زیست 
 

 3فرم شماره 

 مستندات  –عنوان پروژه ها   -( گزارش عملکرد زیست محیطی  3فرم )

ف
ردی

 

 اسناد مربوط به اقدام پروژهعنوان  فعالیت اقدام

 اختراع و اکتشاف 6

   بهبود محیط زیست در فرایند تولید

   تولید محصول سبز

   بهبود وضعیت محیط زیست سازمان

   زیست برون سازمانیبهبود وضعیت محیط 

 تحقیق 7

   بهبود محیط زیست در فرایند تولید

   تولید محصول سبز

   بهبود وضعیت محیط زیست سازمانی

   بهبود وضعیت محیط زیست برون سازمانی

 امور خیریه زیست محیطی 8

   بهبود محیط زیست انسانی

   بهبود محیط زیست طبیعی و دریایی

   آموزش 

   پژوهشی

   توانمند سازی فعاالن محیط زیست

9 
 پیگیری حقوقی و قضایی 

 زیست محیطی

   بهبود وضعیت فرایند تولید

   تولید محصول سبز

   بهبود وضعیت محیط زیست سازمان

   بهبود وضعیت محیط زیست برون سازمانی

10 
حمایت از طرح های  تشکلهای مردم 

 نهاد زیست محیطی

   بهبود وضعیت فرایند تولید

   تولید محصول سبز

   بهبود وضعیت محیط زیست سازمان

   بهبود وضعیت محیط زیست برون سازمانی

11 

 اجرای طرح کاهش مصرف 

 و سوخت انرژی

   بهبود وضعیت فرایند تولید

   تولید محصول سبز

   بهبود وضعیت محیط زیست سازمانی

   وضعیت محیط زیست برون سازمانیبهبود 

12 
بازسازی و مدیریت اصالح  منابع 

 زیست محیطی تخریبی

   بهبود وضعیت فرایند تولید

   تولید محصول سبز

   بهبود وضعیت محیط زیست سازمانی

   بهبود وضعیت محیط زیست برون سازمانی
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 نشان وجدان محیط زیست 
 

 3فرم شماره 
 مستندات –عنوان پروژه ها   -( گزارش عملکرد زیست محیطی  3فرم )

ف
ردی

 

 اسناد مربوط به اقدام پروژهنام  فعالیت اقدام

 )سند،عکس،فیلم(

 

 

13 

 مدیریت  در کاهش

 زیست محیطی مصرف منابع

 ) آب،خاک ...(

   بهبود وضعیت فرایند تولید

   تولید محصول سبز

   سازمانی بهبود وضعیت محیط زیست

بهبود وضعیت محیط زیست برون 

 سازمانی

  

14 

 کنترل آالینده ها

)گاز، سموم،پساب 

 پسماند....(

 

   بهبود وضعیت فرایند تولید

   تولید محصول سبز

   بهبود وضعیت محیط زیست سازمانی

بهبود وضعیت محیط زیست برون 

 سازمانی

  

15 
 احداث، توسعه و حفاظت 

 فضای سبزاز 

   بهبود وضعیت محیط زیست سازمانی

هبود وضعیت محیط زیست برون ب

 سازمانی

  

16 
خروج از لیست اقدامات برای 

 صنایع آالینده محیط زیست

   اقدامات اجرایی  درون سازمانی

   اقدامات  اجرایی برون سازمانی

17 
 عضویت در تشکلهای 

 مردم نهاد زیست محیطی

   عضویت حقیقی

   عضویت حقوقی

18 
 حفاظت و حمایت از 

 تنوع زیستی  

   تنوع زیستی جانوری

   تنوع زیستی گیاهی
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 نشان وجدان محیط زیست 
 

 

 4فرم شماره 

 وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردمدر جشنواره فرم داوری عملکرد  زیست محیطی 

ف 
ردی

 اقدامات زیست محیطی 

میزان اثر بر  حوزه اثر بر محیط زیست

کیفیت زیست 

محیطی 

 محصول

میزان اثر بر 

 فرایند

 تولید

میزان اثر بر 

عملکرد زیست 

 محیطی سازمان

 میزان اثر بر 

 تنوع زیستی

میزان اثر بر 

 منابع غیر زنده

میزان اثر بر 

کیفیت زندگی 

 انسان

 قضاوت داوری

 میزان% حوزه اثر
 منطقه ای استانی ملی

 )شهرستانی(

 شایسته 

 تقدیر

1 
 گسترش

 فضای سبز

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

 حفاظت از تنوع زیستی 2

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

 زیستیحمایت از تنوع  3

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

4 

 کنترل آالینده ها

)گاز، سموم، 

 پسماند....(

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

5 
اجرای برنامه های 

 آموزشی

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

6 
اجرای طرح های 

 مطالعات و پژوهشی

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

 اختراع و اکتشاف 7

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

 تحقیق 8

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

9 

 تنویر افکار عمومی

) چاب کتاب ، بروشور ، 

برگزاری  کارگاه 

 آموزشی ، همایش ...(

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی
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 نشان وجدان محیط زیست 
 

 

 4فرم شماره 

 وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردمدر جشنواره فرم داوری عملکرد  زیست محیطی 

ف
ردی

 

اقدامات زیست 

 محیطی

 حوزه اثر بر محیط زیست
میزان اثر بر 

کیفیت زیست 

محیطی 

 محصول

میزان اثر بر 

 فرایند

 تولید

میزان اثر بر 

زیست عملکرد 

 محیطی سازمان

 میزان اثر بر 

 تنوع زیستی

میزان اثر بر 

 منابع غیر زنده

میزان اثر بر 

کیفیت زندگی 

 انسان

 قضاوت داوری

 میزان% حوزه اثر
 منطقه ای استانی ملی

 )شهرستانی(

 شایسته 

 تقدیر

10 
امور خیریه زیست 

 محیطی

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

11 
 ایجاد اشتغال

 زیست محیطی

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

12 
 پیگیری حقوقی و

 قضایی زیست محیطی

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

13 

حمایت از طرح های  

تشکلهای مردم نهاد 

 زیست محیطی

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

14 
 تولید محصول سبز

 

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

15 

اجرای طرح کاهش 

 مصرف انرژی

 و سوخت

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

16 

مدیریت  در کاهش 

 مصرف منابع

 زیست محیطی

 ) آب،خاک ...(

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

17 

بازسازی و مدیریت 

 اصالح  منابع تخریبی

 زیست محیطی

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

18 
اجرای  کامل ضوابط 

 حاکمیتی محیط زیست

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی

19 

عضویت در تشکلهای 

مردم نهاد زیست 

 محیطی 

            بین المللی

            ملی

            منطقه ای

            محلی
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 نشان وجدان محیط زیست 
 

 5شماره  فرم

 در مراحل فرایند،محصول ،سازمانگواهی حاکمیتی کنترل آالینده ها 

 اسناد مربوطه اقدام موضوع ردیف

 اجرای ضوابط حاکمیتی محیط زیست  1

 خود اظهاری دوره ای
  اظهاربا مستند آزمایشگاهی

  اظهار مبتنی بر کارشناسی

 کنترل آالینده ها

 )آب ، خاک، هوا,صوت،...(

 

  کنترل سازمان

  کنترل در برون سازمان

  فاقد آالیندگی

 وضعیت زیست محیطی سازمان

 

  سازمان آالینده ثبت شده

  سازمان آالینده غیر ثبت شده

  سازمان غیر آالینده

 وضعیت زیست محیطی محصول

 

  آالیندگی مستقیم 

  آالیندگی غیر مستقیم

  فاقد آالیندگی

 وضعیت زیست محیطی 

 در فرایند تولید

  آالیندگیفاقد 

  دارای آالیندگی کنترل شده 

  دارای آالیندگی کنترل نشده

2 

 مستندات مربوط به گواهی

 محصول، فرایند و سازمان 

 

  سازمان حفاظت محیط زیست  گواهی آالیندگی در فرایند تولید

  سازمان حفاظت محیط زیست گواهی آالیندگی سازمانی

 گواهی کیفیت  محصول

 

  سازمان استاندارد

  وزارت بهداشت و درمان

  وزارت جهاد کشاورزی

 تذکر:

با  عناوین بهبود خط تولید، بهبود کیفیت محصول ، بهبود وضعیت محیط زیست سازمان ) شرکت،کارخانه، کارگاه، اداره  یست محیطیحوزه فعالیت ز -1

 ،....( و یا بهبود محیط زیست خارج از سازمان دقیقا اعالم شود.

ی اجرایی ، ذکر محل دقیق اجرای طرح ، سال اجرا تصویر اسناد اجرایی ، فیلم و عکس از فعالیت ها ، در ارائه اسناد مربود به اقدامات زیست محیطی -2

 ، کمیت ) مقدارو مساحت ...( و کیفیت اجرای طرح اعالم شود

) میزان هزینه پروژه ها ، کسورات قانونی، نام پیمانکار، کواهی نامه تایید کار.... ( الزم نیست و در میزان امتیاز دهی داوری  پروژه ها ارسال اسناد مالی -3

 یری ندارد .نیز هیچ تاث

سال  اجرای زمان -4 ست محیطی باید از ابتدای  شهریور  1399اقدامات زی شد 1400تا پایان  که از قبل یا بعد از این تاریخ انجام فعالیت هایی چنانچه  .با

 پذیرفته می شود. مذکور باشد.زمان  اکه مرتبط بباشد شده 

 .نیز پذیرفته می شود 1399عملکرد شاخص و ویژه زیست محیطی اجرایی در قبل از سال  -5
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