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شیوه نامه اجرائی فعالیتهای محیط زیستی
مقدمه
"کمیته محیط زیستتو ت سعه ت ه ایدار فدراهتتیعن ترزش های همگانی" در اجرای بخشتتمامه اتتمار /4/18098ص معرخ
 94/7/21م اتن محترم فرهمگی ،آمعزش ت ژتهش تزارت ترزش ت جعانان در ساریخ  94/8/1سشتتلی ت در راهتتتای سحق
اهداف ت سعه ه ف الیو های محیط زیستی در هیأسهای اهتانی ت انجمن های سحو عاش فدراهیعن این ایع نامه سدتین
گردید اهو.
براهتتاا اهداف ،راهدردها ت هتتیاهتتو های اجرایی س یین اتتد در این اتتیع نامه ،سمامی هیأسها ت انجمن ها معظفمد
زمیمههای ارسقاء ههم ترزش در حفظ محیط زیسو ت بهدعد ااخص های سعه ه ایدار کشعر را فراهم نمایمد.
ماد  -1اهداف
 -1-1سرتیج فرهمگ محیط زیسو در جام ه ترزش
 -1-2ارسقاء ااخص های ایداری محیط در حعز ترزش
ماد  -2راهدردها
 -2-1ایجاد ت سقعیو هاختارهای محیط زیستی در هیأسهای اهتانی ت انجمن های سحو عاش فدراهیعن
 -2-2آگاهی بخشی ت سرتیج آمعز های محیط زیستی در بین جام ه ترزالاران ترزش های همگانی درکشعر.
 -2-3سقعیو مسئعلیو های اجتماعیهیأسهاتانجمنهادرحعز محیطزیسوباساکیدبرالگعهازی ت ف الیتهای نمادین
 -2-4یاد هتتازی مفلفه های مدیریو هتتدد در هیات های ترزش همگانی هتتراهتتر کشتتعر ت انجمن های سحو عاتتش
فدراهیعن
-2-5حمایو از ژتهش های کاربردی در حعز ترزش ت محیط زیسو
 -2-6س ام اثربخش فدرا هیعن  ،هیات های ا هتانی ت انجمن های سحو ع اش ،با هازمانها ت نهادهای محیط زی ستی
کلی ،ممطقهای ت بینالمللی
ماد  – 3اقدامات
 3-1سشلی کمیته متماظر محیط زیسو در هریک از هیاسها ت انجمن ها
 3-2سدتین برنامه ت سقعیم عملیاسی هاالنه مربعط به ف الیو های محیط زیستی
 3-3درخعاهو برگداری دتر ها ت کارگا های آمعزای تیژ مدیران در درهطح اهتان ت کارکمان هیاتها ت انجمنها.
 3-4برگداری دتر ها ت کارگا های آمعزای تیژ ترزالاران  ،مربیان ت داتران ترزاهای همگانی.
 3-5برگداری نشسو های هم اندیشی با معضعع ترزش ت محیط زیسو در هطح اهتان .
 3-6ف الیو های اطالع رهانی ت سدلیغی محیط زیستی در فضای مجازی
 3-7سدتین کتاب ت سهیه بسته های آمعزای .
 3-8سهیه نماهمگ ت یا فیلم آمعزای –سرتیجی با محعریو ترزش ت محیط زیسو ت حمایو از سعلید برنامه های رهانه ای
گفتگع محعر .
 3-9درج لعگع ت سصعیر " رند هما" (گعنه محیط زیستی معرد حمایو فدراهیعن ترزش های همگانی) بر رتی لداا سیم
های ممتخب اهتانی در رد های مختلف
 3-10برگداری یا مشارکو در برنامه های اکسازی محیط ت یا هر نعع حرکو نمادین با حضعر ترزالاران ااخص
 3-11مشارکو در برگداری نمایشگا های سخصصی محیط زیستی
 3-12برگداری مسابقات ترزای با نماد یا ا ار محیط زیستی .
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 -3-13معرفی و حمایت از سفیران محیط زیستی
-3-14معرفی افراد و نهادهای فعال در عرصه ورزش و محیط زیست در سطح استان به فدراسیون جهت معرفی
به دفتر محیط زیست وزارت ورزش و جوانان
 -3-15کاهش مصرف کاغد و استفاده از کاغذ بازیافتی
 -3-16توجه به کیفیت هوا وجلوگیری از انتشار آالیندهها
 -3-17کاهش و مدیریت مصرف آب
 -3-18کاهش مصرف برق
 -3-19مدیریت بهینه مصرف انرژی
 -3-20کاربرد مواد شوینده سازگار با محیط زیست
 -3-21کسب استانداردهای محیط زیستی نظیر ISO14000 :و یا  HSEو ...
 -3-22مدیریت پسماند
 -3-23رعایت کردن جنبهها و مالحظات محیط زیستی در برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی
 -3-24توسعه و نگهداری فضاهای سبز در اماکن و مجموعههای تحت مدیریت
 -3-25کاربرد مجدد وسایل و تجهیزات و استفاده بهینه از آنها
 -3-26حمایت از طرحهای پژوهشی و پایاننامههای مرتبط در حوزه ورزش و محیط زیست
 -3-27حمایت از نهادها و مراکز علمی پژوهشی مرتبط با محیط زیست
 -3-28ارائه طرحهای کاربردی و یا پیشنهادات اجرائی در عرصه ورزش و محیط زیست به فدراسیون
 -3-29امضای تفاهمنامه با سازمانها و نهادهای مرتبط
 -3-30اجرای برنامههای مشترک محیط زیستی با سایر دستگاههای مرتبط
 -3-31اجرای برنامههای مشترک با همنهای (  )NGOSمحیط زیستی ت حمایو از سشلی همنهای ترزای محیط زیستی.

 -3-32همکاری با نهادها و سازمانهای فعال در عرصه ورزش و محیط زیست در سطح استان.
 -3-33مشارکت فعال در نشستها و برنامههای کمیته محیط زیست فدراسیون.
ماده  -4ارزیابی و پاداش
کمیته محیط زیست و توسعه پایدار فدراسیون موظف است نسبت به ارزیابی فعالیتهای محیط زیستی هیأتهای
ورزشی و انجمنهای تحت پوشش براساس شاخصهای امتیازی تعیین شده در جدول پیوست(شماره  )1اقدام و
نسبت به معرفی رتبههای برتر اقدام نماید.
تبصره  :1مکانیسم انگیزشی ونحوهارائه پاداش رتبههای برتربراساس جدول پیوست ( شماره  )2تعیین میگردد.
تب صره  :2کمیته محیط زی ست و تو سعه پایدار فدرا سیون موظف ا ست به منظور ایجاد فهم م شترک ن سبت به
مبانی مدیریت سبز ،ن سبت به پیگیری تدوین راهنمای کاربردی ت شریح شاخصهای مدیریت سبز و ار سال آن به
هیأتها و انجمنها اقدام نماید.
ماده  -5تصویب
این شیوهنامه در  5ماده و دو تبصره تنظیم و در تاریخ  94/8/1تنظیم و الزماالجرا است.
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پیوست شماره  :1شاخصهای امتیازی فعالیتهای محیط زیستی نهادهای ورزشی
راهبرد

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

حداکثر
امتیاز

اقدامات
تشکیل کمیته متناظر محیط زیست در هر هیأت و انجمن
تدوین برنامه و تقویم عملیاتی ساالنه مربوط به فعالیتهای محیط زیستی
برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی ویژه مدیران و کارکنان

2
2
5

برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی ویژه ورزشکاران ،مربیان و داوران

5

برگزاری نشستهای هماندیشی با موضوع ورزش و محیط زیست
فعالیتهای اطالعرسانی و تبلیغی محیط زیستی در فضای مجازی
تدوین کتاب و تهیه بستههای آموزشی
تهیه نماهنگ و یا فیلم آموزشی -ترویجی و حمایت از تولید برنامههای رسانهای گفتگو محور

3
4
3
5

درج لوگو و تصویر گونه یا موضوع محیط زیستی مورد حمایت (پرنده هما) بر روی لباس تیمهای منتخب اسانی در ردههای
مختلف

10

برگزاری یا مشارکت در برنامههای پاکسازی محیط و یا هرنوع حرکت نمادین با حضور ورزشکارانشاخص
مشارکت در برگزاری نمایشگاههای تخصصی محیط زیستی
برگزاری مسابقات ورزشی با نماد یا شعار محیط زیستی
معرفی و حمایت از سفیران محیط زیستی
معرفی افراد و نهادهای فعال در عرصه ورزش و محیط زیست به کمیته محیط زیست فدراسیون
کاهش مصرف کاغذ و استفاده از کاغذ بازیافتی
توجه به کیفیت هوا و جلوگیری از انتشار آالیندهها
کاهش و مدیریت مصرف آب
کاهش مصرف برق
مدیریت بهینه مصرف انرژی
کاربرد مواد شوینده سازگار با محیط زیست
کسب استانداردهای محیط زیستی نظیر ISO14000 :و یا  HSEو ...
مدیریت پسماند
رعایت کردن جنبهها و مالحظات محیط زیستی در برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی
توسعه و نگهداری فضاهای سبز در اماکن و مجموعههای تحت مدیریت
کاربرد مجدد وسایل و تجهیزات و استفاده بهینه از آنها

7
4
7
7
4
5
5
5
5
5
4
6
5
7
5
5

حمایت از طرحهای پژوهشی و پایاننامههای مرتبط در حوزه ورزش ومحیط زیست
حمایت از نهادها و مراکز علمی پژوهشی مرتبط با محیط زیست
ارائه طرح های کاربردی و یا پیشنننهادات اجرائی در عرصننه ورزش و محیط زیسننت به کمیته محیط زیسننت و
توسعه پایدار فدراسیون
امضای تفاهمنامه با سازمانها و نهادهای مرتبط
اجرای برنامههای مشترک محیط زیستی با سایر دستگاههای مرتبط
اجرای برنامههای مشننترک با سننمنهای (  )NGOSمحیط زیسننتی و حمایت از تشننکیل سننمنهای ورزشننی محیط
زیست
همکاری با نهادهای بینالمللی در عرصه ورزش و محیط زیست
مشارکت فعال در نشستها و برنامههای کمیته محیط زیست فدراسیون

4
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مجموع امتیازات
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پیوست شماره :2پاداش رتبههای برتر بر اساس شاخصهای امتیازی
امتیاز

جایزه

130-160

اعطاء لوح تقدیر و جایزه دریافتی محیط زیست از وزارت ورزش و جوانان به هیأت/انجمن

100-130

اعطاء لوح تقدیر ورزش و محیط زیست و معرفی به دفتر محیط زیست وزارت ورزش و جوانان

70-100

اعطاء لوح تقدیر نگهبان محیط زیست به هیأت/انجمن
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