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 ۲۰۱۷- های سبز جهان دانشگاهبندی ارزيابي و رتبه ظامنمعرفی  

     (UI١ Green World University Ranking)  
  

 مقدمه  
جهان بر هاي  دانشگاهبندي  اقدام به ارزيابي و رتبه  2010دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي، از سال 

دانشگاه  600حدود  2017در سال ها نموده است.  محيطي در دانشگاه هاي مرتبط با مسايل زيست اساس معيارها و شاخص
باشد. در  بندي تالش براي داشتن فضاي سبز و تالش براي افزايش آن مهم مي در اين رتبه گيرند. بندي قرار مي مورد رتبه جهان
  گيرد، جايگاه دانشگاه در حفظ محيط زيست و تاثير آن در پايداري محيط است.  بندي مورد سنجش قرار مي آنچه در اين رتبه واقع

  

 هاي ارزيابي شاخص   
اند كه دربرگيرنده مهمترين  معيارهايي مورد توجه قرار گرفته،  محيطي هاي مرتبط با مسائل زيست شاخص معيارها و از ميان
اي در مورد اندازه دانشگاه و اطالعات  به اين ترتيب اطالعات پايهبوده است. “پايداري”ها در مورد مفهوم  هاي دانشگاه دغدغه
اطالعاتي شامل مصرف   ردد. عالوه بر آنگ موجود اخذ ميميزان فضاي سبز  و  )شهري و يا روستايي اي آن (شهري، برون منطقه

هاي مورد  گردد. شاخص ، مديريت مواد زايد و .. نيز اخذ مي ، استفاده از آب ، حمل و نقل برق (به دليل ارتباط آن با توليد كربن)
  ها در جدول زير ارايه شده است:  بندي دانشگاه توجه در رتبه

 سنجه  وزن مولفه  مولفه رديف

 %15  2ها زيرساخت  1

  شهري، روستايي و ...) ، برون (شهري نوع پرديس دانشگاه .1
  نوع موسسه آموزش عالي .2
  ها) پرديس تعداد فضاهاي (سايت .3
  (متر مربع) دانشگاه پرديسمساحت كل  .4
 هاي پرديس اصلي  كف ساختمان طبقات همكل مساحت  .5

 هاي اصلي پرديس ساختمانكل مساحت  .6

  اصلي (متر مربع) هاي هوشمند پرديس ساختمانكل مساحت  .7
 پاركينگ دانشگاهكل مساحت  .8

 چدرصد مساحت محوطه داراي پوشش گياهي جنگلي در دانشگاه  .9
  باغ، پشت بام سبز و ...)  درصد مساحت محوطه داراي پوشش گياهي در دانشگاه (مانند چمن، .10
  جهت جذب آب  بدون پوشش گياهيدرصد سطوح  .11
 تعداد دانشجويان .12

 تعداد كاركنان و اعضاي هيات علمي .13

  درصد بودجه اختصاص يافته به توسعه پايدار از بودجه كل دانشگاه .14

                                                            
1 University of Indonesia   
2 Setting and Infrastructure 
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 سنجه  وزن مولفه  مولفه رديف

2  
آب تغيير انرژي و 

  1و هوا
  

21% 

  استفاده از لوازم و تجهيزات متداول به جاي  استفاده كارآمد از انرژيجايگزيني  .1
 هاي هوشمند سازي ساختمان اجرا و پياده .2

 در داخل دانشگاه تجديدپذيري ژمنابع انرتوليد  .3

 (كيلووات بر ساعت) ميزان مصرف برق در هر سال .4

 كل مصرف انرژي در هر سالنسبت هاي تجديدپذير  نرخ توليد انرژي .5

 به عنوان سياست هاي ساخت و ساز و نوسازياجراي عناصر ساختمان سبز  .6

 اي هاي كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه و برنامه  سياست .7

   CO2تاثيرات  .8

  %18  2ضايعات  3

  هاي كاهش استفاده از كاغذ و پالستيك در دانشگاه سياست .1
 هاي دانشگاه هاي بازيافت ضايعات و زباله سياست .2

 هاي سمي زباله ميزان .3

 تصفيه ضايعات معدني .4

 تصفيه ضايعات آلي .5

  ها دفع فاضالب .6

  %10  3آب  4

 هاي حفاظت از آب برنامه .1

  هاي بازيافت آب برنامه .2
 ها و ....) لوازم كارآمد مرتبط با آب (شير آب، فالش تانكاستفاده از  .3

  ميزان مصرف آب تصفيه شده .4

  %18  4حمل و نقل  5

 تعداد وسايل نقليه تحت مالكيت موسسه .1

 هاي وارد شده به دانشگاه در هر روز تعداد اتومبيل .2

 هاي وارد شده به دانشگاه در هر روز تعداد موتورسيكلت .3

 كه در آن تردد و فعاليت دارندهاي دانشگاه  تعداد اتوبوس .4

 هاي دانشگاه برگشت اتوبوس و ميانگين تعداد مسافران در هر رفت .5

 هاي دانشگاه در هر روز اتوبوس تعداد ترددهاي (سفر) .6

 دارندتردد  ي كه روزانه در سطح دانشگاههاي تعداد دوچرخه .7

  نوع پاركينگ .8
 سال گذشته 3نقليه خصوصي در ها در راستاي كاهش وسايل  ميزان كاهش فضاي پاركينگ .9

 و دانشگاه هاي ابتكاري در راستاي كاهش وسايل نقليه خصوصي در  ها و طرح سياست .10

 خدمات حمل و نقل و رفت و برگشت دانشگاه .11

 چهاي دوچرخه و عابر پياده در دانشگاه ياستس .12
  فاصله تقريبي جابجايي با يك وسيله نقليه در داخل دانشگاه در هر روز (كيلومتر) .13

                                                            
1 Energy and Climate Change 
2 Waste 
3 Water 
4 Transportation 
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 سنجه  وزن مولفه  مولفه رديف

  %18  1آموزش  6

 محيط زيست و پايداري ارايه شده مرتبط با ي ها ها/ درس تعداد دوره .1

 ها/ دروس ارايه شده تعداد كل دوره .2

هاي مرتبط با موضوع محيط زيست و  مجموع بودجه تحقيقاتي اختصاص داده شده به پژوهش .3
 پايداري

 مجموع بودجه تحقيقاتي .4

 محيط زيست و پايداري رابطه با نشريات علمي منتشر شده در  تعداد .5

 تعدادي رويدادهاي علمي مربوط به محيط زيست و پايداري .6

 دانشجويي مربوط به محيط زيست و پايداري نهادهاي تعداد .7

  وجود وب سايت پايداري دانشگاه .٨

 نحوه گردآوري اطالعات 
گردد. به اين ترتيب  ها گردآوري مي دانشگاه ، بر مبناي خوداظهاري هاي ارزيابي معيارها و شاخصاطالعات مربوط به 

در مهلت مقرر (كه معموال بين ، بايستي اطالعات مربوطه را  باشند بندي در اين نظام مي هايي كه خواستار ارزيابي و رتبه دانشگاه
در واقع در ت نمايند. كه با همين هدف طراحي و بارگزاري شده اسوارد پرسشنامه الكترونيكي باشد)  اكتبر هر سال مي جوالي تا

  گردد. هاي از آنان اخذ مي ها و عكس اطالعات مربوط به مولفه ، داده ها صورت درخواست دانشگاه

 ارايه نتايج 
   شود:  هاي زير ارايه مي بندي در اين نظام در بخش رتبه نتايج

  بندي كلي رتبه 
  6و روستايي  5شهري برون،   4ساختمان بلند ،3، مركز شهر2بندي موقعيتي: شهري رتبه 

   

  

  

  /http://greenmetric.ui.ac.id/rankingمنبع: 

  
  

                                                            
1 Education 
2 Rural 
3 In City Center 
4 High Rise Building 
5 Suburban 
6 Urban 
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  2017-بندي كلي در رتبه ايران برتر   رتبه و امتياز دانشگاه: 1جدول 

  رتبه جهاني  نام دانشگاه
  امتياز در هر شاخص

انرژي و تغيير   ها زيرساخت  امتياز كل
حمل و   آب  ضايعات  آب و هوا

  آموزش  نقل

  877  963  755  1551  997  1028  6171  47  زنجان

  647  1112  575  1203  1177  905  5619  109  كاشان

  355  963  640  1053  1232  795  5018  197 اصفهان

  657  1013  580  876  849  852  4827  228  شيراز

  325  1013  210  1101  1003  907  4559 281  فردوسي مشهد
آزاد اسالمي، علوم و 

  تحقيقات
286 4532  932  997  1050  120  861  572  

  578  1213  440  1101  753  357  4442  311 صنعتي اميركبير

  193  711  695  897  1032  856  4384  326 گيالن

  547  963  375  1125  389  520  3919  414  تهران

  385  711  145  951  940  464  3596  459  الزهرا
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  2017-بندي موقعيتي در رتبه ايران برتر   هاي رتبه دانشگاه :2جدول 

  نام دانشگاه
  رتبه در موقعيت

  روستايي    ساختمان بلند  شهري برون  مركز شهر   شهري 

  -  -  -  -  47  كاشان 

  -  -  -  -  85  اصفهان 

  -  -  -  -  100  شيراز 

  -  -  -  -  125  فردوسي مشهد

آزاد اسالمي واحد 
  علوم و تحقيقات 

128  -  -  -  -  

  -  -  -  -  197  تهران 

  -  -  -  -  224  الزهرا 

  -  -  -  49  -  امير كبير 

  -  -  13  -  -  زنجان 

  -  -  98  -  -  گيالن 
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  بندي كلي جهان در رتبه برتر   رتبه و امتياز دانشگاه: 3جدول 

نام   نام دانشگاه
  كشور

رتبه 
  جهاني

  امتياز در هر شاخص

 ها زيرساخت  امتياز كل
انرژي و 

تغيير آب و 
  هوا

حمل و   آب  ضايعات
  آموزش  نقل

Wageningen 
University & 
Research  

  1030  1012  976  1800  1606  1128  7552  1  هلند

University of 
Nottingham  

  1020  1162  925  1800  1469  1088  7464  2  انگلستان

University of 
California 
Davis 

  679  1362  972  1800  1502  1050  7365  ٣  آمريكا

University of 
Bradford  

  953  1262  925  1800  1511  839  7290  ٤  انگلستان

Nottingham 
Trent 

University 

  1014  962  850  1800  1587  997  7210  ٥  انگلستان

University of 
Oxford  

  783  1412  1000  1725  1273  1006  7199  ٦  انگلستان

University of 
Connecticut  

  870  1212  895  1701  1386  1084  7148  ٧  آمريكا

Bangor 
University  

  888  1062  650  1800  1437  1044  6881  ٨  انگلستان

University 
College Cork 

  965  1112  905  1701  1410  777  6861  ٩  ايرلند

Hochschule 
Trier – 
Umwelt‐
Campus 
Birkenfeld 

  1021  1012  761  1527  1733  752  6806  ١٠  آلمان

  


