دستورالعمل مسابقه جمعآوری و تفکیک پسماند در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هدف از اجرای مسابقه
آموزش گروه هدف شامل دانشجویان کارمندان و پرسنل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ایجاد انگیزه و تشویق جهت آشنایی با اصول
صحیح مدیریت پسماند و فرهنگسازی تفکیک پسماند در مبدا
محدودهی طرح
محدودهی مسابقه جمعآوری پسماند شامل محوطه دانشگاه ،دانشکدهها ،کافه تریاها ،زمین های ورزشی و فضاهای سبز دانشگاه به
غیر از آزمایشگاهها و سرویسهای بهداشتی و غذاخوری دانشگاه میباشد.
امتیازدهی
اجزای قابل قبول و دارای امتیاز منحصرا شامل پسماند عادی دانشگاه میباشد ،که شرکت کنندگان میبایست قبل از شروع مسابقه
نسبت به شناسایی ،جمع آوری و تفکیک صحیح آن آموزش داده شوند؛ الزم به ذکر میباشد که عدم تفکیک صحیح پسماند دارای
امتیاز منفی میباشد.
جمعآوری و تفکیک پسماند میبایست بر اساس دستورالعمل زیر صورت پذیرد:

 پسماند خشک
 .1قابل بازیافت :فلزات ،شیشه ،پالستیک ،الستیک ،ظروف یکبار مصرف ،کاغذ و کارتن ،الکترونیکی و ...
 .2غیر قابل بازیافت :ته سیگار ،لفاف پالستیکی مواد غذایی ،ظروف شکسته چینی و ظروف حرارت دیده(پیرکس) ،ظروف
فومی ،دستمال کاغذی


کاغذ و مقوا(انواع روزنامه ،مجله ،کتاب ،عکس ،ظروف کاغذی شیر و آب میوه ،جعبه های شیرینی و)...



پالستیک(انواع ظروف پالستیکی،پت ،روکشها و کیسه های پالستیکی ،طنابهای پالستیکی و )...



فلزات مانند چدن ،مس ،حلب ،روی ،آلومینیوم ،برنج ،آهن(انواع قوطی فلزی کمپوت ،کنسرو ،نوشابه و )...



شیشه(انواع ظروف شیشهای ،بلور)...،

 پسماند تر
 .1زود فسادپذیر :پسماند مواد آلی شامل نان خشک ،پوست میوه و باقی مانده مواد غذایی و تفاله چای
 .2دیر فسادپذیر :چوب ،شاخ و برگ درختان


چوب(انواع جعبههای چوبی ،سرشاخه ،برگ درخت و ...
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جدول امتیازات
نوع پسماند

امتیاز

بر حسب

ته سیگار

10

تعداد

فلزات و شیشه و انواع پت

15

تعداد

الکترونیکی

10

تعداد

ظروف یکبار مصرف

10

تعداد

پالستیک/الستیک

15

گرم

پسماند تر زود فسادپذیر

5

گرم

پسماند تر دیر فسادپذیر

5

گرم

کاغذ و مقوا

10

گرم

پسماند خشک غیر قابل بازیافت

10

گرم

ظروف یکبار مصرف فومی

10

گرم

قوانین مسابقه
 .1شرکت در جلسه  30دقیقهای جهت آشنایی با اصول صحیح مدیریت و تفکیک پسماند
 .2در صورت تفکیک نادرست ،امتیاز آن دسته از پسماند با اعمال ضریب منفی کسر خواهد شد
 .3شرکت کنندگان نباید از محدودهی تعیین گردیده خارج شوند
 .4شرکتکنندگان موظف هستند راس ساعات تعیین شده جمعآوری پسماند را شروع و به پایان برسانند
 .5شرکتکنندگان در تمام مراحل مسابقه موظف هستند نسبت به رعایت بهداشت محیط دانشگاه و جلوگیری از آسیب
رساندن به فضای سبز همکاری نمایند
 .6در صورت گزارش ناظرین مسابقه مبنی بر استفاده شرکتکنندگان از پسماند تفکیک شده از قبل و خارج از محدوده
تعیین شده ،به منزله تقلب در مسابقه محسوب و امتیاز آن با ضریب  2از جمع امتیازات کسر میگردد.

