
 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

  نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 سبز  تامین  زنجیره مدیریت استاندارد  پرسشنامه 

 

شاخه  ) مولفه ای  2نین دارای و همچسوال بوده  33بز دارای پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تامین س 

یکرت ) از خیلی کم تا خیلی زیاد (  که بر اساس طیف ل مینه ای ( می باشد ساختاری ، شاخه رفتاری و شاخه ز

 نمره گذاری شده است. 
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           استفاده از فناوری های جدید برای استفاده بهینه مصرف انرژی موثر می باشد؟ 1

بازیافت پسماند ها و ضایعات در داخل شرکت هاتا چه میزان به زنجیره تامین سبز   2

 کمک می کند؟ 

          

           بازیافت محصول پس از اتمام عمر مفید آن می تواند گامی به سوی تامین سبز باشد؟  3

           (تا چه میزان موثر واقع می شود؟   ISO 1400داشتن گواهی زیست محیطی) 4

           بسته بندی سبز تا چه اندازه تاثیر گذار است؟ 5

استفاده از برچسب اقتصادی برای محصوالت و خدمات ارائه شده در بازار می تواند   6

 تامین سبز را ترویج دهد؟ 

          



اجرایی   7 در  میزان  تا چه  در شرکت  رویکرد سبز  با  استراتژیک  ریزی  برنامه  ارزیابی 

 کردن تامین سبز کمک می نماید؟ 

          

ایجاد سیستم های کنترلی و نظارتی جهت رعایت استانداردهای زیست محیطی تا   8

 چه اندازه می تواند تولید کنندگان را وادار به تولید سبز نماید؟ 

          

رعایت استاندارد های الزم برای خرید مواد اولیه از نقطه نظر فنی و زیست محیطی   9

 تاثیری دارد؟ 

          

آیا ضرورتی در رعایت استانداردهای الزم در خرید ماشین آالت، تجهیزات و ابزار از   10

 نقطه نظر فنی و زیست محیطی می باشد؟

          

11 ======================================== =========================           

           طوالنی بودن عمر محصول می تواند سبب  تامین سبز باشد ؟ 30

از   31 مشتریان  حمایت  برای  اندازه  چه  تا  بازار  به  ارائه  برای  مناسب  گذاری  قیمت 

 محصوالت سبز موثر است؟ 

          

           ترویج فرهنگ سبز در جامعه تا چه میزان تاثیر گذار است؟ 32

           ارزیابی تامین کنندگان از نظر محیطی در این راستا مفید می باشد؟ 33

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه: 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم  موافقم  نطری ندارم  مخالفم کامال مخالفم گزینه   

 5 4 3 2 1 امتیاز 

 

 


