بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دستور جلسه  :جلسه اول کمیته اجرایی مدیریت سبز
ساعت شروع:

زمان و مکان جلسه 79/8/1 :ساختمان مدیریت فنی

ساعت خاتمه:

110::

1101:

اعضاء حاضر در جلسه:
نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

1

جناب آقای دکتر شاه حسینی

6

جناب آقای مهندس نقی خانی

2

جناب آقای مهندس محمد نوروزی

7

سرکار خانم بخشی

3

جناب آقای علیزاده

8

سرکار خانم حسنی

4

جناب آقای مهندس رخ فیروز

9

5

جناب آقای مهندس عبد الرضایی

نام و نام خانوادگی

ردیف

خلاصه مطالب مطروحه :
در ابتدای جلسه آقای رخ فیروز در خصوص جلسه ای که در وزارت عتف برگزار شد توضیحاتی ارائه نمودند:
جلسهه در خصوص برگزاری نمایشااه مدیری

سبز دانشااهها در محل سازمان برنامه و بودجه ( 72لغای

 03آبان ماه)

بود که دانشااه امیرکبیر موضوع هوشمند سازی موتورخانه های کل دانشااه و سیستم سرمایش دو دانشکده را مطرح نمود
و شرک

مجری این طرحها یعنی شرک

پیشران انرژی نیز قرار اس

در ادامه جناب آقای شهاه حسهینی در خصهوص مشهارک
بعدی برنامه ریزی های لازم جه

در نمایشااه شرک

نماید.

در این نمایشااه مطالبی را بیان نمودند که مقرر شد در جلسه

برگزاری هرچه بهتر نمایشااه انجام پذیرد.

در ادامه هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را ارائه نمودند:
آقای علی زاده:
با مشورت آقایان شاهین و نوروزی به نظرم خوب اس

محورهای زیر برای شروع کار مد نظر قرار گیرد:

 جمع آوری آیین نامهها و مقررات مختلف داخل و خارج دانشااه در حوزه مدیری
 جمع آوری اطلاعات اقدامات انجام شهده در دانشهااه در حوزه مدیری

سبز

سبز که پس از جمع آوری این اطلاعات

میتوان آن ها را به  7دسته تقسیم کرد :دسته اول مواردی که اجرا شده و در حال تداوم اس
اسه

و مواردی که اجرای آنها متوقف شهده و یا به نتیجه نرسهیده اسه

دسهته اول می بایسه
جه

و یا در حد ایده میباشد .در خصوص

مسهتند سازی صورت گرفته و گزارت تهیه شود و در مورد دسته دوم اولوی

اجرایی کردن و به نتیجه رساندن آنها صورت گیرد.

 جمع آوری ایده ها در حوزه مدیری
آقای عبدالرضایی:

و یا به نتیجه رسیده

سبز

بندی هایی
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مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
طرح های خوبی مانند مدیری

پسهماند آوزت  HSEو آیین نامه سهاختمان سهبز در دفتر توسهعه پایدار تهیه شهده اسه

که

میتوان در این کمیته مطرح و اجرا نمود.
در پایان با موافق

و مقرر شههد در تمامی بخشههها آقایان

اعضهها با پیشههنهاد آقای علیزاده تقسههیم کار بین اعضهها انجام پذیرف

نوروزی و علیزاده همفکری و همکاری لازم را به عمل آورند.

تصمیمات و مصوبات
ردیف
1

شرح تصمیم
جمع آوری آیین نامهها و مقررات مختلف داخل و خارج دانشهههااه در
حوزه مدیری

سبز

مهل
انجام
دو هفته

مسئول انجام
سرکار خانم ها بخشی و
حسنی
آقای دکتر شاه حسینی و

7

جمع آوری اطلاعات اقدامات انجام شده در دانشااه

دو هفته

0

تهیه گزارت در مدیاهای مختلف از اقدامات انجام شده

دو هفته

آقای مهندس شاهین

دو هفته

آقای دکتر نقی خانی

دو هفته

آقای دکتر شاه حسینی

4

برنامه ریزی برگزاری ایده بازار مدیری

5

صدور احکام اعضای کمیته

سبز و رونمایی در نمایشااه

دفتر توسعه پایدار

