بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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ساعت شروع:

زمان و مکان جلسه 79/8/11 :ساختمان مدیریت فنی

ساعت خاتمه:
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اعضاء حاضر در جلسه:
نام و نام خانوادگی

ردیف

ردیف

1

جناب آقای دکتر شاه حسینی

6

2

جناب آقای مهندس محمد نوروزی

7

3

جناب آقای علیزاده

8

4

جناب آقای مهندس رخ فیروز

9

5

جناب آقای مهندس عبد الرضایی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

ردیف

سرکار خانم بخشی

خلاصه مطالب مطروحه :
در ابتدای جلسه در خصوص اقدامات انجام شده مصوبات جلسه قبلی مطرح شد.
فرمی توسط دفتر توسعه پایدار و آقای علیزاده برای جمع آوری اطلاعات آماده شده بود که مقرر شد فرم اصلاح شده
و لوگوی کمیته اجرایی جایگزین لوگوی دفتر توسععه پایدار شود تا به این ترتیب به تدری ووی
سعبز و کمیته اجرایی در دانشعگاه جایگاه خود را بیابد .ومچنین مقرر شعد نامهای جه
تهیه و تنظیم شعود و در آ نماینده ای جه

در ادامه لوگوی دبیرخانه مدیری
اعضا قرار گرف

ارسعا پرسشنامه به واحدوا

تممی اطلاعات معرفی گردد تا در صعورت عدم ارسعا فرمها از سوی

واحدوا ،نمایندگا دفتر توسعه پایدار جه
ومچنین در گام او خوب اس

دبیرخانه مدیری

دریاف

اطلاعات به واحدوا مراجعه نمایند.

اطلاعات قبلی جمع آوری شده نیز در قالب فرمهای فعلی به روز رسانی شود.
سعبز که توسعط آقای مهندس رخ فیروز طراحی شعده بود ارائه شععد که مورد تایید

و مقرر شد اصلاحات نهایی صورت گرفته و مهر آ ساخته شود.

مقرر شد در سیستم اتوماسیو اداری نیز دبیرخانه مدیری

سبز تعریف و امضای آقای دکتر شاه حسینی در آ معرفی

گردد.
مقرر شعد پی

نوی

احمام اعضعای کمیته ر اوبری و ومچنین کمیته اجرایی مدیری

دانشگاه و معاو محترم توسعه و مدیری
مقرر شعد ی

منابع تهیه و پیگیری جه

نماینده از سعوی دفتر مدیری

سعبز جه

سبز جه

تایید رئی

محترم

صدور احمام انجام پذیرد.

انجام امور دفتری دبیرخانه معرفی و اتاقی جه

استقرار و

انجام امورمحوله (از جمله تنظیم مماتبات ،بایگانی مستندات و پیگیری مصوبات و  )...در اختیار ایشا قرار گیرد.
در خصوص آیین نامه وا نیز تعدادی از آنها جمع آوری شده که مقرر شد آقای نوروزی اطلاعات تممیلی را در اختیار
آقای علیزاده قرار دوند تا به ومراه خانم بخشی این اطلاعات مدو و ارائه گردد.
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مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
درخصوص ایده بازار با توجه به غیب

(موجه) آقای نقی خانی ،آقای علیزاده توضیحاتی ارائه نمودند .از جمله:

 برآورد می شود وزینه برگزاری ایده بازار مدیری-

امما جذب اسپانسر در این رویداد بسیار زیاد اس

سبز حدود  51الی  02میلیو توما خواود بود.
داد.

و می توا به نوعی وزینه وا را پوش

 تاثیرات برگزاری این رویداد به لحاظ فرونگسازی و جلب توجه جامعه دانشگاوی به موضوع مدیریحائز اومی

اس

سبز بسیار

.

 -سعوا ایده بازار باید به نحوی طراحی شعود که اوداد دانشگاه را در خصوص مدیری

سبز پشتیبانی نماید و تا

حد امما دانشگاه بتواند در اجرا از آنها بهره ببرد.
 -تا جلسه آتی پوستر اولیه و سوا پیشنهادی طراحی و جه

اظهار نظر به کمیته ارائه خواود شد.

در ادامه مباحثی در خصععوص اجرا شععد ایده وا و برنامه وا در حوزه مدیری

سععبز مطرح شععد که آقای دکتر شععاه

حسعینی بر این نمته تاکید نمودند که ومین کمیته به عنوا رکن اصلی اجرایی برنامه وای مدیری
شم گیری این کمیته نیز در واقع ومین موضوع اس
و مدیرا معاون

توسعععه جه

ارائه گزار

و در آینده با پیشرف

سبز اس

و فلسفه

این جلسه ،جلساتی با آقای دکتر رحمتی

و به کارگیری توا اجرایی این معاون

جه

پیشععبرد برنامه وای خود

برگزار خواویم نمود.
در پایا پیشععنهاد شععد آقای حیدری از امور خوابگاه وا و ی
مجموعه اعضا اضافه گردند.

نفر از اداره تغذیه جه

عضععوی

در کمیته اجرایی به
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مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تصمیمات و مصوبات
ردیف

مهل

شرح تصمیم

انجام

5

صدور احمام اعضای کمیته

ی

وفته

0

اصلاح فرم جمع آوری اطلاعات و ارسا به واحدوا

ی

وفته

سبز و اتوماسیو اداری دبیرخانه و  ...ی

وفته

ی

وفته

ی

وفته

3

راه اندازی دفتر دبیرخانه مدیری
سبز

4

ارائه طرح ایده بازار مدیری

1

جمع بندی آیین نامه وای مدیری

سبز

مسئو انجام
آقایا دکتر شاه حسینی و
مهندس نوروزی
آقای مهندس عبد الرضایی
آقایا دکتر شاه حسینی و
مهندس عبد الرضایی
آقایا علیزاده و مهندس نقی
خانی
آقععای عا علیزاده و مهنععدس
نوروزی و خانم بخشی

