بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

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

زمان و مکان جلسه 99/9/10 :ساختمان مدیریت فنی

11:00

ساعت خاتمه:

11:11

اعضاء حاضر در جلسه:
نام و نام خانوادگی

ردیف

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

جناب آقای دکتر شاه حسینی

6

جناب آقای رخ فیروز

2

جناب آقای علیزاده

7

سرکار خانم حسنی

3

سرکار خانم جواهری

8

سرکار خانم بخشی

4

جناب آقای مهندس نقی خانی

9

5

جناب آقای مهندس محمد نوروزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

خلاصه مطالب مطروحه :
در ابتدای جلسه در خصوص اقدامات انجام شده مصوبات جلسه قبلی مطرح شد.
 مجددا تاکید شددد که وب سددا ا ا ده بازار اراحی و به آدرس ( )green.ideasbazaar.irبارگذاری ش ددهاسا و اعضای محترم بررسی و نقطه نظرات خود را اعلام نما ید.
 مقرر شد  5محور مورد سوال در ا ده بازارآ در وب سا ا تشر ح گردد. اعضای شورای سیاسا گذاری ا ده بازار نها ی گردد. در خصوص جذب حامی مالی گز نه ها ی شناسا ی و معرفی گردد. ساختار پیشنهادی کمیته اجرا ی مورد بحث و بررسی قرار گرفا. محصدولاتی به عنوا ملحقات شدیرآلات آب معرفی شد که با قیما مناسبی امنا صرفه جو ی در آب را فراهممیآورد و مقرر شد به عنوا پا لوت در دانشنده عمرا اجرا شده و اجرای آ توس ط کمیته اجرا ی مستندسازی
شود.

بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تصمیمات و مصوبات
رد ف

شرح تصمیم

مهلا
انجام

1

ادامه تدو ن آ ین نامه داخلی کمیته با پیشنهادات اصلاحی

ک هفته

2

اجرا و مستندسازی ارح بهینه سازی شیرآلات آب

ک ماه

3

تخصیص تنخواه جها هز نه های ا ده بازار

ک هفته

مسئول انجام
سرکار خانم بخشی و سرکار
خانم حسنی

آقای دکتر شاه حسینی و
آقای مهندس شاهین
آقای دکتر شاه حسینی

