بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

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

11:00

ساعت خاتمه:

13:20

تاریخ79/11/32 :

اعضاء حاضر در جلسه:
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

ردیف

ردیف

نام و نام خانوادگی

جناب آقای مهندس ایمنی

1

جناب آقای دکتر شاه حسینی

6

جناب آقای مهندس شاه حسینی (میهمان)

11

2

جناب آقای علیزاده

7

جناب آقای مهندس محمد دواوزی

11

3

سرکاا مادس جواهری

8

جناب آقای مهندس مومیودد

11

جناب آقای یوسفی

4

سرکاامادس مهندس بخشی

9

جناب آقای مهندس اخ فیروز

11

جناب آقرای مهنردس دقری

5

جناب آقای مهندس عبدالرضایی

11

سرکاا مادس بهزاد دژاد (دفتر توسعه پایداا)

سررررکاا مرررادس مهنررردس
ذوالفقاای

موادی
11

سرکاا مادس طاهریان

ملاصه مطالب مطروحه :
 دستواالعمل پسمادد ابلاغی از سوی وزاات عتف توسط واحد پژوهشی کمیته مواد براسی قراا گیرد و عملیات اجراییآن طراحی و از مجریان مربوطه پیگیری شود.
 تعامل با واحد ایمنی و بهداشت دادشگاه جهت ااائه گزااش دا مصوص اقدامات ادجام شده دا این واحد دا مصوصپسمادد و سایر موااد مرتبط با مدیریت سبز
 تعامل با آقای یوسفی دا مواد دستواالعمل پسمادد ایجاد اتوماسیون ویژه اعضای کمیته سبز .تهیه و تجهیز اتاق واحد مدیریت سبز هماهنگی برگزاای مسابقه پسمادد صفر تهیه قرااداد مالی برای ایده بازاا براسی پسای سلف و تعریف یک پروژه جهت تحلیل وضعیت سلف دا حوزه مدیریت سبز تهیه پروژه برای کاهش مصرف آب -تهیه طرح جامع مصرف ادرژی

بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تصمیمات و مصوبات
شرح تصمیس

ادیف

مهلت
ادجام

مسئول ادجام

1

تهیه طرح جامع مصرف ادرژی

یک ماه

مهندس ایمنی

1

تهیه اویه اجرایی مدیریت پسمادد

دو هفته

مادس ذوالفقاای

1

هماهنگی جلسه ایده بازاا

دوهفته

1

ایجاد اتوماسیون واحد برای اعضای مدیریت سبز

یک هفته

1

تهیه طرح جامع فضای سبز دا محیط دادشگاه

یک هفته

6

هماهنگی برگزاای مسابقه پسمادد صفر

یک هفته

7

آماده سازی بستر مدیریت پسمادد صفر دا کتابخاده و دبیرماده

یک هفته

مادس بهزاددژاد

8

تهیه دامه برای مسابقه پسمادد صفر

یک هفته

آقای مهندس مومیودد

یک هفته

آقای مهندس مومیودد

11

تهیه طرح توجیهی برای پساب سلف

سه هفته

آقای مهندس ایمنی

11

تهیه طرح برای کاهش مصرف آب سلف

دو هفته

آقای مهندس ایمنی

آقای دکتر شاه حسینی
و آقای فیض آبادی
آقای دکتر شاه حسینی
آقای مهندس دواوزی
و مادس جواهر
آقایان مهندس
دواوزی و مهندس
عبدالرضایی

9

تهیه دامه برای بردامه بودجه جهت برگزاای کلاس آموزش مدیریت
پسمادد به کااکنان

