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

110::

ساعت خاتمه:

1103:

اعضاء حاضر در جلسه:
نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

1

جناب آقای دکتر شاه حسینی

6

جناب آقای مهندس رخ فیروز

2

جناب آقای مهندس محمد نوروزی

7

جناب آقای مهندس عبد الرضایی

3

جناب آقای علیزاده

8

جناب آقای مهندس نقی خانی

4

جناب اقای دکتر نیکروان

9

سرکار خانم بخشی

5

جناب آقای مهندس شاهین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سرکار خانم حسنی

خلاصه مطالب مطروحه :
در ابتدای جلسه آقای مهندس نوروزی در خصوص هدف از برگزاری این جلسه ارائه نمودند و اینکه قرار است این کمیته
به عنوان بازوی اجرایی شوورای راهبری مدیریت سبز دانشااه به صور

عملیایی وارد عرصه شود و ییشنهادایی را به این

شورا ارائه نموده و یس از یایید به اجرا درآورد.
در ادامه جناب آقای شاه حسینی به عنوان دبیر کمیته مدیریت سبز یوضیحایی به شرح زیر ارائه نمودند:
یاکنون مجموعه مدیریت سوبز اقدام ا

مختلفی انجام داده به عنوان مثال در نمایشااههای مدیریت سبز در دوسال گذشته

که در سوازمان برنامه و بودجه یشوکیش شوده مشوارکت داشوتیم و در سوال جاری نیز نخستین نمایشااه یارکهای علم و
فناوری در حوزه مدیریت سوبز یوسو دانشااه انجام شده است ولیکن برای فاال یر عمش کردن مجموعه نیاز به یاری
یک ساختار مشخص و برنامه مدون در این خصوص می باشیم که این کمیته گام مهمی در این راستا است.
با یوجه به اینکه اعضای شورای راهبری عمدیا به دلیش مشغله کارهای روزمره ،کمتر می یوانند در این حوزه فاالیت نمایند
ییشونهاد ما به شوورا ،یشکیش یک کمیته مشوریی متشکش از اسایید صاحب نظر دانشااه در زمینه مسائش مریب با مدیریت
سووبز و یشووکیش یک کمیته اجرایی به عنوان بازوی اجرایی یحقد اهداف برنامهریزی شووده بود که یایید شوود و اکنون در
مجموعه مدیریت فنی دانشوا اه نیز ساختاری برای استقرار دفتر مدیریت سبز به لحاظ فیزیکی و انسانی ییش بینی گردیده
است.
وزار

عت

ییایر موضوع مدیریت سبز است و بودجه ای را در این خصوص در نظر گرفته است و دانشااه نیز اقدامایی

را جهت جذب این بودجه و انجام یروژه های مدیریت سبز انجام داده است و خوشبختانه در خصوص مسائش مالی چالش
جدی نداریم ولیکن باید سای کنیم ییشنهادا

با هزینه کمتر ولی اثرگذاری بیشتر را در اولویت قرار دهیم.
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وزار

عت

دسوتورالاملی را یحت عنوان «یراز سوبز» به دانشااه ها ارائه نموده که با این دستورالامش دانشااهها ارزیابی

میشوند .در این دستورالامش  9محور زیر مد نظر قرار گرفته است:
 -1سیستم روشنایی
 -2سیستمهای حراریی ،برودیی و یهویه مطبوع
 -3یجهیزا

اداری

 -4مدیریت مصرف آب
 -5مدیریت یسماند
 -6مدیریت مصرف کاغذ و اقلام مصرفی
 -7استفاده از فناوری های یاک و انرژی های یجدید یذیر
 -8فرهنگ سازی و یوساه مدیریت انرژی
 -9حمش و نقش
خوب اسوت که هر کدام از کارشوناسوان عضو کمیته اجرایی یکی از این محور ها را به عنوان موضوع فاالیت خود یایین
نمایند و در این زمینه فاالیتهای خود را آغاز و ییشنهادایی را ارائه نمایند.
اقداما

لزوما اقداما

سوخت افزاری نیست بلکه برخی برنامه ها را می یوان با فرهنگ سازی ییش برد و حتی در برخی

زمینه ها اطلاع رسانی اقداما

انجام شده مفید و انایزه بخش است که در این زمینه هم کویاهی وجود داشته است.و یا در

برخی زمینه ها نیاز به نوشتن رویه و دستورالامش است به هر حال همه اقداما

از جنس سخت افزاری نیست.

خوب است یا جلسه آیی اعضا بر روی این موارد فکر کنند و ییشنهادایی را ارائه نمایند.
در ادامه هر یک از اعضا به نقطه نظرا

خود را ارائه نمودند:

آقای دکتر نیکروان از دفتر یوساه یایدار:
مسوتندی از اقداما

دفتر آماده شوده است که به اعضا ارائه خواهد شد و امیدواریم که این کمیته در ییشبرد اهداف خود

موفد باشد و دفتر یئساه یایدار و به صور

خاص آقای عبدالرضایی آماده همکاری در این کمیته هستند.

به نظر بنده خوب است دفتر فنی موضوع ساختمان سبز را در ساخت و سازهای خود مد نظر قرار دهد.
سرکار خانم بخشی:
مدیریت یسماند در دانشااه خیلی جای کار دارد و عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف و یولید زباله را از خود این کمیته
شروع کنیم.
آقای علیزاده:
در حال حاضور اقداما

خوبی در حوزه مدیریت سبز انجام شده است ولیکن برخی از این اقداما

یا امکان یوساه و بهبود دارد به نظرم اولویت اول می یواند یکمیش این اقداما

باشد.

نیمه کاره رها شده و
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در خصوص محورهای مطرح شده مییوان ایده بازار برگزار کرد.
آقای مهندس شاهین:
برای اطلاع رسووانی آمادگی کامش وجود دارد و در اولین گام نیز گروه یلارامی جهت اریباط اعضووای کمیته ایجاد خواهد
شد.

یصمیما
ردی

شرح یصمیم

1

ایجاد گروه یلارامی جهت یبادل اطلاعا
و مستندا

موجود به اعضا

2

ارائه اطلاعا

3

همفکری جهت ارائه ییشنهاد و حوزه فاالیت

و مصوبا
مهلت
انجام

مسئول انجام

دو روز

آقای مهندس شاهین

دو روز

آقای مهندس نوروزی

یک هفته

همه اعضا

