بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

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

11:00

ساعت خاتمه:

تاریخ79/11/2 :

12:00

اعضاء حاضر در جلسه:
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

ردیف

1

جناب آقای علیزاده

6

جناب آقای مهندس شاه حسینی (میهمان)

2

جناب آقای مهندس رخ فیروز

7

جناب آقای مهندس محمد نوروزی

3

سرکار خانم جواهری

8

جناب آقای مهندس باقری

4

جناب آقای مهندس نقی خانی

9

سرکار خانم بخشی

5

جناب آقای مهندس ایمنی

11

سرکار خانم بهزاد نژاد (دفتر توسعه پایدار)

ردیف

11

نام و نام خانوادگی

جناب آقای مهندس مومیوندد
نوروزی
داب آقددددای مهندددددس
جنددد
عبدالرضایی

خالصه مطالب مطروحه :
-

دستورالعمل پسماند ابالغی از سوی وزارت عتف توسط واحد پژوهشی کمیته مورد بررسی قرار گیدرد و عملیدات اجرایدی آن اراحدی و از
مجریان مربواه پیگیری شود.

-

تعامل با واحد ایمنی و بهداشت دانشگاه

-

تعامل با آقای یوسفی در مورد دستورالعمل پسماند

-

تعامل با شهرداری برای ایجاد راهکار مناسب در زمینه تفکیک پسماند

-

تعامل با بودجه و تشکیالت برای آموزش به کارکنان در زمینه تفکیک زباله

-

تعامل با معاونت دانشجویی برای آموزش تفکیک زباله به دانشجویان اعم از دانشجویان قدیمی و جدیدالورود

-

ایجاد اتوماسیون ویژه اعضای کمیته سبز

-

.تهیه و تجهیز اتاق واحد مدیریت سبز

تصمیمات و مصوبات
ردیف

شرح تصمیم

مهلت
انجام

مسئول انجام

بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1

هماهنگی با کارگزینی جهت معرفی آقای مومیوند به عنوان کارشناس  HSEجهت

یک هفته

آقای دکتر شاه حسینی

یک هفته

آقای دکتر شاه حسینی

3

ارسال اقدامات دانشگاه در حوزه مدیریت سبز و ارسال به وزارت خانه

یک هفته

آقای دکتر شاه حسینی

4

ایجاد اتوماسیون واحد برای اعضای مدیریت سبز

یک هفته

آقای دکتر شاه حسینی

5

اجرایی سازی دستورالعمل مدیریت پسماند

یک هفته

6

دعوت از خانم حداد برای مصاحبه

یک هفته

آقای مومیوند

7

هماهنگی جهت برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت مدیریت سبز

یک هفته

آقای نوروزی

8

تخلیه اتاق تاسیسات و تجهیز واحد برای کمیته مدیریت سبز

یک هفته

آقای ایمنی

9

هماهنگی جهت برگزاری دوره آموزش برای دانشجویان

یک هفته

آقای باقری

2

پیگیری امور مدیریت سبز و تجهیز و راه اندازی دفتر
هماهنگی با دکتر ذکایی جهت واگذاری مکانی برای واحد مدیریت سبز و
برگذاری جلسات

آقایان نوروزی ،مومیوند و
خانم بهزادنژاد

