بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

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

11:00

ساعت خاتمه:

تاریخ99/11/9 :

11:00

اعضاء حاضر در جلسه:
نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

ردیف

1

جناب آقای دکتر شاه حسینی

6

جناب آقای مهندس محمد نوروزی

11

2

جناب آقای علیزاده

7

جناب آقای مهندس مومیوند

11

3

سرکار خانم جواهری

8

جناب آقای مهندس رخ فیروز

4

جناب آقای مهندس نقی خانی

9

سررررکرار خانم بهزاد ن اد (دفتر توسررر

5

جناب آقای مهندس عبدالرضایی

11

پایدار)
سرکارخانم حسنی

نام و نام خانوادگی

سرکارخانم مهندس بخشی

خلاص مطالب مطروح :
-

دسرتورال م پسرماند ابلا ی از سروی وزارت عتو توسرح واحد پ وهشری کمیت مورد بررسی قرار ویرد و عملیات اجرایی آح راحی و از
مجریاح مربو

پیگیری شود.

-

ت ام با واحد ایمنی و بهداشت دانشگاه

-

ت ام با آقای یوسفی در مورد دستورال م پسماند

-

ت ام با شهرداری برای ایجاد راهکار مناسب در زمین تفکیک پسماند

-

ایجاد اتوماسیوح وی ه اعضای کمیت سبز

-

.تهی و تجهیز اتاق واحد مدیریت سبز

-

تهی لیست موارد مورد نیاز برای کاشت درخت در روز درختکاری

بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تصمیمات و مصوبات
شرح تصمیم

ردیو

مهلت
انجام

مسئول انجام

دوهفت

آقای مومیوند

1

تهی برنام زمانبندی برای تفکیک زبال

یک هفت

خانم جواهری

1

تهی الزامات مورد نیاز برای روز درختکاری

دوهفت

آقای مومیوند

3

تهی بانک ا لاعاتی پسماند

آقای دکتر شاه حسینی

4

ایجاد اتوماسیوح واحد برای اعضای مدیریت سبز

یک هفت

5

اجرایی سازی دستورال م مدیریت پسماند

دو هفت

6

ت ام با بخش خصوصی در زمین مدیریت پسماند

یک هفت

آقای عبدالرضایی

7

هماهنگی جهت بروزاری دوره آموزش ضمن خدمت مدیریت سبز

یک هفت

آقای نوروزی

8

تخلی اتاق تاسیسات و تجهیز واحد برای کمیت مدیریت سبز

یک هفت

آقای ایمنی و رخ فیروز

آقایاح نوروزی ،مومیوند و
خانم بهزاد ن اد

