بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

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

زمان و مکان جلسه 99/8/19 :ساختمان مدیریت فنی

11:11

ساعت خاتمه:

11:00

اعضاء حاضر در جلسه:
نام و نام خانوادگی

ردیف

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

جناب آقای دکتر شاه حسینی

6

سرکار خانم بخشی

2

جناب آقای مهندس محمد نوروزی

7

جناب آقای مهندس نقی خانی

3

جناب آقای علیزاده

8

4

جناب آقای مهندس رخ فیروز

9

5

جناب آقای مهندس عبد الرضایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

خلاصه مطالب مطروحه :
در ابتدای جلسه در خصوص اقدامات انجام شده مصوبات جلسه قبلی مطرح شد.
فرم اصلاحی توسط دفتر توسعه پایدار با لوگوی کمیته اجرایی ارائه شد که مجددا اصلاحاتی مقرر شد انجام گیرد.
لوگوی دبیرخانه مدیریت سبز مجددا نیاز به اصلاح داشت.
مقرر شد یکی از دانشجویان همکار دفتر توسعه پایدار در دفتر کمیته اجرایی مستقر شود.
در خصوووص آیین نامه ها نیز با توجه به جمع آوری آیین نامه ها ،مقرر شوود پیش نویس یک آیین نامه داخلی تهیه و
در جلسه جهت بررسی ارائه شود.
درخصووووص ایده بازار آقای نقی خانی توضووویحاتی ارائه نمودند .از جمله اینکه بازه زمانی  3ماهه از برنامه ریزی تا
اجرای ایده بازار نیاز اسووت و اواخر بهمن ماه روز نهایی برگزاری آن خواهد بود و برای جلسووه آینده پوسووتر آماده
خواهد شد.
مقرر شد علاوه بر آقای حیدری از امور خوابگاه ها و یک نفر از اداره تغذیه ،آقای مهندس ایمنی و سرکار خانم جواهر
نیز جهت عضویت در کمیته اجرایی به مجموعه اعضا اضافه گردند.

بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تصمیمات و مصوبات
شرح تصمیم

ردیف

مهلت

مسئول انجام

انجام

1

صدور احکام اعضای کمیته

یک هفته

2

اصلاح فرم جمع آوری اطلاعات و ارسال به واحدها

یک هفته

3

راه اندازی دفتر دبیرخانه مدیریت سبز و اتوماسیون اداری دبیرخانه و  ...یک هفته

4

ارائه طرح ایده بازار مدیریت سبز

یک هفته

5

جمع بندی آیین نامه های مدیریت سبز

یک هفته

آقایان دکتر شاه حسینی و
مهندس نوروزی
آقای مهندس عبد الرضایی
آقایان دکتر شاه حسینی و
مهندس عبد الرضایی
آقایان علیزاده و مهندس نقی
خانی
آقووایووان علیزاده و مهنوودس
نوروزی و خانم بخشی

