بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

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

زمان و مکان جلسه 99/9/11 :ساختمان مدیریت فنی

11:00

ساعت خاتمه:

11:11

اعضاء حاضر در جلسه:
ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

1

جناب آقای مهندس محمد نوروزی

6

2

جناب آقای علیزاده

7

3

جناب آقای مهندس عبد الرضایی

8

4

سرکار خانم جواهری

9

5

جناب آقای مهندس نقی خانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

جناب آقای مهندس ایمنی

خلاصه مطالب مطروحه :
در ابتدای جلسه در خصوص اقدامات انجام شده مصوبات جلسه قبلی مطرح شد.
 وب سایت ایده بازار طراحی و به آدرس ( )green.ideasbazaar.irبارگذاری شده است و اعضای محترمبررسی و نقطه نظرات خود را اعلام نمایید.
 سایر اقدامات برگزاری ایده بازار اعم از تعیین جوایز ،تخصیص اعتبار و تهیه و پخش پوستر انجام شود. -برد از من بپرس لابی کتابخانه با سوال «تعریف شما از مدیریت سبز چیست» فعال شده است.

 پوستر مسابقه پسماند صفر طراحی شده که مقرر شد اوایل ترم آتی برگزار گردد. طرح اولیه سررکار خانم جواهر در خصروص فضرای سربز دان رراه ارا ه شد و مقرر شد با جمی آوری و تدوینیکسری اطلاعات ،این طرح تکمیل و ارا ه گردد.

بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تصمیمات و مصوبات
ردیف

شرح تصمیم

1

برگزاری مسابقه پسماند صفر اوایل ترم آتی

2

طرح پی نهادی توسعه فضای سبز دان راه
اطلاع رسانی در خصوص برد از من بپرس لابی کتابخانه با سوال

3

«تعریف شما از مدیریت سبز چیست» ؟
4

تهیه گزارش اقدامات دان راه در حوزه مدیریت سبز به تفکیک
شاخص های دستورالعمل وزارت عتف

5

ارا ه گزارش اولیه در خصوص تدوین آیین نامه داخلی کمیته

6

تهیه پاورپوینت اقدامات کمیته اجرایی برای جلسه با آقای دکتر رحمتی

مهلت
انجام
یک هفته

مسئول انجام
آقای مهندس عبد الرضایی
سرکار خانم جواهری و
آقای مهندس نوروزی
آقای مهندس شاهین
آقای مهندس عبد الرضایی
سرررکار خانم بخ رری و سرررکار
خانم حسنی

آقای مهندس نوروزی

