بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

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

زمان و مکان جلسه 97/9/47 :ساختمان فارابی

41:00

ساعت خاتمه:

41:00

اعضاء حاضر در جلسه:
نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

جناب آقای دکتر رحمتی

6

جناب آقای مهندس ایمنی

11

سرکار خانم مهندس جهانبانی

2

جناب آقای دکتر شاه حسینی

7

سرکار خانم جواهری

11

سرکار خانم حسنی

3

جناب آقای مهندس محمد نوروزی

8

جناب آقای مهندس نقی خانی

4

جناب آقای علیزاده

9

جناب آقای مهندس نیکروان

5

جناب آقای مهندس عبد الرضایی

11

سرکار خانم بخشی

خلاصه مطالب مطروحه :
در ابتدای جلسههه آقای مهندس نوروزی در خصههوا اقداماا انماش شههده توسههک کمیته اجرایی مدیریس سههبز ارامه نمودند که اهم آنها
عبارتند از:


تشکیل اولین جلسه کمیته اجرایی مدیریس سبز در تاریخ  77/7/12در دفتر مدیر محترش امور فنی دانشگاه به عنوان دبیر شورای
راهبری مدیریس سبز دانشگاه



تشکیل جلساا منظم کمیته هر سه شنبه ساعس  11با حضور اعضا ( 6جلسه تا کنون)



ایماد گروه تلگرامی جهس تبادل اطلاعاا و ارامه اطلاعاا و مستنداا موجود به اعضا



جمع آوری آیین نامهها و مقرراا مختلف داخل و خارج دانشگاه در حوزه مدیریس سبز



برنامه ریزی برگزاری ایده بازار مدیریس سبز



تهیه فرش جمع آوری اطلاعاا جهس ارسال به واحدها



راه اندازی دفتر دبیرخانه مدیریس سبز و اتوماسیون اداری دبیرخانه و ...





تهیه لوگوی کمیته
شروع تهیه طرح جامع فضای سبز دانشگاه
شروع تهیه آیین نامه داخلی مدیریس سبز



برنامه ریزی برای برگزاری مسابقه «پسماند صفر»



طراحی سوال «تعریف شما از مدیریس سبز چیسس؟» در فضای لابی کتابخانه مرکزی



برنامه ریزی جهس تهیه سلسله مصاحباا با فعالان در حوزه مدیریس سبز دانشگاه (اولین مصاحبه با آقای مهندس ایمنی)



برنامه ریزی جهس راه اندازی وب سایس اطلاع رسانی مدیریس سبز

موارد زیر نیز به عنوان برنامه های اصلی کمیته تا پایان سال عنوان شد:
 -1ایماد ساختار منسمم و هویس بخشی به کمیته اجرایی
 -1تهیه گزارشی از وضعیس موجود در قالب شاخصهای دانشگاه سبز
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 -3تمرکز بر طرحهای با هزینه کم ،اثر بخشی و برد تبلیغی بالا جهس موج آفرینی
 -2تهیه چارا داخلی و فعال سازی بخش تامین منابع مالی
 -5تهیه یک نظاش یکپارچه جمع آوری اطلاعاا در حوزه مدیریس سبز (وضعیس تولید و مصرف در هر یک از شاخصها)
در ادامه جناب آقای دکتر شاه حسینی نیز توضیحاتی ارامه نمودند.
در ادامه جناب آقای دکتر رحمتی موارد زیر را بیان نمودند:
-

تقدیر و تشکر از همکاران کمیته مدیریس سبز

-

در دانشهگاه ررفیتهای زیادی در خصهوا مدیریس سبز وجود دارد و افراد دغدغه های زیادی در خصوا محیک زیسس دارند که
باید از این استفاده نمود.

-

به تدریج توجه افراد جامعه به مسهامل سیاسی کم شده و به مسامل اجتماعی و از جمله زیسس محیطی رو به افزایش اسس که باید از
این فرصس نیز استفاده نمود.

-

باید از ررفیس اعضای هیئس علمی دانشگاه نیز در تعریف و اجرای پروژه های زیسس محیطی به نحو شایسته بهره برداری نمود.

-

در حال حاضر نیز دو طرح بزرگ در خصوا آب و پسماند در معاونس توسعه ومدیریس منابع در حال پیگیری اسس.

-

دو طرح تهیه کمپوسهس از زباله های تر و مدیریس مصرف آب در این معاونس در حال پیگیری اسس و چنانچه طرح های خوبی در
این زمینه تعریف شود با وجود مشکلاا مالی این مشکلاا مانع از پیگیری اجرای آنها نخواهد شد.

تصمیماا و مصوباا
ردیف
1
1

شرح تصمیم
صدور احکاش اعضا
ارامه طرح جهس استفاده بهتر از ررفیس های دانشگاه در حوزه مدیریس
سبز

مهلس
انماش
 1هفته

مسئول انماش
مدیریس امور اداری
کمیته اجرایی

