بسمه تعالی

مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

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

زمان و مکان جلسه 97/9/17 :ساختمان مدیریت فنی

11:00

ساعت خاتمه:

11:11

اعضاء حاضر در جلسه:
نام و نام خانوادگی

ردیف

ردیف

1

جناب آقای مهندس محمد نوروزی

6

2

جناب آقای مهندس رخ فیروز

7

3

سرکار خانم جواهری

8

4

جناب آقای مهندس نقی خانی

9

5

جناب آقای مهندس ایمنی

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

جناب آقای مهندس شاه حسینی به
عنوان میهمان

خلاصه مطالب مطروحه :
در ابتدای جلسه در خصوص اقدامات انجام شده مصوبات جلسه قبلی مطرح شد.
 حکم اعضا از سوی آقای دکتر رحمتی صادر و برای مدیر محترم امور اداری ارسال شده است. اعضای کمیته عکس خود را به همراه مشخصات جهت استفاده در سایت ایده بازار ارسال نمایند. در خصوص جذب حامی مالی نامه هایی در دست تهیه است. دعوت نامه هایی برای شرکت کنندگان تنظیم شده است. تبلیغ ایده بازار در فضای مجازی انجام شده و با دریافت تنخواه کار تبلیغ پوستری و بنری نیز اجرا خواهد شد.موارد زیر نیز پیشنهاد گردید:
 جلسه مشترکی با شورای مدیریت سبز دانشگاه تهران برگزار شود. طرح استفاده از شوینده های طبیعی برای نظافت راهروها و سالن ها به صورت پایلوت اجرا و تبلیغ گردد در خصوص گونه های گیاهی مورد استفاده در فضای سبز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. موضوو شوکگ گیری کمیته اجرایی به نحو مقتضوی در سیستم اتوماسیون اداری اطلا رسانی شود و به دنبال آنموضو ارسال فرم جمع آوری اطلاعات و تبلیغ ایده بازار نیز پیگیری گردد.
 شاخصهایی مالی در خصوص دریافت بودجه ،جهت توجه دادن واحدها به اهمیت موضو مدیریت سبز طراحیگردد.
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مدیریت سبز دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تصمیمات و مصوبات
ردیف
1
2
3

شرح تصمیم
پیگیری اطلا رسانی تشکیگ کمیته اجرایی
تهیه گزارش پیشرفت از پژوهشهای در دست انجام (طرح جامع
فضای سبز و آیین نامه)
تخصیص تنخواه جهت هزینه های ایده بازار

مهلت
انجام

مسئول انجام

یک هفته

آقای مهندس نوروزی

یک هفته

خانمها بخشی و جواهری

یک هفته

آقای دکتر شاه حسینی

