
  به نام خدا

  صورتجلسه

 يشماره ينامهپيرو هماهنگي و دعوت »شوراي راهبري مديريت سبز دانشگاه محقق اردبيلي«جلسه     

در محل اتاق شوراي  11/-راس ساعت  11/04/1398شنبه مورخ روز سه 05/04/98مورخ  98/د/7223/10

جناب آقاي دكتر اردوان قرباني (معاونت محترم  ،دانشگاه تشكيل وپس از خوش آمد گويي و تبيين دستور جلسه

مورد انجام يافته در حوزه مديريت سبز دانشگاه و چشم انداز  در مورد كارها و اقدامات )و مالي دانشگاهاداري 

  : و مورد تصويب قرار گرفتبررسي  موارد ذيل بحث و سپستوضيحاتي را به جلسه ارائه نمودند،  ،نظر

دستور جناب آقاي دكتر و  » نه به پالستيك «نامه انجمن سبز دانشگاه محقق اردبيلي با موضوع  - 1

توجه به گسترده بودن  با ونامه مذكور قرائت، ) در هامش ياست محترم دانشگاه محقق اردبيليحبيبي (ر

 پيشنهادات مربوط بهاجرايي و هاي راهكارمحترم جلسه، اعضاي يد هاي مطرح شده، مقرر گردموضوع

  را براي جلسه آتي ارائه نمايند.مواد جايگزين 

كه  » سامانه تراز سبز« گزارش و توضيحات كلي در خصوص تكميل و نيز ارسال اطالعات مربوط به  - 2

توسط آقاي دكتر گسيلي (دبير شوراي راهبري  ،ه استط دانشگاه تكميل گرديدبراي اولين بار توس

 به جلسه ارايه گرديد. مديريت سبز دانشگاه )

ارزيابي دانشگاههاي كشورها در سامانه  الملليبارگذاري اطالعات در سايت بين با توجه به شروع - 3

Green Metric     و اهميت يان (كارشناس مديريت سبز دانشگاهمهندس مهدي جعفرآقاي توسط (

كاملي از  براي جلسه آتي گزارشايشان  گرديدمقرر  ،اين سايت براي دانشگاهدر بندي رتبهحضور و 

 روند بارگذاري ارائه نمايند.

، با موضوعيت مديريت سبز و توسعه پايدار )ده براي ايجاد سايت محلي (استانيگرديد تا يك ماه آينمقرر - 4

منعقد گردد، در سازمان محيط زيست استان اردبيل اي مابين دانشگاه محقق اردبيلي و تفاهم نامه

االختيار جناب آقاي مهندس فرهاد هاشميان، نماينده تاماينخصوص مقرر گرديد؛ آقاي دكتر گسيلي و 

 هاي الزم را بعمل آورند. هماهنگي حوزه مديريت سبز اداره كل حفاظت محيط زيست استان اردبيل

به قرار زير قرائت، و موارد مربوط به هر بند  21/02/98قبلي شورا بتاريخ از مفاد صورت جلسه  تعدادي - 5

 به شرح ذيل بحث و بررسي گرديد:

طرح بهسازي مصارف انرژي در ساختمانهاي قديمي دانشگاه محقق «  5-1 دبندر خصوص  -

آماده و  31/04/98تا تاريخ  ، مقرر گرديد طرح مذكورتوسط آقاي دكتر بهمن نجفي »اردبيلي

 گردد.مالي دانشگاه و اداري محترم تحويل دفتر معاونت 



مديريت انرژي ساختمانهاي دانشگاه محقق اردبيلي «با عناوين  5-3و   5-2بند در خصوص  -

و تحويل دفتر گرديده آماده  طرح مذكور، »(پايلوت دانشكده فني و مهندسي دانشگاه )

 گرديده است .دانشگاه اداري و مالي محترم معاونت 

توسط آقاي » اردبيليسازي دانشگاه محقق فضاي سبز و محوطه«طرح  5-4 بنددر خصوص  -

 محترم تحويل دفتر معاونتتكميل و  31/04/98تا تاريخ طرح مذكور  ، مقرر گرديددكتر ورامش

 مالي دانشگاه گردد.و اداري 

طرح آموزش همگاني در خصوص مديريت سبز و مسائل «با موضوع   5-5بند در خصوص  -

توضيح مختصر و اجمالي توسط آقاي دكتر معراج  »زيست محيطي در دانشگاه محقق اردبيلي

 »حوزه فرهنگي و آموزش مديريت سبز«شرري در مورد اقدامات انجام شده و يا درحال بررسي 

  به جلسه ارائه گرديد:به شرح ذيل 

هاي پر تردد دانشگاه براي باالبردن سطح فرهنگ عمومي نصب بنرهاي آموزشي و فرهنگي در محل -

  .دانشجويان

ها با موضوعيت مديريت سبز براي دانشجويان و همكاران هاي آموزشي و همايشكارگاهبرگزاري  -

 . 98اول مهر ماه سال  .. درمحترم اداري و..

هاي آموزشي و فرهنگي با موضوعيت مديريت سبز بزاي دانشجويان جديدالورود تهيه و ارايه بسته -

  . در زمان ثبت نام

به صورت كتابچه آماده و تحويل  31/04/98تا مورخ حوزه مذكور موارد پيشنهادي  ؛مقرر گرديد -

 مالي دانشگاه گردد. و اداري محترم دفتر معاونت

مديريت مصرف كاغذ و حذف آن از سيستم اداري در دانشگاه محقق «طرح  5- 6بند -

تحويل دفتر تكميل و  31/04/98تا تاريخ  ، مقرر گرديدتوسط آقاي دكتر محمد احمدي »اردبيلي 

 لي دانشگاه گردد.ما و معاونت اداري

توسط آقاي  »طرح مديريت آب و منابع آب دانشگاه محقق اردبيلي« 5- 7بنددر خصوص  -

مالي دانشگاه گرديده  و اداريمحترم  و تحويل دفتر معاونتگرديده دكتر فريبرز معصومي آماده 

 است .

توسط  »احداث نيروگاه فتوولتائيك انرژي خورشيدي«طرح پيشنهادي براي توجيه اقتصادي  -

 مالي دانشگاه گرديده است.و اداري محترم يل دفتر معاونت ونجفي آماده و تحآقاي دكتر بهمن 

درخصوص نظرات و پيشنهادات اين  »گروه علمي مديريت سبز«اي جداگانه با مقرر گرديد جلسه - 6

 گروه تشكيل گردد و نتيجه آن براي جلسه آتي شوراي راهبري مديريت سبز دانشگاه ارايه گردد.



، مقرر هاي دانشگاهشمندسازي موتورخانهدكتر حميد بهادر در خصوص هوبا توجه به اعالم آمادگي  - 7

مديريت و نتيجه آن براي جلسه آتي شوراي راهبري  هماهنگ در اينخصوص اياي جداگانهجلسه گرديد

 دانشگاه ارايه گردد. سبز 

  خاتمه يافت . 13/- جلسه با نثار صلوات راس ساعت 

  اعضا حاضر در جلسه :

  و مالي دانشگاه اداريمحترم دكتر اردوان قرباني، معاون جناب آقاي  -

  جناب آقاي بهنام سروري، مدير محترم اداري -

  جناب آقاي محسن عبدي، مدير محترم برنامه، بودجه و تشكيالت -

  جناب آقاي دكتر معراج شرري، عضو محترم هيأت علمي گروه آموزشي منابع طبيعي -

  سركار خانم ميترا اجودي مقدم، رييس محترم اداره حمايت و پشتيباني فرهنگي و اجتماعي -

    يجناب آقاي خاقان آزاد عسگر خانلو، رييس محترم اداره رفاه و پشتيبان -

  جناب آقاي دكتر علي روشنيان فرد، عضو محترم گروه آموزشي مهندسي بيوسيستم -

  هيأت علمي گروه آموزشي مكانيكحترم مجناب آقاي دكتر هادي غائبي، عضو  -

  جناب آقاي دكتر سعيد ورامش، عضو محترم هيأت علمي گروه منابع طبيعي -

  جتماعيجناب آقاي دكتر فرشاد كيوان بهجو، مدير محترم برنامه ريزي فرهنگي و ا -

  سيستمگروه آموزشي مهندسي بيومحترم عضو جناب آقاي دكتر بهمن نجفي،  -

  عضو محترم هيأت علمي گروه آموزشي منابع طبيعيجناب آقاي دكتر محمد احمدي،  -

  يوترهيأت علمي گروه آموزشي مهندسي برق و كامپمحترم عضو جناب آقاي دكتر حميد جنگي بهادر،  -

  هيأت علمي محترم گروه آموزشي مهندسي برق و كامپيوترمحترم جناب آقاي دكتر حميد حيدرزاده، عضو  -

  هيأت علمي گروه آموزشي شيميمحترم ار خانم دكتر ماندانا اميري، عضو سرك -

  امور فرهنگي محترم سركا خانم هانيه محمدي صائم، كارشناس -

  دانشگاه اداره تعميرات و نگهداريمحترم جناب آقاي مهندس افشين ناصري، رئيس  -

  دانشگاهمديريت سبز محترم جناب آقاي مهندس مهدي جعفريان، كارشناس  -

  دانشگاه دبير محترم شوراي راهبري مديريت سبزجناب آقاي دكتر بهرام گسيلي،  -

  

  مان جلسه :همي

االختيار حوزه مديريت سبز اداره كل حفاظت محيط تاممحترم جناب آقاي مهندس فرهاد هاشميان، نماينده  -

    زيست استان اردبيل

   


