
  بنام خدا

  دانشگاه محقق اردبيلي شوراي راهبري مديريت سبز جلسه صورت

روز  لـي، پيـرو همـاهنگي و دعـوت قب    »محقق اردبيلي  شوراي راهبري مديريت سبز دانشگاه« جلسه     

آمـدگويي و  ، و پس از خـوش لدر محل اتاق شوراي دانشگاه تشكي 14/-ساعت  رأس 21/02/1398شنبه مورخ 

موارد ذيـل بحـث و   تبيين دستور جلسه توسط آقاي دكتر اردوان قرباني (معاون محترم اداري و مالي دانشگاه )، 

  :بررسي گرديد

  

دبيـر  ( گسـيلي  دكتر آقاي توسطوزارت عتف،  » سبز تراز سامانه « خصوص درات كلي توضيح و گزارش – 1

اطالعـات مـورد نيـاز بـراي      و و در خصوص نحـوه تكميـل   ارائه ) به جلسهشوراي راهبري مديريت سبز دانشگاه

  را به سمع و نظر حاضرين رساندند.مواردي  ،بارگذاري در سامانه

محتـرم  معاونـت  دانشگاه ( مختلف  يها حوزهبراي تكميل سامانه تراز سبز كه به  يازموردن اطالعات و موارد – 2

 ميباشـند مربـوط  ) فرهنگـي محترم آموزشي و نيز مديريت محترم دانشجويي، معاونت محترم پژوهشي، معاونت 

مقرر گرديد با توجه به محدوديت زمـاني،  مكتوب براي هر حوزه ارسال و  صورت بهاين موارد  ؛ارائه و مقرر گرديد

اداري و  محترم به دفتر معاونت ) 25/02/98( مورخ  تا آخر هفته جاري نهايتا اطالعات مورد نياز بصورت مكتوب

  تحويل گردد.( آقاي مهندس جعفريان )  دانشگاهمديريت سبز محترم كارشناس به يا دانشگاه ارسال و مالي 

تكميل سـامانه   توسط آقاي مهندس جعفريان، ايشان نسبت به سبز تراز سامانه تكميل از پس ؛گرديد مقرر – 3

  نمايند.در جلسه آتي ارائه  مربوطه راو گزارش  اقدام  Green Metric المللي ينب

 وزارتاز  ات مربـوط مربوط به حوزه مديريت سبز كه بـراي جـذب اعتبـار    يها طرحتعدادي از  ؛مقرر گرديد – 4

يـك   انضـمام   بـه دانشـگاه   يها دانشكدهت علمي و أمكاران هيكتبي به ه صورت به ،دنباش  يمعلوم حائز اهميت 

تا در صورت تمايل  ،گرديده است ارسال شودكه در سال قبل تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها نمونه طرح 

  ارائه گردند.به دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه  محترم هيات علمي ، موارد از طرف دانشكده هاهمكاران 

در جلسه توسط معاونت محترم اداري و مالي پيشنهادي و اولويت دار،  يها طرحاز  تعدادي ،در ادامه جلسه – 5

هاي توجيه فني و اقتصادي حاضر در جلسه براي تهيه طرحهمكاران محترم  كه تعدادي از ،دانشگاه مطرح گرديد

به شرح ذيل مصوب و مقرر شد مطابق برنامه زماني زير اقدام الزم را قبول زحمت نمودند كه آنها اعالم آمادگي و 

  معمول فرمايند:



توسط  »محقق اردبيلي قديمي دانشگاه يها ساختمانمصارف انرژي طرح بهسازي «  ؛مقرر گرديد )1-5

  ماه آينده آماده و تحويل دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه گردد. مدت دوظرف  »نجفيبهمن آقاي دكتر «

آقاي «توسـط   »دانشگاه محقق اردبيلي طرح مديريت انرژي و منابع آب، برق و گاز«  ؛مقرر گرديد )2-5

  .آينده آماده و تحويل دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه گرددظرف مدت يك ماه  »غائبي هاديدكتر

ي دانشـگاه محقـق   ها ساختمانطرح هوشمند سازي روشنايي محوطه و روشنايي «؛ مقرر گرديد )3-5

تحويـل دفتـر معاونـت    آمـاده و  ظرف مدت يك و نيم ماه آينده  »غائبيهادي دكتر  آقاي« توسط  »اردبيلي

  گردد.اداري و مالي دانشگاه 

سعيد آقاي دكتر «توسط  »محقق اردبيليدانشگاه  يساز محوطهو طرح فضاي سبز « ؛مقرر گرديد )4-5

  تحويل دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه گردد.آماده و ظرف مدت يك و نيم ماه آينده  »ورامش

در  محيطـي   يسـت زمسـائل  طرح آموزش همگاني در خصوص مـديريت سـبز و   «؛ مقرر گرديـد  )5-5

تا سه ماه آينده آماده و تحويـل دفتـر معاونـت     »شرريمعراج آقاي دكتر «توسط  »دانشگاه محقق اردبيلي

  اداري و مالي دانشگاه گردد.

در دانشگاه  طرح مديريت كاغذ و اتوماسيون اداري و حذف كاغذ از سيستم اداري« ؛مقرر گرديد )6-5

تا دو ماه آينده آمـاده و تحويـل دفتـر معاونـت اداري و      »احمدي محمد آقاي دكتر«توسط  »محقق اردبيلي

  مالي دانشگاه گردد.

كشـاورزي و   بـه دانشـكده   »محقـق اردبيلـي   منابع آب دانشگاهآب و طرح مديريت « ؛مقرر گرديد )7-5

از واحدها براي همكاري بـه دفتـر معاونـت     هركدامدانشكده فني و مهندسي ارسال شود، كه در صورت آمادگي 

  معرفي گردند.اداري و مالي دانشگاه 

 صـورت  بهبه دانشكده فني و مهندسي  »محقق اردبيليسبز دانشگاه  نقل و  حملطرح « ؛مقرر گرديد )8-5

آمـادگي و نيـز   مراتـب اعـالم    مـذكور،  از همكـاران در واحـد    هركـدام مكتوب ارائه گردد تا در صورت آمـادگي  

  مكتوب به دانشگاه اعالم نمايند. صورت به ،آنانجام  زمان مدت

همكـار بخـش انگليسـي سـايت مـديريت سـبز        عنـوان  به »فرد روشنيانعلي  دكتر آقاي« ؛گرديد مقرر – 6

مطالـب  در خصـوص تهيـه و بارگـذاري     )دانشگاه الملل ينبمدير محترم روابط (دانشگاه با آقاي دكتر آل ابراهيم 

  ، همكاري الزم را معمول فرمايند.بخش انگليسي سايت دانشگاه درمربوط به حوزه مديريت سبز 

، مـرتبط  سايت دانشگاهمربوط به  يازموردن اطالعات همراه به جامعهاي نقشه تهيهمقرر گرديد؛ در خصوص  – 7

  اقدام الزم را معمول فرمايند. جعفريانمهدي مهندس  با مديريت سبز، آقاي



علمـي دانشـجويي و    يهـا  انجمـن  ليسـت  و تعـداد  ،دانشـگاه  فرهنگـي  مـديريت محترم  واحد ؛گرديد مقرر – 8

به دفتر معاونت اداري و مالي دانشـگاه ارائـه    جاري علمي مرتبط با حوزه مديريت سبز را تا آخر هفته هاي يهنشر

  نمايند.

كه در راستاي حـوزه مـديريت سـبز    را اقدامي نوع و واحدهاي دانشگاهي هر  ها حوزهاز  هركدام ؛مقرر گرديد -9

مكتوب به دفتر معاونـت اداري و   صورت به اند،نمودهبرگزار ) كه اعم از اجراي كارگاه، دوره،همايش و ... (دانشگاه 

 ينـه در زمدر سوابق اجرايـي و عملـي دانشـگاه    جهت نگهداري مالي دانشگاه براي ثبت در سامانه تراز سبز و نيز 

  سبز ارائه نمايند.مديريت 

  خاتمه يافت. 16/-جلسه با نثار صلوات راس ساعت     

  اعضا حاضر در جلسه:

 جناب آقاي دكتر اردوان قرباني، معاون محترم اداي و مالي  - 1

 محترم اداريجناب آقاي بهنام سروري ،مدير  - 2

 كيالتجناب آقاي محسن عبدي، مدير محترم برنامه، بودجه و تش - 3

 يجناب آقاي دكتر معراج شرري، مدير محترم فرهنگي و اجتماع - 4

 ايت و پشتيباني فرهنگي و اجتماعيسركار خانم ميترا اجودي مقدم، رييس محترم اداره حم - 5

 جناب آقاي احد اقبالي عموقين، سرپرست محترم اداره روابط عمومي - 6

 سيستمبيوجناب آقاي دكتر علي روشنيان فرد، عضو محترم گروه آموزشي مهندسي  - 7

 كانيكجناب آقاي دكتر هادي غائبي، عضو هيأت علمي گروه آموزشي م - 8

 حترم هيأت علمي گروه منابع طبيعيجناب آقاي دكتر سعيد ورامش، عضو م - 9

 سيستمجناب آقاي دكتر بهمن نجفي، عضو گروه آموزشي مهندسي بيو -10

 عضو گروه آموزشي منابع طبيعيجناب آقاي دكتر محمد احمدي،  -11

 مهندس مهدي جعفريان، كارشناس مديريت سبزجناب آقاي  -12

 سركار خانم هانيه محمدي صائم -13

 جناب آقاي دكتر بهرام گسيلي، دبير محترم شوراي راهبري مديريت سبز -14

  

  اعضا غائب جلسه:

 سركار خانم دكتر زهرا فتوره چي، عضو محترم هيأت علمي گروه آموزشي علوم اقتصادي - 1

 رييس محترم اداره رفاه و پشتيباني جناب آقاي خاقان آزاد عسگر خانلو، - 2

 جناب آقاي حسين صاحب آبي بيگلو، كارشناس محترم امور آموزش - 3

  جناب آقاي دكتر فرشاد كيوان بهجو، عضو گروه آموزشي منابع طبيعي  - 4

  


