
١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 دبيرخانه نمايشگاه مديريت سبز 1شماره  بولتن خبري

اولين نمايشگاه دستاوردهاي اجرايي  دانشگاه ها، موسسات  

 آموزشي،پژوهشي  و پارك هاي علم و فناوري در حوزه 

  مديريت سبزمديريت سبزمديريت سبزمديريت سبز

  گردآورندگان:

  جابر سلطانيدكتر 

  محمدهادي نظري فرمهندس 

  سيد حسين اميريمهندس 

 دكتر مرتضي خشه چي

 1395هفته اول دي ماه 

 رئوس عملكردرئوس عملكردرئوس عملكردرئوس عملكرد

 گزينش و پايش دانشگاه هاي منتخب  ●

  و كميته اجرايي راه اندازي دبيرخانه نمايشگاه  ●

  طراحي پوستر  ●

  برگزاري كارگاه آموزشي  ●

  راه اندازي سامانه پيامكي   ●

  ساخت ماكت دستاوردها و غرفه مدل  ●

  راه اندازي سايت نمايشگاه و خبر گزاري  ●

  انتخاب محل نمايشگاه ●

  بندي و پيشنهادات جمع ●
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  گزينش و پايش دانشگاه هاي منتخب -1

 

  

  

1مرحله 

انتخاب پرديس ابوريحان دانشگاه تهران بعنوان مجري نمايشگاه•

)دكتر جابر سلطاني(صدور حكم مدير اجرايي نمايشگاه•

تشكيل كارگروه با همكاري كارشناسان منتخب وزارت علوم و پرديس ابوريحان•

ها، موسسات  آموزشي،پژوهشي  و پارك هاي علم و فناوريبررسي سوابق كليه دانشگاه ها •

2مرحله 

پارك علم و فناوري و مراكز پژوهشي 12دانشگاه و  54پايش مقدماتي و انتخاب  •

سازمان پژوهشي جهت شركت در نمايشگاه مديريت سبز  1پارك علم و فناوري و  2دانشگاه ،  25پايش•

3مرحله 

انتخاب پرديس ابوريحان دانشگاه تهران بعنوان مجري نمايشگاه  •

توسط معاونت پشتيباني و اداري و مالي وزارت علوم•
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  و كميته اجرايي راه اندازي دبيرخانه نمايشگاه -2

 

  

  

1مرحله 

انتخاب اعضا دبيرخانه نمايشگاه و كميته اجرايي•

دكتر خشه چي -مهندس اميري -مهندس نظري فر•

2مرحله 

دانشگاه جهت معرفي نماينده تام االختيار 29ارسال نامه به •

طراحي فرم هاي مورد نياز اداري دبيرخانه•
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  طراحي پوستر - 3

طراحي و پس  وزارت علوماداره كل نظارت بر طرح هاي عمراني مايندگان ن نظارتدبيرخانه و با تخصصي  پوستر توسط كارشناسان

جهت ارسال به كليه دانشگاه ها، عدد  3000در تيراژاز چندين بار ويرايش و جلسات تخصصي طرح به شرح ذيل نهايي گرديد و 

  به پيوست اين گزارش پوستر ارائه مي گردد. .گرديدچاپ موسسات آموزشي و پارك هاي علم و فناوري سطح كشور 

 



 

٦ 

 

  بازديد از محل نمايشگاه  در سازمان برنامه و بودجه-4

جلسه مشتركي با آقاي مهندس مهندس منفرد و سركارخانم مهندس خليلي)  ، آقايدكتر جابر سلطانيآقاي نمايندگان وزارت علوم(

برگزار و در خصوص چگونگي برگزاري نمايشگاه تبادل نظر نمودند. همچنن از فضاي شفيعي و سركارخانم مهندس رضاپور 

علوم به منظور برگزاري  نيازهاي وزارتنمايشگاهي موجود در سازمان بازديد بعمل آمد كه براساس اين بازديد متراژ موجود 

پيشنهاد متر مربع براساس اعالم نياز دانشگاه هاي منتخب  700نمايشگاه را برآورده نمي كند. لذا تخصيص مكاني با وسعت حداقل 

. در اين راستا چند جلسه در سازمان با حضور مشاورين آقاي دكتر واعظ مهدوي(آقايان دكتر سمنانيان و مهندس عمو عصار ) گرديد

  شد با مسئولين مربوطه مكاتبه بعمل آيد. ركه مقرر تخصيص پيدا كردورگزار و فضايي به اين منظب

  

  برآورد هزينه برپايي فضاي نمايشگاهي -5

با ساير برنامه هاي سازمان با توجه به عدم كفايت فضاي موجود و همچنين تداخل زماني تاريخ هاي پيشنهادي برگزاري نمايشگاه 

مترمربع براي برگزاري نمايشگاه به عهده وزارت علوم باشد كه  700برنامه و بودجه در مقرر شده است كه تجهيز و تكميل فضاي 

 آقاي دكتر اميد معاون محترم اداري و بهميليون ريال مي باشد كه طي نامه   3000برآورد پرديس ابوريحان براي اين منظور حدود 

  شده است. اعالم  مالي وزارت علوم 
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  راه اندازي سامانه پيامكي- 6

دانشگاه  28بمنظور هماهنگي، اطالع رساني و برگزاري جلسات و تصميمات كميته اجرايي نمايشگاه سبز، پس از تعيين نمايندگان 

  ايشان ارسال گرديد.منتخب تقريبا روزانه چندين پيامك از طريق سامانه اينترنتي پيام رسان براي 

 عدد 524=  95/ 10/ 7تعداد كل پيامك ارسال شده از طريق سامانه تا تاريخ  *:

 

  نمونه اي از پيامك هاي ارسال شده از طرف دبيرخانه نمايشگاه

 3/9/95تاريخ: موضوع جلسه 

  نوع: پيامك

  موضوع : معرفي ايميل دبيرخانه و درخواست ارسال ايميل از مسئولين برگزاري 

مقرر گرديده است  مراكز و   با سالم. در راستاي برگزاري نمايشگاه دستاورد هاي مديريت سبز

دانشگاه هاي منتخب ضمن معرفي نماينده  حقيقي و تام االختيار،شماره فكس، تلفن همراه و تلفن 

جهت مكاتبات و اطالع رساني در اختيار دبير خانه نمايشگاه قرار دهند.از  مستقيم خود را

. دببرخانه نمايشگاه مديريت سبز، پرديس ابوريحان دانشگاه با تشكر .همكاري شما سپاسگزاريم

  تهران

  gmail.com٩٥١١١٢gui@ايميل دبيرخانه: 

 7/9/95تاريخ: 

  نوع: پيامك

  سترموضوع : اطالع از ارسال طرح اوليه پو

طرح اوليه پوستر نمايشگاه مديريت سبز جهت اظهار  به استحضار مي رساند كهبا سالم . احتراما 

  نظر به ايميل شما ارسال شده است

  با تشكر. دببرخانه نمايشگاه مديريت سبز، پرديس ابوريحان دانشگاه تهران

 14/9/95تاريخ: 

  P2-نوع: پيامك

 رخانه موضوع : اعالم مشخصات نمايندگان به دبب

با سالم. احتراما پيرو معرفي جنابعالي به عنوان نماينده  حقيقي و تام االختيار آن 

دانشگاه، خواهشمند است نام و نام خانوادگي، سمت اداري، شماره فكس، ايميل و 

تلفن مستقيم خود را جهت مكاتبات و اطالع رساني در اختيار دبير خانه نمايشگاه قرار 

. دببرخانه نمايشگاه مديريت سبز، پرديس با تشكر .سپاسگزاريمدهيد.از همكاري شما 

  ابوريحان دانشگاه تهران

  gmail.com٩٥١١١٢gui@ايميل دبيرخانه: 

 P3-20/9/95تاريخ: 

 نوع: ايميل و پيامكي

 موضوع : دعوتنامه كارگاه هم انديشي و توجيهي برگزاري نمايشگاه مديريت سبز

   با سالم و احترام

 جنابعالي به عنوان نماينده موسسه/دانشگاه دعوت به عمل مي آيد:بدينوسيله از 

تا در جلسه هم انديشي ،توجيهي  و هماهنگي جهت شركت در اولين نمايشگاه 

 دستاورد هاي اجرايي در حوزه مديريت سبز حضور به هم رسانيد.

لطفا فرم مربوط به شركت در نمايشگاه  را از سايت نمايشگاه به آدرس 

http://abu.ut.ac.ir  به ايميل  95/  10/ 4دانلود،تكميل و  حداكثر تا تاريخ  
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  راه اندازي سايت نمايشگاه و خبر گزاري- 7
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  برگزاري كارگاه آموزشي-8

  در راستاي برگزاري هماهنگ و در شان دانشگاه هاي منتخب كميته اجرايي نمايشگاه، تصميم به برگزاري كارگاه  توجيهي گرفت.

  موضوعات كارگاه :شرح 

  رونمايي رسمي از پوستر -1

  معرفي دبيرخانه و اعضا -2

  ارائه تمپلت بنرهاي معرفي دستاوردها-3

  جمع آوري ليست دستاوردهاي دانشگاه هاي منتخب، داوري و پايش-4

  مشخص كردن فضاي مورد نياز براي هر غرفه و براي هر دانشگاه-5

  اوليه جهت برگزاري نمايشگاهابالغ قوانين و دستورالعمل هاي -6

  بررسي نظرات و پيشنهادات نمايندگان دانشگاه هاي منتخب-7

  دريافت اطالعات كامل جهت برگزاري جلسات مجازي براي نمايندگان تا روز نمايشگاه-8

  بررسي و مشخص كردن حيطه فعاليت هر دانشگاه در زمينه سرفصلهاي مديريت سبز-9

  توانمنديهاي پرديس دانشگاه تهرانآشنايي و معرفي -10

  ارائه فرم ها، سربرگ ها و سي دي اطالعات مورد نياز-11
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  ساخت ماكت دستاوردها و غرفه مدل -9

و پوستر  بمنظور آشنايي نمايندگان دانشگاه هاي منتخب  با نحوه ارائه دستاوردها و آماده سازي غرفه ها در قالب ماكت، فيلم، عكس

غرفه مدل دستاوردهاي اجرايي پرديس ابوريحان در حوزه مديريت سبز  با همكاري و طراحي و اجراي كارشناسان دبيرخانه نمايشگاه 

  مديريت سبز در محل پرديس ابوريحان برپا و رونمايي گرديد.
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  جمع بندي و پيشنهادات -9

  گرديد:با توجه به گردهمايي برگزار شده مقرر 

صرفا نسبت به ارائه دستاوردهاي اجرايي خود  موسسات  آموزشي،پژوهشي  و پارك هاي علم و فناوري تمامي دانشگاه ها، .1

 در حوزه مديريت سبز اقدام نمايند.

موظف گرديدند مجددا مستندات تصويري و  موسسات  آموزشي،پژوهشي  و پارك هاي علم و فناوري تمامي دانشگاه ها، .2

 به دبيرخانه نمايشگاه گزارش نمايند. 15/10/95نحوه ارائه دستاوردهاي اجرايي خود را تا تاريخ

دبيرخانه نمايشگاه براي آخرين مرتبه و با توجه به ضيق وقت شركت يا عدم شركت دانشگاه ها و موسساتي كه حضور خود  .3

 ده اند پيگيري نمايد.را در نمايشگاه اعالم ننمو

 دي ماه حضور داشته اند گواهي شركت در كارگاه ارائه شود. 7براي نماينده هايي كه در كارگاه  .4

 در محل برگزاري نمايشگاه جهت برپايي غرفه حضور بهم رسانند. 10/11/95نمايندگان موظف گرديدند تا تاريخ  .5

كليه اسامي مجريان غرفه و مهمانان را براي  ي علم و فناوريموسسات  آموزشي،پژوهشي  و پارك ها تمامي دانشگاه ها، .6

 اعالم نمايند 5/11/95هماهنگي و صدور كارت تردد تا تاريخ 

 مي باشد موسسات  آموزشي،پژوهشي  و پارك هاي علم و فناوري اقامت نمايندگان به عهده خود دانشگاه ها، .7

 غرفه هاي برتر نيز براساس كميته داوري اعالم گردند. .8

 برنامه زماني افتتاحيه طي هماهنگي هاي بعدي تنظيم گردد. .9

  ساعته نيز برگزار شود. 2پيشنهاد گرديد كه در كنار نمايشگاه كارگاه هاي آموزشي  .10

  

  

 


