دستورالعمل کمیته پژوهش مدیریت سبز دانشگاه الزهرا

س

مقدمه:
در دنیای امروز ،دانایی یکی از محورها و شاخصهای اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار میرود .سنجش
سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطالعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق
وابسته است .دانستهها یا با مطالعه منابع اطالعاتی موجود و یا بنا به پژوهشهایی که خود انجام میشود ،به دست
میآید .اگر این دانستهها بر پایه نتایج پژوهشهای قبلی باشد ،در واقع به مصرف اطالعات پرداخته و اگر مبتنی
بر مشاهدات و تحلیلهای جاری باشد ،تالشها به تولید اطالعات منجر شده است؛ بنابراین ،منبع اصلی تولید
اطالعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیتهای پژوهشی است که انجام میشود .پژوهش در هر موضوع ،به هر
گونه و در هر سطحی که انجام شود ،تالشی منسجم و نظاممند در راستای توسعه دانش موجود درباره موضوعهایی
است که با آنها سروکار داریم .پژوهش کوششی است برای یافتن بهترین راهکارهای ممکن برای حل مشکالت
موجود در عرصههای زندگی .همچنین ،پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشنتر از مفاهیم
پیرامون ماست .در مجموع پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افقهای تازه برای آیندگان است.
پژوهش همچنین برای استفاده از پدیدههای موجود در جهت دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوریها به کار
میرود.
از آن جایی که در پژوهش ،اندیشیدن و نوآوری اساسیترین پیشنیازهای رسیدن به پیشرفت ،توسعه و خودکفایی
است .تاکید بر پژوهش و تشویق پژوهشگران به فعالیتهای پژوهشی مورد نیاز دانشگاه نشان از نقش کلیدی این
عنصر در پیشبرد اهداف متعالی دانشگاه دارد .کمیته پژوهش مدیریت سبز به منظور دستیابی به مشارکت
حداکثری در فعالیتهای مختلف و همفکری اعضاء در پیشبرد سیاستهای شورای راهبری مدیریت سبز با تقویت
پایه های علمی در موارد محیط زیستی دانشگاه و ارتقاء جایگاه و کیفیت عملکرد ،فعالیت خواهد کرد .در کمیته
پژوهش مدیریت سبز پژوهش کاربردی که در راستای عمل و نیازها به انجام می رسد مورد نظر است.
ضرورت تشکیل:
با توجه به گزارشهای دریافتی از کمیتهها در چند سال اخیر و خروجی به دست آمده از عملکرد شورای راهبری
مدیریت سبز و تحقق برنامه عملیاتی در سال  1398به نظر میرسد در حوزه مدیریت سبز سیاستگذاریها و
تصمیمات خوبی صورت پذیرفته است اما به نظر می رسد در این حوزه نیازمند بهرهمندی از پژوهش جهت دست
یافتن به راهکارهای عملی و فناوریهای نوین هستیم تا بتوان مسیر پیشرفت در این حوزه را با یافتن بهترین
راهکارهای ممکن با سرعت و دقت بیشتر تجربه نمود.

اهداف:
 .1تعامل با اساتید و ترغیب آنان در انجام فعالیتهای پژوهشی و فناورانه با رویکرد مدیریت سبز .
 .2جهت دادن به اقدامات پژوهشی برمبنای اولویتهای مدیریت سبز و براساس منابع موجود.
 .3کمک به بهبود اقدامات مرتبط با مدیریت سبز و ارائه راهکارهای پژوهش محور و فناورانه.
وظایف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بررسی و معرفی اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی پیرامون مدیریت سبز.
اجرای مصوبات شورای راهبری و برنامه عملیاتی مدیریت سبز.
همکاری با واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهش سایر نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی.
جهت دهی و تعریف پایان نامههای تحصیالت تکمیلی وحمایت مالی و معنوی از پژوهشهای سبز
اعضای هیات علمی به سمت مدیریت سبز.
ایجاد و فعال سازی استارت آپها در حوزه مدیریت سبز.
معرفی نماینده کمیته پژوهش جهت حضور و شرکت در جلسات برون سازمانی مرتبط با حوزه پژوهش
مدیریت سبز.
همکاری و تبادل نظر با سایر کمیتهها.
همکاری با واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهش دانشگاهها،نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی
NGO،های فعال محیط زیستی.

.9
.10
.11

اجرای مصوبات شورای راهبری و برنامه عملیاتی مدیریت سبز
هماهنگی و پیگیری الزم جهت پوشش کامل برنامه عملیاتی و مصوبات شورای راهبری مدیریت سبز
گزارش اقدامات انجام گرفته در هر  6ماه یک بار به شورای راهبرد مدیریت سبز.

.12
.13

ایجاد بانک اطالعاتی و مستندسازی اجرای مصوبات و برنامه ها
ترغیب و جلب همکاری دانشجویان دانشکده های مختلف و عالقه مندان در خصوص فعالیتهای
مرتبط با پژوهش در مدیریت سبز
ارائه پیشنهادات کاربردی به شورای راهبری مدیریت سبز.

.14

اعضای کمیته:

 معاون مدیریت پژوهشی به عنوان رئیس

 رئیس اداره نظارت بر امور آزمایشگاهها در معاونت پژوهشی به عنوان دبیر
 رئیس گروه ارتباط با صنعت و جامعه به عنوان عضو

 رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه به عنوان عضو
 مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی به عنوان عضو

 معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم زیستی به عنوان عضو
 معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی به عنوان عضو

 معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ورزشی به عنوان عضو
وظایف رئیس:

 برنامهریزی ،اولویت بندی و پیگیری اقدامات
 نظارت بر تهیه برنامههای دوره ای کمیته
 ایجاد پیوند بین شورای راهبری و کمیته

 فراهم نمودن زمینه مساعد برای تبادل نظر

 فراهم نمودن بستری مناسب جهت به روزآوری اقدامات
 استفاده از امکانات موجود و ارزیابی و اصالح موارد به نحو بهینه
 گزارش عملکرد کمیته پژوهش هرسه ماه یکبار به شورای راهبری مدیریت سبز و گزارش عملکرد
کمیته هرماه به دبیرخانه مدیریت سبز
وظایف دبیر:

 همکاری با رئیس کمیته

 تعیین دستور جلسات (به همراه زمانبندی مربوطه به بررسی هر دستور جلسه) مطابق برنامه عملیاتی و
مصوبات شورا
 نظارت بر برگزاری جلسات کمیته

 اطالع رسانی برنامههای کمیته از طریق وب

 هماهنگی با اعضاء کمیته جهت برگزاری جلسات

 بررسی گزارش عملکرد عضو در کمیته و عدم حضور عضو در جلسات ( در  3جلسه متوالی و یا  5جلسه
غیر متوالی) به دالیل غیرموجه که تشخیص موجه بودن بر عهده دبیر کمیته می باشد.

نحوه انتخاب اعضا:

 اعضا با توجه به شخصیت حقوقی انتخاب می شوند.

شورای راهبری مدیریت سبز در چارچوب مسئولیتهای محیط زیستی ،به کمیته اختیار میدهد که:
.1
.2
.3
.4
.5

فعالیتهای خود را در محدوده دستورالعمل انجام دهد.
در صورت نیاز دانشجویان را در راستای انجام وظایف خود به کار گیرد.
به مدیران ،کارکنان و اطالعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد.
رویههایی را برای دریافت و نگهداری اطالعات وضع کند.
از مدیران ،کارکنان یا افراد دیگر بنا بر ضرورت به منظور حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

اهم اهداف کمیته نسبت به گزارشدهی ،به شرح زیر است:
.1
.2
.3
.4

تدوین گزارش فعالیت ساالنه کمیته
ارزیابی منظم عملکرد اعضا
ارزیابی فعالیتهای پژوهشی و فناوری متقاضیان
انجام سایر فعالیتهایی که به این دستورالعمل مربوط میشود ،بنا به درخواست شورای راهبری

سایر:

 هر جلسه کمیته با حضور نصف به عالوه یک اعضاء رسمیت می یابد.

 اعضاء در حیطه عمل و مسئولیتهای مشخص شده در این دستورالعمل مجاز به اقدام می باشند.

این دستورالعمل در تاریخ  99/11/15به تصویب شورای راهبری مدیریت سبز رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا
می باشد.

