گزارش عملكرد كارگروه انرژي و محيط زيست در سال 8931
 -1برگزاري  11جلسه داخلي كارگروه
 -2شركت در نشست ساالنه مشاورین و ارائه گزارش عملكرد كارگروه
 -3تهيه و صداگذاري بر روي تعدادي فایل هاي آموزشي در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي  ،آب و حفظ
محيط زیست.
 -4تدوین محتوي و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي" :لزوم سواد آبي در شرایط بحران"و "محيط زیست
سالم و تاثير آن در سبك زندگي خانواده".
 -5پيگيري مكاتبات جاریزي اتوماتيك پيام ها و فایل هاي آموزشي از طریق فاوا نفت.
 -6پيگيري جهت تدوین شرح كار پروژه "جاري سازي راهبردي جنسيت در چرخه عمر پروژه پژوهشي در
راستاي توسعه پایدار" مجري پژوهشگاه صنعت نفت
 -7ارائه نتایج پروژه پژوهشي "تدوین الگوي مدیریت سبز در ساختمان هاي اداري وزارت نفت" توسط
پژوهشگر شركت بهينه سازي مصرف سوخت به مدیر محترم  HSEوزارت نفت جهت بهره برداري در
شركتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت
 -8برگزاري كارگاه آموزشي – فرهنگي "مدیریت مصرف بهينه آب ،انرژي و پسماند از منظر مسئوليت
اجتماعي" براي دبيرستان هاي دخترانه شهرك مهاجران شركت پاالیش نفت امام خميني شازند
 -9برگزاري جلسه مشتركي با مشاور زنان و خانواده شهرداري تهران به منظور هم افزایي بيشتر و ادامه
همكاري و برگزاري همایش ها و نشست هاي مشترك با دیگر سازمانها
 -11پيگيري جهت برگزاري یك نشست با نماینده سازمان توسعه صنعتي ملل متحد در ایران به منظور هم
افزایي و به اشتراك گذاشتن پتانسيل هاي دانشي موجود در سازمان ها
 -11برگزاري یك نشست مشترك با زنان متخصص پژوهشگاه صنعت نفت به منظور جلب مشاركت بيشتر
و توسعه همكاري هاي في ما بين ،در راستاي فعاليت هاي كارگروه
 -11تكميل محتواي بسته هاي آموزشي حوزه آب و مدیریت پسماند
 -13شركت در جشنواره ملي"آموزش محيط زیست" به مناسبت  16ژانویه روز بين المللي آموزش محيط
زیست كه توسط كرسي آموزش محيط زیست یونسكو در ایران برگزار شد.
 -14شركت در نمایشگاه تخصصي دستاوردهاي آموزش محيط زیست در جوار جشنواره
 -15برگزاري كارگاه مجازي با موضوع "راهكارهاي عملي صرفه جویي در مصرف آب و انرژي با تاكيد
برمصرف فرآورده هاي نفتي" در جشنواره ملي" آموزش محيط زیست "
 -16تهيه كليپ معرفي كارگروه با محتواي برگزاري نشست ها ،همایش ها ،جلسات ،تهيه كتاب ،كاتالوگ،
فيلم و عكس با همكاري شركت بهينه سازي مصرف سوخت و شركت ملي گاز

