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 زيستي زنكارگاه مربيان مروجين محيط 

هاي كنندگاني از سازمانبا حضور شركتهاي غيردولتي ايران كز كارورزي سازماناين كارگاه با همت مر
اين كارگاه با هدف . برگزار شد 1383خرداد هاي مختلف كشور در كرج در متفاوت از استان

كارگاه، يك ماه كارورزي و انجام  ي مربي و به صورت كارگاهي يك هفتهتوانمندسازي و ايجاد تعداد
   تكميلي برگزار گرديدپروژه در منطقه خود و سپس يك هفته كارگاه 

   
  
  
  
  

 ...جويي و استفاده بهينه از انرژي ، آب و هاي علمي صرفههمايش روش 

به همت  1383در هفته اول خرداد  ...جويي در انرژي، آب و اين همايش با هدف مصرف بهينه و صرفه
اثر و نقش "سبزكاران در اين برنامه با عنوان نمودن  .فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران برگزار شد

هاي توجه همگان را به سوي نقش پر رنگ سازمان "هاي مردمي در مصرف بهينه آب و انرژيمشاركت
  غيردولتي و مردم جلب نمود

  
 ت وحش ميانكالهپناهگاه حياكارگاه  

ها و كاركردهاي تاالب، مناطق چهارگانه تحت مديريت با هدف ارزشاين برنامه به همت موسسه سبزكاران 
 14-16 باني ميانكالهپاسگاه محيط نفر از اعضاي موسسه در 12 زيست و پرندگان مهاجر با حضورمحيط
  برگزار گرديد 1383آبان 

   
 خلي كارخانه توپكزيستي در نشريه دادرج مطالب محيط 

در اختيار روابط عمومي و آموزش پرسنل و مديران زيستي باال بردن اخالق محيطمطالبي جهت ران اسبزك
  شدكه متاسفانه با تغيير مديريت به فراموشي سپرده  در اختيار قرار داد كارخانه توپك

   
 نكابنزيست و تشكيل هسته محيطزيست هالل احمر تتسهيلگري كارگاه آموزش محيط 

زيست، داليل لزوم حفظ اين كارگاه به همت كانون بانوان هالل احمر با هدف آشنايي با مفاهيم اوليه محيط
احمر با حضور زيست هاللتشكيل گروه بانوان محيط زيست و در نهايتها و كاركردهاي محيطآن، ارزش

   گرديداز آغاحمر تنكابن در سالن هالل 1383آذر  8 نفر از اعضاي گروه در 32
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 خانه فرهنگ گيالن اهمكاري ب 
 

 طراحي قوانين سبزكاران 

ترتيب، تنظيف، تشخيص،  كه شامل "ت" 5 نوشته شد به صورت 1383آذر  14اولين قوانين سبزكاران در 
سين را بري باال بردن روحيه سازماني و بهبود مستمر موسسه  7يا  S5از آن پس و بود تكليف تنظيم و 

  تر شدن استگسترش و دقيق ،نامه داخلي سبزكاران در حال رشدتا كنون آيينيم و مدنظر قرار داد
 

 پخش تراكت آموزشي بازيافت به صورت گسترده در شهر رشت 

به  1383بهمن  17زيستي و گسترش طرح بازيافت از سبزكاران با هدف ترويج اخالق و فرهنگي محيط
  كردو ايران ارايه  ، جام جمهاي همشهريدر داخل روزنامهرا ماه تراكتي آموزشي  1مدت 

  
 نمايشگاه دوباره نگاه كن 

با هدف نگاهي دوباره به دور ريزها و ترويج  1383اسفند  15 -  20اولين نمايشگاه دوباره نگاه كن از
نمايشگاه از  4و از آن زمان تا كنون  النبيا برگزار گرديدهنري خاتم -مصرف درست در مجتمع فرهنگي

  در نقاط مختلف شهر رشت برگزار گرديده است اين دست
  
 

  

  
  
  
  
 زيستها درباره مسايل و مشكالت محيطمصاحبه با خبرگزاري 

ايرنا، ايسنا، سخن گفته ازجمله  زيست ايرانوضعيت محيطاز  ييهامصاحبهنمايندگاني از سبزكاران در 
و اطالعاتي را در اين زمينه براي روشن شدن  انجام داده 1383در سال هاي مختلف و روزنامه... الجزيره و 

    اذهان عمومي اعالم نمود 
 

 ايترويج مداد روزنامه 

اي تصميم به تبليغ و ترويج مداد روزنامهاي پس از آشنايي و بررسي مداد روزنامه 1383سبزكاران از سال 
   يابدش كاهجنگلي درختان  قطعآمار اين طريق از اي گرفت تا و مداد رنگي روزنامه


