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 برگزاري كارگاه ارزيابي و برنامه ريزي موسسه سبزكاران 

موسسه سبزكاران و برنامه ريزي براي اجراي برنامه ها  88اين كارگاه با هدف ارزيابي برنامه هاي سال
برگزار  1389با حضور اعضاي سبزكاران در محل دفتر موسسه در فروردين  89فعاليت هاي سال

 .گرديد

 . گزارش كامل آن پيوست است روژه شهر سالم بندركياشهرپ 

برگزاري كارگاه مباني اوليه محيط زيست به مديران، مديران روابط عمومي و كاركنان خدماتي  
 ادرات بندركياشهر

 الم كياشهرهايي ويژه آموزشگران پروژه شهر سبرگزاري سلسله كارگاه 

 مباني اوليه محيط زيست 

 ارتباط موثر 

 وانيخنقشه  

 به چهره  هاي آموزش چهرهروش 

 آموزش بازيافت وتفكيك پسماند از مبدا 

 ها واهميت تاالب و پارك ملي بوجاقارزش 

 پروژه شهر سالم -ها گهواره تنوع زيستيچاپ پوستر تاالب 

 هاي كشورهاي استان گيالن وارايه طرح به دفتر طرح مديريت امور تاالبطراحي آرم تاالب 

 و پارك ملي بوجاقه وبالگ نويسي با هدف افزايش اخبار واطالعات بندر كياشهر برگزاري كارگا 

طراحي وبالگ بندركياشهر جهت معرفي پروژه شهر سالم براي افزايش اطالعات در مورد بندر  
 ق در فضاي مجازيكياشهر و پارك ملي بوجا

 هاي بندر كياشهر آموزش بازيافت و تفكيك زباله از مبدا به خانواده 

 ره نشريه پروژه شهر سالماپ اولين شماچ 

 برگزاري كارگاه آشنايي با فك خزري و مشكالت درياي كاسپين براي صيادان كياشهر 

برگزاري نمايشگاه آبگيرهاي طاليي بندر كياشهر و اولين كنسرت محيط زيستي كشور در تحكيم  
 پرژه شهر سالم برگزار شد

 چاپ دومين شماره نشريه پروژه شهر سالم 

 )برپايي اولين اكوموزه سيار تنوع زيستي حوزه كاسپين(گزاري جشنواره درياي كاسپينبر 
- تربيت بدني آستانه به مناسبت هفتهسواري بانوان با مشاركت تربيتبرگزاري همايش دوچرخه 

 بدني در شهر آستانه برگزارشد
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ن تعدادي از هايي براي بررسي مشكالت پارك ملي بوجاق با حضور نمايندگابرگزاري نشست 
  نفعانذي، كارشناسان و )زيستيغيرمحيط زيستي ومحيط( هاي غيردولتيسازمان

ها، كاركردها و اهميت تاالب و پارك ملي بوجاق به مدارس دبستان و راهنمايي آموزش ارزش 
 بندر كياشهر

 تهيه فيلم مستند پرژه شهر سالم 

 
 شركت در نمايشگاه هفته سالمت 

اسبت هفته سالمت با حضور دست اندركاران اين نمايشگاه به من
حوزه سالمت در محل پارك شهر رشت برگزار گرديدكه 

زيست يك ركن سالمتي محيط "سبزكاران با هدف انتقال پيام
 .شركت نمود 1389در فروردين  "سالمتي شهرها

 كاربردي شناسيالملي زمينشركت در اولين همايش بين 

برگزار شد و دو تن از  مشهدشناسي در سي مشهد و انجمن زميناين همايش به همت دانشگاه فردو
و ... ها و ها در توسعه پايدار با ساخت ژئوپاركاعضاي موسسه با ارايه مفاالت خود با پيام نقش انسان

 شركت نمودند 1389 ارديبهشتزيستي است در الزامات محيطنيز احتياج اساسي معادن كشور 

 
 )خرداد،تهران5-6( هاالمللي مسئوليت اجتماعي شركته بينشركت در همايش و نمايشگا 

اين همايش و نمايشگاه با هدف معرفي شركت ها و موسساتي كه در زمينه مسئوليت اجتماعي فعاليت 
  . برگزارشد خرداد د پارك سئول تهران 5و  6، در اندنموده

در NGO Bench marking ليسبزكاران به دعوت شهرداري تهران و به دليل داشتن مدرك بين المل
  .اين همايش و نمايشگاه دو روزه حضور يافت و در كارگاه جانبي آن شركت نمود

 
 شركت در نمايشگاه صنايع دستي 

هاي خود در اين سبزكاران با هدف معرفي اهداف و فعاليت
كه به همت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و نمايشگاه 

شركت باغ محتشم رشت  خرداد در 22و  21گردشگري در 
  .نمود
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 )89خرداد(زيستي شمال كشورهاي غيردولتي محيطشركت در همايش دو روزه شبكه تشكل 
 

 )89تير 26(برگزاري كارگاه كشاورزي پايدار با تأكيد بر كشت برنج 
اين كارگاه با هدف آموزش اصول كشاورزي پايدار با تاكيد بر كاشت برنج در محل دفتر موسسه 

  . با حضور دانشجويان دانشگاه آزاد رشت برگزار شد سبزكاران

همكاري با اداره تربيت بدني استان گيالن و آموزش محيط زيستي زنان بسيجي در پياده روي همگاني  
 )89مرداد(زنان 

 
 برگزاري افطاري سبز  

يز سبزكاران به سنت هر ساله جهت آشنايي اعضاي جديد خانواده سبزكاران و دوستان آشنايان و ن
 6شان هايهاي افطاري مراسمي را با حضور اعضا و خانوادهزيستي در سفرهگسترش فرهنگ محيط

  در دفتر موسسه برگزار نمود 1389شهريور 

 برگزاري كارگاه داوطلب كيست؟ 

هاي داوطلب در اين كارگاه با هدف آشنايي و آموزش اعضاي موسسه با اهداف كار داوطلبانه و ويژگي
  گرديد 89شهريور7محل دفتر موسسه برگزار در 

- و چهاردهمين همايش انجمن زمينشناسي كشور و هشتمين همايش سازمان زمينشركت در بيست  

 )89شهريور(مقاله  2شناسي كشور با ارايه 
 

 )89آبان(مقاله پذيرفته شده  4در چهارمين همايش تخصصي محيط زيست و ارايه  شركت 
 

 )89آبان ماه( سويس  SGSاز سوي موسسه  NGO Bench markingتمديد مدرك  
 

 هاي مباني محيط زيست ويژه بانوانبرگزاري سلسله كارگاه 

زيست كارهاي كوچك حفظ محيطزيستي و ارايه راهها با هدف آشنايي با مفاهيم پايه محيطاين كارگاه
هاي زيست گيالن در دفتر موسسه در تاريخها، در منزل با حمايت اداره كل محيطبه ويژه تاالب

 گوناگون و به دفعات ويژه بانوان برگزار گرديد

 برگزاري كارگاه مقاله نويسي 
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شركت در اين كارگاه با هدف آموزش اصول مقاله نويسي و توانمندسازي اعضاي موسسه براي 
هاي علمي كشوري و همچنين با شركت دانشجويان دانشگاه آزاد و دانشگاه گيالن رشت در همايش

  .مهرماه برگزار شد 15دفتر سبزكاران در 

 زيستي تهران تنوع شركت در همايش اكوتوريسم و 

ها لگردي و سازمان جنگاين همايش توسط موسسه آواي طبيعت پايدار با همكاري كميته ملي طبيعت
  حضور يافتند 89مهردر نمايندگان سبزكاران در اين همايش . و مراتع كشور برگزار شد

 ثبت كتابخانه موسسه توسط اداره كتابخانه هاي عمومي گيالن 

هاي ملي كشور بازديدهايي از سوي اداره كل به منظور ثبت كتابخانه موسسه در ليست كتابخانه
  رت گرفت هاي گيالن از آبان ماه صوكتابخانه

 برگزاري كارگاه مباني محيط زيست و توسعه پايدار 

هاي مناطق حفاظت شده و اين كارگاه دو روز با هدف آموزش مباني محيط زيست، معرفي ويژگي
  .آبان برگزار گرديد 21پايدار به اعضاي موسسه سبزكاران در محل دفتر در مباني توسعه

 ) ،رشت89آذر 10(ركاني، توسعه پايداربرگزاري همايش تنوع زيستي، بوم سازگان هي 

افزايش آگاهي مديران و تصميم سازان در بوم سازگان هيركاني در مورد تنوع زيستي وتوسعه پايدار 
وافزايش مشاركت وارتباطات بين تصميم سازان ، بدنه علمي استان و فعاالن محيط زيست به منظور 

اين همايش از دو كارگروه تشكيل . هيركانيسازگاندستيابي به راهكارهاي كاربردي براي پايداري بوم
دستاوردهاي اين همايش تدوين كتاب راهكارهاي پيشنهادي ارايه شده در همايش، ساخت ماكت . شد

  شود  و ماكت شبه انساني نمايي از  تنوع زيستي ايران را شامل مي) Foot Prit(ردپاي اكولوژيك 

 )89آذر(سراطبيعي صومعهدر دانشگاه منابعشركت و سخنراني در همايش هفته پژوهش  
 1389سرا  آذرماه زيست دانشگاه گيالن در صومعهطبيعي و محيطاين همايش به همت دانشكده منابع

  .ها در همايش شركت نموداي در زمينه ژئوپاركبرگزار گرديد و سبزكاران با ارايه مقاله
 

ه هاي درختي با مشاركت گروه كوهنوردي چكاد برگزاري كارگاه شناخت جنگل و شناسايي علمي گون 
  )89دي (
 

 90ريزي سالو برنامه 89هاي سالبرگزاري كارگاه پايش وارزيابي برنامه 
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 شركت در اجالس چهلمين سال عقد كنوانسيون رامسر 

سبزكاران به دعوت دفتر كنوانسيون رامسر در اجالس دو روزه چهلمين سالگرد آن حضور يافت و در 
  ) 89اسفند.(اي برپا نموداه جانبي نيز غرفهنمايشگ
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 درختكاري 

. نمايندخانواده سبزكاران هر ساله برنامه درختكاري داشته و تعدادي نهال بومي را كاشته و نگهداري مي
به جنگلي با  "درختاني براي آينده"اي با نام اي را در پروژهسبزكاران در نظر دارد تا جنگل مخروبه

پروژه درختاني . (هاي هيركاني تبديل نمايدو محلي براي آموزش در ارتباط با جنگل هاي بومينهال
  )براي آينده به نام سبزكاران به ثبت رسيده است

هاي راهسازي مذاكراتي را انجام داده در راستاي گسترش فرهنگ درختكاري سبزكاران با شركت
ها و اداره راه و ترابري استان راهي شركتها با حمايت و هماست كه در طول مسير تعدادي از پروژه

گيالن درختكاري به صورت وسيع انجام شده است از جمله مسيرهاي درختكاري شده كمربندي 
  ...قلعه رودخان و -كالچاي، كمربندي رودسر، جاده فومن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  


