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 زيست به پرسنل اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالميآموزش محيط 

دولت "در راستاي -زيست و تفكيك پسماندها مفاهيم اوليه محيطبر اساس قراردادي سبزكاران به آموزش 
ه مدت ب 1384ارديبهشت  5پرسنل اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گيالن پرداخت و از به  - "سبز

 با عناوينماه آموزش را در مراحل مختلف به كارمندان اداره ارايه نمود و در اين راستا دو پوستر  9
نيز طراحي و به چاپ  "زيست اثرگذاريمهمه ما بر محيط"و  "خواهيمديروز، امروز، فردا را چگونه مي"
  دانرس

  
  
  
 

 رساني عمومييزي بخش آگاهيتسهيلگري كارگاه مديريت مشاركتي ماسوله با هدف برنامه ر 

با  انديشان سبز ماسولهجوانروزه به همت موسسه سبزكاران گيالن و با همكاري انجمن  1اين كارگاه 
رساني و ساله براي آگاهي 2ريزي وانان فعال ماسوله با هدف برنامهجنفر از دانشجويان و  40حضور 

تراشي و اطراف آن بخصوص مديريت جنگلزيست افزايش اطالعات عمومي در مورد ماسوله و محيط
  برگزار گرديد 1384خرداد  11كاري در جنگل

 
 زيستي حوزه خزريمحيطهاي غيردولتي حضور در كارگاه آموزشي توسعه سازماني براي سازمان 

زيستي در زمينه مديريت سازماني در تير ماه محيطهاي غيردولتي  اين كارگاه  با هدف توانمندسازي سازمان
 : مطرح در اين دوره عبارت بود از عمده مفاهيم. ت دو روز برگزار شدو در شهر رامسر به مد 1384

و  "رهبري "آشنايي با مفاهيم و  حركتي -هاي روانيمهارت، مفاهيم در حوزه شناختي، مفاهيم نگرشي
   "مديريت"
  

ساني عمومي  و جلب رريزي بخش آگاهيتسهيلگري كارگاه مديريت مشاركتي رامسر با هدف برنامه 
 حمايت عمومي جهت حمايت از رودخانه چشمه كيله

زيست رامسر با هدف تعريف اين كارگاه كه به پيشنهادات موسسه و با همكاري موسسه پيشگامان محيط
با حضور  1384مرداد  12-13 در رسانيريزي جهت اطالعمديرت مشاركتي، ترويج و ابزارهاي آن، برنامه

  مندان و افراد تاثيرگذار شهر برگزار گرديدنفر از عالق 36
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 همايش خياباني مقابله با استعمال دخانيات 

برگزار گرديد و سبزكاران در اين برنامه  1384مهر  21در سبز گيالن  هاين همايش خياباني به همت شبك
قانون منع  ايت ازدر حماين همايش خياباني و تومار امضا شده . وظيفه آموزش به كودكان را برعهده گرفت

  در مجلس شوراي اسالمي شدآن منجر به تصويب  استعمال دخانيات، 
  
  
  
 

  هاي فعال ايران در حوزه توانمندسازي جوامع محلي نشست تشكلحضور در  
هاي غيردولتي زمانانديشي در خصوص مفهوم جامع توانمندسازي، نحوه ارتباط سااين نشست با هدف هم

دسازي جوامع محلي در ايران، بررسي داليل لزوم چنين ارتباطي و بسترسازي براي فعال در حوزه توانمن
   برگزار گرديدغدا سسه همياران ودر محل م 1384ها، در آذرماه ايجاد يك شبكه ارتباطي بين آن

  
 تشكيل شوراي فكر 

از تاسيس تا تعدادي از اعضاي سبزكاران در كنار يكديگر جمع شده و به ارزيابي عملكرد سبزكاران 
از اين شورا . يزي براي آينده پرداختندرو برنامه 1384
شروع به فعاليت نموده و در پايان دي  1384ي آذر ابتدا

و پيشنهادات خود را به هيات اجرايي و ارزيابي ماه گزارش 
  مديرعامل ارايه نمودند  

  
  

 هاي غيردولتيحضور در كارگاه توانمندسازي سازمان 

نيروهاي داوطلب،  با هدف مديريتهاي غيردولتي همت مركز كارورزي سازماناين كارگاه به 
  برگزار گرديد 1384دي  18-19محل دفتر مركز از  درمديريتي سازي رفيتتوانمندسازي و ظ

   
 هاي شبكه زنانحضور درنشست 

د و سومين نشست شبكه زنان در مشه 1384در سال دومين نشست شبكه زنان در كيش در سبزكاران 
هاي زنان براي حمايت و حفاظت از زيست و جلب مشاركتبا محيطزنان با هدف آشناسازي شبكه  1385
  ها شركت نمودزيست در اين نشستمحيط
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 حضور در كارگاه مديريت داوطلب 

ريزي به هاي برنامهنيروهاي داوطلب و مدل هاي مديريتاين كارگاه با هدف آشنايي با داوطلبان، روش
  برگزار گرديدهاي غيردولتي در محل دفتر مركز كارورزي سازمان همت مركز

  
 نمايشگاه عكس 

رساني ه ميراث روستايي در ؟ با هدف اطالعدر موز "سراوان در چنگال زباله"نمايشگاه عكسي با موضوع 
گاه را به عكس يكي از اعضا جايزه اول اين نايش. در ارتباط با زباله و نگاهي نو به مديريت آن برگزار نمود

  خود اختصاص داد
  

 نمايشگاه عكس 

اسفند  13-18نمايشگاه عكسي با موضوع زباله در دانشگاه گيالن با حمايت كانون فيلم و عكس دانشگاه 
  برگزار گرديد 1384

 
 پروري در دهانه رودخانه سپيدرود و تاالب بوجاق كياشهرپروژه ارزيابي اثرات آبزي 

هاي كوچك زگستر و با حمايت صندوق كمكاين پروژه توسط موسسه افق سب
، بنياد پروفسور حسابي و دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار )SGP(زيست جهاني محيط

از ارديبهشت سبزكاران به عنوان گروه محلي  گرديد كه موسسه
  به فعاليت پرداخت 1385پايان پروژه در سال تا  1384

   
 زيستهاي آشنايي با محيطسلسله كارگاه 

نفر از اعضاي كانون شعر و ادب  20در محل دفتر موسسه با حضور  1384ها از مرداد تا آذر كارگاهاين 
  برگزار گرديدشرقي و غربي  ، مازندران، گلستان، زنجان، تهران، آذربايجاناستان گيالن

  
 كارگاه آموزشي توسعه ظرفيت سازماني  

انتقال  وزيستي در زمينه مديريت سازماني ي محيطهاي غيردولت اين كارگاه با هدف توانمندسازي سازمان
 20ها در كارگاهي مشابه كه به همت موسسه همياران غدا در رامسر برگزار گرديده بود با حضور آموخته

  برگزار گرديد 1384آبان  11و  10در استان گيالن زيست نفر از فعاالن عرصه محيط
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 زيستيكارگاه مروجين محيط 

ها نفعان و روشهاي ترويج، تحليل ذيا هدف ارايه مفاهيم توسعه پايدار، ترويجگري و روشاين كارگاه ب
ان استان گيالن در سالن نظام مهندسي ساختم 1384آذر  9و  8ها به همت موسسه سبزكاران در و تاكتيك
  زيستي استان برگزار گرديدهاي غيردولتي محيطاعضاي سازمان نفر از 25با حضور 

  
  

 ريزي استراتژيكاه برنامهكارگ  

به همت موسسه سبزكاران  SWOTنفعان و ريزي، تحليل ذيهاي برنامهارايه مدلاين كارگاه با هدف 
هاي نفر از فعاالن سازمان 30النبيا شهر رشت با حضور گيالن در سالن خاتم

  برگزار گرديد 1384دي  2و  1در گيالن، مازندران و گلستان  غيردولتي
  

 جذب منابع مالي كارگاه 

به همت موسسه سبزكاران  آوري منابع و ارايه طرحهاي جمعشناخت منابع، روشاين كارگاه به هدف 
، هاي غيردولتي فعال استان گيالننفر از اعضاي سازمان 35النبيا شهر رشت با حضور گيالن در سالن خاتم
  برگزار گرديد 1384دي  5و  4در  مازندران و گلستان

  
  

 سازي و نظرسنجيه ظرفيتكارگا 

هاي آموزشي هاي غيردولتي استان گيالن براي تعيين اولويتسازي در سازماناين كارگاه با هدف ظرفيت
با حضور  1384دي  6هاي غيردولتي در آنان با همكاري موسسه سبزكاران و مركز توانمندسازي سازمان

  برگزار گرديدهاي غيردولتي نفر از فعاالن مدني در خانه سازمان 40
     

 كارگاه ارتباط موثر 

اين كارگاه با هدف بهبود كيفيت ارتباطي افراد با ارايه مفاهيم عناصر ارتباطي، پيام، موانع ارتباطي، گوش 
در دانشگاه پيام  1384دي  8نفر از دانشجويان فعال اجتماعي در  30دادن فعال و گفتگوي فعال با حضور

  دنور واحد تالش برگزار گردي
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 كارگاه تجهيز منابع مالي 

با همكاري سبزكاران و هاي تامين منابع و قوانين تجهيز منابع طراحي پروژه و روشاين كارگاه به هدف 
-نفر از اعضاي سازمان 35ا حضور  1384اسفند  12الي  10هاي غيردولتي در مركز توانمندسازي سازمان

  برگزار گرديد هاي غيردولتي استان گيالنمانهاي غيردولتي فعال استان گيالن در خانه ساز

  
  
  
  
  
  


