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 حضور در كارگاه كشوري مناطق حفاظت شده تاالبي  

-هاي ايران در پارك طبيعت پرديسان با حضور مشاوران     بيناين كارگاه به همت طرح مديريت تاالب

كارگروه براي بررسي  2هاي مختلف و نماينده سبزكاران در اندركاران از سازمانالمللي پروژه و دست
  برگزار گرديد 1387خرداد  12هاي مردمي در ن و ديگري براي مشاركتقواني
 
 
 
 
 

 زيست شركت در برنامه راديويي در ارتباط با آلودگي محيط 

با زيست زيست گيالن و براي روز جوانان و محيططياين برنامه راديويي به همت اداره كل حفاظت مح
موسسه سبزكاران گيالن، موسسه پامچال و جمعيت زنان (هاي غيردولتي نفر از سازمان 3حضور نمايندگان 

برگزار گرديد  1387خرداد  20زيست در براي آشنايي جوانان با محيط) زيستمبارزه با آلودگي محيط
   پايان يافت نماينده سبزكاران "با ما به ماموريت نجات كره زمين بپردازيد"اين برنامه با پيام 

 
 شركت در همايش جنگل  

-هاي هيركاني با حمايت اداره كل منابعگروه سبز ماسال جهت بررسي وضعيت جنگلايش به همت اين هم

برگزار گرديد كه نماينده سبزكاران در آن حضور  1387خرداد  20زيست در در هفته محيططبيعي گيالن 
  يافت

  
 نشست با تيم جايكا در ارتباط با آموزش در تاالب انزلي  

هاي غيردولتي زيست گيالن با حضور نمايندگان تعدادي از سازمانل محيطاين نشست به همت اداره ك
نيز با نماينده سبزكاران . زيست گيالن برگزار گرديدفعال استان در سالن اجتماعات اداره كل محيط

هاي ها در برنامهآموزش براي مديريت تاالب انزلي اعالم نمود كه تمام آنراستاي هاي پيشنهادي در برنامه
   گرفت   1387تير  6تير و  4در اجرايي تيم آموزش جايكا جاي 

 
 گيري كنار گذر انزلي تصميم حضور در نشست 

مديركل معاون عمراني استاندار، ، استاندار گيالن، زادهدكتر واعظ، جواديدكتر با حضور خانم اين نشست 
به عنوان تنها سازمان غيردولتي كه  تن از اساتيد دانشگاه و سبزكاران 2 ،زيست گيالناداره حفاظت محيط
در  1387مرداد  17جهت بررسي كنار گذر انزلي در  ارايه داده است رتباط با پروژهبرنامه مشخصي در ا

  باني قلم گوده برگزار گرديدپاسگاه محيط
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 نشست با دهداران حاشيه تاالب انزلي  

مسايل و وستاهاي حاشيه و جهت بررسي ردهداران با حضور اين نشست به همت موسسه سبزكاران گيالن 
 19هاي در درخت مشكالت روستاهاي حاشيه تاالبرسم تاالب انزلي و مشكالت 

   به مناسبت روز جهاني مردم بومي برگزار گرديد 1387مرداد 
 

  المللي تغييرات آب و هوايي خزركنفرانس بين 
در بابلسر با هدف بررسي مشكالت  1387شهريور   3-4در دانشگاه مازندران كنفرانس به همت اين 

 هاي حاشيه درياي كاسپينكت دانشگاهربا ش ...، تغييرات منابع آب، تغييرات آب و هوايي و كاسپين
نقش و اثر جامعه محلي در "با پيام نفر از اعضاي موسسه با ارايه مقاله در اين كنفرانس  3. برگزار گرديد

  كت نمودندشر "مديريت درياي كاسپين را پيدا كنيم
  
  
  
  

 زيستنمايشگاه مجازي محيط 

سبزكاران به عنوان برترين برگزار گرديد و در نهايت  1387آغاز و در بهار  1386اين نمايشگاه در سال 
  انتخاب شد  1387مهر  29در غرفه در نمايشگاه مجازي 

  
 ) 2005-2014(حضور در كارگاه آموزشي دهه ملل متحد براي آموزش در خدمت توسعه پايدار  

هاي فرهنگي، اجتماعي و ها و سياستاين كارگاه به همت مدير امور اجتماعي يونسكو با هدف تحليل برنامه
زيستي ايران در برنامه چهارم با توجه به اهداف طرح اجرايي دهه ملل متحد براي آموزش در خدمت محيط

هاي در اين كارگاه اساتيدي از دانشگاه اي با همين عنوان برگزار گرديد كهتوسعه پايدار بر اساس پروژه
تن از نمايندگان سبزكاران در دانشكده جغرافياي دانشگاه  2هاي اجرايي و مختلف، مديران برخي دستگاه

  برگزار گرديد 1387مهر  30تهران در 
  

     ششمين همايش صنايع دريايي 
تن از  4و  آبادان برگزار شددر  1387آبان  7-9در اين همايش به همت انجمن صنايع دريايي كشور 

  اعضاي موسسه با ارايه مقاله حضور يافتند
  

  المللي فرهنگي كشورهاي حاشيه درياي كاسپينحضور در نمايشگاه بين 
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در پارك بازار لنگرود برگزار اين نمايشگاه به همت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و جهانگردي 
-حضور يافت و به اطالع1387آذر  28- 31عضا در اين نمايشگاه از شد و سبزكاران نيز با حمايت يكي از ا

  زيست پرداخترساني در زمينه محيط
  
  
  
  

 ايران –شسصتمين سال تاسيس كميسيون ملي يونسكو  

دي  3اين برنامه به همت كمسيون ملي يونسكو در ايران در سالن همايش سازمان اسناد و كتابخانه ملي در 
صي اخالق زيستي و اخالق در علوم و فناوري، فلسفه و پانل تخص 3در  1387

ها هاي اجتماعي برگزار شد كه در هر يك از پانلمديريت دگرگوني
   نمايندگاني از سبزكاران حضور داشتند

  
  
 

 ر دانشگاه اميركبير نمايشگاه به مناسبت روز هواي پاك د 

هداشت دانشگاه اميركبير به مناسبت روز اين نمايشگاه به همت موسسه سبزكاران و با حمايت مركز ب
در مقابل دانشكده شيمي با هدف آشناسازي  1387دي  29-30هواي پاك در 

در اين نمايشگاه بنري با نام . رساني برگزار گرديدزيست و اطالعمحيطدانشجويان با 
درختان هيركاني براي اعتراض به قطع 
درختان قديمي براي امضاي عموم طراحي شد 

  ا استقبال دانشجويان مواجه شدكه ب
  
 

 ها و كاركردهاارگاه آموزشي مناطق حفاظت شده، ارزشك 

بندي مناطق هاي غيردولتي با تقسيماين كارگاه به همت موسسه سبزكاران جهت آشنايي اعضاي سازمان
هاي ها و كاركردهاي اين مناطق، گونهزيست كشور، ارزشتحت مديريت ويژه سازمان حفاظت محيط

لوندويل  پناهگاه حيات وحشبه همت موسسه در  1387ارديبهشت  26شاخص و منحصر به فرد در 
منطقه رها گونه گوزن زرد ايراني كه به تازگي در كنندگان در اين كارگاه موفق به يدن شركت. برگزار شد

  شده، گرديدند
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 نشست با اعضاي تيم جايكا در دفتر سبزكاران 

با گروه جايگاه و آشنايي بيشتر اين گروه با موسسه سبزكاران و پيشنهاد اين نشست با هدف مذاكره 
در دفتر موسسه  1387خرداد  22گري در طرح مديريت جامع تاالب انزلي در كمك در آموزش و تسهيل

  برگزار گرديد
  

 همايش و كارگاه آموزشي مقابله با خشكسالي 

گاه آزاد اسالمي واحد رشت جهت آشنايي اين كارگاه به همت موسسه سبزكاران با همكاري دانش
در سالن دانشگاه آزاد  1387خرداد  8هاي مقابله با خشكسالي دانشجويان با خشكسالي، اثرات آن و را

  برگزار گرديد 
 

 هاي گيالندرختان و درختچه 

اص هاي خ، انواع جنگل، گونهبندي درخت و درختچهبا هدف دستهاين كارگاه به همت موسسه سبزكاران 
هاي نفر از اعضاي سازمان 26با حضور  منطقه ناو اسالمها در بندي آنهاي هيركاني و تقسيمجنگل

  برگزار گرديد 1378خرداد  30 غيردولتي در
 

 زيستي مننظرسنجي در ارتباط با تقويم محيط 

ي موسسه اين كارگاه به منظور طراحي اطالعات داخل تقويم و نيز بررسي مطالب آموزشي با شركت اعضا
  در محل موسسه برگزار گرديد 1387تير  23در 
 

 زيستي  ها و كاركردهاي تنوعارزش 

ها هاي آن، ارزشزيستي، ويژگياين كارگاه به همت موسسه سبزكاران و به منظور آشنايي عمومي با تنوع
در  ي سيد ابيضدهكده توريستدر هم زمان با اولين جشنواره تاالب و گل الله زيستي و كاركردهاي تنوع

  نفر از عالقمندان برگزار گرديد 40با حضور  1387تيرماه  15
 

 هاي كهن ها و كاركردهاي جنگلارزش 

اين ميزگرد تخصصي به همت موسسه سبزكاران و با همكاري موسسه پامچال در سالن اجتماعات سازمان 
-با هدف بررسي كاركردهاي جنگل هاي جوانانگروه از نمايندگان سازمان 40ملي جوانان گيالن با حضور 

هاي كهن در كنترل ، نقش جنگلهاي كهن، جنگل طبيعي و جنگل دست كاشتهي جنگلهاي كهن، ارزش
  برگزار گرديد  1387مرداد  3در سالروز سيل نكا  آب و سيل
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 هاي گيالن شناسايي درختان و درختچه 

 منطقه جنگلي و آبشار ويسادارار عالقمندان در نفر  20اين كارگاه به همت موسسه سبزكاران و با حضور 
  برگزار گرديد  1387مرداد  11هاي شناسايي درختان از روي برگ و سرشاخه در با هدف آشنايي با روش

 سازي كنوانسيون كاسپيناي كاسپين و روانها و كاركردهآشنايي با ارزش 

آشنايي با مندان به درياي كاسپين با هدف نفر از عالق 20ه به همت موسسه سبزكاران با حضور اكارگ ياي
كنوانسيون (ها و كاركردهاي درياچه كاسپين، اهميت آن در زندگي مردم منطقه و كنوانسيون تهران ارزش

در دفتر موسسه  1387مرداد  22به مناسبت روز درياي كاسپين در ) چهارچوبي حفاظت از درياي كاسپين
  برگزار گرديد

  
 ؟چيستشغل مناسب من  

شناخت شغل مناسب بر اساس و  شناسي ابتداييهاي انتخاب شغل، شخصيتين كارگاه با عناوين روشا
مرداد  24هاي مختلف دانشجويان با سبزكاران در و جلب گروه شناسي با هدف آشناييهاي روانتست

  نفر در محل موسسه برگزار گرديد  36با حضور  1387
  

 هاي زيرزميني داري از آبساخت غارهاي آبي؛ ارزش غارها در نگه 

ساز و كار تشكيل غارها، شناسايي اين كارگاه به همت موسسه سبزكاران با هدف آشنايي با انواع غارها، 
نفر از اعضاي  26با حضور بازديد از غارديورش انواع غارها و شناخت گياهان و جانوران غارها به همراه 

   ر گرديدبرگزا 1378مرداد  31هاي غيردولتي در سازمان
  

 ها و اهميت در منطقه ، ارزشگرديطبيعت 

گردي به اين كارگاه به همت موسسه سبزكاران با هدف تعريف اكوتوريسم، آشنايي با اهداف طبيعت
  برگزار گرديد 1387شهريور  10نفر از اعضاي موسسه در  12با حضور  بازديد از تاالب انزليهمراه 

  
 كارگاه كنار گذر انزلي چگونه؟ 
ها و متد مختلف ارزيابي، معيارهاي ارزيابي، روش بااعضاي موسسه سبزكاران ن كارگاه با هدف آشنايي اي

برگزار  1387شهريور  13و معرفي پروژه كنارگذر انزلي و تحليل مشكالت پروژه در  SWOTتحليل 
انجام پروژه ارايه  و ارايه اندازي تيمي براي بررسي وضعيت كنارگذر انزليماحصل اين كارگاه راه. گرديد

قرار است كه كتابچه آن تدوين و  1388روشي مديريتي براي جلوگيري از بحران است كه تا پايان خرداد 
    ارسال گردد  مرتبطبه مراجع 
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  هاي نو براي تحول استان گيالنايده 
انداز، ، چشمارتوسعه پايدتعريف هاي نو براي تحول استان گيالن با ها با هدف طراحي ايدهاين كارگاه

بياييد در گذار به توسعه با " با شعارنفر  40با استفاده از مدل كارتي با شركت  SWOTبرنامه و تحليل 
آذر در دفتر موسسه برگزار  9آبان و  11هاي مختلف در از عالقمندان از رشته "پايداري همراه باشيم

   :از نكات به دست آمده در اين كارگاه. گرديد
  :1400يالن در افق انداز گچشم

از سوي ديگر . زيستي آن كاهش يافته و در كنترل استگيالن استاني است پرمحصول كه مشكالت محيط
بوده و توسعه صنعتي مناسب با % 5در راه رسيدن به توسعه پايدار و درخور ميزان بيكاري در آن زير 
- ه گواهي صنعت سبز را دريافت ميمنطقه در آن صورت پذيرفته است و صنايع ايجاد شده در آن هر سال

ميليون مسافر  5گردي و جهانگردي هر ماهه پذيراي بيش از گذاري در صنعت طبيعتبا سرمايه و نمايند
  گردنداست كه همه راضي از اين سفر باز مي

  
 همايش آب ، خشكسالي و عواقب آن بر توسعه پايدار استان گيالن 

دو قسمته سخنراني ابتدايي و ي در استان گيالن و به صورت اين همايش با هدف بررسي مسايل خشكسال
- پروري، اثرات خشكسالي بر كشاورزي و مشاركتپانل با بررسي اثرات خشكسالي بر آبزي 3كارگاه در 

 و با حمايت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيالنهاي مردمي در مديريت بحران خشكسالي 
   برگزار شددر تاريخ ؟ در سالن نظام مهندسي ساختمان  اهي گيالنزيست جهاد دانشگپژوهشكده محيط

 
 بازديد از تاالب نوخالهروستاي پايدار  

و همجواري با تاالب نوخاله و نزديكي به تاالب (روستاي صوفيانده به عنوان روستايي با شرايط ويژه 
هاي و ضمن تشكيل گروه جهت مداخله انتخاب شد تا زنان روستا فعال شده) وحش سلكهپناهگاه حيات

و برگزاري  SWOTزيست بپردازند كه اين پروژه پس از تحليل زايي به حمايت و حفاظت از محيطاشتغال
به حالت  1387گيري زنان روستا در اسفند ماه كار به دليل عدم پي 5چندين نشست و بازديد پس از 

    تعليق درآمد
  

 شناسي پزشكيزمينكارگاه آموزشي  

- شناسي در بحثشناسي، اهميت زمينگاه به همت موسسه سبزكاران گيالن با هدف آشنايي با زميناين كار

 7نفر از عالقمندان در محل موسسه در  12ها بر انسان با حضور زيستي، آشنايي با اثر كانيهاي محيط
  برگزار گرديد  1387اسفند 
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 پرندگان مهاجربررسي مشكالت پارك ملي بوجاق و مشاهده  

كياشهر در مصب رودخانه زيست همت موسسه سبزكاران و با همكاري پيشگامان محيطاين كارگاه به 
طراحي تحليل و بازديد از نقاط خطرآفرين سپيدرود با هدف بررسي مشكالت پارك، آشنايي با منطقه، 

SWOT  برگزار گرديد 1387اسفند  8در نفر  16حضور  بامنطقه  
  

  ريزيبرنامه كارگاه آموزشي 
نفر ازهيات  12با حضور هاي آينده موسسه با استفاده از مدل كارتي ريزي فعاليتاين كارگه با هدف برنامه

اسفند برگزار گرديد كه كارگاه دوم آن در فروردين  17اجرايي موسسه در محل دفتر سبزكاران در 
  دخواهد ش 1388

  
  

  
  
  


