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 بهار در هاي موسسه مختصري از فعاليت●
    
 موسسه داخلهاي برنامه 
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 کنیم: می ها فکر باز هم به این پرسش

 کانون خانواده چه نقشی در زندگی فردی و اجتماعی افراد در جامعه دارد؟ •

 نیازهای خانواده چیست؟ •

  اثرگذاریتوان به تحکیم نهاد خانواده و توانمندی و  چگونه و از چه طریق می •

 آن در جامعه کمک کرد؟  
 

 !باد اردیبهشت روز جهانی خانواده گرامی 52

 
                                              

 

 

 

 

 با یا   وست
 که مدارا و مهر ما ری

 اوست ای از کان مهر و مدارای ذره
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 ها ارتباطات و همکاري 
  ایم: شتهها و نها های زیر ارتباط و همکاری  ا با سازمان بهار ر 

انجمن اولیها   انتشارات صابرین  آموزشگاه هنرهای تجسمی با با ک 
ههای   انجمن پژوهش و مربیان کو کان نوجوانان و جوانان استثنایی  

انجمهن  انجمن حمایت از کو کهان کهم تهوان ذهنهی       آموزشی پویا 
جمعیت زنهان مبهارزه بها آلهو گی     جهاندیدگان شا   انجمن خورشید  

شهورای کتها     قربانیهان خشهونت     فها  از  زمانسها  محیط زیست 
کهانون    4شههر اری منقههه   شرکت مهندسان مشاور گزینه  کو ک 

 موسسهه حامیهان طبیعهت پهاک )آونهد(        توسعه فرهنگهی کو کهان  
 موسسه کاوشگران طبیعت  نیا ی پژوهشی کو کان  نیا  موسسه

 
 هاي داوطلب گروه 
  کارگراه برگهزاری  بها   موسسه های راه  ور  ر گروهی  روزه یکهمایش 

 ،هرا   ي تبراد  ترربره   جلسره  تفکر در خدمت ررل مسرهله و  
 ها ریزي گروه هماهنگی و برنامه

 
 ها مناسبت 
 ید و باز ید نوروزی  
 ر یک نشست  ی ما ران امروز بزرگداشت روز جهانی خانوا ه  ر موسسه 

 انوا هی اعضای خ گر همایی و گر ش خانوا گی با حضور همه و تخصصی
 وگو پارک گدت  ر
 
 ها شهرستان 
  پرسش ي  جلسهتفکر در خدمت رل مسهله و  کارگهاه برگزاری

همکهاری مههد کهو ک     با های راه  ور گروهبه  عوت  ساری ر  و پاسخ 
 مریم احمدیکارشناسی خانم پشتیبانی بهزیستی استان با  بهاران و

 

 هاي خارج از موسسه برنامه  
 هامدرسه 
 بهها  رفتررار مناسررب دوران بلررو  سههخنرانی بهها موضههو  اری برگههز

ی پیونهد صهدر     ر راهنمهایی پسهرانه  کرمهی   کارشناسی خانم مرضهیه شهاه  
 (3)منقهه

 
 مهدهاي کودک 
  بها کارشناسهی    کمان مهد رنگین ر  ورود به دبستان کارگاهبرگزاری

 کرمی مرضیه شاهخانم 
 
 سایر مراکز 
  بهها  هههای ریر ولتههی مههرتبط سههازمانای   وره هههای  نشسههتشههرکت  ر

مشارکت  و ی با با ک به  عوت هنرکدهخانواده و هویت  های موضو 
 به  عوت موسسه کاوشگران طبیعت  نیا  سطوح مشارکتو 
  ي وواکا با موضو  قربانیان خشونت   فا  از سازمانشرکت  ر همایش

  (روابط فرا زناشویی)هاي خانواده عصر جدید آسيب
  موضرو  سرالمندان و معلروون و    تخصصی با   نشستشرکت  ر

  ر  فتر مهندسان مشاور گزینهدسترسی در ف اهاي زیستی 
  نقش آگاهی های  با موضو  تخصصی آموزش های شرکت  ر نشست

الگوهراي آمروزش در    و براي کارکرد مغز و آمروزش کودکران  
ی پژوهشهی کو کهان    موسسهبه  عوت هاي هزار و یک شب  داستان

    ر سالن حرکت  نیا
 به  عوت شهورای کتها     روز جهانی کتاب کودک مراسم شرکت  ر

   ر محل شورای کتا  کو ک
  هاي غيردولتی در روند بررسی  نقش سازمان همایششرکت  ر

 فا  به  عوت سازمان  نویسی( اي جهانی رقوق بشر)گزارش دوره
 قربانیان خشونتاز 

 هاي  هاي سازمان یی ظرفيتشناساای با موضو    جلسه شرکت  ر
 (4)ی  به  عوت شهر اری منقههنهاد در روزه بانوان  مردم

  المللی کتاب بيست وپنرمي  نمایشگاه بي شرکت  ر  
 طررح سربز جشرنواره کتراب،     نمایشگاه کتا  با موضو   برگزاری

  ر فرهنگسرای پایداری هاي چند ویه محيط زیست، پاکت
 سمينار سراسري آموزش و سرالمت  ر نمایشگاه کتا    برگزاری

  ر  انشگاه علوم بهزیستی کودکان پيش از دبستان
 ارتبراط   ،ارتبراط همسرران   ،مدیریت بر خود ههای  برگزاری گام

 کرمی مرضیه شاه وفاطمه صهبا  مریم احمدی ها با کارشناسی خانمکالمی 
 - ر شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا راهنمایی خانوادهجلسه  13و 

 توگا )کرج(
 ي کودکان  آشنایی با تغذیهو کارگاه  رفتار با کودک گام برگزاری

 زهرا سلیمانیبا کارشناسی خانم  ی بازی و اندیشه موسسه ر  زیر دو سا 
 آبها   ی پسماند شهر اری  ر صالح ا اره ر  رفتار با کودک برگزاری گام 

 زا ه فریبا مهدسبا کارشناسی خانم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 09 ماه اسفندسخنرانی ي  خالصه
منش مدیر عامل انرم   ميترا البرزي سرکارخانم کارشناس :

 پایشگران محيط زیست ایران
دوستی با زمي , دوستی با خودم, آشتی با طبيعت را از موضو  : 

مادرم آموختم. چگونه به فرزندم دوستی و محافظت از طبيعت را 
 بياموزم؟

 
پدر و ما رها  کو ک بو یم   کمتر صحبتی از محیط زمانی که ما 

ها  هوا و  آ زارها   زیست  ر میان بو .  ر آن زمان جنگل ها و بیشه
تر بو ند. آن روزها با آلو گی و  تر و سالم سایر منابع طبیعی پاک

ها و  ها و رو خانه وارونگی هوا  کمبو  و آلو گی آ   خشکیدن تاال 
یط زیستی مواجه نبو یم. به همین  لیل بسیاری مشکالت  یگر مح

توانیم به هر شکلی و به هر میزانی از طبیعت  می کر یم  فکر می
 استدا ه کنیم و استدا ه بیشتر از طبیعت یعنی زندگی بهتر. 

 اکنون  وران نگاهی  یگر و طرز تدکری  یگر است. چرا؟

 !توجه 
ها  مراکز فرهنگی و ...  موسسه  نها ها  سازمان گیران هرهبی  از همه

شو  ایمیل خو  را برای موسسه ارسال کنند تا از این   رخواست می
 طریق ایمیل صورت گیر . ها و ارسال خبرنامه از رسانی اطال  پس

 
سپاس 

نسرین بینا  اشرف شهرزا   ماندانا آجو انی  نیلوفر بدیع  ها از خانم
شهناز یدالهی و آقای فاضل آبا یان   فاطمه عرفانیان  مریم ملک

  ی همهاز  و های نهدی به موسسه خاطر کمک به عزیزپور
ما را  ها  ر برگزاری نمایشگاهکه    اوطلب های  وستان و نیرو

 سپاسگزاریم.  صمیمانه  اند  یاری  ا ه

 

تسليت 
ها نسرین ماییلی و پروین فرزانی  ز سرکار خانمبه  وستان عزی

اند  صمیمانه تسلیت  که  ر بهار گذشته عزیزی را از  ست  ا ه
 گوییم. می
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 های زیرا محیط زیست ایران و جهان عالوه بر امکانات و فرصت
 اری که  ر اختیار ما قرار  ا ه است  ر معرض تهدیدهای شم بی

های محیط زیست ایران شامل اقلیم  متعد ی نیز قرار  ار . فرصت
منقهه   فالت مرکزیمتنو  و گوناگون مناطق کوهستانی   

های  النهرین است و همچنین  شت  شت بین ی خوزستان که ا امه
 .است زرمناطق ساحلی  ریای خو  ساحلی جنو 

گونه گونگی اقلیمی موجب شده است که  ایران  ارای تنو    همین
% 1گونه ماهی) 146زیستی ارزشمندی است. تاکنون بیش از 

 514های جهان(   % گونه5)  وزیستگونه  62جهان(   های گونه
های  % گونه3خزنده)گونه  192های جهان(   % گونه4پرنده )گونه 

ی آن  گونه 19های جهان( که  % گونه5) گونه پستاندار 196جهان( و 
آبزی هستند   ر ایران شناسایی شده است که از این میان تعدا ی 

شوند.  بومی کشور ایران هستند و  ر هیچ جای  یگر  نیا یافت نمی
% 6) گونه گیاهی  ر ایران شناسایی شده است 2222نز یک به 

 .می هستندگونه بو 1222که از این تعدا  حدو   های جهان( گونه
خورشید  بر اری از انرژی با   زیست تو ه  زمین گرمایی و امکان بهره

گیر به  های برف باشد. کوهستان  ر بیشتر مناطق کشور فراهم می
نظیر  ر کشور  های بی باشند. تاال  ها می عنوان منبع آ   شت

 .استنظیر کشور  های کم خشک ایران یکی از قابلیت
ر معرض تهدیدهایی نیز قرار  ار . از جمله اما محیط زیست ایران  

که میزان مصرف  ر کشور بسیار بیش از ظرفیت اکولوژیک  این
های با ارزش ایران  خاک کشور  آ  زیر زمینی   . جنگلاستواقعی 
. استها همگی  ر اثر فشار مصرف به شدت  ر معرض تهدید  تاال 

ور است. کاهش تنو  زیستی گیاهی و جانوری از  یگر آفات کش
های متداوت مانند آلو گی هوا و منابع آ  از  یگر  همچنین آلو گی

کند. عدم توجه به  عواملی است که محیط زیست کشور را تهدید می
 باز چرخش آ  و بازیافت زباله از  یگر معضالت کشور است.

 اما چه باید کر ؟
ها  چیزی  ر آموزش و تحصیل افرا ی که مسئولیت تخریب و نابو ی

  هند  کم بو ه است. ی این اتداقات را می ا به عهده  ارند یا اجازهر
 برند   کو کان ما حق  ارند  ر مور  وضعیت زمینی که به ارث می   
 ها موجو  های متداول آموزشی آن آگاهی پیدا کنند. حتی اگر  ر کتا     
 .نیست    
  زندگی هاست   آن ی هاست  آینده هاست  زمین آن آنی  ین سیارها 
 .هاست آن 
  های ضروری ما به کو کان است.  ترین بخش از آموزش این مهم 

 یعنی آموزش تغییر شرایط ناپایدارکنونی به وضعیت پایداری هستی 
 . ر کره زمین

های خو  را نسبت به پایداری و  ی اول خو  ما باید آگاهی  ر وهله 
اطالعات ما را  اپایداری زمین و حیات تکمیل نماییم حتی اگر اینن

 رمگین نماید.
  .ها  گرانبها  رنی و با شکوه است ین آموزشا

آموزش برای حداظت از محیط زیست را  از طریق اقدامات عملی 
  .توان به کو کان آموخت خو   ر  موار  زیر می

 شامل: 5Rعمل به 
Reduce- کاهش مصرف  

Reuse-  استدا ه مجد  
Recycle- بازیافت  
Renew- ه از منابع قابل تجدیداستدا   

Respect-  به طبیعتاحترام گذاشتن 
توان به کو کانمان بیاموزیم شامل تبعیت از  سایر موار ی که می

الگوی صحیح مصرف  آموزش پرورش گیاهان  ر خانه  آموزش 
 .است وستی با حیوانات و بو ن  ر طبیعت 

 هاي آینده برنامه ●
 شرو  ها)صبح( گام

 تعداد     
 جلسه     

 ساعت گرداننده

 5/2-5/12 خانم شیوا موفهیان 5 62/3/91 رشد جنسی کو ک و نوجوان
 5/12-/5/16 خانم شیوا موفهیان 4 62/3/91 روابط زناشویی
 9-11 نگین نابتخانم  5 3/6/91 تشویق و تنبیه

 9-11 خانم مهین هوشمند 9 6/6/91 رفتار با نوجوان  
 9-5/11 نژا  انم ماریا ساسانخ 4 5/6/91 ارتباط همسران
 9-11 خانم فرحناز مد ی 4 4/6/91 مدیریت بر خشم
 9-11 زا ه فریبا مهدسخانم   9 12/6/91 رفتار با کو ک

 9-11 خانم فرحناز مد ی 2 11/6/91 کامپیوتر برای ما ران
 9-11 نگین نابتخانم     6 6/5/91 آما گی برای فرزندپروری

 9-11 خانم شیوا موفهیان 4 2/5/91 روابط زناشویی

 شرو  ها)بعدازظهر( گام
 تعداد     
 جلسه     

 ساعت گرداننده

 6-4 خانم سهیال طاهری 6   3/6/91 بازی و پرورش کو ک
 6-5/4 نژا  خانم ماریا ساسان 4        3/6/91 رفتار با کو ک  بستانی  

 6-5/4 کرمی خانم مرضیه شاه   4   3/6/91 ارتباط کالمی
 6-4 خانم فرحناز مد ی 2        6/6/91 آموزش پیش از از واج

های زندگی برای  ارتمه   
 سال( 16-15نوجوانان )

 6-4  سیمین بینا خانم 2 4/6/91

 6-4 خانم نگین شهری  6   4/6/91 آما گی برای فرزندپروری
 6-4 نژا  خانم ماریا ساسان   4   4/6/91 مدیریت بر خشم

ی زندگی برای ها هارتم  
 سال( 15-14)نوجوانان 

 6-4 خانم نگین شهری 2 2/6/91

 6-4 کرمی خانم مرضیه شاه    9   4/5/91 رفتار با نوجوان

 شرو  ها کارگاه
 تعداد     
 جلسه     

 ساعت گرداننده

 9-16 نابت خانم نگین 1        1/4/91 شیر هی به نوزا   
 6-4 خانم نگین شهری 1        62/6/91 شیر هی به نوزا   

 9-16 خانم نگین نابت  1      1 15/4/91 ماساژ نوزا 
 6-4 خانم نگین شهری  1      1 11/5/91 ماساژ نوزا 
 9-16  خانم نگین نابت  1        69/4/91 خوا  نوزا 
 6-4 خانم نگین شهری    1        12/5/91 خوا  نوزا 

 9-16  خانم نگین نابت  1        5/4/91 کار فرهنگی با نوزا 
 6-4 خانم نگین شهری  1        65/5/91 کار فرهنگی با نوزا 

پدران و آما گی برای حضور  
 فرزند

 9-16  خانم نگین نابت  1        16/4/91

پدران و آما گی برای حضور  
 فرزند

 6-4 خانم نگین شهری 1        15/4/91

 

اختصاص به نمایش و  09سا  در  بهارعمومی  ي اولي  جلسه
 :( 5/2/09) بررسی فيلم تينار داشت

 
های مستندی  ی آقای مهدی منیری  ازجمله فیلم ساخته “تینار” فیلم مستند

است که با تکیه بر نگاه و روایتی سا ه و صمیمی از زندگی پسرکی روستایی  
 ر برابر بر . آقای منیری  ی خو  را تا عمق حهیهت زندگی وی پیش می بیننده

 هد که  رنهایت لقافت و  هایی از طبیعت را قرار می  وربین خو   صحنه
 زیبایی است و  ر این قا  پسرکی تنها  ر میان آ میان.

ررم ظاهراً زندگی با او از او  ور  ورند. طبیعت اگرچه  ر نظر  آ میانی که علی
و مهرورزی که نمایاند  اما همین طبیعت مهر  رحم می بیننده گاه سنگدل و بی

ی پسرک و حیوانات اهلی  آموز . رابقه از صدات کمال انسانی است را به او می
و وحشی آن  یار حکایت  یروز روابط انسانی است با طبیعت که اکنون هر روز 

 شو . از ما  ورتر و  ورتر می
های عاطده و احساس ما را به تماشای زندگی   ر میان موج“ تینار” فیلم بلند

خواند. زندگی که  ر همین چند قدمی ماست  که اگر چشم باز کنیم آن  یفرا م
 توانیم ببینیم. را هنوز می
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و با پسر کوچک فیلمش بار  یگر ما را به  “تینار ”آقای مهدی منیری با 
ها را باز  خواند. چشم بازخوانی روابقمان با انسان  طبیعت و زندگی فرا می

 کنیم.
 

 9909انی خانواده در سا  هاي روز جه گزارش برنامه
 ا ن موثر  ر  الف : نشست تخصصی  ر موسسه با موضو  اهمیت گوش

 پای صحبت جوانان -خانوا ه
این جلسه با حضور نمایندگانی از شانز ه سازمان مرتبط با خانوا ه و با شرکت 

مند  برگزار شد.  ر  کارشناسان و مشاوران موسسه و  عوت از جوانان عالقه
ی ارتباط با والدین و  نظرهای خو   رباره جوانان به بیان نهقهاین نشست 

 باره پر اختند. کارهایی  راین راه
 ی اعضای خانوا ه  :گر همایی و گر ش خانوا گی با حضور همه

پ:گر همایی ما ران  ر شهرستان ساری با همکاری مهدکو ک بهاران و 
ضو  تدکر  ر خدمت حل ی کل بهزیستی استان مازندران با مو پشتیبانی ا اره

 مسئله
مندان   ر موسسه موجو   ها برای اطال  عالقه گزارش مبسوط این برنامه

 است.

 
 هاي موسسه به مناسبت روز جهانی گزارش فعاليت

 25/2/09خانواده 
ها و با محوریت خانوا ه  های موسسه برای خانوا ه جا که کل فعالیت از آن

یژه برای خانوا ه  ر سالی که گذشت  های و گیر   صحبت از اقدام شکل می
ی  وستان از  رسد. باتوجه به این موضو  که همه نظر می  تا حدی تکراری به

جا  شوند  ر این های موسسه باخبر می طریق پیک و سایت موسسه از فعالیت
 کنیم. ی کارهای موسسه اشاره می تر  ر مجموعه فهط به بعضی موار  برجسته

ای از کار گروه محیط زیست بو یم. به  ی ویژه د جلوه ر سال گذشته شاه -1
ترتیب که گروه محیط زیست موسسه موفق به تشکیل اولین اکوتیم  این

 خانوا گی  ر ایران و اجرای آزمایشی آن شد. هدف اکوتیم:
ها برای توجه به محیط زیست و حداظت از آن به شکلی  سازی خانوا ه آما ه

ی اعضای  کارگاهی است.  ر این برنامه همه ای عملی  کاربر ی و با شیوه
ای  کنند. حاصل این حرکت به صورت یک جزوه  مجموعه خانوا ه شرکت می

اسالید و برگزاری یک نمایشگاه و نشست تخصصی  ر خر ا  ماه امسال به 
 مندان خواهد رسید. اطال  عالقه

ی  یه ر سال گذشته گروه بازی موسسه موفق به گر آوری و تدوین اول -6
 ها شد. های سنتی برای اجرا  ر خانوا ه نمونه از بازی

ها  های خو  برای آموزش خانوا ه ی فعالیت گروه راه  ور موسسه  ر ا امه -3
ها  خوانی  ر بین خانوا ه ای برای گسترش کتا  های تازه از راه  ور به تجربه

سسه  ست یافت. این نو  آموزش که برای اولین بار  ر ایران توسط مو
هایی متشکل از حدو   ما ران امروز تجربه شده است  مبتنی بر تشکیل گروه

طور حضوری و رو ررو  به  ی مشخص و به خانوا ه است که با برنامه 12
های پیشنها ی موسسه  ر مناطق  ور از موسسه و  ر سراسر  ی کتا  مقالعه

است و از آمارهای ها به سرعت روبه افزایش  پر ازند. تعدا  این گروه ایران می
 رسد  فراتر رفته است. رسمی و کتبی که به موسسه می

اگر کتا  مناسب نباشد  چه چیزی را  "آفرین انصاری:  به قول استا  نوش -6
کنیم و  ها فکر می های مناسب برای خانوا ه ما هم به کتا  "باید خواند؟

طور  ها به گونه کتا  های مناسب  به انتشار این عالوه بر معرفی کتا 
های نخست تاسیس  ایم. انتشارات ما ران امروز سال تخصصی نیز اقدام کر ه

ها  خو  را به  ریافت و ترویج معیارهایی برای تالیف کتا  برای خانوا ه
 پر اخت.

های خو  از  بندی  ریافت  ر سال گذشته طی سه نشست تخصصی به جمع
دن  ر خانوا ه پر اختیم و هایی برای ترویج خوان ها و معیارها و روش مالک

 ی چاپ کر یم. ای آما ه ی جداگانه حاصل این فعالیت را  ر جزوه
ی  و اما ترویج فرهنگ صلح و مدارا از طریق خانوا ه  محور اصلی همه -5

هایی برای شناخت  ها و کارگاه های موسسه است که  ر قالب گام فعالیت
ها تدوین شده است.  ر بین آنبیشتر اعضای خانوا ه از یکدیگر و ارتباط بهت

ها  ترویج فرهنگ  رک  پذیرش و مدارای آگاهانه و  هدف نهایی این فعالیت
 های واقعی خانوا ه است. مبتنی بر شناخت مسئولیت

ها  ر موسسه و  یگر مراکز  ها و کارگاه گام ی ارایه بجز ر سال گذشته  -4
رهای کاری متداوت از ی خدمات به مراکزی با محو آموزشی و فرهنگی  ارایه

های  ها و ا اره امور فرهنگی و آموزشی  نبال شد. مراکزی مثل کارخانه
مختلف.  ر ارتباط با این اقدام موسسه  جا  ار  از زحمت و پشتکار و 

یا  کنیم.  ر این شرکت  سال گذشته  توگا(مندی مسئوالن شرکت مپنا ) عالقه
ایشان توسط موسسه ما ران ه ی آموزش همکاران و خانوا ه سومین  وره

امروز  اجرا شد. همچنین  ر سال گذشته به پیشنها  موسسه  مرکزی به نام 
های این مجموعه به نام توگا  مرکز راهنمایی خانوا ه  ر یکی از شرکت

 د.شاندازی  راه
و  ساعت مشاوره 142ندر ساعت کار آموزشی )گام وکارگاه( و  12ر222 تاکنون

 ایم. های همکاران این شرکت ارایه کر ه هراهنمایی به خانوا 
 
 

به مناسبت تشکيل اولي  اکوتيم خانوادگی، پاي صحبت گروه 
 ایم: محيط زیست نشسته

 اید چيست؟ : اکوتيم چيست و نام دقيق کاري که شما کرده س
شوند  مند  ور هم جمع می ههای عالق : اکوتیم:  ر این طرح تعدا ی خانوا ه ج

های مربوط به حدظ محیط  ی موضو  موزشی معین   ربارهی آ و طی یک  وره
کنند و  رمور  تاثیرات رفتارهای  های عملی را کشف می زیست  فرصت

ی عا ت و  پر ازند و  رباره ی خو  بر محیط زیست به تبا ل نظر می روزمره
کنند. این  رفتارهای سازگار با حدظ محیط زیست  ر خانوا ه تبا ل نظر می

تواند  ر حدظ   ار  نشان  هد که کارهای کوچک تا چه حد میبرنامه سعی 
محیط زیست  حدظ منابع و انرژی  ر خانوا ه و برای ایجا  جهانی بهتر  موثر 

 باشد.نام  قیق کار ما اکوتیم خانوا گی است.
 گردد؟ برمی قتوچه : چگونه به ای  فکر رسيدید؟ آغاز ای  فکر به  س

ها همیشه به  نبال جوا  این سوال  لج : گروه محیط زیست  ر طی این سا
ها یا   ا  که باید به محیط زیست  شو  به خانوا ه طور می چه"بزرگ بو  که : 

برخور ار باشند.  تری حاضر و آینده از محیط سالم تا  ر حال "توجه کنند.
 ها ایجا  کر ؟ نیاز به حدظ محیط زیست را  ر خانوا ه شو   طور می چه
ی کتا  علوم زیست محیقی که  ر آن به طرح  مقالعه های قبل با  رسال-

اکوتیم اشاره شده بو   به فکر تشکیل چنین گروهی  ر موسسه بو یم ولی  ر 
با پیشنها  و حمایت خانم مریم احمدی این برنامه را  ر  ستور  92ابتدای سال 

 کار گروه قرار  ا یم.
مدت وقت : براي تدارک ای  برنامه چه کارهایی کردید و چه  س

 گذاشتيد؟
ریزی   نظر افرا  گروه  برنامه ج : به مدت یک سال با گر آوری منابع  تبا ل

ها  ی آزمایشی برای بخش آموزش موسسه و انقباق جلسه ی یک جلسه ارایه
ها را  یدیم. سپس  ر   ر قالب طرح  رس  تدارک برگزاری این جلسه

اعضای گروه محیط صورت آزمایشی این طرح را برای  به 91ار یبهشت 
 هایشان  اجرا کر یم. زیست موسسه و خانوا ه

صورت   به تواند می وقت ي ترربی چه کنيد ای  برنامه : فکر می س
ید؟ و براي رسيدن به ای  مررله چه کارهاي دیگري باید ر بيافراگير د

 انرام شود؟
های آن نیز برطرف  شدن بیشتر این طرح  نواقص و کاستی : با اجرایی ج
 صورت فراگیر اجرا شو . به دتوان شو  و می می

 دارید؟ ي پيشنهادا نظر ی اس: آی
ی کسانی که به نوعی به آموزش و کار برای  ج : گروه پیشنها   ار  همه

پر ازند   ر ایجا  نیاز نسبت به اهمیت توجه به محیط زیست  ر  ها می خانوا ه
وجو   نیاز به یا گیری  ر افرا  بههای خالقانه اقدام کنند. وقتی  خانوا ه با شیوه

تر و پراثرتر خواهد شد و باور  اریم که  مور  سا ه آید  آموزش  ا ن نیز  ر آن
های جمعی و  ی مسئولیت بسیاری از اقدامات فر ی و خانوا گی به اندازه

 های کالن پراهمیت و اثرگذار است.  گذاری سیاست


