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 و محیط زیست منابع طبیعیدفتر دانشکده  مجری طرح:

 

  اکو الیو عنوان طرح:
 

        اجتماعت و سیاس                     علم و اندیشه              کتاب و کتابخوانی             قرآن و دین      سرفصل فعالیت: 

  فوق برنامه       گردشگری علمی فرهنگی             محرومیت زدایی              هنر و ادب                            
 

  اهداف طرح :

 پرداختن به موضوعات روز محیط زیست کشور  -

 تنویر افکار عمومی دانشگاهیان نسبت به فرصت ها و چالش های حوزه محیط زیست -

 زیستیوان مخاطبان اصلی برنامه به دانش، بینش ونگرش محیطتجهیز دانشگاهیان به عن -

 

 

 خالصه طرح :

زیست در سالمت و توسعه پایدار جامعه در هر زمان از تاریخ بشر نقش و اهمیت داشته است. جهانِ امروز در حال توسعه و تحول است. محیط

ت می تواند حال و نیز آینده بشری را تضمین کند. بدیهی است برای زیساستفاده از هرگونه ابزار در جهت گسترش فرهنگ حفاظت از محیط

زیست زمانی حاصل ایجاد چنین فضایی بیش از هر زمان نیاز به دانایی، قدرت، فرهنگ و توانایی است. بنابراین، توسعه پایدار و حفاظت از محیط

؛ با توجه به این مسئله در نظرداریم              ستا حرکت کنندخواهد شد که محیط طبیعی و فرهنگ انسان با هم مرتبط باشند و در یك را

 زیست در قالب برنامه الیو اینستاگرامی صورت داده شود.یطنظران حوزه محکارشناس و صاحب یمجر یاندو نفره مهایی گفت و گو

  لیست مهمانان و موضوعات مدنظر برای این سلسله جلسات به شرح ذیل می باشد:

 مدعوین و گوهاسرفصل گفت 

 . کودکان و تجربه طبیعت؛ 1

گفت و گویی پیرامون چگونگی بسترسازی جهت تسهیل تجربه طبیعت برای 

 کودکان 

 زیست؛. هنر و محیط2

 زیستگفت و گویی پیرامون پیوند هنر و محیط

 ناصریکمال الدین . دکتر 1

 (دانشیار دانشیار فردوسی مشهد)

 گروه الف( 

 

 

 

 

 

استادان 

 اهدانشگ

 . بحران آب در ایران؛1

گفت و گویی پیرامون ریشه بحران آب در ایران و ارائه راهکارهای مهار آن با 

 تاکید بر نقش عموم مردم

 زیست؛گری در حوزه محیط. کنش2

زیست و گری نخبگان در زمینه محیطگفت و گویی پیرامون ضرورت کنش

 الزامات فعالیت در این حوزه 

 ی. دکتر مهدی کاله2

 (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)

 . دانشگاه سبز؛1

گفت و گویی پیرامون معرفی نهاد دانشگاه سبز و بسترهای موجود برای همکاری 

 دانشجویان با این نهاد 

 . دکتر یاسر بنی هاشمی3

استادیار دانشیار دانشگاه فردوسی )

 (مشهد

 ها؛وحش. باغ1

ها از منظر حفاظت از تنوع وحشمعایب باغگفت و گویی پیرامون تبیین مزایا و 

 زیستی 

 های تاریخ طبیعی؛. موزه2

 . دکتر فاطمه طباطبایی یزدی4

 (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)

 99های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 58 شماره :

 13/06/99 تاریخ :

 ندارد پیوست :

 



 

ها های تاریخ طبیعی و جایگاه این موزهگفت و گویی پیرامون نقش و ماهیت موزه

 در میان 

 زیست؛ . اخالق محیط1

زیست با یین اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از محیطگفت و گویی پیرامون تب

 زیست تاکید بر اصول اخالق محیط

 زیستی به کودکان؛. الزامات آموزش محیط2

زیستی به کودکان در های آموزش محیطها و چالشگفت و گویی پیرامون فرصت

 نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور

 ولی الهی جالل. دکتر5

ت دبیر شهید دانشیار دانشگاه تربی)

 (رجایی تهران

 . سبك زندگی سبز؛1

 زیستدار محیطگفت و گویی پیرامون بایدها و نبایدهای سبك زندگی دوست

 . مدارس طبیعت؛2

 گفت و گویی پیرامون لزوم توجه به مکتب مدارس طبیعت در ایران

 . مهندس محمد درویش6

موسسه تحقیقات عضو هیئت علمی )

 و جنگل های کشور(

 دکتر نعمت اهلل فاضلی  . 7 بحران کرونا و زیست خالق شهری  . 1

)دانشیار پژوهشکده علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی (
 . گذار بزرگ؛1

های پاک خورشیدی و های فسیلی به انرژیگفت و گویی پیرامون گذر از سوخت

 بادی

 .  اقتصاد محیط زیستی فرصت ها و چالش ها2

 طراوتیحمید . دکتر 8

 نویسنده کتب محیطزیستی ( )

 دکتر اسماعیل کهرم .  9 . بحران های روز محیط زیست ایران 1

) مشاور رئیس سازمان حفاظت 

 محیط زیست (

 

 آزیتا فراشی دکتر . 10 . قاچاق حیات وحش 1

 ) استادیار دانشگاه فردوسی (
 زن و محیط زیست  . 1

 . دانش های بومی2
  . دکتر خدیجه بوزرجمهری11

 . حقوق منابع طبیعی و محیط زیست1

 
 . دکتر حمید آهنی12

)کارشناس رسمی دادگستری و 

 دکتری منابع طبیعی(

 

 . داستان آرتوان؛1

 معرفی آرتوان پیرامون گویی و گفت

 حاتمی سارا . خانم1

 )موسس آرتوان(
 گروه ب( 

 

 

 

 

 

کنشگران 

 زیستمحیط

 سواری؛های دوچرخهها و چالش. فرصت1

های توسعه مد حمل و نقل مبتنی بر ها و چالشو گویی پیرامون فرصت گفت

 دوچرخه سواری در شهر مشهد

 .مهندس منصوری2

زیستی در حوزه )کنشگر محیط

 سواری(دوچرخه

 . هنرمحیط زیستی 1

 گفت و گویی پیرامون برفورمنس های محیط زیستی مسعود نیکدل

 زیست؛. رسالت هنرمند محیط2

دار پیرامون نقش هنرمندان حوزه تجسمی در ترویج بینش دوستگفت و گویی 

 زیستمحیط

 . مسعود نیکدل3

 زیستی() هنرمند محیط

 . احسان منصوریان 4 . چالش ها و فرصت های دوچرخه سواری در مشهد 1
گر ترویج دوچرخه سواری ) کنش

 (شهری
 .  حقوق حیوانات و چالش های  نگهداری1

 گردتی سگ های ول. بحران محیط زیس2
 . علی کشمیری 5

 گر حقوق حیوانات () کنش

 برج آلتون مشهد مکان اجرا:                                                                17/07/99         زمان اجرا:  

 


