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 دوم(فعالیت های  انجمن علمی دانشجویی محیط زیست )بخش 

 شرکت در اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا

روستا نماد کار و تالش، پاکی و صداقت، حرکت و 

برکت و فرهنگ اصیل اسالمی ایرانی است. فرهنگ 

غنی روستا میراث گرانبهایی است که الزم است به 

منتقل شود. از نسل جوان و جویای حقیقت ناب 

طرفی فعالیت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در 

بستر روستا صورت می گیرد و روستایی به عنوان بهره 

بردار و تولید کننده اگر به خوبی حمایت شود می 

تواند با استفاده دانش بومی و جدید پایداری 

کشاورزی و منابع طبیعی را تضمین نماید. در این 

ایی دانشجویان با فرهنگ اصیل راستا به منظور آشن

روستا و آشنایی با صنایع روستایی و فعالین کارآفرین 

 این جشنواره برنامه ریزی شده و برگزار گردید.

جشنواره ملی فرهنگ روستا از این جهت اهمیت  

دارد که دانشجویان عالوه بر آشنایی با فرهنگ غنی 

 روستا و ترویج آن در بین نسل جوان با زمینه های

اشتغال و کارآفرینی آشنا شده و از طرفی ضمن 

معرفی پتانسیل های روستا و صنایع روستایی به 

عموم می تواند در توجه مسئولین به روستاها و ایجاد 

اشتغال پایدار و حمایت از روستاییان در جهت 

 جلوگیری از مهاجرت به شهرها موثر باشد.

ا، ستمراسم افتتاحیه اولین جشنواره ملی فرهنگ رو

با  31صبح روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 

حضور ریاست محترم پردیس کشاورزی و منابع 

طبیعی دانشگاه تهران همراه با سایر مسئوالن 

دانشگاهی در محل برپایی غرفه های نمایشگاهی 

جشنواره روستا برگزارشد. جناب آقای دکتر سالجقه، 

د جناب آقای دکتر جعفری و همچنین مهندس محم

مهدی ابراهیمی دبیر دبیران انجمن های علمی 

دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و دبیر 

اجرایی جشنواره به ایراد سخنرانی پرداختند. حفظ 

فرهنگ غنی روستایی و استفاده از ظرفیت های 

موجود جهت حرکت به سوی بهبود اقتصاد و معیشت 

نی ها محلی از جمله دغدغه هایی بود که در سخنرا

مطرح گردید. همپنین به اهمیت نقش دانشجویان 

رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 

در این حوزه اشاره و خاطرنشان کردند که رسالتی 

بزرگ بر دوش این دانشجویان در رسیدن به این 

اهداف بزرگ نهاده شده است.در این جشنواره 

عالین ف تولیدکنندگان و تشکل های نمونه روستایی و

در محل پردیس  31کارآفرین تا سی ام اردیبهشت 

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برای ارائه 

دست آورد های خود در زمینه فعالیت های روستایی 

 شرکت نمودند.

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست در این 

جشنواره با دو غرفه انجمن علمی دانشجویی محیط 

ا مدارس انجمن علمی زیست و بخش ارتباط ب

دانشجویی محیط زیست شرکت نمود. در بخش غرفه 

انجمن بیشتر مبحث استفاده از مواد دور ریختنی و 
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استفاده مجدد از وسایلی که مورد استفاده نمی باشند 

مطرح بود که از جمله انها می توان به ساخت گلدان 

و مبل و صندلی از تایرهای فرسوده، ساختن گلدان 

صورت معلق و آویزان از بطری های نوشیدنی هایی به 

های یک و نیم لیتری، ساختن سازه هایی با بطری 

های پالستیکی و همچنین ساخت لوازم دکوری و 

زینتی با درب بطری اشاره نمود. در واقع سعی بر این 

بوده است تا در ذهن بازدید کننده ها این فکر ایجاد 

به نظر ما قابل و رشد نماید که بسیاری از موادی که 

استفاده نیستند قابلیت تبدیل شدن به لوازم و اشیایی 

را دارند که از لحاظ زیبایی و دوام قابل رقابت با دیگر 

کاالها می باشند. از طرفی با استفاده از این موا به 

طرز قابل توجهی در بخش هزینه و انرژی الزم برای 

هد اتفکیک، مدیریت و بازیافت زباله صرفه جویی خو

شد. همچنین از بوجود امدن نماهای زشت و تبعات 

زیست محیطی رهاسازی زباله ها و مواد دور ریختنی 

 بویژه بطری های پالستیکی جلوگیری خواهد شد.

بخش دیگر نیز مربوط به فعالیت های انجمن علمی 

دانشجویی محیط زیست جهت ترویج و اموزش 

بخش  حفاظت از محیط زیست در مدارس بود. در این

نیز نقاشی ها، روزنامه دیواری ها، ماکت ها، و 

کاردستی های تهیه شده توسط دانش آموزان با 

موضوعیت محیط زیست و روستا برای عموم بازدید 

کنندگان مورد نمایش گذاشته شد. در واقع با اینگونه 

فعالیت ها نوعی احساس مسئولیت و توجه به حفاظت 

دکی در ذهن دانش از محیط زیست از همان دوران کو

اموزان شکل میگیرد. در واقع اینگونه فعالیت ها به 

کودکان کمک می نمایند تا در اینده با درک بهتری 

از محیط زیست با ان برخورد کرده و با رعایت اصول 

و قواعد زیست محیطی که در این برنامه ها به آنها 

آموزش داده می شودف می توانند محیط زیستی 

خود حفظ کرده و مدیریت نمایند. در  را برایسالم 

پایان جشنواره به دانش اموزان برتر در هر بخش 

 جوایزی همراه با لوح تقدیر اهدا گردید.

 بازدید مدارس از اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا

با توجه به پیگیری های صورت گرفته هماهنگی های 

الزم انجمن علمی دانشجویی محیط زیست با چند 

ر سطح شهر کرج دانش آموزان مدرسه مدرسه د

مسلم ابن عقیل در روز اول جشنواره از غرفه های این 

جشنواره بازدید نمودند.. در این ویژه برنامه همچنین 

غرفه ای برای فعالیت های هنری دانش آموزان اعم 

از روزنامه دیواری، کاردستی، نقاشی با محوریت 

ا عنوان غرفه فرهنگ روستا و کار و تالش در روستا، ب

ارتباط با مدارس انجمن علمی دانشجویی محیط 

 زیست در نظر گرفته شد.

با توجه به اهمیت آشنایی کودکان با فرهنگ غنی 

روستایی و توجه به این فرهنگ ها هماهنگی الزم 

برای بازدید همه روزه دانش آموزان از غرفه های 

جشنواره و محل های جانبی مرتبط با این حوزه برای 

 دانش اموزان در نظر گرفته شده است.

نش اموزان از نمایشگاه اهمچنین طی این بازدید د

عکس جشنواره، باغ ملی گیاهشناسی و موزه 

جانورشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

 دانشگاه تهران بازدید نمودند.
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هم اندیشی با جوامع بومی بازدید از مجموع تاالب های شهرستان نقده و بررسی و 

 تاالب جهت حفاظت از تاالبها به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر

 

( یگل یران)س یشده درگه سنگ یااز تاالب اح یدبازد

آق قلعه، شورگل، سلدوز و درنا در شهر  یو تاالب ها

 یطفعال مح یلمقانیبه همراه دکتر د یرانا یتاالب

یست، مدیر انجمن همیاران طبیعت آذربایجان و ز

شهرستان نقده به مناسبت روز  عکاس حیات وحش

شورای مرکزی توسط اعضای  پرندگان مهاجر یجهان

 انجمن علمی دانشجویی محیط زیست صورت گرفت.

طرح مطالعه تنوع پرندگان و  یفوق در راستا یدبازد

شهرستان نقده  یتاالب ها یستیتنوع ز یداتتهد

از  یبرخوردار یلصورت گرفت. شهرستان نقده به دل

 یجنوب یهمتعدد و قرار گرفتن در حاش یتاالب ها

ان پرندگ یرا برا یکیاستراتژ یتموقع یهاروم یاچهدر

 یبه کارکرد ها جهمهاجر به وجود آورده است. با تو

فصول  یشهرستان نقده در تمام یمختلف تاالب ها

تاالب  یژهباشد. بو یپرندگان مهاجر م یرایسال پذ

ر و بها یجوجه آور یرا برا یمناسب یستگاهآق قلعه ز

ه داز پرندگان بوجود آور یاریبس یو تابستان گذران

توان به  یارزشمند آن م یاست که از جمله گونه ها

 یی،اردک سرحنا ی،اردک بلوط فید،اردک سر س

نواع و ا یاهس ینهس یخروس کول یکان،پل ینگو،فالم

 ها و ... اشاره نمود. یلها، حواص یمسل

جوامع بومی نقش بسیار مهمی را در حفاظت از تاالبها 

که در سال در این منطقه بر عهده دارند. به طوری

جاری آقای سیروس انتخابی به دلیل فعالیت های 

شایسته خود در زمینه حفاظت و احیای تاالب بین 

المللی درگه سنگی در شهرستان نقده موفق به کسب 

جایزه بین المللی سازمان ملل گردید. لذا انجمن 

علمی دانشجویی محیط زیست این راه را در پیش 

وزش جوامع بومی و گرفته است که هم اندیشی و آم

همچنین اهمیت دادن به این جوامع در مدیریت 

مناطق حفاظت شده و تاالبها می تواند نقش بسزایی 

 را در حفاظت بهینه آنها داشته باشد.
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حضور عضو  تشکیالتی انجمن علمی دانشجویی محیط زیست در برنامه  اجرای 

 اکوتوریسم و معیشت پایدار جوامع بومی

 اکوتوریسم حلقه گمشده اقتصاد ایران

در اکوتوریسم روی دو مولفه توجه ویژه می شود؛ یکی 

اقتصاد جامعه محلی و میزبان و دیگری حفظ محیط 

زیست. با توجه به شرایطی که گردشگری انبوه برای 

محیط زیست و جامعه محلی به وجود می آورد، 

حساسیت بر این گونه از گردشگری نیز زیاد شده که 

م هست؛ به گفته کارشناسان گردشگری، بحق ه

چراکه زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

و حتی مدیریت محلی را تحت تاثیر قرار داده و 

هدف از مشکالت زیست محیطی نیز ایجاد می کند. 

ارتباط اکوتوریسم به عنوان حلقه  برنامهانجام این 

گمشده اقتصاد در ایران می باشد. با توجه به بحث 

اقتصاد کشور ایران و گام نهادن در راستای بهبود 

معیشت جوامع محلی و بومی گزینه هایی مانند 

گسترش اکوتوریسم می تواند راهگشای بسیاری از 

مشکالت بوده و در عین حال محیط زیست را نیز به 

 ی مناسب حفاظت کنیم.نحو

 کارکردهای اکوتوریسم

همانگونه که گفته شد اکوتوریسم صنعت گردشگری 

پایدار در طبیعت محسوب می گردد، که با مدیریت 

مناسب می تواند کارکدهای مختلفی را دربر داشته 

باشد. به گونه ای که در صورت اجرای درست میتواند 

 اینجا به به قطب درآمد عمده کشور تبدیل گردد. در

 بخشی از کارکردهای این صنعت می پردازیم:

اکوتوریسم در سطح ملی ایجاد اشتغال می کند، این 

اشتغال مستقیما هم مربوط به خود بخش گردشگری 

و هم مربوط به بخش های متنوع حمایت و مدیریت 

 منابع می شود.

اکوتوریسم صنایع سودآور محلی را توسعه می بخشد 

طریق احداث هتلها، رستورانها،  و در سطح محلی از

سیستم های حمل و نقل، صنایع دستی و ارمغان های 

 محلی و خدمات راهنما به منطقه رونق می دهد.

اکوتوریسم سبب جذب ارز خارجی می شود و از این 

 طریق نیز به اقتصاد محلی و منطقه کمک می کند.

اکوتوریسم به اقتصاد محلی تنوع بخشیده و بویژه در 

طق روستایی که شغل کشاورزی در زمین های منا

نامطلوب و کم بازده انجام می شود شغل های 

 جایگزین مناسب ایجاد نماید.

باعث افزایش تقاضا برای محصوالت و تولیدات 

کشاورزی جوامع محلی شده و سبب رونق سرمایه می 

 شود

موجب بهبود شبکه حمل و نقل، ارتباطات و عوامل 

 رفاه را باال می برد زیربنایی شده و سطح

سبب انتقال فرهنگ ها به یکدیگر شده و سطح درک 

 مردم از فرهنگ را ارتقا می دهد.

در صورت مدیریت و هدایت درست می تواند پیش 

زمینه ای برای تربیت مدیران محلی جهت مدیریت 
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مناطق حفاظت شده، پارک ها و ذخیره گاه های 

 زیست کره شود.

تسهیالت می شود که  موجب افزایش امکانات و

جوامع بومی نیز از این تسهیالت برخوردار خواهند 

 شد.

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست در این راستا 

 و با ارتباط و مکاتبات صورت گرفته توسط 

فعالیت میدانی انجمن علمی دانشجویی 

 محیط زیست در زمینه اکوتوریسم

امه رنیکی از اعضای تشکیالتی خود اقدام به اجرای ب

ای با گروه خارجی در زمینه برنامه عکاسی از 

خزندگان ایران به مدت دو هفته نمود. در این برنامه 

آقای مسعود یوسفی به عنوان عضوی از انجمن علمی 

دانشجویی محیط زیست در این برنامه حضور یافته و 

توانست ارتباط خوبی را بین تئریست ها و جوامع 

. با توجه به تجربیات محلی در مناطق بوجود آورد

ایشان در این زمینه امید است که این برنامه در اینده 

ادامه یابد. با توجه به ابراز عالقمندی و رضایتمندی 

توریست ها از تعامل صورت گرفته با جوامع محلی 

این امر دور از ذهن نمی باشد و درخواست های 

حضور در طبیعت ایران رسیده  دیگری هم مبنی بر

 است.
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 ساخت کلبه اکولوژیک راهی به سوی مدیریت بطری های پالستیکی

محیط زیست به در جهان امروز موضوع حفاظت از 

یکی از دغدغه های جدی جوامع بشری تبدیل شده 

و چالش های رخ داده بر اثر فعالیت های گسترده 

انسانها سبب بروز آسیب های جدی به اکوسیستم 

  های آبی و خاکی شده است.

توسعه شهرها، افزایش جمعیت و تغییرات شیوه های 

زندگی از جمله الگوهای مصرف مشکالت و معضالت 

عدد و متنوعی ایجاد نموده که چاره اندیشی و مت

تالش برای مقابله با آنها اجتناب ناپذیر است و سهم 

کالن شهرها از تبعات زندگی شهری بیش از روستاها 

و شهرهای کوچک می باشد. از مهمترین معضالت 

محیط زیستی میتوان به رشد روز افزون تولید زباله و 

 الستیک اشاره نمود،مواد زائد جامد شهری به ویژه پ

مشکلی که گاه به شکل یک تهدید جدی، سالمت 

جامعه را به خطر انداخته و در صورت مسامحه و عدم 

توجه دست اندرکاران امور شهری، فجایع زیست 

 محیطی جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

این حقیقت بسیار تلخی است که امروز کره زمین در 

 ناحق گرفتار شده است.حصر این مواد پالستیکی به 

واد پالستیکی با توجه به قابلیت های فراوان و م

همچنین ارزانقیمت بودنشان، به شکل های مختلف 

در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد، اما 

پالستیک فسادناپذیر است و بنابراین تعجبی ندارد 

اگر زباله های پالستیکی به عنوان یکی از بزرگ ترین 

ت زیست محیطی در دنیای امروز شناخته معضال

کشور ما از جمله بزرگ ترین تولیدکنندگان  .شود

مواد پالستیکی است. استفاده از مواد پالستیکی در 

زندگی روزمره تا جایی پیش رفته که به نظر می رسد 

 .حذف پالستیک از زندگی امروزی امکان پذیر نیست

ای ربطریهای پالستیکی به عنوان مصالح اصلی ب

ساخت دیوار، پنجره و سقف استفاده خواهند شد، از 

روزنامه و کاغذهای باطله به صورت خمیری به عنوان 

 شود.مصالح پرکننده بینابینی استفاده می

پنل الکتریکی منبع تامین روشنایی داخل و محوطه 

اطراف کلبه خواهد بود همچنین برای محوطه اطراف 

ای گوناگون همراه با توان از بطریها در شکلهکلبه می

 المپ در داخل آنها استفاده نمود.

 مکان و شکل زمین

مکان ساخت کلبه زمینی به ابعاد  در ضلع غربی 

ساختمان گروه جنگل و اقتصاد جنگل و محیط 

یا   9*0تواند ابعادی بین زیست قرار دارد و کلبه می

 متر خواهد بود 9داشته باشد. ارتفاع آن نیز  0*1

 

 کلبهکاربرد 

در درجه اول جهت آموزش عموم به عنوان نمونه ای 

از استفاده از مواد دورریختنی و در دیگر موارد میتوان 

از کلبه در مناسبت های مختلف نظیر روز محیط 

زیست، روز علم و فناوری، روزه درهای باز و ... به 

طرق مختلف از قبیل ایجاد نمایشگاه یا محل تجمع 

 اده نمود.بازدید کنندگان استف
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نمونه های اجرا شده در جهان با استفاده از مواد 

ه یکی از سبازیافتی متفاوت فراوان است این کلبه 

هزار بطری بازیافتی در جزیره پرنس  41ای که با خانه

 .ادوارد در کانادا ساخته شده است

 

 اقدامات صورت گرفته تا کنون:

 برگزاری جلسات هماهنگی و تقسیم وظایف

الزم جهت تعیین مکان ساخت کلبه در  هماهنگی

 دانشکده منابع طبیعی

هماهنگی الزم برای جذب اسپانسرهایی برای ساخت 

 کلبه

هماهنگی با دانشجویان رشته ها مختلف جهت 

همکاری در انجام این طرح )هماهنگی با دانشجویان 

معماری و عمران در مراحل ساخت صورت خواهد 

 گرفت(

ی و پخش ان در گروه های تهیه پوستر های تبلیغات

اجتماعی و در سطح دانشگاه ها و مراکز دولتی جهت 

 جمع آوری بطری های مورد نیاز
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اعضای انجمن علمی در مراسمات سخنرانی اشخاص برجسته بین المللی در  شرکت

 زمینه ترویج و آموزش حفاظت از محیط زیست

 –رج شالر زیست شناس برجسته آلمانی ج

 در سخنرانی ایراد برای که آمریکایی

 .انشکده محیط زیست حضور یافتد

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست در جهت 

دانش ترویج حفاظت از محیط زیست و تنوع تقویت 

زیستی در میان جوامع بومی اعضای خود را به این 

مراسم اعزام نمود. این زیست شناس معروف دنیا با 

پروژه بین المللی در قاره های مختلف جهان  1انجام 

با کوله باری از تجربه به ایران امده بود. حضور در این 

زیست شناس ایران  جلسه برای جوانان بوم شناس و

و کسانی که خواهان فعالیت در ارتباط با اموزش و 

ترویج حفاظت از محیط زیست در میان جوامع محلی 

و بومی هستند بسیار مفید بود. به طوریکه هر پروژه 

ایشان تجربه هایی متفاوت از برخود با جوامع محلی 

را در بر داشت. در زیر بخشی از سخنرانی ایشان امده 

 است.

پروژه مطالعاتی اش در زمینه  1شالر با اشاره به 

حفاظت از گونه های حیات وحش در قاره های 

مختلف گفت: چالش میان توسعه و محیط زیست 

این پستاندارشناس با اشاره به خاص ایران نیست. 

اهمیت ذینفعان در پروژه های حفاظت گفت: اینکه 

 جوامع محلی نقش کلیدی دارند را همه می دانند،

آنها خواسته هایی دارند که بدون توجه به آنها هر 

 اقدام حفاظتی ممکن است با شکست مواجه شود.

شالر ضمن ارائه چند مثال بیان داشت: توریسم و 

اکوتوریسم این روزها روش های جایگزین محسوب 

می شوند. چیزی که در ایران هم به نظر می رسد 

زیست تالش می شود از آن بهره گیری شود. این 

شناس گفت: آنچه من مشاهده کرده ام قیمت گذاری 

نامناسب و عدم مدیریت اصولی در تورهای 

گردشگری و بازدید از مناطق است. شالر افزود: در 

نقاط دیگر دنیا به گردشگران خدمات ارائه می شود 

و در مقابل آن هزینه خوبی هم گرفته می شود. تا 

سطح زمانی که خدمات تورهای گردشگری به 

مطلوبی نرسد و قیمت تورها واقعی نشود نمی توان 

انتظار داشت جوامع محلی با اشتیاق از آن استقبال 

 کنند.

برنده جایزه نشنال جئوگرافی در ادامه با اشاره به 

شیوه های مدیریت و حفاظت گفت: یکی از شیوه 

هایی که پاسخ آن مثبت بوده است به کارگیری 

بومی است. آنها شناخت  محیط بانان و پارکبان های

خوبی به منطقه دارند و با جدیت بیشتری از گونه ها 

حفاظت می کنند چرا که از منابع آن بهره مند می 

شوند. شالر با اشاره به مطالعاتی که در ایران انجام 

داده است گفت: سرعت تصمیم گیری ها اینجا خیلی 

پائین است. مطالعه و تحقیق صورت می گیرد اما 

قرار است آن را عملی کنید زمان درنگ تان  وقتی

 طوالنی است.
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آلیسون ردفورد: نسل جدید محیط زیست 

 را نجات می دهند

در این برنامه که توضیحات ان در ذیل امده است 

اعضای انجمن علمی دانشجویی محیط زیست با 

چهره حضور خود توانستند از تجربیات این فعال و 

سرشناس در زمینه های حفاظت از محیط زیست و 

ترویج این فرهنگ در جوامع استفاده نمایند. در واقع 

بیشتر تاکید این سخنران بر نسل جدید و اگاهی 

سازی انها برای حفاظت از محیط زیست بود که در 

 ادامه چکیده سخنرانی ایشان آمده است.

» ع این چهره سرشناس که سخنرانی خود با موضو

مشارکت منطقه ای برای تحقق اهداف چند جانبه 

را ارائه می کرد به اهمیت جایگاه « محیط زیستی

مشارکت جوامع مدنی پرداخت و گفت: سالهاست در 

دنیا در مورد لزوم حفاظت از محیط زیست حرف های 

خوب زده می شود اما آنچه مشاهده و گزارش می 

 .شود عمومًا تخریب محیط زیست است

فت: تجارب نشان می دهد که هر جا جوامع وی گ

محلی و مردم در تصمیم گیری های کالن محیط 

زیستی و توسعه ای کنار گذاشته شدند بیشترین 

وزیر  .خسارت ها به محیط زیست وارد می شود

دادگستری سابق آلبرتای کانادا افزود: اگر خواهان 

تغییر در روند تخریب محیط زیست هستیم و می 

راه تازه را پیش بگیریم باید به نسل تازه  خواهیم یک

باور داشته باشیم. این نسل می خواهد دست به 

 .اقدامات عملی بزند

ایشان ادامه داد: حذف هر عنصر تاثیرگذار در یک 

پروژه یا پروسه با خود زیان هایی به همراه دارد. شما 

اگر صنایع و کارخانه های بزرگ را کنار بگذارید راه 

حرک اقتصادی بسته اید. وقتی اقتصاد نتواند را برای ت

این فعال  .حرکت کند، آموزش هم کارایی ندارد

محیط زیستی که تجربه انجام پروژه های بین المللی 

در چند کشور را در کارنامه خود دارد گفت: وقتی 

صحبت از میز مذاکره می کنیم یعنی باید طرفین 

ت، همدیگر را به رسمیت بشناسند. صنعت، تجار

محیط زیست و بخش های دولتی اگر در کنار جوامع 

محلی قرار بگیرند می شود امیدوار بود خروجی این 

 .میز صدمه های کمتری به محیط زیست می رساند

ردفورد که در جمع دانشجویان و کارشناسان محیط  

 در اینکه از زیست سخن می گفت بیان داشت: 

 و زده هیجان هستم زیست محیط دانشکده

 جدیدی نسل که بینم می را شما وقتی. خوشحالم

 های حل راه حتماً که شوم می امیدوار هستید

او با اشاره به نحوه فعالیت   .یافت خواهیم هم جدیدی

زنان در محیط زیست گفت: محیط زیست و طبیعت 

عرصه دشواری برای کار و فعالیت است و بعضی از 

ایجاد  محدودیت های فیزیکی را برای فعالیت زنان

می کند اما با اراده ای که در شما می بینم می دانم 

که راهتان را از می کنید و برای خودتان، کشورتان و 

 .دنیا انسان های مفیدی خواهید بود
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بروشورهای تهیه شده جهت پخش در اجرای برنامه های ترویجی انجمن علمی 

 دانشجویی محیط زیست

 

امروزه تهیه بروشور های مختلف از جمله تجاری، 

آموزشی، تبلیغاتی و ... نقش زیادی را در تنویر افکار 

در واقع خیلی از اوقات عمومی ایفا می نماید. 

بروشورها با صرفه جویی در زمان و هزینه می توانند 

نقش موثری را در اطالع رسانی و یادگیری داشته 

باشند. اینکه معموال انتظار و گوش دادن به برنامه ها 

و اهمیت موضوعی که ما در مورد آن فعالیت میکنیم 

غیرممکن و خارج از حوصله خواهد شد. از این رو 

روشور ها می توانند این مشکل را حل نموده و به ب

خوبی اهداف و خواسته های ما را به مخاطبانمان 

 انتقال دهند.

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست در این راستا 

در برنامه های مختلف اجرایی و نمایشگاهی و 

همچنین در بحث اموزش و ترویج فرهنگ زیست 

در نشست ها محیطی بین دانش اموزان و همچنین 

و همایش های مختلف اقدام به پخش بروشورهایی با 

مزمون محیط زیست نمود. در این بخش به اهمیت 

بخش های مختلف در محیط زیست پرداخته و 

بروشورهایی با رویکردهای مختلف تهیه و در اختیار 

 مخاطبان قرار داده شد.

در این بروشورها سعی شد معظالت و مشکالت اصلی 

ت یبان شده و راهکارهایی برای جبران و محیط زیس

جلوگیری از انها بیان گردد. همچنین بروشورها به 

گونه ای تقسیم بندی شدند که تمامی قشرها و 

سطوح سنی بتوانند از مطالب عنوان شده نهایت 

 استفاده را ببرند.
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استند ها و بنرهای تهیه شده جهت نمایش در فعالیت های ترویجی انجمن علمی 

 دانشجویی محیط زیست

 

انجمن علمی دانشجویی محیطزیست در راستای 

برگزاری برنامه های متنوع خود اقدام به طراحی و 

چاپ یکسری از اطالعات در زمینه حفاظت از محیط 

زیست و اقدامات زیست محیطی انجام شده توسط 

انجمن با توضیحات کامل در این زمینه نمود. با توجه 

اه و همربه تاثیرگذاری نوشته جات به صورت بصری 

با عکس در بسیاری از نمایشگاه ها و برنامه های 

ترویجی اهم مطالب و اهداف هر برنامه در قالب یک 

پوستر یا بنر تهیه و در معرض دید عموم گذاشته شد. 

بنر و استند ها با گرافیک و تصاویر خاص به کار رفته 

و اندازه مناسب خود می توانند توجه بازدید کنندگان 

دگان را به خود جلب نمایند. در واقع ما و شرکت کنن

باید از ابزار موجود برای انتقال حداکثری اهداف خود 

به مخاطبان استفاده نماییم. که در این میان استند و 

بنر از جمله ابزار تاثیر گذار به شمار می روند. در زیر 

 نمونه های به کار رفته اورده شده است.
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