
آموزش خانواده و کودکان 
زیستحفظ محیط براي 

بخشی از راه حلچهارمین وبینار از مجموعه همایشهاي 

1400خرداد  20به مناسبت هفته محیط زیست، 

حسام الدین نراقی
یک داوطلب و کنشگر توسعه
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، از مجموعه همایشهاي بخشی از راه حل1400چهارمین وبینار هفته محیط زیست 

1400خرداد  20آموزش خانواده و کودکان براي حفظ محیط زیست، حسام الدین نراقی، 

)14(اقلیمی 

Climatological
Meteorological

)8(شناسی زمین 

Geophysical

)10(ساخت انسان 

Man Made

)6(آبی 

Hydrological

)3(بیولوژیک 

Biological

زمین لرزهآتش سوزي جنگل و مرتع1
حمل و نقل

)هوایی/  جاده اي/ ریلی (
آبگرفتگی در /سیالب

مناطق شهري و روستایی
بیماري هاي / اپیدمی

واگیردار

صاعقه/رعد و برق2
 /خاك فرسایش /رانش زمین

زمین لغزش
محیط زیستآلودگی 

)آب، خاك، هوا(
ابرق آس/سیالب ناگهانی

هجوم حشرات و 
جانوران

مرداب زایی/باتالقبیوتروریسم/ تروریسم ریزش سنگ از ارتفاعاتبرف و کوالك3
آفات و بیماري هاي 

نباتی

یخبندان/ سرما 4
ریزش در /ریزش کارستی

حوضچه هاي آهکی
مهاجرت پناهندگان و آوارگان

)به دالیل مختلف(
حاشیه /ریزش ساحلی

مسیرهاي آب

آتشفشانکویرزایی/بیابان5
ي منزل، صنعتی، تجاري، ادار(انفجار 

...)و 
روانه هاي گلی/روانگرایی

نفوذ و پیشروي آب دریاآلودگی هسته ايسقوط بهمنموج گرما/گرماي شدید6

نزاع/ درگیري قومی سونامیتگرگ7

مسمومیت/آلودگی شیمیاییریزش زمین/فرونشستخشکسالی8

تندباد/گردباد9
و  گازگرفتگی. ریزش. انفجار(معدن 

(...

جنگطوفان شن10

طوفان دریایی11

طوفان بار الکتریکی12

خودسوزي میادین ذغال13

حاره اي/طوفان استوایی14

دسته بندي
سانحه/مخاطره 41

رانبه وقوع پیوسته و تهدید کننده ای
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، از مجموعه همایشهاي بخشی از راه حل1400چهارمین وبینار هفته محیط زیست 

1400خرداد  20آموزش خانواده و کودکان براي حفظ محیط زیست، حسام الدین نراقی، 

محورهاي مورد اشاره در این ارائه کوتاه

؟نداریم زیستی محیط اخالق چرا1.

نیست؟ زیست محیط حافظ موجود قوانین چرا2.

 کمتري یاثربخش غیرانتفاعی غیردولتی سازمانهاي سالها این در چرا3.

دارند؟ گذشته به نسبت

یم؟باش داشته زیست محیط دوستدار اي جامعه میتوانیم چگونه4.

نیم؟ک اجرا را زیست محیط مستمر و موثر آموزش میتوانیم چگونه5.
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، از مجموعه همایشهاي بخشی از راه حل1400چهارمین وبینار هفته محیط زیست 

1400خرداد  20آموزش خانواده و کودکان براي حفظ محیط زیست، حسام الدین نراقی، 

چرا اخالق محیط زیستی نداریم؟

.چون آموزش درست و مستمر محیط زیست به جامعه داده نشده1.

.چون محیط زیست اولویت اول جامعه و مقامات نیست2.

.تیمچون براي داشتن محیط زیست هزینه ندادیم و میراث دار هس3.

.چون حافظه تاریخی ضعیفی داریم4.

.وندچون قانون قوي نداریم و قوانین موجود به درستی اجرا نمیش5.
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، از مجموعه همایشهاي بخشی از راه حل1400چهارمین وبینار هفته محیط زیست 

1400خرداد  20آموزش خانواده و کودکان براي حفظ محیط زیست، حسام الدین نراقی،  5

قانون

برنامه

پروژهطرح

اقدام



، از مجموعه همایشهاي بخشی از راه حل1400چهارمین وبینار هفته محیط زیست 

1400خرداد  20آموزش خانواده و کودکان براي حفظ محیط زیست، حسام الدین نراقی، 

؟چرا قوانین موجود حافظ محیط زیست نیست

.چون قوانین و جرائم حوزه محیط زیست به روز نیستند1.

.چون چرخه قانون، اجرا و نظارت بر آن ضعیف است2.

و  چون متولیان تدوین و اجراي قانون درباره موضوع آگاه و حساس3.

.دغدغه مند نیستند

.چون اولویت منافع فردي بر منافع جمعی و نسلهاي بعدي است4.

.چون سازوکارهاي پیگیري قانونی ضعیف و فرسایشی است5.
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، از مجموعه همایشهاي بخشی از راه حل1400چهارمین وبینار هفته محیط زیست 

1400خرداد  20آموزش خانواده و کودکان براي حفظ محیط زیست، حسام الدین نراقی، 

ن چرا سازمانهاي غیردولتی غیرانتفاعی در ای
ارند؟روزگار اثربخشی کمتري نسبت به قبل د

.چون جذب و تربیت و آموزش داوطلبان متوقف شده1.

.چون بیشتر گروه هاي غیردولتی فعلی قوي نیستند2.

.چون دغدغه معاش فردي اولویت بر فعالیت جمعی شده3.

.چون مهارت ایجادو مدیریت و توسعه سازمان کم است4.

.چون کار در زمینه محیط زیست کار نمادین دیده میشود5.
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، از مجموعه همایشهاي بخشی از راه حل1400چهارمین وبینار هفته محیط زیست 

1400خرداد  20آموزش خانواده و کودکان براي حفظ محیط زیست، حسام الدین نراقی، 

یرانغیردولتی ابخش بندي حوزه فعالیت سازمانهاي 

تخصصی

خدمات آموزشی، فرهنگی 

و رفاهی

حمایت از گروه هاي آسیب دیده و یا در 

معرض آسیب اجتماعی

زمند حمایت از بیماران به ویژه افراد سخت درمان و یا نیا

درمان طوالنی

امور خیریه و حمایت از معیشت فقرا و نیازمندان



، از مجموعه همایشهاي بخشی از راه حل1400چهارمین وبینار هفته محیط زیست 

1400خرداد  20آموزش خانواده و کودکان براي حفظ محیط زیست، حسام الدین نراقی، 

یست چگونه میتوانیم جامعه اي دوستدار محیط ز
داشته باشیم؟

ترویج نقش و مسئولیت و اقدام فردي1.

ایجاد و ترویج الگوهاي و روشهاي موفق و موثر2.

.ایجاد زیرساختهاي مدیریت موثر دوستدار محیط زیست3.

.آموزش مستمر به همه آحاد جامعه با رسانه هاي جدید4.

.هاي موفق و ناموفق و حساس سازي جامعه نمایش الگوها و تجربه5.
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، از مجموعه همایشهاي بخشی از راه حل1400چهارمین وبینار هفته محیط زیست 

1400خرداد  20آموزش خانواده و کودکان براي حفظ محیط زیست، حسام الدین نراقی، 

ست را آموزش موثر و مستمر محیط زیمیتوانیم چگونه 

اجرا کنیم؟

.اصالح نظام آموزش محیط زیست در همه سطوح1.

ق محیط تربیت اساتید و دانشجویان و دانش آموختگان توانمند و عاش2.

.زیست

.تولید و انتشار محتواي آموزشی موثر و به روز3.

.حساس سازي همه متولیان بخشهاي دولتی، خصوصی و عمومی4.

.آموزش آموزشگران و اجراي اقدامات میدانی و محدود نه بزرگ5.
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، از مجموعه همایشهاي بخشی از راه حل1400چهارمین وبینار هفته محیط زیست 

1400خرداد  20آموزش خانواده و کودکان براي حفظ محیط زیست، حسام الدین نراقی، 

دآموزش محیط زیست باید مستمر و گسترده باش

11

آگاهی

عالقه

خواست

اقدام


