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 مقدمه:
ــون يایــ از معضــالت دن یکــ ی ــه شــکلها ياســت کــه در کشــورها ســتیز ط یمحــ  بیــ ، تخر یکن  يمختلــف ب

 يگازهـا شی، افـزا میاقـل  راتیـی وتغ نیزـم  شیکنـد.  امـا آنچـه واضـح اسـت ؛ گرمـا یـم  یمتفـاوت خودنمـائ
ــه ا ــماندها ، تخر ادیــ ، ازد يگلخان ــودگ بیــ پس ــا ، آل ــوا ، ب یجنگله ــانیه ــا و تن رفــ  نی، ازبــ  یزائــ  اب تاالبه

ــابع فســ  ــاهش من ــا ، ک ــه ه ــودگ یلیرودخان ــا ی، آل ــه ه ــاهش گون ــاك ، ک ــر  اتیــ ح يخ  نیو ...  از مهمت
 معضالت بشر امروز است . 

ــر از ــودگ نیمهــم ت ــه مســائل ز یعــدم آگــاه ســت،یز ط یمحــ  بیــ و تخر یعوامــل آل  ســتیجامعــه نســبت ب
و  یملــ  ياز کنفـرانس هـا ياریســبب شـده اسـت تـا در بســ  سـتیز ط یآمــوزش مـح  تـی اسـت. اهم یـط یمح
ــه آن  ویــ و ر سیماننــد کنفــرانس اســتکهلم، بلگــراد، تفلــ  ر،یــ اخ يبرگــزار شــده در ســال هــا یالمللــ  نیبــ  ب

 .دپرداخته شو
و  یطیمحسـتیمشـکالت ز یتـا بـا بررـس  کنـد یاسـت کـه بـه افـراد کمـک م ينـد یفرآ ستیز ط یمح آموزش 

ــل آن ــارکت در ح ــداماتمش ــام اق ــا انج ــا ب ــود را د یه ــش خ ــود منق ــت بهب ــتیزط یحر جه ــایا س ــد و  ف کنن
 يالزم را بـــرا يهـــامهارت جـــادیو ا یـطــ یمح ســـتیاز مشـــکالت ز ترقـیــ منجـــر بـــه درك عم جـــهیدرنت
 .شودیآگاهانه و مسئوالنه م يهايریگمیتصم
بعنــوان روز  هیــ ژانو 26،  ســتیز ط یمســئله آمــوزش در محــ  يبــر رو شــتریب د یــ تأک يو بــرا لیــ دل نیهمــ  بــه

 است .   دهیگرد یمعرف ستیز ط یزش محموآ یالملل نیب

 جشنواره :  ياهداف برگزار
  رانیدرا ستیز ط یآموزش مح یروز جهان یمعرف •
  رانیدرمد  ستیز ط یمح تیریمد  يو دغدغه ها تیحساس  جادیا •
 ستیز ط یآموزش مح یمل گاهیو ارتقاء جا یمعرف •

 
 يخـود بـا برگـزار تیمسـئول يفـایا ينـور در راسـتا امـی دانشـگاه پ سـتیزط یدر آمـوزش مح ونسـکوی یکرس 

ــنواره ملــ  ــوزش مح یجش ــتیزط یآم ــا  س ــادف ب ــان هیــ ژانو 26مص ــوزش مح یروز جه ــتیزط یآم ــه در  س ک
 یتـالش نمـوده اسـت سـهم خـود را در معرـف  شـود،یداشـته م ینـام گراـم  نیجهان با ا ياز کشورها ياریبس

 .د ینما فایعنوان و پاسداشت آن ا نیروز با ا کی نیمادن
اهللا و بـا حضـور دکتـر حجـت يو فنـاور قـاتیعلـوم، تحق رـی وز امـی بـا پ سـتزی¬ط یآموزش مـح  یمل جشنواره

 ومرثـی نـور، دکتـر ک امـی دانشـگاه پ سیرـئ  یدکتـر محمدرضـا زمـان ونسـکو،ی یمـل  ونیـس یکل کم ریدب یوبیا
 رکلیمــد  يانصــار نایدکتــر ـشـ  ســت،زیط یســازمان حفاظــت مـحـ  یـعـ یطب ط یمعــاون مـحـ  يکالنتــر

ــر محمــد  يشــهردار داریــ پا وســعهو ت ســتیزط یمح ــاور یمعــاون پژوهشــ  یمــ یکر علــی¬تهــران، دکت  يو فن
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در دانشـگاه  سـتیزط یدر آمـوزش مح ونسـکوی یکرـس  سیرـئ  يریمحمـد شـب د ینور و دکتـر ـس  امیدانشگاه پ
و  ســتیزط ینظران و کارشناســان حــوزه مححضــور گســترده صــاحب نیجشــنواره و همچنــ  ریــ نــور و دب امیــ پ

 شد. گزارآموزش بر

 مشارکت کنندگان : 
ــگاه پ ــور امیــ دانش ــکوی یملــ  ونیســ یکم -ن ــوم وزارت - ونس ــاتتحقی ،عل ــاور ق ــت  - يوفن ــازمان حفاظ س

ــتیزط یمحــ  ــاع - س ــت اجتم ــارکت و یمعاون ــور یمردمــ  يهامش ــر تیــ جمع -وزارت کش ــالل احم  اداره - ه
 -تهــران  يارشــهرد یمنــ یو ا یســازمان آتــش نشــان - تهــران يشــهردار داریــ توســعه پا و ســتیزط محی کــل

 ونســکویخــالق  شــهرهاي - رانیــ ا در ونســکوی رنــدهیادگی شــهرهاي - ســتیز ط یمحــ  آمــوزش  یانجمــن علمــ 
و  یردولتــ یغ يهااز ســازمان يکشــور و تعــداد يریســازمان عشــا -پژوهــان نــوآور نــدهیشــرکت آ - رانیــ ا در

 مرتبط  ينهادها
 

 

 

 

 

 

 

 

 :  یمراسم اصل
 کشور ستیز ط یاز نمادآموزش مح یرونمائ 
 ستیز ط یآموزش مح یاز دانشنامه مل یرونمائ 
  ستیز ط یحوزه آموزش مح ينامه ها و رساله ها انیپا يا قهیدق 3ارائه  

 :  یمراسم جانب
 ستیز ط یآموزش مح يدستاوردها یتخصص شگاهینما  
 یافتیاز آثار باز یطیمح شگاهینما  
 یستیز ط یمح يکارگاه مجسمه ساز  
 نور امیه پدر دانشگا نینماد يدوچرخه سوار 
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 تهـران ، اداره کـل  يشـهردار یهـالل احمـر، سـازمان آتـش نشـان تـی جمع يآموزش وپرفورمنس هـا
 تهران يدارشهرداریوتوسعه پا ستیزط یمح
 ستیز ط یآموزش مح يدستاوردها یتخصص شگاهینما نیپنجم 
 ي: قابــل اســتفاده بــرا)وب قیــ از طر 17 تیــ لغا 13از ســاعت ( يمجــاز یعلمــ  ياهتنشســ  يبرگــزار 

 سراسر کشور
  ــه ــابقه  ارائ ــهانیپا ياهقــ یدق 3مس ــاله یکارشناســ  يهانام ــد و رس ــر يهاارش ــوزش  يدکت ــته آم رش

 ستیزط یمح

 

 بودند از: رعبارت یجشنواره به تفس نیا يهابرنامه

 برنامه هیو افتتاح یمراسم اصل •
  يهااز محل  نی. مدعوصبح شروع شد  9در ساعت  رانی ا یاسالم يشنواره با قرائت قرآن و پخش سرود جمهورج

 در جشنواره شرکت داشتند.  دئوکنفرانسیو  قی زمان از طراستان کشور هم  31نور  امیدانشگاه پ یاستان يستادها
 

   
 

 جشنواره: يدیسخنرانان کل

  ستیزطیدر آموزش مح ونسکوی یکرس  سیرئ ،يریمحمد شب دیدکتر س 
مراسـم گفـت: حفاظـت  نـی در ا سـتیزط یمحدر آمـوزش  ونسـکوی یکرـس  سیرـئ  ،يریمحمـد شـب د یس  کترد

ــاز ــتیزط یمح يو بهس ــگ حما س ــترش فرهن ــه  تیــ و گس ــه هم ــا ک ــت. از آنج ــهروندان اس ــق ش از آن، ح
و  یمســئول آمــوزش در کشــور در حــوزه و حــدود خــود بــا اســتناد بــه اســناد باالدســت يها و نهادهــاســازمان
ــر آمــوزش همگــان یالمللــ نیو ب یملــ  یفرادســت در  ونســکوی یمســئول هســتند؛ کرســ  تســ یزط یمح یدر براب

ــوزش مح ــور ن امیــ دانشــگاه پ ســتیزط یآم ــزار ت،یمســئول نیهمــ  يدر راســتا زیــ ن ــا برگ  یجشــنواره ملــ  يب
تــالش نمــوده اســت ســهم خــود را در  ســت،یزط یآمــوزش مح یصــادف بــا روز جهــانم ســتیزط یآمــوزش مح

 یملــ  دادیــ تــالش و رو نیــ دارد ا د یــ . امد یــ نما فــایعنــوان و پاسداشــت آن ا نیــ ک روز بــا ایــ  نینمــاد یمعرفــ 
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ــد گــام ــردارد و پا ســتیزط یمح یهمگــان جیآمــوزش و تــرو فــهیســاختن وظ نــهیدر نهاد یبتوان ــرا ياهیــ ب  يب
 باشد. نهیزم نیشده در اانجام يهاادامه روند تالش 

 
 

 يو فناور قات یعلوم، تحق ریوز ،یدکتر منصور غالم امیپ 
 سـت»یزط یآمـوزش مح یبـه «جشـنواره مـل  یامـی در پ يو فنـاور تقـایعلـوم، تحق رـی وز ،یکتر منصور غالمد

 رانیــ در جامعــه ا یســتیزط یفرهنــگ مح يســازنهینــور برگــزار شــد، بــر ضــرورت نهاد امیــ کــه در دانشــگاه پ
 کرد. د یتأک
ــاص کرســ  امیــ پ نیــ ا در ــت: اختص ــده اس ــوزش مح یآم ــتیزط یآم ــکوی س ــه ا ونس ــگاه، ظرف نیــ ب  تیــ دانش

نــور بــا  امیــ کشــور فــراهم نمــوده و دانشــگاه پ ســتیزط یدر عرصــه آمــوزش مح ینــ یآفرنقش يرا بــرا یمطلـوب
را  يد ـی نقـش کل توانـد یدر کشـور، م يمجـاز يهـاآن در گسـترش آموزش  یو رسـالت اصـل تـی توجه به ماه

ــبردیدر پ ــد  ش ــگاه تیریم ــبز دانش ــعه آموزش  یس ــاو توس ــتیزط یمح يه ــم یس ــمیو غ یرس ــته  یررس داش
 .د یکشور ارائه نما یموزش عالرا به آ د یجد  ییباشد و الگو

مسـئوالن  سـت،یزط یدر آمـوزش مح ونسـکوی یکرـس  سیرـئ  ژهیوجشـنواره بـه نـی ا انـی ضمن تشکر از بان يو
 يمجــاز يهاشــبکه دانشــگاه ونســکو،ی یملــ  ونیســ یکم ســت،یزط ینــور، ســازمان حفاظــت مح امیــ دانشــگاه پ

 شــارکتم یمـل  دادـی رو نـی ا يربرگــزا در کـه ییهانهادهـا و سـازمان ریتهـران و ســا يجهـان اسـالم، شـهردار
ــته ــراز امداش ــزار يدواریــ اند، اب ــت برگ ــرده اس ــنواره نیــ ا يک ــتجش ــامها و نشس ــد گ ــتا یها بتوان  يدر راس

آن داشــته و بــه  یو ملــ  یمــذهب يبــا توجــه بــه غنــا رانیــ در جامعــه ا یســتیزط یفرهنــگ مح يســازنهینهاد
 منجر شود. ستیزط یدر قبال مح یها و مراکز آموزش عالدانشگاه یانجام رسالت اصل

 نور امیدانشگاه پ سیرئ ،یدکتر محمدرضا زمان 
 یـک ی سـتیزط یپـرداختن بـه مح تـی از سـخنان خـود اظهـار داشـت:  اهم ینـور در بخـش  امیدانشگاه پ سیئر

. ابـد ییم شیافـزا زـی ن تـی اهم نـی ا زانـی علـم م شـرفتیمهم  در سراسـر جهـان اسـت کـه بـا پ يهااز دغدغه
در  میبتــوانکــه  د یــ و ام گــذاردیم شیدانشــگاه را بــه نمــا نیــ ا یاز رســالت اجتمــاع ياوشــهاره گجشــنو نیــ ا
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ــظ و اح ــر باشــ  ســتیزط یمح يایــ حف ــر ثم ــه آموزش  ي. ومیمثم ــااز ارائ ــان یتخصصــ  يه ــوزه  یو همگ در ح
ــتیزط یمح ــر  نیــ در ا س ــال حاض ــت: در ح ــر داد و گف ــگاه خب ــد آزمون 25دانش ــادرص ــگاه  نیــ ا يه دانش
ــزار م یکــ یالکترونصــورت به ــدام بســ  شــودیبرگ ــه اق ــل اریک ــذ و همچ یتوجهقاب ــت حــذف کاغ  نینــ در جه

 .رودیبه شمار م ستیزط یکمک به مح
 

 

 رانیا -ونسکوی یمل ونیسیکم رکلیدب ،یوبیاهللا ادکتر حجت 
نـور  امـی بـا دانشـگاه پ يهمکـار يسـازمان بـرا نـی ا یبـر آمـادگ د ـی ضـمن تأک ونسکوی یمل ونیسیکم رکلیبد

 ونسـکوی یکرـس  17از  یـک ی نکـهیگفـت: بـا توجـه بـه ا ،یسـتیزط یمح یتخصـص  يهـات ارائـه آموزش در جه
 نـهیزم نـی ا رد یتخصـص  يهـاارائـه آموزش  نینـور قـرار دارد، بنـابرا امـی در دانشـگاه پ سـتیزط یبا عنـوان مح

ــد یم ــان توان ــظ مح یدر همگ ــگ حف ــردن فرهن ــتیزط یک ــور تأث س ــطح کش ــذاریدر س ــد. و رگ ــم يباش ن ض
بـا تمـدن  یمردمـان ران،ـی در کشـور، گفـت: مـردم ا سـتیزط یتوجـه بـه فرهنـگ حفـظ مح تـی بـر اهم د یأکت

بهتر چـه میباـش  شـرویعرصـه پ کـی هزارسـاله هسـتند و اگـر قـرار باشـد مـا حـداقل در  نیو چنـد  یغن اریبس
 باشد. ستیزط یاست که آن عرصه، عرصه مح

  تهران يشهردار داریپاو توسعه  ستیزطیمح رکلیمد ،يانصار نایدکتر ش 
ــرد ــار نایشــ  کت ــد  ،يانص ــتیزط یمح رکلیم ــعه پا س ــهردار داریــ و توس ــا ب يش ــران ب ــهیا انیــ ته در  د یــ با نک

 یطیمحسـتیز نشـی اظهـار داشـت: گسـترش سـطح دانـش و ب م،یحرکـت کـن  سـتیزط یآمـوزش مح يراستا
ــرا یاجتمــاع يریپذ تیجامعــه، ارتقــا مشــارکت و مســئول  د یــ اســت کــه با یموضــوع ســتیزط یحفــظ مح يب

ــتگا ــه دس ــیاجرا يهاههم ــد. و ی ــه کنن ــه آن توج ــه ب ــاد جامع ــه  يو آح ــاده هرگون ــاخت: آم ــان س خاطرنش
 کـی بـا  میتـا بتـوان میبـا تمـام امکانـات موجـود هسـت میرمسـتقیو غ میمسـتق يهـادر حوزه آموزش  يارهمک

ــه ــد برنام ــام يزیررون ــهروندان در تم ــار ش ــتمر، رفت ــه را تغ یمس ــار جامع ــله و داد رییــ اقش  یآتــ  يهادر نس
 .میداشته باش  ریپذ تیمسئول یروندانشه
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 ــر ک ــر ومرث یــ دکت ــاون مح ،يکالنت ــتیزطیمع ــت  یعــ یطب س ــازمان حفاظ س

 ستیزطیمح
در  ســتیزط یحفــظ مح نکــهیا انیــ بــا ب رانیــ ا ســتیزط یســازمان حفاظــت مح یعــ یطب ســتیزط یمح عــاونم
کـرد: سـازمان حفاظــت  حیتصــر شـود،یام مانـج  یمشــارکت تیریکنتـرل و مـد  یفرمانــده کـردیبـا دو رو اـی دن

 یآموزـشــ  يهابرنامــه رونـیـ دارد. ازا یمردـمـ  يهادر کشــور مــا اداره آمــوزش و مشـــارکت ســتیزط یمح
دو  زـی ن انیدانشـجو يبـرا نکـهیبـا اشـاره بـه ا يشـده اسـت. ومحصـالن در نظـر گرفته يبـرا ژهیوبـه یختلفم

کــه  میدواریــ کــرد: ام د یــ تأک نظــر گرفتــه شــده اســت،ها در در دانشــگاه ســتیزط یدرس مح ياریــ واحــد اخت
 و آموزش آن به ما کمک کنند. ستیزط یکشور در حفظ مح يهاهمه بخش

 

 ستیزطیآموزش مح یو دانشنامه تخصص یاز نماد مل ییرونما •
در  ونسـکوی یمـل  ونیـس یکم رکـلیبـا حضـور دب سـتیزط یآمـوزش مح یو پـروژه دانشـنامه تخصـص  یمل مادن
 شدند. ییتهران رونما يو شهردار ستیزط یسازمان حفاظت مح ،یاهن دانشگ مسئوال ران،یا

بــا  ســتیزط یدر آمــوزش مح ونســکوی ینامــه کرســ در قالــب تفاهم ســتیزط یآمــوزش مح یتخصصــ  دانشــنامه
 کار خود را آغاز نمود. داد،یرو نیزمان با اهم ران،یا ينگارپژوهشکده دانشنامه
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 :یعلم يهانشست •
 يمجــاز ینشســت علمــ  24جشــنواره،  نیــ دســتاوردها در بعــدازظهر ا نیامکــان تبــادل آخــر جــادیور امنظهبــ 

 برگزار شد. نینظران هر حوزه به صورت آنالو صاحب د یبا حضور اسات يدر چهار پانل مواز
اعـالم   رخانـهیوبـه دب یمخاطبـان طراـح  سـتیمـرتبط بـه همـراه ل يارگانهـا وسـازمانها ينشستها ازسـو نیا

ــان اد یــ گرد ــاز نیــ . مخاطب ــامأل مج ــورت ک ــتها  بص ــتمیس  قیــ وازطر ينشس ــوا س ــه محت ــت  يوب ب نشس
 يهــاها، موسســات و انجمنها، ســازماننشســت نیکــرده و از مطالــب اســتفاده نمودنــد . عنــاو دایــ پ یدسترســ 

 آورده شده است. 1در جدول شماره   نیمدرس  یو اسام يمجر
 
 

 یعلم يهانشست نیو مدرس  نی: فهرست عناو 1دول شماره ج
 Dپنل   Cپنل   Bپنل   Aپنل   

عنوان 

 نشست

آموزش سالمت 

، رویکردي یطیمحست یز

جهانی براي حفظ 

 سالمت انسان و محیط

ها و الگوهاي تکنیک 

 يهاتیانگیزشی در فعال

 داوطلبانه

برند جهانی شهر 

 ونسکوییادگیرنده 

(چگونگی فرآیند پیوستن 

 به این جامعه جهانی)

نگاهی نو به دانش 

 مدیریت پسماند

 موسسه مهرگان پرتو پژوه مجري
کرسی یونسکو در آموزش 

 زیست محیط
 کمیسیون ملی یونسکو

کرسی یونسکو در 

 زیست آموزش محیط 

 مرادي کیادکتر سعید  دکتر نسرین فخري مهندس شاهد شعاعی دکتر شروان شعاعی مدرس

عنوان 

 نشست

زیست به آموزش محیط 

افراد با نیازهاي ویژه، 

 هاها و فرصتلشچا

با اصول شناسایی،  ییآشنا

تیمار، درمان و رهاسازي 

پرندگان شکاري در 

 طبیعت 

ارائه راهکارهاي 

 مصرف انرژي يسازنه یبه

آموزش کاهش تولید 

 پسماند

 موسسه مهرگان پرتو پژوه مجري
مهندسین مشاور 

 بومست یز
 دانشگاه صنعتی شریف

کرسی یونسکو در 

 زیست آموزش محیط 

 دکتر سعیده کریمی مهندس رحیم سوزنی دکتر ابوالفضل کیامرزي  مهندس شاهد شعاعی مدرس
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عنوان 

 نشست

با نقش ورزش در  ییآشنا

 زیست آموزش محیط 

آشنایی با اصول و مبانی 

زیست حفاظت از محیط 

کتاب  يهاسرگروهویژه 

و  یشناسنیدرسی زم

زیست انسان و محیط

 وپرورشوزارت آموزش 

 يزاراب ،سکیر تیریمد

و  امدهایکاهش پ  يبرا

-بازگشت تیقابل شیافزا

 يدادهایدر رو يریپذ

 ی ستیزطیمح

معرفی جایگاه هنر در 

 زیست آموزش محیط 

 احمر جمعیت هالل مجري
-محیط حفاظت سازمان

 زیست 

یونسکو در آموزش کرسی 

 زیست محیط

کرسی یونسکو در 

 زیست آموزش محیط 

 مدرس

 یبیب نیدکتر محمدحس

دکتر مهدیه  کبادي، خانم

 سراجی 

 الهه مقدمی مهندس احمد یاري دکتر هومن بهمن پور

عنوان 

 نشست

ارائه راهکارهاي 

در حوزه آب  ییجوصرفه 

 و انرژي

تشریح فرآیند نیازسنجی 

ویژه مشاغل سازمان 

روساي ادارات آموزش و 

 پژوهش استانی

آموزش مدیریت بحران و 

 ایمنی

ارائه نحوه استقرار 

مدیریت سبز در 

 هاانشگاهد

 وزارت نفت  مجري
-محیطحفاظت سازمان 

 زیست 
 احمر جمعیت هالل

کرسی یونسکو در 

 زیست آموزش محیط 

 دکتر مهدیه رضایی سلطانیدکتر احمد  مهندس مهرداد صمدي مهندس امید جاللی مدرس
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عنوان 

 نشست

از رویکردهاي  يریگبهره

-نوین در آموزش محیط

زیست (ارائه تجارب 

انت از برنامه ملی صی

 زیست) منابع آب و محیط

نقش  شناخت بیشتر

سموم ناشی از دفن 

پسماند در حیوانات و 

پرندگان و ارائه راهکارهاي 

بین بردن سموم در  از

 طبیعت 

و  رعاملیغ معرفی پدافند 

 نقش آن در مدیریت

آموزش دالیل، اثرات و 

سازگاري با تغییرات 

 اقلیم

 مجري

 يهادفتر مشارکت

ظت فاح سازمان یمردم

 ست زیطیمح

مهندسین مشاور 

 بومست یز

کرسی یونسکو در آموزش 

 زیست محیط

کرسی یونسکو در 

 زیست آموزش محیط 

 دکتر شاهو کرمی دکتر مصطفی عادلی زاده کیامرزي  دکتر ابوالفضل دکتر محمدرضا فرزانه مدرس

عنوان 

 نشست

آشنایی با طراحی مد 

نقش آن در  و پایدار

 زیست حفاظت از محیط

با مدیریت  ییناآش

پسماندهاي جزء ویژه 

 خانگی

-طراحی آموزش محیط

 زیست 

در مورد  ییگوقصه

 زیست حفظ محیط

 موسسه طراحی مد پایدار مجري
آموزش کرسی یونسکو در 

 زیست محیط

کرسی یونسکو در آموزش 

 زیست محیط

 حفاظت سازمان

 زیست محیط

 دکتر هومن غالم پور ندا سرمه مدرس
ات دکتر فهیمه الساد

 حقیقی 

زهرا رضائی  مهندس

 طرهانی
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 حوزه يدکتر يهاارشد و رساله یکارشناس  يهانامهان یپا ياقهیدق 3برنامه ارائه  •

 ستیزطیآموزش مح
 "سـتیز ط یآمـوزش مـح  " نـهیدر زم ییدانشـجو ينامـه هـا انـی پا يا قـهیدوره مسابقات دفـاع سـه دق نیولا

شـنبه ششـم بهمـن مـاه از سـاعت  کـی در روز  "سـتیز ط یآمـوزش مـح  یـل نواره مجـش "از  یبه عنوان بخـش 
ــان 16 یالــ  13.30 ــا روز جه ــان ب ــوزش محــ  یهمزم ــتیز ط یآم ــو س ــات تص ــالن اجتماع ــانه  ریدر س و رس
 نور برگزار شد. امیدانشگاه پ يمرکز انساختم

 یـم  سـتیز ط یآمـوزش مـح  نـهینامـه آنهـا در زم انـی کـه پا یالنیو فـارغ التحـص  انیمسابقات دانشجو نیا در
کــه پــس از ارائــه  نــد یداوران ارائــه نما اتیــ ه يبــرا قــهیســه دق ینامــه خــود را طــ  انیــ پا ســتیبا یباشــد، مــ 

ــدگان اولــ  ازاتیــ تام ــوان برن ــه عن ــا ســوم مشــخص و ب ــرات اول ت  یمعرفــ  ابقهدوره مســ  نیتوســط داوران، نف
 گردند.
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 يدسـتاوردها نیـیاسـت کـه بـه تب یالملـل  نیمجموعـه مسـابقات ـب  ياقـهینامـه سـه دق انـی مسابقه پا برنامه
ــجو یپژوهشــ  ــر انیدانش ــر دن یو کارشناســ  يدکت ــد در سراس ــردازدیم ایــ ارش ــو پ ــدف از آن، تش و  قیو ه

ــه رشــد مهارت ــان یعلمــ  ،یارتبــاط يهــاکمــک ب  بقهمســا نیــ کنندگان در ااســت. شــرکت انیدانشــجو یو زب
 رمتخصـصیمخاطبـان غ يبـرا قـهیسـه دق یخـود را بـه صـورت فشـرده و در ـط  یپژوهـش  يدسـتاوردها د یبا

 نیتـدو ایاسـترال نزلنـد یدانشـگاه کوئ ياز سـو 2008بـار در سـال  نیبرنامـه نخسـت نـی کننـد. ا انیو نا آشنا ب
ــه اســتقبال ــا توجــه ب ــزار شــد و ب ــت، در ســال  یو برگ ــه از آن صــورت گرف ــه تدر فهرســ  2013ک  يهابرنام

 آن به مشارکت پرداختند. يدر اجرا ایاز سراسر دن ییاهقرار گرفت و دانشگاه زین  21 تاس یورس یونی
آن، قواعـد و  يمعنـو ازـی بـه عنـوان صـاحب امت نزلنـد یمجـوز از دانشـگاه کوئ اساس و ضـمن کسـب نیهم بر

ــوان ــاده و در اخت نیق ــا آم ــه راهنم ــب دفترچ ــابقه در قال ــرکت در  انیمتقاضــ  هیــ کل اریــ مس ــدان ش و عالقمن
بــدن،  زبــانتوجــه بــه زمــان مســابقه و اســتفاده از  د،یاســال کیــ از هــا تن يمســابقه قــرار گرفــت. بهــره منــد 

 يبـرا اقیشـور و اشـت جـادیو ا بـی ارتبـاط مـوثر، واضـح سـخن گفـتن، ترغ يداشتن اعتماد به نفس و برقـرار
 ينامـه و زمـان بنـد  انـی نکـات پا نیتـر یاشـاره بـه اصـل ،یعدم استفاده از کلمـات کـامال تخصـص  ن،یمخاطب
اســت کــه  ين مــواردینامــه از مهمتــر انیــ پا ياز بخــش هــا کیــ بــه هر یافاختصــاص زمــان کــ  يبــرا حیصــح

 .ند یدر طول ارائه خود به آنها توجه نما ستیبا یارائه دهندگان م
(دانشــگاه تهــران)، خــانم  دواریــ دکتــر بابــک ام يداوران آقــا اتیــ ه يدوره از مســابقات بــا حضــور اعضــا نیــ ا

(دانشــگاه آزاد  ینــور) و خــانم دکتــر فاطمــه پرســته قمبــوان امیــ اه پ(دانشــگ  یقــ یالســادات حق مــهیدکتــر فه
 را ارائه نمودند: دخو ينامه ها انیپا ریمسابقه، افراد ز نی. در اد گردی برگزار) کرج واحد  - یاسالم

 
 ياقه یدق 3 هئ کنندگان در مسابقه اراشرکت  يدکتر   يهاو رساله  هانامه انیپا نیو عناو  ی: اسام2جدول شماره 

 ردیف  نام و نام خانوادگی نامهانیپانوان  ع

 و کاهشي بلند با هدف ارتقاء فرهنگ ساکنین  هاساختمانطراحی مدل بلوغ ریسک حریق  
 ی و حوادث طیمحست یزاثرات 

 1 آقاي مصطفی عادلی زاده

 2 خانم فریبا ابراهیمی فینی ی در توسعه آموزش اکوتوریسم در ایران پژوهندهیآنقش 

با تغییرات اقلیم در   مدل کاربردي براي آموزش پیشگیري؛ کنترل و سازگاريئه  طراحی و ارا
 نظام آموزش رسمی کشور 

 3 آقاي شاهو کرمی

یادگیري  بستهي و چندبعدي زیربرنامه بر اساسي نوشتاري هامهارت بررسی تأثیر آموزش 
استان  4ناحیه  ابتداییي بر تفکر شهودي دانش آموزان پسر پایه پنجم و ششم اچندرسانه

 البرز 
 4 خانم طیبه پرآذران 

 5 خانم سیده آزاده خلیلی طراحی اکو پارك صنعتی، نمونه موردي شهرك دارویی برکت
 ی مصرف بهینه انرژي در میان دانش آموزان دوره دومنیبشیپ ارائه مدل 

 آجزن) شدهي زیربرنامهمتوسطه شیراز (بر اساس تئوري 
 6 نوذريخانم شکوه 
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شی بسته آموزشی هنر در بهبود کیفیت طراحی هنري دانشجویان در درس صنایع اثربخ
 ي رشته علوم و صنایع غذاییبندبسته 

 7 خانم فرشته حسین لو 

در مدارس   زیستپنهان. پوچ و زاید) آموزش محیط ( یدرستبیین ابعاد مختلف برنامه 
 ی دانش آموزان طیمحست یزارائه راهکارهایی براي ارتقا سواد  منظوربه متوسطه 

 8 خانم لیال پرهیزگار

ي صحیح مصرف گاز هاروشبر افزایش سطح آگاهی از  دارخانهبررسی نقش آموزش زنان 
 خانگی درکالن شهر تهران 

 9 خانم شاهد شعاعی

مندي از زیست در زمینه بهرهریزي آموزش محیط طراحی و اعتباریابی الگوي برنامه
 ی تغییرات اقلیمالمللنیبکنوانسیون  مالی و غیرمالی هايمکانیسم

 10 خانم سمیه عریان

 11 آقاي رحیم سوزنی زیست و توسعه پایدار در شهرداري تهران ضرورت تدوین استراتژي آموزش محیط
 زیست و انرژي در طراحی مدل آموزش نظام یکپارچه بهداشت ایمنی محیط

 (MCDM) رهي چند معیاریگمیتصمي هاروشصنایع معدنی مبتنی بر 
 خانم سحر رشیدي

 ي) رحضور یغ (
12 

 ي در آموزش ایمنی غذاییگذاراستیستدوین مدل  طراحی و
 کردمحلهخانم الدن رضی  

 ي) رحضور یغ (
13 

 

 :داوران ستیل
 یقی السادات حق مهیدکترفه   
 دوار یدکتربابک ام 
   دکتر فاطمه پرسته 
  صحنه  يدکتر مژده صابر 

دو نفر از افراد    ، يو مجاز  يحضور   ر یبر ارائه خدمات به صورت غ  ینور مبن   امیدانشگاه پ  ت یبا توجه به ماه  نیمچنه
مسابقه قلمداد گردد. پس از   نیتواند از نکات قابل توجه در ا یارائه کردند که م يو مجاز يحضور  ریبه صورت غ

 یخانم شاهد شعاع  ، يا  قه ی دق  دوره مسابقات دفاع سه  نی ولداوران ا   اتیشرکت کنندگان و براساس نظر ه  ه ی ارائه کل
رتبه سوم را   انیعر هیبه طور مشترك رتبه دوم و خانم سم ی سوزن میزاده و رح یعادل یمصطف انیرتبه اول، آقا

 کسب نمودند. 
در آموزش   ونسکوی  یکرس  سیرئ  ي ریمحمد شب د یدکتر س  يبا حضور آقا  دگانیاز برگز ریو تقد  هی اختتام نیآئ

ا  ب زی شرکت کنندگان در مسابقه ن ه یاز کل دگان،یبرگز ی برگزار و ضمن اعالم اسام جشنواره ری و دب ست یز ط یمح
 شد. ر یتقد   ادبودیلوح  ياهدا
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 :ياقهیدفاع سه دق يکتابچه ضوابط و راهنما
 مقدمه. 1

  ي ر دکت  ان یدانشجو  یپژوهش  ي دستاوردها  ن ییاست که به تب  ی الملل  ن یمجموعه مسابقات ب   ياقه یدفاع سه دق  رنامه ب
  ان یدانشجو یو زبان یعلم ، یارتباط يهاو کمک به رشد مهارت ق یو هدف از آن، تشو پردازدی م ایدر سراسر دن
  ي برا  قه ی سه دق  یرا به صورت فشرده و در ط  د خو  یپژوهش  يدستاوردها  د یمسابقه با  نیکنندگان در ااست. شرکت

  ن یتدو  زلند یدانشگاه کوئ  ياز سو   2008ار در سال  ب  نیبرنامه نخست  ن یکنند. ا  انیو ناآشنا ب  رمتخصص یمخاطبان غ
  تاس یورس یونی يهادر فهرست برنامه  2013که از آن صورت گرفت، در سال  یو برگزار شد و با توجه به استقبال

 آن به مشارکت پرداختند. ي در اجرا ایاز سراسر دن  ییهاو دانشگاه  فت قرار گر  زین  21

 ن ی و قوان طشرای . 2

  ست یز ط ی) رشته آموزش محیتخصص ي ارشد و دکترا ی(کارشناس  یلیتکم التی تحص  الن یفارغ التحص تنها
 .ند یمسابقه شرکت نما ن یتوانند در ای م

نامه خود را    انیو پا  رسانده  ب یکه عنوان و پروپوزال خود را به تصو  ستیز  ط یرشته آموزش مح  انی: دانشجو1نکته
 .ند یمسابقه شرکت نما  نیدر ا توانند ی انجام داده اند، م جیتا حصول نتا

  ست یز ط ینامه آنها مرتبط با آموزش مح انیکه موضوع پا گرید يرشته ها النیو فارغ التحص انی: دانشجو2 نکته
 .ند یمسابقه شرکت نما نیتوانند در ا ی م ز یباشد، ن یم
 شرح است:  ن یمسابقه بد  ی اصل نیقوان 
 باشد.  يد یتک اسال د یبا نتیپاورپو 
 مطلب ممنوع است.   فیمتحرك در جهت توص  ریتصاو ي دارا ایمتحرك   د یه اسالاستفاده از هرگون 
 گذاشته شود.  شیبه نما د یکننده باارائه  از آغاز سخن  د یاسال 
  ممنوع است.  ی کیالکترون له یهمراه داشتن هرگونه وس 
 سن ممنوع است.  ي و ...) بر رو ییایق یآالت موس  ،یشگاهی(مانند لوازم آزما ی اضاف لیآوردن هر گونه وسا 
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 که   یکنندگانکنند و شرکت انیب قهیسه دق یکنندگان موظف هستند که مطلب خود را صرفاً در طشرکت
 .شوند ی زمان تجاوز کند، از مسابقات کنار گذاشته م  نیمطلب آنها از ا

 دست را در   ن یاز ا یو حق خواندن شعر، آواز و مسائل ند یمعمول سخن بگو وهیبه ش  د یکنندگان تنها باشرکت
 اجرا ندارند. نیح
 کنند.  انیسن ب ي مطلب خود را بر رو  د یکنندگان حتما باشرکت 

 ي داور يارهایمع. 3
قرار دارند.   یدانشگاه د یاسات  نیترباتجربه  ها هستند و در زمره از رشته  یگوناگون يهاف یمسابقه از ط ي داورها

داشته باشند.  ییها آشنابا رشته آن ياست که گروه داور  د یعب اریتوجه داشته باشند که بس د یگان باکنند ارائه
هستند که در آنجا حضور دارند و   »یرمتخصصیغ امااز همان «مخاطب باهوش  یخود بخش يداور  درواقع، گروه 
 کنندگان هستند.شرکت  يناظر به اجرا 

 :د یآی م  ریخالصه کرد که به شرح ز توانی م  يد ی) اصل کل2را در دو ( ي داور يارهایمع

 . درك مطلب و محتوا الف

 :د یبا کننده ارائه
 آن را ارائه کند. ت یو اهم  قیمسئله تحق نه یزمش یاز پ یفهم 
 کند.  ان یآن ب  یمنطق  یتوال  ب یرا به وضوح و به ترت قیتحق  يد یکل جینتا 
   کند.  ت یو مشخص تبع  یروال منطق کیارائه از 
  صاص داده شده باشد.از عناصر ارائه اخت کیهر  يبرا  یزمان کاف 
 و ناآشنا با موضوع ارتباط برقرار کند.  رمتخصص یمناسب بتواند با مخاطب غ یبا زبان 

 مخاطب و ارتباط  رکردنی. درگب

 :د یبا کننده ارائه
  .توجه مخاطب را به خود جلب کند 
 کند.  بی ترغ قی نسبت به موضوع تحق شتریا به دانستن بمخاطب ر 
 را به مخاطبان منتقل سازد.  ق یت به موضوع تحقخود نسب اقیشور و اشت 
  ی ثابت  تم ی. از رد یخود توجه نما  ی و گستره صوت  یسن داشته باشد و به ارتباط چشم  ي بر رو  ياحضور مقتدرانه  

 و اعتماد به نفس داشته باشد. نانیتوأم با اطم ی برخوردار باشد و حالت
 واضح، خوانا و مختصر   د یبا نتی. پاورپورساند ی ئه او کمک م به بهبود ارا شدهیطراح د یمطمئن باشد که اسال

 باشد.
 جلوه ندهد. یاز حد عموم شیب ای تیاهمی خود را ب  ق یمراقب باشد که تحق د یبا 
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 خود    اقیشور و اشت  کهی را در نظر داشته باشد و درحال  رمتخصص یمخاطب غ  د یارائه همواره با  ي برا  کننده ارائه
خاطر داشته  را همواره به  يا قه ی زمان سه دق يهاتی محدود  سازد،یرا بتواند منتقل م قیقنسبت به موضوع تح 

 باشد.

 شده است:  انیبهتر ب يابهبهود نوشتن و خلق ارائه  يبرا یشنهاداتیدر ادامه، پ
o زبان 

  ت یا حائز اهمشم  ق یتحق  يبرا   د یدهی م  حیکه توض  یمیمفاه  د یو مطمئن شو  د یکن  زیپره   یو علم  ک یزبان آکادم  زا
 .د یخود را کم ارزش جلوه نده ق یکه تحق د یحال، مراقب باش  نیهستند. درع

o ساختار 
  ک یو  ي د یمقدمه، واژگان کل کیاز  گر،ید  ير یبه تعب ایشروع، وسط و انتها باشد  ک ی  يدارا تواند یشما م رائها

 خالصه برخوردار باشد.
o  ي گذارتله 

.  د یکن زده جان یبه نظر برسد، مخاطب خود را ه يگذارتله  کی هیشب اند توی که م ی حرکت کیبا انجام دادن  
 در ذهن مخاطب باشد. ی پرسش ختنیبرانگ  ای قی تعل رانه، یگغافل  د یتمه ک ی رندهی دربرگ تواند ی م  يگذارتله 

o د یاسال 
  د یدرواقع، اسالحواس مخاطب را پرت کند.    تواند ی م  دهی چیپ  یکیگراف  يها: متن و طرح د یخود توجه کن   د یاسال  هب

 مشغول باشند! د یشما به خواندن اسال يهادادن به حرفاز گوش  شیباشد که مخاطبان ب يابه گونه  د ینبا
o ي مرور و بازنگر 

کار   ي رادهایکه شما ا شودی کار باعث م ن ی. اد یبخوان انیآشنا ایخودتان، دوستان  يبلند برا يخود را با صدا رائها
 .د یصالح آن بپردازو به ا  د یکن دایخود را پ

 

 ارائه. 4

 :شودی ارائه اشاره م يبرا  ینکات عمل ی به برخ ریدر ز ارائه وجود ندارد اما يبرا ي مشخص و واحد   وهیش  چیه

 ن ی . تمر الف

هم رفته   ي رو تواند ی اضطراب م ی اوقات، اندک ی است و گاه ی عیطب ي از ارائه امر  شیاضطراب و استرس پ  احساس 
 .د یتوأم با اعتماد به نفس و منظم داشته باش  يامهم است که ارائه   اریسب ن، یباشد. باوجودا د یمف

 ی. گستره صوتب
 آهسته، بلند/آرام)/ عی(سر د یکن  جادی ا رییهمواره تغ  تانیو در تن صدا  د ییواضح سخن بگو 
  د یابیخود را ب تمیر د یکن  ی. سعد یعجله نداشته باش . 
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  تا در مورد گفته شما   دهد ی اجازه را م   ن یبه مخاطب ا  ی ت اصلکردن بر موضوعاکه درنگ  د یبه خاطرداشته باش
 .شد یاند یب

 . زبان بدنج

 د یستیراحت و مطمئن با . 
 د یبرقرار کن  ی ارتباط چشم نیسر خود را بلندکرده و با حاضر. 
 د یهرگز پشت خود را به سمت مخاطبان برنگردان . 
 ی تی. اگر شخصد یسن به حرکت درآور يرا بر رو  هاآن  د یکن یسع د یکن نیردر استفاده از دستان خود تم  

حال، بهتر است ارائه خود را   نیخوب است. با ا اریسن بس  يحرکت بر رو د،یو پرجنبش و جوش دار کیانرژ
 .د ی نقطه ثابت انجام ده ک یدر 

 نامه ها :  انیداوران مسابقه پا ئتیه يعضاا
نور) و دکتر فاطمه پرسته   ام ی(دانشگاه پ یقیلسادات حقا مه ی(دانشگاه تهران)، دکتر فه دوار یدکتر بابک ام يآقا

 احد کرج) و  – ی(دانشگاه آزاد اسالم  یقمبوان
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 :يفرم داور
 مشخصات ارائه دهنده: 

 دانشگاه/مؤسسه:               :                                     ینام و نام خانوادگ
 عنوان ارائه:      : یلیمقطع/رشته تحص 

 
 مشخصات داور: 

 دانشگاه محل کار:  نام و نام خانوادگی:                                                
 مرتبه علمی: 

 
 :بخش الف: درك مطلب و محتوا

ه  دهند چنین، ارائه کند؟ هم را منتقل می   پس زمینه و اهمیت مسئله تحقیق درکی از    آیا ارائه 
 اجتناب کرده است؟  تخصصی  واژگاندر حین بیان ترمینولوژي تحقیق، از 

 خیر بله 

را به وضوح بیان کرده    – هاي تحقیق  از جمله نتایج و خروجی   –   آثار تحقیقو    نتایج  آیا ارائه 
 است؟

 خیر بله 

 خیر بله  کند؟و مشخص تبعیت می  روال منطقی آیا ارائه از یک 

  نا  مخاطبآن با بیانی مناسب براي  هايقیق، نتایج و خروجی موضوع تحقیق، اهمیت تحآیا 
 ارائه شده است؟  آشنا

 خیر بله 

داده است؟ یا اینکه یک بخش    تصاصزمان کافی اخدهنده براي هر یک از عناصر ارائه  آیا ارائه 
 را به تفصیل توضیح داده است و از بخش دیگر با شتاب گذر کرده است؟

 خیر بله 

 7 6 5 4 3 2 1 امتیاز
 محل امضاء    : خیتار  جمع کل: بخش الف + بخش ب = ــــــ
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 :ستیزطیآموزش مح یتخصص شگاهینما نیپنجم •
  ي هانهادها و انجمن یبرخ يدستاوردها  ن یغرفه آخر 31در  ستیزط یآموزش مح یتخصص  شگاهینما ن یر پنجمد

  ن یکننده در اشرکت  يهاها و انجمن ها، شرکت ها و نهادگذاشته شد. فهرست غرفه  ش یبه نما ی ردولتیو غ یدولت 
 ، آورده شده است. 3در جدول شماره  شگاهینما

 ستیزط یآموزش مح یتخصص شگاهینما نیپنجم يها: فهرست غرفه 3جدول شماره 
 شماره   عنوان غرفه 

 3-1 ستیزط یمحسازمان حفاظت  
 4 شرکت مهندسین مشاور آبانگاه 

 5 انجمن برنا 
 6 سماند پروژه اجتماعی پ

 7 هاي آب گروه بچه 
 8 سبزکاران گیالن

 9 ستیزطیمح  آموختگاندانش 
 10 طرح صیانت از منابع آب 

 11 دارویی فیروزه ی  شناساهیگباغ  
 12 ش یپاست یزشرکت  

 13 شرکت بوم پایش 
 15-14 ناجی فردا   -موسسه کودك ایمن

 17-16 ي انرژي ساز نهیبه
 18 موسسه طراحان مد پایدار 

 19 شگامان آرین آویژ پی
 20 غار موزه وزیري 

 22-21 ي ایران هاتاالبحفاظت از  
 23 احمر هالل جمعیت  

 24 دفتر امور زنان و خانواده وزارت نفت   ستیزط یمحکارگروه انرژي و  
 26-25 مجتمع آموزشی سوده 

 27 ی و خدمات ایمنی نشانآتش سازمان  
 28 پژوه   مهرگان پرتو

 29 موسسه خیریه کهریزك 
 30 و توسعه پایدار شهرداري تهران   ستیزطیمحاداره کل  

 31 دانشگاه پیام نور   ستیزط یمحکرسی یونسکو در آموزش  
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 :فرم ورود و خروج اموال جشنواره
 باشد  ی فرم نم لیبه تکم  ازیباشد ن  یکه جهت استفاده و مصرف در غرفه م ی مصرف ياقالم و کاالها براي 
 د ییبرگه دقت الزم را مبذول فرما نیا نگهداري  در  طفال  . 
 شده است .نسخه اول در نزد حراست  و نسخه دو م در نزد غرفه دار به منظور مجوز    ه ی فرم در دو نسخه ته  نای

 اموال خروج خواهد بود و خروج اموال منوط به ارائه فرم ممهور به مهر حراست خواهد بود . 
 : غرفه / سازمان ندهنمای  نام                                      :     سازمان/  غرفه  نام   

 شرح/عنوان کاال ردیف
 کاالي خارج شده کاالي وارد شده

 توضیحات 
 تاریخ خروج تعداد تاریخ ورود تعداد

1       

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7       

 نام و امضاي نماینده حراست :
 
 

 نام و امضاي نماینده حراست : نماینده غرفه :نام و امضاي 
 (خروج اموال ) 
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 :دستورالعمل و ضوابط استفاده از غرفه
 یصــبح مــ  9بهمــن مــاه ســاعت  5و نصــب بنــر و ...از روز شــنبه  آرایــی غرفــه جهــت ارگانــه و ســازمانها 

 . ند یاقدام نما ییگرفته و نسبت به غرفه آرا لیخود را تحو يتوانند غرفه ها
 و  ادـی ز يسـر و صـدا تـی و کتابخانـه ، عا شیبسـته و سـالن همـا ط محـی در هـا غرفـه تجمـع به توجه با

 باشد . یغرفه مجاز نم ياز حد در راهروها شیازدحام ب

 و  زاتیــ تجه یمـابق یباشـد ولــ  یجشــنواره ـم  رخانـهیبــر عهـده دب یعـدد صـندل 2و  زیــ عـدد م 1 نتـامی
 باشد. یبر عهده غرفه داران م د یدر صورت صالحد  يمتر 4 يجهت گذاشتن در فضا يمبلمان ادار

 و نصـب گـردد و خـارج غرفـه و در  یدر داخـل غرفـه طراـح  سـتیبا یـم  یغـاتیتبل يلهـافای و اقـالم تمام
 وجود ندارد  يزیسالن امکان گذاشتن چ

 باشد.یم ي( دانشگاه ) ضرور یو آموزش  یعلم ط یو پوشش مناسب در مح یشئونات اسالم ترعای 

 ــایهماهنگ  هلیــ ک ــام ه ــد ین نیو ت ــرم ازطر يهایازمن ــه داران محت ــهیکم قیــ غرف ــیاجرا ت ــالن  ی موجوددرس
 . د یهماهنگ خواهد گرد

 رـی دب در نفـرات را بـا رتغیـی  گونـه هـر ، غرفـه در حاضـر افـراد  جهـت غـذا بـن و کارت صدور به توجه با 
 .  د ییفرما ییخانه جشنواره هماهنگ و نها

 تـا  12از سـاعت  نهـارخوري سـالن در حضـور زمـان و شـد  خواهـد   انجـام  گاهدانـش  رستوران در غذا سرو
ــود ولــ  13:30 ــد ب ــدت نما نیــ در ا یخواه ــاز و  شــگاهیم ــه داران مــ  یکــ یب ــه    ســتیبا یاز  غرف در غرف

 حاضر باشد . 

 د ییبرگه دقت الزم را مبذول فرما نیا نگهداري در لطفا . 
 در نـزد حراسـت  و نسـخه دو م در نـزد غرفـه داران شـده اسـت .نسـخه اول  هـی فـرم در دو نسـخه ته نای

محترم  به منظور مجوز امـوال خـروج خواهـد بـود و خـروج امـوال منـوط بـه ارائـه فـرم ممهـور بـه مهـر 
 .حراست خواهد بود

 
 :سازمان /غرفه ندهی:                                          نام نماغرفه / سازمان نام
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 : کیشماره  وستیپ
 یطیمح  غاتیتبل

 

 
 طرح پوستر:
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 دعوت : رکارتیتصو

 

 
 

 کارت : رنمونهیتصو
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 :ریمس يرراهنمایتصو
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 غرف : رسردریتصو

 
 : سینمونه تند ریتصو

 
 :نمونه بارکد

 
 
 

 




