
تشکیل و ربگزاری کارگروه محیط زیست لکشتم از اولیاء عالقمند جهت اراهئ خدمات هب دانش آموزان
 - 

- دعوت از کارشناسان مجرب محیط زیست جهت سخنرانی و نمایش فیلم و عکس
- جایگزینی کیسه اهی پارهچ ای اقبل بازیافت و قمقمه بجای کیسه اه و بطری اهی پالستیکی

- توزعی دفترهچ اهی محیط یار هب دانش آموزان جهت تشویق و اخطار هب اطرافیان
مورد  رد  آموزان  دانش  اهی  نقاشی  حاوی  بودم”  شهردار  من  اگر  عنوان”  با  کتاب  جلد  هفت  چاپ  و  تدوین   -

آرزواهی خود رد مورد شهر تهران
کاری انبوه رد نقاط مختلف تهران - ردخت

- ساماندهی پسمانداهی ربج نیب المللی تهران
- آموزش گام هب گام تفکیک پسماند از مبدا توسط مربیان معرفی شده از شهرداری منطقه 2 تهران

گاه بازیافت رد طبقات و ایجاد کلبه بازیافت جهت آموزش - ایجاد ایست
کاری دانش آموزان، معلمان و اولیا زی کمپین پاکسازی طبیعت با هم - راه اندا

- ربپایی نمااگشیه آاثر نقاشی دانش آموزان با موضوع حیواانت رد معرض خطر و فروش اتبلو اه و اختصاص سود حاصل رد 
اقلب کارت هدهی نوروزی هب محیط باانن

تخصیص زنگ محیط زیست رد ده دقیقه پایانی کالسها جهت نظافت کالس اه توسط دانش آموزان
 -

- اختصاص ساعاتی از ربانهم ردسی جهت آموزش مراقبت از محیط زیست هب دانش آموزان
- طرح تولد سبز با کاشت نهال هب مناسبت تولد دانش آموزان هب انم خودشان

دی ویلچیر هب ازای تحویل ردِ بطری اهی پالستیکی توسط دانش  ری تعدا - خرید و واگذا
- تهیه و توزعی تیشرت اهیی با طراحی رپوژه اهی محیط زیستی نیب دانش آموزان

ی گل هب مسافرانی هک از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند - حضور رد مترو تهران و اهدا

مجتمع آموزشی سوده :
رپوژه اهی محیط زیستی انجام شده رد 



Life-Link Friendship Schools بنیاد نیب المللی -
ENO- Environment Online بنیاد نیب المللی -  

FEE- Foundation for Evnironmental Education -  

 Clean up the world Australia کمپین -  
   Eco Schools -  

مجتمع :
تفاهم انهم اهی 

ر شهرداری تهران - ستاد محیط زیست و توسعه پایدا
- شهرداری منطقه 2 تهران

   کنفرانس اه، نمااگشیه اه و المپیاد اهی نیب المللی :
الیف  دوستی  رس  مدا المللی  نیب  بنیاد   UN Role Playو ر  پایدا زندگی  زندگی،شیوه  ربای  آب  آموزشی  -کارگاه 

لینک - سوئد 2017
-حضور ردکنفرانس مدریان منطقه ای جنوب آسیا با موضوع فرصت اه و چالشهای کالسهای هوشمند - اتیلند2017   

- حضور رد هفتمین دوره المپیاد جهانی ریاضیات نوجواانن- هند 2016  
-حضور رد کمپ اتبستانی آموزش زبان آلمانی-آلمان  2016  

رس دوستی الیف           - نوزدهمین کنفرانس نیب المللی تغییرات آب و هوا و UN Role Play بنیاد نیب المللی مدا
لینک - سوئد 2016

الیف  دوستی  رس  مدا المللی  نیب  بنیاد   UN Role Playو ر  پایدا زندگی  زندگی،شیوه  ربای  آب  آموزشی  -کارگاه 
لینک - سوئد 2015

عضویت رد بنیاد اهی نیب المللی محیط زیست :



- توزعی کیسه اهی زباهل اقبل بازیافت رد میادین شهر رد روز جهانی زمین پاک
شت روز معلم با کاشت نهال توسط معلمان ی نهال هب معلمان هب مناسبت روز معلم- ربگزاری مراسم زبرگدا - اهدا

با انم ره معلم
- ایجاد بوستان سوده رد مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی تهران

گاه اتوماتیک کمپوست جهت تبدیل زباهل اهی رت هب کمپوست - خرید و نصب دست
- ساخت گلخاهن و آموزش باغبانی هب دانش آموزان توسط مربی مجرب

- نصب المپهای کم مصرف رد کلیه کالسها، رارهو اه و دافرت
مجتمع

- سیستم آبیاری قطره ای رد بخشی از 
- تفکیک و جمع آوری کاغذ و مقوا و تحویل آن هب شهرداری تهران

- تعویض باطری و زباهل اهی الکترونیکی کهنه با باطری و سی دی نو
- توزعی کیسه اهی اقبل بازیافت هب دانش آموزان

- حضور مکرر دانش آموزان رد شبکه اهی مختلف صدا و سیما و تشریح رپوژه اهی انجام شده توسط دانش آموزان
- انجام مسابقات نقاشی، مقاهل، فیلم و عکس و اعطاء جازیه هب نفرات ربرت

- ربپایی نمااگشیه ساالهن” دستهای کوچک، اندیشه اهی زبرگ” وژیه رپوژه اهی ژپوهشی دانش آموزان دبستان
- نصب خوراک زپ خورشیدی

مجتمع
- ربپایی نمااگشیه ساالهن گل و گیاه رد 

UNDP ااشتنر خبر ربگزاری نمااگشیه نقاشی حیواانت رد حال انقراض رد سایت رسمی - 
- انتخاب رابطان محیط زیستی

مجتمع آموزشی سوده :
رپوژه اهی محیط زیستی انجام شده رد 



- چهارمین نمااگشیه نیب المللی محیط زیست دااگشنه Mehmet Akif Ersoy- رتکیه 2010
- حضور رد کمپین مراقبت از زمین 2010-2014 -سوئد 2010

- دوره آموزشی توسط کمیته محیط زیست شورای شهر تورنتو-کااندا 2010
رس دوستی الیف لینک- سوئد 2010 - پازندهمین کنفرانس نیب المللی تغییرات آب و هوا بنیاد نیب المللی مدا

- حضور رد چهارمین دوره المپیاد جهانی ریاضیات نوجواانن- هند 2010  
- کنفرانس نیب المللی نقش جنگل اه رد اکو سیستم کشور اه بنیاد ENO و اراهئ ژپوهش اهی محیط زیستی      دانش آموزان

-  فنالند 2009 
رس دوستی الیف لینک- آرژانتین 2008 - چهاردهمین کنفرانس بنیاد نیب المللی مدا

رس دوستی الیف لینک-سوئد 2007 - سیزدهمین کنفرانس نیب المللی فرهنگ مراقبت و صلح جهانی بنیاد نیب المللی مدا

 نمااگشیه اه وهمایش اهی محیط زیستی:
ر کودک- تهران 1395 رس دوستدا  - شرکت رد کارگاه مدا

صصی مربوط هب پایش جهانی آموزش 2016 تخ
  - شرکت رد نشست 

ر-مسکو 2016   - شرکت رد نمااگشیه نیب المللی آموزش و توسعه پایدا
ر رد حاشیه کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگری رد نظام آموزش      - ربگزاری نمااگشیه آموزش ربای توسعه پایدا

  و یادگیری اریان با توهج هب تغییرات رپشتاب جهان معاصر-سال 1394
ر سالن اجالس سران تهران- سال 1393   - شرکت رد نمااگشیه توسعه پایدا

اهی سالم -هتل المپیک تهران سال 1393   - ربگزاری جشنواره غذا
ر جهانی- سال 1393 ف توسعه پایدا رس رد ارتباط با یونسکو اریان رد خدمت اهدا   - نشست هم اندیشی توانمندسازی شبکه مدا

  - ربگزاری نمااگشیه نقاشی حیواانت رد معرض انقراض با موضوع “می خواهم زنده بمانم “- سال 1393



- دومین المپیاد نیب المللی محیط زیست - هند 2015
- کنفرانسACT NOW با موضوع ارنژی اهی تجدید پذری بنیاد نیب المللی ENO- فنالند 2015

رس دوستی الیف لینک-سوئد 2015 ر بنیاد نیب المللی مدا - آب و توسعه پایدا - هیجدهمین کنفرانس نیب المللی غذا
ر بنیاد نیب المللی الیف لینک - سوئد 2015 - کارگاه آموزشی آب ربای زندگی و توسعه پایدا

- دوره آموزشی تغییرات آب و هوایی رد لوزان-سوئیس 2015
رس دوستی الیف لینک- سوئد2014 ر بنیاد مدا رس اگشیپم آموزش توسعه پایدا - هفدهمین کنفرانس نیب المللی مدا

- بیست و دومین المپیاد محیط زیست - رتکیه 2014 
- حضور رد ششمین المپیاد جهانی ریاضیات نوجواانن- هند 2014

- کنفرانس نیب المللی Treelympics و کارگاه آموزشی  آینده جنگل اه توسط بنیاد  ENO- فنالند 2014
رس دوستی الیف لینک- سوئد2014 ر بنیاد مدا ر و کارگاه آموزشی شیوه زندگی پایدا - ششمین کنفرانس توسعه پایدا

رس دوستی الیف لینک - سوئد 2013 ر بنیاد نیب المللی مدا -کارگاه آموزشی آب ربای زندگی و شیوه زندگی پایدا
- ششمین نمااگشیه نیب المللی محیط زیست دااگشنه Mehmet Akif Ersoy- رتکیه 2013

- کنفرانس ACT NOW!Forests for future- فنالند 2013  
- نوزدهمین المپیاد نیب المللی محیط زیست- رتکیه 2012

- کنفرانس نیب المللی شهراهی سبز)Green Cities( آسیا و اقیانوسیه بنیاد نیب المللیENO- اتیوان 2012
ر بنیاد نیب المللی الیف لینک- سوئد 2012 - کارگاه آموزشی آب ربای زندگی و توسعه پایدا

پنجمین المپیاد جهانی ریاضیات نوجواانن- هند 2012  
- حضور رد 

رس دوستی الیف لینک-سوئد 2012 رس منطقه قطب بنیاد مدا - شازندهمین کنفرانس نیب المللی شبکه مدا
- کنفرانس ACT NOW!Forests for future بنیاد نیب المللی ENO- فنالند 2011

- کارگاه آموزشی بحران جهانی آب و بازیافت بنیاد نیب المللی الیف لینک- سوئد 2011

- چهارمین نمااگشیه نیب المللی محیط زیست دااگشنه Mehmet Akif Ersoy- رتکیه 2010
- حضور رد کمپین مراقبت از زمین 2010-2014 -سوئد 2010

- دوره آموزشی توسط کمیته محیط زیست شورای شهر تورنتو-کااندا 2010
رس دوستی الیف لینک- سوئد 2010 - پازندهمین کنفرانس نیب المللی تغییرات آب و هوا بنیاد نیب المللی مدا

- حضور رد چهارمین دوره المپیاد جهانی ریاضیات نوجواانن- هند 2010  
- کنفرانس نیب المللی نقش جنگل اه رد اکو سیستم کشور اه بنیاد ENO و اراهئ ژپوهش اهی محیط زیستی      دانش آموزان

-  فنالند 2009 
رس دوستی الیف لینک- آرژانتین 2008 - چهاردهمین کنفرانس بنیاد نیب المللی مدا

رس دوستی الیف لینک-سوئد 2007 - سیزدهمین کنفرانس نیب المللی فرهنگ مراقبت و صلح جهانی بنیاد نیب المللی مدا

 نمااگشیه اه وهمایش اهی محیط زیستی:
ر کودک- تهران 1395 رس دوستدا  - شرکت رد کارگاه مدا

صصی مربوط هب پایش جهانی آموزش 2016 تخ
  - شرکت رد نشست 

ر-مسکو 2016   - شرکت رد نمااگشیه نیب المللی آموزش و توسعه پایدا
ر رد حاشیه کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگری رد نظام آموزش      - ربگزاری نمااگشیه آموزش ربای توسعه پایدا

  و یادگیری اریان با توهج هب تغییرات رپشتاب جهان معاصر-سال 1394
ر سالن اجالس سران تهران- سال 1393   - شرکت رد نمااگشیه توسعه پایدا

اهی سالم -هتل المپیک تهران سال 1393   - ربگزاری جشنواره غذا
ر جهانی- سال 1393 ف توسعه پایدا رس رد ارتباط با یونسکو اریان رد خدمت اهدا   - نشست هم اندیشی توانمندسازی شبکه مدا

  - ربگزاری نمااگشیه نقاشی حیواانت رد معرض انقراض با موضوع “می خواهم زنده بمانم “- سال 1393



گلستان 2017 ل و رتبه ششم مسابقه جهانی مقاهل نویسی رد سازمان ملل متحد - ان   - کسب  مدا
هفتمین دوره مسابقات جهانی ریاضیات نوجواانن- هند 2016

ل ربزن    - ردیافت مدا
   - کنفرانس ACT NOW - سال 2015

   - ردیافت جازیه وژیه ششمین دوره مسابقات جهانی ریاضیات نوجواانن- هند 2014
ل ششمین نمااگشیه نیب المللی علمی محیط زیست دااگشنه Mehmet Akif Ersoy - رتکیه سال 2013     -ردیافت مدا

تهران- شهر  شورای  رد  کار  ابت معصوهم  خانم  سرکار  توسط  زیست  محیط  جهانی  المپیاد  نوزدهمین  ربگزیدگان  از  تجلیل 
 -    

 2012 سال 
   - دومین کنفرانس ENO Asia Oceania - سال 2012

پنجمین دوره مسابقات جهانی ریاضیات نوجواانن- هند 2012
ل نقره و ربزن     - ردیافت مدا

ل ربزن رد المپیاد جهانی محیط زیست- رتکیه سال 2012    - ردیافت دو مدا
پنجمین نمااگشیه نیب المللی علمی محیط زیست دااگشنه Mehmet Akif Ersoy - رتکیه سال 2011

 -   
رس دوستی الیف لینک - مالزی 2010    - کارگاه آموزشی مراقبت از زمین توسط بنیاد مدا

   - چهارمین نمااگشیه نیب المللی علمی محیط زیست دااگشنه Mehmet Akif Ersoy - رتکیه 2010
   - ENO Tree Planting Day - سال 2009

   - Youth caring and Sharing peace actions از بنیاد نیب المللی الیف لینک - سال 2008
   - ENO Tree Planting Day - سال 2008 

   - IWA 2:2007- از سال 2011-2008
   -  ISO10002:2004- Quality Management System-از سال 2011-2008  
   - ISO 9001:2000 - Quality Management System- از سال 2011-2008

     

  گواهیناهم اه و افتخارات:



اهی سالم - سال 1392 - ربگزاری جشنواره غذا
  - همایش آموزش ربای همه رد دفتر منطقه ای یونسکو- تهران 2011

  - ربگزاری نمااگشیه نقاشی با موضوع “یوزپلنگ اریانی” - سال 1392
پنجمین نمااگشیه ارنژی اهی تجدید پذری تهران- سال 1391

  - شرکت رد 
  - شرکت رد یازدهمین نمااگشیه نیب المللی محیط زیست تهران-سال 1390

ر هب میزبانی شهرداری تهران - سال 1390   - شرکت رد نمااگشیه توسعه پایدا

مهماانن وژیه سوده:
- همسر رئیس جمهور فنالند- خانم جنی اهکیو و هیئت همراه - سال 2016  

- سفیر کشور فنالند رد اریان-آاقی رهی کمرانین و هیئت همراه- سال 2016
- کاردار فرهنگی سفارت آلمان - آاقی بوتس - سال 2015

نجمن محیط زیست مالزی
- ا

رس محیط زیستی چین - سال 2015 - مدریان مدا
- گروه فرهنگیان حامی محیط زیست سوسیی - سال 2014

نجمن حیات وحش فرانسه- سال 1393
- نماینده ا

کار- سال1391 - مدریکل سازمان محیط زیست - دکتر معصوهم ابت
- موسس بنیاد نیب المللی الیف لینک سوئد - دکتر اهنس لواندر- سال 2011

ران محیط زیست ربلین - گروه دوستدا
- موسس بنیاد نیب المللی الیف لینک سوئد- دکتر اهنس لواندر- سال 2007

- کاردار فرهنگی سفارت فرانسه - آاقی ژیلون - سال 2006

     



  
رس وابسته هب یونسکو - از سال 2008-2007 رس توسط شبکه مدا ر رد مدا  - اتمام دوره اهی توسعه پایدا

   - Youth caring and Sharing peace actions از بنیاد نیب المللی الیف لینک - سال 2006
   -Youth caring and Sharing peace actions از بنیاد نیب المللی الیف لینک - سال 2005

   - ISO 9001:2000 - Quality Management System- از سال 2011-2008
   - ISO 10013:2001 - Guidelines for documentation - از سال 2011-2008-

صصی آموزش محیط زیست توسط دااگشنه ایپم نور تهران تخ
  - جشنواره 

ENO ل نقره از  محیط زیست از   - ردیافت مدا
ENO ل طال از محیط زیست از   - ردیافت مدا

ل سبز از طرف دااگشنه جنگل فنالند رد مراسم Treelympic رد شهر Joensuu فنالند
نخ

  - ردیافت تندیس 

  گواهیناهم اه و افتخارات:


