
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیست )وبینار(برنامه زمانبندی سومین همایش آموزش محیط

 20/08/1398دوشنبه 

 توضیحات عنوان  ساعت

10:00-12:00 

ـه
حی

ـا
تت

اف
 

مجید اهلل کالم آیات تالوت   

اسالمی ایران جمهوری سرود پخش   

دانشگاه سرود پخش   

ی
ــ

ران
خن

س
 

 دکتر سید محمد شبیری  دبیر همایش

 دکتر محمد علی کریمی و فناوری دانشگاه پیام نور معاون پژوهش

 دکتر حجت اهلل ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو

 یوسفی آرش دکتر ستزیطیسازمان حفاظت مح بانطیمح تیو ترب ستزیطیمرکز آموزش مح سیرئ

 زیستپخش کلیپ آموزش محیط

 دکتر اکبر رنجبرزاده دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی

وزارت   یمردم های مردم نهاد و توسعه مشارکت های سازمان یدفتر توانمندساز رکلیمد

 کشور
 یرجندیبمحمد دکتر 

 دکتر شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران

 نماز و ناهار 13:00-12:00

 پانل سوم پانل دوم پانل اول ساعت

13:50-13:30 1 
مقایسه برنامه ریزی درسی منطقه ی دوره 

 کارشناسی ارشد مدیریت آب و خاک
1 

طراحی مدل مولفه های موثر بر معدنکای 

سبز به روش الگوی توسعه پایدار دپسی و 

 تحلیل گراف دیمتل فازی

1 
نقش برنامه های زیست محیطی تلویزیون در رفتار 

 فردی و اجتماعی کودکان

14:15-13:55 2 
ردپای آموزش خانواده در شکل دهی نگرش ها و 

 رفتارهای محیط زیستی دانش آموزان
2 

بررسی رابطه بین فرایندهای خانوادگی و 

تمایل به رفتار مصرف سبز در میان کارکنان 

 بیمارستان رستمانی شهید پارسیان

2 
تبیین معیارهای محیط زیستی در رسانه ملی جهت 

 شهروندان در راستای کاهش چالشهاارتقاء آگاهی 

14:40-14:20 3 

نقش آموزه های دینی  زیست محیطی در 

حمایت و حفاظت، حقوق، ارزش و اهمیت 

 جانوران

3 

شناسایی مولفه های موثر بر مشارکت 

جوامع محلی در توسعه اکوتوریسم تاالبی 

 در راستای توسعه پایدار روستایی 

3 
ارتقاء سواد انرژی نقش شبکه اجتماعی ایتا در 

 دانشجویان پیام نور استان تهران

15:05-14:45 4 
وفور نعمت مشروط از دیدگاه قرآن، مبنانی 

 آموزش محیط زیست
4 

عوامل مرتبط با گرایش کشاورزان به 

چگونگی استفاده از آب مورد مطالعه: اراضی 

 پایاب سد حسنلوی نقده

4 
ط نقش شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش محی

 زیست

15:30-15:10 5 

طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت 

زیست محیطی در دوره ابتدایی با رویکرد 

 تلفیقی

5 

تعیین و اولویت بندی نشانگرهای سواد 

محیط زیستی برای سالهای پیش دبستانی 

تا چهارم دبستانی از دیدگاه متخصصان و 

 کارشناسان

5 

معکوس و روش مقایسه تاثیر روش تدریس آموزش 

دریس آموزش سنتی در درس علوم تجربی و 

 مباحث زیست محیطی آن

 6 تربیت منش محیط زیستی ضرورت دنیای مدرن 6 15:55-15:35

تحلیلی بر آموزش های محیط زیستی در 

محتوای درسی دوره ابتدایی با رویکرد 

 آینده پژوهی

6 

بر افزایش سطح   5Eبررسی تاثیر روش تدریس

موزان کالس پنجم دبستان در دانش دانش آ

 یادگیری مدیریت پسماند

16:20- 16:00 7 
تحلیل محتوای کتب درسی دوره متوسطه اول 

 در رابطه با آموزش های تغییر اقلیم
 7 تغییرات اقلیمی و آموزش محیط زیست 7

 مدیران نگرش با محیطزیستی آموزشهای رابطه بررسی

 سیکل نیروگاههای از یکی میانی وکارشناسان ارشد،

 ساخت و طراحی مرحله در ترکیبی

16:45-16:25 8 
گزارش تحلیل محتوای کتاب انسان و محیط 

 زیست
8    



 

 

 زیست )وبینار(سومین همایش آموزش محیط نشست های مجازیبرنامه 

 21/8/1398سه شنبه 

 مدرس      عنوان ساعت

 حقیقیفهیمه السادات دکتر  زیستطراحی آموزشی در محیط 9:20-9:00

 یمهندس شاهد شعاع  ستیزطیو آموزش مح یگردشگر 9:45-9:25

 رضائیمهدیه دکتر  زیستهای نوین در آموزش محیطفناوری 10:10-9:50

10:35-10:15 Mind Mapping قمبوانی پرسته فاطمه دکتر زیستو آموزش محیط 

 لرستانیاستاد هایده  زیست و هنرهای تجسمیآموزش محیط 11:00-10:40

 حقیقی فهیمه السادات دکتر زیست و شهریادگیرندهآموزش محیط 11:25-11:05

 عریان سمیه دکتر زیستآشنایی با مفاهیم مدیریت و تجارت کربن در محیط 11:50-11:30

 نماز و ناهار 13:00-12:00

 ی دیرشمهندس سحر  یسبز دانشگاه تیریو مد ستیزطیآموزش مح 13:20-13:00

 صحنه صابریمژده دکتر  های نوین در مدیریت پسماندآشنایی با استراتژی 13:45-13:25

 سلطان پوراکرم دکتر  زیستنقش زنان در حفاظت از محیط 14:10-13:50

 کرد محله رضیالدن دکتر  زیست انسانیآشنایی با قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط 14:35-14:15

 مهندس مهدی مجتهدی ها()تجربه مدیریت زیست بومی تاالب زیست و حفاظت مشارکتیآموزش محیط 15:00-14:40

 مهندس عباس علیزاده شوشتری ایرانی پیشرفت -آموزش محیط زیست در سند الگوی پایه الگوی اسالمی 15:20-15:00

16:00-15:00 

یه
ام

تت
اخ

 

 مدیر گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو یفخرنسرین دکتر 

 یریمحمد شب دیو ارائه گزارش توسط دکتر س یجمعبند


