
جایزه انجمن علمی خالق

بخش ویژه:حوزه رقابت

:مقدمه
 ایرانان و مسؤلین فرهیخته و شریف میهن عزیز و سرافرازمآینده سازان با سالم حضور نوباوگان، نوجوانان و.
 بر هم . ندشونگه داشته زمین، آب، هوا و انسان بازوهای به هم پیوسته حیات هستند که باید در تعادل و هارمونی

.خوردن یکی از این بازوها همه چارچوب فلسفه زندگی روی زمین را برهم می زند
 انسان جدی و قابل تأمل بدل شده، حاصل دخالت و بهره وری نامعقولمسأله بحران محیط زیست که امروزه به یک

نابودی و کشت پذیر خود را بهسکونتگاه امروزه این خطر وجود دارد که انسان زمین . از طبیعت پیرامون خود است
.بکشاند

 انی، در ابعاد جه-تصمیم گیرنده ها و سایر مردم-از نابودی مطلق محیط زیست، همه انسان هااحتراز  حال برای
اشته باشد و ملی و به ویژه در سطح محلی باید این واقعیت مهم را دریابند که پیشرفت و توسعه الزاماً روندی پایدار د

قیمت توسعه مردم معاصر نباید به. از ثمرات آن نه تنها نسل های حاضر، که نسل های آینده نیز بهره مند شوند
ه، حق همه چرا که توسعشود؛ نابودی و اضمحالل زندگی آیندگان که برای دفاع از حقوق خود فعالً حضور ندارند، تمام 

سعه در روند توشوند؛ باید مردم اعم از مرد، زن، پیر و جوان و کودک است و نه تنها همه باید از ثمرات آن بهره مند 
اهی است که به ، یک انتخاب نیست؛ بلکه تنها ر«توسعه پایدار»: پس می توان اظهار داشت. نیز مشارکت داشته باشند

یم، سهیم تمامی بشریت امکان می دهد در زندگی شرافتمندانه در این سیاره، یعنی تنها سیاره ای که در اختیار دار
.باشند

مجوز های الزم فعالیت آموزشی و فرهنگی درگرفتن 
قالب گروه های دانشجویی در مدارس ابتدایی پس از 

ارسال معرفی نامه از معاونت فرهنگی، اجتماعی و 
ید دانشجویی دانشگاه به وزارت علوم و فناوری، اخذ تأی

و معرفی نامه از وزارت علوم و فناوری جهت کسب مجوز
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و آموزش و پرورش

انجمن علم و فناوری و مشارکت دانشجویان
 مشارکت دانشجویان در تشکیل گروه های آموزش مبانی و اصول

مصرف صحیح با رویکرد محیط زیست به دانش آموزان و گذاشتن 
ای جلسات توجیهی برای اولیای آنها مشارکت دانشجویان در برنامه ه

توسعه ی پایدار کشور

اندیشیآزاد انجمن علم و فناوری و 
ط فراهم آوردن بستر مناسب جهت بررسی و نقد علمی مسائل محی

عه زیست و توسعه ی پایدار، تدوین طرح در زمینه ی محیط زیست و توس
ی های روز پایدار با استناد به منابع جدید و معتبر جهانی و تکیه بر فناور

جهت اطالع رسانی، فرهنگ سازی و اجرای طرح های ارزیابی شده با 
.باالترین راندمان

انجمن علم و فناوری و اخالق آکادمیک
مشارکت دانشجویان در آموزش و برنامه های توسعه ی پایدار نقش
ن بسزایی در ایجاد و افزایش انگیزه ی ملی آن ها در مشارکت و تدوی

برنامه هایی جهت توسعه ی کشور می شود این امر موجب مشارکت 
مک به بیشتر آنها در محافل علمی و ایجاد روحیه ی تولید علم شده که ک

سزایی در افزایش روحیه فعاالنه دانشجویان در فرآیند یاددهی 
ی یادگیری، تولید علم و کاهش فرمالیته در عین  التزام به روش ها
علمی تحقیق و پژوهش شده که در تحکیم اخالق آکادمیک نقش 

.بسزایی دارد

کارآفرینیو ترویج انجمن علم و فناوری 
تأسیس شرکت زندگی با فنون مطالعه و مطابقه به شماره ثبت  :

518069
ن پروژه تشویق دانشجویان به کارآفرینی با اشتغال زایی برای آنها ضم

های تقبلی انجمن و آموزش مهارت های مورد نیاز به صورت کامالً 
رایگان، مشارکت آنها در پروژه های کالن کشوری و توسعه ی پایدار

.کمک از فعالیت های اصلی انجمن علم و فناوری محسوب می شود

مقاومتیو اقتصاد علم و فناوری انجمن 
 درآموزشی هزینه، زمان و انرژی تولید و انتشار محصوالت کاهش

ای دسترسی محصوالت آموزشی دیجیتال تولیدی انجمن در فضضمن 
مجازی و کمک به حفظ سرمایه های ملی نظیر کاهش مصرف سوخت در 

ا در نتیجه ی عدم نیاز به شرکت های توزیع کاال، کاهش تخریب جنگل ه
ورنتیجه ی کاهش مصرف ورق و بهینه سازی وقت و نیروی جوانان کش

اساتیدمشارکت علم و فناوری و انجمن 
مساهمت اساتید محترم دانشگاه در اختیار منابع مورد نیاز دانش

الت پژوهان جهت دیجیتال سازی ضمن مشورت تخصصی در تولید محصو
با کیفیت باالتر علمی و همکاری در ترویج فرهنگ استفاده از این

محصوالت در آموزش های آکادمیک

بین المللیو تعامالت علمی علم و فناوری انجمن 
 فت اذن استفاده از پایگاه های معتبر و به روز بین المللی و دریاالزام

دی توسعه دهندگان جهت استفاده از پالگین های شبیه سازی سه بع
ی سبب کتب آکادمیک مطابق با جدید ترین مطالب و مطالعات بین الملل

ذاری آن تعامالت بیشتر بین المللی و همگامی با علم روز دنیا و مبنا گ
یابی به برای توسعه و پیشرفت علمی هرچه بیشتر مهین عزیزمان و دست

درجات رفیع علم و فناوری همراه شرکت در طرح های مشترک محیط 
زیستی

مفاخر انجمن علم و فناوری
ه تولید صدها ویدیو آموزشی شبیه سازی کتب درسی آکادمیک ب

شکل سه بعدی و دوبعدی
اول، تولید کتاب صوتی روش ها و فنون تدریس همراه با دفترچه ی جد

windowsو Android, iosعکس ها و نمودارها در نسخه های 
تالیف کتاب روش ها و فنون نوین مطالعه و یادگیری و ثبت آن در

آثاردفتر گواهی ثبت 9911وزارت فرهنگ و ارشاد تحت شماره 
دریافت نشان چوان ترین کارآفرینان آموزشی کشور در اولین 

جشنواره ملی کارآفرینی آموزشی

زداییمحروم و محرومیت مناطق 
ان ایجاد فرهنگ مصرف صحیح در جامعه و فراگیر شدن آن سبب امک

ش به بیشتر بهره مندی اجتماعات مناطق محرمد از این منابع بوده و نق
سزایی در محرومیت زدایی دارد 

 ه و انبودر بازار آن اقتصاد سازی منابع آموزشی و صرفه دیجیتال
طق عمده آنها در منااین محصوالت و انتشار مجازی سبب کاهش قیمت 

فا ایعلمی و فرهنگی نقش به سزایی در محرومیت زدایی شده و محروم 
کندمی 

لب گروه دانشجویی از دانشجویان داوطتشکیل 
آموزش اصول و مبانی مصرف صحیح به دانش

آموزان مقطع ابتدایی و برگزاریه جلسات 
توجیهی برای اولیای آن ها، آموزش موارد الزم 
به داوطلبان جهت آموزش موارد ضروری مطابق

اه روحیه ی دانش آموزان ابتدایی در قالب کارگ
های آموزشی و کسب حمایت اولیاء دانش 

آموزان طی جلسات توجیهی برای مداومت و 
.مؤثر واقع شدن طرح

آموزاندانشبهمصرفصحیحینحوهآموزش
ومفرحهایدورهباهمراهابتداییدوره

هاآنیروحیهمتناسب
دانشاولیاءبرایتوجیهیهایدورهبرگزاری
یدوگانگایجادعدمجهتابتداییمقطعآموزان
شدنواقعموثروهاآموزشتداومارزشی،

هاآن

مرحله ی دوم

مرحله ی آخر

«ِسنگ حک می مطلبی که در کودکی به انسان آموخته می شود، گویا بر روی« التَعلُُّمُ فی الصُِّغَر کَالنُّقشِ فِی الحَجَر
.ماندشود و تا پایان عمر، در ذهن او خواهد 

ادت به انجام کارهاى به بیان دیگر ع. فرد باید قلباً به مواردى متقاعد شود تا تمایالت درونى نسبت به آن پیدا کند
...  صحیح پیدا کند چه این که کسى او را در حال انجام آنها ببیند یا نبیند

زرگسالی داشته به گفته محققان، تجارب احساسی دوره کودکی فرد می تواند تاثیرات بلندمدت بر عملکرد دوره ب
اسب مصرف در کودکی بسیار آسان تر از تغییر عادات نامنصحیح آن جایی که یادگیری عادت های باشد و از 

م زیستن و در کودکان کمک شایانی به ایجاد فرهنگ سالصحیح مصرف در بزرگسالی است؛ آموزش اهمیت مصرف 
هت الزم، جما در این میان با تشکیل گروه های دانشجویی و برگزاری کارگاه های . کندحفظ محیط زیست می 

ا ایجاد آموزش به دانش آموزان مقطع ابتدایی بر آنیم تا ببه دانشجویان داوطلب برای مورد نیاز آموزش مسائل 
سهیم مصرفی به ارتقاء و بهبود عادت های مصرفی دانش آموزان و کمک به حفظ محیط زیستصحیح عادت های 

.باشیم
هی برای این مهم با تدارک جلسات آموزشی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی در مدارس و برگزای جلسات توجی

.اولیای با حمایت، همکاری و همت دیگر نهادهای فعال در این حوزه میسر است

انرژی
اکز پایه گذاری تاسیسات تولید انرژی پاک در مر

آموزشی نظیر دانشگاه ها و مدارس برای تأمین 
ع در انرژی جهت تقویت فرهنگ استفاده از این مناب
نرژی تاسیسات، خانه ها و مراکز مختلف برای تامین ا

اشی پاک و کاهش میزان تولید آالینده های محیطی ن
از سوخت های فسیلی و جلوگیری از هدر روی 

انرژی

کاهش آسیب دیدگی و فرسایش خاک
ی در ایجاد فرهنگ کشت سبزیجات و میوهای مصرف

باغچه ها و گلخانه ها خانگی 
جات و تحکیم فرهنگ تدارک گلخانه ی کاشت سبزی

عت میوه های مصرفی در سطح اماکن مسکونی با زرا
در محیط دانشگاه و مدارس در سطح خرد

آلودگی هوا 
یکی و تحکیم فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه ی مکان

ضور پاک نظیر دوچرخه از کودکی با تشویق آن ها به ح
با دوچرخه و نصب سازه هایی جهت در مدارس 

گذاشتن و قفل دوچرخه های دانش آموزان در آن

آب 
جاد عرضه در نتیجه ی کاهش تقاضای آب با ایکاهش 

حکیم الگوهای مناسب مصرفی مناسب در کودکان با ت
ی ارزش های بنیادی محیط زیستی  زمینه ی مناسب

اسب برای تدوین برنامه های توسعه ای با رویکرد من
محیط زیستی در آینده را ایجاد می کند که از 
أثیر جلوگیری از ایجاد بحران های آبی کشور بسیار ت

.گذار است

کاهش خسارت تنوع زیستی 
گونه گیاهی دارد و زیستگاه پستانداران بزرگ مانند یوزپلنگ آسیایی، گوزن زرد ایرانی و گور خر آسیایی 7600گونه جانور مهره دار و 1130بیش از ایران 

درصد گونه گیاهی در لیست قرمز سازمان ملل ۲درصد جمعیت جانوری و 10است؛ اما انقراض انواع و گونه های گیاهی و جانوری در ایران شدت یافته و هم اکنون 
در جهت کاهش اتکای بیش از حد به -مانند اکوتوریسم-قرار دارند مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی و ایجاد معاش جایگزین برای جوامع روستایی

رض انقراض و ایجاد معبرداشت ناپایدار از منابع طبیعی در کاهش فشار وارد شده بر زیستگاه ها موثر خواهد بود که با آموزش های مربوط به گونه های بومی و در
ر به دانش یداروحیه ی حفاظت از این ثروت های ملی و معرفی جاذبه های گردشگری محل سکونت و دیگر مناطق ایران با رویکرد اقتصادی در قالب توسعه ی پا

.آموزان دوره ابتدایی کمک شایانی به حفظ تنوع زیستی کشور کررده ایم

علم و فناوری انجمن 
و محیط زیست

ایر حفظ منابع طبیعی و ذخ
ملی در ضمن ایجاد فرهنگ 

ازی مصرف صحیح دیجیتال س
منابع آموزشی و کاهش 

مصرف ورق، سوخت، آب، 
هدر رویی انرژی، تولید 
آالینده های محیطی و 

جلوگیری از افزایش انرژی
گرمایشی زمین 

ی به ایجاد فرهنگ استفاده از کود میکروب
جای شیمیایی در جهت اعتالی کیفیت

گیاهان و انسان ها در کنار جلوگیری از 
آلودگی خاک آب و هوا  و حفظ تنوع 
زیستی  و جلوگیری از هدر روی انرژی
برگزاری کالس های آنالین آموزشی 

مرحله ی اول

اهمیت آموزش ارزش های اخالقی به کودکان
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انجمن علم و فناوری و چالش های زیست محیطی


