
اعل م کارگاه های پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز 

سینما(اردیبهشت ماه در تهران  ۳۱تا  ۲۴این جشنواره از . برنامه کارگاه های پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز اعل م شد
.و همزمان در سراسر کشور برگزار می شود) فلسطین و مرکز فرهنگی هنری صبا

.۱5:۴8شنبه ۱۳95/۲/۲5  ·

به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم سبز، برنامه کارگاه های تخصصی که در رابطه با محیط زیست برای آگاه سازی مخاطبان
 :برگزار می شود و ورود به آنها برای عمو م رایگان است بدین شرح است

اردیبهشت ماه ۲5شنبه 

کارگاه آموزشی پرفسور کناپ   ۱5الی ۱۳ از ساعت  هم اندیشی اکوتوریسم و گردشگری پایدار با حضور فخرالسادات غنی کارگاه
در سالن شماره سه سینما فلسطین ۱7:۳0الی  ۱5:۳0از کشور آلمان در زمینه آب و جنگل از ساعت 

اردیبهشت ماه ۲6یکشنبه 

۱۱الی  9سمینار توسعه پایدار و محیط زیست با حضور دکتر محسن امامی از ساعت 

۱۳:۳0الی  ۱۱:۳0کارگاه هم اندیشی شهر سبز با حضور دکتر فرهاد احمدی، مهندس علی کرمانیان، دکتر گیتی اعتماد از ساعت 

الی ۱۴ دکتر خسرو ثاقب طالبی ، مهندس هاشم کنشلو از ساعت   هم اندیشی جنگل با حضور مصطفی خوشنویس، کارگاه
۱5:۳0    

اردیبهشت ماه ۲7دوشنبه 

9 دکتر مهدی کامیاب از ساعت   فاضل و سمینار و کارگاه هم اندیشی محیط زیست بین الملل با حضور دکتر علی اصغر محمدی
۱۱الی

۱5:۳0  الی ۱۱:۳0، دکتر داود حیات غیب از ساعت دکتر تقی فرور، خدیجه رضوی با حضور  کارگاه هم اندیشی ایمنی زیستی

۱8الی  ۱6کارگاه آموزشی عکاسی طبیعت با حضور کوروش پوربهزادی از ساعت 

اردیبهشت ماه ۲8سه شنبه 



با حضور) ۱۳تا  ۱۱ پنل گفتگو از  ، میزگرد و۱۱تا  9جلسه کمیته ملی تا از ساعت(تالب ها، جلسه عمومی کنوانسیون رامسر
۱۳الی  9اعضای کمیته ملی کنوانسیون رامسر، حسین رفیع و تشکل بچه های آب از ساعت 

-کارگاه هم اندیشی و پنل گفتگو ارائه پروژه های  /UNDP GEF SGP معرفی مدل مشارکتی پروژه های توسعه پایدار محلی
۱6الی  ۱۳:۳0با حضور لله دارایی از ساعت 

۱8الی  ۱6با حضور محمدرضا فرزاد از ساعت » پژوهش در مستندسازی«کارگاه آموزشی 

اردیبهشت ماه ۲9چهارشنبه 

۱۱الی  9سمینار پایش آلینده های محیط زیست با حضور دکتر شینا انصاری از ساعت 

    ۱۳:۳0الی  ۱۱:۳0سمینار کنوانسیون بازل و مدیریت پسماند با حضور دکتر ساناز ثابتی از ساعت 

    ۱5:۳0الی  ۱۴آموزش مشارکتی مدیریت مشارکتی پسماند با حضور تشکل زامیاران از ساعت

۱8الی  ۱6سمینار گفتگوی انسان و محیط زیست با حضور دکترهله پتگر از ساعت 

اردیبهشت ماه ۳0پنجشنبه 

    ۱۱:۳0الی  ۱0با حضور مهندس نسرین یاوری از ساعت» باغ های ایرانی، سرنوشت غم انگیز باغ های تهران« سمینار

 پنل گفتگو درباره تنوع زیستی، شکار، محیط بانی و مبارزه با حیوان آزاری با حضور هومن جوکار و انجمن کارگاه هم اندیشی و
الی  ۱۲یوز، هنرمندان حامی حیات وحش و حیوانات از ساعت


