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 نام خدابه

 دوست عزیز سالم
 ه باشید.ژایی حضور در این دوره ویشدگان نهره جامع سیپا در خدمت شما هستیم و امیدواریم شما جزو پذیرفتهخوشحالیم که در دوبسیار 

 :با هم مرور کنیم االزم است که نکاتی ر ،شروعبرای 

 

  ارزیابی  امکان ،دشتر باپاسخهای شما کاملت هر چه اسایید و فرم پیوست را با دقت و حوصله تکمیل کنید. بدیهی به طور کامل مطالعه بفرمالب زیر را مطلطفا

 بهتری را به تیم تسهیلگری خواهید داد.

  کنشگران و کارشناسان حوزه مدیریت تاالبها مواجه شد و درخواستهای فراوانی که در اندیشی مقدماتی که با استقبال فعاالن و از برگزاری موفق کارگاه همپس

شبکه تشکلهای محیط  ،با موافقت و تسهیلگری سازمان حفاظت محیط زیست ،دریافت شد جهت برگزاری دوره جامع سیپان کارگاهها آاز برگزاری حین اجرا و پس 

 به سرعت فراهم شد. ،مقدمات برگزاری این دوره ،اندیشی تاالبی کشوررخانه همزیست و منابع طبیعی کشور و دبی

  ریزی و اجرای معطوف به برنامه ،کلیه تالشهای تیم اجرایی و حامیان برگزاری این دوره ،ستانه پنجاهمین سالگرد کنوانسیون رامسر هم هستیمتوجه به اینکه در آبا

 اجرایی شود. ،به عنوان بخشی از دوره جامع ،هایی در نقاط مختلف کشورها و برنامهفعالیت ،سریع و منظم این دوره شد تا همزمان با این رویداد بزرگ و مهم جهانی

  گواهینامه رسمی دوره جامع سیپا را  ،امتیازات الزم را کسب نمایند ،شدهد بر اساس شاخصهای تعیینبتوانن ،نآکه پس از حضور در دوره و گذراندن موفق کسانی

 دریافت خواهند نمود.

  سه مرحله اصلی ذیل را طی خواهیم کرد ،ما در کنار هم ،یپادوره جامع سدر: 

  مفاهیم اصلی و چرایی سیپابخش 

  اهموختهآهای اجرایی و درسهژپروبخش 

  هادوین چارچوبتها و بررسیبخش 

  و  برگزار خواهد شدحداقل دو جلسه  ،هر هفته ،الذکر را در کنار هم خواهیم گذراند که بر این اساسسه مرحله فوق ،ساعته 3جلسه  11 طی ،این دورهدر

بدیهی  ؛به انجام رسانند ،با جدیت و دقتمربوط به هر مرحله را های و تمرینکه در همه جلسات به طور کامل شرکت نموده و تکالیف کنندگان موظف هستند شرکت

 .در طول برگزاری دوره است ،تانکیفیت حضور و فعالیت ،و اعطای گواهینامه دوره ماست مهمترین شاخص جهت ارزیابی شا

 شوددریافت می ،بت نیست و طبق جدول ذیلثا ،شده در دورهاست که برای مخاطبان پذیرفته ریال (یک میلیون و هفتصد هزار) 000/700/1 ،دوره جامع سیپاریه شه: 

 

ف
دی

ر
 

 به ریال مبلغ شهریهمیزان  دورهمخاطب 

 000/850 ءبهانیم نهاد فعال در بخش تاالبمردم یهاسازمان 1

 000/850 ءبهانیم ستیز طیکارشناسان مرتبط سازمان و ادارات تابعه مح 2

 000/850 ءبهانیم کارشناسان طرح حفاظت از تاالبها 3

 000/700/1 ءبهاتمام پایجامع و س تیریمد یهابرنامه مانکارانیمشاوران و پ 4

 0 رایگان یتاالب یبرداران محلو  بهره یتاالب یمحل/یجوامع بوم 5

 000/850 ءبهانیم یگرودار تاالب یدولت یکارشناسان نهادها 6

 0 رایگان و خبرنگارانرسانه فعاالن  7

 000/850 ءبهانیم مرتبط یهارشته انیدانشگاه 8

 000/850 ءبهانیم یفعاالن تاالب 9

 000/700/1 ءبهاتمام مرتبط با تاالب یبرداربهره یشرکتها 10

 
  تیم اجرایی با شما تماس خواهد گرفت و نحوه واریز  ،شدگان باشیدجزو پذیرفتهلطفا پرسشنامه را با دقت تکمیل کنید. چنانچه  ،سپاس از توجه و صبوری شمابا

 تان خواهند رساند.نام را به اطالعشهریه و تکمیل مراحل ثبت

  اپ پیام بگذاریدتماس بگیرید با در واتس  09377989583دریافت اطالعات بیشتر میتوانید با شماره  برای. 

 

و پیروز باشیدموفق 
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 پرسشنامه
 های ذیل ارسال بفرمایید:شده را به هریک از نشانیو فرم تکمیل صفحه را با حوصله و دقت تکمیل بفرمایید 3لطفا هر 

 
 
 

 الزامی است دار،های ستارهپرکردن بخش

 

  

 اطالعات شخصی

 ⃝زن      ⃝مرد  *جنسیت:  *تاریخ تولد:  *نام و نام خانوادگی:

 *شماره همراه:  *: روستا  *:شهر  *:استان
 

 *(Email):آدرس رایانامه  شماره تلفن ثابت:

  *:نشانی

  :نام واحد تحصیلی  *:تحصیلیرشته  *:میزان تحصیالت

 □عالی   □خوب   □متوسط    □کم   □آشنایی ندارم  *: میزان آشنایی با زبان انگلیسی

  : چنانچه با زبان خارجی دیگری آشنایی دارید، نام و میزان آن را ذکر کنید

علمی، آموزشی و مهارتی دیگری های چنانچه دوره

 *اید، نام و تارخ آن را ذکر کنید:را گذرانده
 

دانش کامپیوتری و ابزار اختصاصی 

 :فعالیت در فضای مجازی

 ⃝اجتماعی هایشبکه/ شبکه

  آدرس:

  آدرس:

  آدرس:

  آدرس: ⃝وبسایت/وبالگ 

  نام و میزان مهارت: ⃝نویسی برنامه

  نام و میزان مهارت: ⃝های کامپیوتریتوانمندیسایر 

 مهارتهای ارتباطی و اجتماعی:

نویسندگی و پژوهش )مقاله، کتاب، 

 ⃝...(  ویادداشت 

گرافیک، طراحی، نقاشی، هنرهای دستی، 

 ⃝نمایشی و تجسمی 

ای مهارت حرفه

 ⃝ورزشی 

 مهارت موسیقی
⃝ 

 مهارت مدیریت

 ⃝های اجتماعی شبکه

 تسهیلگریمهارت 
⃝ 

 مهارت مذاکره
⃝ 

ها و سایر مهارت

 های فنی شغلی:توانمندی

 

 :ضاامو تاریخ                                                          :و نام خانوادگینام 
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 اطالعات اولیه

 *کنید؟را نمایندگی میهای ذیل کدام یک از گروه

 نهادسازمان غیردولتی یا مردم
(NGOs ،CBOs ،CSOs )... و 

⃝ 

 نهادها و سازمانهای بخش دولتی
⃝ 

 دهیار/ شهردار/ شورای اسالمی
⃝ 

 نام سازمان:

 زمینه فعالیت:

 سمت در سازمان:

 نام سازمان:

 

 سمت در سازمان:

 عنوان:

 

 نام مکان مسؤولیت:

 گردشگریحوزه گردشگری و بوم
⃝ 

 بردار محلی ) کشاورز، دامدار، زنبوردار، ... (بهره
⃝ 

 جامعه علمی و دانشگاهی
⃝ 

 نام سازمان یا حوزه فعالیت:

 عنوان شغلی:

 :شهر/روستا/محلهنام 

 :عنوان شغلی

 

 :نام شهر/روستا/محله

 عنوان رشته تخصصی:

 

 :نام واحد دانشگاهی

 ها و نهادهای دینی و مذهبیبخش
⃝ 

 / نویسندگان هنرمندانورزشکاران / 
⃝ 

ها و / بنگاه خدمات/  بخش تولید صنعتی

 های تجاری اقتصادیشرکت
⃝ 

 :عنوان موقعیت مذهبی

 

 :محل فعالیت

 :رشته ورزشی/هنری عنوان

 

 :محل فعالیت

 :نام بخش صنعتی یا خدماتی

 زمینه فعالیت:

 :مکان فعالیت

های مدیریت مشاوران و پیمانکاران برنامه

 جامع و سیپا
⃝ 

 کنشگران مستقل
⃝ 

 رسانه و خبرنگاران
⃝ 

 مجموعه: نام

 :فعالیت مدت

 :مکان فعالیت

 زمینه فعالیت:

 :فعالیت مدت

 :مکان فعالیت

 :رسانه نام

 :فعالیتتخصصی زمینه 

 :فعالیت مدت

 ⃝ها سایر بخش

 مکان فعالیت:            عنوان فعالیت:                                                                  مدت فعالیت:                                   
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 * ها و نظرات شما:نمایه دیدگاه

 * دارید؟ آگاهی، برنامه مدیریت سیپا موضوع نسبت به میزانچه تا فکر میکنید 

 خیلی زیاد تا حدودی آگاهی ندارم

 * دانید؟می اثرگذاری چقدر دارای های مدیریت سیپابرنامهارتقاء اجرای مطلوب و خود یا سازمان خود را در 

 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم بدون اثر

 * دانید؟می قدرت چقدر دارای های مدیریت سیپابرنامهارتقاء اجرای مطلوب و خود یا سازمان خود را در 

 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم بدون قدرت

 * ؟داریدانگیزه  های مدیریت سیپا برنامهارتقاء اجرای مطلوب و در زمینه ، چقدر تانشما یا سازمانکنید فکر می

 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم انگیزهبدون 

های تجربیات، عملکرد، سابقه، دانش تخصصی یا مطالعه اختصاصی خود را در زمینه مدیریت تاالب یا اجرای برنامه

 * مدیریت جامع و یا سیپا بیان کنید

 مکان فعالیت تاریخ اجرا عنوان فعالیت ردیف
 نوع فعالیت

 توضیحات
 مشارکتی مستقل

1       

2       

3       

 * مورد ( 3کدامند؟ ) حداکثر های مدیریت جامع و سیپا قرار دارند، ی که پیش روی اجرای مطلوب برنامهاز نظر شما موانع و مشکالت

1) 2) 3) 

 * ؟دندر چه وضعیتی قرار دار های کشوربتاالدر دیدگاه شخصی شما، 

 در وضعیت غیرقابل احیاء در وضعیت بحرانی مرز تخریبدر  در وضعیت خوب  در وضعیت عالی

مدیریت مطلوب تاالب و یا اجرای اگر همین امروز کلیه موانع و مشکالت رفع شده باشند، شما کدام اقدام فوری را در منطقه خود، در راستای 

 * دهید؟انجام می مطلوب برنامه جامع مدیریت

  

 * دارید؟را در کدام یک از موارد زیر آوری و کنترل تخریب سرزمین های ارتقاء توان تابفعالیت در برنامه بهکنید توانایی و عالقه فکر می

های آموزشی و فعالیت

 ترویجی

کمک به تجهیز 

 مالیمنابع

 حضور در جوامع

 بومی و محلی
عملیات و اقدامات  تدوین برنامه

 اجرایی

 ارتباطات و تبلیغات

 


