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دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا

ردیف

لیست برنامه های آموزشی و آگاهسازی عمومی -تخصصی دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا  -سال 59
عنوان برنامه

زمان برگزاری

1

نشست علمی تغییر اقلیم و مخاطرات سالمت

 32تیرماه
ساعت  10:11الی 10:11

3

دوره آموزشی تهیه موجودی انتشار گازهای گلخانهای استانهای
کشور

مردادماه
(تاریخ دقیق متعاقبا اعالم
خواهد شد)

2

همایش رونمایی سند راهبردی تغییر اقلیم کشور

ارائه کننده

مکان

مخاطبین

برگزارکننده

تیرماه 59
دکتر اردالن

سالن سرو سازمان
محیط زیست

دانشجویان و کارشناسان

دفتر طرح

مردادماه 59
دفتر طرح

متعاقبا اعالم خواهد شد

کارشناسان ادارات کل محیط
زیست استانها

دفتر طرح

شهریورماه 59
شهریورماه
(تاریخ دقیق متعاقبا اعالم
خواهد شد)

دفتر طرح

سالن همایش سازمان
محیط زیست

مدیران ،کارشناسان سازمان و
سایر دستگاهها ،مراکز علمی و
دانشگاهی

دفتر طرح ،حوزه ریاست
سازمان و معاونت انسانی

0

دوره آموزشی دانش تغییر اقلیم ،روشهای سازگاری و
سیاستهای کاهش انتشار

شهریورماه

دفتر طرح

اداره کل محیط زیست
یکی از استانها
(استان محل برگزاری
متعاقبا اعالم خواهد شد)

کارشناسان اداره کل محیط
زیست استان مربوطه و سایر
کارشناسان دستگاههای مرتبط

دفتر طرح

5

سمینار ارائه نتایج سیاستهای کاهش انتشارگازهای گلخانهای در
بخشهای مختلف کشور

 11و  13مهرماه
ساعت  0:21الی 13

مهرماه 59
مسئولین گروههای کاری
سیاستهای کاهش انتشار
سومین گزارش ملی کشور
آبانماه 59
1

سالن همایش سازمان
محیط زیست

مدیران،کارشناسان ،دانشجویان و
اساتید

دفتر طرح

www.climate-change.ir

ردیف

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
عنوان برنامه

زمان برگزاری

ارائه کننده

مکان

مخاطبین

برگزارکننده

0

همایش روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی

آبانماه
(تاریخ دقیق متعاقبا اعالم
خواهد شد)

دفتر طرح
با همکاری
سازمانهای مردم نهاد

سالن همایش سازمان
محیط زیست

عموم مردم ،کارشناسان،
دانشجویان و سازمانهای مردم
نهاد

دفتر طرح ملی ،سازمانهای
مردم نهاد

7

نشست علمی ارزیابی جنبه های حقوقی تغییر اقلیم

 30آبانماه

اساتید دانشکده حقوق
دانشگاه تهران

دانشکده حقوق دانشگاه
تهران

کارشناسان و دانشجویان

دفتر طرح
و دانشکده حقوق دانشگاه
تهران (پژوهشکده انرژی و آب)

0

سمینار ارائه نتایج آسیب پذیری و روشهای سازگاری با تغییر
اقلیم در بخشهای مختلف کشور

31و  33آذرماه
ساعت  0:21تا 13

9

نشست علمی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شیالت

 1دیماه
ساعت  10:11الی 10:11

11

همایش رونمایی سومین گزارش ملی تغییر اقلیم کشور

 31بهمن ماه

آذرماه 59
مسئولین گروههای کاری
آسیبپذیری و روشهای
سازگاری تغییر اقلیم
سومین گزارش ملی کشور

سالن همایش سازمان
محیط زیست

مدیران ،کارشناسان ،دانشجویان
و اساتید

دفتر طرح

دیماه 59
دکتر عوفی

سالن سرو سازمان
محیط زیست

کارشناسان و دانشجویان

دفتر طرح

بهمنماه 59

دفتر طرح

3

سالن همایش سازمان
محیط زیست

مدیران و کارشناسان سازمان
محیط زیست و سایر دستگاهها،
پروژههای بینالمللی ،سازمانهای
مردم نهاد ،دفتر عمران ملل
متحد و اساتید دانشگاهها

دفتر طرح و معاونت انسانی
سازمان

