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گزارش دوره آموزشى زنان تسهيلگر روستايى تاالب پريشان 

آبان 1389

Report on Training LP Weman Facilitators

«طرح حفاظت از تاالب هاى ايران» 



 تاالب پریشان یروستای زنان تسهیلگرآموزشی دوره گزارش 

نفرازتسهیلگران 88با حضور کارشناس شهرستان آقای دهقان وخانم پزشکیان ازفرمانداری و  81/1/18درتاریخ 

 کارگاه آموزشی در مرکز خدمات فامور برگزار گردید.

اعتبارات خردتسهیلگران توضیحاتی به تسهیلگران ابتدا خانم روح زمین ضمن خوش آمدگویی  درارتباط با صندوق 

 ارایه نمودند وسپس به سواالت آنان پاسخ داده شد.

 دو نقشه تهیه شده بود توسط تسهلیگران "باتوجه به اینکه قبال 

 نقشه روستادرحال حاضر  -8

 سال آینده  5چشم انداز نقشه  -2

سال طرح ها وپروژه های قابل اجرا درروستا  5م اندازدر نقشه چشبه دو گروه تقسیم شوند و ازآنان خواسته شد

وهرکدام رامشخص نموده وسپس پروژه های به صورت ذهنی وهمچنین از طریق ماتریس زوجی اولویت یندی کنند

ازگروه ها توضیحاتی در ارتباط با کارخود ارایه نمودند وقرارشد هرکدام ازتسهیلگران این کاری تمرینی را با 

خودانجام دهند وحداقل برای اجرا دوپروزه قابل اجرا درروستا توسط زنان روستا برنامه ریزی نموده زنان،روستایی 

 ودرجلسه بعد ارایه نمایند



 

 

 

 



 

باحضور تسهیلگران بخش فامور کارگاه آموزشی درمرکزخدمات نرگس زار برگزارگردیدوتسهیلگران  25/1/18درتاریخ 

قابل اجرا ) مانند جمع آوری زباله ، پروژه گزارشی ازجلسه هایی که بازنان روستایی داشتند ارایه نموده وهرکدام دو 

ن روستایی دوره های مورد نیاززنان و....( انتخاب کرده اند فضای سبز پارک محلی، تشکیل صندوق اعتیارات خرد زنا

. سپس به سواالت آنها پاسخ داده شدو در ارتباط با صندوق اعتبارات خرد که بامشارکت زنان روستایی انجام شود 

 .زنان روستایی توضیحاتی داده شد

 

 



 

 

 



 

 

  



 به نام خدا

 گزارش اجرای طرح تسهیلگران 

 جلسه ای با حضور خانم  روح زمین کارشناس مسئول امور زنان وآقای مهندس دهقان 82/6/28روز یکشنبه مورخ 

 س امور زنان شهرستان کازرون  و خانم پزشکیان نماینده فرمانداری شهرستان کازرون در مرکز ترویج خدماتاکارشن

 روستای اطراف 11نفر از زنان روستایی از  11زار شهرستان کازرون برگزار گردید که تعداد  کشاورزی روستای نرگس

 تاالب پریشان نیز در ان جلسه حضور داشتند.

 خواستند که خود را معرفی نمایند. اعضای جلسهابتدا خانم روح زمین  جلسه را با نام خدا آغاز کردند و از 

 شدصحبت  ن و موارد ذیل پس ازآن درارتباط با طرح تسیهلگرا

 معنی ومفهوم تسهیلگر 

 اهداف اجرای طرح تسهیلگران 

 وظایف تسهیلگران 

 حمایت ازتسهلگران باتوجه که حقوق ودستمزد دریافت نمی کنند 

 زن صندوق اعتبارات خرد تسهیگران 

روستای نرگس خدمات درمرکز  هرماه  11 تسهیلگران وقرارشد جلسه پس ازآن به سواالت اعضای شرکت کنند پاسخ داده

تسهیلگران بایستی  تا روز مزایا و...صحبت گردید. ,    وظایف ,اهداف, سپس در مورد صندوق تسهیلگران .برگزار گرددزار

ود اقدام  به افتتاح حساب در یکی از شعب بانک کشاورزی محل زندگی خهیئت مدیره صندوق انتخاب و 11/6/28چهارشنبه 

 نمایند

درحال حاضر و راروستا  نقشهبرای شروع فعالیت اطالعات روستای خودرا جمع آوری و  که واسته شدازتسهلیگران خ سپس

در کارگاه 11/6/28درجلسهو وهمچنین نقشه روستا قبل از خشک شدن تاالب وبعداز آن رسم نمایندسال آینده  1چشم انداز 

 نمایند.استان و شهرستان برگزار می گرددارائه  –کزی توانمندسازی زنان روستایی درتوسعه پایدارکه باحضورمسئولین دفترمر

 و جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت روح زمین پاسخ داده شد در پایان به پرسش های افراد توسط خانم

 



 

 

 



به شهرستان کازرون عزیمت  زنان روستایی درتوسعه پایدار اعضای شرکت کننده درکارگاه توانمندسازی 11/6/28مورخ در

هاشمی مسئول ترویج شهرستان کازرون به بیان اهداف واهمیت  اقای مهندس مجید نمودند که پس از تالوت آیات قرآن

جلسه پرداختند سپس آقای مهندس کاظمی مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی ضمن خوشامد گویی به افراد 

سخنرانی مفصلی را  IPMیت غذایی، محصول سالم وکشاورز سالم وبه طور کلی طرح حاضر در جلسه در خصوص مساله امن

نفر از زنان روستایی 11ارائه نمودند. الزم به ذکر است در کارگاه آموزشی که در شهرستان کازرون برگزار گردیدتعداد 

آب و خاک، گیاهپزشکی، محیط زیست و  نفر از نمایندگان کشاورزان پیشرو، کارشناسان ترویج، امور زنان،11تسهیلگر، تعداد 

مشاور بین المللی امور اقتصادی و اجتماعی طرح تاالب های UNSTED  MIKEبهداشت حرفه ای شهرستان کازرون آقای 

ومزایای آن وهمچنین تجاربی را که در سایر کشورها از جمله هند،چین IPMایران حضور داشتند. که ایشان در خصوص 

متشکل از یک نفر افراد حاضردرجلسه به پنج گروه د ارائه نمودند. سپس آقای مهندس شریفی مقدم و.....کسب کرده بودن

تسهیلگر زن روستایی، یک نفر کارشناس بهداشت حرفه ای، یک نفر کارشناس محیط زیست،یک نفر کارشناس ترویج تقسیم 

سهیلگران درمورد گذشته، حال و آینده روستای که هر کدام ازت نقشه هاییکردند واز تمامی گروهها خواستند تا در خصوص 

و راهکارهایی را ارائه نمایند ودر آخر هر یک از تسهیلگران  مشخص خود و تاالب پریشان ترسیم کرده بودند مسائل، مشکالت

 وتسهیلگراولین فعالیت خودرا به خوبی اجرا نمودند.توضیح مطالب خود پرداختند. به

 برگزار میگردد 81/2/28و 12/2/28وزشی درمورخ قابل ذکراست ادامه کارگاه آم



  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



 

 

 



 

 

  




