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 استفاده از انرژي پارك

در مرکز  kw20دریافت پروانه احداث نیروگاه خورشیدي  -

  آموزش عالی کاشمر.

نصب پروژکتورهاي خورشیدي جهت تامین روشنایی مورد نیاز  -

  محوطه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نصب پروژکتورهاي خورشیدي جهت تامین روشنایی 

  مورد نیاز محوطه مرکز آموزش عالی کاشمر

از نوع  ) VAWTطرح ساخت توربین بادي محور عمودي ( -

ساوونیوس جهت استحصال انرژي الکتریکی از انرژي بادي ناشی 

ها در بلوار سید مرتضی، توسط محققان مرکز از حرکت اتومبیل

  کاشمر.آموزش عالی 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  طرح ساخت توربین بادي محور افقی ساوونیوس، 

  توسط محققان مرکز آموزش عالی کاشمر.

  بهینه سازي مصرف انرژي 

  الف)کنترل سیستم روشنایی و برق مصرفی

 در بیرونی هايچراغ خاموشی از اطمینان و روشنایی کاهش -

  روز. طول

 جهت سقف و دیوارها سقفی، هايچراغ پنجره ها، کردن تمیز -

  روشنایی. سیستم کارآیی افزایش

 افزایش جهت روشن هايرنگ با هاسقف و دیوارها آمیزيرنگ -

  روشنایی. سیستم بازدهی سطح

   .مصرف پر هايالمپ جاي به مصرف کم هايالمپ جایگزینی  -

جایگزینی پروژکتورهاي قدیمی پرمصرف در سالن ورزشی با  -

در سالن همایش  LED  هايچراغ از استفاده .LEDپروژکتورهاي 

  ساز مسیح دانشوري مرکز آموزش عالی کاشمر.تازه

  .SMDتعویض پروژکتورهاي قدیمی با  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساز در سالن همایش تازه LED هايچراغ از استفاده (الف)

 جاي به مصرف کم هايالمپ دکتر مسیح دانشوري، (ب) جایگزینی

  مرکز آموزش عالی کاشمر.مصرف،  پر هايالمپ
  

  ساختمان اداري براي مجزا مصرفی برق کنتورهاي اجراي -  

  . آموزشی تعرفه به آنها تعرفه تغییر ها وو ساختمان کالس

 در برقی مصرف پر وسایل از استفاده عدم و حداکثري دقت  -

  برق.   مصرف اوج ساعات

  طبیعی.  نور از بیشتر استفاده جهت کار محل بازآرایی  -

  .روشنایی کنترل حسگرهاي نصب - 

 بیرون فضاهاي روشنایی جهت فتوسل سیستم از استفاده - 

  ها. ساختمان

 سقفی هايروشنایی در سفید و زرد نور ترکیب از کارگیريبه - 

  فضاهاي آموزشی.  و اداري مراکز وها کالس کلیه در

  .طبیعی روشنایی و نور از استفاده  -

  برق. هايپست ايدوره سرویس  -
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 استان برق نیروي توزیع ازشرکت برق مصرف اطالعات اخذ  -

  مصرف. میزان کنترل ریزيبرنامه جهت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جایگزینی  ، (پ)SMDتعویض پروژکتورهاي قدیمی با (الف) و (ب) 

  ، LEDپروژکتورهاي قدیمی پرمصرف در سالن ورزشی با پروژکتورهاي 

  مرکز آموزش عالی کاشمر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(الف) و (ث) استفاده از نور طبیعی، (ب) استفاده از سنسور فتوسل جهت 

  روشنایی محوطه، (پ) استفاده از سنسور حرکتی، (ت) کاهش روشنایی

  هاي روشن، مرکز آموزش عالی کاشمر.آمیزي با رنگدر روز و رنگ

ستم هاي حرارتی، برودتی و تهویه      سی ب)کنترل 

 مطبوع

  در موتورخانه.  به سوخت به هوا نسبت کنترل  -

  . موتورخانه کامل کاريعایق  -

  

  

  

  

  

  

  کاري کامل موتورخانه در مرکز آموزش عالی کاشمر.عایق

  

  . موتورخانه هايدیگ کامل گیريرسوب - 

   .مشعل و دیگ ظرفیت انتخاب رعایت تناسب  -

 در موتورخانه ايدوره و شده ریزيبرنامه کنترل و بازرسی - 

 انرژي. مصرف کاهش راستاي

 بازگشت ازسیستم استفاده با مصرفی آبگرم مصرف کاهش  -

  .موتورخانه در مصرفی آبگرم

 گرمایش. و سرمایش تجهیزات ايدوره هايسرویس انجام   -

هاي گرمایشی و سرمایشی در تنظیم دماي داخلی براي سیستم  -

مبحث محل حضور افراد بر اساس حدود مجاز مشخص شده در 

   مقررات ملی ساختمان. 19

  ضروري.  غیر مواقع و شب در سرمایش سیستم کردن خاموش -

  ها. موتورخانه مستمر فنی معاینه انجام -

 از استفاده و مشعل ورودي هواي به سوخت نسبت تنظیم -

  استاندارد.  هايمشعل

  ها. مشعل به گرم هواي تزریق -

 مواقع و تعطیالت در گرمایشی هايسیستم کردن خاموش -

 .غیرضروري

  ج)کنترل تجهیزات و نحوه استفاده از آن ها  

صب  - ستم اجراي و ن سیون سی  به مکاتبات انجام و اداري اتوما

  الکترونیکی.  طور

  مصرف.  کم ديسیال مانیتورهاي از استفاده  -

  کاغذ.  روي دو از بهینه استفاده  -

سناد پرینت کاهش -  سخه با امکان حد تا جایگزینی و ا  هاين

  الکترونیک.

  . )کامپیوتر روي بر دریافت(دریافتی  هايفکس پرینت عدم  -

  .دیجیتال قالب در مطلب انتشار  -

  مرکز. مختلف درنقاط سیم بدون اینترنت شبکه سازيفعال  -

ستفاده  - ضروري  رو یک باطله کاغذهاي از ا سفید در مکاتبات 

  داخلی مرکز. 

  مشترك. صورت به پرینترها از استفاده  -

ستفاده -  سب داراي تجهیزات از ا شتر بازدهی با انرژي برچ  بی

  .کمتر مصرف و 

ــتفاده -  ــتگاه از اس ــکتر، ( چندکاره هايدس  فکس، چاپگر، اس

  کاره. تک هايدستگاه جاي به کپی،..)

  .اتوماسیون سامانه رسانی روزبه و افزارينرم ارتقاء - 
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  مدیریت مصرف آب

 استفاده از جت آب جهت شستشو کف آشپزخانه.  -

اســتفاده از شــیر یکطرفه در محل شــســتشــوي ظروف جهت  -

  کنترل بهتر مصرف آب.

شو جهت کاهش  -     ست ش سینک قبل از  ساندن ظروف در  خی

 مصرف آب.

ــتم اجراي - ــیس ــب مدیریت جهت ايقطره آبیاري هايس  مناس

  دانشگاه. سبز فضاي در آبیاري

ـــبانه جهت کاهش تلفات تبخیر در مدت انج -      ام آبیاري ش

 آبیاري.

ـــرف آب در مکانهاي  -     ـــب کنتور جهت پایش میزان مص نص

 مختلف (آشپزخانه و فضاي سبز).

کاشت گیاهان با مصرف آب کم در سطح دانشگاه (درختان  -     

 بید، سنجد، زیتون و گل رز).

ـــی کارگاه برگزاري -      ـــنل براي آموزش  مدیریت جهت پرس

  سبز. فضاي و آشپزخانه مانند پرمصرف مکانهاي در آب مصرف

صرف کنترل جهت تعادلی مخزن اجراي -  آبی کولرهاي در آب م

  تابستان. در

ـــکی برابر در مقاوم گیاهی هايگونه تکثیر و تولید -  آلوئه( خش

  دانشگاه. گلخانه در) اسفناج( شوري و) ورا

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

جت آب جهت شستشو کف آشپزخانهاستفاده از   

مرکز آموزش عالی کاشمر   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  خیساندن ظروف در سینک قبل از شستشو جهت کاهش مصرف آب، 

  مرکز آموزش عالی کاشمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آبیاري مناسب مدیریت جهت ايقطره آبیاري هايسیستم اجراي

  دانشگاه، مرکز آموزش عالی کاشمر سبز فضاي در

  

  

  

  

  

  

  

  
  کاشت گیاهان با مصرف آب کم در سطح 

  آموزش عالی کاشمر مرکز
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تابستان،  در آبی کولرهاي در آب مصرف کنترل جهت تعادلی مخزن اجراي

  مرکز آموزش عالی کاشمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ورا آلوئه( خشکی برابر در مقاوم گیاهی هايگونه تکثیر و تولید

  مرکز، آموزش عالی کاشمر گلخانه در) اسفناج( شوري و

  مدیریت پساب

اجراي سپتیک تانک جهت تصفیه فاضالب آشپزخانه و استفاده  -

  مجدد در فضاي سبز.

 آوري آب باران جهت استفاده در فضاي سبز.جمع -

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اجراي سپتیک تانک جهت تصفیه فاضالب آشپزخانه و استفاده مجدد 

  مرکز آموزش عالی کاشمردر فضاي سبز، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آوري آب باران، مرکز آموزش عالی کاشمرجمع

  

  ساختمان سبز 

ــالن همایش  - شوري   "احداث س سیح دان با رعایت  "دکتر م

  اصول ساختمان سبز.

  اتوماتیک. هايدرب اجراي  -

مام در UPVC دوجداره هايپنجره نصـــب  - هاي پنجره ت

  ساختمان اداري.
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 از جلوگیري جهت هاپروژه در حرارتی عایق مصالح از استفاده  -

  انرژي. اتالف

ــتفاده  - ــقف از اس  ارتفاع حداقل آوردن پایین و کاذب هايس

   سقف.

  ها).پنجره و هادرب ( هاساختمان بنديعایق - 

  مصرفی.  آب کشیهلول جهت کیفیت با هايلوله از استفاده - 

ستفاده -  ستم از ا ها ساختمان ورودي محل در فیلترینگ سی

  . کننده)جدا (راهروهاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي ساختمان پنجره تمام در UPVC دوجداره هايپنجره نصب(الف)  

  فیلترینگ سیستم از اتوماتیک، (پ) استفاده هايدرب اداري، (ب) اجراي

  کاذب  هايسقف از ها، (ت) استفادهساختمان ورودي محل در 

  مرکز آموزش عالی کاشمر

  حمل و نقل 

 براي اتوبوس و بوسمینی نظیر عمومی نقلیه وســایل تأمین  -

  علمی.  بازدیدهاي و هاماموریت

  متناوب.  زمانی هايبازه در خودرو فنی معاینه انجام - 

دورکاري  منظور به مدرن تجهیزات و وســـایل از اســـتفاده - 

 جلسات). در کنفرانس (ویدئو

  خودرو.  بدون هايشنبهسه و سواريدوچرخه فرهنگ ترویج - 

خصـــوصـــی براي مدیریت حمل و نقل  بخش از اســـتفاده   -

  دانشجویان. 

   زباله و پسماند

  مرکز آموزش عالی کاشمر. سطح هايزباله تفکیک  -

  مصرفی.  اقالم و کاغذ مصرف میزان مدیریت - 

  سبز.  فضاي ضایعات فراوري و بهینه استفاده  -

شک هايزباله تفکیک طرح اجراي -   سرویس سلف در تر و خ

  . آموزش عالی کاشمر مرکزي

  آن.  بازیافت جهت نان پسماند جداسازي و آوريجمع - 

   ها.اطالعیه نمایش جهت شهري تلویزیون نصب  -

هاي آب کاشــمر رودخانه و ســرچشــمه از بخشــی ســازيپاك  -

  . زیستتوسط دانشجویان فعال محیط

همکاري با شهرداري و اختصاص پسماندهاي غذایی سلف   -

دانشجویان جهت تامین غذاي حیوانات بدون صاحب شهري 

  هاي ولگرد). (سگ

ــل از بازیافت   - ــاص درامد حاص ــماند کاغذ و اختص مدیریت پس

کاغذ در طرح ســـاخت مدرســـه کاغذي (طرح احداث مدارس با 

 شمر.استفاده از درامد حاصل از بازیافت کاغذ) کا

 مراسم در پالستیکی مصرف بار یک ظروف حذف و ممنوعیت  -

  مرکز.  مختلف

ــتفاده -  ــفید طرف یک و باطله کاغذهاي از اس  تهیه جهت س

  بایگانی.  سوابق و روزانه گزارش

ــتفاده ترویج - ــتیک از اس ــه و پذیر تجدید هايپالس  هايکیس

  اي.پارچه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اختصاص درامد حاصل از بازیافت کاغذ در طرح مدیریت پسماند کاغذ و (الف) 

ساخت مدرسه کاغذي (طرح احداث مدارس با استفاده از درامد حاصل از 

  خشک هايزباله تفکیک طرح بازیافت کاغذ) کاشمر، (ب) اجراي

  آموزش عالی کاشمر مرکزي سرویس سلف در تر و 

  

  تعامالت دانشگاهی سبز

  کاشمر:مشترك با سازمان محیط زیست  طرح  -

تامین آب پایدار براي شرب حیات وحش در منطقه "

  "گناباد. هنگامحفاظت شده 

  طرح مشترك با شهرداري کاشمر:  -

  استقرار الگوي مدیریت مشارکتی و یکپارچه منابع"

  "هاي مطالعاتی کاشمر و بردسکن.و مصارف آب در محدوده
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مشترك با سازمان محیط زیست  رایزنی جهت اجراي طرح -

  کاشمر:

بندي تراکم نسبی غبار در منشایابی ریزگردها و پهنه"

اي در هاي گردوخاك با استفاده از تصاویر ماهوارهطوفان

  "غرب و جنوب غرب خراسان رضوي.

اي مشترك با شرکت آب منطقه رایزنی جهت اجراي طرح -

  خراسان رضوي:

زاد بر سالمت انسان در هاي زمینارزیابی اثرات آلودگی"

آباد و بردسکن با رویکرد هاي کاشمر، خلیلهرستانش

  "شناسی پزشکی.زمین

نامه با سازمان محیط زیست خراسان رضوي در انعقاد تفاهم -

  محیطی.-هاي مشترك زیستزمینه همکاري

اندیشی و سمینارهاي مختلف با موضوعات برگزاري جلسات هم -

  یستهاي فعال حوزه محیط زمحیطی و با حضور سمن-زیست

هاي اجرایی در سطح ترشیز و گاها استان و نمایندگانی از ارگان

دانشگاهی در هاي برونخراسان رضوي با هدف توسعه مشارکت

  راستاي اهداف توسعه پایدار و دانشگاه سبز.

  

  برنامه ریزي هاي سازمانی سبز

  ساختار تشکیالتی  الف) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هماهنگی و برنامه ریزيب) 

  .1398ریزي جهت احداث نیروگاه خورشیدي در سال برنامه  -

ریزي جهت کاهش مصرف آب، انرژي و مواد در مرکز برنامه  -

  آموزش عالی کاشمر.

هاي پژوهشی درون دانشگاهی اعضاء هیات علمی حمایت از طرح -

  مرکز در راستاي اهداف مدیریت سبز.

منظر در کریزي جهت طراحی و اجراي فضاي سبز خشبرنامه  -

محل ساختمان مرکزي آموزش عالی کاشمر با رعایت اصول 

پایداري محیط زیست، بویژه کاهش مصرف آب و جذب حداکثري 

  آب باران.

زیست و اهداف توسعه -ریزي جهت اشاعه فرهنگ محیطبرنامه  -

وسیله پایدار در میان دانشجویان مرکز و در سطح منطقه ترشیز به

محیطی و ایجاد -سمینارهاي مختلف زیستها و برگزاري کارگاه

  دانشجویی دانشگاه سبز. کمپین

  ریزي جهت ایجاد انجمن دانشجویی سبز.برنامه -

مشترك با سازمان محیط زیست  رایزنی جهت اجراي طرح -

  کاشمر:

بندي تراکم نسبی غبار در منشایابی ریزگردها و پهنه"

اي در ماهوارههاي گردوخاك با استفاده از تصاویر طوفان

  "غرب و جنوب غرب خراسان رضوي.

اي مشترك با شرکت آب منطقه رایزنی جهت اجراي طرح-

  خراسان رضوي:

زاد بر سالمت انسان در هاي زمینارزیابی اثرات آلودگی"

آباد و بردسکن با رویکرد هاي کاشمر، خلیلشهرستان

  "شناسی پزشکی.زمین

بزرگترین بادامستان دیم کشور در جهت نجات  برگزاري نشست -

  (کوهسرخ) به همت مرکز آموزش عالی کاشمر.

توسعه پایدار با رویکرد "ریزي جهت برگزاري همایش ملی برنامه -

  ."هاي منطقه ترشیزها و چالشفرصت

  آموزش و پژوهش سبز

  هاي پژوهشیالف) طرح

  :هاي تجدیدپذیرانرژيهاي پژوهشی در زمینه طرح

از نوع ساوونیوس  )VAWTبادي محور عمودي (ساخت توربین "

جهت استحصال انرژي الکتریکی از انرژي بادي ناشی از حرکت 

  "ها در بلوار سید مرتضی.اتومبیل

  محیطی:-زیست هاي پژوهشیطرح

  مشترك با سازمان محیط زیست کاشمر: طرح  -

تامین آب پایدار براي شرب حیات وحش در منطقه حفاظت شده "

  "باد.گنا هنگام

  طرح مشترك با شهرداري کاشمر:  -
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استقرار الگوي مدیریت مشارکتی و یکپارچه منابع و مصارف آب "

  "هاي مطالعاتی کاشمر و بردسکن.در محدوده

مشترك با سازمان محیط زیست  رایزنی جهت اجراي طرح -

  کاشمر:

هاي بندي تراکم نسبی غبار در طوفانمنشایابی ریزگردها و پهنه"

اي در غرب و جنوب غرب گردوخاك با استفاده از تصاویر ماهواره

  "خراسان رضوي.

اي مشترك با شرکت آب منطقه رایزنی جهت اجراي طرح -

  خراسان رضوي:

زاد بر سالمت انسان در هاي زمینارزیابی اثرات آلودگی"

شناسی آباد و بردسکن با رویکرد زمینهاي کاشمر، خلیلشهرستان

  "پزشکی.

  فرهنگی:-هاي آموزشیبرنامه) ب

زیست و اهداف توسعه -ریزي جهت اشاعه فرهنگ محیطبرنامه  -

وسیله پایدار در میان دانشجویان مرکز و در سطح منطقه ترشیز به

محیطی و ایجاد -ها و سمینارهاي مختلف زیستبرگزاري کارگاه

  دانشجویی دانشگاه سبز. کمپین

  دانشجویی سبز. ریزي جهت ایجاد انجمنبرنامه -

ریزي جهت آموزش کارکنان آشپرخانه جهت یادگیري برنامه -

  هاي کاهش مصرف انرژي و آب.روش

هاي هشدار در خصوص کاهش مصرف انرژي در اتاق نصب اعالن -

  کارکنان و اعضاي هیات علمی.

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي هشدار در خصوص کاهش مصرف انرژي در اتاق کارکنان نصب اعالن

  هیات علمی، مرکز آموزش عالی کاشمر و اعضاي

هاي آشپزخانه، تهیه دستورالعمل کاهش مصرف انرژي در بخش -

آبدارخانه و تاسیسات بر اساس چک لیست استاندارد سازمان 

هاي حفاظت محیط زیست و نظارت بر اجراي آن توسط حوزه

  اشاره شده.

و ایجاد بخش مدیریت سبز در سایت مرکز آموزش عالی کاشمر  -

در سایت  "مصوبات سبز"و  "هاي سبزاخبار و اطالعیه"قرار دادن 

هاي سبز شامل اخبار مربوط به مرکز. بخش اخبار و اطالعیه

رویدادهاي سبز در مرکز و سایر موسسات آموزش عالی است. 

  هاي مدیریت سبز بخش مصوبات سبز شامل دستورالعمل

  باشد.و همچنین مصوبات شوراي راهبري مدیریت سبز می

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  هاي آشپزخانه و تاسیسات، اختصاص هاي انرژي در بخشلیستچک

  بخشی از سایت جهت قرار دادن اخبار سبز، مرکز آموزش عالی کاشمر
  

  ها همایش

برگزاري نمایشگاه عکس محیط زیست با  -

همکاري اداره محیط زیست شهرستان کاشمر و 

مدیریت سبز دانشگاه در راستاي  سرو ترشیز: سمن زاد

فرهنگ سازي و حرکت در ذیل شعار دانشگاه سبز، همزمان با 

اقدام به برپایی نمایشگاه  1397-1398شروع سال تحصیلی جدید 

در محل مرکز آموزش  "از عرش تا فرش"محیطی با عنوان -زیست

آغاز به کار  1397عالی کاشمر نمود. نمایشگاه از تاریخ سوم مهر 

و به مدت یک هفته در محل کتابخانه مرکز دایر جهت بازدید  کرده

عموم دائر بود. در این نمایشگاه که با همکاري اداره محیط زیست 

محیطی زادسرو ترشیز برگزار -شهرستان کاشمر و موسسه زیست

اثر از دنیاي حیوانات و پرندگان بومی  30شد، در مجموع حدود 

چالش هاي زیست محیطی  منطقه ترشیز و همچنین تصاویري از

در اقصی نقاط استان خراسان رضوي جهت بازدید کلیه عالقه 

مندان به موضوعات زیست محیطی در معرض نمایش گذاشته شد. 

در روز اول نمایشگاه جناب آقاي دکتر معماریان رئیس  مرکز 

آموزش عالی، جناب آقاي مهندس جمعه پور رئیس اداره محیط 

جمعی از اساتید و دانشجویان از زیست شهرستان کاشمر و 

  نمایشگاه بازدید به عمل آوردند. 
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  ، "از عرش تا فرش"نمایشگاه عکس محیط زیست 

  1397مرکز آموزش عالی کاشمر، مهرماه 

  

اندیشی مدیریت سبز در برگزاري جلسه هم - 

  ها و مراکز آموزشی منطقه ترشیز:دانشگاه

آموزش عالی کاشمر  که کمک به حل ا توجه به رویکرد مرکز ب

محیطی در منطقه است و ضرورت حرکت -معضالت زیست

یکپارچه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در جهت اهداف عالی 

توسعه پایدار، مرکز آموزش عالی کاشمر اقدام به برگزاري جلسه 

اندیشی مدیریت سبز در دانشگاه ها نمود. این جلسه با حضور هم

تی مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست خراسان مهندس هم

رضوي، جمعی از مسئولین اجرایی رده باالي منطقه ترشیز، 

  روساي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ترشیز

برگزار  "زاد سرو ترشیز"و همچنین مسئولین سازمان مردم نهاد 

شد. از دستاوردهاي این جلسه امضاي تفاهم نامه همکاري میان 

ز آموزش عالی کاشمر و اداره محیط زیست خراسان رضوي مرک

  است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها و مراکز آموزشی منطقه ترشیز، اندیشی مدیریت سبز در دانشگاهجلسه هم

  1397مرکز آموزش عالی کاشمر، مهر 

نجات بزرگترین بادامستان دیم "برگزاري نشت  -

  ."کشور (کوهسرخ)

رفتن بخش زیادي از سال خشکسالی و از بین  18ا وجود ب

بزرگترین بادامستان دیم کشوردر بخش کوهسرخ، مرکز آموزش 

عالی کاشمر با دعوت از کارشناسان، پژوهشگران و نخبگان این 

حوزه از سراسر کشور براي ارائه راه حل، جهت نجات این 

  .بادامستان اقدام کرد

در این نشست یک روزه که کارشناسان و مسئوالنی از وزارت ، 

اره کل جهاد کشاورزي و همچنین ادارات شهرستان کاشمر اد

حضور داشتند رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر به وضعیت موجود 

در ادامه معاونت بهبود تولیدات گیاهی  .این بادامستان اشاره کرد

سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي، عضو هیئت مدیره انجمن 

ر مدیر کل منابع هاي سطوح آبگیر ایران، مشاوعلمی سیستم

طبیعی و آبخیزداري خراسان رضوي، رئیس بخش فیزیولوژي 

هاي درختان میوه معتدله و عضو هیات علمی پژوهشکده میوه

معتدله و سردسیري موسسه تحقیقات باغبانی کشور، فرماندار ، 

مدیر جهاد کشاورزي کاشمر و همچنین دکتر گنجی مقدم عضو 

ش کشاورزي و منابع طبیعی هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموز

خراسان رضوي به بیان راهکارهاي الزم درراستاي نجات بادامستان 

  .دیم کوهسرخ پرداختند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ، "نجات بزرگترین بادامستان دیم کشور (کوهسرخ)"نشت 

  مرکز آموزش عالی کاشمر
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  "تاالن "آئین اکران خصوصی مستندبرگزاري  -

در راستاي توجه خاص به مشکالت ناشی از کمبود آب و استفاده 

نادرست از منابع آبی کشور، با همکاري سازمان جمعیت ناجیان 

راسان رضوي و اداره محیط زیست شهرستان کاشمر در خآب 

در  شمررکز آموزش عالی کامسالن همایش دکتر مسیح دانشوري 

کارشناسان ادارات نشست تخصصی پایان این آئین که روسا و 

(شهري  آبفاي ،لف شهرستان از جمله جهاد کشاورزيمخت

،روستائی)، منابع طبیعی،محیط زیست، سمن ها، عالقمندان 

  محیط زیست

و نیز اعضاي هیات علمی و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاشمر 

و مدیریت این بحران حضور داشتند، مسائل مرتبط با بحران آب 

تاکید برفعالیت   ورد بحث و بررسی قرار گرفتدر منطقه ترشیز م

هرچه بیشتر سازمان جمعیت ناجیان آب شهرستان کاشمر با 

کمک و هم افزایی همه ادارات و سازمان هاي مرتبط به محوریت 

مرکز آموزش عالی کاشمر از جمله مسائلی بود که در پایان نشست 

  .به آن پرداخته شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، مرکز آموزش عالی کاشمر"تاالن"مستند کران خصوصی ا
  

گردي با همکاري یمروزه طبیعتبرگزاري تور ن -

  سرو ترشیز: زادسمن 

 محیطی-زیست موسسه همکاري با کاشمر عالی آموزش مرکز

 با گردي طبیعت نیمروزه تور برگزاري به اقدام ترشیز زادسرو

 از. است کرده7/3/1397 تاریخ در ها رودخانه از حفاظت موضوع

 اموزش مرکز دانشجویان آشنایی به توان می شده انجام اقدامات

 عضوگیري و ترشیز زادسرو محیطی-زیست موسسه با عالی

-زیست هاي زمینه در فعال دانشجویان میان از مذکور موسسه

 هاي سرچشمه با دانشجویان همچنین. کرد اشاره کرد محیطی

 پاکسازي به و شده آشنا ریوشـ  کاشمر جاده مسیر در کاشمر آب

  .کردند اقدام مذکور منطقه

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  برگزاري تور نیمروزه طبیعت گردي، مرکز آموزش عالی کاشمر
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