برنامه ساعت زمین  5فروردین 6931
نام منطقه

نام المان

فعالیت اجرائی

منطقه 6

خاموشی ساختمان اداری

خاموشی روشنایی پارکها -نصب بنر-خاموشی سراها-

منطقه2

برج میالد

-6نصب پوستر -2برنامه های فرهنگی با مشارکت کانون ها -9برپایی استیج د ربرج

منطقه 9

 -6پارک ملت  -2بلوار میرداماد  -9میدان

میالد
-6نصب بنر  –2اطالع رسانی و آموزش

قبا  –4ساختمان نواحی
منطقه 4

پارک پلیس

-6نصب پوستر – 2آموزش با مشارکت کانونها

منطقه 5

ساختمان اصلی شهرداری

-6اجرای برنامه شمارش معکوس با همکار ی اعضای کانونها-2اطالع رسانی به مراکز

منطقه 1

-6دانشگاه تهران  –2بانک سپه  –9پارک

خرید از جمله کورش  ،سمرقند و هایپر می -9تهیه بروشورهای دست ساز توسط
کانونها
اسد آبادی -4سرای محله سنایی -5نواحی

-6نصب پوستر – 2اطالع رسانی -9تهیه خبر

منطقه 7

سردر محوطه باغ موزه قصر

-6نصب بنر و پوستر -2اطالع رسانی -9آموزش به شهروندان

منطقه 8

والیت ( اتوبان امام علی)

-6نصب بنر  –2اطالع رسانی

منطقه 3

-6برج آزادی -2خاموشی ساختمان

-6اطالع رسانی و نصب بنر -2روشن کردن شمع و فانوس -9حمل پالکارت-4

شهرداری

آموزش به شهروندان

-6ساختمان منطقه  –2شهید غنی پور-9

-6نصب بنر  –2کالس آموزشی در سرای محالت -9آموزش به شهروندان توسط

نواحی -4موزه حیات وحش -5سرای

دبیر کانونها -4کالس آموزشی در سطح مدارس

منطقه 61

محالت
منطقه 66

فانوس دریاچه رازی

-6نصب بنر -2ایجاد کمپین ساعت زمین در فضای مجازی

منطقه 62

-6امارت دبیرالملک -2سرای روشن-9

-6نصب بنر  –2کالس آموزشی  –9آموزش به شهروندان در سایت پرده نگری

ساختمان منطقه

منطقه 69

-6سرای محالت -2ساختمان نواحی-9

-6توزیع بروشور -2اطالع رسانی از طریق گروههای تلگرامی -9نصب بنر

ساختمان مرکزی
-6اطالع رسانی -2آموزش به پرسنل نواحی -9آموزش به محالت  –4آموزش به

منطقه 64

ساختمان نواحی

منطقه 65

-6ساختمان منطقه -2نواحی

-6توزیع بروشور و پوستر  –2برگزاری غرفه در محالت -9آموزش چهره به چهره

منطقه 61

پل جوادیه

-6نصب بنر -2آموزش به شهروندان

منطقه 67

-6ساختمان منطقه -2میدان نهم دیماه

-6نصب بنر  –2برنامه فرهنگی در بوستان منتخب -9توزیع بروشور آموزشی

منطقه 68

-6ساختمان شهرداری -2ساختمان معاونت

-6آموزش بهینه مصرف انرژی در سرای محالت -2نصب بنر در معابر اصلی-9

خدمات شهری

آگاهی به شهروندان توسط کانونها

-6بوستان والیت -2بوستان  22بهمن-9

آموزش در سرای محالت و مدارس

شهروندان توسط کانونها

منطقه 63

ساختمان منطقه -4سرای محالت  -5نواحی
منطقه 21

-6برج طغرل -2پل عبدالرحمن -9باروی

-6نصب بنر -2تبلیغات از طریق تلویزیونهای شهری-9آموزش از طریق کانونها

ری -4میدان نماز  –5میدان مادر-1
ساختمان نواحی
منطقه 26
منطقه 22

-6ساختمان اصلی–2بوستان دلواری-9

-6نصب بنر -2اطالع رسانی از طریق پرتال منطقه-9جلسه هم اندیشی با دبیران

ناحیه یک

کانونها -4برگزاری کارگاهها-5برنامه های آموزشی

مشعل میدان المپیک

-6آموزش محیط زیست برای کودکان -2توزیع بروشور و نصب پوستر -9اکران
فیلم

