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تاریخچه مختصر:
 

  از اوایل  دهه 50 تاکنون در 70 کشور دنیا )واقع 
در استرالیا، آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی و 
اقیانوسیه ( فعالیتهای داوطلبانه  غیر انتفاعی برای حفظ 
منابع طبیعی با شعار » برای حفظ طبیعت، هر روز ، روز 

زمین است« صورت می گیرد.       
  طرح همیاران طبیعت در سال 1377 تهیه و در 
سال 1386 پس از بازنگری با امضای ریاست محترم 
وقت سازمان به استانها ابالغ گردید.                         
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اهمیت طرح همیاران طبیعت:

  بیش از هشتاد درصد مساحت کشور را عرصه هاي 
منابع طبیعي شامل جنگل، مرتع و بیابان تشکیل 

مي دهد.
  بیش از یك میلیون خانوار بطور مستقیم،  بهره بردار 

این منابع خدادادي هستند.
  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور بعلت 
پراکندگي و وسعت زیاد عرصه هاي مرتعي، جنگلي 
و بیاباني به تنهایي قادر به حفظ و احیای منابع طبیعی 
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نمی باشد و این امر مستلزم مشارکت همگانی است.
  در طرح همیار طبیعت افراد عالقمند و دوستداران 
به  خدمت  قصد  به  و  داوطلبانه  بطور  طبیعی  منابع 
منابع طبیعی کشور، سازماندهی می شوند تا براساس 
دستورالعملها و آموزشهای الزم در قالب همیار طبیعت 
دانش آموز، همیارطبیعت مروج و همیار طبیعت  محافظ 
بطور افتخاری در حفظ و حراست از عرصه های منابع 

طبیعی همکاری نمایند.
  همیار طبیعت به فرد یا افرادي اطالق مي شود که 
بصورت انفرادي و گروهي  »سازمان جنگلها، مراتع 
و آبخیزداری  کشور« را در پیشبرد اهداف » ترویج 
فرهنگ منابع طبیعي و جلب مشارکت مردم در امور 
حفاظت ، احیاء ، توسعه و بهره برداري صحیح از منابع 

طبیعي « یاري  نمایند.
  همیـاران طبیعـت در برگیرنـده اعضـاء شـوراهای 
اسـالمي روسـتا، دهیاران، بسیجیان محلي، معلمان، 
دانش آموزان، دانشـجویان، مجریان،  بهره بـرداران، 
فارغ التحصیـالن و کلیـه دلسـوزان و دوسـتداران 

منابـع طبیعی و محیط زیسـت می باشـند.                                                                                                                     
 با تاکیدات مقام  معظم  رهبری در دیدار با متولیان 
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بخش منابع  طبیعی و محیط زیست کشور در 17اسفند 
سال 93 )سومین روز هفته منابع طبیعی  و آبخیزداری 
سال 93( مبنی  بر اولویت فرهنگ سازی در مدارس و 
به ویژه دبستان ها، این سازمان، یکی از اولویت های 
دانش آموزی  طبیعت  همیاران  جذب  را  خود  کاری 
این  از  تا  دانسته  عالقه مند  و  پیشرو  معلمان   و 
طبیعی  منابع  پایدار  حفظ  در  گسترده   ظرفیت 

استفاده نماید.
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اهداف كلي طرح همیاران طبیعت: 
1- ترویج فرهنگ منابع طبیعي در بین اقشار جامعه.

2- جلب مشارکت مردم در امر حفاظت، احیاء و 
توسعه منابع طبیعي.

 3- کمك به توانمندسازی و ایجاد تشکلهای تخصصی 
در حوزه منابع طبیعی.

در  مردم  مختلف  گروه های  همکاری  جلب   -5
مدیریت پایدار منابع طبیعی. 
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اهداف اجرائي طرح همیاران طبیعت: 
1- ساماندهي عالقمندان، دوستداران منابع طبیعي 
اعم از دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، اعضای 
شوراهاي اسالمي، دهیاران،  بسیجیان و سایر اقشار 

جامعه.
2- آموزش همیاران طبیعت با هدف ارتقاء سطح 

دانش ، بینش و مهارت آنان. 
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گروه های هدف در طرح همیاران طبیعت: 
همیاران طبیعت در سه سطح گروه بندی می شوند: 

1- همیار طبیعت دانش آموزی
 2- همیارطبیعت مروج

 3- همیار طبیعت محافظ
سطوح  کلیه  شامل  دانش آموز:  طبیعت  همیار   -1
دانش آموزی )ابتدائی ، راهنمائی و دبیرستان( که 
عالقمند به طبیعت و فعالیت در زمینه ترویج فرهنگ 

منابع طبیعی   باشند.
2- همیار طبیعت مروج: شامل کلیه عالقمندان و 
دوستداران منابع طبیعی اعم از دانشجویان، طالب، 
اساتید و مدرسین، شوراهای اسالمی، دهیاران و 
سایر اقشار جامعه که در زمینه ارتقاء فرهنگ منابع 

طبیعی کوشا می باشند.
3-همیار طبیعت محافظ: شامل  کلیه اقشار جامعه 
علی الخصوص مجریان و بهره برداران طرح های منابع 
طبیعی که تمایل به همکاری در کنترل عوامل تخریب 

و احیاء منابع طبیعی  دارند.     
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شرح وظایف همیاران طبیعت:
1- تالش در جهت ارتقاء سطح دانش و بینش جامعه 

هدف در زمینه حفظ و احیای منابع طبیعی.
2- تالش در جهت توسعه فرهنگ منابع طبیعی .

3- شرکت در کالسهاي آموزشي، ترویجي در راستای 
اهداف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور.

4- همکاری در صیانت از عرصه هاي منابع طبیعی .
5- شناسائي و معرفی افراد عالقمند به همکاري در 

قالب همیار طبیعت.
حوادث  مهار  در  داوطلب  افراد  سازماندهي   -6

غیرمترقبه مانند آتش سوزی.
7- اطالع رسانی هر آتش سوزی و تخریب منابع طبیعی 

به مسئولین ذیربط از طریق سامانه  تلفن 1504.
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فلسفه آرم همیار طبیعت :  

تاریخ،   )در  است  زمین  نشان دهنده  مربع   -1
هنرمندان بر روی سفال های ما قبل تاریخ از فرم 
مربع برای مشخص کردن زمین استفاده می کردند(. 
طبیعت  نشان  مربع  داخل  منحنی  های  فرم   -2

می باشد.
3- چهار شکل منحنی ها نشان چهار فصل طبیعت 

است. ) بهار، تابستان، پاییز و زمستان(.
4- ناقص بودن یکی از گلبرگها نشان فصل کاشت 

درخت و همیاری در درخت کاری است.
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5- فلسفه رنگ ها: مربع که نشان زمین میباشد 
در مبانی هنرهای تجسمی از بین رنگ های اصلی 
رنگ  کنار  در  و  می گیرد،  خود  به  را  قرمز  رنگ 
سبز گلبرگ ها رنگ پرچم ایران را تکمیل می کند، 
در ضمن رنگ قرمز مکمل رنگ سبز است. رنگ 
گلبرگ ها به رنگ سبز که اشاره به زنده بودن طبیعت 

می باشد و رنگ سبز پرچم ایران نیز می باشد.
6- سادگی و پویایی آرم، نشانه ویژگی اصلی همیار 

طبیعت می باشد.
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با همیاران طبیعت:
گانه در سال 1394    روسای محترم قوای سه 

همیار طبیعت شدند.
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   کلیه نمایندگان محترم مردم در مجلس نهم 
شورای اسالمی در سال 1394 به عضویت همیار 

طبیعت درآمدند.

 آقای نورالدین عارفی جانباز عزیز هشت سال دفاع 
مقدس که به » پسر ایران « 
شهرت دارد در سال 1393 
همیار  شرقی  آذربایجان  در 

طبیعت شدند.

13-94

67-94

45-94



ت
ش و جایگاه همیاران طبیع

نق

14

فداکار  دهقان  همان  یا  خواجوی  ریزعلی  آقای    
کتاب فارسی سوم دبستان دوران کودکی مان که در 
سال 1341بعد از مسدود شدن مسیر قطار، برای 
نجات مسافران کت خود را آتش زد و به سمت قطار 
حرکت کرد، در سال 1393 و درسن 84 سالگی در  

شهرستان کرج همیار طبیعت شدند.
 

  تا پایان سال 1394 بیش 
دانش آموز  نفر  26هزار  از 
در سراسر کشور به عنوان 
همکاری   طبیعت  همیار 

نموده اند.
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  آقای سیدمسعود طباطبایی رکابزن دوستدار منابع 
طبیعی و جانباز هشت سال دفاع مقدس با شعار حفظ 

منابع طبیعی در سال  1394  همیار طبیعت شدند.

  آقای دکتر کردوانی چهره ماندگار و کویرشناس 
سرشناس کشور در سال 1393در استان سمنان 

همیار طبیعت شدند.
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 شناسایی و یا مراجعه داوطلب به اداره منابع طبیعی 
شهرستان محل سکونت

 ارسال مدارک به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
و تایید حراست برای همیار محافظ

 ارائه مدارک و تکمیل فرم همیاران طبیعت 
در واحد آموزش و ترویج اداره منابع طبیعی شهرستان

)2قطعه عکس، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی(

 عودت مدارک به اداره ترویج و آموزش 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان جهت صدور کارت

 تایید فرم توسط واحد آموزش و ترویج منابع طبیعی 
 شهرستان با توجه به نوع تقاضای داوطلب 

)همیار دانش آموزی یا مروج یا محافظ(

ارسال کارت به اداره منابع طبیعی شهرستان جهت تحویل به 
همیار و مستندسازی و درج در بانك اطالعات همیاران شهرستان

 برگزاری کالس های آموزشی و توجیهی جهت همیاران 
 و تامین تجهیزات حتی المقدور 

)تحویل لباس و بسته های ترویجی و آموزشی(

 فلوچارت نحوه عضویت 
درهمیاران طبیعت
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نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد ُمرد


