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 مریم عطاریه 

m.attarieh@gmail.com :lmai-E 
 09111541488شماره تماس: 

 www.iranfacil.comوب سایت: 

 

            

 آموزش و تحصیالت:

   ارومیه دانشگاه  - شناسی گیاهیزیستکارشناسی   

 فعالیت ها:سوابق و 

قسمتی درباره مدیریت پسماند در استان مازندران )این مجموعه  13کارشناس و نویسنده نریتور )گوینده( فیلم مستند  -1

 84/ تابستان  مستند از طرف مؤسسه مدیریت پسماند استان مازندران به سروش مازندران سفارش داده شده بود(

ای پیشرو و به سفارش )اجرا شده توسط موسسه تسهیلگران حرفه CPR حیا قلبی روزه فروم ا 2کمک تسهیلگر کارگاه  -2

 1387شهریور  8و  7انجمن احیا قلبی ایران( / 

 1387/ تابستان   ، شرکت مهرورزان Jora Compostآموزشگر و کارشناس پروژه  -3

 1388/  7منطقه  1حیه مدیر واحد بازیافت شرکت مهندسی فن و توسعه در طرح پایلوت مدیریت پسماند در نا -4

 1389مدیر واحد اداری شرکت مهندسی فن و توسعه /  -5

-زیست و توسعهمؤسسه محیط ها در جنگل المللی بین سالآموزشی  های پروژه برای ریزی برنامه کارشناس کمیته -6

 1389پایدار)سنستا( / 

زاده یحیی و پامنار(، شرکت ن )امامودالجاادفتر توسعه محلی و دفتر خدمات نوسازی اجتماعی  -زیستتسهیلگر محیط -7

 1391و  1390مهندسین مشاور باوند/ 

 مؤسسه: طرح مجری سالمت، هایخانه رفاه هایکانون مسؤالن به تسهیلگری هایمهارت آموزش تسهیلگر پروژه -8

 1392  / بهار پیشرو ایحرفه تسهیلگران

 (18و  16 – 6 -5 -2منطقه تهران )مناطق  5 محالت رد تسنیم جشنواره دومین تسهیلگری هایکارگاه پروژه تسهیلگر -9

 1392 تهران / تابستان

 92پاییز  /18منطقه  ی  محله 4تسهیلگر پروژه خانواده کارآمد در سراهای محله  -10

  1393تیرماه   تا 1392آگاهی / دی  –آهن اجتماعی دفتر خدمات نوسازی محالت راه -محیط زیستی تسهیلگر  -11

 1393تا آبان  1393تیرماه  – 11منطقه  2تر خدمات نوسازی ناحیه تسهیلگر اجتماعی دف -12

 1393خرداد  تا 1392شناسی دانشگاه تهران / زمستان آموزشگر پروژه کلینیک حقوقی مؤسسه جرم -تسهیلگر -13

 1393آذر  تا 1393تیر  /11منطقه  4دفتر خودمات نوسازی ناحیه  اجتماعیتسهیلگر  -14

( / شهریور، مهر و 14در پروژه بهبود کیفیت زندگی بانوان )امور بانوان شهرداری منطقه  تیم تسهیلگری مشاورتسهیلگر و  -15

 1393آبان 

ایرانی )جشنواره تسنیم( / امور بانوان شهرداری  –و تسهیلگر طرح سبک زندگی اسالمی  و اجرایی عضو تیم مدیریتی -16

 1393و دیآذر  /17منطقه 

به سفارش  و تهیه پکیج آموزشی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 12ه های اجتماعی منطقگزارش وضعیت آسیب تهیه -17

 1394و بهار 1393نگار/ زمستان پویان آیندهؤسسه رهم – تهرانشهرداری های شهروندی اداره آموزش

اری شهرد 4طرح ارتقاء کیفیت زندگی زنان و خانواده )جشنواره تسنیم(، منطقه  و تسهیلگر ارشد  مدیر تیم تسهیلگری -18

  1394شهریور  –تهران )امور بانوان( 

 شده حفاظت منطقه مشارکتی مدیریت» بان کوهستان( در پروژه تسهیلگر و نماینده انجمن کوهنوردان ایران )گروه دیده -19

مرکز حفظ و  مجری طرح:«  (TBPA) صلح پارک و(TBR) فرامرزی زیستکره گاه ذخیره ایجاد رویکرد با "سرانی و لای گل"
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، انجمن کوهنوردان ایران، اداره کل محیط زیست شرکت ایده پردازان توسعه، با همکاری: (ZIPAKزیست بوم های پایدار )توسعه 

 1394پاییز  /استان خراسان شمالی

 1395اسفند  تا 1395مهر  ازو ... « دیریت مشارکتی پارک ملی سالوکم»تسهیلگر انجمن بوم پژوهان در پروژه  -20

زیست دانشگاه ی مفاهیم گروه، مشارکت و تسهیلگری برای دانشجویان دوره دکتری مدیریت محیطبرگزاری کارگاه آموزش -21

 1395آزاد واحد تهران شمال / آبان 

)برگزاری نشست ها  وکارگاه های تسهیل گری در سطوح  IAFاالمللی تسهیلگران در ایرانانجمن بین هیأت مدیره عضو -22

 تاکنون 1395زمستان  – زیستی و ...( محیط -مختلف، اجرای پروژه های اجتماعی
/http://iranfacil.com 

تهران / مجری موسسه تسهیل  16و  7در محالت مناطق «  تشکیل و توسعه کانون های رفاه )خیرین(»گر پروژه سهیلت -23

 1396بهمن  تا 1396گران راهبر ایرانیان / از مهر 

 1396بهمن   تا 1396آذر /  «تدوین سند راهبردی امداد و نجات حیات وحش ایران»ژه ملی پرو همکاری در -24

م تسهیلگر راهبر پروژه بازآفرینی شهری شهرهای اردستان، زواره و مهاباد / شرکت مهندسین مشاور شهرواره و انجمن بو -25

  1397تا مرداد 1397پژوهان از فروردین 

مجری دانشکده « خوزستان استان زده سیل روستای 32 اجتماعی وضعیت سریع زیابیار »پروژه  تسهیلگر در تیم اجرایی -26

 1398علوم اجتماعی دانشگاه تهران به سفارش بنیاد مسکن، اردیبهشت و خرداد 

در پروژه بازآفرینی شهری  )توان افزایی تسهیلگران میانی( گر راهبر تسهیل وعضو تیم مدیریت دانش )انجمن بوم پژوهان(  -27

 98مرداد  تا 97/ از مرداد  استان )کارفرما: شرکت بازآفرینی شهری ایران( 17در 

با «  تدوین و تهیه سند ناحیه محور توسعه روستایی با تعامل ذی نفعان»مجری طرح عضو تیم انجمن بوم پژوهان به عنوان  -28

ونت ریاست جمهوری / پاییز و و دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم معا UNDPدفتر عمران سازمان ملل متحد  همکاری

 1398زمستان 

های سالمت زیست تهران و کانونهای محیطتسهیلگری کارگاه مفهوم مشارکت، گروه، اعتماد و حل مسأله برای کانون -29

 (1398)بهمن  17و  11مناطق 

ن و مؤسسه تسهیلگران های مختلف تسهیلگری و توسعه/ انجمن تسهیلگران ایراهای ماهانه مجازی در حوزهبرگزاری کارگاه -30

 www.iranfacil.comتاکنون    99راهبر ایرانیان/ خرداد 

 99تشکیل نهادهای محلی در پایش مناطق مرجع، مؤسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی/ خرداد »تسهیلگر پروژه  -31

 تاکنون

منطقه تهران/ اداره کل سالمت  5در  محله نمونه 5در « ری سرای تجربهتسهیلگ» راهبر تیم تسهیلگری و اجرایی طرح  -32

 تاکنون 99)معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران(/ خرداد 

های اجتماعی محالت)معاونت تسهیلگر طرح افزایش مشارکت اجتماعی در محله نمونه سعادت آباد/ ستاد مشارکت -33

 تاکنون 99ر اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران(/ ابتدای تی

 :(و ... NGO`s ،CBO`sی اجتماعی )فعالیت هاسوابق         

 1384تا  1380« / نگاه سبز ساری»زیستی مدیر انجمن محیط  -1

  1382تا  1380/  های غیردولتی استان مازندرانعضو شورای مرکزی سازمان -2

 1384تا  1380دبیر شبکه سبز مازندران /  -3

 1384تا  1382دبیر شبکه سبز خزر /  -4

 1384تا  1382زیستی فعال در بخش منابع طبیعی / های غیردولتی محیطشورای مرکزی سازمان رییس هیأت مدیره -5

 تشکیل برای کرهگاه زیستذخیره مدیریتی الگوی قالب در آبخیز های در مدیریت حوزه NGO`sعضو، کارشناس و نماینده  -6

 گیالن، رود پلی) ن منابع طبیعی ایران و وزارت محیط زیست آلمانبا همکاری سازما کشور شمال در زیستکره گاه ذخیره 4

 (1384تا  1382 ) گلستان استان توسکاستان و تنکابن هزار سه -دوهزار ساری، رود شیرین

زیستی استان های غیردولتی محیطاستانداری مازندران به عنوان نماینده سازمان« طبیعیآب، کشاورزی و منابع»عضو کارگروه  -7

 1382-3مازندران / 

 1384/  مؤسسه بازیافت استان مازندران ارایه مشاوره و همکاری با -8
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 تاکنون1389ن ایران( / بان کوهستان )انجمن کوهنوردازیستی دیدهعضو شورای مرکزی گروه محیط -9

 1395تا پاییز  1393دان ایران / اردیبهشت عضو هیأت مدیره )دبیر( انجمن کوهنور -10

 1395تا پایان سال  1394پاییز « رخداد تازه اندیشه»مؤسسه « زیستو محیط محله گرایی»عضو کارگروه  -11

ران، متشکل از فعاالن حوزه شهری / عضو کارگروه داوطلب ادوکیسی برای طرح کمبود نیروهای داوطلب در محالت ته -12

1397 

متشکل از داوطلبان عالقمند در رشته های مختلف / تیر « دوستداران رودخانه های شهری تهران»عضو کارگروه داوطلب  -13

 تاکنون 1398

 )برگزاری نشست ها  وکارگاه های تسهیل گری در سطوح IAFاالمللی تسهیلگران در ایرانعضو هیأت مدیره انجمن بین -14

 تاکنون 1395زمستان  –محیط زیستی و ...(  -مختلف، اجرای پروژه های اجتماعی
/http://iranfacil.com 

 
 

 :و کارگاه ها  گواهی ها 

 1370مدرک خوش از انجمن خوشنویسان ایران /  -1

 1375های اولیه از سازمان هالل احمر ایران / دوره مقدماتی کمک -2

زیست ایالت زارلند کشور آلمان / کره به مدت سه ماه / از طرف وزارت محیطهای زیستگاهکارآموزی و آموزش دوره مدیریت ذخیره -3

 1382بهار و تابستان 

 1382زیست / از طرف مؤسسه کارل دویسبرگ کشور آلمان / بهار گواهی زبان عمومی با تخصص واژگان حوزه محیط -4

زیستی صندوق خرد تسهیالت محیط GEF/SGPبرگزار کنندگان «/ نویسی و مدیریت مشارکتیپروژه»روزه 12شرکت در کارگاه  -5

 1383بهار و تابستان   /زیست ایران و شبکه سبز ملی ایرانسازمان ملل متحد، سازمان حفاظت محیط

 1383 /محیطی زیست فرهنگ اشاعه یلدل به( مجلس امور و مدیریت توسعه معاون) زیست محیط حفاظتتقدیرنامه از طرف سازمان  -6

 1383تقدیرنامه از طرف شبکه سبز استان گلستان/  -7

 1390ای پیشرو/ روزه ارتباط مؤثر/ برگزار کننده مؤسسه تسهیلگران حرفه 2کارگاه  -8

 1390دوره مقدماتی کوهپیمایی و کوهنوردی/ فدراسیون کوهنوردی ایران/  -9

 1391ردی ایران/ نوردی/ فدراسیون کوهنودوره مقدماتی سنگ -10

 1390و مدرسه کارآفرینی پرتو/  Horton Beebeآسیا، مرکز -ها به سوی کارآفرینی اجتماعی/ بنیاد اروپادوره آموزشی نخستین گام -11

 افغانستان ایران، غیردولتی های سازمان نمایندگان حضور با «کارآفرینی تسهیلگران و مربیان» روزه 5 المللیبین آموزشی کارگاه -12

 1390 /زنان تحقیقات و مطالعات موسسه کننده برگزار /کستانوتاجی

های زاگرس(/ انجمن کوهنوردان ایران، نمایندگی استان زیستی لورانتوس )نوعی آفت جنگلشرکت و سخنرانی در کنفرانس محیط -13

 1391ایالم/ 

 1391نوردی ایران/ هنوردی ایران/ انجمن درزیستی در دومین همایش ملی درهریزی پنل محیطشرکت و برنامه -14

بان کوهستان انجمن کوهنوردان ایران/ برگزارکننده سازمان حفاظت زیست ایران از طرف دیدهالمللی محیطحضور در نمایشگاه بین -15

 1391زیست ایران/ محیط

 1392پایدار/ خانه فرهنگ و توسعه«/ محورهای اجتماعتسهیلگری پروژه»روزه  2کارگاه  -16

 1392آموزشی و شورایی/ انجمن تأتر شورایی ایران و حوزه هنری/  روزه تأتر 6کارگاه  -17

 1394انجمن کوهنوردان ایران(/ خرداد  –بان کوهستان نهاد )گروه دیدههای مردمزیست در بخش سازمانرتبه سوم جایزه ملی محیط -18

 95و بهار  94های راهبردی رهبری/ مدرسه کارآفرینی پرتو زمستان دوره کوچینگ مهارت -19

 February 1- April 24 2016 /« زیست از دانشگاه کرونل آمریکاآموزش محیط»وره آنالین جهانی د -20

برگزارکنندگان موسسه مطالعاتی حامیان فردا، دبیرخانه توسعه عدالت آموزشی و «/ گزارش نویسی برای سازمان مردم نهاد»کارگاه  -21

 1396مرداد  24 /دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

 دوره، اصول و تجارب جهانی و تطبیق آن با شرایط ایران/ آموزشگرEIAزیستی ارزیابی اثرات محیط زیستکارگاه و دوره ارزیابی محیط -22

 1379مرداد  25تا  23بهزاد رییسیان، 
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 29/8/1397  -بازی، چهارمین جشنواره ملی بازی و اسباب«ها درالگوهای نوین تدریسبازینقش اسباب» کارگاه  -23

 27/9/1397 -شبکه یاری کودکان کار و خیابان -«مدیریت اختالف )تعارض( در پیشگیری از خشونت بین کودکان»کارگاه آموزشی  -24

معاونت توسعه  -« توسعه ناحیه محور با تعامل ذی نفعان در راستای توسعه پایدار روستایی»کارگاه مشارکتی تدوین سند پروژه  -25

 1398بهمن  7، 6آذر و  11، 10 –جمهوری، برنامه عمران سازمان ملل متحد، انجمن بوم پژوهان  روستایی و مناطق محروم ریاست

شامل کسب مهارت های مرتبط با سازمان دهی، انگیزه بخشی و ارتباطات در « مهارت های دورکاری»کارگاه و دوره مجازی یک ماهه  -26

 ، مؤسسه تسهیلگران راهبر ایرانیان99دورکاری، اردیبهشت 

با استفاده از روش موسسه  حوزه های مختلف و کاربردهای آن برای رفع اختالفات در« میانجیگری»گاه و دوره یک ماهه کار -27

Consensus Campus   99آلمان، آبان و آذر 

 2021از ژانویه  Human-Centered Design هفته ای 9دوره  -28

 

 

 :ITمهارتهای 
 

- Microsoft Office  

 مهارتهای زبان: 

 زندرانی )یکی از زبان های محلی و بومی شمال ایران، استان مازندران(زبان ما -

 خوب   انگلیسی            -

 مقدماتی                آلمانی -

 مقدماتیعربی                  -

 

 

 تحقیقات و انتشارات

 64، روزنامه اعتماد ملی شماره «زیست از دیدگان ادیانطبیعت و محیط»مقاله  .1

 ثبت شده در کتابخانه ملی«/ دوستان و عکاسان، انجمن طبیعت سنگاپورکدهای اخالقی برای طبیعت»اب ترجمه گروهی کت .2

 «هاها و کاردستیبازیافت، بازی»نفره کتابچه آموزشی برای کودکان  2ترجمه  .3

و 1392/د ساریو سایت بامدا نیوزسایت زیست نشریه موتور و دوچرخه،«/ سواریهدلیل برای آغاز دوچرخ11»ترجمه مقاله  .4

93 

 انتشار در وبالگ دیده بان کوهستان  /ترجمه متون آموزشی مختلف در حوزه محیط زیست  .5

 وبالگ های محیط زیستی ارپه و دیده بان کوهستان در پرشین بالگ .6

 ترجمه مقاله و یادداشت در حوزه تسهیلگری / انتشار در سایت انجمن تسهیلگران ایران  .7

 1395گساالن، ترجمه، دانشگاه کرنل، تابستان آموزش محیط زیست برای بزر .8

 

 :عالیق

 عالیق کاری:
و اجرای آن، برگزاری کارگاه، های مختلف در حوزه محیط زیستی، توسعه، اجتماعی و ... نوشتن پروژه تسهیلگری، آموزش،  -

های تسهیلگری، مدیریت حوزه)در نوشتن و ترجمه مقاله، تحقیق، تاتر شورایی و انجام فعالیت های داوطلبانه  و مشارکتی 

 (، حق به شهرهای زنان و کارآفرینی اجتماعی، مسایل اجتماعی به ویژه توسعه توانمندیزیستمشارکتی، آموزش و محیط
 

 :عالیق فردی

-سفر، دوچرخهطبیعت گردی، خارجی، کوهنوردی،  بومی ایرانی و زبان های هایهای داوطلبانه، یادگیری زبانانجام فعالیت  -

 ، ادبیات، شعر، آشپزی، ، مطالعه)موسیقی، فیلم مستند، خوشنویسی و .. ( واری، هنرس
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