
 دستگردی هفتدستی و بومخانه صنایع

 ۲نامه شماره ویژه

 

 محیط زیست محلی در ایران   گردی و بوم 
فعالین    )تسهیل فعالیت هنرمندان محلی و  گانه خوددست در راستای اهداف سهگردی هفتدستی و بوم خانه صنایع 

تسهیل پاسخگویی به نیازهای مخاطب فرهنگی( در تدارک   هنرمندان و  ، تسهیل رابطه نهاد دانش وگردیبومحوزه  
نامه با سردبیر ویژه  هماهنگی هر   تدارک و  تهیه و  .استهای فوق  کنش در زمینه  هایی کاربردی برای شناخت ونامهویژه
 به عهده دارد.  گزارشات را  سفارش مقاالت، گفتگوها و ای است که تهیه وویژه

  مهتاب نوری خانم    ۲پردازد. سردبیر ویژه نامه شماره  " می در ایران  طبیعت محلی  و  گردیبوم   ، به " ۲  نامه شمارهویژه
 . است

 موضوع: 

نهاد دانش با    دست، آشنایی مخاطب فرهنگی و اد رابطه بین سه هدف اصلی خانه هفت جهای تسهیل اییکی از راه 
توانند تجربه زیسته گردی ها میاصیل در مناطق مختلف ایران است. بوم   های کیفی وگردیبومجامعه محلی از طریق  

همچنین نهاد دانش به    برای مخاطب فرهنگی و  جامعه محلی ایران را در هماهنگی با طبیعت  دتولی  درخشان زندگی و
ها گردیبوم  ازند.فرهنگ جامعه محلی آشنا س  ، تاریخ وتتوانند مخاطبان خود را با طبیعها میگردیبوم  تصویر کشند.

 رسانند.دستی به توسعه محلی یاری می فروش صنایع نمایش و همچنین از طریق اشتغال جامعه محلی و

نامه حوزه ایران  است. این ویژهبرای تحقق اهداف فوق  ها  گردیبومهای ترویج  نامه بررسی و شناخت راههدف این ویژه 
 های جغرافیایی مختلف کار را ادامه داد. نهصورت پههآینده ب توان درمی گیرد ورا در بر می 

 است:   نامه دربرگیرنده مطالب زیر این ویژه 

 دست چگونگی بررسی موضوع و معرفی گروه پژوهش خانه هفت مقدمه شامل چرایی و -
 گردشگری طبیعت و.....   گردی وتجربه جهانی بوم  -

 قابل طرح در ایرانها گردیبوممعرفی  -

 توسعه محلی اشتغال و وگردی بوم -

 ارتقا مشارکت محلی و گردیبوم -

 دستی صنایع گردی وبوم -

 محیط زیست روستایی  -

 تجربه زیسته حفظ محیط زیست در مناطق محلی  -

 )شعر، آواز، قصه و......(  های هنریروایت -

 گیری نتیجه -
 
 
 



 : نامه شیوه 
 باشد. صفحه می  ۱٠حداکثر  صفحه و ۵ غیره حداقل ها ومقاالت، گزارشات، مصاحبه -

 توان استفاده کرد. شرط خاص و ویژه بودن با اخذ اجازه از نویسندگان میهاز مقاالت قبلی ب -

 سردبیر تکمیل خواهد شد.  در صورت نیاز با همکاری نویسنده و مقاالت در گروه پژوهش بحث و -

 واهد شد. دست پرداخت خمبلغ دویست هزار تومان برای هر مقاله از طرف خانه هفت -

 
 

 بندی: زمان 
دست در  نامه به صورت جنگ مجازی در سایت خانه هفت. ویژهاست  ۱۴٠٠نامه مهر ماه  سازی ویژهمهلت آماده

 گیرد.اختیار همگان قرار می
با ارسال    ها نامهکند برای پر بار شدن این ویژهدست از همه دوستان عالقمند به موضوع دعوت میخانه هفت 

صدابرداری و تدوین گزارشات سفر یا گفتگوها،    سوژه، معرفی نویسندگان معتبر، کمک در امکانات فیلمبرداری،
 یاری رسانند: های زیرسردبیران را از راه

haftdasthouse@gmail.com 

Instagram: @haftdasthouse 

WhatsApp, Telegram: +98 910 803 7787 
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