معرفی کنفرانس
و همایش

همایش ملی مصالح ،شهر ،معماری

مقدمه:

شـهرهای مـا مسـتقل و علاوه براتفاقات و مناسـبات شـکل گرفتـه درحوزه های سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگی واجـد کالبدی هسـتند که ظرف
رفتـار شـهروندان بـه شـمار میرونـد ،گـر چـه ظـرف ها بـه ظاهـر در خدمـت ایـن رفتارها هسـتند ولـی مطالعات بسـیاری ثابـت نمـوده اند که

رفتارهـا نیـزاز ظـرف خـود اثـر پذیـری دارند .ایـن ظرف هـا قالبهای مـادی و فیزیکی هسـتند کـه در قالب سـطوح افقی و عمـودی -در وجه
ابتدایـی – شـرایط تحقـق رفتارهـای شـهروندی را فراهـم مـی کننـد و در وجـه متعالی تر خـود عناصر هویت سـاز شـهر و اثر گذار بر دسـتگاه
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ادراک شـهروندان میباشـند .ایـن قالبهـای فیزیکـی متشـکل و سـاخته شـده از عناصری هسـتند کـه مصالح سـاختمانی نامیده می شـوند.

از نـگاه دیگـر آنچـه کـه از شـهر در نـگاه اول توسـط شـهروندان درک میشـوند تجمعـی از مصالـح سـاختمانی هسـتند کـه در قالب بسـتههای

حجمـی بـه نـام سـاختمان کنـار یکدیگـر قرار گرفتنـد و این خود گویـای اهمیت باالی مقوله مصالح سـاختمانی در سـاخت شـهر ها می باشـد.

مـروری بـر تاریـخ معمـاری وشـهر سـازی گذشـته ایـران ،به روشـنی ما را بـه ایـن حقیقت واقف می سـازد کـه شـهرها در رابطه تعاملـی میان
مناسـبات اجتماعـی و الزامـات اقلیمـی بـا مصالـح قابـل تامیـن در آن اقلیـم شـکل گرفتهاند کـه این نیـز حاکی از اهمیـت سـاختاری مصالح در

شـکل گیری شـهرهای ایرانی میباشـد.

بیان مسئله:

تجربـه پـروژه هـای اجرایـی در شـهرهای مـا ،این واقعیـت تلخ را گوشـزد میکند که امـروزه دانش بدنـه اجرائی مـا از مصالح سـاختمانی ناکافی

و در نتیجـه آسـیب رسـان اسـت .ایـن امـر ،ابتـدا بـه ضعف نظام آموزشـی مـا در این حـوزه اشـاره دارد و از طرف دیگـر عدم بذل توجـه الزم و
کافـی مسـئولین اجرائـی بـه ایـن مقولـه در پروژه ها  ،باعث شـده تـا بدنه کارشناسـی ما – مشـاورین و پیمانـکاران – نه شـناخت الزم و کافی

را داشـته باشـند و نـه خـود را ملـزم بـه ارتقـای دانـش فنی به سـطح کافی بداننـد .متاسـفانه صورت فعلی شـهرهای ما گـواه شـاهد و زنده این
مدعاسـت .بنابرایـن ضـروری بـه نظـر میرسـد بیـش از پیش می باید بـه مقوله مصالـح سـاختمانی و جایگاه آنهـا در نظام معماری و شهرسـازی
کشـور پرداخـت و ایـن خـود اقداماتـی را در کوتـاه مـدت ،میان مـدت و دراز مـدت میطلبد .برگـزاری اولین همایش تخصصی با سـوژه شـهرو

مصالـح سـاختمانی از جملـه اقدامـات کوتـاه مدت پیش بینی شـده در این راستاسـت.

هدف همایش:

هـدف از برگـزاری همایـش کمـک به ارتقاء دانش مهندسـان ،معمـاران و طراحان شـهری در حوزه مصالح سـاختمانی ،در راسـتای تحقق هدف
بزرگتـر و اصلـی تـر کـه همانا ارتقاء کیفیت طراحی و سـاخت سـاختمانها و فضاهای عمومی در کشـور اسـت ،میباشـد.

از آنجائیکـه شـهرداریها ،چـه بـه عنـوان کارفرمـا و چـه در مقـام نظارتـی و چـه در حوزه اجـرا از اصلـی ترین نهادهای متولی سـاخت و سـاز در

شـهرها مـی باشـند ،بدیهـی اسـت که ارتقـاء کیفیت سـاخت و سـاز در شـهرها از دغدغههای اصلی و همیشـگی شـهرداریها و نهادهـای فنی و
اجرایـی زیـر مجموعه آنها میباشـد.

سئواالتی که همایش در پی یافتن پاسخ برای آنها خواهد بود:

علل و ریشههای عدم شناخت صحیح و کافی از مصالح کدامند؟

چگونه مصالح می تواند جایگاه صحیح و در خورخود را در فرایند طراحی بازیابند؟

دانش بومی از مصالح ساختمانی چه بوده و چگونه مصالح در شکل گیری معماری ایرانی -اسالمی نقش بنیادین خود را ایفا کرده اند؟

نقـش مصالـح سـاختمانی در ارتقـاء کیفیـت بصـری شـهرها چیسـت؟ چگونه بـه کمک دانـش مصالح میتـوان سـیمای شـهرهایمان را زیباتر ،
خوانـا تـر و نهایتا بـا هویت تـر کرد.

جدیدتریـن ،مصالـح سـاختمانی کـه در بـازار سـاختمان در عرصـه بینالمللی آن حضور دارنـد کدامند و کدامیـک از مصالح نویـن و تکنولوژیهای

سـاخت متناظـر بـا آن بـا توجه به شـرایط زمینه ای قابـل بکارگیری در عرصه سـاخت و سـاز امروز کشورمیباشـند؟

مصالـح در دسـترس طراحـان و سـازندگان در بـازار سـاختمان ایـران کدامنـد ،آیـا صنایـع مصالـح سـاختمانی در ایـران بـه میـزان الزم و کافی
نیازهـای طراحـان و سـازندگان را در کشـور مرتفـع مـی سـازند؟ رابطه تعاملـی عرضه و تقاضـا در ارتباط صنایع مصالح سـاختمانی کشـور و بازار

سـاخت و سـاز چگونـه و بـا چه مکانیـزی عمل مـی کند؟

عنوان همایش :مصالح ،شهر ،معماری

برگزارکنندگان اصلی :سازمان زیباسازی شهر تهران  -دانشگاه یزد ( پژوهشکده معماری بومی)

محورهای همایش:

آموزش مصالح ساختمانی در دانشگاهها
جایگاه مصالح در فرآیند طراحی

نقش مصالح درساخت منظر شهری
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مصالح بوم آورد و معماری ایرانی

مصالح و تکنیکهای ساخت نوین در دنیا
صنایع مصالح ساختمانی در ایران

شـورای علمی :دکتر محسـن حبیبی ،دکتراسـکندر مختاری ،مهندس سـید محمد بهشـتی ،دکتر محمود گالبچی ،دکتر سـید محمد حسـین
آیـت اللهی ،دکتر رضا شـکوری

شـورای راهبردی:دکتـر شوشـتری( مدیـر عامـل سـازمان) ،دکتر دیوسـاالر( معـاون فنی سـازمان) ،دکتـر کامیاب( معاون توسـعه سـازمان)،
مهنـدس بهشـتی ،دکتـر ضیاییـان ،مهنـدس نیکبخـت ،دکتـر نقصـان محمـدی( رییـس دانشـکده هنـر و معمـاری یزد) دکتـر شـکوری ،دکتر
سـجادی( مدیـر مطالعـات وآمـوزش سـازمان) دکترآیت اللهـی (رییس نظام مهندسـی یزد) ،دکتر فرحزا( سرپرسـت پژوهشـکده معمـاری بومی)
رییس شـورای راهبـردی :دکتر شوشـتری

کمیتـه اجرایـی :دکتـر ضیاییان (رییـس کمیته) مهندس محمـودی ،مهندس ابراهیمیـان فر ،مهندس بـزاز زاده ،مهندس شـهریاری ،مهندس

پسـران ،مهندس گلکاریه

دبیر همایش :دکتر شکوری

هیات داوران پیشنهادی به تفکیک حوزه های تخصصی ( رایزنی با داوران محترم در حال انجام است):

حـوزه فنـی :دکتـر گالبچـی ،مهندس شهسـواری ،دکتر نبـی میبدی ،دکتـر مظاهریـان ،مهندس رزمـگاه ،دکتر عمادیـان ،دکتر متینـی ،دکتر

تقی زاده

حـوزه طراحـی :مهنـدس نیکبخـت ،دکتـر خویـی ،دکتـر قائـم مقامـی ،دکتـر شـکوری ،دکتـر میرجانـی ،دکتر آیـت اللهـی ،دکتر مسـتغنی،
مهنـدس شـیخ زیـن الدیـن ،دکتـر نقـره کار ،دکتـر حمیـد ندیمـی ،مهندس شـافعی

حوزه مرمت :دکتر تهرانی ،دکتر جدی ،دکتر حناچی ،دکتر فرحزا ،دکتر مختاری ،دکتر مندگاری ،دکتر طالبیان ،دکتر اندرودی

حوزه نظر :دکتر ایرانمنش ،دکتر ضیاییان ،مهندس نوایی ،مهندس بهشتی ،مهندس نقره کار ،دکتر کوششگران ،دکتر معینی ،دکتر اولیا
حوزه طراحی شهری :دکتر حبیبی ،دکتر پاکزاد ،دکتر سعید ایزدی ،دکتر نقصان محمدی ،دکتر محمدی

حوزه منظرمحیطی :دکتر صبری ،دکتر عالیی ،دکتر سید کالل ،دکتر فرزانش ،دکتر منشی زاده
حوزه مدیریت اجرا :مهندس سعیدی کیا ،دکتر سرتیپی پور ،مهندس وجدانی ،دکتر بمانیا
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ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران
پدافند غیرعامل

 7و  8آبان ماه 1392

مشهد مقدس

تاريخهاي مهم

مهلت ارسال مقاالت

اعالم نتايج داوري اصل مقاالت
برگزاري كنگره

 31مرداد ماه 1392

 31شهريورماه 1392

 7و  8آبان ماه 1392

محل برگزاري :دانشكده علوم پايه

آدرس :مشهد ،ميدان آزادي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده علوم پايه
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تجـارب و شـواهد ثبـت شـده در جنگهـاي اعصـار گذشـته تاريخ بشـري و قـرن حاضـر ،نمونههاي مسـتدل و انكار ناپذيري اسـت كـه اهميت

حياتـي پديـده دفـاع غيرعامـل را آشـكار و ثابت مينمايد .از نگاه سـنتي ،تعريـف پدافند غيرعامل ،تنها در بهينهسـازي در مقابل حمالت دشـمن
خالصـه ميشـد ،امـا امـروزه مسـائل و قلمروهـاي گسـتردهاي را به خـود اختصاص داده اسـت .در گذشـته اگر تنهـا قدرتهاي نظامـي طرفين
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درگيـر مـورد هـدف قـرار ميگرفتنـد ،امـروز همـه عرصههـا مدنظـر بـوده و در واقـع مهاجم تلاش ميكنـد اراده ملت مـورد نظر را هـدف قرار
دهـد .از سـوي ديگـر مقابلـه در برابـر تهديـدات غيرانسـاني و بـا منشـاء طبيعـي نيـز در قالـب موضوعات پدافنـد غيرنظامـي نيز در كنـار پدافند
غيرعامـل بـه طـور همزمـان مـورد توجه صاحب نظـران و دسـت انـدركاران مربوطه قرار گرفته اسـت.

در نتيجـه ميتـوان گفـت طرحريـزي و برنامهريزيهـاي كالن دفاعـي ،امـري ضـروري و حياتـي اسـت و بشـر را بـرآن مـيدارد تا با شـناخت

دقيـق عوامـل و مولفههـاي دفـاع غيرعامـل و بـه كار بسـتن تدابير مناسـب بتواند ميزان مقاومـت و امنيت خـود را هر چند نسـبي ،افزايش دهد.

بـر هميـن اسـاس جمهوري اسلامي ايران با توجه به شـرايط خـاص ژئواسـتراتژيكي ،ژئوپليتيكـي ،ژئواكونوميكـي و ژئوكالچري كـه در منطقه

و جهـان دارد و نيـز قـرار گرفتـن در زمـرهي كشـورهاي داراي مخاطـرات محيطـي بـاال ،اتخـاذ تدابيـر و توصيههـاي پدافند غيرعامـل و پدافند
غيـر نظامـي اجتنـاب ناپذيـر مينمايد .از اين رو انجمن ژئوپليتيك ايران ،دانشـگاه فردوسـي مشـهد ،سـازمان پدافند غيرعامل و شـعبه خراسـان

رضـوي قصـد دارنـد ششـمين كنگـره انجمـن ژئوپليتيـك ايـران با محوريـت پدافنـد غيرعامـل را در روزهـاي  7و  8آبـان ماه  1392بـا حضور

جمـع كثيـري از انديشـمندان ،صاحبنظـران و دسـتاندركاران حـوزه علـوم مرتبـط بـا پدافنـد غيرعامـل برگـزار نمايند ،بـر اين اسـاس از كليه

دانشـگاهيان ،پژوهشـگران ،متخصصـان ،مديـران ،كارشناسـان و مشـاوران دسـتگاههاي دولتـي و غيـر دولتـي مرتبط بـا پدافنـد غيرعامل براي
ارائـه مقالـه و حضـور در كنگـره مذكـور دعـوت به عمـل ميآيد.

اهداف:

 - 1کمک به چگونگي حفظ تماميت ارضي ،امنيت ملي و استقالل کشور

 - 2بهرهگيري از نظريات ،تجربيات و يافتههاي پژوهشي جديد در عرصه پدافند غيرعامل

 - 3ارائـه راهکارهايـي مبنـي بـر بـاال بـردن قابليت بقا ،اسـتمرار عمليـات و فعاليتهاي حياتـي و خدمات رسـاني مراکز حياتي ،حسـاس و مهم
نظامـي و غيـر نظامي کشـور در شـرايط وقوع تهديد ،بحـران و جنگ

 - 4نشـان دادن راههـاي تقليـل آسـيب پذيـري و کاهـش خسـارت و صدمـات تاسيسـات ،تجهيـزات و نيروي انسـاني مراکز حياتي ،حسـاس و
مهـم نظامـي و غيـر نظامـي کشـور در برابر تهديـدات و عمليات دشـمن

 - 5تبيين راهکارهايي که سبب سلب آزادي و ابتکار عمل از دشمن در زمينههاي حياتي ،حساس و مهم شود.

 - 6ارائه نظرياتي براي صرفهجوئي در هزينه هاي تسليحاتي و نيروي انساني

 - 7راههاي فريب و تحميل هزينه بيشتر به دشمن در صورت فعاليت آفندي عليه جمهوري اسالمي ايران
 - 8کمک به تقويت قدرت بازدارندگي کشور جمهوري اسالمي ايران

 - 9ايمني و محافظت بيشتر شهروندان ،شهرها و آباديها ،تاسيسات و مراکز در مقابل مخاطرات محيطي

 - 10ترويـج و فرهنـگ سـازي رعايـت و بـه کار گيـري تدابيـر پدافنـد غيـر عامـل و غيـر نظامـي در مراکـز و سـازمانهاي دولتـي ،عمومـي و

خصوصـي و شـهروندان
محورهاي كنگره

 - 1رويکردها و مباني نظري پدافند غيرعامل
 - 2پدافند غيرعامل از منظر دين
پدافند غير عامل از منظر قران کريم

پدافند غيرعامل از نگاه اسالم و ارزشهاي ديني

پدافند غير عامل از منظر ديگر اديان الهي
پدافند غيرعامل ،رسانهها و تبليغات

شماره41-42

 - 3فرهنگ سازي و آموزش در پدافند غيرعامل
آسيب پذيري نظام آموزشي و پژوهشي حوزه پدافند غيرعامل با توجه به علمکرد گذشته

نقش فناوري هاي جديد در توسعه آموزش در حوزه پدافند غيرعامل
ظرفيت هاي ملي و آموزش پدافند غيرعامل

نقش دانشگاه در آموزش براي پدافند غيرعامل
آينده پژوهي در پدافند غيرعامل

 - 4پدافند غير عامل و قوانين جمهوري اسالمي ايران
اسناد باالدستي و پدافند غير عامل

موانع قانوني و فرا قانوني در کاربرد اصول و مالحظات پدافند غير عامل درکشور

الزامات قانوني براي اجراي اصول و مالحظات پدافند غيرعامل در کشور

ضوابط ،مقررات و استانداردهاي الزم و مرتبط با پدافند غيرعامل

 - 5فني و مهندسي

پدافند غيرعامل در مقابل عوامل الکترومغناطيسي

کاربردهاي بيوتکنولوژي در پدافند غيرعامل

کاربردهاي نانوتکنولوژي در پدافند غيرعامل

الگو گيري از طبيعت (موجودات زنده) در پدافند غيرعامل

روش هاي نوين تشخيص عوامل بيولوژيک و رويکرد پدافند غيرعامل (هشدار و آشکار سازي)

تکنيک هاي دفاعي در مواجه با تهديدات بيولوژيک

تدوين پروتکلهاي درماني و پيشگيري در مقابله با تهديدات عوامل ( nbcبيولوژيک ،هسته اي و شيميايي)
رفع آالينده هاي بيولوژيک در پدافند غيرعامل (در حوزه آب  ،غذا ،خاک و هوا)

فرآيندهاي تشخيص هويت ژنتيکي در پدافند غيرعامل

روشهاي نوين در تشخيص هويت ژنتيکي با رويکرد پدافند غيرعامل
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بررسي روشهاي تکنيک رهگيري عالئم حيات با رويکرد پدافند غيرعامل

تدوين پروتکلهاي مخابراتي در انتقال داده هاي ايمن در سالمت همراه

معرفي فرستندهها و گيرندههاي امن در انتقال اطالعات با رويکرد پدافند غيرعامل

تحليل نقشه هاي مخابراتي در فرستندهها و گيرندههاي موسوم ،مزايا و معايب
سنسورهاي موسوم در تشخيص عالئم حياتي در سالمت همراه

بررسي و شناسايي ميکرو آرايههاي پرتابل براي تشخيص عالئم حياتي در پدافند غيرعامل

 - 6پدافند غيرعامل و نظام جهاني

ساختار نظام بين الملل و الزامات پدافند غيرعامل

تهديدات نظام و ساختار کنوني قدرت در جهان و لزوم توجه کشورها به پدافند غيرعامل

پدافند غيرعامل و راهبردهاي کشورها

 - 7پدافند غيرعامل و امنيت ملي

پدافند غيرعامل در شورشها و آشوبها

پدافند غيرعامل و دفاع از مراکز حياتي ،حساس و مهم
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اهميت پدافند غيرعامل در ايجاد قدرت ژئوپليتيکي کشورها
پدافند غيرعامل و ايجاد نيروي بازدارندگي

پدافند غيرعامل و افزايش نيروهاي همگرا در کشور
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پدافند غيرعامل و حفظ سرمايههاي کالن ملي

پدافند غيرعامل و قوميتهاي گوناگون

 - 8تجربيات پدافند غير عامل در کشورهاي دنيا
تجربيات ايران در عرصه پدافند غيرعامل

پدافند غير عامل در کشورهاي توسعه يافته

پدافند غيرعامل در کشورهاي در حال توسعه

استراتژيهاي پدافند غيرعامل در کشورهاي جهان

 9پدافند غيرعامل و حفظ سرمايههاي اجتماعيپدافند غيرعامل و انسجام اجتماعي

اهميت پدافند غيرعامل در حفظ روحيه ملي

شناخت پيامدها و بازخوردهاي ناشي از اقدامات پدافند غيرعامل بر جامعه
بازشناسي جامعه در زمان بحرانهاي طبيعي و انساني
احساس امنيت عمومي در جامعه و پدافند غيرعامل

10-پدافند غيرعامل و جنگ نرم

راهبردها و استراتژيهاي پدافند غيرعامل در جنگ نرم
الزامات جنگ نرم فرهنگي در پدافند غيرعامل

تبيين مفاهيم ،شيوهها و راهبردهاي دشمن در پيشرفت جنگ نرم در آينده و نحوه مقابله با آن از منظر پدافند غيرعامل
بررسي رابطه پدافند غيرعامل و جنگ نرم

آسيب شناسي پدافند غيرعامل کشور در جنگ نرم

عمليات رواني در پدافند غيرعامل

روشهاي نوين مقابله با جنگ نرم در پدافند غيرعامل

تهديد شناسي در حوزه جنگ نرم

 11اصول و مالحظات پدافند غيرعامل در فضاي سايبرياينترنت و پدافند غير عامل

فضاي سايبري و چشم اندازهاي آينده

فضاهاي سايبري و آسيب پذيري هاي ملي

راهبردها و راهکارهاي موثر پدافند غيرعامل در فضاي سايبري
ملزومات پدافند غيرعامل در فضاي سايبري
اهميت پدافند غيرعامل در فضاي مجازي

راهبردهاي پدافند غيرعامل در فضاي سايبري
ارتباطات ،مخابرات و  itدر پدافند غيرعامل

فناوريهاي نوين پدافند غيرعامل در عرصه ارتباطات و it
نقش جنگال در پدافند غيرعامل

اصول پدافند غيرعامل در مطالعات آمايش سرزميني
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 - 12پدافند غير عامل و آمايش سرزمين

جهت گيري موثر در فضاي دفاع غيرعامل کشور

اهميت و نقش پدافند غيرعامل در مطالعات آمايش سرزمين

 13پدافند غيرعامل در اماکن متبرکهالزامات پدافند غيرعامل در اماکن متبرکه

تهديدات در اماکن متبرکه

معضالت و مشکالت امنيتي حفاظت از اماکن متبرکه

لزوم توجه به پدافند غيرعامل در امکان متبرکه مملو از جمعيت
دفاع غيرنظامي در زمان بحرانهاي طبيعي از اماکن متبرکه
آمايش سرزمين و نقش آن در تامين امنيت کشور

14پدافند غيرعامل در مراکز نظامي و انتظاميپدافند غير عامل و امنيت مراکز نظامي و انتظامي

استقرار صنايع نظامي و اصول و مالحظات پدافند غيرعامل در مکان يابي آنها

اصول و مالحظات پدافند غيرعامل و کاربرد آن در جنگ و صلح
پدافند غيرعامل و استراتژيهاي نوين نظامي

راهبردهاي نوين در عرصه مقابله با تجهيزات و بمبهاي جديد(گرافيتي الکترومغناطيسي و)...

15پدافند غيرعامل در برنامه ريزي شهري و شهرسازيفريب ،استتار و پناهگاه در برنامه ريزي شهري

اهميت و ضرورت پدافند غيرعامل در شهرها

جان پناه ،مقاوم سازي و اعالم خبر در برنامه ريزي شهرها و شهرکهاي جديد

تمهيدات پدافند غيرعامل و ساخت شهرها و شهرکهاي جديد

پدافند غير عامل در حمل و نقل و راه و ترابري شهرهاي بزرگ

161

مکان يابي بر اساس اصول و مالحظات پدافند غيرعامل براي تاسيسات حياتي شهرها

زير ساختهاي شهري و پدافند غيرعامل

اصول ساخت و ساز در شهرها بر اساس پدافند غيرعامل

راههاي مشارکت دادن مردم و بخش خصوصي در پدافند غيرعامل

چگونگي ترکيب برنامه هاي خدمات شهري با موضوع پدافند غيرعامل

دو منظور سازي تجهيزات و تاسيسات شهري با رويکرد پدافند غيرعامل

 16-پدافند غير عامل و حفظ منابع

اهميت انرژي ،صنايع و معادن در پدافند غيرعامل

پدافند غيرعامل و سالمت آب ،غذا ،دارو و...
حفظ منابع حياتي و دفاع غيرعامل از آنها

17اصول پدافند غيرعامل در برنامه ريزيهاي کالن اقتصاديپدافند غير عامل و حفظ منابع مالي و اقتصادي کشور
پدافند غيرعامل و اقتصاد مقاومتي
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پدافند غيرعامل و پايداري ملي

مشکالت و چالشهاي پيش رو در توسعه اقتصادي رويکرد پدافندغيرعامل در کشور
پدافند غير عامل و ملزومات اقتصادي و مالي آن
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 18مکان يابي مراکز بر اساس اصول و مالحظات پدافند غيرعاملمکان يابي مراکز حساس؛ مهم و حياتي در کشورها

مکان يابي مراکز خدماتي و پدافند غير عامل

رويکرد نوين در موضوع مکان يابي مراکز حياتي  ،حساس و مهم
مکان يابي و موقعيت يابي براي مراکز مديريتي کشور

مکان يابي مراکز سوخت ،انرژي ،آب ،برق ،گاز و ....بر اساس اصول پدافند غيرعامل

19-پدافند غيرعامل در مديريت بحران

پدافند غيرعامل و جلوگيري از هرج و مرج در زمان بحران
پدافند غير عامل و مخاطرات طبيعي

پدافند غير عامل و زلزله ،سيل ،طوفان و...

20-پدافند غيرعامل و مرزها

الزامات پدافند غيرعامل در مرزهاي خشکي
الزامات پدافند غيرعامل در مرزهاي آبي

اقدامات و الزامات پدافند غيرعامل در مرزهاي متشنج

پدافند غيرعامل و توسعه مناطق مرزي

راهبردهاي پدافند غيرعامل کشور در مناطق مرزي

21-حمل و نقل و پدافند غيرعامل

ترانزيت و نقش پدافند غيرعامل در تامين امنيت کشور

الزامات پدافند غيرعامل در حمل نقل

جادهها و حمل و نقل ريلي در پدافند غيرعامل

پدافند غيرعامل در حمل و نقل هوايي ،دريايي و زميني

22-پدافند غيرعامل و تهديدات بيولوژيک

مهمترين و آسانترين تهديدات بيولوژيکي

راهبردهاي مقابله با تهديدات بيولوژيکي

آسيبهاي ناشي از وقوع تهديدات بيولوژيکي

23-کاربرد  GISو  RSدر پدافند غيرعامل

فناوري هاي نوين در  GISو پدافند غيرعامل

فناوريهاي نوين در عرصه  RSو پدافند غيرعامل

کاربرد  GISدر دفاع غيرنظامي از تأسيسات حياتي کشور

نقش  RSدر شناسايي و تشخيص سنجندهها

عالقمنـدان بـه شـرکت در کنگـره ميتواننـد بـراي کسـب اطالعات بيشـتر بـا دبيرخانه ششـمين کنگره انجمـن ژئوپليتيـک ايران بـا محوريت

آدرس :مشـهد مقدس  -ميدان آزادي  -پرديس دانشـگاه فردوسـي مشـهد -دانشـکده ادبيات و علوم انسـاني دکتر علي شـريعتي  -دفتر انجمن
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پدافنـد غيرعامـل تماس حاصـل نمايند.

ژئوپليتيک ايران شـعبه خراسـان رضوي

تلفن8764246-0511 :

شماره همراه دبيرخانه09356484409 :

وب سايتhttp://iagc6.um.ac.ir :

پست الكترونيكiagc6@um.ac.ir:
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همایش ملی شهرخالق؛ ایده ها و چالش ها:
مهلت ارسال مقاالت 10 :مهرماه 1392

مهلت ثبت نام 25 :مهرماه 1392

تاريخ برگزاري همايش 8 :و  9آبان ماه 1392
برگزار كنندگان:

سازمان منطقه آزاد قشم

مرکز بین المللی رشد قشم

اهداف و ضرورتها:

آن هنـگام کـه دنیـل بـل[ ]1و آلـن تـورن[ ]2در ابتـدای دهـه  70قـرن بیسـتم،

ورود جوامـع صنعتـی پیشـرفته را بـه دوران «پسـا صنعتـی» اعالن نمودنـد ،بر این
واقعیـت پـای فشـردند که جامعـه سـرمایهداری متأخر دچـار دگرگونیهای اساسـی
شـده اسـت کـه آن را بـه شـدت از دوران صنعتـی پیشـین متفـاوت میکنـد .ایـن
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تفـاوت بـه بـاور آنهـا بـه همـان انـدازه و حتـی بیشـتر از تفاوتـی بـود کـه جامعـه

صنعتـی را از دوران پیشصنعتـی و کشـاورزی پیشـین متمایـز میسـاخت[ .]3موارد
زیـر از جملـه مهمتریـن پارامترهـای مطـرح در ایـن برههانـد:
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محوریـت یافتـن پارادایـم علـم بـه مثابـه مهمتریـن و اساسـیترین مرکـز جامعـه پسـامدرن ،علمی که خـود را هر چـه بیشـتر بهعنوان یک

فـن سـاالر تعریـف کـرده و بـه تحقـق در مـیآورد و فنـاوری را بـر همـه ارکان زندگـی انسـانها حاکـم میکنـد بهصورتـی که حاکمـان جدید
طبقـهای از دانشـمندان و فنسـاالران هسـتند کـه بـا برخـورداری از سـرمایههای کالن بر جهـان حکومـت مینمایند.

انقلاب اطالعاتـی ،گسـترش نظامهـای شـبکهای اطالعاتـی مبتنـی بر گردآوری ،انباشـت ،پـردازش و توزیـع اطالعات با سـرعتهایی هر

چـه باالتـر و بـا پیچیدگـی هر چه بیشـتر بـا اتـکا و وابسـتگی روزافزون بـه رایانهها

کاهـش سـهم بخـش کشـاورزی بـه حداقـل ممکـن در کل اقتصـاد ،کاهش قابـل مالحظه بخـش صنعت در اقتصـاد و تبدیل شـدن بخش

خدمـات به مهمتریـن و پرثمرتریـن حوزه فعالیـت اقتصادی

افزایش بسیار زیاد مبادالت سرمایهای و مالی و فعال شدن خارقالعاده بازارهای سرمایهای و ادغام سرمایهها در سطح جهان

فراهم آمدن بستری مناسب برای گذار هرچه گستردهتر از عرصه واقعیت به عرصه فرا واقعیت و واقعیت مجازی (فکوهی.)1385 ،

در چنیـن دورهای اسـت کـه آلویـن تافلـر آن را «آغـاز جنـگ بر سـر کنترل جهـان» و دانایـی را «ثروتـی از نمادهـا» میداند؛ وی برآنسـت که
ایـن دوران «عصـر کمیاگـری اطالعـات» و زمـان ایسـتادگی «دانایی در برابر سـرمایه» میباشـد( .خوارزمـی)1371 ،

شـاید مهمتریـن تحـوالت در حـال تکویـن را باید ،ظهور و رشـد طبقـه کاگنیتاریا[ ]4یعنی طبقه کسـانی که سـرمایه اصلی آنها نیروی اندیشـه

اسـت در برابـر پرولتاریـا یـا کارگـران سـاده بـا سـرمایه نیروی جسـمانی دانسـت ،و جامعهای کـه ارتباط میـان اجـزای آن از طریق شـبکههای

کامپیوتـری تسـهیل گردیـده و از آن بهعنـوان جامعه شـبکهای[ ]5یاد میشـود.

بـه راسـتی در ایـن برهـه تاریخی اسـت کـه «اطالعـات» کاالی قـرن نوظهور و «خالقیت» بسـتر «توسـعه» میگردد .آنسـان که به واسـطه
تزریـق فناوریهـای نویـن و افزایـش فرصتهای بیشـمار تغییرات ،ذکاوت و اسـتعدادهای انسـانی ،امیـال و انگیزشها ،ابتـکارات و خالقیتها

جایگزیـن منابـع کانـی و مکانـی شـده و دیگـر ایـن عواملند کـه مزیتهای نسـبی و رقابتهـای جهانی را جهت میبخشـند.

بدیـن سـو و بـر اسـاس ضـرورت ارتقـاء جایـگاه شـهرهای کشـورمان ،به عنـوان قطبهای خلاق منطقـهای و جهانـی ،همایش ملی شـهر

خلاق بـا اهـداف ذیـل برگـزار میگردد:

ارتقاء دانش شهرسازی کشور و تبیین اصول نوین برنامه ریزی و طراحی

تبیین ایده ها و چالش های بهرهگیری از مفاهیم نوین توسعه خالق در مدیریت شهری کشور
تبیین راهکارهای ارتقاء جایگاه شهرهای مناطق آزاد در رقابتهای منطقهای

منابع:

خوارزمی ،شهیندخت ،مترجم ( .)1371موج سوم .نوشته الوین تافلر .انتشارات سیمرغ .چاپ هفتم

فکوهی ،ناصر ( .)1385انسانشناسی شهری ،تهران :نشرنی ،چاپ سوم

________________________________________
[Daniel Bell -]1

[Alain Touraine -]2

زانروسـت کـه مفهـوم جامعـه پسـاصنعتی ،جامـه جدیـد را اسـتمرار گذشـته مینمایاند در حالـی که «جامعـه اطالعاتی» نـوع تـازهای از جامعه
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[ -]3امـروزه اندیشـمندان از مفهـوم «جامعـه پسـاصنعتی» فاصلـه گرفتهانـد و عصـر جدیـد را دوران «جامعه اطالعاتـی» نام نهادهانـد .این امر

انسـانی اسـت کـه در آن «ابزارمنـدی اطالعـات» یعنـی زیرسـاخت عمومـی مبتنـی بـر رایانه جانشـین کارخانـه و «مرز دانـش» به بـازار بالقوه
تبدیـل شـده اسـت .نهادهـای اجتماعـی افقـی ماننـد جامعـه مدنـی جانشـین نهادهـای عمومـی عمـودی و متمرکـز شـده اسـت و ( ....احمدی

دسـتجردی ،قلیزاده)1385 ،
[Cognitaria -]4

[Network society -]5
محورهای همايش:

شهر خالق؛ تبیین ماهوی

اصول برنامه ریزی در شهر خالق

کیفیت های طراحی در شهر خالق
فضاهای عمومی در شهر خالق

نقش فرهنگ و هنر در شهر خالق
بازآفرینی شهری خالق

خالقیت و رقابت های شهری

خالقیت و نوآوری های ارزش آفرین در اقتصاد شهری

توسعه دارایی مبنا در شهر خالق

خالقیت در مدیریت و سیاست های شهری
شهر خالق و فناوری های آینده

آینده شهری در ایران و عرصه های خالقیت

چالش های نهادی -مدیریتی در ایجاد شهر خالق در ایران

فرصت های ایجاد شهرهای خالق در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران
http://creativecity.ir
تلفن تماس دبيرخانه5240270-0763 :

آدرس دبيرخانـه :قشـم ،میـدان گلهـا ،بلوار پژوهـش ،مرکز بین المللی رشـد
قشم

محل برگزاري :جزیره زیبای قشم – مرکز بین المللی رشد قشم

ایمیلinfo@creativecity.ir :

165

اولين كنفرانس معماری و فضاهای شهری پايدار

موضـوع توسـعه پايـدار از جملـه مباحـث مهـم در معمـاری و شهرسـازي معاصر اسـت كـه بخش وسـيعي از ادبيات علمي توسـعه شـهري و نيز
سياسـتها ،برنامـه هـا و طرحهـا را به خود معطوف سـاخته اسـت .ديـدگاه ها ،نگرش هـا و راهبردهاي مطرح در جهت معماری و توسـعه شـهري
پايـدار در مقيـاس هـاي بيـن المللـي ،ملـي و محلي همچنـان مورد بحـث مجامع علمـي جهاني هسـتند .در ايـران ،عليرغم اينكـه فعاليت هاي
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قابـل توجهـي در سـالهاي اخيـر از سـوي سـازمانهاي دولتـي و نيـز مجامـع علمي صـورت گرفته اسـت ،امـا فقـدان فعاليتهايي كـه دربرگيرنده
مجموعـه مباحـث ،ديدگاههـا و نگـرش هـا در زمينـه معمـاری و توسـعه شـهري پايدار باشـد ،مشـهود اسـت .بديـن ترتيب بـرآن هسـتیم تا در

راسـتاي رسـالتها و فعاليـت هـاي آموزشـي و پژوهشـي خـود ،اولیـن کنفراس علمـي و تخصصي معمـاری و فضاهاي شـهري پايـدار را در آذر
مـاه سـال جـاري برگـزار نمائیـم .ايـن کنفرانـس به دنبال آن اسـت كـه با گردهـم آوردن صاحـب نظـران ،انديشـمندان ،دانشـگاهيان ،مديران،

سـازمانهاي ذيربـط و عالقـه مند،مهندسـين مشـاور و متخصصـان موضـوع توسـعه پايـدار ،بـه تبييـن مفاهيـم و اهداف توسـعه پايـدار در حوزه
معمـاري و شهرسـازي بپردازد.

مهلت ارسال اصل مقاالت15/07/1392 :

مهلت ثبت نام و شركت در كنفرانس15/08/1392 :
زمان برگزاری کنفرانس :اول آذر ماه 1392

مکان برگزاری :مشهد مقدس ،دانشگاه فردوسی

محورهای کنفرانس

شهرسازی و توسعه پایدار

 -الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار

 -سکونتگاههای بومی و توسعه شهری پایدار

 -ناپایداری شهری و عوامل مؤثر بر آن

 -سياستهاي ملي و منطقهاي و توسعه شهري پايدار

 -حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار

 -شهرهاي جديد و توسعه شهري پايدار

 -تجارب توسعه شهري پايدار در ايران و جهان

 توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه شهري پايدارمعماري و توسعه پايدار

 -مصالح و فرآوردههاي ساختماني و جايگاه آن در معماري پايدار

 -برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار

 روش های بهره وري در صنعت ساختمان با رویکرد معماري پايدار -مصاديق معماري پايدار در معماري بومی و سنتي ايران

 -معماري پايدار و ساختمانهاي هوشمند

 -نقش معماری در دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار

 ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار -معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي

عمران شهری و توسعه پايدار

 -دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار با بكارگيري مواد و مصالح نوین

 توسعه شهری و فناوري های نوين در صنعتيسازي ساختمان -مقاوم سازی ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار

 -بهسازی لرزه ای ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار

 توسعه شهری و بكارگيري مواد و مصالح بومی پایدار در سازههاشماره41-42

http://asusconf.ir
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همايش ملی جغرافيا ،شهرسازی و توسعه پايدار

با یاری خدا اولین همایش ملی جغرافيا ،شهرسازي و توسعه پايدار اسفندماه  1392در تهران برگزار می گردد.

مقـاالت كليـه شـركت كننـدگان پـس از ثبت نـام قطعـي در  ،civilicaمرجع دانش وكنسرسـيوم ملي محتواي علمي وسـامانه اسـتنادي علوم

جهـان اسلام  ISCبـه نـام نويسـندگان ثبـت رسـمي خواهد شـد .به كليه شـركت كننـدگان اعم از حضـوري وغيـر حضـوري گواهينامه هاي
شماره41-42
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معتبـر و بـه مقـاالت برتـر جوايز نفيسـي اهدا مـي گردد.

برگزار كنندگان :انجمن محيط زيست كومش باهمكاري آرمان گستر محيط زيست ودانشكده صنعت هوايي

مهلت ارسال چكيده و متن كامل مقاالت 10 :دی 1392

مهلت نهایی ثبت نام 10 :بهمن 1392

تاريخ برگزاري همايش 8 :اسفند 1392

محورهاي همايش:
محورهاي جغرافيايي

جغرافيا  ،آمايش سرزمين

جغرافيا و فضاي سبز شهري
جغرافيا ومديريت بحران

جغرافيا و محيط زيست

جغرافيا وكاهش مخاطرات طبيعي

جغرافيا،اقليم شناسي وكاربردها

جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافيا

جغرافيا ومشكالت امروزي شهرها

اقليم ،معماري و بهينه سازي مصرف

كاربرد سامانه اطالعات جغرافيايي و دور سنجي

فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي
جغرافيا و برنامه ريزي شهري

مكان يابي تاسيسات وتجهيزات شهري

جغرافيا و حمل ونقل پايدار

كاربري اراضي درشهرها و روستاها

كاربرد اقليم شناسي در حمل ونقل هوايي

جغرافيا ،مدلهاي كمي وتحليل هاي آماري
جغرافيا وتوسعه پايدار شهري و روستايي

جغرافيا و گردشگري كليه محورها

ساير ايده هاي نوين در زمينه علوم جغرافيايي

شهرسازی وتوسعه شهري پايدار

بافـت فرسـوده و سـکونتگاه هـای غیـر رسـمی

(چالـش هـا و راهکارهـا(

معماري ،شهرسازی و توسعه پایدار

محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

كاربرد فنآوريهاي نوين در توسعه شهري

سياسـتهاي ملـي و منطقـهاي و توسـعه شـهري

پايدار

ناپايداري شهر و عوامل موثر

شـناخت موانـع و محدوديتها و شـاخصهاي توسـعه

شـهري پايدار

شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

نقش عوامل جغرافيايي در برنامه ريزي حمل و نقل

توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري

محيط زيست ومنابع طبيعي

بافتهای تاریخی

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

شهرهاي جديد و توسعه پايدار
مديريت وبرنامه ريزي شهري

مشارکت شهروندان،حقوق شهری وفرهنگ سازي شهروندي
بهسازی و نوسازی شهری
معماري و توسعه پايدار

معماری ،زيبايي شناسي وهويت شهري

محيط زيست و انواع آلودگيها

برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري

جنگلها،فضاي سبزشهري و محيط زيست پايدار
كشاورزي ومحيط زيست پايدار

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

کاربرد فناوریهای نوین در پایش و حذف آالیندههای محیط زیست

روشهاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

روشها  ،فناوریها و انرژي هاي نو در در معماری

فناوريهاي نوين و محيط زيست شهري

معماري پايدار و ساختمانهاي هوشمند

اكولوژي شهري و شهر سبز

معماري و نانو

تغيير اقليم و محيط زيست

معماری ومحیط زیست

كاربرد  GISدر شناسايي و پهنه بندي آاليندههاي محیط زیستی

بهينه سازي مصرف در ساختمانها

حيات وحش و محيط زيست پايدار

طراحی شهری ،نماهاي شهري و امنيت رواني

گردشگري و محيط زيست

برنامه ریزی منطقه ای و شهری

معماري وهويت

معماري سنتي واسالمي

گردشگري ومعماري

محورهاي حمل ونقل

چالشهاي حمل ونقل عمومي در ايران

كاربرد اقليم شناسي در برنامه ريزي حمل و نقل

نقش سازمانهاي مردم نهاد( )NGOدر حفاظت از محيط زيست
مكانيسمهاي توسعه پايدار

مديريت و برنامه ريزي شهري

مدیریت پروژه های شهری

گردشگری شهری
حقوق شهری

فرهنگ شهر نشینی

سيستمهاي هوشمند مديريت ترافيك و حمل و نقل

شهروند و حقوق شهروندی

جايگاه فرودگاه وحمل و نقل هوايي در توسعه پايدار

تاثیر تکنولوژیهای جدید ساخت در بافتهای شهری

شریانهای حیاتی و حمل و نقل شهری

نماهای شهری

مكان يابي و امكان سنجي ايجاد سيستمهاي حمل و نقل عمومي

برنامه ریزی کالبدی شهری

حملو نقل و توسعه پايدار

www.iscconferences.com/467/fa

ارزيابي چالش هاي حمل و نقل جادهاي سازگار با زيست بوم در ايران نقش شهرداريها در توسعه شهري
ایمنی حمل و نقل و مخاطرات اقليمي

تلفن تماس دبيرخانه09358375199 :

آموزش و فرهنگسازی برای رفتار درست حملو نقلی

آدرس دبيرخانـه :تهـران سـتارخان خیابـان صادقـی پورخیابان شـکوری

حمل ونقل هوايي ،تحريم و راهبردها

محل برگزاري :تهران

مدیریت حملو نقل از دید گردشگری

كاربرد  GISدرمديريت حمل و نقل

پلاک 20كدپسـتي1453713981 :

ایمیل h.nationalconference@gmail.com
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المانهای شهری

توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها
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