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معرفی کتاب

عنوان: نقش برنامه ریزي شهري در 
پیشگیري از اثرات سوانح

پدیدآور: حمیدرضا موحدی زاده
تاریخ انتشار: 1393

مؤلف در این کتاب بر آن است که مباحثي را در زمینة نقش برنامه ریزي و مدیریت در کنترل و کاهش اثرات 
مخرب و پیشگیري از سوانح و بالیاي طبیعي و انساني به شیوۀ علمي، کاربردي و تجربي به همراه راهکارهاي 
ــجویان، مدیران و کارشناسان سازمان هاي امدادونجات مطرح کند. اهم این مباحث  اجرایي براي آگاهی دانش

عبارتند از: 
ــازمان ها و شرکت هاي دیگر اتفاق نمي افتد، بلکه این  ــئله که حوادث فقط براي مردم و س  آموختن این مس

حوادث در هر زمان ممکن است براي ما هم رخ دهد؛
ــداردهنده یا نشانه هاي اخطاردهنده، به قصد افزایش حسي پیش بیني و   باال بردن توانایي درک عالئم هش

اقدام به پیشگیري و باال بردن توان واکنش سریع و مناسب در شرایط خاص؛
ــراي مواجهه با میزاني از تنش ها و  ــوانح و بحران و اعتماد به نفس حرفه اي ب ــش درک از مدیریت س  افزای

کنش ها؛
 آشنایي با منبعي معتبر و غني در زمینة این درس به نحوي که همچون گنجینه اي به ذهن سپرده شود و 

به  طور صحیح در موارد لزوم استفاده شود.

این کتاب در هفت فصل زیر نگاشته شده است:
فصل اول: تعاریف و مفاهیم برنامه ریزي و نقش آن در سوانح

فصل دوم: مقدمه اي بر نظریه ها و مسائل برنامه ریزي شهري
فصل سوم: روش هاي کنترل گسترش بي روي شهرها

فصل چهارم: مقدمه اي بر طر حهاي جامع و تفصیلي شهرها
فصل پنجم: آسیب پذیري شهرها

فصل ششم: نقش برنامه ریزي شهري در پیشگیري از سوانح
فصل هفتم: مدیریت و برنامه ریزي شهري در مواجهه با سوانح
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ــرکت عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان متولی امر بازآفرینی بافت های شهری کشور، در چارچوب  ش
ــت ضمن  ــر اقدامات در حوزه مرتبط در صدد برآمده اس ــازی و نش یکی از مأموریت های خود برای بسترس
ــازند،  ــه های ذهنی افراد مذکور را فراهم می س ــدن آراء و اندیش ــت هایی که امکان مطرح ش برگزاری نشس
ــی برای بهره مندی  ــن امر با هدف ایجاد امکان ــفاهی مبادرت ورزد. ای ــع آوری و ثبت این ادبیات ش ــه جم ب
ــت این مستندسازی عالوه بر  ــهری و ... صورت می گیرد. بدیهی اس ــگاهیان و متولیان ش حرفه مندان، دانش
کمک به ثبت آراء، اندیشه ها و تجربیات مختلف در هر مقطع زمانی، فرصتی را برای به بحث گذارده شدن 
ــازد. در ذیل کتابهای سلسله نشست های تخصصی برگزار شده در سال  ــتر و نقد آثار و تجربیات فراهم می س بیش

1392 به اختصار معرفی می گردد:

عنوان: سلسله نشست های تخصصی 
 شرکت عمران و بهسازی شهری)نشست های 

39، 40 و 41(
تاریخ انتشار: 1393

  کتاب سلسله نشست های تخصصی شماره های 93، 40 و 41 شامل مطالب زیر می باشد:
  نشس�ت سی و نهم: کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیر رسمی)نمونه موردی: شهرک کیبرا، 

نایروبی(، برابری شهری
  سخنرانان: دکتر گیتی اعتماد، دکتر فرزین فردانش

نشست چهلم: مناسک شهری محرم به مثابه حافظه اجتماعی و فضایی شهر
  سخنران: دکتر رضا مسعودی نژاد

نشست چهل و یکم: بررسی و ارائه راه کارهای توانمندسازی اجتماع محور با تاکید بر مشارکت های 
مردمی

  سخنران: دکتر نوید سعیدی رضوانی
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عنوان: سلسله نشست های تخصصی شرکت
 عمران و بهسازی شهری)نشست های 46، 47 و48(

تاریخ انتشار: 1393

 

  کتاب سلسله نشست های تخصصی شماره های 46، 47 و 48 شامل مطالب زیر می باشد:
  نشست چهل و ششم: مقاوم سازی بناهای ناپایدار در بافت های فرسوده شهری

سخنران: دکتر محمدعلی برخورداری
  نشس�ت چهل و هفتم: بازنگری و همسان س�ازی ش�رح خدمات طرح های بهس�ازی و نوسازی 

شهری
سخنران: دکتر کیومرث حبیبی

  نشس�ت چهل و هشتم: نمایش فیلم مستند »سیروس: میان بودن و نبودن یک محله« بحث و 
بررسی فیلم و مسائل نوسازی محله سیروس، ساخته ابراهیم مختاری

  اعضای پنل: دکتر سید محسن حبیبی، دکتر مینا سعیدی
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عنوان: سلسله نشست های تخصصی شرکت 
عمران و بهسازی شهری )نشست های 49، 50 و51(

تاریخ انتشار: 1393

 

  کتاب سلسله نشست های تخصصی شماره های 49، 50 و 51 شامل مطالب زیر می باشد:
  نشس�ت چهل و نهم: گرایش های شهرس�ازی در قرن بیس�ت و یکم: تجربه فرانس�ه-پاریس 

2050، ده طرح، ده معمار
سخنران: دکتر نسرین فقیه

 نشست پنجاهم: مهندسی ایرانی
سخنران: مهندس سید محمد بهشتی شیرازی

 نشست پنجاه و یکم: فیلم مستند »اینجا زورآباد است«
کارگردان: منصور قاسمی، تهیه کننده: پروین قاسمی

اعضای پنل: دکتر پرویز پیران و دکتر محمدسعید ایزدی
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معرفی کتاب

عنوان: سلسله نشست های موضوعی شرکت 
عمران و بهسازی شهری)دفتر اول: توانمندسازی(

تاریخ انتشار: 1393

 

ــازی شهری ایران، این  ــده توسط شرکت عمران و بهس ــت های تخصصی برگزار ش ــله  نشس در ادامه سلس
مجموعه بر آن شد تا با برگزاری سلسله نشست هایی به بررسی یک موضوع توسط افراد صاحب نظر از زوایا 
و جوانب مختلف پرداخته و در نشست نهایی به جمع بندی آرای ارائه شده در جلسات قبل پرداخته شود. 
در این راستا کتاب مجموعه سلسله نشست های موضوعی که به دفتر اول با موضوع توانمندسازی پرداخته 

است، شامل مطالب زیر می باشد:

  نشس�ت اول: توانمندسازی و ساماندهی س�کونتگاه های غیر رسمی در پرتو حکمروایی خوب 
شهری

سخنران: دکتر مظفر صرافی
  نشس�ت دوم: تجربه های موفق اجرایی در س�کونتگاه های غیر رس�می خراسان رضوی و خانه 

محله شیراز
سخنرانان: مهندس عباس افچنگی، مهندس محمودرضا طالبان

  نشس�ت س�وم: تجربه های موفق اجرایی در س�کونتگاه های غیر رس�می همدان، کردستان و 
کرمانشاه

سخنرانان: دکتر اسداهلل نقدی، دکتر کیومرث ایراندوست، دکتر بیژن کلهرنیا
  نشس�ت چهارم: هم اندیش�ی رهنمودهای برگرفته از تجربه های اجرایی در سکونتگاه های غیر 

رسمی کشور
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