
 

 یع ی مخاطرات طب  یراهبرد تی ریو مد یزیربانهم ر درس:               

 واحد  2تعداد واحد:  مخاطرات محیطیرشته و دوره تحصیلی:  گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی           

 Planning and Strategic Management  of Natural Hazards یعیمخاطرات طب یراهبرد تیریو مد یزیبرنامه ردرس : 
 تاریخ امتحان:  13:91 -00:91: روز سه شنبه هفته ساعت تشکیل کالس در هر 9382ترم:  01-22-222: شماره درس 

 اهمیت دارد.حضور منظم در کالس بسیار  ترمدرصد پایان 41، عملی درصد انجام تکالیف 01ترم، درصد میان 01ارزشیابی: 

 ، مدیریت مخاطرات طبیعی به انضمام مقاالت مجله دانش مخاطرات، انتشارات انجمن علمی مخاطره شناسی ایران0931زارع، مهدی،  -0منابع: 

 ، مدیریت راهبردی با تأکید بر جهان اقتصادی، انتشارات دانشگاه امام صادق0931بنی اسد، رضا،  -2
3-David Fred, R. 2011. Strategic Management: Concepts and Cases, Prentice Hall.  

             t.tavousi@gep.usb.ac.ir                                                                    طاوسیمدرس: تقی 

شرایط نظری و عملی کاهش مخاطرات با تأکید بر برنامه ریزی و مدیریت مخاطرات به منظور نیل به اهداف آشنایی با هدف کلی: 

 سیاستهای کالن پیشرفت

 

  طبیعی ریزی محیطی و مدیریت راهبردی مخاطراتبرنامه، ارکان برنامه، برنامه مفاهیم: هفته نخست

 طبیعی مدیریت راهبردی مخاطرات اهمیتهفته دوم: 

 طبیعی کاهش مخاطراتراهبردهای  بررسی واژه نامههفته سوم: 

  طبیعی کاهش مخاطرات راهبردهای بین المللیهفته چهارم: 

  طبیعی کاهش مخاطرات راهبردهای ملی مدیریت: هفته پنجم

   پیشگیری و کاهش مخاطرات محیطیهای سازمانی در فرآیند راهبردی آشنایی با شایستگی: ششمهفته 

 جای تقابلاز تعامل ب استفادههای ناشی از مخاطرات و بررسی نقش دانش و آگاهی در جهت پیشگیری و کاهش آسیب :هفتمهفته 

 با تأکید بر چارچوب سندای بررسی رویکرد فرآیند راهبردی: هشتمهفته 

 بحث پیرامون نظریه مبنی بر محیط طبیعی و بینش راهبردی کاهش مخاطرات طبیعیهفته نهم: 

 طرح مباحث پیرامون نظریه بهره مندی از منابع طبیعی در راستای کاهش مخاطرات طبیعی دهم:هفته 

  های سازمانی )سرعت، سازگاری، چاالکی، تیزهوشی و نوآوری(آشنایی با شایستگی:دهمهفته 

 دورنما،بحث پیرامون تعاریف پنجگانه راهبرد به عنوان الگوی اقدامات، برنامه، موقعیت، زدهم: یاهفته 

 : بررسی برنامه ریزی و خطرپذیری راهبردی با تأکید بر مواظبت از بروز مشکالت بالقوه به فعل حین اجرادهمدوازهفته 

 های راهبردی بر اساس اهداف: ارزیابی گزینهسیزدهمهفته 

 راهبردهای کالن ملی : ارزیابیچهاردهم هفته

 بین المللی راهبردهایهفته پانزدهم: ارزیابی  

                                                                                                                  : بررسی عوامل کالن زیست محیطی، راهبردهای کالن علمی و فناوری و عوامل جهانی شانزدهم هفته
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