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 بحران یک روش جدید برای سیستم کاهش خطرپذیری مدیریت ارائه

 
 2، سید فتح اله ساجدی *1داود داروغه

ایران -اهواز -هندسي و مدیریت ساختم -دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز، گروه عمراندانشجوی دکتری ،  -1  

 (darooghedavood@gmail.com) آدرس پست الكترونیک

ایران  -اهواز -انشگاه ازاد اسالمي واحد اهوازد -انشكده فنيد -سي عمراندانشیارگروه مهند -2  

 (f_sajedi@yahoo.com) آدرس پست الكترونیک

 

 

 

 

 

 چكیده
با توجه به خطرات ناشي از حوادث  حادثه. اثر کاهش و یواکنش، بازساز ،ياز آمادگ عبارت است بحران تیریمد ياصلساختار 

کنند، تدوین و کشور ایران را تهدید و خسارات جاني و مالي فراواني را به مردم تحمیل ميکوچک و بزرگي که تمام جهان 

یک نظام مدیریتي جامع، فراگیر، علمي و عملي که بتواند نقش انسان را به باالترین میزان اثر بخشي خود برساند، ضروری 

ی ناشي از هابیبه منظور کاهش آسشود. يم سبب را ایهای گستردهجامعه خسارت یک کارکرد در جدی اختاللاست. 

 باشد. یشهرساز يعنی ي آنانیم و سطح یکالبد یزیربرنامه سطوح يتمام در ياساس هدف کی شهر باید يمنیا بحران،

در این میان نیاز به یک سیستم مدیریتي و عملیاتي  است. ی شهرکالبد مشخصات و يعیطب یایجغراف مكان تابع ي،آمادگ

ای مورد بازنگری قرار گرفته و اطالعات آن بوده و  به صورت دورهشتمل بر دو بخش اقدامات قبل و بعد از حوادث جامع که م

مرحله  پنج یدارا بحران تیریمد در یشهر یزیربرنامه نقش .شوددر صورت لزوم و بر حسب مورد به روز شود، احساس مي

 ياصل چارچوبدر همین راستا  باشد.آثار تخریب مي رفعو  موقت استقرارنجات،  اتیعمل، پناه و زیهای وقوع، گرشامل لحظه

باتوجه به باشد که حادثه مي اثر کاهش و هاخسارت یوقوع، بازساز هنگام به واکنش خطر، برابر در يبحران آمادگ تیریمد

ریزی ات مدیریت و برنامهکلی "الگویي متشكل از مراحل اصلي شاملریزی شهری در آن، این چارچوب و نقش مهم برنامه

کاهش تاثیر بحران، آمادگي و انتظار، واکنش و امدادرساني، و بهبود و ، بحران، تجزیه و تحلیل، ارزیابي خطرپذیری و بحران

در این تحقیق، نهایتا در راستای موردنظر  گردد.های مهم ارائه ميرعایت اصول مدیریت بحران و ارائه زیربخشبا  "بازسازی

ریزی شهری، تأمین منابع، اخالقي، استراتژیكي، راهبردی،  عملیاتي، برنامه"هفت مرحله ای و در هفت سطح شامل  الگویي

 تبیین و ارائه شده است.   "اطالعاتي

 

 مدیریت بحران، خطرپذیری، روش جدید، تهدید، برنامه ریزی، بازسازی های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

ت، موجب نشیني و توسعه غیر رسمي سكونت گاهها و محالت پست همراه اسني که با مهاجرت، حاشیهرشد نامتوازن شهرنشی

ته زندگي معرض خطر، در کشورهای کمتر توسعه یافگردد. در حالي که درصد اندکي از مردم در های ناپایدار ميایجاد محیط

 .[1]در این کشورها بوده استهای ثبت شده در اثر بالیا کنند، اما بیش از نیمي از کل مرگمي

عوامل موجد و  یساختار - يمحیط مختلف عوامل آن بر کرد که و تحلیل سیستم، تجزیه یک صورتبه توانبحران را مي

 ذیریو تاثیرپ پذیریبحران آسیب در مقابل سیستم دهندهو عناصر تشكیل از عوامل یک کدام اینكه تعیینموثر هستند.  بحران

 بحران است. مدیریت و پژوهش تحقیق اولیه از وظایف دارد، یكي بیشتری

ها بحران و ضعف شدت است. ساخته را مختل سیستم خارجي یا تاثیر عوامل آیدميوجود به سیستم در یک بحران یا مستقیما  

 . دارد مهار آن و باالخره مدیریت موجود برای شیوه هایو  بحران دهندهو یا عناصر کاهش تشدیدکننده عوامل به بستگي

 مدیریت بحرانبحران و  -2
شود  ای را سبب ميهای انساني، مادی و زیست محیطي گستردهبحران، اختالل جدی در کارکرد یک جامعه است که خسارت

خلي خود از ز منابع دافاده اکند تا بتواند صرفا  با استای که فراتر از توانایي جامعه آسیب دیده است. جامعه نیز تالش ميبه گونه

 به واکنش خطر، برابر در ياز: آمادگ عبارتند بحران تیریمد ياصل مرحله چهار .[2]ها برآید و آنها را تحمل کندعهده این خسارت

د. یآيدرم به اجراء عهمجمو کی تصور به فاجعه بروز هنگام به ندیفرآ نیحادثه، ا اثر کاهش و هاخسارت یوقوع، بازساز هنگام

 و کنديم دنبال ار ژهیو يهدف خود به نوبه کیهر همه، نیا با شوند،يادغام م گرید مراحل در مراحل نیا از کیهر که هرچند

 .[3]دهديم لیتشك را یمرحله بعد یبند استخوان

 اهمیت مدیریت بحران  -3
زماني  در شرایط سازییمؤثر و عاد و سریع کاهش، واکنش ها برای پیشگیری،واکنش تنظیم بحران مدیریت هدف

، ماپار و همكارانرا بشناسد ) آنها تأمین هایشیوه و غیرعادی نیازهای شرایط بتواند باید بحران باشد. مدیرکوتاه مي

 امری شهری قاطن در بحران تمدیری راهكارهای و اصول اولیه، تدوین هایبینيپیش و هاپیشگیری موازات به (.2ص، 1386

 پیشگامي كنلی است، مردمي نهادهای و دولتي هایسازمان از منسجم مجموعه یک بحران مدیریت که است. هرچند ضروری

 در دخیل عوامل و هانسازما نیز جهت هماهنگي هاشهرداری باشد. نقشمي اهمیت حائز بحران مدیریت شهری در مدیریت

 نظام توانمي شهر رد آنها نمودن و عملیاتي منسجم هایبرنامه تدوین سازماندهي و با است. لذا بحران نقشي محوری مدیریت

 زمینه در کافي توانایي و دانش اندرکار،دست عوامل که است میسر زماني امر نمود که این ریزیپي را بحران مدیریت پویای

 .[3]داشته باشند را بحران مدیریت

 بحران کید. یده انجام را الزم یهااقدام سرعت به تا قادر شوید که خاطر است نیبه ا بحران یبرا یابرنامه جادیا تیاهم

چون  هاست، وليبحران تصَورِ یک راه حل واحد برای بحران تیریمد یهااشتباه از يكیشده نیست. ي نیبشیپ که یزیقا  چیدق

 .[4]گردد اجراء دیبا يی متفاوتهاطرح آنها کنترل یبرا  مي شوند، يگوناگون ناش یمنشأها بحران ها از
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 دالیل تشدید بحران -4

 اغلب فرسوده فتبا گذشته، هایدهه در مهندسي و فني ضوابط و قوانین رعایت عدم پذیر،آسیب نقاط در شهرها پراکنش

 وقوع رتدرصو که است مهمي معضالت جمله شهرها، از برخي در سیالبي هایجریان وجود و کم دوام ابنیه وجود شهرها،

 .[3]کندمي افزون را فاجعه وسعت و عمق و نموده تشدید آنها را دامنه سیل، و زلزله نظیر هایيبحران

 عوامل تشدید کننده بحران های شهری  -5
 عدم  ها،فلتن غیوجود دارند. بنابرا که است غیرمقاومي یهاشود، ساختمانيم تلفات که موجب آنچه در بحران شهری

 کنندگاننیتدو گزاران،از قانون اعم سازو ساخت  اندرکاراندست توسط فیوظا انجام در یيتقوايب و هاتیمسئول احساس

 در خود مشارکت با متناسب که مالكان است و ناظران، ان،یمجر طراحان، ،یشهرساز و یشهر ضوابط و یالرزه یهانامهنییآ

 .[5]ندشويم يعیفجا نیچن بروز باعث ،ياصولریغ ساز و ساخت

 پایگاه اطالعات جغرافیایي و کاربرد آن در الگوهای مدیریت بحران -6
 همگوني )بافت عوامل حسب بر را دیده آسیب مناطق تواندمي 1سیستم اطالعات جغرافیایيبكارگیری  با بحران مدیریت

دهد.  تحویل مسئول گروه یا نسازما به را منطقه هر نقشه و کند تقسیم مختلف مناطق به (...و ساز و ساخت سیستم شهری،

 مواقع لزوم در هاداده این و  نمایدمي نگهداری و ذخیره خود در غیرمكاني را و مكاني هایداده تمامي جغرافیایي اطالعات پایگاه

ان بحر در حین سازی(،مدل با بحران )پیشگویي از قبل در مراحل جغرافیایي اطالعات هایسیستم شوند.مي تحلیل و بازیابي

در  اساسي دیده( نقش آسیب مناطق بازسازی و از بحران )ترمیم پس و توزیع( سیستم و داده منابع تحلیل و رساني)اطالع

 .[6]اطمینان دارند عدم شرایط از دور و منطقي گیریبه تصمیم کمک جهت نیاز مورد هاینقشه تولید و تحلیل رساني،اطالع

 بحران تیریمد ندیفرآ در یشهر یزیربرنامه نقش -7

 کاهش یبرا یزیرسطح برنامه نی، کارآمدتریشهرساز يعنی يانیم سطح ،یکالبد یزیربرنامه سطوح تمام انیم در

 یایجغراف و كونت گاهس یریقرارگ مكان تابع یادیز تا حد حوادث مقابل در يآمادگ .[7]باشد يم زلزله برابر در شهر یریذپبیآس

سانحه در  وقوع از سپ اتیعمل از ترگسترده يمفهوم بتوان با را بحران تیریمد هاست. چنانچهآن یکالبد مشخصات زین و يعیطب

 یایبال که نیا به توجه ابد. بایيم یارمعم و یشهر يطراح و یزیربرنامه با ترعیوس يبیان نمود، ارتباط مدت بلند ای مدت کوتاه

 بر بلكه دهد،يم قرار خود ریتاث تحت شهر را کالبد تنها نه افتد،يم اتفاق کوتاه يزمان مدت کی در زلزله بخصوص يعیطب

 تیریمد ندیفرآ در یشهر یزیربرنامه نقش تاثیر وبنابراین  گذارد.يم یجا به یمشهود اثرات ز،ین ساکنان یشهر یهاتیفعال

 .[8]باشديم 1شرح جدول شماره  به مرحله پنج یدارا بحران
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 (1374، م، یدیبحران ) حم تیریمد ندیفرآ در یشهر یزیربرنامه قشن تاثیر و -1جدول شماره 

 آن دنبال به و یکالبد بیآس صورت به عمده طور به ن مقطعیا در آن يچگونگ و بحران جادیا عوامل

 راراستق تیاست. موقع مسأله چند از يناش باشد ويم يجان تلفات و یشهر یعملكردها اختالل

 یریپذبیآس و یشهر بافت دار، مشخصاتیناپا بیش ای و زیخ لرزه و سبنامنا ياراض در گاهسكونت

 ستند. ه بحران جادیا عوامل نیاز مهمتر خطرناک یهایکاربر ای و گریكدی با مجاورت از هیابن

 

وقوع  یهالحظه

 تا هیزلزله )ثان

 قه(یدق

 

 مرحله

 اول

 ساتیتاس بیآس از يناش که هستند زلزله يتبع یهابیآس عمده طور به مرحله نیا کالبدی یهابیآس

 فواصل ای و يکاف دتعدا به باز یفضاها ينیبشیپ مرحله نیا درابند. ی يم ادامه مقطع نیدر ا یيربنایز

 یرشرایط همجوا نیت و همچنیپرجمع يعموم یهایا کاربری و يمسكون بافت از مناسب و ادیز

 عیتوز دیو با ابدیيم تیاهم پناه و زیگر یدشوار و تیجمع تراکم در ریتاث نظر از گریكدی با هایکاربر

 شود.  گرفته نظر در شهر سطح در تیجمع متعادل

 پناه و زیگر
 مرحله

 دوم

 به مفهوم رشه است. ساختار هیتخل و نجات اتیعمل به سوانح، مربوط وقوع از بعد يبحران طیشرا از

 ها،راه شبكه کامل پوشش ،یامداد و یشهر مراکز متناسب عیتوز مختلف، یهابخش به شهر کیتفك

 بستر خصاتمش شهر و مختلف یهابخش به هاکمک ارسال یبرا مداوم و متعدد ي های دسترس وجود

 د.ینما تردهبحران سا تیریمد یبرا را یامداد اتیعمل يسازمانده توانديم شهر، مختلف ينواح يعیطب

 و نجات اتیعمل

 امداد )ساعات

 شروع تا هیاول

 ها(هفته

 مرحله

 سوم

 بیو آس بیتخر دچار که یيهایکاربر موقت استقرار زین و خانمانيب افراد اسكان مرحله نیا در

 اتیعمل زا يبخش شهر سطح در مهم و حساس یهایکاربر موقت استقرار رد.یگيم صورت اند،شده

 .دارد یيبسزا تیاهم يزندگ یعاد طیشرا بازگرداندن در و آمده شمار به ن مرحلهیا

 

 

 موقت استقرار

 

 

 مرحله

 چهارم

 از یشهر یهاترساخیز هیاول میرد. ترمیگيبرم در را یبازساز و یبهساز ر،یتعم ،یسازپاک اتیعمل

 رد.یگ صورت آن رینظا و گاز و برق آب، يکش لوله ها،راه جمله

 

ب، یتخر آثار رفع

 یسازات پاکیعمل

 یو بازساز

 

 مرحله

 پنجم

 

 نهادی الگوی تلفیقي پیش -8
مهم  ریزی شهری و احساس کمبود و یا نبود اینریزی کالبدی از معماری تا آمایش سرزمین و در کل برنامهبنابر اهمیت برنامه

بندی مرحله استخوان وکه هر یک از مراحل مدیریت بحران هدفي را دنبال کرده با توجه به اینكه  و در اصول کلي مدیریت بحران

شود. البته چهارچوب مي پیشنهاد 4و  3،  2الگوی تلفیقي پیشنهادی ارائه شده در جداول به شماره های  ،دهدبعد را تشكیل مي

 اصلي مراحل تغییر نكرده و همواره پابرجاست. 
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 (ي)مراحل اصل یبحران شهر تیریمد یشنهادیپ يقیتلف یالگو -2جدول شماره 

 مرحله اول ریزی بحرانکلیات مدیریت و برنامه

 مرحله دوم زیه و تحلیلتج

 مرحله سوم ارزیابي خطرپذیری و بحران

 مرحله چهارم کاهش تاثیر بحران

 مرحله پنجم  آمادگي و انتظار

 مرحله ششم واکنش و امدادرساني

 مرحله هفتم بهبود و بازسازی

 

 

 یریسطوح کاهش خطرپذ یالگو -3جدول شماره 

: 7سطح 

 اطالعاتي

 : 6سطح 

 منابع

: 5سطح 

ریزیبرنامه  

: 4سطح 

 عملیاتي

: 3سطح 

 شیوه ای

: 2سطح 

 راهبردی

: 1سطح 

 ارزشي
 ردیف بحران سطوح کاهش خطرپذیری

ریزی بحرانکلیات مدیریت و برنامه         1 
 2 تجزیه و تحلیل       
 3 ارزیابي خطرپذیری و بحران       
 4 کاهش تاثیر بحران       
ظارآمادگي و انت         5 
 6 واکنش و امدادرساني       
 7 بهبود و بازسازی       

 

 

 لگوی تلفیقي پیشنهادی مدیریت بحران شهری )جزئیات(ا -4جدول شماره 

 عملیات ریزِ عملیات
زمان 

 وقوع
 مراحل

.......... 
ریزی کلیات مدیریت و برنامه

 بحران

تمامي 

 هازمان

مرحله 

 اول

 هاخروجي و شناسایي فرآیند بحراني
 تجزیه و تحلیل

تمامي 

 هازمان

مرحله 

 هاهمه وابستگي شامل بحراني هایاساسي در پروسه عناصر شناسایي دوم

 در هم و در عملیات هم اختالل از ناشي فیزیكي تهدیدات شناسایي

 جایگاه

 ارزیابي خطرپذیری و بحران
تمامي 

 هازمان

مرحله 

 سوم

 این از ناشي شدت یا خطرپذیری شکاه منظور به معیارها ارزیابي

 تهدیدها

از  ناشي فشار یا بحران کاهش منظور به باید که معیارهایي اتخاذ

 د.شو انجام تهدیدها
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 4جدول شماره  -1ادامه 
 وقوع ریزی برای موقع وقوع بحران()برنامهی شهر)ابنیه(های کالبدبیآس از یریجلوگ 

پیش از 

 وقوع

 مرحله

 چهارم

ی، عدم ت و بافت شهریجمع متعادل عیزلزله)توز يتبع ی کالبدیهابیلوگیری از آسج

 تاسیسات(ها و انهدام تداوم تخریب
 گریز و پناه

 ریزی شهریبرنامه شهرسازی و ....

 مقررات و مدیریت بحران مجموعه مقررات و مراحل مدیریت بحران

 ایعملیات سازه ریزی و طراحيبرنامه

 هانامهرای آییناج

 ایعملیات غیرسازه

 امور زیربنایي

 ایمقررات غیرسازه

 رسانيآموزش و اطالع

 های کاهش بحرانانگیزه در اجرای شیوه

 بهسازی سازیمقاوم -حلیلت -تعیین سطح عملكرد

 هابررسي آمار و تاثیر بحران آینده(های گذشته در ز تكرار ضعفها)جلوگیری اهای آنآمده و کمبودجزئیات پیش

 ها مورد نیازندجهت اجرای برنامه
ایجاد ساختارهای مدیریتي 

 مناسب

 مدیریت منابع مدیریت کلیه منابع

 پژوهش ها و....تحقیقات، مستندسازی، تحلیل داده

 ریزیبرنامه (ریزی استنیاز برنامهبرای مراحل مدیریت بحران)پژوهش پیش هاتهیه برنامه

 عملیات نجات .(جستوجو و نجات فوری و دقیق)دقت و سرعت عمل در این امر تاثیر بسیار دارد
هنگام 

 وقوع

پس از  سازی، عادی سازی، امدادرها 

 استقرار موقت  وقوع

 برنامه ضدِ بحران

 بیني(انتظار)پیش
 

پیش 

از 

 وقوع

 

مرحله 

 پنجم

 ضطراریوضع مقررات انجام عملیات ا

 رساني و اخطاروضع مقررات ویژه اطالع

 مخابرات اضطراری

 آموزش عمومي و سطح آگاهي مردم

 های آموزشيبرنامه

 آمادگي فردی

 اعالم خطر ................

 آمادگي امداد و نجات ریزی و مقدمات امداد و نجاتبرنامه

 زم و ....ال آماده، ارتباطاتهای برنامه
ارتباطات، عملیات و اجرای 

 هاطرح

 آموزش نهادهای واکنش 
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 4جدول شماره  -2ادامه   

GIS(و سایر )...(پذیریفانعطا حادثه و افزایش ابعاد جهت برآورد)تهیه نقشه و 
اقدامات و تدارک سیستم 

 اطالعات

پیش 

از 

 وقوع

مرحله 

 ششم

مردم  دادن اطالعات صحیح بهارتباطي) لهایکانا کنترل و اطالعات حفظ جریان

 (دهد. مي کاهش را فاجعه ابعاد های مسئولو سازمان

اقدامات و تدارک سیستم 

 ارتباطات

 دایتبحران)کمک به دقت و تاثیر ه ابعاد و وسعت ،اطالعات مقدمات ارزیابي

 مراجعه کنند.( موقعیتي به چه به کجا و به امدادگران که امداد و
 ت ارزیابي شرایطاقداما

 اقدامات حذف زنجیره بحران ممانعت از ایجاد بحران در اثر بحران دیگر

................ 
های طراحي اجرای برنامه

 شده از قبل

................ 
های تخلیه جمعیت و برنامه

 مكان

 یشحادثه و افزا ابعاد برآورد)تهیه نقشه و...( و سایر)GISاستفاده از 

 (پذیریانعطاف
 سیستم اطالعات

 

 

هنگام 

 وقوع

 

 

 سیستم ارتباطات ارتباطي کانالهای کنترل و اطالعات حفظ جریان

 ارزیابي شرایط بحران ابعاد و وسعت ،اطالعات از صحیح ارزیابي

 ات(نظم و هدایت امداد و نج ،هدایت عملیات امداد و نجات)ایجاد هماهنگي
د و تشكیل ستاد مرکزی امدا

 نجات

 عملیات نجات و جستوجو جستوجو و نجات

................ 
فعال نمودن سیستم ضد 

 بحران

 ممانعت از ایجاد بحران در اثر بحران دیگر
جلوگیری از ایجاد زنجیره 

 بحران

................ 
اقدامات تخلیه جمعیت و 

 مكان

 امداد و نجات جستوجو و امدادرساني
پس 

از 

 قوعو

 استقرارموقت و تامین مایحتاج
تمهیدات اضطراری غذا و 

 سرپناه

 عادی سازی و امداد ها و تاسیسات مورد نیازدرمانگاه، سرویس
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 4جدول شماره  -3ادامه 
 تخریب آثار رفع ................

پس از 

 وقوع

مرحله 

 هفتم

................ 
های برقراری مجدد سرویس

 یضرور

................ 

های قابل استقرار مجدد خانه

ها و تعمیر و سایر ساختمان

 تاسیسات

 تهیه مسكن موقت ................

................ 

اقدامات جهت یاری دادن به 

جسم و روان افراد مصیبت 

 دیده

................ 

اقدامات بلند مدت بازسازی 

بنای )تاسیسات زیربنایي و 

 ها(مجدد سازه

 اقدامات درجاسازی 

................ 
استوار بودن برنامه بازسازی بر 

 اهداف طوالني مدت توسعه

 ..الحسنه، وام، بیمه و..بسیج مردمي، قرض
های رساني و کمکمراکز یاری

 مالي و...

 آوری آثار بحران و آلودگي، برقراری بهداشت، سرویس بهداشتي،جمع

 فاضالب و....

پاکسازی ضایعات و آلودگي و 

 ایجاد بهداشت

 های جدید، شهرسازی و ....رعایت مقررات اجرای صحیح و استحكام سازه
ریزی شهری، مقررات برنامه

 فني و استحكام کافي

 بهسازی سازیتعیین سطح عملكرد، تحلیل و مقاوم

 

 گیرینتیجه -9
 منابع از یكي اطالع رساني. اردداساسي  نقش مدیریت پذیریانعطاف حادثه و افزایش ابعاد وردبرآ در اطالع رساني سیستم -1

 طالع رسانيا سیستم اصلي هدف مناسب مسئول در زمان افراد به صحیح اطالعات دادن .است بحران یک پاسخگویي به در مهم

  بحران است.

 کند.  و موثرتر تردقیق را امداد تواند هدایتمي جغرافیایي العاتپایگاه اط به مراجعه و حادثه وسعت از صحیح ارزیابي -2

ها و  عناصر اساسي شناسایي بحرانهای بحران )قبل، حین و بعد از آن( جریان داشته و  تجزیه و تحلیل در تمامي دوره -3

 زماني بحران الزم است. ورهدر هر د هامؤلفه از یک حضور هر عدم در عملیات در صورت احتمالي اختالل آنها و ارزیابي

 شود. وارد به آنها بیآس نیکمتر زلزله گامهن به که نمود يطراح یاگونه به را شهرها مي توان یزیربرنامه داتیبا تمه -4
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 يتمام در ياساس هدف کی عنوان هب زلزله یبرابر خطرها در شهر يمنیا که ابدیيم زماني تحقق شهر یریپذبیآس کاهش -5

 وقوع اثر در معمول ارزیانب اثرات ،یشهر مناطق رد. دریگ قرار سرزمیني مدنظر شیآما تا یمعمار از یکالبد یزیرامهبرن سطوح

 شبكه ،يمسكون یهاساختمان است که انهدام یشهر عناصر عملكرد و اختالل یکالبد یهارانيیو از يقیتلف شاملي عیطب سوانح

 هستند. جمله آن از موارد مشابه و گاز آب، يکش لوله برق، مثل تلفن، هايدسترس و راهها

 

 مراجع

 .(، مدیریت بحران، چاپ اول، نشر شهر، سازمان پیشگیری و مدیریت بحرانِ شهر تهران1378حسیني، مازیار. ) [1]

 ها.یاریو ده هاشهرداریسازمان  ي(، جزوه آموزشيبحران )اصول و مبان یریتبا مد یيآشنا ،(1384)یدعلي. س ی،بدر [2]

ی هادهیاری و اندارشهر هیژو تخصصي نمتوشهری،  بحران یتمدیر(. 1385، )ستایيی و روتخصصي شهرت خدمات و مرکز مطالعا [3]

 نشگاهي.دا دجها جتماعيو ا نسانيا معلو ههشكدوپژ کشور، 

 تهران. ث،یحد اتارانتش اول، چاپ اصل، انیذوالفقار يترجمه: عل بحران، تیری(، مد1373برگ. )ه، تنیودونید [4]

 ین المللي نیارش شهرب، ارائه الگویي پایه ای برای مدیریت بحران شهری، کنفرانس (13۹3)مهدوی عادلي،  .و مهدی.داروغه, داود [5]

 .پایا، تهران، موسسه سفیران فرهنگي مبین

امانه اطالعات همایش سراسری س ،انبحر مدیریت در تصمیم پشتیباني کارآمد سیستم یک عنوان به GIS، (1388)، مجید. فخری [6]

 ، انجمن علمي و فناوری اطالعات و ارتباطات وِدجا.GISمكاني 

ش خسارتهای زلزله، تاثیرات برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران در کاه (،1384. )یاشار اصالنیان،. علي ،شكوهي. عباس، یرصف [7]

 .رود، دانشگاه آزاد اسالمي دورودوگذشته، حال، آینده، د -رود ونخستین همایش زلزله در د

 نیب نفرانسکمقاالت  بحران، مجموعه تیریمد و خطرات کاهش در یشهر يطراح و یزیربرنامه (، نقش1374حه. )ی، ملیدیحم [8]

 دوم. زلزله، جلد يمهندس و يشناس زلزله يالملل

ت و مرکز مطالعا راتچاپ اول، انتشا ،پورخردمند رضاه: ي، ترجممحل یهادولت یبرا يعمل یاصول راهنما (،1383) .توماس، درابک [9]

  .تهران یشهر یزیرمرکز مطالعات برنامه، برنامه ریزی شهر تهران

گیری در مدیریت بحران و تصمیم ریزی شهری، مدیریت اطالعات، اسكان موقت و سیستم ، بررسي برنامه(13۹3). داروغه, داود [10]

 .یهانشگاه اروممران دعانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، انجمن علمي دانشجویي بیان پیشنهاداتي پیرامون آن، پ

، پانزدهمین ، بررسي دیدگاهها و روند کاهش خطرپذیری بحران، عوامل موفقیت و مشكالت پیش روی(13۹3) .داروغه, داود [11]

 .علمي دانشجویي عمران دانشگاه ارومیهکنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، انجمن 

همین کنفرانس بحران، پانزد ، بررسي مدیریت بحران و الگوهای مختلف و ایجاد الگوی جامع مدیریت(13۹3) .داروغه, داود [12]

 .دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، انجمن علمي دانشجویي عمران دانشگاه ارومیه

، کنفرانس بین ، بررسي مباني و تعیین اجزای کاهش خطرپذیری مدیریت بحران(13۹3)وی عادلي، مهد .و مهدی.داروغه, داود [13]

 .المللي نیارش شهر پایا، تهران، موسسه سفیران فرهنگي مبین

 در ساز و نار ساختیسم نیدوم مقاالت مجموعه تخت،یپا در بحران تیریمد (،1385، )یموسو يب، حمزه.و علي. مقدسیشك [14]

 تهران. دانشگاه تخت،یپا

  .تهرانشگاهي، مرکز نشر دان یعي، چاپ اول،طب یایدر بال یطمح یبهساز یراهنما، (1373)یم، قد .ابوالحسن.و محمد، عصار [15]
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آن در  مقایسه و راتخسا کاهشدر  لزلهز تطالعاا مدیریت یها منظا (. نقش1385مهشید. )، فتاحيا. هرزادی، مر عجمي سیما. [16]

 .انتهر ،طبیعي مترقبه غیر ادثحودر  انبحر جامع مدیریت لملليابین نساکنفر مین، دوانیرو ا ترکیه ،نپژاکشورهای 

ر دجامع بحران  در جستجوی اصول مدیریت و برنامه ریزی بحران، دومین کنفرانس بین المللي مدیریت، (1385). عسگری، علي [17]

 .حوادث غیرمترقبه طبیعي، تهران، شرکت کیفیت ترویج

های طبیعي و ای مدیریت بحران، پژوهشكده مهندسي بحرانگروه مدیریت بحران و پداند غیرعامل، معرفي روش شش مرحله [18]

 .1390بهمن  15خص سازان، المللي تحقیقاتي و مشاوره شاپدافند غیرعامل، شرکت بین

» یریت بحران در شرایط اضطراری رائه الگویي برای مدا ،(1386)اصل عیسي، ماپار، مهسا، خلج محمدرضا، ناصرخلیل سمیه، هاني [19]

 .ریفشتهران، دانشگاه صنعتي ، HSE، دومین همایش ملي مهندسي ایمني و مدیریت «با رویكرد حوادث در پروژه های عمراني

ت اولین موعه مقاالمج ،یریپذ بیآس کاهش يچگونگ و زلزله برابر در تهران یهاساختمان یریپذبیآس (.1382. )فرید، مهدیان [20]

 .بهمن تهران، مطالعات زلزله سمینار ساخت و ساز در پایتخت، مرکز
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