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بسمه تعالی

« سال حمایت از کاالی ایرانی »

 ریاست  محترم دانشگاه تهران

ریاست محترم دانشگاه تربیت مدرس

ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی

ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت

ریاست محترم دانشگاه تبریز

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 

 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

با سالم 

          احتراماً، با توجه به توجهات خاص مقام معظم رهبری به موضوع پدافند غیرعامل و مدیریت 

بحران در عرصه کشور و همچنین بروز دائمی تهدیدات انسانی و طبیعی در منطقه خاص 

قرارگیری میهن عزیزمان ایران، شهرداری اقبالیه در نظر دارد بهمنظور حفظ آمادگی مواجهه با 

بحرانهای طبیعی و انسانی و با اتخاذ رویکردی دانشگاهی از توان علمی و پژوهشی دانشگاه 

تحت مدیریت جنابعالی بهرهمند شود. لذا مستدعی است در صورت صالحدید دستورات الزم در 

خصوص اطالعرسانی به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری در خصوص حمایت این 

مجموعه از پژوهشهای علمی و پایاننامه را مبذول فرمایید.

لیست محور های مطالعاتی در ذیل اشاره گردیده است.
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لیست محور تحقیقاتی شامل :

پهنهبندی خطرپذیری زلزله با رویکرد مدیریت بحران

سنجش نقاط آسیبپذیری شهری با رویکرد مدیریت بحران

ارزیابی آمادگی مقابله با بحران 

امکانسنجی راهاندازی مخازن و سیستم آبرسانی اضطراری

راهکارهای اجرایی نمودن چارچوب عملیاتی سندای برای کاهش خطرپذیری در ۱۵ سال آینده

مدیریت ریسک از ایده تا عمل با تأکید بر زلزله، سیالب و موج سرما و گرما ( در سطح محله، جامعه، شهر 

استفاده از فنّاوریهای جدید ( سنجش از راه دور ،سیستمهای پایش و هشدار ، ابداعات و اختراعات )

 تبیین استراتژی جامع شهری مدیریت ریسک و بحران

مدیریت سالمت روانی بازماندگان بحرانها با تأکید بر کودکان و اقشار آسیبپذیر جامعه

مدیریت جمعیت باهدف جلوگیری از کشته شدن نفرات حاضر در مراسمهای خاص

 برنامهریزی برای شرایط اضطرار ، پاسخ و مقابله و آمادگی شرایط اضطرار مدلسازی رخدادها

پایش بحرانها، تجزیهوتحلیل و راهکارهای پیشگیری و کاهش اثرات

مدیریت در جریان سانحه، رخداد بزرگ و بحران حوادث و تأثیر آسیبهای اقتصادی و اجتماعی- 

استفاده مؤثر از رسانههای اجتماعی برای تابآوری بحران برنامه عملیاتی تابآوری شهری

مقاومسازی، نوسازی و راهکارهای کاهش آسیبپذیری شریانهای حیاتی

و سایر موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت بحران با تصویب شورای علمی پژوهشی ستاد مدیریت بحران شهرداری

جهت هماهنگی مکاتبه با ndm@eghbalieh.ir (ارتباط با مهندس انجرانی) وسایر اطالعات 

تکمیلی مراجعه وبسایت شهرداری

mailto:ndm@eghbalieh.ir

