باسمه تعالی
واحد علوم و تحقیقات دانشکده مدیریت و اقتصاد
موضوع  :طرح درس برنامه ریزی شهری و امنیت
با سالم

با توجه به موسّع بودن مباحث برنامهریزی و خصوصاً مقوله امنیت ،در دروس ارائه شده سعی میشود صرفاً
مباحث مرتبط با برنامهریزی امنیتی ،امنیت برنامهریزی و ارتباط و عامل مؤلفهها و ویژگیهای برنامهریزی با مؤلفهها
و عوام ل و ویژگیهای امنیت خصوصاً امنیت عمومی مورد توجه قرار گیرد .ایجاد پل ارتباطی میان این دو موضوع و
چگونگی تأثیر و تأثر متقابل و میزان آن و اولویتدهی به هر کدام از این دو مبحث از دیگر مواردی است که سعی
میشود برای دانشجویان با ارائه نمونههای تجربه شده و عینی خصوصاً در جمهوری اسالمی ایران و در شهرهای
مختلف آن بحث و بررسی و به ارائه آن پرداخته شود.
سال تحصیلی 79-79 :

تاریخ ارائه درس :

دانشکده  :مدیریت و اقتصاد

نوع درس  :نظری

مقطع  /رشته  :کارشناسی ارشد

نام مدرس :دکتر علی اصولی

نام درس (واحد) :برنامهریزی شهری و امنیت

تعداد دانشجو 53 :نفر

ترم :دوم

مدت کالس  *** :ساعت

مبنع درس:

 -1مدیریت یک بحران (راهنمای عملی)
تام کرتن با همکاری دانیال هیمن  ،ترجمه جواد زنگنه – مرکز برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی
معاونت آموزش نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه1533-
 -2مفاهیم کلی امنیت
 -5اصول مدیریت بحران
تاجیک  -محمد رضا –  -1531انتشارات گفتمان
امکانات آموزشی :ویدئو و پرژکتور
عنوان درس :مقدمه ،مفاهیم ،تعاریف ،انواع ،ویژگیها

روش آموزش  :سخنرانی ،پرسش و پاسخ
اجزا درس:

بخش اول  :امنیت
الف  :مقدمه

فصل اول  :کلیات درس امنیت

 اهداف
 تعاریف و مفاهیم ،انواع امنیت
 جنبشهای اجتماعی
 امنیت عمومی ،مؤلفهها ،مفاهیم ،ابعاد
 مبانی نظری امنیت عمومی
 اشکال امنیت عمومی
 تفاوتها و تمایزهای امنیت عمومی با دیگر انواع امنیت
 اصول امنیت عمومی
 امنیت فردی و امنیت عمومی(تمایز و یا همپوشانی)
 مرجع امنیت عمومی
 تأمین کنندگان امنیت عمومی
 دیدگاه مکاتب امنیتی در مورد امنیت عمومی
 اولویتهای امنیت عمومی
 تهدیدات امنیت عمومی
 مؤلفههای تأثیرگذار در بروز و ظهور تهدیدات و بحرانهای امنیتی در کشورهای در حال توسعه مانند :جمعیت،
مهاجرت به شهرها ،کمبود منابع ،توزیع ناعادالنه ثروت ،عدالت خواهی
 تئوریهای سنّت و مدرنیته و تأثیر آن در امنیت عمومی
فصل دوم  :مفاهیم پدافند داخلی و توسعه

 تعاریف و مفاهیم کلید واژههای جنگ ،عملیات روانی ،عملیات توسعه و پدافند داخلی ،آشوب ،شورش ،کودتا،
انقالب و توطئه ،جنگ داخلی ،مردم و...
 جنبشهای اجتماعی ،ویژگیهای و اهداف در فرآیند شورشگری
 چگونگی تبدیل ناآرامی به شورشگری

 آینده شورشگری ،ویژگیها
فصل سوم  :مهمترین چالشهای اجتماعی ایران

 زنان
 بین نسلی ،دانشجویی
 دمکراسی خواهی
 قومی
 سبک نوین زندگی
فصل چهارم  :توسعه

 تعاریف ،مفهوم و ویژگیها و مؤلفههای توسعه
 ضرورتهای توسعه خصوصاً در جوامع شهری
 اثرات توسعه نامطلوب
 مدلهای توسعه
 ویژگیهای جوامع سنّتی و مدرن و در حال گذار
 نظریات مربوط به جوامع توسعه یافته و جوامع در حال توسعه
فصل پنجم  :بحرانهای اجتماعی ،اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی

 انواع بحران
 انواع آسیبهای اجتماعی
فصل ششم  :مدیریت کنترل بحران در اعتراضات به اقدامات توسعهای

 انواع تجمعات ،اجتماعات
 کنترل اغتشاشات
 انواع وضعیتهای امنیت داخلی
 مرکز آسیبپذیری شهری
 ساختار و سازمان مدیریت بحران
 کنترل و فرماندهی عملیات
 جمعآوری و بررسی اغتشاش
 انواع اقدامات توسعهای
 مدیریت بحران ،چگونگی اجرا
بخش دوم  :برنامه ریزی شهری

فصل اول  :تاریخچه و ضرورتهای برنامهریزی

 تعاریف برنامهریزی از نگاه جامعه شناسان
 انواع برنامهریزی (محاسن و معایب آن)
 مدلهای برنامهریزی
 مراحل عمومی برنامهریزی
فصل دوم  :برنامه عملیاتی با گرایش شهری

 تحلیل مسأله و چالش در برنامهریزی شهری
فصل سوم  :اهداف عملیاتی

 اهداف عملیاتی
 انواع آن و مراحل تهیه و تنظیم اهداف
 برنامههای کاری
فصل چهارم  :تلفیق بودجه در برنامههای عملیاتی

 اهداف بودجه بندی
فصل پنجم  :مبانی برنامهریزی معماری و شهرسازی

 تعاریف و مفاهیم بنیادی
 انواع و مراحل برنامهریزی شهری
 ویژگیهای برنامهریزی شهری
 سطوح برنامهریزی شهری
 آمایش سرزمینی و برنامهریزی شهری
 سلسله مراتب طرحهای توسعهای و عمرانی
 اهداف اصلی طرحهای کالبدی
 ابعاد توسعه شهری پایدار
 مراحل اساسی در فرآیند برنامهریزی راهبردی توسعه شهر
فصل ششم  :شهرسازی

 طرح ریزی شهری ،اهداف
 سیما و منظر شهر
 طرح جامع شهری (روش و چگونگی)
 مدیریت شهری

 تعاریف محدوده ،حریم ،طرح تفضیلی شهر
 کاربری زمین
بخش سوم  :تلفیق مباحث امنیتی و برنامهریزی شهری

 بررسی پژوهشها و تحقیقات دانشجویان
 مدیریت دانش امنیت و برنامهریزی شهری
 جمعبندی مباحث
 نتیجهگیری از درس

