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 همايش ملی مصالح، شهر، معماری
مقدمه:

شـهرهای مـا مسـتقل و عـاوه براتفاقات و مناسـبات شـکل گرفتـه درحوزه های سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی واجـد كالبدی هسـتند كه ظرف 
رفتـار شـهروندان بـه شـمار میرونـد، گـر چـه ظـرف ها بـه ظاهـر در خدمـت ايـن رفتارها هسـتند ولـی مطالعات بسـیاری ثابـت نمـوده اند كه 
رفتارهـا نیـزاز ظـرف خـود اثـر پذيـری دارند. ايـن ظرف هـا قالب های مـادی و فیزيکی هسـتند كـه در قالب سـطوح افقی و عمـودی- در وجه 
ابتدايـی – شـرايط تحقـق رفتارهـای شـهروندی را فراهـم مـی كننـد و در وجـه متعالی تر خـود عناصر هويت سـاز شـهر و اثر گذار بر دسـتگاه 

ادراک شـهروندان می باشـند. ايـن قالب هـای فیزيکـی متشـکل و سـاخته شـده از عناصری هسـتند كـه مصالح سـاختمانی نامیده می شـوند.
از نـگاه ديگـر آنچـه كـه از شـهر در نـگاه اول توسـط شـهروندان درک میشـوند تجمعـی از مصالـح سـاختمانی هسـتند كـه در قالب بسـته های 
حجمـی بـه نـام سـاختمان كنـار يکديگـر قرار گرفتنـد و اين خود گويـای اهمیت باالی مقوله مصالح سـاختمانی در سـاخت شـهر ها می باشـد.

مـروری بـر تاريـخ معمـاری وشـهر سـازی گذشـته ايـران، به روشـنی ما را بـه ايـن حقیقت واقف می سـازد كـه شـهرها در رابطه تعاملـی میان 
مناسـبات اجتماعـی و الزامـات اقلیمـی بـا مصالـح قابـل تامیـن در آن اقلیـم شـکل گرفته اند كـه اين نیـز حاكی از اهمیـت سـاختاری مصالح در 

شـکل گیری شـهرهای ايرانی می باشـد.
بيان مسئله:

تجربـه پـروژه هـای اجرايـی در شـهرهای مـا، اين واقعیـت تلخ را گوشـزد میکند كه امـروزه دانش بدنـه اجرائی مـا از مصالح سـاختمانی ناكافی 
و در نتیجـه آسـیب رسـان اسـت. ايـن امـر، ابتـدا بـه ضعف نظام آموزشـی مـا در اين حـوزه اشـاره دارد و از طرف ديگـر عدم بذل توجـه الزم و 
كافـی مسـئولین اجرائـی بـه ايـن مقولـه در پروژه ها ، باعث شـده تـا بدنه كارشناسـی ما – مشـاورين و پیمانـکاران – نه شـناخت الزم و كافی 
را داشـته باشـند و نـه خـود را ملـزم بـه ارتقـای دانـش فنی به سـطح كافی بداننـد. متاسـفانه صورت فعلی شـهرهای ما گـواه شـاهد و زنده اين 
مدعاسـت. بنابرايـن ضـروری بـه نظـر میرسـد بیـش از پیش می بايد بـه مقوله مصالـح سـاختمانی و جايگاه آنهـا در نظام معماری و شهرسـازی 
كشـور پرداخـت و ايـن خـود اقداماتـی را در كوتـاه مـدت، میان مـدت و دراز مـدت می طلبد. برگـزاری اولین همايش تخصصی با سـوژه شـهرو 

مصالـح سـاختمانی از جملـه اقدامـات كوتـاه مدت پیش بینی شـده در اين راستاسـت.
هدف همايش:

هـدف از برگـزاری همايـش كمـک به ارتقاء دانش مهندسـان، معمـاران و طراحان شـهری در حوزه مصالح سـاختمانی، در راسـتای تحقق هدف 
بزرگتـر و اصلـی تـر كـه همانا ارتقاء كیفیت طراحی و سـاخت سـاختمانها و فضاهای عمومی در كشـور اسـت، می باشـد.

از آنجائیکـه شـهرداريها، چـه بـه عنـوان كارفرمـا و چـه در مقـام نظارتـی و چـه در حوزه اجـرا از اصلـی ترين نهادهای متولی سـاخت و سـاز در 
شـهرها مـی باشـند، بديهـی اسـت كه ارتقـاء كیفیت سـاخت و سـاز در شـهرها از دغدغه های اصلی و همیشـگی شـهرداريها و نهادهـای فنی و 

اجرايـی زيـر مجموعه آنها می باشـد.
سئواالتی كه همايش در پی يافتن پاسخ برای آنها خواهد بود:

علل و ريشه های عدم شناخت صحیح و كافی از مصالح كدامند؟
چگونه مصالح می تواند جايگاه صحیح و در خورخود را در فرايند طراحی بازيابند؟

معرفی كنفرانس 
و همايش
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دانش بومی از مصالح ساختمانی چه بوده و چگونه مصالح در شکل گیری معماری ايرانی- اسامی نقش بنیادين خود را ايفا كرده اند؟
نقـش مصالـح سـاختمانی در ارتقـاء كیفیـت بصـری شـهرها چیسـت؟ چگونه بـه كمک دانـش مصالح می تـوان سـیمای شـهرهايمان را زيباتر ، 

خوانـا تـر و نهايتا بـا هويت تـر كرد.
جديدتريـن ،مصالـح سـاختمانی كـه در بـازار سـاختمان در عرصـه بین المللی آن حضور دارنـد كدامند و كدامیـک از مصالح نويـن و تکنولوژيهای 

سـاخت متناظـر بـا آن بـا توجه به شـرايط زمینه ای قابـل بکارگیری در عرصه سـاخت و سـاز امروز كشورمیباشـند؟
مصالـح در دسـترس طراحـان و سـازندگان در بـازار سـاختمان ايـران كدامنـد، آيـا صنايـع مصالـح سـاختمانی در ايـران بـه میـزان الزم و كافی 
نیازهـای طراحـان و سـازندگان را در كشـور مرتفـع مـی سـازند؟ رابطه تعاملـی عرضه و تقاضـا در ارتباط صنايع مصالح سـاختمانی كشـور و بازار 

سـاخت و سـاز چگونـه و بـا چه مکانیـزی عمل مـی كند؟
عنوان همايش: مصالح، شهر، معماری

برگزارکنندگان اصلی: سازمان زيباسازی شهر تهران - دانشگاه يزد ) پژوهشکده معماری بومی(
محورهای همايش:

آموزش مصالح ساختمانی در دانشگاهها
جايگاه مصالح در فرآيند طراحی

مصالح بوم آورد و معماری ايرانی
نقش مصالح درساخت منظر شهری

مصالح و تکنیکهای ساخت نوين در دنیا
صنايع مصالح ساختمانی در ايران

شـورای علمی: دكتر محسـن حبیبی، دكتراسـکندر مختاری، مهندس سـید محمد بهشـتی، دكتر محمود گابچی، دكتر سـید محمد حسـین 
آيـت اللهی، دكتر رضا شـکوری

شـورای راهبردی:دكتـر شوشـتری) مديـر عامـل سـازمان(، دكتر ديوسـاالر) معـاون فنی سـازمان(، دكتـر كامیاب) معاون توسـعه سـازمان(، 
مهنـدس بهشـتی، دكتـر ضیايیـان، مهنـدس نیکبخـت، دكتـر نقصـان محمـدی) ريیـس دانشـکده هنـر و معمـاری يزد( دكتـر شـکوری، دكتر 
سـجادی) مديـر مطالعـات وآمـوزش سـازمان( دكترآيت اللهـی )ريیس نظام مهندسـی يزد(، دكتر فرحزا) سرپرسـت پژوهشـکده معمـاری بومی( 

ريیس شـورای راهبـردی: دكتر شوشـتری
کميتـه اجرايـی: دكتـر ضیايیان )ريیـس كمیته( مهندس محمـودی، مهندس ابراهیمیـان فر، مهندس بـزاز زاده، مهندس شـهرياری، مهندس 

پسـران، مهندس گلکاريه
دبیر همايش: دكتر شکوری

هیات داوران پیشنهادی به تفکیک حوزه های تخصصی ) رايزنی با داوران محترم در حال انجام است(: 
حـوزه فنـی: دكتـر گابچـی، مهندس شهسـواری، دكتر نبـی میبدی، دكتـر مظاهريـان، مهندس رزمـگاه، دكتر عماديـان، دكتر متینـی، دكتر 

زاده تقی 
حـوزه طراحـی: مهنـدس نیکبخـت، دكتـر خويـی، دكتـر قائـم مقامـی، دكتـر شـکوری، دكتـر میرجانـی، دكتر آيـت اللهـی، دكتر مسـتغنی، 

مهنـدس شـیخ زيـن الديـن، دكتـر نقـره كار، دكتـر حمیـد نديمـی، مهندس شـافعی
حوزه مرمت: دكتر تهرانی، دكتر جدی، دكتر حناچی، دكتر فرحزا، دكتر مختاری، دكتر مندگاری، دكتر طالبیان، دكتر اندرودی

حوزه نظر: دكتر ايرانمنش، دكتر ضیايیان، مهندس نوايی، مهندس بهشتی، مهندس نقره كار، دكتر كوششگران، دكتر معینی، دكتر اولیا
حوزه طراحی شهری: دكتر حبیبی، دكتر پاكزاد، دكتر سعید ايزدی، دكتر نقصان محمدی، دكتر محمدی

حوزه منظرمحيطی: دكتر صبری، دكتر عايی، دكتر سید كال، دكتر فرزانش، دكتر منشی زاده
حوزه مديريت اجرا: مهندس سعیدی كیا، دكتر سرتیپی پور، مهندس وجدانی، دكتر بمانیا
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ششمين کنگره انجمن ژئوپليتيك ايران
 پدافند غیرعامل 

 7 و 8 آبان ماه 1392 
مشهد مقدس 

تاريخ هاي مهم
مهلت ارسال مقاالت                                                       31 مرداد ماه 1392

اعام نتايج داوري اصل مقاالت                                          31 شهريورماه 1392
برگزاري كنگره                                                              7 و 8 آبان ماه 1392

 
محل برگزاري: دانشکده علوم پايه

آدرس: مشهد، میدان آزادي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم پايه

تجـارب و شـواهد ثبـت شـده در جنگ هـاي اعصـار گذشـته تاريخ بشـري و قـرن حاضـر، نمونه هاي مسـتدل و انکار ناپذيري اسـت كـه اهمیت 
حیاتـي پديـده دفـاع غیرعامـل را آشـکار و ثابت مي نمايد. از نگاه سـنتي، تعريـف پدافند غیرعامل، تنها در بهینه سـازي در مقابل حمات دشـمن 
خاصـه مي شـد، امـا امـروزه مسـائل و قلمروهـاي گسـترده اي را به خـود اختصاص داده اسـت. در گذشـته اگر تنهـا قدرت هاي نظامـي طرفین 
درگیـر مـورد هـدف قـرار مي گرفتنـد، امـروز همـه عرصه هـا مدنظـر بـوده و در واقـع مهاجم تـاش مي كنـد اراده ملت مـورد نظر را هـدف قرار 
دهـد. از سـوي ديگـر مقابلـه در برابـر تهديـدات غیرانسـاني و بـا منشـاء طبیعـي نیـز در قالـب موضوعات پدافنـد غیرنظامـي نیز در كنـار پدافند 

غیرعامـل بـه طـور همزمـان مـورد توجه صاحب نظـران و دسـت انـدركاران مربوطه قرار گرفته اسـت.
در نتیجـه مي تـوان گفـت طرح ريـزي و برنامه ريزي هـاي كان دفاعـي، امـري ضـروري و حیاتـي اسـت و بشـر را بـرآن مـي دارد تا با شـناخت 
دقیـق عوامـل و مولفه هـاي دفـاع غیرعامـل و بـه كار بسـتن تدابیر مناسـب بتواند میزان مقاومـت و امنیت خـود را هر چند نسـبي، افزايش دهد.

بـر همیـن اسـاس جمهوري اسـامي ايران با توجه به شـرايط خـاص ژئواسـتراتژيکي، ژئوپلیتیکـي، ژئواكونومیکـي و ژئوكالچري كـه در منطقه 
و جهـان دارد و نیـز قـرار گرفتـن در زمـره ي كشـورهاي داراي مخاطـرات محیطـي بـاال، اتخـاذ تدابیـر و توصیه هـاي پدافند غیرعامـل و پدافند 
غیـر نظامـي اجتنـاب ناپذيـر مي نمايد. از اين رو انجمن ژئوپلیتیک ايران، دانشـگاه فردوسـي مشـهد، سـازمان پدافند غیرعامل و شـعبه خراسـان 
رضـوي قصـد دارنـد ششـمین كنگـره انجمـن ژئوپلیتیـک ايـران با محوريـت پدافنـد غیرعامـل را در روزهـاي 7 و 8 آبـان ماه 1392 بـا حضور 
جمـع كثیـري از انديشـمندان، صاحب نظـران و دسـت اندركاران حـوزه علـوم مرتبـط بـا پدافنـد غیرعامـل برگـزار نمايند، بـر اين اسـاس از كلیه 
دانشـگاهیان، پژوهشـگران، متخصصـان، مديـران، كارشناسـان و مشـاوران دسـتگاه هاي دولتـي و غیـر دولتـي مرتبط بـا پدافنـد غیرعامل براي 

ارائـه مقالـه و حضـور در كنگـره مذكـور دعـوت به عمـل مي آيد. 
اهداف:

1 -  كمک به چگونگي حفظ تمامیت ارضي، امنیت ملي و استقال كشور
2  - بهره گیري از نظريات، تجربیات و يافته هاي پژوهشي جديد در عرصه پدافند غیرعامل

3 - ارائـه راهکارهايـي مبنـي بـر بـاال بـردن قابلیت بقا، اسـتمرار عملیـات و فعالیت هاي حیاتـي و خدمات رسـاني مراكز حیاتي، حسـاس و مهم 
نظامـي و غیـر نظامي كشـور در شـرايط وقوع تهديد، بحـران و جنگ

4 - نشـان دادن راه هـاي تقلیـل آسـیب پذيـري و كاهـش خسـارت و صدمـات تاسیسـات، تجهیـزات و نیروي انسـاني مراكز حیاتي، حسـاس و 
مهـم نظامـي و غیـر نظامـي كشـور در برابر تهديـدات و عملیات دشـمن

5 - تبیین راهکارهايي كه سبب سلب آزادي و ابتکار عمل از دشمن در زمینه هاي حیاتي، حساس و مهم شود.
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6  - ارائه نظرياتي براي صرفه جوئي در هزينه هاي تسلیحاتي و نیروي انساني
7  - راه هاي فريب و تحمیل هزينه بیشتر به دشمن در صورت فعالیت آفندي علیه جمهوري اسامي ايران

8 - كمک به تقويت قدرت بازدارندگي كشور جمهوري اسامي ايران 
9 -  ايمني و محافظت بیشتر شهروندان، شهرها و آباديها، تاسیسات و مراكز در مقابل مخاطرات محیطي 

10 - ترويـج و فرهنـگ سـازي رعايـت و بـه كار گیـري تدابیـر پدافنـد غیـر عامـل و غیـر نظامـي در مراكـز و سـازمانهاي دولتـي، عمومـي و 
خصوصـي و شـهروندان

محورهاي كنگره

1 - رويكردها و مباني نظري پدافند غيرعامل
2 - پدافند غيرعامل از منظر دين 

 پدافند غیر عامل از منظر قران كريم
 پدافند غیرعامل از نگاه اسام و ارزش هاي ديني

 پدافند غیر عامل از منظر ديگر اديان الهي 
3  - فرهنگ سازي و آموزش در پدافند غيرعامل

 پدافند غیرعامل، رسانه ها و تبلیغات 
 آسیب پذيري نظام آموزشي و پژوهشي حوزه پدافند غیرعامل با توجه به علمکرد گذشته 

نقش فناوري هاي جديد در توسعه آموزش در حوزه پدافند غیرعامل 
 ظرفیت هاي ملي و آموزش پدافند غیرعامل

 نقش دانشگاه در آموزش براي پدافند غیرعامل
 آينده پژوهي در پدافند غیرعامل

4 - پدافند غير عامل و قوانين جمهوري اسامي ايران 
 اسناد باالدستي و پدافند غیر عامل 

 موانع قانوني و فرا قانوني در كاربرد اصول و ماحظات پدافند غیر عامل دركشور 
 الزامات قانوني براي اجراي اصول و ماحظات پدافند غیرعامل در كشور 

 ضوابط، مقررات و استانداردهاي الزم و مرتبط با پدافند غیرعامل 
5 - فني و مهندسي

 پدافند غیرعامل در مقابل عوامل الکترومغناطیسي
 كاربردهاي بیوتکنولوژي در پدافند غیرعامل
 كاربردهاي نانوتکنولوژي در پدافند غیرعامل

 الگو گیري از طبیعت )موجودات زنده( در پدافند غیرعامل
 روش هاي نوين تشخیص عوامل بیولوژيک و رويکرد پدافند غیرعامل )هشدار و آشکار سازي(

 تکنیک هاي دفاعي در مواجه با تهديدات بیولوژيک 
 تدوين پروتکل هاي درماني و پیشگیري در مقابله با تهديدات عوامل nbc )بیولوژيک، هسته اي و شیمیايي(

 رفع آالينده هاي بیولوژيک در پدافند غیرعامل )در حوزه آب ، غذا، خاک و هوا(
 فرآيندهاي تشخیص هويت ژنتیکي در پدافند غیرعامل

 روش هاي نوين در تشخیص هويت ژنتیکي با رويکرد پدافند غیرعامل
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 بررسي روش هاي تکنیک رهگیري عائم حیات با رويکرد پدافند غیرعامل
 تدوين پروتکل هاي مخابراتي در انتقال داده هاي ايمن در سامت همراه 

 معرفي فرستنده ها و گیرنده هاي امن در انتقال اطاعات با رويکرد پدافند غیرعامل
 تحلیل نقشه هاي مخابراتي در فرستنده ها و گیرنده هاي موسوم، مزايا و معايب

  سنسورهاي موسوم در تشخیص عائم حیاتي در سامت همراه 
 بررسي و شناسايي میکرو آرايه هاي پرتابل براي تشخیص عائم حیاتي در پدافند غیرعامل

6 - پدافند غيرعامل و نظام جهاني
 ساختار نظام بین الملل و الزامات پدافند غیرعامل 

 تهديدات نظام و ساختار كنوني قدرت در جهان و لزوم توجه كشورها به پدافند غیرعامل
 پدافند غیرعامل و راهبردهاي كشورها 
7 - پدافند غيرعامل و امنيت ملي 

 پدافند غیرعامل در شورش ها و آشوب ها 
 پدافند غیرعامل و دفاع از مراكز حیاتي، حساس و مهم 

 اهمیت پدافند غیرعامل در ايجاد قدرت ژئوپلیتیکي كشورها
 پدافند غیرعامل و ايجاد نیروي بازدارندگي 

 پدافند غیرعامل و افزايش نیروهاي همگرا در كشور
 پدافند غیرعامل و حفظ سرمايه هاي كان ملي 

 پدافند غیرعامل و قومیت هاي گوناگون 
8 - تجربيات پدافند غير عامل در کشورهاي دنيا

 تجربیات ايران در عرصه پدافند غیرعامل 
 پدافند غیر عامل در كشورهاي توسعه يافته

 پدافند غیرعامل در كشورهاي در حال توسعه 
 استراتژي هاي پدافند غیرعامل در كشورهاي جهان

-9 پدافند غيرعامل و حفظ سرمايه هاي اجتماعي 
 پدافند غیرعامل و انسجام اجتماعي 

 اهمیت پدافند غیرعامل در حفظ روحیه ملي
 شناخت پیامدها و بازخوردهاي ناشي از اقدامات پدافند غیرعامل بر جامعه

 بازشناسي جامعه در زمان بحران هاي طبیعي و انساني
 احساس امنیت عمومي در جامعه و پدافند غیرعامل 

-10پدافند غيرعامل و جنگ نرم 
 راهبردها و استراتژي هاي پدافند غیرعامل در جنگ نرم

 الزامات جنگ نرم فرهنگي در پدافند غیرعامل
 تبیین مفاهیم، شیوه ها و راهبردهاي دشمن در پیشرفت جنگ نرم در آينده و نحوه مقابله با آن از منظر پدافند غیرعامل 

 بررسي رابطه پدافند غیرعامل و جنگ نرم 
 آسیب شناسي پدافند غیرعامل كشور در جنگ نرم 

 عملیات رواني در پدافند غیرعامل
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 روش هاي نوين مقابله با جنگ نرم در پدافند غیرعامل
 تهديد شناسي در حوزه جنگ نرم 

-11 اصول و ماحظات پدافند غيرعامل در فضاي سايبري 
 اينترنت و پدافند غیر عامل 

 فضاي سايبري و چشم اندازهاي آينده 
 فضاهاي سايبري و آسیب پذيري هاي ملي 

 راهبردها و راهکارهاي موثر پدافند غیرعامل در فضاي سايبري
 ملزومات پدافند غیرعامل در فضاي سايبري

 اهمیت پدافند غیرعامل در فضاي مجازي
 راهبردهاي پدافند غیرعامل در فضاي سايبري

 ارتباطات، مخابرات و it در پدافند غیرعامل
it فناوري هاي نوين پدافند غیرعامل در عرصه ارتباطات و 

 نقش جنگال در پدافند غیرعامل 
12 - پدافند غير عامل و آمايش سرزمين 

 اصول پدافند غیرعامل در مطالعات آمايش سرزمیني 
 جهت گیري موثر در فضاي دفاع غیرعامل كشور

 اهمیت و نقش پدافند غیرعامل در مطالعات آمايش سرزمین
-13 پدافند غيرعامل در اماکن متبرکه 

 الزامات پدافند غیرعامل در اماكن متبركه 
 تهديدات در اماكن متبركه 

 معضات و مشکات امنیتي حفاظت از اماكن متبركه 
 لزوم توجه به پدافند غیرعامل در امکان متبركه مملو از جمعیت

 دفاع غیرنظامي در زمان بحران هاي طبیعي از اماكن متبركه 
 آمايش سرزمین و نقش آن در تامین امنیت كشور

-14پدافند غيرعامل در مراکز نظامي و انتظامي 
 پدافند غیر عامل و امنیت مراكز نظامي و انتظامي

 استقرار صنايع نظامي و اصول و ماحظات پدافند غیرعامل در مکان يابي آن ها
 اصول و ماحظات پدافند غیرعامل و كاربرد آن در جنگ و صلح

 پدافند غیرعامل و استراتژي هاي نوين نظامي 
 راهبردهاي نوين در عرصه مقابله با تجهیزات و بمب هاي جديد)گرافیتي الکترومغناطیسي و...( 

-15پدافند غيرعامل در برنامه ريزي شهري و شهرسازي 
 فريب، استتار و پناهگاه در برنامه ريزي شهري

 اهمیت و ضرورت پدافند غیرعامل در شهرها
 جان پناه، مقاوم سازي و اعام خبر در برنامه ريزي شهرها و شهرک هاي جديد

تمهیدات پدافند غیرعامل و ساخت شهرها و شهرک هاي جديد
 پدافند غیر عامل در حمل و نقل و راه و ترابري شهرهاي بزرگ
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 مکان يابي بر اساس اصول و ماحظات پدافند غیرعامل براي تاسیسات حیاتي شهرها
 زير ساخت هاي شهري و پدافند غیرعامل

 اصول ساخت و ساز در شهرها بر اساس پدافند غیرعامل 
 راه هاي مشاركت دادن مردم و بخش خصوصي در پدافند غیرعامل

 چگونگي تركیب برنامه هاي خدمات شهري با موضوع پدافند غیرعامل
 دو منظور سازي تجهیزات و تاسیسات شهري با رويکرد پدافند غیرعامل

-16 پدافند غير عامل و حفظ منابع 
 اهمیت انرژي، صنايع و معادن در پدافند غیرعامل 

 پدافند غیرعامل و سامت آب، غذا، دارو و...
 حفظ منابع حیاتي و دفاع غیرعامل از آن ها

-17اصول پدافند غيرعامل در برنامه ريزي هاي کان اقتصادي
 پدافند غیر عامل و حفظ منابع مالي و اقتصادي كشور 

 پدافند غیرعامل و اقتصاد مقاومتي
 پدافند غیرعامل و پايداري ملي 

 مشکات و چالش هاي پیش رو در توسعه اقتصادي رويکرد پدافندغیرعامل در كشور
 پدافند غیر عامل و ملزومات اقتصادي و مالي آن 

-18 مكان يابي مراکز بر اساس اصول و ماحظات پدافند غيرعامل 
 مکان يابي مراكز حساس؛ مهم و حیاتي در كشورها 

 مکان يابي مراكز خدماتي و پدافند غیر عامل 
 رويکرد نوين در موضوع مکان يابي مراكز حیاتي ، حساس و مهم 

 مکان يابي و موقعیت يابي براي مراكز مديريتي كشور 
 مکان يابي مراكز سوخت، انرژي، آب، برق، گاز و.... بر اساس اصول پدافند غیرعامل

-19پدافند غيرعامل در مديريت بحران 
 پدافند غیرعامل و جلوگیري از هرج و مرج در زمان بحران

 پدافند غیر عامل و مخاطرات طبیعي
 پدافند غیر عامل و زلزله، سیل، طوفان و...

-20پدافند غیرعامل و مرزها
 الزامات پدافند غیرعامل در مرزهاي خشکي 

 الزامات پدافند غیرعامل در مرزهاي آبي
 اقدامات و الزامات پدافند غیرعامل در مرزهاي متشنج

 پدافند غیرعامل و توسعه مناطق مرزي
 راهبردهاي پدافند غیرعامل كشور در مناطق مرزي

-21حمل و نقل و پدافند غيرعامل
 ترانزيت و نقش پدافند غیرعامل در تامین امنیت كشور

 الزامات پدافند غیرعامل در حمل نقل 
 جاده ها و حمل و نقل ريلي در پدافند غیرعامل
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 پدافند غیرعامل در حمل و نقل هوايي، دريايي و زمیني 
-22پدافند غیرعامل و تهديدات بیولوژيک 

 مهم ترين و آسان ترين تهديدات بیولوژيکي
 راهبردهاي مقابله با تهديدات بیولوژيکي

 آسیب هاي ناشي از وقوع تهديدات بیولوژيکي 
-23كاربرد GIS و RS در پدافند غیرعامل

 فناوري هاي نوين در GIS و پدافند غیرعامل
 فناوري هاي نوين در عرصه RS و پدافند غیرعامل

 كاربرد GIS در دفاع غیرنظامي از تأسیسات حیاتي كشور
 نقش RS در شناسايي و تشخیص سنجنده ها

عاقمنـدان بـه شـركت در كنگـره مي تواننـد بـراي كسـب اطاعات بیشـتر بـا دبیرخانه ششـمین كنگره انجمـن ژئوپلیتیـک ايران بـا محوريت 
پدافنـد غیرعامـل تماس حاصـل نمايند.

آدرس: مشـهد مقدس - میدان آزادي - پرديس دانشـگاه فردوسـي مشـهد- دانشـکده ادبیات و علوم انسـاني دكتر علي شـريعتي - دفتر انجمن 
ژئوپلیتیک ايران شـعبه خراسـان رضوي

تلفن: 8764246-0511 
شماره همراه دبیرخانه: 09356484409

 http://iagc6.um.ac.ir :وب سايت
 iagc6@um.ac.ir:پست الکترونیک  
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همايش ملی شهرخاق؛ ايده ها و چالش ها:  
مهلت ارسال مقاالت: 10 مهرماه 1392

مهلت ثبت نام: 25 مهرماه 1392
تاريخ برگزاري همايش: 8 و 9 آبان ماه 1392

برگزار كنندگان:
سازمان منطقه آزاد قشم

مركز بین المللی رشد قشم 
اهداف و ضرورت ها:

آن هنـگام كـه دنیـل بـل]1[ و آلـن تـورن]2[ در ابتـدای دهـه 70 قـرن بیسـتم، 
ورود جوامـع صنعتـی پیشـرفته را بـه دوران »پسـا صنعتـی« اعان نمودنـد، بر اين 
واقعیـت پـای فشـردند كه جامعـه سـرمايه داری متأخر دچـار دگرگونی های اساسـی 
شـده اسـت كـه آن را بـه شـدت از دوران صنعتـی پیشـین متفـاوت می كنـد. ايـن 
تفـاوت بـه بـاور آنهـا بـه همـان انـدازه و حتـی بیشـتر از تفاوتـی بـود كـه جامعـه 
صنعتـی را از دوران پیش صنعتـی و كشـاورزی پیشـین متمايـز می سـاخت]3[. موارد 

زيـر از جملـه مهمتريـن پارامترهـای مطـرح در ايـن برهه انـد:
   محوريـت يافتـن پارادايـم علـم بـه مثابـه مهمتريـن و اساسـی ترين مركـز جامعـه پسـامدرن، علمی كه خـود را هر چـه بیشـتر به عنوان يک 
فـن سـاالر تعريـف كـرده و بـه تحقـق در مـی آورد و فنـاوری را بـر همـه اركان زندگـی انسـان ها حاكـم می كنـد به صورتـی كه حاكمـان جديد 

طبقـه ای از دانشـمندان و فن سـاالران هسـتند كـه بـا برخـورداری از سـرمايه های كان بر جهـان حکومـت می نمايند.
   انقـاب اطاعاتـی، گسـترش نظام هـای شـبکه ای اطاعاتـی مبتنـی بر گردآوری، انباشـت، پـردازش و توزيـع اطاعات با سـرعت هايی هر 

چـه باالتـر و بـا پیچیدگـی هر چه بیشـتر بـا اتـکا و وابسـتگی روزافزون بـه رايانه ها 
   كاهـش سـهم بخـش كشـاورزی بـه حداقـل ممکـن در كل اقتصـاد، كاهش قابـل ماحظه بخـش صنعت در اقتصـاد و تبديل شـدن بخش 

خدمـات به مهمتريـن و پرثمرتريـن حوزه فعالیـت اقتصادی
   افزايش بسیار زياد مبادالت سرمايه ای و مالی و فعال شدن خارق العاده بازارهای سرمايه ای و ادغام سرمايه ها در سطح جهان

   فراهم آمدن بستری مناسب برای گذار هرچه گسترده تر از عرصه واقعیت به عرصه فرا واقعیت و واقعیت مجازی )فکوهی، 1385(.
در چنیـن دوره ای اسـت كـه آلويـن تافلـر آن را »آغـاز جنـگ بر سـر كنترل جهـان« و دانايـی را »ثروتـی از نمادهـا« می داند؛ وی برآنسـت كه 

ايـن دوران »عصـر كمیاگـری اطاعـات« و زمـان ايسـتادگی »دانايی در برابر سـرمايه« می باشـد. )خوارزمـی، 1371(
شـايد مهمتريـن تحـوالت در حـال تکويـن را بايد، ظهور و رشـد طبقـه كاگنیتاريا]4[ يعنی طبقه كسـانی كه سـرمايه اصلی آن ها نیروی انديشـه 
اسـت در برابـر پرولتاريـا يـا كارگـران سـاده بـا سـرمايه نیروی جسـمانی دانسـت، و جامعه ای كـه ارتباط میـان اجـزای آن از طريق شـبکه های 

كامپیوتـری تسـهیل گرديـده و از آن به عنـوان جامعه شـبکه ای]5[ ياد می شـود.
بـه راسـتی در ايـن برهـه تاريخی اسـت كـه »اطاعـات« كاالی قـرن نوظهور و »خاقیت« بسـتر »توسـعه« می گردد. آن سـان كه به واسـطه 
تزريـق فناوری هـای نويـن و افزايـش فرصت های بی شـمار تغییرات، ذكاوت و اسـتعدادهای انسـانی، امیـال و انگیزش ها، ابتـکارات و خاقیت ها 
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جايگزيـن منابـع كانـی و مکانـی شـده و ديگـر ايـن عواملند كـه مزيت های نسـبی و رقابت هـای جهانی را جهت می بخشـند.
بديـن سـو و بـر اسـاس  ضـرورت ارتقـاء جايـگاه شـهرهای كشـورمان، به عنـوان قطب های خـاق منطقـه ای  و جهانـی،  همايش ملی  شـهر  

خـاق  بـا  اهـداف  ذيـل برگـزار می گردد:
   ارتقاء دانش شهرسازی كشور و تبیین اصول نوين برنامه ريزی و طراحی

  تبیین ايده ها و چالش های بهره گیری از مفاهیم نوين توسعه خاق در مديريت شهری كشور
   تبیین راه كارهای ارتقاء جايگاه شهرهای مناطق آزاد در رقابت های منطقه ای

منابع:

   خوارزمی، شهیندخت، مترجم )1371(. موج سوم. نوشته الوين تافلر. انتشارات سیمرغ. چاپ هفتم
  فکوهی، ناصر )1385(. انسان شناسی شهری، تهران: نشرنی، چاپ سوم

________________________________________
Daniel Bell -]1[

Alain Touraine -]2[
]3[- امـروزه انديشـمندان از مفهـوم »جامعـه پسـاصنعتی« فاصلـه گرفته انـد و عصـر جديـد را دوران »جامعه اطاعاتـی« نام نهاده انـد. اين امر 
زان روسـت كـه مفهـوم جامعـه پسـاصنعتی، جامـه جديـد را اسـتمرار گذشـته می نماياند در حالـی كه »جامعـه اطاعاتی« نـوع تـازه ای از جامعه 
انسـانی اسـت كـه در آن »ابزارمنـدی اطاعـات« يعنـی زيرسـاخت عمومـی مبتنـی بـر رايانه جانشـین كارخانـه و »مرز دانـش« به بـازار بالقوه 
تبديـل شـده اسـت. نهادهـای اجتماعـی افقـی ماننـد جامعـه مدنـی جانشـین نهادهـای عمومـی عمـودی و متمركـز شـده اسـت و .... )احمدی 

دسـتجردی، قلی زاده، 1385(
Cognitaria -]4[

Network society -]5[

محورهای همايش:
شهر خاق؛ تبیین ماهوی

اصول برنامه ريزی در شهر خاق
كیفیت های طراحی در شهر خاق

فضاهای عمومی در شهر خاق
نقش فرهنگ و هنر در شهر خاق

بازآفرينی شهری خاق
خاقیت و رقابت های شهری

خاقیت و نوآوری های ارزش آفرين در اقتصاد شهری
توسعه دارايی مبنا در شهر خاق

خاقیت در مديريت و سیاست های شهری
شهر خاق و فناوری های آينده

آينده شهری در ايران و عرصه های خاقیت
چالش های نهادی- مديريتی در ايجاد شهر خاق در ايران

فرصت های ايجاد شهرهای خاق در مناطق آزاد تجاری صنعتی ايران
http://creativecity.ir

تلفن تماس دبیرخانه: 5240270-0763
آدرس دبیرخانـه: قشـم، میـدان گلهـا، بلوار پژوهـش، مركز بین المللی رشـد 

قشم
محل برگزاري: جزيره زيبای قشم – مركز بین المللی رشد قشم

    info@creativecity.ir :ايمیل
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اولين کنفرانس معماری و فضاهای شهری پايدار
موضـوع توسـعه پايـدار از جملـه مباحـث مهـم در معمـاری و شهرسـازي معاصر اسـت كـه بخش وسـیعي از ادبیات علمي توسـعه شـهري و نیز 
سیاسـتها، برنامـه هـا و طرحهـا را به خود معطوف سـاخته اسـت. ديـدگاه ها، نگرش هـا و راهبردهاي مطرح در جهت معماری و توسـعه شـهري 
پايـدار در مقیـاس هـاي بیـن المللـي، ملـي و محلي همچنـان مورد بحـث مجامع علمـي جهاني هسـتند. در ايـران، علیرغم اينکـه فعالیت هاي 
قابـل توجهـي در سـالهاي اخیـر از سـوي سـازمانهاي دولتـي و نیـز مجامـع علمي صـورت گرفته اسـت، امـا فقـدان فعالیتهايي كـه دربرگیرنده 
مجموعـه مباحـث، ديدگاه هـا و نگـرش هـا در زمینـه معمـاری و توسـعه شـهري پايدار باشـد، مشـهود اسـت. بديـن ترتیب بـرآن هسـتیم تا در 
راسـتاي رسـالت ها و فعالیـت هـاي آموزشـي و پژوهشـي خـود، اولیـن كنفراس علمـي و تخصصي معمـاری و فضاهاي شـهري پايـدار را در آذر 
مـاه سـال جـاري برگـزار نمائیـم. ايـن كنفرانـس به دنبال آن اسـت كـه با گردهـم آوردن صاحـب نظـران، انديشـمندان، دانشـگاهیان، مديران، 
سـازمانهاي ذيربـط و عاقـه مند،مهندسـین مشـاور و متخصصـان موضـوع توسـعه پايـدار، بـه تبییـن مفاهیـم و اهداف توسـعه پايـدار در حوزه 

معمـاري و شهرسـازي بپردازد.

مهلت ارسال اصل مقاالت: 15/07/1392
مهلت ثبت نام و شركت در كنفرانس: 15/08/1392

زمان برگزاری كنفرانس: اول آذر ماه 1392
 مکان برگزاری: مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی

محورهای كنفرانس
شهرسازی و توسعه پايدار

- الگوها و شاخص های توسعه شهری پايدار
- سکونتگاه های بومی و توسعه شهری پايدار

- ناپايداری شهری و عوامل مؤثر بر آن
- سیاست هاي ملي و منطقه اي و توسعه شهري پايدار

- حکمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
- شهرهاي جديد و توسعه شهري پايدار

- تجارب توسعه شهري پايدار در ايران و جهان
- توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه شهري پايدار

معماري و توسعه پايدار
- مصالح و فرآورده هاي ساختماني و جايگاه آن در معماري پايدار
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- برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار
- روش های بهره وري در صنعت ساختمان با رويکرد معماري پايدار

- مصاديق معماري پايدار در معماري بومی و سنتي ايران
- معماري پايدار و ساختمان هاي هوشمند

- نقش معماری در دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پايدار
- ارتقای كیفی ساخت و سازهای شهری با رويکرد توسعه پايدار

- معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبیعي
عمران شهری و توسعه پايدار

- دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پايدار با بکارگیري مواد و مصالح نوين
- توسعه شهری و فناوري های نوين در صنعتي سازي ساختمان

- مقاوم سازی ساختارهای شهری با رويکرد توسعه پايدار
- بهسازی لرزه ای ساختارهای شهری با رويکرد توسعه پايدار

- توسعه شهری و بکارگیري مواد و مصالح بومی پايدار در سازه ها
http://asusconf.ir
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همايش ملی جغرافيا، شهرسازی و توسعه پايدار 
با ياری خدا اولین همايش ملی جغرافیا، شهرسازي و توسعه پايدار اسفندماه 1392 در تهران برگزار می گردد.

مقـاالت كلیـه شـركت كننـدگان پـس از ثبت نـام قطعـي در civilica، مرجع دانش وكنسرسـیوم ملي محتواي علمي وسـامانه اسـتنادي علوم 
جهـان اسـام ISC بـه نـام نويسـندگان ثبـت رسـمي خواهد شـد. به كلیه شـركت كننـدگان اعم از حضـوري وغیـر حضـوري گواهینامه هاي 

معتبـر  و  بـه مقـاالت برتـر جوايز نفیسـي اهدا مـي گردد.
برگزار كنندگان: انجمن محیط زيست كومش باهمکاري آرمان گستر محیط زيست ودانشکده صنعت هوايي

مهلت ارسال چکیده و متن كامل مقاالت: 10 دی 1392
مهلت نهايی ثبت نام: 10 بهمن 1392
تاريخ برگزاري همايش: 8 اسفند 1392

محورهاي همايش:
محورهاي جغرافیايي

جغرافیا ، آمايش سرزمین
جغرافیا و فضاي سبز شهري

جغرافیا ومديريت بحران
جغرافیا و محیط زيست

جغرافیا وكاهش مخاطرات طبیعي
جغرافیا،اقلیم شناسي وكاربردها

جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافیا
جغرافیا ومشکات امروزي شهرها

اقلیم، معماري و بهینه سازي مصرف
كاربرد سامانه اطاعات جغرافیايي و دور سنجي

فناوري هاي نوين در علوم جغرافیايي
جغرافیا و برنامه ريزي شهري

مکان يابي تاسیسات وتجهیزات شهري
جغرافیا و حمل ونقل پايدار

كاربري اراضي درشهرها و روستاها
كاربرد اقلیم شناسي در حمل ونقل هوايي

جغرافیا، مدلهاي كمي وتحلیل هاي آماري
جغرافیا وتوسعه پايدار شهري و روستايي

جغرافیا و گردشگري كلیه محورها
ساير ايده هاي نوين در زمینه علوم جغرافیايي

شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
رسـمی  غیـر  و سـکونتگاه هـای  فرسـوده  بافـت 

راهکارهـا) و  هـا  )چالـش 
معماري، شهرسازی و توسعه پايدار

محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

كاربرد فن آوري هاي نوين در توسعه شهري
سیاسـت هاي ملـي و منطقـه اي و توسـعه شـهري 

ر يدا پا
ناپايداري شهر و عوامل موثر

شـناخت موانـع و محدوديتها و شـاخصهاي توسـعه 
شـهري پايدار

شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
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توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
شهرهاي جديد و توسعه پايدار

بافت های تاريخی
مديريت وبرنامه ريزي شهري

مشاركت شهروندان،حقوق شهری وفرهنگ سازي شهروندي
بهسازی و نوسازی شهری

معماري و توسعه پايدار
معماری، زيبايي شناسي وهويت شهري

روشها ، فناوريها و انرژي هاي نو در در معماری
معماری ومحیط زيست

معماري پايدار و ساختمان هاي هوشمند
المان های شهری

معماري و نانو
بهینه سازي مصرف در ساختمان ها

برنامه ريزی منطقه ای و شهری
طراحی شهری، نماهاي شهري و امنیت رواني

معماري وهويت
معماري سنتي واسامي

گردشگري ومعماري

محورهاي حمل ونقل
 چالش هاي حمل ونقل عمومي در ايران

كاربرد اقلیم شناسي در برنامه ريزي حمل و نقل
سیستم هاي هوشمند مديريت ترافیک و حمل و نقل

شريان های حیاتی و حمل و نقل شهری
جايگاه فرودگاه وحمل و نقل هوايي در توسعه پايدار

مکان يابي و امکان سنجي ايجاد سیستم هاي حمل و نقل عمومي
ارزيابي چالش هاي حمل و نقل جاده اي سازگار با زيست بوم در ايران

حمل  و  نقل و توسعه پايدار
ايمنی حمل و نقل و مخاطرات اقلیمي

آموزش و فرهنگ سازی برای رفتار درست حمل  و نقلی
مديريت حمل  و نقل از ديد گردشگری
حمل ونقل هوايي، تحريم و راهبردها
كاربرد GIS درمديريت حمل و نقل

نقش عوامل جغرافیايي در برنامه ريزي حمل و نقل
محیط زيست ومنابع طبیعي 

محیط زيست و انواع آلودگي ها
مديريت محیط زيست و توسعه پايدار

برنامه ريزي و ارتقاء كیفیت خدمات و محیط زيست شهري
جنگلها،فضاي سبزشهري و محیط زيست پايدار

كشاورزي ومحیط زيست پايدار
شهرنشینی و اثرات زيست محیطی آن

كاربرد فناوری های نوين در پايش و حذف آالينده های محیط زيست
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محیط زيست

فناوري هاي نوين و محیط زيست شهري
توسعه صنعتی و راهکارهای كاهش اثرات آن ها

اكولوژي شهري و شهر سبز
كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آالينده هاي محیط زيستی

تغییر اقلیم و محیط زيست
حیات وحش و محیط زيست پايدار

نقش سازمانهاي مردم نهاد)NGO( در حفاظت از محیط زيست
گردشگري و محیط زيست
مکانیسم هاي توسعه پايدار

مديريت و برنامه ريزي شهري 
مديريت پروژه های شهری

گردشگری شهری
حقوق شهری

فرهنگ شهر نشینی
شهروند و حقوق شهروندی

نماهای شهری
تاثیر تکنولوژی های جديد ساخت در بافتهای شهری

برنامه ريزی كالبدی شهری
نقش شهرداري ها در توسعه شهري

www.iscconferences.com/467/fa 
تلفن تماس دبیرخانه: 09358375199

آدرس دبیرخانـه: تهـران سـتارخان خیابـان صادقـی پورخیابان شـکوری 
پـاک20 كدپسـتي: 1453713981

محل برگزاري: تهران
h.nationalconference@gmail.com ايمیل




