بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست
نام درس :مدیریت بحران
نام مدرس :دکتر تورج دانا

رشته :مدیریت محیطزیست

تعداد واحد نظری2 :

گرایشHSE :

تعداد واحد عملی0 :
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مقطع :کارشناسی ارشد
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محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

بحرانهای جهان و ایران ،تعاریف و آشنایی با مفاهیم شرایط اضطراری و مدیریت بحران

هفته دوم

نمایش فیلم یک بحران صنعتی ،بررسی علل بروز از طریق کار گروهی در کالس ،تفحص حادثه منجر به بحران و ریشهیابی

هفته سوم

تعاریف مختلف بحران ،طبقه بندی بحران و خصوصیات بحران ،شرایط اضطراری و تفاوتهای آن با بحران ،سطوح بحران

هفته چهارم

مدیریت بحران و ویژگیهای آن ،مدلهای مدیریت بحران ،چرخه عمر بحران و دیدگاه استراتژیک به آن

هفته پنجم

فازهای مدیریت بحران ،فاز برنامهریزی (فاز اول) ،فاز پیشگیری (فاز دوم) ،فاز آمادهسازی (فاز سوم) ،آموزش ،آمادگی و واکنش
اضطراری ،آمادگی جامعه ،سطوح مدارک تدوینی ،انواع شرایط اضطراری محتمل ،فاز واکنش (فاز چهارم)

هفته ششم

فاز بهبود (فاز پنجم) ،تیم واکنش در شرایط اضطراری ،مسئولیتها و آموزشها ،سیستم فرماندهی حادثه

هفته هفتم

مسئولیتهای رهبری تیم واکنش اضطراری ،مسئولیتهای اعضای تیم واکنش اضطراری ،ویژگیهای رهبر تیم واکنش اضطراری

هفته هشتم
هفته نهم

نمایش فیلم یک بحران صنعتی ،بررسی علل بروز بحران از طریق کار گروهی در کالس ،بررسی پیشنهادات اعضای گروهها در روند
مناسب مقابله و واکنش
جلسات تیم واکنش در شرایط اضطراری ،جلسات تیم واکنش در شرایط عادی ،مراکز عملیات اضطراری و عملکرد آنها در شرایط
اضطراری ،تجهیزات مورد نیاز مرکز عملیات اضطراری

هفته دهم

رویهنویسی و مستندسازی ،نیازمندیهای پایه برای مستندسازی سیستم مدیریت بحران ،بررسی یک نمونه رویه مدیریت بحران

هفته یازدهم

مانورها و اهمیت آنها ،انواع مانورها و ویژگی آنها ،سطح بندی مانورها ،اسناد مانور

هفته دوازدهم

سناریونویسی مانور ،نقد و بررسی مانور ،اجرای مانور ،مدیریت بحران و ساختار اجرایی آن در کشور

هفته سیزدهم

خالصهای از مراحل اجرای یک طرح واکنش در شرایط ضطراری ،نکات مهم در مدیریت بحران ،مدیریت بحران و ساختار اجرایی آن
در کشور (ادامه)

هفته چهاردهم

پدافند غیر عامل ،کارگاه آموزشی مانور

هفته پانزدهم

پدافند غیر عامل (ادامه) ،نرم افزارهای مدیریت بحران

هفته شانزدهم

نرم افزارهای مدیریت بحران

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط اس تاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
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