ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺣﮑﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺄت وﯾﮋه ﮔﺰارش ﻣﻠﯽ ﺳﯿﻼبﻫﺎ

ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻗﻠﯿﻢﺷﻨﺎﺳﯽ
- ۱رﯾﺰشﻫﺎی ﺟﻮی اﺧﯿﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﯾﺰشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ،ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۲ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دادهﺑﺮداری ﻗﺒﻞ و ﺣﯿﻦ ﺳﯿﻼبﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
- ۳ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮری ﻃﯽ ﺳﺎل آﺑﯽ  ۹۸-۱۳۹۷و ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﯿﻼب ﭼﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۴ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
اﺳﺖ؟
- ۵ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻋﻢ از دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و اﺧﻄﺎر ،ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،و ﻣﺤﺘﻮا و
زﺑﺎن اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﯿﻼب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۶ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات داﻧﺶ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و اﺧﻄﺎر
ﺳﯿﻼب در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب در اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
- ۷ﻋﻠﺖ ﺑﺎرشﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻟﯽ در ﺳﺎل آﺑﯽ  ۱۳۹۷ -۱۳۹۸ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺑﺎرشﻫﺎ و آﯾﻨﺪه
آﺑﯽ اﯾﺮان دارد؟ آﯾﺎ ﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎرشﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎل آﺑﯽ ،ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
- ۸درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻼب ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۹ﭼﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی آن ﺿﺮوری
اﺳﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ ﻫﯿﺪروﻟﻮژی ،ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
- ۱ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺳﯿﻼبﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﻼبﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﻞ رﺧﺪاد
ﺳﯿﻼب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

- ۲ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ و دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دادهﺑﺮداری ﻗﺒﻞ و ﺣﯿﻦ ﺳﯿﻼب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ؟
- ۳ﻧﺤﻮه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺳﯿﻼب و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن در وزارت ﻧﯿﺮو و ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ؟
- ۴ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ )ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺪﻫﺎ ،ﺳﯿﻞﺑﻨﺪﻫﺎ و(...
در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۹۷و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
- ۵ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ واﮐﻨﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎ و اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﺳﯿﻼب
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
- ۶ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﻼب ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﯿﻼب داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
- ۷ﺣﺠﻢ ﺑﺎرشﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﻮده و ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ )ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ و (...در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در
ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺳﯿﻼب ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻼب ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
- ۸اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﯿﺢ )ﻻﯾﺮوﺑﯽ ،ﺣﻔﻆ ﺟﺮاﯾﻢ ،دﯾﻮارهﺳﺎزی و (...ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ
ﺳﯿﻼب اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۹ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ )ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﺎت ،ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ،ﺑﺮداﺷﺖ
ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺨﺎﻟﻪ و (...ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۱۰ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻏﯿﺮرودﺧﺎﻧﻪای در ﮐﺸﻮر ،ﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﯿﻞ و
ﺧﺴﺎرات آن ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۱۱ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻧﻬﺎدی  /ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ )ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ (...ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻞ و ﺧﺴﺎرات آن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
- ۱۲ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﭼﻪ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻼب
و ﺧﺴﺎرات آن اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۱۳اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن آﺑﺨﯿﺰداری ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﻼب و ﺧﺴﺎرات آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۱۴ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮﺳﺎزهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻼب و ﺧﺴﺎرات
آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

- ۱۵روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﻼن و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺮوز و ﺧﺴﺎرات ﺳﯿﻼب اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۱۶ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﯿﺎن ﺳﻄﻮح )ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ( و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﯿﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ
)وزارت ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ،وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،اﺳﺘﺎﻧﺪاریﻫﺎ و (...ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؟
- ۱۷ﺳﯿﻼب ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد؟
- ۱۸درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻼب ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۱۹ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎبآوری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭼﻪ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
- ۱ﺳﺎﺧﺘﺎر ،روﯾﻪﻫﺎ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۲ﮐﻤﯿﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،زﻣﺎنﺑﻨﺪی ،ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن و ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی درﮔﯿﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﻼب ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﺴﺎرات ﺣﺎدﺛﻪ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۳وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ،ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻼب ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
- ۴ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﻼب در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
- ۵وﺿﻌﯿﺖ روﯾﻪﻫﺎ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﻼب در ﮐﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،روﯾﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
- ۶درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻼب ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۷ﭼﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺘﺎد و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﻼب ﺿﺮوری
اﺳﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
- ۱ﮐﻤﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﯿﻼب ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟
- ۲ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﭼﻪ ﺑﻮده و از ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۳ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه در
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﻼب ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
- ۴ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ اﺛﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۵وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ؟
- ۶ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
- ۷ﮐﻤﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۸ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر )دوﻟﺘﯽ ،ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ( در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﻼب ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ؟
- ۹درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻼب ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر در آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۱۰اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺳﯿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺑﯿﻤﻪ
- ۱ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب در اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
- ۲ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﯿﻼب دارای ﭼﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻗﻮتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟
- ۳ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻼب
ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۴ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺑﯿﻤﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎدی
زﻧﺪﮔﯽ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۵وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

- ۶ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﯿﻼب ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ،ﭼﻪ ﻧﻘﺼﺎنﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﺳﯿﻼب اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ؟
- ۷ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ،ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎرات
ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۸درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻼب ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﺳﯿﻼب در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۹اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﻼب ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
- ۱ﮐﻤﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﻼب ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان
اﺳﺖ؟
- ۲ﺗﺎبآوری زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر )ﺟﺎدهﻫﺎ ،ﭘﻞﻫﺎ ،ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﺳﯿﻞﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻓﻨﯽ آب و
ﺑﺮق ،ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و (...در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
- ۳رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎبآور در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻞ در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﺑﻮده اﺳﺖ؟
- ۴ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺺ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
- ۵ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ،اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺎبآوری زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۶ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻼب ،ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ ،اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ،و
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۷درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻼب ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ،ﺳﺎﺧﺖ و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۸اﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺎبآوری زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری
- ۱ﺷﯿﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺎبآور در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۲ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻞ
و ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﺷﺪه اﺳﺖ؟
- ۳ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎرات ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ رخ داده اﺳﺖ؟
- ۴ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﺪاریﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﯿﻞزده ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎرات ﺳﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟
- ۵درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻼب ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان
ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۶اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎبآوری ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭼﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،روﯾﻪﻫﺎی
اداری ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﻠﻔﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
- ۱آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺗﺎبآوری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻼب در ﮐﺸﻮر ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل
آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻤﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ،ﻗﻮتﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
- ۲رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺤﺮان ﺳﯿﻼب ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
- ۳ﻣﺸﮑﻼت رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺤﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۴ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺳﯿﻼب ،اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻫﻨﮕﺎم ﺳﯿﻼب ،و ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
اﺣﯿﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن در ﮐﺸﻮر ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ دارﻧﺪ؟
- ۵ﻧﻘﺶ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب )در ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺞ آﻧﻬﺎ در اﺣﺪاث داﯾﮏﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ آب
ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮارد ﻓﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

- ۶اﻋﺘﻤﺎد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در روزﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؟
- ۷ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﻼب ﺑﺮ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن ﭼﻪ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۸وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻼب ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
- ۹درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻼب ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎبآوری ﮐﺸﻮر در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۱۰اﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎبآوری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ
- ۱ﻗﻮتﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۲ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻄﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺤﺮان ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و (...ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب
ﺷﺪه اﺳﺖ؟
- ۳ﻗﺼﻮرﻫﺎ و ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﯿﻼب و ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن در اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۴درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﯿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۵اﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎبآوری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﯿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
- ۱ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ )وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﮕﻞ ،ﻣﺮاﺗﻊ ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،دﺳﺘﮑﺎری در ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎی آﺑﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺮاﺋﻢ و (...در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﺴﺎرات ﺳﯿﻼب ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

- ۲ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ ،روﯾﻪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻼب و
ﺧﺴﺎرات آن ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۳آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺳﯿﻼبﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۴آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺳﯿﻼبﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۵درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻼب ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎبآوری و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان
ﺷﻮد ،ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۶اﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺸﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻼب ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۷اﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﯿﻼبﻫﺎ و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ
از آنﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﻼب و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
- ۱ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
- ۲ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی و ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻼب و ﺧﺴﺎرات
ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارده اﺳﺖ؟
- ۳ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻼب در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ و در ﺑﺮدارﻧﺪه ﭼﻪ ﻧﻘﺼﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟
- ۴ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻼب و ﺧﺴﺎرات آن اﺛﺮ ﮔﺬارده اﺳﺖ؟
- ۵اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۹۸و ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﻼب ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟
- ۶ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﻞ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۷درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻼب ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۸اﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮوری در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎبآوری ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
- ۱ﮐﻤﯿﺖ اراﺿﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرتﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۲ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﻼب و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
- ۳اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎبآوری ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭼﻪ اﺻﻼﺣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ
- ۱ﮐﺪام ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ از ﺳﯿﻼب ﺧﺴﺎرت دﯾﺪهاﻧﺪ؟ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
- ۲ﺳﯿﻼب ﭼﻪ اﺛﺮات ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد؟
- ۳ﺳﯿﻼب ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﺴﺎراﺗﺶ ،ﭼﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
- ۴ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۵ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻼب ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ
- ۱ﺳﯿﻼب ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﻣﻌﺮض ﺧﺴﺎرت ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟
- ۲ﺗﺎبآوری ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻼب ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ؟
- ۳درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎزهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮاﻧﯽ – اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎبآوری در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﯿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟
- ۴اﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎبآوری ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب ﺑﺮاﺳﺎس
درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟

