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 "سناریوبر مبتنی  فضایی برنامه ریزی "                   :کارگاهعنوان 

گاه )   (نظام ربانهم رزیی فضایی آینده ژپوهشی رد جای

 طاهـــــــــــر پریزادی  آقای دکتر سخنران :

   93 تا 99    ساعت  82/9/9396 مورخ                   سه شنبه   زمان:
  سالن همایش دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی محل :

 شرح موضوع )ابعاد، هدف، ضرورت(

 جغرافیاعلم پس  ،م فضایی موجود( و فضاسازی)برنامه ریزی فضایی( استاچنانچه بر این باور باشیم که جغرافیا علم فضاشناسی)کشف نظ

 یریز)برنامهی های فضایپدیده گییعنی نظم دهند ،منداربردی و فایدهصرف پراکندگی پدیده های فضایی به یک علم ک یتوصیفگراز 

بمنظور توسعه  وجوددر وضع م تغییر و مداخله ایجاد، فرایند ریزیبرنامه بطور عام هر نوع  .ابدی تغییر می (یکالبد یریزبرنامه مقدم برفضایی 

مختلف  در سطوحت ت و فعالیّ جمعیّ توزیع فضایی بهینه برنامه ریزی فضایی رویکردی ناظر بر .( to  Normative Positiveاست)

رنامه راهبردی از ویژگیهای این نوع ب و  رقلمرو محو ،مدت دید جامع ، بلند است توسعه پایدارراستای در جغرافیایی با مقیاسهای مختلف 

  .است کرده طی را  تکامل دوره های مختلفو رویکردها؛  در مبانیراهبردی فضایی برنامه ریزی ریزی است 

ریزی استراتژیک و مفاهیم زیرساختی آنها انتقادات فراوانی را هم از سوی پژوهشگران و هم ، رویکردهای سنتی به برنامه ۰۹۹۱از دهه 

تراتژیک مطابق ریزی اس های سنتی برنامهکنند که مفاهیم و چارچوب گران استدالل می  مجریان و مدیران برانگیخته اند. بسیاری از تحلیل

 عات انسانی اجتماو دارای عدم قطعیت فراوان همچون ثبات طور فزاینده بی ریزی موفق در یک محیط پویا، پیچیده و بهامات برنامه با الز

 بیابند: زیر هایی را برای دو پرسش کلیدی باید پاسخسکونتگاههای انسانی استراتژیک  برنامه ریزانها، با توجه به این چالش .نیستند مناسب

ون برنامه در ،می شودمشاهده  عرصه های تصمیم گیریثباتی، پیچیدگی و عدم اطمینانی را که امروزه در بسیاری از بی  توان چگونه می .۰

 تلفیق کنیم؟فضایی راهبردی  ریزی

 ؟تدوین کنیمهای متغیر  تر با محیطتر و سازگار ها را منعطفراتژی است توانچگونه می   .۲

درستی  درک ؛و بازیگران کلیدی توسعه هاپیشران الگوها، روندها، ساختارها، داشت که ضمن شناخت را بر آنبرنامه ریزان  ؛دو سوال این

میزان  ؛ملدر عبرنامه ها ت الیّسیّ که ضمن انعطاف و از آینده پیش رو داشته و آینده های بدیل را شناسایی و در برنامه ریزیها لحاظ کنند

 .بیشتری داشته باشندتحقق یافتگی 
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