
 

 پژيَشگاٌ شاخص پژيٌ 

  پژيَشگاٌ شاخص پژيٌداوش آمًختٍ ی خديجٍ حسيه زادٌ خاوم  پايان وامٍ ی  خالصٍ ی

  مديريت در سًاوح طبيعي ی  رشتٍدر  كارشىاسي ارشددر مقطع 

 سعيد گيًٌ چي دكتري  امير محمًدزادٌ دكترراَىمايي بٍ 

 

 عنوان

اجتماعی از سانحه  طبیعی در سکونتگاه غیر ارائه رویکرد کاهش اثر آسیب های امنیتی و 

 رسمی )مطالعه موردی: زلسله فرون آباد پاکدشت(

 
 : وهطگاه ضاخص پصوهپصخانم حسين زاده در  مختصري از پايان نامه ي دفاع ضذه ي

آسییيه هییاي ام يتییت و ا تهییا ت  ییه پییا از بییروز سییزانل  ري ییت خادییه ز س ییه رو مییت ده ییذ مز ییه  طییذيذ  وخامیی        

  هرییزد و تاحییذاد ب اهییاي بییا ي رييه پیی ياوضیاع م قهییه حاددییه ديییذه خادییه سیی زنتگاه هییاي ليییر رسییهت بییه   یی  آسیی 

آگییاهت سییا  ين در مهاب ییه بییا سییزانل  ري ییت مییت   ب ییران و  ییذم يريمییذ  ییردن دیی يل تا يیی ه   زم بییراي رسییاختياييز

بیا  ک يیذ بیر  زانه یذ سیازي م یابن انسیانت و مطیار   مردمیت سی ت در  یاهص ادیر آسیيرياي               حاضیر  پیصوهص  هیذ   .گردنیذ 

ام يتت و ا تها ت از سان ه ز س یه در ضیيرفرون آبادپا ذضی   یه يین سی زنتگاه ليیر رسیهت م سیز، میت گیردد  میت باضیذ                

 اس   تفي زد – ت ي    پصوهص اضر  اربردي و روشماهي  پصوهص ح

پرسطی امه هیا در بیين     .باضیذ  تاي و بیا اسیتفاده از پرسطی امه و مصیاحره می       تابخانیه  و تذانيی م سيی ن ا ال یا   گیردآوري  ابیسار  

دو  يییس سرپرسیی  خییانزار و   ییذادي از مسیی ز ين م  ییت سییا ن ضییير  ززيیین و   هيییخ گرديییذه و پرسطیی امه خرییره  زسیی      

فرآي ییذ س سییه مرا رییت  ((AHPنفییر از مسیی ز ين م  ییت   هيییخ و او زيیی  ب ییذي ضاخصییياي مییزرد بررسییت از روش    95  ییذاد

نفیر میت باضیذ و از  ريیم فرمیز        473سی شص ریرار گرفتیه اسی   حشیم نهزنیه        میزرد   Expert choice 11زو ت در نیرم افیسار   

از  تهیاي   هيیم حیا     افتیه ي اسیتفاده ضیذه اسی       spss ز ران م اسره گرديیذه اسی  و بیراي اسیتخراد داده هیا از نیرم افیسار        

اهص ادییر آسییيه او زيیی  ضییاخص هییاي ايه ییت و ر ايیی  ادییز  ضییير سییازي بییر ضاخصییياي ام يتییت  ا تهییا ت و ارتصییادي در یی

  ز س ه  م قهه م  زر اس   هاي ام يتت ا تها ت در برابر

   يذ واشه ها : اهص ادر  س زنتگاه هاي لير رسهت   ضير فرون آباد  سزانل  ري ت  آسيرياي ا تها ت

بییا   ییزان پيزسیی  ارتصییادي  "پصوهطییگاه ضییاخص پییصوه"ضییه ا نتییاير  ییاربردي حادییخ از پايییان نامییه در پايگییاه اي ترنتییت    

  رهه ب ذي ضذه اس   

www.spri.ir 

info@spri.ir 

  پصوهطگاه ضاخص پصوه
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