صفحه شماره 2

دروس و اساتید دوره آموزش مدیریت شهری
نام دروس

ر

نام استاد

1

مراسم افتتاحیه با حضور جناب آقای طاهری رئیس مجمع استانداران – اهمیت آموزش و تاسیسات شهری

دکتر محمود صالحی

2

شورا ها در قانون اساسی و قوانین مصوبه مجلس و بررسی تطبیقی با سایر کشور ها

سید محمود میرلوحی

3

آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران

4

جمعیت شناسی وتحوالت جمعیت  ،سالخوردگی جمعیت  ،مهاجرت و شهرنشینی و آمار های مربوطه

دکتر محمد جواد محمودی

5

قوانین مربوط به شهرداری ها ویژگی های شهردار نمونه و وظائف شهرداران و کمیسیون های شهرداری

دکتر سید محمدعلی افشانی

6

حکمرانی شهری و محلی و نهادهای مرتبط و چرخههای دیوانساالری و...

7

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (تاریخچه  ،اختیارات  ،وظایف  ،تشکیالت و انتشارات)

8

آشنایی با شورای عالی استان ها

دکتر افشین خلیلی

9

رونق کسب و کار  ،کارآفرینی شهری ،اصول برنامهریزی  ،خلق مزیت و اخالق اجتماعی

مهندس علی نقیب

دکتر جالل درخشه

دکتر سید رسول زرگر
دکتر اسماعیل زیارتی نصرآبادی

 10اگاهی از افکار عمومی شهر  -فنون تبلیغات و اطالعرسانی  -رسانه ها

دکتر محمد علی گالب زاده

 11انتخابات شهری ،شورای شهر ،انتخاب شهردار و ...و سازمانهای مردم نهاد

مهندس محمد حسن آبادی

 12آشنایی با اصول حسابداری و مدیریت مالی و مقدمه ای بر اقتصاد خرد و کالن

دکتر علیرضا شریفی سلیم

 13سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد و مدیریت توسعه منابع انسانی

دکتر سید حسین سید اصفهانی

 14امکان سنجی اقتصادی و فنی طرح های عمرانی شهرداری

دکتر میر مهدی سید اصفهانی

 15آشنایی با اصول بودجه و بودجهریزی و بررسی آن  ،منابع درآمد شهرداری و پایدارسازی در آمد های شهر

دکتر مهدی مشایخ

شهرسازی و راهبرد های مدیریت حریم مناطق شهری(طرح های جامع تفصیلی شهرها و هادی روستا ها) و کاربری زمین شهری

دکتر علیرضا جاوید

16

 17تأسیسات خدمات شهری و قوانین و مررات مربوط به آن (میادین میوه و تره بار  ،آرامستان ها و کشتارگاه ها )
18

خدمات شهری (پاکسازی شهر  ،مدیریت پسماند های شهری  ،بازیافت زباله ها)

 19ساخت و ساز و نوسازی شهری و قوانین و مقررات ساختمان
20

برنامه ریزی محیط زیست شهری (فضای سبز ،زیباسازی شهر و حفظ میراث فرهنگی و موزهها)

21

الگوی شایسته مشارکت شهرداری ها با بخش خصوصی ،گردشگری  ،اکوپارک ها و دهکده طبیعت و حیوانات در شهر

دکتر هاشم نوروزی فرد
دکتر مسعود احمدی
دکتر مهدی روانشاد نیا
خانم دکتر سجادی

دکتر نادررضا نوری

 22حمل و نقل شهری و ترافیک

دکتر اصغر ابراهیمی اصل

 23مدیریت بحران و حوادث طبیعی  /ایمنی شهر و آتشنشانی

جناب آقای اسماعیل نجار

 24نامه امام علی (ع) به مالک اشتر  -نامه امام علی (ع) به امام حسن مجتبی (ع)
 25آشنایی با حقوق شهروندی ،روابط اجتماعی و جامعهشناسی شهری
 26هویت شهری ملی و مذهبی  ،مسئولیت و مشارکت شهروندی  ،زبان و قومیتها ،فرهنگ و هنر شهری

دکتر محمود صالحی
دکتررحیم سرور
دکتر حمید هوشنگی

 27روانشناسی شهر و شهروندان  ،درمان افسردگی شهروندان ،زنان سرپرست خانوار ،کودکان کار و تکدی گری

دکترهومن نامور

 28ورزش و مدیریت بهداشت شهری  -مقابله با ویروس کرونا ،آلودگی هوا و بیماری های خاص و صعب العالج

دکترمهدی نوروزی

 29مطالعه تجربههای موفق و چشماندازهای نو در کالنشهرهای جهان و ایران وشهرهای هوشمند و خالق و سبز

دکتر سید محمد موسوی

 30مراسم اختتامیه و تجلیل از دانشجویان برتر

خانم دکتر احمدی پور

