بسم اهلل الرحمن الرحیم

هش
فراخوان ژپو ي 4931
مركز پژوهشهاي شوراي اسالمي شهر مشهد در راستاي انجام طرحهاي مطالعاتي و
پژوهشي مورد نياز شهر مشهد ،از مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشگران محترم دعوت به عمل
ميآورد.
پيشنهاد ميگردد محققان محترم پيش از انتخاب موضوع با مراجعه به سايت مركز،
به عناوين طرحهاي پژوهشي و مطالعاتي در حال انجام و يا انجام گرفته توجه و از
ارائه طرحهاي تکراري اجتناب نمايند.
اولويتهاي پژوهشي اين مركز براي سال  4931به شرح ذيل ميباشد:

محورهای فراخوان  49مرکز پژوهش ها:
فنی و عمران ،شهرسازی ،معماری و طرح
ریزی شهری

 .1ارائه ضابطه های هویت مند برای نمای ساختمان های بلندمرتبه شهری
 .2ارائه ضابطه جداره سازی موقت و دائم شهری
 .3ظرفیت شناسی محورهای شاخص شهر از منظر ارتقاء خوانایی شهر( در حوزه ای دیوار نگاره ،حجم،
المان ،نورپردازی و تکنیک های مشابه)
 .4تحلیل شاخص های پدافند غیر عامل در فضاهای شهری
 .5تدوین الزامات طراحی ارتقاء کیفی فضاهای عمومی مشهد
 .6تحلیل نقش طراحی فضاهای شهری بر کاهش جرم(با رویکرد به طرح جامع و تفصیلی)
 .7بررسی نقش سیاست های توسعه شهری در عدالت فضایی در مشهد
 .8راهکارهای بهبود نظارت در عرصه معماری و شهرسازی (با تأکید بر مرحله ساخت و ساز)
 .9بررسی ابعاد حقوقی و فنی امالک مشمول چند ضابطه در ضوابط و مقررات شهرسازی و پیشنهاد تعیین
ضابطه غالب
 .11ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت ارتقاء جایگاه و نقش شورای اسالمی شهر مشهد به پارلمان شهری

 .1بررسی ،مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی برای استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی در طرح
های مشارکتی سرمایه گذاری مشهد
 .2راههای بهبود تبصره  27بودجه  1394شهرداری مشهد
 .3بازتعریف قوانین در راستای اقتصاد مقاومتی – تبصره  26بودجه  1394شهرداری مشهد
 .4تحلیل پیامدی بودجه سال  94در شهرداری مشهد
 .5سنجش میزان اثر بخشی نظام مصوب سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداری مشهد
 .6آسیب شناسی و مساله یابی راهکارهای فعلی تحقق درآمدهای شهرداری مشهد
 .7شناسایی راهکارهای کاهش هزینههای عمومی شهرداری مشهد از طریق تحول در ساختار ،فرآیند و
منابع انسانی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی
 .8شناسایی و ارائه راهکارهای عملیاتیسازی مدلهای سرمایهگذاری در شهر مقدس مشهد
 .9مطالعات امکانسنجی و مکانیابی و ارائه راهکارهای عملیاتیسازی احداث مراکز بزرگ تجاری در
شهر مشهد

 .1تعیین مدل برآورد هزینه های بهای خدمات ورود و تردد خودروی شخصی در هسته مرکزی شهر و
معابر اصلی
 .2تعیین مدل برآورد هزینه های خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی حاشیه ای و غیر حاشیه ای
شهر مشهد
 .3برنامه ریزی راه اندازی شبکه اتوبوس زائر /گردشگری شهر مشهد و برآورد تعرفه بهای خدمات
 .4بررسی دالیل مقاومت های موجود (از ابعاد و دیدگاه های مختلف) در تغییر الگوی میادین ترافیکی
 .5بررسی تجربه شهرهای هوشمند در کشورهای توسعه یافته و امکان سنجی پتانسیل پیاده سازی در
حوزه حمل ونقل کالن شهر مشهد
 .6ارزیابی عملکرد اقتصادی ،اجتماعی و حمل ونقلی خطوط حمل ونقل اتوبوس رانی سریع
 .7ارزیابی و تحلیل ریسک موجود در خط یک قطار شهری مشهد
 .8بررسی و تحلیل زیرساختها و سیستمهای مختلف حمل و نقل و ترافیک در راستای حرکت به
سوی شهر پاک و ایمن
 .9پارکینگها و مشکالت آن در مشهد با ارائه راهکار برای هسته مرکزی شهر

خدمات شهری

 .1ارزشگذاری اقتصادی اثرات زیست محیطی فعالیتهای مختلف مدیریت پسماند مشهد
 .2ارزیابی و تحلیل پیامدهای مصوبه بهای خدمات عمومی شهر
 .3بررسی عملکرد بخش خصوصی در سازمان آتش نشانی
 .4بررسی دامنه واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی در سازمان آتش نشانی
 .5بررسی و ارائه راهکارهای مربوط به جایگزین نمودن کود کمپوست با کود های شیمیایی
 .6بررسی نحوه خدمات دهی در پل های عابر پیاده
 .7راهکارهای ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی شهروندان شهر مشهد
 .8بررسی راهکارهای کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از توسعه صنعتی و اصول مهندسی و کنترل
آالیندههای محیط زیست کالنشهر مشهد

 .1تدوین پیوست شاخصهای فرهنگی برجها و ساختمانهای مرتفع شهر مشهد
 .2منظرشهرمشهد  :زیبائی شناسی المانها و نمادهای شهری"
 .3شناسایی خالء های فرهنگ عمومی مشهد با تاکید بر آموزهای قرآن و عترت
 .4الزامات فرهنگی و اجتماعی میزبانی شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم
 .5مدل های تحقق محله اُسوه در شهر مشهد
 .6راهکارهای پیادهسازی نظارت همگانی بر مدیریت شهری (امر به معروف و نهی از منکر)
 .7بررسی آثار و آسیبهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ناشی از تبرج و تجملگرایی در ساخت و
سازهای شهری در شهر مشهد

برنامه و بودجه

 .1مدل های تدوین و اجرایی شدن CDSدر شهر مشهد
 .2چالش ها و راهبردهای مدیریت مشارکتی شهر مشهد
 .3امکانسنجی بهره گیری از حسابرسی عملکرد موسسات شهرداری(و مقایسه آن با حسابرسی مالی)
 .4سنجش اثر بخشی بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری مشهد
 .5مدل پیشنهادی سنجش فرهنگ سازمانی در شهرداری مشهد(ستاد ،مناطق و سازمان ها)
 .6مدل برنامه ریزی تحقق طرح های جامع و تفصیلی شهر
 .7مدل مشارکت شهروندان و نخبگان در برنامه ریزی ،بودجه ریزی و اجرا در شهر مشهد

توجه مهم:
 .1مجریان حقیقی طرح ها حداقل باید دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط با موضوع پیشنهادی
باشند.
 .2انجام طرح توسط اشخاص حقوقی برای مرکز دارای اولویت میباشد.
 .3کارکنان شهرداری و شورای اسالمی شهر مشهد ،نمیتوانند به عنوان مجری با این مرکز همکاری نمایند.
 .4هر شخص حقیقی حداکثر  2طرح و هر شخص حقوقی حداکثر  4طرح میتواند به صورت همزمان ارائه
نماید.
 .5ضروری است محققان محترم جهت ارائه پیشنهاده ،فرم متناسب با موضوع تحقیق خود را با مراجعه به
سایت مرکز به آدرس  rcmc.mashhad.irانتخاب نمایند.

 .6دبیرخانه از دریافت فرمهای فاقد امضای مجری معذور است.
 .7با توجه به اهمیت غنای علمی و پژوهشی طرحها برای مرکز پژوهشهای شورای شهر ،خواهشمند
است ،از ارسال پیشنهادهای کلی و بدون بررسی کافی موضوع (بررسی ابعاد مساله در شهر مشهد و
جنبههای جدید تحقیق نسبت به پیشینه طرح) خودداری گردد .همچنین ضروری است در تعریف و
تدوین پروپوزالهای ارسالی ،اهمیت کاربرد یافتههای طرح در حوزه وظایف شهرداری مدنظر قرار گیرد.
 .8طرحهای خارج از محور به شرط بدیع و نوآورانه بودن توسط دبیرخانه دریافت خواهد شد؛ ولی بررسی
آنها مستلزم زمان بیشتری از حد معمول است و امکان رد آنها به دلیل مغایرت با فراخوان وجود دارد.
 .9در صورت دریافت  4پروپوزال از هر عنوان فراخوان ،آن عنوان از فراخوان حذف گردیده و در صورت
عدم تایید فرمهای دریافتی ،مجدداٌ جهت دریافت فرم از طریق سایت اطالع رسانی خواهد شد.

