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آسیبشناسی نمای ساختمانهای بلند مرتبه در شهر مشهد و

راهكارهایهويتبخشیبهآن
هويتوخوانايیراستههاومحورهایشاخصشهرمشهد


شناسايی ظرفیت فضاهای بازشهریمشهد و راهكارهای ارتقاءکیفی
آن
بررسی نقش متقابل طرحهای جامع و عدالت فضايی از نگاه
سازمانهایمؤثردرتوسعهشهرمشهد

بررسی ابعاد حقوقی امالک واقع در طرحهای دولتیوشهرداریهاو
ضوابطحاکمبرآنهابامحوريتشهرداریمشهد
شناسايیبافتتاريخیونوستالژيكشهرمشهدوراهكارهایمحافظت
واحیایآنها
ارزيابی کاربرد مصالح شكسته کوهی بجای مصالح شن و ماسه
درپروژههایعمرانیشهری(اينترنشیب) 

رودخانهای




ه گذ

حمل و نقل و ترافیک

ه

بررسی راهكارهای افزايش انگیزههای خیرخواهانه مردم در انجام

 .1مقايسه روش های تعیین کرايه و بهای خدمات حمل و نقل بصورت
يكپارچهوارائهمدلبهینهبرایشهرمقدسمشهد

پروژههایشهرداریمشهد(اينترنشیب) 

.2

.3

چگونگی تشويق شهروندان به سرمايهگذاری در پروژههای خرد

دوچرخهسواریدرشهرمشهد

فرهنگ

 .2موانعراهكارهایاجرايیتحقق

شهرداریمشهد(اينترنشیب) 

 .3ارزيابی اقتصادی و فنی بكار گیری تابلو های ال ای دی در مقايسه با
تابلو های شبرنگی(اينترنشیب)

یهای تبلیغاتی جهت جذب
تبیین نحوه به کارگیری استراتژ 
سرمايهگذارخارجیدرحوزهبینالملل(اينترنشیب) 

 .4معرفی مكانیزم تعیین مسیر و نوع تخلفات به منظور پیاده سازی طرح
انضباط ترافیكی(اينترنشیب)

ب

ه بودجه

 .5تجربه شهرهای هوشمند در حوزه حمل ونقل در کشورهای توسعه
پیادهسازی در کالنشهر مشهد

يافته و امكان سنجی پتانسیل
(اينترنشیب)

راهكارهایاحصاارزشافزودهناشیازاجرایطرحهایتفضیلی

.1
 .2راهكارهای احصا ارزش افزوده خسارات ناشی از اجرای طرحهای

هگ

جت

 .1بررسیمیزانرعايتاصولومعیارهایاسالمیايرانيیدرپيروژههيای
شهریشهرداریمشهد 
 .2تدوينمدلمشارکتمردمدرسطوحمختلفمديريتشهرمشيهدبيا
محوريتشهرداریمشهد 
 .3بررسیظرفیت هاینهادیوسازمانیموجوددرامرزيارتوتهیهمدل

تفضیلیوطراحیمكانیسمجبرانآن
 .3سنجش فرهنگ سازمانی در شهرداری مشهد (ستاد ،مناطق ،و
نوآوریومسئولیتپذيری

شاخصهای

سازمانها)باتأکیدبر


هاوحاشیهنشینی


نقشاتباعبیگانه،گسترشمهاجرت
 .1مطالعهوبررسی
شهریبرفرآيندتوسعهپايداردرشهرمشهد 

 .4امكانسنجیاستفادهازظرفیتوقفدرحوزهمديريتشهری
 .5تدوين آيین نامه و دستورالعمل تعیین ضوابط هبه زمین به

ن تف قه

اشخاصحقیقیوحقوقی(اينترنشیب) 
 .1امكانسنجیرصدخانهشهریدرشورایاسالمیشهرمشهد 

جامعزيارتازمبدأتامبدأبامحوريتشهرداریمشهد 
.4



بررسیسازوکارکمیتههای نظارتی(فازاول)وبررسیمیزاناثرگذاریو

.2

تخريببافت هایتاريخیشهرمشهدوپیامدهایفرهنگیواجتمياعی

تحققپذيریآرایکمیتهنظارتی(فازدوم)


آن

 .5شناسايیشبكههایاجتماعی(غیررسمی)زائرانعربزبانبياجامعيه
میزباندرشهرمشهد
 .6امكانسنجیاستفادهازظرفیتوقفدرحوزهمديريتشهری


بررسینقششوراهادرتوسعهزيستمحیطیشهرمشهد

.1
بررسیسوادزيستمحیطیشهروندانمشهدیباالی15سال

.2
بررسیاستفادهازپتانسیلهایقانونیشورایشهردرکاهشوکنترل

.3
آلودگیهوا(اينترنشیب)
 .4بررسی استفاده از پتانسیلهای قانونی شورای شهر در کاهش و
بهینهسازیمصرفمنابعآب(اينترنشیب)


 .3ارزيابی میزان تحقق مصوبات از ديدگاه کارشناسان (ارزيابی کارشناسی
اجرایصحیحمصوبات)(اينترنشیب)

نپ ن

 .7با توجه به اهمیت غنای علمیو پژوهشیطرحهابرای مرکز پژوهشهای
شورایشهر ،خواهشمنداست ،از ارسال پیشنهادهایکلیوبدون بررسی

هه

کافیموضوع(بررسیابعادمسالهدرشهرمشهدوجنبههایجديدتحقیق

نسبتبهپیشینهطرح)خودداریگردد.همچنینضروریاستدرتعريفو

شاخصهای بالقوه خطر معابر بر اساس تخلفات ترافیكی

 .1طراحی مدل

هایارسالی،اهمیتکاربرديافتههایطرحدرحوزهوظايف


تدوينپروپوزال

رانندگان
بهینهسازی پارامترهای میكروسكوپیك نرم افزار  Aimsun

 .2مهندسی

شهرداریمدنظرقرارگیرد.
حهای خارج از محور به شرط بديع و نوآورانه بودن توسط دبیرخانه
 .8طر 

نظیر طول سیكل ،زمان تأخیر و طول صف  (مطالعۀ موردی تقاطع

دريافتخواهدشد؛ولیبررسیآنهامستلزمزمانبیشتریازحدمعمول


توس – خیام(

استوامكانردآنهابهدلیلمغايرتبافراخوانوجوددارد .


تقاطعهای

اولويتدهی به حمل و نقل عمومی در

 .3تعیین نحوه

 .9در صورت عقد قراردادجهتانجام هر يكاز طرحها ،محور پیشنهادی از
حذفمیشود.

فراخوان

هش
فراخوان ژپو ي 1395



تقاطعها

فرماندهی و تهیه دستورالعمل اجرايی برای

توجهمهم:
.1

مجريانحقیقیطرح هاحداقلبايددارایمدرککارشناسیارشددررشته

مرتبطباموضوعپیشنهادیباشند.

انجامطرحتوسطاشخاصحقوقیبرایمرکزدارایاولويتمیباشد .

.2
کارکنانشهرداریوشورایاسالمیشهرمشهد،نمیتوانندبهعنوان مجری

.3

ش

میتواندبهصورتهمزمانارائهنمايد .

 .5ضروریاستمحققانمحترمجهتارائهپیشنهاده،فرممتناسبباموضوع
تحقیق خود را با مراجعه به سايت مرکز به آدرس rcmc.mashhad.ir
انتخابنمايند .
 .6دبیرخانه از دريافت فرمهای ارسالی خارج از قالب فرمهای مرکز و فاقد
امضایمجریمعذوراست.
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تلفن31291083-31291088 :
ب :

بااينمرکزهمكارینمايند .
 .4هر شخص حقیقی حداکثر  2طرح و هر شخص حقوقی حداکثر  4طرح
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بقه د م
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مركز پژوهشهاي شوراي اسالمي شهر مشهد

لکت

ک :

URL: www.rcmc.mashhad.ir
E-mail: rcmc@mashhad.ir

در راستاي انجام طرحهاي مطالعاتي و پژوهشي مورد
نياز شهر مشهد ،از مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشگران
محترم دعوت به عمل ميآورد.
تذكر مهم :ضروري است محققان محترم پيش از انتخاب
موضوع در هر یک از حوزههاي اعالم شده ،به
درخواست براي ارائه پيشنهاد ( )RFPطرحهاي
پژوهشي و مطالعاتي موضوع تحقيق توجه كافي نموده و
از ارائه طرحهاي تکراري اجتناب نمایند.
اولویتهاي پژوهشي این مركز براي سال  1395به شرح
ذیل اعالم ميگردد:



