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ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺑﻄﺤﻲ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﮐﺘﺮ ﺛﻘﻔﻲ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻨﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﮐﺘﺮ ﻧﻌﻤﺖﺑﺨﺶ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﮐﺘﺮ ﻧﺠﻔﻲ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ )ﻭﺍﺣﺪ ﺧﻮﺭﺍﺳﮕﺎﻥ(
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺠﻒ ﺁﺑﺎﺩ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻒ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﮐﺘﺮ ﮊﻳﺎﻧﭙﻮﺭ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﭘﻮﺭﻣﺪﻧﻲ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻬﺪﻭﻱ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺷﻬﺮﻙ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﻪﭘﻴﻮﺳﺖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻮﺭ )ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﻴﺎﺱ( ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۱۳۹۶ﺑﻪ
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معاونت اداري مالي
 -1طرح جامع راهبردي توانمندسازي روان شناختي و عملکردي کارکنان شهرداري (شغلي-ذهني-
خانواده):چنانچه کارکنان در هر اداره يا اشخاص در هر خانواده اي آموزش الزم در زمينه توانمندسازي روان
شناختي و عملکردي را داشته باشند باعث افزايش عملکرد و سالمت روحي و رواني همکاران مي شود و پس از
آموزش مي توان دوباره سطح سالمت روحي افراد مذکور را بررسي نمود.لذا چگونگي و مباحث آموزش مد نظر
مي باشد.
 -2اجراي نظرسنجي از ارباب رجوع به شهرداري در سال  : 69با توجه به اينکه اصل نيازمندي ارباب رجوع و
نظرات ايشان در خدمت مي باشد هر ساله اجراي طرح نظرسنجي از ارباب رجوع به شهرداري انجام مي گيرد و
نظرات ارباب رجوع در جلسات ستاد و راهبردي مورد بررسي قرار مي گيرد اجراي نظرسنجي هر ساله مورد نياز
مي باشد.
 -3بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي تنظيم هيجان و حل مسأله بر افزايش سازگاري شغلي به کارمندان
شهرداري اصفهان :چنانچه آموزش مهارتهاي تنظيم هيجان و حل مسأله به کارکنان داده شود هم از نزاع و
بداخالقي در خانواده کاسته مي شود و هم با ارباب رجوع رفتار مناسب خواهند داشت و اين باعث سازگاري شغلي
و ارتقاء شغلي مي شود .
 -4روان شناسي شادي در بين خانمهاي شاغل در شهرداري و سطح رضايت مندي آنها از محيط کاري و
خانوادگيشان :با توجه به تحليل تستهاي 2 mmpiو مايرز که از کارکنان در سال  59گرفته شده در خانمها بيشتر
شاهد افسردگي هستيم و نيک مي دانيم زن محور خانه است و چنانچه راههاي شادي و آرامش به ايشان داده شود
احساس رضايت مندي بهتري از زندگي خواهد نمود.
 -9تحليل نظرسنجي  : 69با توجه به اينکه نظرسنجي هرساله انجام مي گيرد و تحليل آن در سال بعد و علتها و
کاربردي نمودن آن انجام مي گيرد لذا ضروري است تحليل نظرسنجي  59در سال  59انجام پذيرد .
 -9طراحي الگوي جانشين پروري و انتصابات :چنانچه طراحي الگوي جانشين پروري و انتصابات انجام پذيرد
جابجايي افراد در جهت ارتقاء به خوبي و بدون دغدغه انجام مي پذيرد و نفرات آموزش ديده و کارآزموده جانشين
آنها مي شود و اين جاري بودن ارتقاء به طور مستمر انجام مي گيرد و باعث انگيزه در کارکنان و پيشگيري از
فرسودگي شغلي مي شود .
 -7شناسايي عوامل استرس زا در محيط کار شهرداري اصفهان و راهکارهاي کاهش آنها :با توجه به تحليل انجام
گرفته درخصوص تستهاي مايرز و 2 mmpiبايستي عوامل استرس زا در محيط شناسايي تا کارمندان با امنيت
شغلي ،روحي و محيطي بتوانند کار خود را به نحو احسن انجام دهند .
 -8مطالعه و طراحي پيشگيري و درمان مشکالت اضطرابي و افسردگي کارکنان  :با توجه به تحليل انجام گرفته
درخصوص پروژه شغل و شاغل در بعضي مناطق ميزان اضطراب و افسردگي کارکنان و باال بود که با آموزش و
پژوهش مي توان ميزان اضطراب و افسردگي کارکنان را پايين آورد و تستهاي مربوطه را دوباره انجام داد و تحليل
کلي درخصوص کاهش اضطراب و افسردگي خواهيم داشت .
 -5برآورد ارزش افزوده اقتصادي ناشي از ايجاد مجتمع ايستگاهي و ايستگاه هاي قطار شهري در شهر اصفهان :هر
چند در گذشته به ايستگاه هاي مترو به عنوان مکان جابجايي مسافر نگريسته شده است اما امروزه به آن به عنوان
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يک محل و مکان توسعه نيز نگريسته شده و به بررسي پتانسيل هاي توسعه آن پرداخته مي شود؛ در حقيقت کيفيت
مناسب و سهولت دسترسي ايجاد شده توسط سيستم مترو ،باعث ايجاد کاربري هاي مختلف و افزايش ارزش
فضاهاي شهري پيرامون ايستگاه ها مي شود .به طوري که مي توان گفت ايستگاه هاي مترو تمايل شديدي را براي
رشد انواع کاربري ها در حوزه نفوذشان ايجاد مي کنند .همچنين امروزه ايجاد و توسعه بخش هاي تجاري و
مجتمعهاي بزرگ ايستگاهي داراي کاربريهاي مختلف در داخل و اطراف ايستگاههاي مترو از اهميت زيادي
برخودار شده است .مجتمع هاي ايستگاهي مترو مجتمعهاي ويژهاي با کاربريهاي مختلف نظير تجاري ،اداري،
خدماتي ،تفريحي ،فرهنگي و آموزشي مي باشند که در ايستگاه يا کنار ايستگاههاي مترو احداث ميگردند و مي
توانند موجبات رشد ارزش زمين در منطقه مربوطه و منافع حاصل از فروش و يا اجاره واحدهاي با کاربريهاي
مختلف را به دنبال داشته باشند.با توجه به توضيحات فوق ،هدف مطالعه حاضر برآورد ارزش افزوده اقتصادي ناشي
از ايجاد ايستگاه ها و مجتمع هاي ايستگاهي قطار شهري در شهر اصفهان مي باشد.
 -11شناسايي فعاليت هاي شهرداري اصفهان قابل تبديل به بهاي خدمات :شهرداري ها با توجه به وظايف محول
شده ،خدماتي را به کليه شهروندان ارائه مي دهند که الزم است به منظور ايجاد منابع کافي درآمد جهت تامين هزينه
خدمات ارائه شده ،بهاي اين خدمات از شهروندان اخذ گردد .همچنين با توجه به منابع ،امکانات و تخصص هاي
در اختيار شهرداري ها اين احتمال وجود دارد که شهرداري ها بتوانند خدماتي را ارائه دهند و صرفا کساني که
تمايل به استفاده از اين خدمات را دارند ،بهاي آن را بپردارند .بر اين اساس هدف از پژوهش حاضر از يکسو
شناسايي آن دسته از فعاليت هاي شهرداري اصفهان مي باشد که در حال حاضر به صورت يک خدمت ارائه مي
گردد اما بهاي آن دريافت نمي شود و از سوي ديگر ،شناسايي فعاليت هايي مي باشد که شهرداري اصفهان با توجه
به امکانات و تخصص هاي در اختيار ،پتانسيل الزم جهت ارائه آن در قالب بهاي خدمات را دارا مي باشد اما در
حال حاضر چنين فعاليت هايي را ارائه نمي دهد.
 -11تأثير ايجاد بندر خشک در شهر اصفهان بر اقتصاد شهر و شهرداري اصفهان
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معاونت حمل و نقل و ترافيك
(انتخاب مجري صرفا از بين دانشگاهها)
 -1طراحي و ساخت دستگاه تردد شمار مکانيکي ( )Automatic Traffic Recorderبا قابليت تفکيک نوع
خودرو :وجود اطالعات دسته بندي شده از جريان تردد انواع خودروها در شبکه معابر کمک بزرگي در تشخيص
مشکالت ترافيکي و توزيع زماني و مکاني آنها است .همچنين اطالعات حاصله مي تواند مبنايي براي طراحي هاي
آتي شبکه معابر قرار گيرد .به عنوان مثال در زمان طراحي يک خيابان و تعيين تعداد خطوط عبوري ،داشتن
اطالعات مربوط به توزيع ساعتي ( )K-factorو توزيع جهتي ( )D-factorحجم ترافيک ،مي تواند استفاده بهينه از
فضا و ارايه راه حل در زمينه برطرف نمودن گلوگاههاي احتمالي را امکانپذير سازد .برآورد پارامترهاي مذکور و
همچنين ساير اطالعات مورد نياز (مانند  ADT ،AADTو  )...مستلزم برداشت اطالعات دقيق و دسته بندي شده از
شبکه معابر موجود است.به اين ترتيب سيستمي که به صورت مکانيکي عمل کند و امکان جابجايي آسان براي
نصب در مکان¬هاي مختلف را داشته باشد و بتواند براي مدت طوالني (بعنوان مثال در سيکلهاي زماني  24ساعته
يا چند روزه) و بدون حضور اپراتور ،اطالعات دسته بندي شده از حجم و تفکيک نوع خودروها را برداشت و
ذخيره نموده و با فرمت مناسب ارايه نمايد ،خروجي اين پروژه خواهد بود.
 -2امکان سنجي و نيازسنجي سامانه نرم افزاري ثبت نقاط حادثه خيز :با توجه به افزايش تعداد تصادفات در شهر ما
و هزينه هاي مـستقيم و غيـر مـستقيم اين تصادفات ،بايـد نقـاط حسـاس و حادثـه خيز شهر و داليل رخ دادن اين
وقايع شناسايي شده تا اقدامات الزم جهت کاهـش تلفـات و خسـارات ناشـي از اين تصادفات صورت گيرد .با
توجه به عدم وجود و عدم دسترسي به اطالعات دقيق از سوانح رانندگي ،معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري
اصفهان در نظر دارد جهت جمع آوري اطالعات تصادفات ،مطالعاتي در راستاي امکان سنجي و نيازسنجي سامانه
نرم افزاري ثبت نقاط حادثه خيز انجام دهد تا بتوان اطالعاتي دقيق از نقاط حادثه خيز شهر بدست آورده و نسبت
به رفع آن ها اقدامات الزم صورت گيرد .لذا نياز به تهيه سامانه اي است که قابليت بارگذاري اطالعات دقيقي از
تصادفات توسط شهروندان را داشته باشد ،بر روي انواع تلفن همراه هوشمند( سيستم عامل اندرويد و  ) IOSنصب
شود و فايل خروجي برنامه مورد نظر به راحتي در برنامه  Excelآماده سازي و قابليت تفکيک بر اساس محل وقوع
حادثه ،زمان حادثه ،علت حادثه و  ...را داشته باشد.
 -3شناسايي عوامل موثر در ارتقاي فرهنگ ايمني عبور و مرور در بين مردم (بهبود رعايت مسائل ايمني توسط
مردم) و ميزان اهميت هرکدام از آنها :يکي از اهداف اصلي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان،
ايجاد يک سيستم امن براي رفت و آمد شهروندان و مسافران در معابر و خيابان ها مي باشد و اين مسئله از اهميت
بسزايي برخوردار مي باشد .با توجه به اينکه در ايمني افراد سه عنصر مهم انسان ،راه و خودرو دخيل مي باشند و از
طرفي توسعه راهها به تنهايي نمي تواند در ايمن کردن جاده ها و کاهش تلفات موثر واقع شود ،به همين منظور بايد
فرهنگ عبور و مرور و رانندگي نيز ارتقا يابد .ارتقاء فرهنگ عمومي ،فرهنگ ترافيک و اصالح رفتارهاي ترافيکي
يعني رفتارهاي شهروندان در موضوع رفت و آمد چه پياده و چه سواره تأثيري بزرگ بر کاهش تعداد و شدت
تصادفات و هزينه ها و افزايش سالمت شهروندان دارد .با توجه به تالش زياد کارشناسان و متخصصان ترافيک
همچنان پتانسيل بروز حوادث و سوانح وجود دارد .نکته قابل توجه اين است که حوادث صرفاً به شکل خطاي يک
فرد ظاهر نمي شود ،بلکه اغلب در غالب يک فرهنگ رفتاري ناقص شکل مي گيرند .لذا در اين پژوهش کوچک
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مقياس پس از شناسايي عوامل موثر در ارتقاي فرهنگ ايمني تردد مردم و درجه اهميت آن ها ،الزم است
راهکارهاي ارتقاي فرهنگ عبور و مرور در معابر ارائه گردد .
 -4نگهداري وتعميرات وتاثير آن بر بهبود کيفيت خدمات حمل ونقل عمومي :هزينه هاي نگهداري و تعميرات ،در
مجموع ،بخش عمدهاي از هزينههاي خدمات وتوليد را در بر ميگيرد .با توجه به نوع صنعت مورد بررسي ،اين
هزينه چيزي حدود  19تا  91درصد هزينه محصول توليد شده يا خدمات را در بر ميگيرد .تحقيقات نشان دادهاست
که حدود  33سنت از هر دالر که براي فعاليتهاي نگهداري و تعميرات هزينه ميشود ،مربوط به فعاليتهاي غير
ضروري در حوزه نگهداري و تعميرات ميباشد .اين در حالي است که صنايع آمريکا ساالنه حدود  211بيليون دالر
براي نگهداري و تعميرات تجهيزات خود هزينه مينمايند .اين بدان معني است که مديريت صحيح فرآيند نگهداري
و تعميرات ،ساالنه 91 ،بيليون دالر صرفه جويي در اين حوزه را به همراه خواهد داشت .با توجه به سال اقتصاد
مقاومتي و کمبود منابع(اتوبوس ها) و مشکالت مربوط به نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي به خاطر عدم
دريافت کمک هاي دولتي ضرورت نگهداري صحيح و استاندارد ناوگان حمل و نقل عمومي بيش از پيش نمايان
مي¬شود .بررسي شرايط موجود نگهداري و تعميرات ناوگان حمل و نقل عمومي ،شناخت استاندارد هاي موجود
در اين زمينه ،طراحي برنامه ها و پروژه هاي مرتبط براي رسيدن به شرايط مطلوب از اهميت بسزايي برخوردار
است.
 -9افزايش فرهنگ استفاده از سيستم هاي حمل ونقل عمومي :سيستم حمل و نقل عمومي همانند اتوبوس ،مترو و...
بايد بهگونهاي برنامهريزي و طراحي شوند که امکان ايجاد فرصتهاي رشد آتي شهر در آنها ديده شود .شرايط
مطلوب سرويسهاي خدماتي مانند وجود ايستگاههاي قابل دسترس ،پايانههاي حمل و نقل و قيمت مناسب،
موجب تمايل بيشتر مردم به استفاده از حمل و نقل عمومي است .اما فراهم کردن بستري مناسب براي استفاده از
وسايل حمل و نقل عمومي به تنهايي نمي تواند موجب افزايش استفاده از حمل و نقل همگاني در حد مطلوب
گردد و نيازمند فرهنگ سازي است که با برنامه ريزي در حوزه مديريت فرهنگي و اجتماعي ميسر مي شود و مي
تواند نقش بسزايي در بهبود چالشهاي اقتصاد ،انرژي و محيط زيست باشد و کيفيت بهتري از زندگي براي ما به
ارمغان آورد.همچنين بسياري از بخشهاي مرتبط با حمل و نقل سعي در آموزش و اطالع رساني در راستاي استفاده
بيشتر ازحمل و نقل همگاني دارند .يکي از مواردي که سبب افزايش فرهنگ استفاده از حمل ونقل همگاني ميگردد
ايجاد طرح هاي تشويقي ميباشد لذا شناسايي و معرفي اين طرح هاي تشويقي مي تواند تاثير بسزايي داشته باشد.
 -9ارايه الگوي ايجاد درآمدهاي پايدار رانندگان تاکسي با تمرکز بر کاهش وابستگي به نرخ کرايه :با توجه به
تغييرات نرخ تورم ،افزايش هزينه هاي تعمير نگهداري ،استهالک ،بيمه .........،افزايش نرخ کرايه انواع کاربريهاي
تاکسي در ابتداي هر سال ضروري بنظر مي رسد .اما اين افزايش پاسخگوي هزينه هاي يک راننده نمي باشد و از
طرفي نارضايتي شهروندان را نيز بهمراه دارد .بدين منظور الزم است راهکارهايي بمنظور افزايش درآمد رانندگان
مستقل از نرخ کرايه مانند استفاده از تبليغات ،کاهش هزينه هاي جانبي از طريق ايجاد مراکز رفاهي و خدماتي و ....
ارايه گردد.
 -7بررسي هزينه تمام شده هر سفر با تاکسي در شهر اصفهان و ارايه الگوي اصالح کرايه کاربريهاي مختلف
تاکسي متناسب با هزينه تمام شده :در ساليان اخير براي دستيابي به نرخ کرايه انواع کاربري هاي تاکسي ،روش
تعيين هزينه انتخاب گرديده است .در اين روش براي محاسبه نرخ کرايه هر کيلومتر سفر استفاده کنندگان از تاکسي،
ابتدا کل هزينه هاي روزانه يک تاکسي محاسبه شده و سپس بر اساس آن و با توجه به ميزان کارکرد وسيله در طول
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روز ،نرخ کرايه استفاده از تاکسي به ازاي هر کيلومتر محاسبه گردد .تفاوت کاربري تاکسي در ايران نسبت به تعريف
استاندار و جهاني آن ،وجود تنوع در کاربريهاي تاکسي(گردشي ،خطي ،دربستي و  )..و نيز سياست¬هاي کالن
دولت و مديريت شهري در ساليان اخير باعث گرديده نرخ کرايه مصوب توسط مراجع ذيصالح کمتر از نرخ
کارشناسي شده براي يک خودروي تاکسي باشد که اين امر باعث گرديده هزينه دريافتي(مصوب) به ازاي هر
کيلومتر ،تمامي هزينه هاي تمام شده آن را پوشش ندهد .سازمان در تالش است فاصله بين نرخ کرايه و هزينه تمام
شده جهت طي نمودن يک کيلومتر توسط خودروهاي تاکسي به هم نزديک و در آينده اي نزديک شاهد همپوشاني
آن باشيم.
 -8طراحي سيستم مناسب قيمت گذاري خدمات حمل ونقل عمومي با رويکرد افزايش جذب مخاطبين حمل
ونقل :اساس شرکت هاي حمل و نقل درون شهري ،ارائه خدمت يعني جابجايي ارزان و ايمن مسافر مي باشد .از
اين رو هيچگاه هدف نهايي خود را افزايش درآمد يا کسب سود قرار ندادهاند .بنابراين در بحث مالي يکي از
مهمترين مسائلي که مي توان راجب آن در ابتدا تحقيق و پژوهش و سپس اقدام نمود ،کاهش هزينه هاي جاري و
روزمره و صرفه جويي در مصرف انرژي اعم از سوخت ،آب و برق و گاز ،هزينه هاي اداري و غيره و همچنين
طراحي يک سيستم مناسب قيمت گذاري که هم منافع شرکت اتوبوسراني را در بر بگيرد و هم براي مسافران جذاب
باشد .بررسي وضعيت موجود مصرف منابع در اتوبوسراني مي تواند کمک شايان توجهي به يافتن آسيبهاي
موجود نمايد .آسيبهايي که موجود است اما از چشمها پنهان که هر چند مي تواند ناچيز باشند اما به مرور بر
افزايش هزينه ها موثر است .اين پژوهش مي بايست حول تمامي محورهايي که ميتواند شرکت را به سمت و
سوي قيمتگذاري مناسب خدمات وکاهش هزينهها و افزايش سهم استفاده از اتوبوس سوق دهد ،انجام پذيرد.
 -5تدوين شاخص ها ،معيارها و ضوابط  TODبراي شهر اصفهان ،مطالعه موردي ميدان آزادي :امروزه با توجه به
افزايش معضالت ترافيکي ناشي از افزايش مالکيت خودروهاي شخصي و افزايش سفرهاي درون شهري ،توسعه
فضاهاي شهري برمبناي سيستم حمل و نقل عمومي شکل مي گيرد .توسعه مبتني برحمل و نقل همگاني()TOD
راهکار مناسبي براي کاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از ترافيک خودروها به حساب مي آيد .معاونت حمل
و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان در نظر دارد جهت توسعه مبتني بر حمل و نقل ،مطالعاتي در اين راستا انجام
دهد .هدف از انجام اين پروژه کوچک مقياس مطالعه و ارائه ضوابط و شاخص هاي به روز و تجربه شده موفق مي
باشد .در اين پژوهش مي بايست نوع سيستم حمل و نقل همگاني ،دسترسي شبکه معابر ،تراکم ،تعداد پارکينگ
مورد نياز و ساير پارامترهاي مرتبط با بحث  TODدر قالب ضوابط و دستورالعمل مشخص گردد.
 -11بررسي و تحليل سالمت جسمي و رواني رانندگان ناوگان باري درون شهري و تأثير آن بر انضباط ترافيکي
شهر اصفهان :در کشور ما يکي از مشکالت بزرگ در نابساماني هاي ترافيکي ،عدم رعايت قوانين و مقررات
راهنمايي و رانندگي توسط شهروندان است .اين معضالت که همه روزه در سطح شبکه معابر شهري و برون شهري
در حال رخ دادن مي باشد ،سبب بروز حوادث و برخي مشکالت ترافيکي شده که آسيب اجتماعي قابل توجهي به
جامعه وارد مي سازد .پايبندي افراد به رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي (انضباط ترافيکي) تا حد زيادي
به سالمت رواني و جسمي افراد بستگي دارد .شيوع بيماري هاي رواني مانند افسردگي ،اضطراب ،استرس و  ...به
عنوان يک عامل بنياني موجب اختالل در انضباط ترافيکي مي باشد .تغيير مسيرهاي ناگهاني و خطرناک ،سبقت
غيرمجاز ،عدم رعايت فاصله با خودروي جلويي ،توهين و رفتارهاي ناپسند ،بوق زدن هاي مکرر ،حرکت سريع و
 ...از جمله رفتارهاي تاثير گرفته از مشکالت روحي و رواني رانندگان مي باشد .رانندگان ناوگان باري که به دليل
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سختي هاي خاص اين شغل و زمان زياد کار و فرسودگي بخش عمده اي از ناوگان باري و  ...متحمل عوارض
ناشي ازاين سختي ها (مشکالت جسمي و رواني ) مي گردند .با توجه به تأثير جسم و روان بر روي يکديگر و با
افزايش مشکالت روحي -رواني و جسمي افراد و افزايش روند حوادث و تخلفات در جامعه ،ضرورت بررسي و
تحليل سالمت رواني و جسمي اين رانندگان در هنگام رانندگي و تأثير آن بر انضباط ترافيکي شهر اصفهان بيش از
پيش مورد توجه مي باشد .لذا معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان بر آن شده تا مطالعاتي در راستاي
بررسي عوامل مؤثر بر انضباط ترافيکي و سالمت رواني و جسمي افراد جامعه ،عوامل مؤثر بر عدم رعايت قوانين و
مقررات راهنمايي و رانندگي ،آسيب هاي رواني و جسمي مرتبط با رانندگان ،رابطه سالمت جسم و روان و ميزان
خطرساز بودن افراد در هنگام رانندگي ،نقش سازمان ها و نهادها در ايجاد و حفظ و امنيت در جامعه ،تأثير فرهنگ
سازي ترافيک در بهبود رانندگي انجام دهد.
 -11شناسائي و تحليل نقش حوزه حمل و نقل و ترافيک شهري در انجام مراحل چهارگانه مديريت بحران
(پيشگيري – آمادگي – مقابله – بازتواني) :از آنجاکه هر روز در گوشه وکنار جهان شاهد بروز بحرانها و ايجاد
خسارات مادي و انساني زيادي هستيم و بروز بحران هاي طبيعي يا انسان ساز از مهمترين موانع توسعه پايدار
شهرها محسوب مي شود و از طرفي با توجه به نقش زير بنائي سيستم حمل ونقل در توسعه شهري ،ضرورت
شناسائي نقش اين سيستم در مراحل چهارگانه مديريت بحران اجتناب ناپذير بوده است .بنا براين مديريت بحران
حمل و نقل که شامل برنامه ريزي ،سازماندهي ،هدايت ،هماهنگي ،اجرا و کنترل فعاليتهاي الزم يا مطلوب در شبکه
حمل و نقل در راستاي غلبه يا کاهش آسيب هاي ناشي از بروز بحران هاي محتمل مي باشد از اهميت ويژه اي
برخوردار مي باشد .لذا انجام اين پروژه مطالعاتي با در نظر گرفتن مراحل چهارگانه ذيل ضرورت دارد:
الف -پيشگيري :مجموعه اقداماتي است که با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا کاهش آثار زيانبار آن  ،سطح
خطرپذيري شبکه معابر شهري را ارزيابي نموده و با انجام مطالعات و اقدامات الزم سطح خطر پذيري را کاهش
مي دهد.
ب -آمادگي :مجموعه اقداماتي است که توانايي سيستم حمل ونقل شهر را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران
افزايش ميدهد که شامل جمع آوري اطالعات ،برنامه ريزي ،سازماندهي ،ايجاد ساختارهاي مديريتي ،آموزش ،تأمين
منابع و امکانات ،تمرين و مانور است.
ج -مقابله  :انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري حمل ونقل که به دنبال وقوع بحران ضروري است وبا هدف
نجات جان و مال انسان ها ،تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي شود.
د -بازسازي و بازتواني :بازسازي و بازتواني :بازسازي شامل کليه اقدامات الزم و ضروري پس از وقوع بحران است
که براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيب ديده با در نظر گرفتن ويژگي هاي توسعه پايدار ،ضوابط ايمني،
مشارکتهاي مردمي و مسائل فرهنگي ،تاريخي ،اجتماعي منطقه آسيب ديده انجام مي گيرد .بازتواني نيز شامل
مجموعه اقداماتي است که جهت بازگرداندن شرايط جسمي ،روحي و رواني و اجتماعي آسيب ديدگان به حالت
طبيعي به انجام مي رسد.
 -12بررسي ميزان کاهش آلودگي خودروهاي سبک ،قبل و بعد از تست معاينه فني و تنظيم موتور :امروزه يکي از
معضالت مهم در بسياري از کشورها و به ويژه ايران ،آلودگي هوا ميباشد .ساالنه افراد زيادي به دليل آلودگي هوا
جان خود را از دست ميدهند .لذا ارائه راهکارهايي براي کاهش اين آلودگيها دغدغه بسياري از مديران و مسئوالن
ميباشد .بحران آلودگي هوا و حبس آاليندههاي زيست محيطي در هوا ،لزوم و ضرورت لحاظ کردن دقت نظر
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مضاعف و اعمال تدابير سختگيرانه براي کنترل استانداردهاي زيست محيطي خودروها را اجتناب ناپذير ساخته
است .در اين ميان ،بحث معاينه فني از اهميت بسياري برخوردار است .معاينه فني صرفه نظر از اينکه يک
استانداردسازي براي خودروهاي در حال تردد است ،شهروندان را از معايب احتمالي و آلودهکننده خودرو مطلع
کرده و به نوعي در کاهش آلودگي هوا موثر خواهد بود .لذا يکي از روشهاي بررسي ميزان آلودگي خودروها
معاينه فني بوده که خودروها عموماً در سه بخش سيستم ايمني خودرو ،بازديد چشمي و اندازهگيري آاليندهها با
استفاده از روش دستگاهي مورد بررسي قرار ميگيرند .هدف اين پروژه بررسي ميزان آاليندگي خودروهاي سبک
قبل و بعد از انجام تست معاينه فني و تنظيم موتور ميباشد .براي اين منظور تعدادي خودرو از مدلهاي مختلف را
انتخاب کرده و در يک بازه زماني مشخص ،ميزان عملکرد اين خودروها قبل و بعد از انجام تست معاينه فني و
تنظيم موتور سنجيده خواهد شد .نهايتا با توجه به بازه زماني در نظر گرفته شده ،ميزان کاهش آاليندگي اين
خودروها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 -13مطالعه فرهنگي  ،اجتماعي و اقتصادي پايانه هاي مسافربري برون شهري اصفهان :توسعه روزافزون و گسترش
چشمگير شهر اصفهان طي سه دهه اخير و نياز مردم به پايانه ها بمنظور سفر به شهرها و استانهاي مختلف کشور از
يک سو و توسعه راهها ،جاده ها و وسايل حمل ونقل زميني موجبات رونق صنعت حمل و نقل مسافري را فراهم
نموده است.که در اين راستا پايانه هاي مسافري برون شهري نقشي اساسي در حمل و نقل استان اصفهان ايفا ميکنند
به گونه اي که ساالنه ميليونها نفرجهت جابجايي از پايانه هاي اصلي اصفهان استفاده مينمايند .از آنجاکه رشد
سفرهاي برون شهري استان اجتناب ناپذير بوده ،توجه بيش از پيش به پايانه هاي مسافربري ،مناطق پيراموني و ساير
حوزه هاي مرتبط اعم از اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ضروري بنظر ميرسد .بطوريکه حمل و نقل شهري و بين
شهري و پايانه هاي مسافربري امروزه به يکي از مسايل با اهميت در کالن شهر اصفهان تبديل شده بصورتيکه نقش
اساسي در حمل و نقل بين شهري و حتي درون شهري ايفا مي نمايد .در حال حاضر شهر اصفهان داراي پنج پايانه
مسافربري برون شهري کاوه(شمال)،صفه(جنوب) ،جي(شرق) ،زاينده رود(جنوبغربي)صمديه(غرب) در چهار جهت
جغرافيايي مي باشد که هرکدام متناسب با ساختار طراحي شده ،نوع مسافر و اهداف برنامه ريزي شده داراي
مشکالت گوناگوني مي باشد که تاثير شگرفي بر مناطق و محالت اطراف خود در مبادي ورودي شهر داشته و
نقاط اتصال بين مسافرين و ساکنين اصفهان را دستخوش تغييراتي نموده که به جرات ميتوان گفت در زمينه هاي
اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي تاکنون بررسي جامعي صورت نگرفته است.در خصوص مسايل اقتصادي ميتوان به
احداث باربريهاي متعدد ،فروشگاهها ،بازارچه ها و مراکز خدماتي گسترده در اطراف پايانه ها اشاره داشت.در حوزه
مسايل اجتماعي ميتوان به تردد افراد با سابقه هاي متفاوت اعم از تحصيلکرده ،سارق،معتاد،دختران و پسران
فراري،کارتن خوابها،زنان خياباني  ،دانشجويان و ...اشاره نمود که جاي تامل بسياري دارد.در زمينه مسايل فرهنگي با
توجه به شرايط جغرافيايي(کوهستاني،کويري و دشت) ،قوميتهاو فرهنگهاي مختلف در استانهاي همجوار جنوبي،
غربي ،شمالي و شرقي استان اصفهان و تبادل و تعامل فرهنگي که در اولين و يا آخرين نقطه سفر صورت ميگيرد
فضا را براي انجام پژوهش بيش از پيش در اين زمينه مهيا نموده است.
لذا با هدف ايجاد و حفظ آرامش در پايانه ها و مناطق مجاور
.

راهکارهاي کاهش آسيب هاي اجتماعي

.

شناسايي و تحليل آسيب هاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي موجود

.

شناسايي و آينده نگري آسيبهاي محتمل در آينده
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و .....بايد مورد مداقه قرار گيرند.
(انتخاب مجري صرفا از بين شرکتهاي مجموعه شهرک علمي تحقيقاتي)
 -14تعريف سامانه  DSSبراي فعاليتهاي معاونت حمل و نقل و ترافيک :با توجه به تاثير زياد حوزه معاونت حمل و
نقل و ترافيک شهرداري در رفع مشکالت ترافيکي شهر و ايمني تردد شهروندان الزم است که فعاليتهاي اين
معاونت ارزيابي شده و پيامدها و تاثير آن روي حملو نقل شهري ارزيابي شود .با توجه به محدوديتهاي فکري
افراد در ذخيره سازي و پردازش اطالعات و محدوديت¬هاي علمي براي حل مساله بايد از ابزارهاي ديگري که
داراي توان پردازش سريع اطالعات و دادهها است ،استفاده نماييم .سامانه پشتيباني تصميم ( )DSSکه سيستم
اطالعاتي مبتني بر رايانه ميباشد ،در طول فرآيندهاي تصميم گيري مديران و پردازش اطالعات بسيار مفيد
ميباشد.در اين راستا براي ارزيابي سيستم حمل و نقل هوشمند ،تصادفات و ايمني ،رضايتمندي شهروندان،
سيستمهاي کنترل جرائم ترافيکي ،شبکه حمل و نقل عمومي ،روانسازي ترافيک ،دستيابي به حمل و نقل پايدار و ...
بايد شاخصهاي مناسب شناسايي شده و با وزندهي مناسب ميزان هر شاخص اندازهگيري شود .با انجام اين
پژوهش سمت و سوي حرکت معاونت حمل و نقل و ترافيک مشخص خواهد شد و رويت اين شاخصها در
تصميمگيري مديران اين حوزه در راستاي رسيدن به اهداف و برنامههاي بلند مدت بسيار مفيد و مثمر ثمر خواهد
بود.
 -19ساماندهي ترافيکي هسته مرکزي منطقه  11شامل خيابان هاي ابوذر ،هاشمي نژاد ،شريف شرقي و ميدان هاي
شاهد و ايثار :رشد روزافزون جمعيت و افزايش تعداد سواريهاي شخصي سبب افزايش ترافيک خودروها ،افزايش
آلودگي هوا ،افزايش هزينههاي ناشي از مصرف سوخت ،اتالف وقت شهروندان ،تصادفات رانندگي وکاهش سرعت
متوسط جابجايي وسائط نقليه در سطح شهر ميگردد .لذا جهت رفع عوامل ذکر شده بايد تدابير الزم از سوي
مسئوالن صورت گيرد.با توجه به بافت قديمي محله رهنان واقع در منطقه  11شهر اصفهان و ساختار معابر آن و
عملکرد ترافيکي اين منطقه معاونت ترافيک و حمل و نقل شهرداري اصفهان را بر آن داشته تا نسبت به ساماندهي
ترافيک اين محل اقدامات الزم را انجام دهد .در اين راستا الزم است تا مطالعاتي جهت شناخت مشکالت ترافيکي
منطقه با توجه به آماربرداري و برداشت ترافيکي منطقه انجام گيرد و پيشنهاداتي (مانند يکسو سازي جهت خيابانها،
مديريت پارکهاي حاشيهاي ،زمان بندي تقاطعات ،پيشنهاد اصالح هندسي معابر ،و  ) ...جهت ايمني ،راحتي،
سرعت و ظرفيت جابجايي مسافرين ارائه گردد.
 -19تدوين ضوابط طراحي مسيرهاي دوچرخه :طراحي مسيرهاي دوچرخه سواري در شهرها مستلزم آگاهي از ويژگي
هاي فني و ترافيکي و مسايل مربوط به ايمني تردد دوچرخه سواران در مسيرهاي دوچرخه است .از آن جا که در
طراحي مسيرهاي دوچرخه ،طراح با مسايل مختلفي روبرو است و ضوابط يکپارچه اي در اين راستا در دسترس
نميباشد ،معاونت حمل و نقل و ترافيک پروژه اي در اين راستا تعريف کرده است .هدف از اين پژوهش ،مطالعه
تجارب بينالمللي و ملي (درصورت وجود) و تدوين ضوابطي براي طراحي مسيرهاي دوچرخه (مانند سرعت
طرح ،روسازي مسير ،حداقل شعاع قوس ،شيب طولي ،شيب عرضي ،فاصله ديد توقف ،عرض مسير ،انواع
جداکننده ها ،روشنايي مسيرها ،دوچرخه و خط هاي ويژه اتوبوس ،مسيرهاي دوچرخه در پياده روها ،عالئم و
تابلوها و  ) ...ميباشد.
 -17ساماندهي ترافيکي آرامستان باغ رضوان :با توجه به ضرورت ايجاد طرحهاي زيربنايي در زمينه بهبود وضعيت
ترافيکي ،کاهش تصادفات و رفع آلودگي شهر; معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان در نظر دارد
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مطالعاتي در راستاي بهبود شرايط ترافيکي آرامستان باغ رضوان انجام دهد .معابر داخلي و خارجي آرامستان باغ
رضوان بويژه در مناسبتهاي خاص و ايام پاياني سال و روزهاي آخر هفته بدليل تردد و عزيمت شهروندان به مزار
اهل قبور ،داراي وضعيت ترافيکي سنگيني ميباشد .در اين پژوهش ضمن بررسي وضع موجود معابر و برداشتهاي
ترافيکي ،نيازمند ارائه راهحلهاي مناسب جهت ساماندهي ترافيک و رفع گرههاي ترافيکي و ايمن سازي معابر
ميباشد.
 -18ساماندهي و طراحي نحوه دسترسي به مجموعه ناژوان :ساماندهي و بهسازي ترافيک معابر يکي از ابزارهاي
مديريت ترافيک است که ميتواند با استفاده از پتانسيلها و ظرفيتهاي موجود و افزايش بهرهوري سيستمهاي
موجود ،موجب کاهش تاخير و تراکم ترافيک در شهرها شود .با توجه به موقعيت و جاذبههاي تفريحي مجموعه
ناژوان ،معاونت حمل و نقل و ترافيک در نظر دارد پژوهشي در راستاي ساماندهي ترافيک ونحوه دسترسي
شهروندان به اين مجموعه انجام دهد .با توجه به بافت قديمي اين منطقه و مطالعات انجام شده در راستاي
دسترسيها ومعابر داخلي مجموعه ،الزم است در اين پژوهش طراحي و ساماندهي نحوه دسترسي به مجموعه با در
نظر گرفتن پارکينگ الزم براي سواريهاي شخصي صورت گيرد.
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مديريت هماهنگي و نظارت معاونت هماهنگي امور مناطق و سازمانها
 -1تدوين برنامه بازاريابي شهري شهر اصفهان
 -2امکانسنجي پيادهسازي شبکه اجتماعي بين سازماني در نظام مديريت شهري اصفهان
 -3بررسي نقش سازمانها و شرکت هاي وابسته به شهرداري در تحقق برنامه اصفهان 1411
 -4تبيين مدل همکاري و هماهنگي بين سازماني در شهرداري اصفهان
 -9ارزيابي اقدامات انجام شده در مکان هاي شهرداري درخصوص بازاريابي شهري در بازه يکساله
 -9طراحي بانک اطالعاتي مديريت هماهنگي امور مناطق و سازمانها
 -7بررسي راهکارهاي افزايش اثربخشي وجود بازرسان سازمانها و شرکتهاي شهرداري
 -8ارزيابي اعمال سياست هماهنگي و همافزايي در عملکرد شهرداري اصفهان
 -5ارزيابي اعمال سياست عدالت محوري در عملکرد شهرداري اصفهان
 -11ارزيابي و امکانسنجي فرصتهاي کارآفريني در سازمانهاي شهرداري (انواع کارآفريني اعم از فرهنگي ،اقتصادي
و)...
 -11تدوين مدل مناسب براي تعيين و استقرار استراتژيهاي بين سازماني
 -12آسيب شناسي طرحها و پروژههاي مشترک بين سازماني در شهرداري اصفهان
 -13تحليل فضاهاي تفريحي شهر اصفهان مبتني بر نظريه اقتصاد تجربه
 -14ارائه الگو و مدل طراحي تجربه خانواده محور در شهر اصفهان بر پايه نظريه اقتصاد تجربه
------------------------------------------------------------------------------------
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معاونت عمران شهري
 -1بررسي و کاربرد انواع قراردادهاي نوين در پروژههاي عمراني :امروز شيوههاي متنوعي از قراردادهاي بين المللي
در پروژههاي بزرگ مورد استفاده قرار ميگيرد .باتوجه به مشکالت موجود در تامين منابع مالي اجراي پروژههاي
عمراني کالن شهرها ،شيوههاي جديد قراردادي که حضور فعالتر بخش خصوصي در اين زمينه را در برداشته باشد،
ضروري به نظر ميرسد .نحوه اعمال اين شيوهها و تيپهاي قراردادي ،شناسايي حقوق و تکاليف طرفين قرارداد،
مفاد قرارداد ،محاسن و معايب آنها از نگاه طرفين قرارداد ،ميزان مثمر بودن در پروژههاي عمراني شهري ،مطابقت آن
با قوانين شهرداري و آيين نامههاي مالي مرتبط با آن در اين پژوهش مد نظر ميباشد.
 -2بررسي نحوه عملکرد و تدوين شرح وظايف مديريت بهره برداري در پروژه هاي شاخص شهري  :باتوجه به
حجم پروژههايي که ساليانه توسط شهرداري کالن شهرها اجرا و به بهره برداري ميرسند و ماهيت اين پروژهها که
خدماتي ميباشند ،پس از اجرا نياز مبرم به بهرهبرداري يکپارچه و مدون جهت استفاده صحيح و مناسب از تجهيزات
و منابع ضروري به نظر ميرسد .چگونگي تشکيل مديريت بهرهبرداري در کالن شهرها ،چارت سازماني ،شرح
وظايف و محدوده عملکردي متناسب با پروژههاي کالن شهر اصفهان و در چهارچوب قوانين شهرداري و مطابق با
آئين نامههاي ساختاري و چارت تشکيالتي در اين پژوهش مدنظر ميباشد.
 -3بررسي انواع ترک در بين پلها و روش مناسب جهت تعمير آنها :بيشتر پلها از انواع بتن مسلح اجرا ميشوند
که يکي از عوامل اصلي خرابي بتن اين پلها ترک خوردگي بتن آنهاست .ترکها ميتوانند انواع مختلفي داشته
باشند ،اهميت ترکها به نوع سازه محل ترک ،نماي سطحي ترک ،عرض ترک ،عمق ترک ،طول ترک و اينکه آيا
ابعادش بازمان تغيير مي کند يا خير بستگي دارد .ترکها ميتوانند داليل عمدهاي داشته باشند از جمله :انقباض
پالستيک و نشست پالستيک ،انقباض ناشي از خشک شدگي ،نشست تکيهگاهها ،مشکل سازهاي  ،مصالح واکنشزا،
خوردگي آرماتور ،جابجايي و محدوديت حرکتهاي حرارتي ،حمله سولفاتها و ...در اين پژوهش داليل ترک
خوردگي ،علل آن ،محاسبات ،بازرسي و انواع ترک بررسي ميگردد.
 -4پياده سازي ))BMS)(Building Management Systemشامل سناريو ،تعريف سطوح ،ارزيابي ،راندمان و
 ...در ابنيه فني شهري با اولويت پلها :سامانهای که برای بهینه سازی استفاده از منابع موجود به منظور بازرسی،
نگهداری ،بازسازی و تعمیر پلها طراحی شدهاست سامانه مدیریت پل )(Building Management Systemیا به
اختصار  BMSنامیده میشود.هدف از ایجاد  BMSمجهز کردن ادارات نگهداری به وسیلهای است که آنها را قادر
میسازد دو مورد زیر را مشخص کنند:
 -1وضعیت کلی هر پل در شبکه راهها
 -2وضعیت هرجزء مشخص از یک پل
عالوه بر این دو مورد پایهای ،یک  BMSباید با استفاده از روشهای تحلیلی یا آماری دومورد زیر را مشخص نماید:
 -1برنامههای نگهداری و بازسازی امکان پذیر
 -2هزینههای مربوط به این برنامهها
بدون یک سامانه مناسب ،مدیریت پلها در تصمیمگیریهای مربوط به بازرسی و نگهداری و تعمیر پلها ،حالت مدیریت
بحرانی به خود گرفته و موجب اختصاص بودجهها براساس وضعیت هر پل بدون در نظر گرفتن مجموعه پل های یک شبکه و
تاثیر آنها در شبکه یاد شده میشود .هدف ازانجام این پژوهش استقرار و پیاده سازی  BMSدر اداره نگهداری و تعمیرات
ابنیه فنی میباشد.
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 -9بررسي علل ايجاد و راهکارهاي کاهش لغزندگي آسفالت :باتوجه به اينکه آسفالت بخش عمدهاي از روسازي
راهها ،خيابانها و بزرگراههاي شهري را تشکيل ميدهد و ساليانه بخش عمدهاي از بودجه عمراني کالن شهرها
صرف اجرا و يا تعمير و نگهداري آن ميشود ،لذا شناخت معضالت اين مصالح ضروري به نظر ميرسد .يکي از
معضالت روسازي آسفالت لغزندگي آن پس از گذشت زمان و تبعات پس از آن ميباشد.در اين پژوهش تعريف
مقاومت لغزندگي ،شناسايي و عوامل موثر در لغزندگي ،بررسي آيين نامههاي مختلف دنيا ،بررسي مقاومت لغزندگي
در کاهش تصادفات جادهاي ،معرفي روکشهاي کم هزينه با مقاومت باال ،بررسي روشهاي رفع يا کاهش مقاومت
لغزندگي ،طرح اختالط آسفالت مقاوم در برابر لغزندگي با در نظر گرفتن طبقه بندي خيابانها و بزرگراههاي کالن
شهر اصفهان بررسي ميگردد.
 -9ارائه الگويي جهت برآورد و کنترل بهينه تاريخ زمان ،هزينه در پژوهشهاي عمران شهري :در انجام هر پروژه،
زمان و هزينه در ارتباط با يکديگر هستند .به زبان رياضي هزينه تابع زمان انجام کار ميباشد ،با بيان ديگر ميتوان
گفت زمان تابع هزينه ميباشد .آن دسته از پروژههايي که به لحاظ استراتژيکي عالوه بر دارا بودن محدوديت تمامي
پروژهها داراي محدوديتهايي خارج از اختيار خود هستند و اين محدوديتها مستقيماً بر زمان پروژه تاثير
ميگذارند ،پروژه هايي با شرايط خاص ناميده مي شود که پروژه هاي عمران شهري جزء پروژه هاي با شرايط
خاص تعريف ميگردند.شناخت عواملي که تاثير مستقيم بر زمان پروژه دارند جزء قدم اول محسوب ميشوند که
ميتوان به دو دسته " فاکتورهاي مستقيم زماني" و " فاکتورهاي غير مستقيم زماني" تقسيم نمود .از عناصر مرتبط با
دسته اول ميتوان به مواد و مصالح ،نيروي انساني ،ماشين آالت ،تجهيزات و  ...اشاره کرد و از عناصر مرتبط با
دسته دوم ميتوان به رفع معارضات ،آزادسازي ،مديريت بحران ،ايجاد تسهيالت و  ...اشاره نمود .در اين پژوهش
ميبايست الگوهاي خاص جهت برآورد کنترل بهينه تابع زمان -هزينه درپروژههاي عمران شهري با بکارگيري
فاکتورهاي اشاره شده به دست آورد.
 -7تثبيت خاک و بهسازي مشخصات فني آن با استفاده از نانو مواد :برخي خاکها به دليل مشخصات فني نامطلوب
مشکالتي را در جادهسازي ايجاد ميکنند .روشهاي مختلفي براي بهبود و اصالح خواص فيزيکي ،مکانيکي خاکها
پيشنهاد شده است .يکي از شيوههاي نوين در اين خصوص استفاده از نانو مواد جهت بهسازي مشخصات فني خاک
است .يکي از خاکهاي رايج در بستر روسازيها خاک رس است که از مشکالت آن تورم در اثر جذب رطوبت که
باعث ناهمواري سطح روسازي و يا شکست آن ميشود.هدف از اين پژوهش شناسايي انوع نانو مواد جهت تثبيت
انواع خاک و مشخصات آنها و بهسازي خواص مکانيکي شامل حدود اتربرگ  ،مقاومت برش خاک CBR ،و ...
همچنين ميزان درصد بهينه براي انواع خاکهاي روسازي ميباشد.
 -8بهسازي خواص مکانيکي بتن با استفاده از نانو مواد :بتن از پرکاربردترين مصالح ساختماني است و با توجه به
در دسترس بودن مواد اوليه و ارزان بودن آن ،مصالح بکار رفته در اکثر سازههاي بخش ساختمان و راه ميباشد.
تاکنون مطالعات زيادي در زمينه بهبود و کيفت بتن انجام شدهاست که اکثر آنها تغيير در ترکيب بتن را بررسي
کردهاند (طرح اختالط بتن) .با اين حال استفاده از افزودنيها و همچنين جايگزين کردن مصالح متداول مورد استفاده
در بتن با مصالح جديد هميشه مورد توجه بودهاست .نانو موادها ،باتوجه به خصوصيتشان در سطوح بسيار ريز
ميتوانند دنياي بتن را کامال متحول کنند.در اين پژوهش مد نظر است نانو ذرات که در بتن قابل استفاده است
شناسايي و خواص هرکدام از آنها در بتن ،معايب و محاسن ،تغيير خصوصيات مکانيکي بتن در نتيجه استفاده از
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آنها با ساخت نمونههاي آزمايشگاهي و طرحهاي اختالط بهينه به همراه آناليز اقتصادي و توجيه پذيري آن مورد
ارزيابي قرار گيرد.
 -5بازيافت مصالح واستفاده مجدد در پروژههاي عمراني :حجم روز افزون مواد و زبالههاي شهري به ويژه نخالههاي
حاصل از تخريب ساختمانها و بافتهاي فرسوده شهري ،مشکالت فراواني را در شهرهاي بزرگ به وجود آورده
است .بازيافت اين مصالح و ضايعات ساختماني کمک زيادي به حفظ محيط زيست اطرافمان خواهد نمود .آمارهاي
موجود از ترکيب نخالههاي ساختماني شهرهاي بزرگ ايران نشان ميدهد که آجر و مالت ماسه سيمان ،بتن ،دو ماده
اصلي تشکيل دهنده نخالههاي ساختماني هستند .مواد بازيافتي با افزودن مصالح مرغوبتر قابل استفاده مجدد
ميباشند .نخالهها در بسياري از پروژهها کاربرد دارند .خصوصا در پروژههاي راهسازي ،محوطهسازي و معابر
استفاده ميگردد .جنبههاي اقتصادي بازيافت نخالههاي ساختماني نيز در کنار مسايل فني آن ،به همان مقدار داراي
اهميت است .مهمترين عوامل توجيه اقتصادي بازيافت نخالههاي ساختماني عبارت است از هزينه زياد مصالح اوليه،
هزينه حمل نخاله از محل توليد به مکان دفع و هزينه دفن نخاله.هدف از انجام اين پژوهش بازيابي نخالههاي
ساختماني و بهبود مشخصات آنها واستفاده مجدد در بتن و مصالح دانهاي با شناسايي و سنجش ميزان نخالههاي
توليد شده در کالن شهر اصفهان ،نوع و چگونگي بازيافت ،ماشين آالت وتجهيزات مورد نياز ،انجام عمليات
بازيافت و قابل استفاده نمودن آنها با افزودن مصالح مرغوبتر و با ساخت نمونههاي مورد نياز و انجام کارهاي
آزمايشگاهي ،آناليزهاي اقتصادي و مقايسه با مصالح دست اول ميباشد.
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معاونت برنامهريزي ،پژوهش و فناوري اطالعات
 -1تهيه راهنماي نظام مديريت هزينه به روش EVMو استقرار آن دريک پروژه پايلوتEarned Value ( :
Project Management (EVPM؛ يکي اساسي ترين تکنيک هاي کنترل هزينه است و روشي براي اندازهگيري
و ارزيابي پيشرفت واقعي پروژه بر اساس کار انجام شده ،زمان سپري شده و هزينهها است .اين روش کمک ميکند
که تا با مقايسه برنامه اوليه و پيشرفت واقعي  ،ميزان بهرهوري پروژه مورد ارزيابي قرار گيرد .با تهيه تصويري گويا
از وضعيت پروژه و محاسبهي مقدار ارزش بدستآمده ،ميتوان برنامه اوليه را با وضعيت واقعي انجام امور مقايسه
کرد و به ارزيابي روشنتري از روند پيشرفت پروژه دستيافت.
اهداف پياده سازي نظام مديريت ارزش کسب شده در شهرداري اصفهان


تهيه راهنماي مديريت وکنترل هزينه در پروژه هاي شهرداري اصفهان واستقرار آن دريک پروژه نمونه



محاسبه بهره وري زماني و مالي پروژه ها



پيش بيني زمان خاتمه پروژه ،بودجه مورد نياز براي اتمام پروژه ،انحراف زماني وهزينه اي پروژه



محاسبه سالمت بودجه بندي وزمانبندي پروژه ها

 -2بررسي و تعيين پارامترها و شاخص هايي جهت اندازه گيري و مقايسه مناطق و معاونتهاي شهرداري اصفهان
در خصوص پياده سازي و اجراي مهندسي سيستم و روشها :براي مقايسه اصول مهندسي سيستم و بهبود
روشهاي مناطق و معاونتها نياز به استخراج معيارها و شاخص هايي جهت سنجش مي باشد .استخراج شاخص هاي
مذکور و اندازه گيري پارامتر ها مي تواند منجر به شناسايي شکاف وضعيت موجود و وضعيت ايده آل و برنامه
ريزي و به کارگيري صحيح اصول مهندسي سيستم و روشها در مناطق و معاونتها گردد.
 -3بررسي و تعيين ميزان تاثير اجراي پروژه هاي کايزني در ارتقاء بهره وري در شهرداري اصفهان :هر ساله پروژه
هاي زيادي در راستاي بهبود مستمر در پاسخگويي و افزايش رضايتمندي شهروندان و کارکنان در شهرداري انجام
مي گردد  .سنجش اثربخشي اجراي اين پروژه ها و مقايسه بين خروجي هاي اين پروژه نسبت به ورودي هاي اين
پروژه جهت اندازه گيري بهره وري از اهداف موضوع مي باشد.
 -4اندازه گيري بهره وري به صورت موضوعي دردو حوزه مديريت منابع انساني و مديريت مالي و اقتصادي:
تعيين شاخص هاي تخصصي بهره وري در حوزه هاي مديريت منابع انساني و مديريت مالي و اقتصادي و اندازه
گيري اين شاخص ها از اهداف اين پروژه مي باشد.
 -9تدوين استانداردهاي مديريت داده ها :در اين پروژه پژوهشي به توسعه استراتژي هاي مديريت اطالعات و محتوا
اعم از" درک نيازهاي مديريت اطالعات و محتوا و نقش خدمات فن آوري اطالعات براي اجراي استراتژي کسب
و کار" " ،ارزيابي مفاهيم مديريت اطالعات و محتوا در فن آوري هاي جديد" و "شناسايي واولويت بندي اقدامات
مديريت اطالعات و محتوا"  ،تعريف معماري اطالعات سازماني اعم از "تعريف عناصر اطالعاتي ،ترکيب
ساختار ،روابط و محدوديت هاي منطقي ،طبقه بندي و نقش هاي استداللي""،تعريف نيازمندي هاي دسترسي
اطالعات"" ،برقراري حفاظ داده ها"و"مديريت تغييرات در نيازمندي هاي محتواي معماري داده ها" و مديريت
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منابع اطالعاتي اعم از "مديريت تغييرات در نيازمندي هاي محتواي معماري داده ها" و "توسعه و پياده سازي
راهبري داده ها و محتوا" پرداخته مي شود
 -9تدوين نقشه راه دستيابي به شهر هوشمند به همراه مشخص نمودن پيش نيازها و پيش اقدامات تحقق شهر
هوشمند :شهر هوشمند ،شهري نوآور است که از فناوري اطالعات و ارتباطات و وسايل ديگر استفاده بهينه ميکند
تا کيفيت زندگي ،کارايي عمليات شهري و خدمات به عالوه رقابتپذيري را ارتقا دهد در حاليکه سازگاري و
مطابقت با نيازهاي نسلهاي کنوني و آتي را با توجه به جنبههاي اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي تضمين
ميکند.تدوين نقشه راه دستيابي به شهر هوشمند به همراه مشخص نمودن پيش نيازها و پيش اقدامات شهر هوشمند
مي باشد و هدف از اين پروژه دستيابي به اقتصاد هوشمند-مردم هوشمند-محيط زيست هوشمند-زندگي هوشمند
است.
 -7مطالعات توليد و استفاده از  : Big Dataاين پروژه نيز مسير حرکت کسب و کار و فرآيند چرخش کار در
سازمانها را مشخص ميکنند .در بزرگداده با دادههاي متمايز و بزرگ که دائماً از لحاظ حجم ،نرخ توليد داده و
تنوع در حال تغيير هستند سروکار داريم
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مديريت امور حقوقي
 -1راهکارهاي حقوقي کاهش تخلفات ساختماني :مطالعه موردي شهرداري اصفهان :طبق آمار ،ميزان تخلفات
ساختماني در ايران نسبت به کشورهاي پيشرفته بسيار زياد ميباشد و اين موضوع را ميتوان يک معضل اجتماعي
تلقي نمود .عليهذا در بروز چنين موضوعي ،عوامل متعدد اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و … ميتواند دخيل باشد .در
اين راستا ،عوامل حقوقي نيز ميتواند نقش بسزايي داشته باشد .بعنوان مثال قانون شهرداري مصوب  1334و يک
قانون قديمي است و چه بسا مشکالت عديدهاي در اين قانون و بالتبع در سيستم اداري و قضايي کشور وجود
داشته که نياز به بازبيني باشد .بهرحال موضوع اين تحقيق ،يافتن عوامل مؤثر در بروز و ازدياد تخلفات ساختماني و
دستيابي به راهکارهاي حقوقي و ارايه پيشنهادات مشخص جهت کاهش تخلفات ساختماني در شهر اصفهان از راه
بررسي قوانين و رويه قضايي موجود و مطالعه تطبيقي کشورهاي موفق در اين زمينه ميباشد.
 -2راهکارهاي کاهش محکوميت شهرداري در ديوان عدالت اداري :مطالعه موردي شهرداري اصفهان :شهرداريها
از بزرگترين نهادهاي اجرايي و اداري کشور از لحاظ وسعت وظايف و اختيارات ميباشد اين امر باعث برخورد و
اصطکاک زياد اين نهاد با منافع شهروندان شده است .بطوريکه تعداد زيادي از پروندههاي مطروحه در ديوان عدالت
اداري عليه شهرداري ميباشد .اين موضوع از راه بررسي تعداد پروندههاي قضايي موجود در شهرداري در مقايسه با
نهادهاي اداري نيز قابل مشاهده است چه اينکه تعداد اين پروندهها به نسبت ادارات ديگر به مراتب بيشتر است.
آنچه مسلم است محکوميت بالجهت شهرداري منجر به تضييع حقوق بيتالمال و باعث صرف هزينههاي هنگفت و
اخالل در ارايه خدمات عمومي خواهد شد عليهذا اين پژوهش مبتني بر آن است که با توجه به آراء صادره از ديوان
عدالت اداري و رويکرد قضات رسيدگي کننده ،چه راهکارهايي در جهت کاهش محکوميت شهرداري در آن ديوان
وجود دارد.
 -3راهکارهاي کاهش پروندهها و دعاوي مطروحه عليه شهرداري :مطالعه موردي شهرداري اصفهان :رکن اساسي
يک نظام مردم ساالر ،رضايت مردم از نهادهاي دولتي و حاکميتي است .شهرداري نيز از اين قاعده مستثني نبوده و
با جلب رضايت عموم قطعا بهتر خواهد توانست به وظايف قانوني خويش عمل نمايد .يکي از عاليم رضايتمندي يا
عدم آن ،تعداد دعاوي مطروحه توسط مردم در مراجع قضايي ميباشد .قطعاً تقليل تعداد اين دعاوي ميتواند نشانه
بهبود روابط ميان مردم و شهردار ي و عدم تضييع حقوق بيتالمال و صرف هزينههاي هنگفت در جهت پرداخت
محکوم بها باشد .عليهذا موضوع اين تحقيق يافتن و ارايه راهکارهاي دقيق جهت کاهش پروندههاي قضايي عليه
شهرداري اصفهان ميباشد .بطوريکه بتواند نتايج محسوس و قابل مشاهدهاي براي اين نهاد داشته باشد.
 -4راهکارهاي حقوقي پيشگيري و مبارزه با فساد اداري و مالي در شهرداري :فساد مالي و اداري از بزرگترين
معضالت قابل تصور در يک اداره دولتي ميباشد که ميتواند منجر به اخالل در ارايه خدمات عمومي و بيانگيزه
شدن مأموران اداري و از طرف ديگر بياعتمادي شديد مردم به سيستم دولتي شود .لذا اهتمام بر پيشگيري از بروز
فساد و مبارزه با فسادهاي احتمالي در تمام دستگاههاي اجرايي ضروري ميباشد .با توجه به اختصاصي بودن قوانين
و مقررات حاکم بر شهرداريها و منحصر به فرد بودن سيستم اداري آن ،مطالعه مجزا و مستقلي در اين رابطه در
خصوص شهرداريها الزم به نظر ميرسد .بر اين اساس موضوع اين پژوهش ،ارايه راهکارهاي دقيق جهت
پيشگيري و مبارزه با فساد اداري در شهرداري است بطوريکه بتوان نتايج ملموس و قابل توجهي از آن عايد اين نهاد
عمومي گردد.
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 -9راهکارهاي حقوقي افزايش درآمدهاي شهرداري :مطالعه موردي شهرداري اصفهان :با توجه به نداشتن بودجه
دولتي ،يکي از معضالت شهرداريها تأمين بودجه خود به سبب هزينههاي هنگفت پروژهها و طرحهاي شهري مي
باشد .موضوع تحقيق حاضر ارايه راهکارهاي دقيق و مؤثر حقوقي از طريق مطالعه قوانين ،رويه قضايي و سيستم
شهرداري ميباشد بطوريکه اين راهکارها در مدت مشخص بتواند منجر به افزايش درآمدهاي شهرداري و بصورت
خاص شهرداري اصفهان گردد.
 -9راهکارهاي تسريع در صدور پروانه ساخت و پايان ساخت :مطالعه موردي شهرداري اصفهان :مسئله رعايت
سرعت در امور اداري و عدم اطاله رسيدگيهاي معمولي در آن ،از عواملي است که موجب رضايتمندي و بهبود
روابط مردم و نهادهاي دولتي شده و بدين لحاظ در قوانين و مقررات از قانون اساسي تا قوانين عادي و مصوبات
دولتي تأکيد فراوان بر آن گرديده است .با اين حال آنچه مشاهده ميگردد طوالني بودن مدت صدور بسياري از
مجوزهاي اداري در دستگاههاي اجرايي کشور ،از جمله پروانه ساخت و پايان ساخت در شهرداريها ميباشد .بدين
لحاظ هدف از اين پژوهش آن است که محقق با مطالعه تطبيقي ميان شهرداريهاي مختلف کشور و کشورهاي
موفق در اين زمينه به موانع موجود دست يابد و قادر به ارايه راهکارهاي تقليل مدت صدور پورانه ساخت و پايان
ساخت در شهرداري گردد بطوريکه در عين رعايت قوانين جاري ،شهرداري اصفهان بتواند با تقليل در مدت صدور
پروانه ساخت ضمن صرفهجويي در هزينهها ،رضايت شهروندان را نيز جلب نمايد.
 -7امکان سنجي حقوقي لغو پروانه ساخت توسط شهرداري :از مهمترين وظايف شهرداريها صدور پروانه ساخت و
نظارت بر اجراي آن است .يکي از موارد مبتالبه در شهرداريها که در مواردي منجر به طرح دعوا نيز گرديده آن
است که آيا شهرداري ميتواند پروانه صادره توسط خود را ابطال نمايد؟ در برخي مواقع شهرداري پس از صدور
پروانه ،به اين نتيجه ميرسد که صدور آن به مصلحت نبوده و يا مخالف قوانين بوده است فلذا قصد لغو و کان لم
يکن نمودن آنرا دارد اما اين تصميم ميتواند به شدت با مخالفت صاحب پروانه روبرو شده و منجر به طرح دعوا از
سوي وي و نهايتاً محکوميت شهرداري به جبران خسارت گردد بنابراين در اين پژوهش محقق يا مطالعه قوانين و
مقررات و بررسي آراء قضايي صادره در اين خصوص و استفاده از اصول حقوقي و دکترين به اين نتيجه ميرسد که
لغو پروانه ساخت توسط شهرداري وجاهت قانوني دارد و آيا منجر به محکوميت شهرداري خواهد شد يا خير؟
 -8بررسي جوانب حقوقي و پيامدهاي الکترونيکي کردن فرآيند برگزاري مناقصه و مزايده در شهرداري :همواره بر
الکترونيکي کردن امور اداري ،مزايا و البته خطراتي مترتب است ،چرا که اين امر از طرفي باعث افزايش دقت ،سرعت و
شفافيت ميشود ولي از طرف ديگر بدليل اجتماع اطالعات در يک نرمافزار يا سايت ،ريسک و خطر سوء استفادههايي از
جمله هکرها نيز وجود دارد .فرآيند مناقصه و مزايده در شهرداريها سالهاي سال اين امر بصورت دستي و مراجعات
حضوري انجام شده است .در حال حاضر موضوع اين طرح آن است که آيا با توجه به قوانين مالي شهرداريها و اينکه عموماً
مسايل مالي اين نهاد عمومي غيردولتي از نهادهاي دولتي مجزاست ،مي توان برگزاري مناقصه و مزايده را الکترونيکي نمود؟
آيا از لحاظ قوانين اين امر بال اشکال است؟ همچنين در اين طرح با استفاده از نظرخواهي در قالب پرسش نامه از کساني که
مرتبط با اين امر هستند اعم از کارمندان يا طرف هاي معامله با شهرداري نقاط ضعف يا قوت مکانيزه کردن معامالت
شهرداريها استخراج خواهد شد .همچنين الزم است بررسي گردد اين کار چه ضعف ها و قوت هايي دارد و آيا نقاط منفي آن
بيشتر است يا نقاط مثبت؟
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معاونت خدمات شهري
 -1تدوين ضوابط روشنائي و نورپردازي شهر اصفهان و تهيه دستورالعمل اجرايي آن :اين ضوابط ،چارچوب فني،
اقتصادي و اجتماعي اجراي پروژه هاي روشنائي و نورپردازي در شهر اصفهان را مشخص خواهد نمود و تعيين
خواهد کرد که فرايند اجرا و بهره برداري از هر پروژه چگونه است .ضوابط و دستورالعمل اجرائي آن پس از تهيه،
بر اساس توان علمي و فني مشاور و با همکاري سازمان زيبا سازي شهر اصفهان به تاييد و تصويب مراجع ذيصالح
خواهد رسيد.
 -2بررسي کيفيت پساب و تاثير آن بر تخريب خاک ،بروز بيماريها و اختالالت فيزيولوژيکي گياهان در عرصه فضاي
سبز آبياري شده با پساب تصفيه خانه سپاهان شهر

معاونت فرهنگي اجتماعي
 -1مطالعه و برنامهريزي شهر کودکانه در راستاي ارتقاي نقش اجتماعي کودکان( 9تا  11سال) درشهر اصفهان:
شهر کودکانه به عنوان محيطي آموزشي – تفريحي با ترکيب واقعيت و سرگرمي ،فضايي براي تبادل ايده ها و کسب
دانش شهري و تقويت نقش اجتماعي به وجود ميآورد تا کودکان ،مستقل از دخالت بزرگساالن مهارتهاي
اجتماعي را بياموزند و در محيطي واقعي تمرين کنند ،حس عامل بودن را تجربه کنند ،همچنين فرآيندي خالقانه و
نوآورانه است که همکاري ،مشارکت ،حس ديداري و المسه را در افراد تقويت کرده و تمرينهاي قدرتي ،هيجاني،
اجتماعي و خود کنترلي به همراه دارد .در نتيجه ميتوان گفت ،شهر کودک نوعي مدرسه خودسازي است.در اين
شهر ،با نهادينه ساختن اخالق شهروندي و اجتماعي در کودکان ،توجه به مسائل فرهنگي و تعريف و ترسيم
نقشهاي اجتماعي کودکان دارد که اين امر نيل به برنامه ها و سياست هاي توسعه اي در آينده را تسهيل ميکند.
اين پژوهش به تبيين مولفههاي ايفاي نقش اجتماعي کودکان( 9تا  12سال) با رويکرد ايراني – اسالمي و تدوين
مدل مفهومي ،سنجش وضعيت مولفه ها مذکور در گروه هدف و تعيين کاربري ها متناسب  ،الزامات و قواعد
اجراسازي آن با توجه به مختصات مکاني و شرايط موجود مي پردازد.
 -2تدوين مولفه ها و شاخص هاي ارزيابي و رتبهبندي شهرهاي خواهرخوانده شهر اصفهان :در ديپلماسي خواهر
خواندگي ،مسئولين شهري مي بايست به منظور دستيابي به فرصت ها و سرمايه هاي عرصه هاي بين المللي و
همچنين نمايش توانمنديهاي و ويژگي هاي تاريخي-فرهنگي ،علمي و اقتصادي خود در تالش باشند؛ شهر اصفهان
با توجه به پيشتازي در اين زمينه و امضاي اولين تفاهمنامه با شهر شيان چين و همچنين ظرفيت ها و جاذبه هاي
متعدد خود مي تواند نقش موثرتري در اين زمينه ايفا نمايد که الزمه آن برنامه ريزي هدفمند و تدوين چارچوب
عملياتي مرتبط در اين خصوص ميباشد .در اين پژوهش ضمن تدوين مولفه ها و شاخص هاي گزينش و رتبه
بندي خواهرخواندگي متناسب با ابعاد هويتي ،اجتماعي و اقتصادي شهر اصفهان ،اصول راهبري و قواعد اجرايي به
منظور انتخاب و يا پذيرش خواهرخواندگي مشخص خواهد شد و به صورت نمونه يکي از شهرهاي متقاضي
خواهرخواندگي با اصفهان در اين زمينه مورد مطالعه و ارزيابي قرار خواهد گرفت.
 -3بررسي و تحليل عوامل موثر و بازدارنده اقامه مطلوب نماز جماعت در مراکزشهرداري اصفهان :توجه و
برنامهريزي نسبت به اقامه فريضه نماز به عنوان يکي از ارکان مهم و تاثيرگذاري رفتار ديني در صدر فعاليتها و
اقدامات دولت اسالمي خواهد بود .يکي از عرصههاي اقدام در اين زمينه برپايي نماز جماعت در محل فعاليت
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کارکنان دستگاههاي اجرايي است .از جمله اين دستگاههاي اجرايي شهرداريها هستند که به عنوان يک سازمان
گسترده و تعدادکارکنان قابل توجه است .حال مساله اساسي در اين زمينه برنامهريزي يا به تعبير دقيقتر مهندسي
عناصر و اجزاء موثر در اقامه مطلوب و موافق با آداب و آموزههاي ديني درزمينه برگزاري نماز جماعت در
بخشهاي مختلف شهرداري است.در پژوهش مذکور سعي بر آن است تا با بررسي ميزان اهميت پرسنل به اقامه نماز
جماعت و استقبال از آن در مراکز منتخب زير مجموعه شهرداري ،به بررسي عوامل موثر اعم از تقويت کننده و
همچنين بازدارنده بر حضور پرسنل در نماز جماعت با بررسي ابعادي همچون مکان و فضاي برگزاري نماز ،امام
جماعت ،ميزان اهتمام مسئولين ،ضوابط اداري و غيرو و نهايتا ارايه راهکارهاي ارتقاي کيفيت برگزاري نماز
جماعت در شهرداري مي پردازد.
 -4تبيين حکمت پنهان کاربري هاي مسکوني در دوره هاي تمدن اسالمي و بازتوليد آن در عصر حاضر  :تمدن
پرافتخار اسالمي بويژه در کشوري نظير ايران ،تصويري باشکوه از هنر و خالقيت مسلمانان را در قالب آثاري
ارشمند به نمايش مي گذارد .اين در حالي است که در عصر حاضر بنا به داليل مختلف هويتي ،استبدادي و
استعماري اين رشتة تمدني تا حد زيادي گسسته شده و امروزه فقط نام و تاريخي از آن باقي مانده است و متأسفانه
تنها افتخار انتساب به آن گذشته فاخر و بي بديل نصيب ما گشته است .اما تمدن اسالمي بر پايه اصولي شکل گرفته،
که در حال حاضر به دليل دوري مهندسان ،برنامه ريزان ،طراحان ،مديران و حتي عموم شهروندان از آنها ،قادر
نيستيم به سهولت به اصل خويش بازگشته و تمدن پر افتخار اسالمي را در ابعاد پيشرفته و نوين امروزي بازآفريني
نماييم .لذا الزمه بازگشت به آن دوران طاليي ،آگاهي يافتن از اصول ،مباني نظري و راهبردهاي عمليِ دين مبين
اسالم و خود باوري مبتني بر ذوب گشتن در پرتو انوار ملکوتي آن است .اين همان دانش هاي اصيل اسالمي در
عهد شکوفايي آن است که از آن بعنوان حکمت اسالمي ياد مي گردد و سازنده ابعاد مادي و معنوي متنوع تمدن
عظيم اسالمي بوده است .در اين جا نقش آموزه هاي اسالمي نه تنها در جايگاه عناصر فرهنگي ،بلکه بعنوان
شاخصها و ضوابط عملياتي براي ايجاد عملکردهاي مختلف تمدني درخور توجه مي باشد .که همواره مورد تأکيد
پيامبر بزرگ و اهل بيت مکرم او بوده است .هدف غايي از اين مطالعه همانطور که از عنوان آن مشخص مي گردد،
عبور از مرحله صِرف کالم و گفتمان در تحقق معماري و شهرسازي ايراني -اسالمي(که در حال حاضر آفت عمده
مطالعات و تالش هاي موجود در عرصه تحقق شهر ايراني -اسالمي مي باشد) و دستيابي به طراحي هاي نمونه
پيشنهادي در ساخت مسکن در عصر حاضر با اتکاء به داشته هاست .در طي اين مسير ضمن بهره مندي از تعاليم،
دستور العملها و توصيه هاي دين مبين اسالم مستخرج از منابع قابل استنناد( آيات و روايات) پژوهش هاي شاخص
موجود ،نسبت به بررسي ،شناخت و استخراج خصوصيات و حکمت پنهان و آشکار بکار رفته در آثار مسکوني
شاخص ايراني -اسالمي و تطبيق آن با آموزه هاي دين مبين اسالم اقدام و توصيه ها ،دستورالعمل  ،ضوابط
پيشنهادي و به ويژه طرح هاي نمونه قابل اجرا در شهر اصفهان در قالب انواع مجتمع هاي مسکوني ،خانه هاي
وياليي و  ،...با توجه به مسلمات شهرسازي و معماري ايراني -اسالمي و در نظر گرفتن ضوابط ،شرايط ،محدوديت
ها و ساليق شهروندي در زمان حاضر ارائه مي شود.
 -5تبيين حکمت پنهان کاربري هاي تجاري در دوره هاي تمدن اسالمي و بازتوليد آن در عصر حاضر  :در سده
هاي اخير روند شهرسازي و معماري در ايران با تقليد از انگاره هاي غربي و تأثير پذيري از پديده جهاني شدن،
دچار نوعي انقطاع تاريخي و ناسازگاري در فضا سازي نسبت به نوع فرهنگ و جهان بيني شهروندان مسلمان ايران
شده است .با توجه به اينکه انسان فضا را مي سازد و فضا انسان را ،در شهر معاصر با پيدايش فضاهاي ناهمگون با
19

فهرست اصالحي عناوين پيشنهادي پروژه هاي كوچك مقياس پژوهشي معاونتها در سال 69
سبک زندگي ايرانيان ،برخي فضاها تالش بر تحميل و تغيير فرهنگ ،تمدن و باورهاي ديني شهروندان دارد و نشاني
از اسالمي بودن و اسالمي شدن در منظر ،ساختار و عملکرد آنها در شهر معاصر ايران مشاهده نمي شود .ره آورد
شهرسازي جديد و تقليد ناقص از آن ،مشکالت شهري کنوني از جمله آلودگي هاي صوتي ،بصري و زيست
محيطي و مهمتر از آن ،بازتاب تفکر سرمايه داري در شهرسازي مدرن ،در قالب مشکالت و معضالت انساني مانند
گسترش فرهنگ مصرف و غلبه نگرش سوداگرايي بر نگاه ارزشي و کيفي به ابعاد اخالقي ،زيست محيطي و غيره
زندگي شهري است .در اين شرايط ،بازگشت به خود و تکيه بر دانش ،تمدن ،فرهنگ اصيل ايراني -اسالمي و توان
مندي هاي داخلي  ،يگانه راهکار فائق آمدن بر مشکالت است ،اساس اين تفکر بر خود باوري است ،که جز با
فرهنگ سازي سبک زندگي ايراني – اسالمي محقق نخواهد شد .در اين بين توجه به محيط شهر بعنوان قالب
زندگي شهروندان و اثر متقابل شهر و انسان امري اجتناب ناپذير خواهد بود .يکي از کاربري هاي مهم ،پر حجم و
بسيار تأثير گرفته از فرهنگ مهاجم ،کاربري تجاري است ،که اثر مستقيمي نيز بر سبک زندگي شهروندان خواهد
داشت .لذا در اين مطالعه با علم به اين موضوع ،هدف دستيابي به توصيه ها ،دستورالعملها  ،ضوابط پيشنهادي و به
ويژه ارائه طراحي هاي نمونه در قالب انواع واحدها و مراکز تجاري ،با توجه به داشته ها شامل توصيه ها ،اصول و
آموزه هاي بر گرفته از منابع قابل استناد اسالمي( شامل آيات ،روايات و سيره اهل بيت(ع) ،به همراه بازخواني و
استخراج حکمت پنهان و آشکار آثار اسالمي به جا مانده در اين خصوص از گذشته و ترجمان آن به نمونه هاي
فاخر قابل پياده سازي در عصر حاضر مي باشد.
 -6مطالعات شناسايي ،سازمان دهي و معرفي توليد کنندگان صنايع دستي و هنرهاي سنتي خالق معماري ارزشي
ايراني -اسالمي :امروزه در بين شهروندان ،مهندسين و دست اندرکاران ساخت و ساز ،مشتاقان خود باوري و
بازگشت به اصالت و هويت ايراني -اسالمي بويژه در ساخت فضاهاي سکونت و کسب و کار يا اوقات فراغت کم
نيستند .اما در عمل و در مواجهه با محيط واقعي ساخت و ساز ،حتي در صورت عبور موفق از مرحله طراحي با
رويکرد ارزشهاي ايراني -اسالمي با منابع محدود و هزينه هاي گزاف در بهره مندي از نماد هاي ارزشي و هويتي و
برخورداري از هنرهاي فاخر ايراني -اسالمي (به دليل کاهش جدي تعداد هنرمندان اين عرصه ،کار دست بودن،
وارداتي بودن عمده مواد اوليه و ،)...روبرو مي گردند .که اين موضوع بعنوان مانعي جدي در مسير ساخت بناهاي
برخوردار از ارزشهاي ايراني -اسالمي ،در مقابل شيوه هاي رايج بچشم مي خورد .در کنار اين مشکل جدي کم
نيستند مبتکراني در سراسر کشور که با احساس مسئوليت و تکيه بر اعتقادات ،خالقيت و بهره گيري از تکنولوژي و
فناوري هاي نوين اقدام به بکار گيري شيوه هاي مبتکرانه در توليد مصالح بوم آورد با کيفيت ،ارزان قيمت و بهره
مند از هنرهاي اصيل ايراني -اسالمي نموده اند ،اما به دليل محدوديتهاي مختلف تاکنون مورد شناخت عموم قرار
نگرفته اند .از همين جا اهميت کليدي شناسايي ،دسته بندي و معرفي اين توليد کنندگان هنرمند به مشتاقان معماري
و شهرسازي ايراني -اسالمي در کنار پرداختن به مطالعات طراحي و اصالح و تکميل ضوابط به چشم مي خورد .لذا
هدف از اين مطالعه دستيابي به اين مهم مي باشد.
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