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 98فراخوان  پژوهشی سال 

 ،های پژوهشی مورد نیاز شهر و شهرداری بجنوردمرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر بجنورد به منظور انجام طرح

  :آوردعمل می محترم دعوت بهاز مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاهی و پژوهشگران

 ه مرتبط باشند.مجریان طرح ها حداقل باید دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشت  

 .محدودیتی جهت انجام طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد  

 ،ریال می باشد. 150.000.000 حداکثر هزینه قابل پرداخت برای انجام طرح  

 می باشد. ظرف یک ماه از تاریخ انتشار فراخوان ،مهلت تحویل فرم تعریف اولیه به دبیرخانه 

 تکمیل و ارسال شود. در صورت تایید شورای پژوهشی، فرم پیشنهاد طرح )فرم شماره یک( تعریف اولیه ضروری است ابتدا فرم 

  شود.دریافت می )فرم شماره دو(

         دژوهش هررای شررورای اسررالمی شررهر بجنررور    برررای دریافررت فرررم هررای مررورد نیرراز برره سررایت مرکررز پرر 

http://nkhbojnord.ir/index.php  .مراجعه نمایید 

  پس از تکمیل می توانید فرم ها را از طریق پست الکترونیکی مرکز @gmail.combojnourdshora.irrcbc.nkh.  ارسال یا به

  نمایید. شورای اسالمی شهر بجنورد واقع در خیابان امیریه شمالی تحویل دبیرخانه

 های فاقد امضای مجری و همکاران و یا امضای از طرف ایشان معذوراست.دبیرخانه از دریافت فرم  
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 به شرح زیر می باشد:  اولویتهای پژوهشی این مرکز

 شهرسازی، عمران، معماری و ترافیک شهری

 ک در نظام فعالیتی بافت مرکزی شهر بجنورد )مانند مراکز پزشکی و ...(آسیب شناسی الگوی استقرار کاربری های خدماتی با حجم باال ترافی  1

 ارائه راهکارهای افزایش پیاده مداری شبکه ارتباطی شهر بجنورد  2

 ارائه راهکارهای تقویت منظر شهری شبانه شهر بجنورد در راستای افزایش جذابیت بصری شهر  3

 رک های شهری مبتنی بر رویکرد طراحی خالقانهارائه راهکارهای افزایش دعوت کنندگی پا  4

 ارائه راهکارهای فعال سازی فضاهای شهری بجنورد 5

 آسیب شناسی فعالیت انبارهای انباشت ضایعات در سطح شهر بجنورد و ارائه راهبردها و راهکارهای ساماندهی آنها 6

 دن( به خصوص در محالت حاشیه ای شهربو محور محله)محله و تقویت سرمایه اجتماعی  به تعلق حس تقویت 7

 بجنورد شهری جامعه های رفتار بر آن پیامدهای و شهری - روستایی جامعه فرهنگی تقابل تحلیل و بررسی 8

 پتانسیل سنجی امکانات توسعه درونی شهر و ارائه الگوی بهینه بهره برداری از آنها 9

 تدوین الگوهای ارزشمند )بومی، مفهومی، بصری و ...(  قابل بهره برداری در طراحی سمبل ها و نمادهای شهر بجنورد 10

 مربوطه اجرایی برنامه ارائه و ها حوزه تفکیک به خصوصی بخش به شهرداری فعالیتهای سپاری برون سنجی امکان 11

 تاب آوری مناسب در برابر ترافیک شهریارائه بتن کارآمد با قابلیت نفوذپذیری باال و  12

 بررسی میزان خطر پذیری لرزه ای و ارزیابی مشکالت بافت فرسوده و معابر شهری 13

 آسیب شناسی وضعیت زباله و ساختار دفن زباله با پیشنهاد محل دفن مناسب 14

 اسب در حل مشکالت پروژه های عمرانی ترافیک زابررسی ساختار ترافیکی مرکزی شهر بر بافت مسکونی و ارائه راهکار من       15

 و ورزشی هنر ،فرهنگی، اجتماعی ، گردشگری 

1  
 تقویت سرمایه های اجتماعی و اعتماد شهروندان به شهرداری

2  
 نیاز سنجی و آسیب شناسی آموزشی و فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در بافت فرهنگی محالت 

3  
 تای توسعه پایدار مطالعات گردشگری شهری در راس

4  
 بررسی تحلیل رفتارهای اجتماعی اقوام و محالت مختلف جامعه شهری بجنورد



  

 خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست

1 
 طرح جامع پایش سالمت حرفه ای آتش نشانان و کیفیت زندگی ) بعد سالمت(

2 

زباله با ارائه راهکارهای کاهش تولید و تفکیک و محل مناسب دفن زباله و  آسیب شناسی وضعیت مدیریت خاک و زباله ، ماهیت فیزیکی و شیمیایی

 تفکیک از مبداء 

3 
 بررسی مخاطرات زیست محیطی شهر بجنورد و الزامات و راهکارهای بسط ایده شهروندی بوم شناختی

4 
 بررسی و ارائه راهکار مناسب جهت درمان کلروز درختان سطح شهر

5 
 شهری سبز فضای در کشت جهت بجنورد جوی شرایط با سازگار و پایین آبی نیاز با گیاهانی شناسایی خصوص در مطالعه و تحقیق

 برنامه ریزی ، اقتصادی و سرمایه گذاری شهری

1 
 شهرداری قوانین در بازنگری و اصالح منظور به پیشنهادات ارائه و بررسی

2 

 اجرایی برنامه ارائه و( الکترونیک شهرداری تحقق راستای در) خدمات سپاری برون و نحوه یالکترونیک بصورت شهرداری خدمات  ارائه سنجی امکان

 مربوطه 

3 
  شهرداری موجود انسانی سرمایه تغییرات به توجه با آینده سال 10 در شهرداری نیاز مورد های تخصص افزایش بهره وری

4 

 درآمدهای وصول قانونی های اهرم به مربوط پایدار و مشکالت درآمدهای بویژه شهرداری درآمدهای افزایش هزینه و کاهش راهکارهای بررسی

 شهرداری

 


