
 طرح های پژوهشی 

مطرح و به دالیل ذیل  "بررسی و شناسایی کارکردهای گردشگری شهر بجنورد"در خواست خانم فرانک عیدی زاده با عنوان -1

 :مورد موافقت قرار نگرفت

 .موضوع بسیار کلی و غیر گویا است -

 .کدام به تنهایی می تواند موضوع یک تحقیق باشد سؤاالت پژوهش هر -

 .جنبه کاربردی بودن نتایج پژوهش مشخص و واضح نیست -

 

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری بیشتر گردشگران در شهر   "در خواست آقای احسان زهره بجنوردی با عنوان  -2

افته های کاربردی، قابل اجرا و عملی طرح و همچنین تشریح طرح با تأکید بر ی 2قرر گردید فرم شمارهمطرح و م  "بجنورد

 . راهکارهای اجرائی برای افزایش تمایل به ماندگاری گردشگران تهیه و ارائه گردد

 

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری بیشتر گردشگران در شهر بجنورد با "  درخواست خانم نرگس جواهری با عنوان -3

با تأکید بر جنبه های عملیاتی و کاربردی بودن موضوع و تشریح یافته  2مطرح و مقرر شد فرم شماره "DEMATELرویکرد 

 .های تحقیق در زمینه افزایش تمایل به ماندگاری گردشگران در شهر بجنورد تهیه و ارائه گردد

 

 "ی بیشتر گردشگران در شهر بجنوردبررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگار" درخواست آقای صالح طاهری بازخانه با عنوان -4

با تشریح جنبه های عملیاتی و کاربردی موضوع و تشریح یافته های تحقیق در زمینه افزایش  2مطرح و مقرر شد فرم شماره

تمایل به ماندگاری گردشگران و همچنین ارائه راهکارهای کاربردی جهت افزایش مدت ماندگاری و همچنین شناسایی عوامل 

 .و ارائه گردد مؤثر تهیه

 

 "بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری بیشتر گردشگران در شهر بجنورد"  در خواست آقای ایمان میرزازاده با عنوان -5

مطرح و مقرر شد پروپوزال طرح با تأکید بر جنبه های عملیاتی و کاربردی بودن موضوع و تشریح یافته های تحقیق در زمینه 

شگران و همچنین ارائه راهکارهای کاربردی در راستای افزایش تمایل به ماندگاری گردشگران تهیه و افزایش ماندگاری گرد

 . ارائه گردد

 

مطرح و مقرر گردید با اعمال  "شهری بجنورد طرح جامع گردشگری "پیشنهادیه شرکت بین المللی سپهر آئین با عنوان -6

 :ل گرددتکمیل و به دبیرخانه مرکز ارسا 2تغییرات ذیل، فرم 

 .پروپوزال اولیه طرح در چارچوب طرح ها و برنامه های اجرایی کشور تدوین شده که از نقاط قوت طرح محسوب می شود -

با توجه به اینکه تدوین طرح جامع گردشگری متولی خاص خود را داشته و انجام آن از سوی شهرداری و شورای شهر توجیه منطقی  -

فراخوان اصالح  7و  6اولویتهای و همچنین  طرح بر اساس اهداف کاربردی اشاره شده در پروپوزالنداشته، لذا توصیه می شود عنوان 

 .گردد

با توجه به اینکه شهر بجنورد مسیر عبور گردشگر بوده ولی مقصد گردشگری نمی باشد، الزم است سؤاالت و فرضیات طرح بر دو اولویت  -

 .تمرکز و تأکید نماید( فراخوان 7و  6اولویتهای )کارکردهای گردشگری شهر بجنورد افزایش تمایل به ماندگاری گردشگران و شناسایی 

ارائه گردد و اینکه به چه علت روش نمونه گیری تصادفی انتخاب ( گلوله برفی)توجیه منطقی استفاده از روش نمونه گیری انتخاب شده  -

 .نشده است

 ؟اصفهان چگونه قابل حل خواهد بود-بعد مسافت بجنورد پژوهشگر اعالم نماید با توجه به ضرورت مطالعه محلی ، -

پایدار با تأکید بر مشارکت شهروندان  گردشگری چارچوب در گردشگری توسعه "پیشنهادیه  خانم کبری سرخ کمال با عنوان  -7

 :قرار نگرفتمطرح گردید و به دالیل زیر مورد موافقت اعضاء  "(شهرستان بجنورد: نمونه موردی ) و راهکارهای پیشنهادی
 !کندرا تقویت می طرح برداری کپی ذهنیت که است شده صحبت آباد خرم شهرستان از مسئله بیان متن در -

 .بسیار کلی گویی شده و پیشنهادیه گویا نیست -



 . از نظر موضوعیت با اولویتهای اعالم شده فراخوان همخوانی ندارد -

 .شهر بجنورد می باشد مرکز پژوهشها، موضوعیت فعالیتدر صورتیکه در عنوان و متن اصلی بر شهرستان بجنورد تأکید شده است  -

 .داشته باشد را اهداف این از یکی به حتی رسیدن توانایی پژوهشی طرح این رسد نمی نظر به و هستند آرمانی و کلی بسیار تحقیق اهداف -

 نیز را کار فرایند انجام از روشن تصویری ارائه امکان و بوده مبهم پژوهش واقعی نتایج تا شود می موجب دیگر سوی از کلی اهداف تعریف

 .سازد می ناممکن

 . استناد شده است که به نظر می رسد این آمار در موضوع مورد مطالعه قدیمی محسوب می شود 2222به آمار سال  -

 .ده استمنابع مورد استفاده روشن و واضح بیان نش -

رفاهی و گردشگری در شهر  -امکان سنجی و تعریف پروژه های کالن عمرانی "پیشنهادیه خانم ام فروه رحمانی با عنوان -8

 :تکمیل و به دبیرخانه ارسال گردد 2مطرح گردیده و مقرر گردید با اعمال اصالحات ذیل فرم  "بجنورد
 . عنوان سند کاربردی بوده؛ اما پروپوزال بسیار کلی و غیر گویا است -

رسد امکان سنجی اینگونه پروژه ها به صورت تیمی و با کار گروهی منسجم قابل انجام می باشد و به صورت انفرادی قابل انجام به نظر می -

 . نمی باشد

 (. روش شناسی گنگ بوده و شفاف نیست)سب انتخاب نشده است روش تحقیق و جمع آوری اطالعات با توجه به موضوع و عنوان منا -

 ...یا  بندی آنها است؟ اولویتمشخص گردد آیا هدف از پژوهش شناسایی کلیه پروژه های رفاهی، گردشگری و عمرانی مستعد و  -

م می گردد، جهت دفاع از پروپوزال در با اعمال تغییرات فوق الذکر، پژوهشگر در تاریخی که متعاقباً اعال 2مقرر گردید پس از ارسال فرم  -

 .جلسه شورای پژوهشی حاضر گردد

سیاحتی  گردشگری شهر  -ساماندهی و مکان یابی مراکز اقامتی "پیشنهادیه خانم جمیله محمدزاده اهلل وردیخانی با موضوع  -9

سی و علی الخصوص تغییر خروجی مطرح گردید و مقرر گردید با اعمال تغییرات اسا " GISو  ANPبجنورد با استفاده از مدل 

 :اصالح گردد 2طرح، فرم  شماره 
و  اجتماعی خارج شده و جوانب (بندیپهنه)صرفاً کالبدی یجنبهاز  پژوهش هدایت نماید که خروجی سمتیطرح به تهیه پژوهشگر مسیر  -

 . نماید راهکاررا نیز مدنظر قرار داده و بر این اساس ارائه  اقتصادی افزایش تمایل گردشگران

این خالء را چگونه جبران میمشخص نماید ژوهشگر ، پGISجهت تهیه پایگاه ( baseاز جمله نقشه های )با توجه به نبود اطالعات پایه ای  -

 . نماید

 :دو موضوع در پیشنهادیه باید به وضوح توضیح داده شود -

 . شناسایی لکه هایی که واجد پتانسیل هستند -

 دهای شهر در زمینه گردشگری از نظر گردشگران در کدام قسمت پژوهش اعمال می شود؟الزامات، خالء ها و  کمبو -

 


