
 شورای پژوهشی 22و  22نتایج بررسی پروپوزالهای جلسه 

 

 مهدي دیمی دشت بیاض –شهر  کل هاي آالینده تولید و انرژي مصرف میزان از نقل و حمل بخش سهم بررسی -1

 .با عنایت به اینکه جزو اولویتهای پژوهشی مرکز نمی باشد، مورد موافقت شورای پژوهش قرار نگرفت

 نسیم مجیدي زنجانی -(نمونه موردي تقاطع غیر همسطح شهدا بجنورد)سازهاي غیر اکولوژیکیآسیب شناسی ساخت و  -2

در خصوص پروژه های بزرگ آتی می توان در . با عنایت به اینکه پروژه در حال اتمام است لذا مورد موافقت شورا قرار نگرفت -

 .به شرایط مرکز جزو ضروریات و اولویتها نمی باشد اما در حال حاضر با توجه. آینده در این زمینه مطالعاتی صورت بگیرد

 از  "موضوع فرسودگی شغلی کارکنان شهرداري بجنورد و ارائه راهکار"پروپوزالهاي ارسالی با  -3

 خانم مالحت امانی 3-1

 خانم آزاده دوگانی 3-2

 خانم نرگس جواهري 3-3

 آقاي مجید پارسانهاد 3-4

لذا موضوع فرسودگی شغلی ( 82/2/33مصوب جلسه دوازدهم )ال یک پایان نامه کارشناسی ارشدبا عنایت به انتخاب موضوع طی پروپوز

 .کارکنان طی طرح پژوهشی امکانپذیر نیست

 مالحت امانی، عاطفه صداقتی –راهکار  ارائه و بجنورد شهر در بانوان فرهنگی و اجتماعی مشکالت و مسائل بررسی -4

 :موارد زیر تکمیل و ارائه گرددبا تأکید بر  8مقرر شد فرم شماره 

 . روش تحقیق، فرضیه ها و سواالت تحقیق با جزئیات بیشتری طرح گردد -

 شرکت مدیران  کیفیت سپهر آئین -طرح جامع کاهش انحراف اجتماعی شهر بجنورد -5

رح، مورد موافقت شورا با عنایت به گستردگی زیاد اهداف و احتمال عدم پوشش کلیه اهداف طی یک طرح پژوهشی به نسبت هزینه ط

 . قرار نگرفت

 حسین فیض آبادي -راهکارهاي کاهش انحراف اجتماعی سرقت در شهر بجنورد  -6

با عنایت به اینکه صرفاً بر روی آمارهای سرقت تأکید شده و عوامل و انگیزه های سرقت نادیده گرفته شده است و از طرفی به تنهایی با 

 . توان به راهکار رسید و از سوی دیگر موضوع مورد مطالعه متولیان خاص خود را دارد، لذا مورد تصویب شورا قرار نگرفت بررسی آماری  نمی

ابوالفضل –فرهنگی وعوامل موثربرآن -تفاوتی شهروندان بجنوردي نسبت به رویدادهاي اجتماعی سنجش میزان بی -7

 حسینی

 تأکید بر موارد ذیل تکمیل و ارائه گرددبا اصالح و تعریف و  8مقرر گردید فرم شماره 
 عنوان انگلیسی اشتباه می باشد -

 آیا اساساً شهروندان بجنوردی نسبت به مواردمطروحه بی تفاوت هستند؟شاخص های بی تفاوتی اجتماعی چیست؟ -

 .روش تحقیق با جزئیات و دقت بیشتری توضیح داده شود و نمونه پرسش نامه ارائه گردد -

 کبری سرخ کمال –سنجش و تحلیل وضعیت توسعه فرهنگی شهرستان بجنورد و ارائه راهبردها و استراتژی های کارامد  -8

 :با عنایت به موارد ذیل مورد موافقت شورای پژوهش قرار نگرفت

 . در عنوان طرح، از واژه شهرستان استفاده شده است در صورتیکه محدوده مطالعاتی موردنظر مرکز، شهر بجنورد می باشد -

 .اهداف پژوهش بسیار گسترده است و در چارچوب مطالعه پژوهشی مرکز قابل انجام نیست -

 حسین اکبری، مهدی علی آبادی -بجنوردبررسی عوامل موثر بر افزایش طالق و ارائه راهکارهای کاهش طالق در شهر  -9

 با اعمال موارد ذیل تکمیل و ارائه گردد 8مقرر گردید فرم شماره 

 آیا محقق می تواند راهکارهای مناسب با مقتضیات شهر بجنورد ارائه دهد؟ -

 .میزان دسترسی محقق به اطالعات وجامعه آماری ابهام دارد -



 

 را تشخیص دهد؟ محقق چگونه می تواند صحت اطالعات دریافتی -

 شهرام عیدي زاده -بررسی عوامل مؤثر بر افزایش طالق و راهکارهاي کاهش آن در شهر بجنورد -11

 .به دالیل زیر رد شد

 .فرضیات تحقیق با بیان مسأله هماهنگی ندارد -

 . در فرضیات صرفاً به عوامل فرهنگی پرداخته است علی رغم اینکه در بیان مسأله عوامل مختلف را مطرح کرده است -

 جامعه آماری و نمونه آماری به درستی تعریف و تعیین نشده است -

 :از "طرح جامع مدیریت بحران شهر بجنورد"موضوعات رسیده با عنوان  -11
 آئینشرکت مدیران کیفیت  سپهر  11-1

 آقای آرش صدری 11-2

با عنایت به اینکه موضوع توسط ستاد مدیریت بحران استانداری در حال پیگیری و انجام است و متولی موضوع نیز آن ستاد می باشد ، 

 لذامورد موافقت شورای پژوهش قرار نگرفت

 حمزه حاجتی -راهکارهای بهبود آنشناسایی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهر بجنورد و ارائه  -12

 :با عنایت به مورد ذیل مورد موافقت اعضا قرار نگرفت

پژوهشی امکان پذیر  آوری اطالعات موردنظر در قالب یک طرح تحقیق بسیار گسترده است و جمع حوزه مطالعه و اهداف -

 .نیست

 .گردید طرح مسئله به صورت کلی ایراد داشته و بایستی نمونه موردی انتخاب می  -

نمونه موردی پارکهای )در شهرسازی اسالمی   شهر امن کالبدی-محیطی شاخصهای نظر از بجنورد شهر وضعیت بررسی  -13

 مریم قربانزاده -(شهر بجنورد

 :با عنایت به مورد ذیل مورد موافقت اعضا قرار نگرفت    

است در صورتیکه در عنوان تحقیق  مؤلفه ها و شاخص های شهر اسالمی هیچ اشاره ای نشده  در خصوص تعاریف، -

 .شهرسازی اسالمی قید گردیده است

 .شاخص های شهر امن مشخص نشده است -

 .اهداف تحقیق به درستی مشخص نیست -

 راهکارهای کاربردی ارائه نشده است -

 قاسم جوادي -بجنوردبرنامه ریزي مکانی و تعیین مسیرها و ایستگاهها ویژه دوچرخه با تأکید بر کاهش ترافیک مرکز شهر  -14

 :با تأکید بر موارد زیر تکمیل و ارائه گردد 8فرم شماره 

 .یک محدوده مشخص بصورت پایلوت انتخاب گردد -

. حتی االمکان بر روی استفاده از دوچرخه هایی که بتواند با شرایط فرهنگی و ایرانی اسالمی قابل تطبیق باشد تمرکز نماید -

 .(جدی از طرف محقق مورد مطالعه قرار گیرداین ایده شورا می تواند بطور )

 محمد لنگری -مطالعه موردی شهر بجنورد -بررسی روشهای توسعه کم اثر بر روی رواناب های شهری -11

تکمیل  8، در نعایت مقررشد با تأکید بر موارد ذیل فرم شماره  و پاسخ به ابهامات و سواالت اعضا پس از حضور محقق و توضیح طرح
 :گرددو ارائه 

 . موضوع به سمت ارائه راهکارهای کاربردی هدایت شود -

و ارائه راهکارها مدنظر ... فرهنگی، کالبدی و مقتضیات شهر بجنورد از جمله سطح آبهای زیر زمینی و خصوصیات اقلیمی، -

 .بعضی از راهکارهای ارائه شده توسط محقق مختص سایر کشورها است. قرار گیرد

 .عنوان پایلوت جهت اجرای طرح تعیین گردددر نهایت محدوده ای به  -

  .طرح با هدایت کارشناسان معاونت عمرانی و نقطه نظرات مرکز هدایت گردد -


