عناوین پروژههای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
ردیف
1
2

عنوان پروژه

مدیریت مربوطه

آسيبشناسي و تجزيه و تحليل چگونگي و ساماندهي نقاط سكونتگاهي و خدماتي پراكنده در حريم
شهر تهران
تبيين الگوهای نظری و دستورالعمل های اجرايي در نظام ساخت و ساز شهری با رويكرد ايراني -
اسالمي

3

تدوين روش ها و ضوابط كنترلي اجرای طرح تفضيلي

4

تدوين ضوابط و روش های تامين پاركينگ های اختصاصي شهر تهران با اولويت پاركينگ های
مكانيزه

5

بررسي علل و انگيزه وقوع تخلفات ساختماني و راه های پيشگيری و جلوگيری از آن در شهر تهران

6

امكانسنجي استفاده از تكنولوژی های هوشمند در نظام مديريت توسعه شهری با تاكيد بر نظام ساخت
و ساز

7

ساماندهي سفارتخانهها و منازل سفيران كشورهای خارجي در تهران

8

استقرار نظام هدايت و كنترل كيفيت بر ساختو سازهای شهری

9

تدوين ضوابط و معيارهای فني طراحي ،اجرا و نگهداری روشهای نوين جمع آوری و مديريت روانابهای
سطحي شهر تهران

11

مطالعه و تدوين چارچوب سامانه مديريت و نگهداری روسازی ) (TRMSشبكه بزرگراهي تهران

11

ارزيابي تجربه های موجود بكارگيری فناوریهای نوين در روسازی معابر شهر تهران

12

تدوين دستورالعمل مطالعات شناخت ،ارزيابي و مديريت خطرات مترتب بر تونلهای ترافيكي (ماشين
رو) شهر تهران

13

تدوين طرح جامع مديريت تراشه های آسفالت سطح شهر تهران

14

بررسي مناسب ترين روش های استفاده از بتن رنگي در المان های شهری

15

مطالعه و تدوين دستورالعمل نحوه تحويل موقت و قطعي راه و ابنيه فني شهر تهران

16

بررسي كاربرد قيرهای امولسيوني در روسازی معابر شهر تهران

17

بررسي و ارائه روشهای نوين جمع آوری آبهای سطحي شهر تهران

18

تدوين ضوابط نحوه انجام مطالعات اثرات زيست محيطي و اقتصادی پروژه های عمران شهری

19

بررسي نحوه تلفيق نگاه زيباشناسانه به پروژه های عمراني شهر تهران

21

مطالعه و تدوين دستورالعمل نحوه تحويل موقت و قطعي پلهای شهر تهران
1

مدیریت معماری و شهرسازی

مدیریت امور فنی ،عمرانی و
استانداردسازی

عناوین پروژههای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان پروژه

ردیف

مدیریت مربوطه

21

مطالعه و تدوين دستورالعمل نحوه پايش تونلهای شهر تهران در زمان ساخت و دوران بهره برداری

22

ارزيابي روشهای متعارف پايدار سازی و تحكيم شيرواني های خاكي و تدوين راهنمای عمومي انتخاب
روش مناسب

23

طراحي مدل تعيين نرخ سفرسازی فعاليتهای مختلف زميني در تهران

24
25
26
27
28
29

مطالعه اصول ،روشها و چارچوب طراحي ،تدوين و ارائه طيف تدابير و طرحهای مديريت ترافيكي در
كالن شهر تهران
مطالعه و تعيين نرخ تراكمسازی ترافيكي داخل طرح محدوده ترافيک تهران به منظور طراحي و تدوين
سيستم واقعي و عادالنه نرخگذاری ورود و حضور در نقاط اصلي شبكه معابر داخل تهران
مطالعه و ساماندهي جامع و يكپارچه حمل و نقل بار و كاال در تهران بزرگ
مطالعه و تعيين نظام محاسبه و تعديل تعرفه بهينه و متناسب عوارض قانوني ساليانه خودرو برای تهران
بزرگ
پاركينگ همگاني هوشمند در تقاط تبادلي-انتقالي سفرها و شبكه بر مبنای مديريت تقاضا و مكانيابي
فني -تخصصي
مطالعه و تدوين روش ها،تكنيک ها و مواد اصلي آموزشي جهت ارتقاء فرهنگ ترافيک با تأكيد بر قشر
موتورسواران(در چارچوب طرح جامع ارتقاء فرهنگ ترافيک)

مدیریت حمل و نقل و ترافیک

 -1 31مطالعه الگوهای رفتار ترافيكي ساعت اوج عصرگاهي و شامگاهي روزانه شهروندان تهران
 -2مطالعه و تدوين راهكارهای استفاده از اطالعات شبكه تلفن همراه در مطالعه بر -خط مبدا  -مقصد -
31
مسير سفرهای روزانه شهروندان به منظور بهنگام سازی لحظهای مدل حمل و نقل و ترافيک شهر
تهران
 -3مطالعه و تدوين سياستها و راهكارها و ضوابط آمادهسازی شبكه و تسهيالت و سيستمهای حمل و
32
نقل همگاني يكپارچه شهری برای استفاده مطلوب شهروندان معلول حسي -حركتي
-4
 -5 33مطالعه آستانه حساسيت متخلفين رانندگي نسبت به طيف مجازاتها و تدوين مجازاتهای اثربخش
 -6مطالعه و تدوين طرحهای مديريت ترافيكي موسمي -موضعي متناسب و كارآمد برای مناسبتهای
34
عمده خاص
35

طرح جامع زيباسازی شهر تهران با تاكيد بر ارتقاء هويت ايراني -اسالمي

36

ساماندهي مديريت پسماندهای جامد

37

طرح جامع نظام راهبردی توسعه و ساماندهي فضاهای سبز و باز شهر تهران مطابق با طرح های
مصوب اصلي طرح جامع

مدیریت خدمات شهری

2

عناوین پروژههای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
ردیف

عنوان پروژه

مدیریت مربوطه

38

بررسي راهكارهای اجرايي و علمي توسعه و فعال سازی ميادين ميوه و تره بار با تأكيد بر مشاركت
بخش خصوصي

39

بررسي راهكارهای بهره برداری مناسب از مراكز دفن سنتي پسماند شهر تهران

41
41

مطالعه و بررسي راه های كنترل استاندارد كيفيت محصوالت كشاورزی عرضه شده توسط سازمان
ميادين ميوه و تره بار
مطالعات راهبردی و فرآيند اجرايي ساماندهي و سازماندهي دست فروشان كالنشهر تهران با تاكيد بر
بازارهای محله ای و روزبازارها

42

ساماندهي و توسعه مراكز عمده فروشي ،توزيع مواد غذايي و ميادين ميوه و تره بار

43

تدوين راهبرد توسعه و ارتقاء كيفيت خدمات در آرامستان بهشت زهرا(س)

44

مطالعه و تبيين استانداردهای خدمات شهری (شهرداری تهران)

45

بررسي و تدوين پيكره ها و روش های تبليغاتي محيط های شهر تهران

46

طرح جامع مطالعاتي ايمن سازی و ارائه خدمات آتش نشاني در بافت های قديمي و فرسوده در
كالنشهر تهران

47

مطالعات اثرات زيست محيطي طرح جمع آوری مكانيزه پسماند در سطح شهر تهران و ارائه راهكارهای
مناسب جهت رفع آنها

48

بررسي زمينهها و راهكارهای ارتقاء مشاركت زنان در چرخه مديريت بحران با تاكيد بر شهر تهران

49

گزارش وضعيت محيط زيست شهر تهران ( SOEدوره سه ساله )1389-1387

51

امكانسنجي و جانمايي احداث تلههای رسوبگير و زبالهگير در كانالهای آب تهران

51

مطالعه و بررسي الگوهای مناسب رفتاری شهروندان در برابر زلزله (با تاكيد بر پناه گيری)

52

تدوين دستورالعمل كاربردی و مقررات كيفي استفاده از پساب و آبهای سطحي در آبياری فضای سبز
شهری

53

تدوين استاندارهای مصالح ساختماني مورد استفاده در ساخت و ساز از نگاه زيست محيطي

54

تدوين دستورالعمل اجرايي ( SEAارزيابي زيست محيطي استراتژيک) در شهرداری تهران

55

مطالعات طرح جامع اسكان اضطراری شهر تهران

56

طراحي و تدوين نظام جامع هشدار سريع شهر تهران

57

آسيب شناسي سيستم مديريت بحران شهر تهران و ارايه راهكارهای اصالحي
3

مدیریت محیط زیست و امور بحران

عناوین پروژههای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان پروژه

ردیف

مدیریت مربوطه

58

مكان يابي و تجهيز مراكز و پهنه های مورد نياز مديريت بحران در هنگام سوانح

59

پروژه بررسي تفاوتهای منطقهای ،نسلي و جنسيتي سبک زندگي شهروندان تهراني

61

مطالعه و تدوين نورم آمادگي جسماني شهروندان تهراني

61

تدوين استانداردهای فضاهای ورزشي شهری با توجه خاص به موضوع بانوان ،كودكان و معلولين

62
63
64

تدوين راهبردها و راهكارهای تأمين امنيت اجتماعي كودكان شهر تهران در فضاهای عمومي شهر از
قبيل پارکها ،معابر و...
توسعه و ساماندهي مساجد به عنوان كانون محالت و هستههای سازمان فضايي و سلسله مراتبي
توسعه شهر تهران
بررسي شيوهها و راهكارهای افزايش دسترسي شهروندان به كاالهای سالم و باكيفيت فرهنگي و
خدمات فرهنگي هنری

65

بررسي شيوه ها و راهكارهای حفاظت ،حمايت و توسعه ميراث ارزشمند مذهبي و ملي در شهر تهران

66

ساماندهي و توسعه فضاها و اماكن ورزشي

67

ساماندهي مشاركت شهروندان در اداره امور شهر با رويكرد محله محوری

68

طرح موضوعي ايجاد بازارچه كتاب

69

شناسايي ظرفيت ها و قابليت های بانوان شهر تهران جهت مشاركت در تحقق ماموريت های مديريت
شهری (به تفكيک مناطق 22گانه شهرداری تهران)

71

بررسي شرايط و عوامل موثر در توانمندسازی مديريت محله با تاكيد بر اداره بهينه سراهای محله

71

ارزيابي پيامدهای فرهنگي اجتماعي طرح مديريت محله با بهره گيری از نتايج مطالعات ارزيابي تاثير
اجتماعي در شهر تهران

72

سند و برنامه جامع مهار ،كنترل و كاهش آسيب های اجتماعي شهر تهران

73

سند جامع ارائه رفاه اجتماعي و خدمات اجتماعي به شهروندان تهراني

74

طراحي ساختار و نرم افزار جامع و علمي آسيب های اجتماعي و نقاط پرخطر شهر تهران

75

مطالعه مدل ها و الگوهای اجرايي موفق آموزش شهروندی در ساير كشورها و ارائه طرح های كاربردی

76

بررسي و ارائه راهكارها و شيوههای مداخله د حوزه سالمت شهری (پيشگيری) مبتني بر يافتههای
موجود

77

بررسي عملكرد شهرداری تهران در بهبود شاخصهای حقوقي شهروندی در هر يک از مناطق حاشيه

مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی

4

عناوین پروژههای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان پروژه

ردیف

مدیریت مربوطه

نشين كالن شهر تهران (كوچک مقياس)
78

نظام حسابداری مديريت در شهرداری تهران

79

استقرار حسابداری محيط زيست در شهرداری تهران

81

استقرار نظام ارزيابي عملكرد سازمانها و شركت های تابعه شهرداری تهران

81

بازآرايي روابط مالي دولت و شهرداری

82

استقرار مديريت داراييهای سرمايه ايي شهرداری تهران

83

بررسي ميزان تمايل شهروندان تهراني به پرداخت عوارض و ارائه راهكارهای ارتقاء آن

84

ساماندهي و بهبود روش اخذ بهای پسماند

85

ارزيابي عملكرد مالي مناطق  22گانه شهرداری تهران

86

بررسي و ارزيابي نظام بازنشستگي در شهرداری تهران با هدف خودكفايي

87

تدوين استراتژی سرمايه گذاری در شهرداری تهران

88

بررسي راه كارهای كاهش اختالفات و دعاوی شهرداری تهران

89

شناخت الزامات و تدوين برنامه تحقق شهر الكترونيک در حوزه مديريت شهرداری

91

تدوين نظام بررسي و سنجش حكمراني خوب شهری در شهرداری تهران

91

طرح ديپلماسي شهری ،امكان سنجي و سياست پژوهي

92

اجرای امور مطالعاتي ايجاد مجتمع های خدمات اداری الكترونيک

93

تهيه مقررات جامع مديريت خدمات شهرداری تهران (با رويكرد خدمات شهری تهران)

94

طراحي نظام سنجش و ارزيابي بهره وری شهرداری تهران

95

ارزيابي تاثيرات اجرای جامعه ايمن شهر تهران

96

مستند سازی و تحليل بودجه  11ساله شهرداری تهران

97

مطالعه نقاط حادثه خيز از نظر ترافيكي

مدیریت امور مالی و سرمایهگذاری

مدیریت فناوری ،مدیریت و
حکمروایی شهری

منطقه
1
5

امور مناطق

عناوین پروژههای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان پروژه

ردیف

مدیریت مربوطه

98

مطالعه و اصالح فعاليت های هر يک از فرايندهای اجتماعي و فرهنگي

99

آسيب شناسي فضاهای بازی پارکهای منطقه با هدف افزايش ايمني كودكان و ارائه راهكارهای الزم

111

بررسي وضعيت پيادهرو های پرتردد منطقه از لحاظ موجود موانع و موارد آسيبزا و ارائه پيشنهاد برای
رفع آنها

111

مطالعه و اصالح فعاليت های هر يک از فرايندهای خدمات شهری

112

بررسي عملكرد و سنجش اثربخشي سرای محالت(فرحزاد ،توحيد ،اسالم آباد)

113

مطالعه و ارائه راهكارهای كنترل و كاهش آسيبهای اجتماعي ناحيه فرحزاد

114

مطالعه و ارائه راهكارهای مناسب جهت آرام سازی ترافيكي محالت كاووسيه و قلهک

115

مطالعه و بررسي قنوات و مسير آنها در ناحيه 3

116

مطالعه و ارائه راهكارهای مناسب در خصوص تنظيم برنامه زمانبندی برای شركتهای حفار با توجه به
ضرورت عدم تداخل حفاریها با عمليات پيادهرو سازی و روكش آسفالت معابر

117

مطالعه و بررسي نتايج اجرای طرح زوج و فرد در منطقه

118

تأليف كتاب تاريخ شفاهي محله ضرابخانه

119

مطالعه و اصالح فعاليت های هر يک از فرايندهای شهرسازی در شهرداری منطقه

111

مطالعه و اصالح فعاليت های هر يک از فرايندهای امور مالي و حسابداری در شهرداری منطقه

111

مطالعه و اصالح فعاليت های هر يک از فرايندهای امور قراردادها در شهرداری منطقه

112

مطالعات عرضه و تقاضای پاركينگ در محدوده تيراژه

113

مطالعات عرضه و تقاضای پاركينگ در محدوده مترو صادقيه

114

مطالعات عرضه و تقاضای پاركينگ در محدوده باغ فيض

115

مطالعات عرضه و تقاضای پاركينگ در محدوده فلكه دوم صادقيه

116

مطالعه و آسيبشناسي طرح ناحيه محوری در منطقه از سال  1386تا كنون

117
118

2

3

4

5

بررسي و ارائه طرح نورپردازی در نمای ساختمانهای شاخص منطقه(5حداقل ساختمان به انتخاب
منطقه)
مطالعه وضعيت اتوبوسراني منطقه از منظر شهروندان و ارائه راهكارهای مناسب برای ارتقاء رضايت
شهروندان
6

6

7

عناوین پروژههای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
ردیف
119
121
121

عنوان پروژه

مدیریت مربوطه

نظرسنجي در خصوص اجرای طرح استقبال از بهار  1391در زمينه عمراني در حين اجرای طرح و اتمام
آن با تأكيد بر مقايسه ديدگاههای شهروندان و مجريان
تدوين سند توسعه محلههای مدائن ،فدک و زركش(ظرفيت سنجي ،نيازسنجي و نهادسنجي) و ارائه
الگوی مطلوب
بررسي ميزان رضايت شهروندان از اقدامات خدمات شهری شهرداری منطقه و مقايسه آن با نتايج
مطالعات قبلي

8

9

122

نور در شب و معماری شبانه در ساختمانهای شاخص منطقه( 5ساختمان به انتخاب منطقه)

123

مديريت دانش پروژه ها ،مراسم و مناسبت های مختلف شهرداری منطقه

124

مطالعه و امكان سنجي تواناييهای منطقه جهت جلب سرمايهگذاری در منطقه

125

ارزيابي وضعيت پروژههای پاتوق محله

126

مطالعه و امكان سنجي استفاده از نور خورشيد در روشنايي سطح منطقه

127

تعيين شيوههای مناسب حمل كاال در محدوده بازار جهت رعايت حقوق شهروندان

128

بررسي اثرات و تبعات اجتماعي و فرهنگي طرح توسعه فيزيكي مجلس شورای اسالمي

129

بررسي و تعيين تقاضای پاركينگ در منطقه(مكانيزه ،طبقاتي و حاشيهای)

131

آسيب شناسي نظام فضايي توزيع كاربری فضای سبز در سطح منطقه

131

بررسي عملكرد و سنجش اثربخشي سرای محالت(زاهد گيالني ،سرخه حصار و نيروی هوايي)

132

مطالعه پارک جنگلي سرخه حصار (طرح مطالعاتي قطب گردشگری شرق تهران)

133

مكان يابي احداث 4مركز گل و گياه جهت آموز ش شهروندان

134

تدوين چارچوب ارزيابي عملكرد نواحي مبتني بر خدمات ارائه شده و نظرات شهروندان

135

بررسي ميزان رضايت شغلي در بين كارمندان شهرداری منطقه و رائه راهكارهای اجرايي افزايش
رضايت شغلي كارمندان

136

طراحي و تدوين سند توسعه محالت(مينای شمالي-دژكام-نبي اكرم)

137

امكان سنجي و ساماندهي جمع آوری انهار و هدايت آبهای سطحي به كانالهای مركزی در سطح
منطقه

05

138

مطالعه و امكانسنجي توانمندیهای منطقه جهت جلب سرمايهگذاری در منطقه

06

01
00

7

02

03

04

عناوین پروژههای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
ردیف

عنوان پروژه

مدیریت مربوطه

139

بررسي عملكرد و سنجش اثربخشي سرای محالت(ابوذر غربي ،جليلي ،امامزاده حسن)

141

مطالعه انتقال پايانه برزو به ميدان زمزم به دليل نزديكي به ايستگاه مترو در حال احداث و بوستان
واليت

141

تحليل تأثير پيامدهای مخرب ترافيكي گشايش بلوار ابراهيمي(شهيد مهتدی) به بزرگراه آزادگان

142

تحليل پيامدهای مخرب ترافيكي و اقتصادی تأخير در تعريض خ شهيدان بهرامي(ياران) در توسعه

143

مطالعه و امكان سنجي توانمندیهای منطقه جهت جلب سرمايهگذاری

144

بازبيني و جانمايي جايگاههای اتوبوس در سطح منطقه

145

ارائه راهكارهای اجرايي به منظور ساماندهي كارگاههای صنعتي و ضايعات فروشيهای منطقه خالزير

146

تهيه اسناد راهبردی توسعه محالت منطقه(خاني آباد شمالي-خاني آباد جنوبي-بهمنيار -اسفندياری
بستان)

147

ارائه راهكارهای اجرايي به منظور ساماندهي فرشندگان وسايل دوم خيابان پوريای ولي

148
149

مميزی روشنايي و بررسي سيستمهای نوين روشنايي در پارکهای شهرداری منطقه( 3پارک جامع
ری -گل مهر -ايثار)
بررسي اثرات زيست محيطي آلودگي خاک محصوالت كشاورزی در سطح منطقه به علت آبياری با
فاضالب

151

مطالعه و مكانيابي پارک انرژی در منطقه 21

151

بررسي عملكرد و سنجش اثربخشي سرای محالت(جوانمرد قصاب ،شهادت ،شهربانو)

152

بررسي عملكرد و سنجش اثربخشي سرای محالت(ياس ،دانشگاه ،فرهنگيان)

153

امكانسنجي فعال سازی سيستم اينترنت و بلوتوث در سطح بوستانهای منطقه به منظور اطالع رساني

154

مكانيابي جهت اجرای طرح ورمي كمپوست در ناحيه  1شهرداری

155

مطالعات برنامه ريزی و طراحي راهبردی ساختاری و عملياتي حوزه مداخله رود دره وردآورد

07

08

09

21

20

22

8

عناوین گزارشهای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان گزارش

ردیف
1

ارزيابي المان های شهری در ميادين و فضاهای عمومي شهر تهران

2

مناسب سازی فضاهای شهری برای كودكان

3

امكان سنجي ايجاد فضاهای چند منظوره درون شهری(تجميع فعاليت ها و ايجاد مجتمع های پشتيبان)

4

ارتباط شكل شهر و پايداری اجتماعي

5

تاثير فرم شهر بر كيفيت هوا

6

ارزيابي منظر خيابان های شهر تهران

7

امكان سنجي واگذاری فضای خصوصي (حياط) آپارتمانها به شهر

8

مقايسه تطبيقي ضوابط طراحي نما در شهر تهران با ساير شهرهای موفق دنيا

9

ارائه چارچوب مديريت بصری در شهر تهران

11

نورپردازی شهر و منظر شبانه

11

مدیریت مربوطه

معماری و شهرسازی

ضوابط و مقررات شهر اسالمي بر پايه تاريخ و فرهنگ

12

نقش ژئوسينتتيکها در كاهش ترک روكشهای آسفالتي

13

بررسي روشهای نوين در ساخت و بهرهبرداری از پيادهروهای شهری

14

سيستم مديريت نگهداری تونلها

15

معرفي شناسنامه فني پلهای شهر تهران و مقايسه آن با موارد مشابه در كشورهای ديگر

فنی ،عمرانی و

16

مطالعه جايگزيني روسازی بتني در ساخت معابر شهری

استانداردسازی

17

مطالعه ايمني تونلها در برابر آتشسوزی

18

گزارش از پروژه طرح جامع مديريت آبهای سطحي شهر تهران

19

ارزيابي اثرات زيستمحيطي پروژههای زيرساخت شهری

 -1 21آشنايي با مدلهای  Activity Basedو كاربرد آن برای تهران
21

بررسي استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي انعطاف پذير در تهران

22

بررسي نقش خريدهای الكترونيكي ( )E-shoppingدر كاهش تقاضای سفر در شهر تهران و ارائه راهكارهای توسعه آن

حمل و نقل و ترافیک

9

عناوین گزارشهای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان گزارش

ردیف
23

لزوم كاربرد روشهای مهندسي ارزش در حوزه مديريت حمل و نقل و ترافيک

24

ارائه راهكارهای يكپارچه سازی عملكرد تاكسي تلفنيهای شهر تهران (با هدف حداقل كردن حركت تاكسيهای خالي در
سطح شهر)

25

جايگزيني تاكسيهای فرسوده در شهر تهران

مدیریت مربوطه

 -2 26بررسي وضعيت حمل و نقل بار و كاال در تهران با چند شهر بزرگ دنيا
 -3 27حمل و نقل اشتراكي ( )car sharingدر تهران و راهكارهای پياده سازی آن
 -4 28ارتباط هوشمند بين خودروئي
 -5 29فرصتها و تهديدها در سفرهای تحصيلي
31

طرح معاينه فني خوردوها با سيستم سوخت رساني CNG

31

طرح ساخت داخل كردن قطعات مصرفي و يدكي در صنايع ريلي شهر تهران(مترو)

32

بررسي روشها و مواد نوين برای ساخت گاردريل

33

بررسي و امكان سنجي تأسيس مجتمع های خدماتي در دروازه های اصلي شهر تهران

34

بررسي تابلوها و بيلبوردهای شهری و كاربردهای مختلف آن

35

مطالعه و بررسي ابعاد زيباشناختي (منظر شهری) نقاشي های ديواری سازمان زيباسازی در سطح شهر تهران

36

تحليل نقش و عملكرد فروشگاه زنجيره ای شهروند در فرآيند مشتری مداری

37

ارزيابي نحوه بازاريابي ،فروش و توزيع محصوالت كشاورزی ميادين ميوه و تره بار و پيامدهای اقتصادی و اجتماعي آن

38

بررسي فرآيند مديريت پسماند در جهان و ايران

39

ارائه گزارش با توجه به پروژه بررسي امكان واگذاری مديريت ميادين ميوه و تره بار به بخش خصوصي و ارائه راه كارها

41

مطالعه و بررسي پراكندگي فعاليت ها و مشاغل ناسازگار در تهران و پيامدهای آن

41

راهكارهای ترويج محصوالت كشاورزی ارگانيک در مراكز ميادين ميوه و تره بار شهرداری تهران و شيوه های ترويج آن

42

فاز دوم از پروژه خوردگي در محيط شهری

43

فاز دوم پروژه بازيافت مواد ضايعات الكترونيک

44

نگاهي به رويكرد توسعه كشاورزی و باغداری شهری
11

خدمات شهری

عناوین گزارشهای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان گزارش

ردیف
45

قوانين ،مقررات و دستورالعمل های حوزه مديريت بحران

46

نقش شهرداری تهران در مديريت محيط زيست شهر تهران

47

عمليات حفاظتي پيشنهادی ) )Protective Action Recommendationبرای زمان وقوع بحران

48

مفاهيم و اصول مديريت منابع در باليا و حوادث طبيعي

49

رفتارها و واكنش های اجتماعي تجربه شده در هنگام وقوع سوانح

51

مديريت مواد زايد خطرناک و شيميايي در محيط های شهری

51

مديريت پسماندهای جامد (آوار و نخاله های ساختماني) بعد از وقوع زلزله احتمالي شهر تهران

52

بررسي جزيره حرارتي شهر تهران و ارايه راهكارها

53

بررسي تحوالت جمعيتي تهران در افق چشم انداز تهران  1414و تجزيه و تحليل اثرات اجتماعي آن

54

بررسي و تحليل برنامههای آموزش شهروندی در شهرداری تهران و ارائه راهكاره ها

55

آگاهي و نگرش نسبت به سالمت در بين زنان شهر تهران

56

نيازسنجي اجتماعي ،فرهنگي و ورزشي جوانان شهر تهران

57

مفهوم ونداليسم و اثرات آن در شهر

58

راهكارهای تقويت و ترويج معنويت در شهر با رويكرد نظری

59

بررسي اجرای طرح هبه در شهرداری تهران و تحليل نقاط قوت و ضعف آن

61

بررسي و تحليل سامانه های نشاط در شهرداری تهران؛ نقاط قوت و ضعف

61

توسعه محلي و نقش شوراياریها (با تاكيد بر جايگاه شوراياریها و روشهای همانديشي محلهای)

62

عدالت در شهر( -)1وضعيت مسكن و سرپناه در مناطق شهری

63

عدالت در شهر( -)2توزيع فضايي امكانات و خدمات شهری و تناسب آن با جمعيت ساكن در مناطق

64

عدالت در شهر( -)3وضعيت بهره مندی كودكان از امكانات و خدمات شهری

65

عدالت در شهر( -)4وضعيت بهره مندی زنان از امكانات و خدمات شهری

66

عدالت در شهر( -)5وضعيت بهره مندی سالمندان از امكانات و خدمات شهری

مدیریت مربوطه

محیط زیست و امور
بحران

اجتماعی و فرهنگی

11

عناوین گزارشهای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
ردیف
67

عنوان گزارش
عدالت در شهر( -)6وضعيت بهره مندی مناطق مهاجر نشين از امكانات و خدمات شهری

68

انسجام اجتماعي(راهبردی)

69

اعتياد(راهبردی)

71

مصرف و سبک زندگي (راهبردی)

71

تقويت و ارتقاء خانواده(راهبردی)

72

سياستگذاری در حوزه عفاف و حجاب

73

سرمايه اجتماعي و نقش آن در بهبود فرايند مديريت و توسعه شهری

74

مدیریت مربوطه

سنجش ميزان توجه مديران شهرداری تهران به مقوله سرمايه اجتماعي در سياستگذاری ها و برنامه ريزی های شهری

75

جايگاه پيوستهای توجيه اجتماعي – فرهنگي در برنامهها و طرحهای توسعه در مديريت شهری

76

تشخيص عوامل موثر بر مهارتهای زندگي شهری از بدو تولد تا مرگ(با نگاهي به شهر تهران)

77

بررسي وضعيت حاشيه نشيني در كالن شهر تهران و آثار اجتماعي  -فرهنگي آن

78

هدف گذاری اقتصادی كالنشهرها ،نگاهي به تجارب جهاني

79

بررسي مفهوم رقابت پذيری شهرها در شبكه جهاني  -بررسي موردی تهران

81

بررسي سيستم اطالعاتي موجود منابع انساني در شهرداری و ارائه مدل مطلوب

81

بررسي ضرورت و چگونگي تجميع ساختمانهای شهرداری تهران با رويكرد كاهش هزينهها

82

بررسي راهكارهای مناسب برای حفاظت و نگهباني از ساختمانها و اماكن اداری شهرداری تهران با رويكرد كاهش هزينه-
ها

83

ارزيابي اقتصادی پاركينگ مكانيزه شهری(بررسي موردی پاركينگ مكانيزه ايرانشهر) (از عناوين سال ) 91

84

ارزيابي خدمات ارائه شده در حوزه ايثارگران و ارائه راهكارهای بهبود اثربخشي آن – بررسي موردی يک منطقه

85

بررسي نظام پرداخت حقوق و دستمزد مديران و ارائه الگوی مناسب برای افزايش بهرهوری

86

ارزيابي تركيب و چگونگي خدمات و روشهای رفاهي ارائه شده از سوی اداره كل رفاهي و ارائه راهكارهای بهبود
اثربخشي آن

87

بررسي نظام ارزشيابي مديران و ارائه الگوی مناسب برای شهرداری تهران
12

مالی و سرمایهگذاری

عناوین گزارشهای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان گزارش

ردیف
88

بررسي شيوه پاسخگويي كاركنان شهرداری به مراجعين و ارائه راهكارهای ارتقاء آن

89

تدوين نظام و الگوی مناسب انتصابات در شهرداری تهران

91

ارزيابي اثر بخشي استقرار  ISOهای مختلف استقرار يافته در مناطق شهرداری تهران

91

ضرورت استقرار استانداردهای آدرس های مكاني در شهر تهران

92

شهر خالق(مباني نظری و شاخص ها)

93

بررسي و يافتن راه كارهای كارآمد برای سنجش اولويتهای شهروندان

94

ارائه گزارش از نتيجه پروژه بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری تهران

95

نظام جامع حقوقي شهرداری تهران (ارائه گزارش با توجه به پروژه مركز)

96

آسيب شناسي و تنقيح قوانين و مقررات شهرداری تهران (ارائه گزارش با توجه به پروژه مركز)

97

چالش های ساختار و تشكيالت شهرداری تهران و راهبردهای برون رفت از وضعيت موجود (ارائه گزارش با توجه به پروژه
مركز)

98

بررسي ساختار اداره كالن شهر شهرهای منتخب

99

مطالعه تطبيقي مجتمع های خدمات اداری الكترونيكي در كشورهای منتخب جهان (ارائه گزارش با توجه به پروژه مركز)

111

بررسي انواع ابزارهای سنجش وضعيت سالمت و فساد اداری در شهرداری تهران (ارائه گزارش با توجه به پروژه مركز)

111

تحليل فضايي تمركزگرايي با تاكيد بر جايگاه مجموعه شهری تهران

112

سنجش اولويت های شهروندان در يكي از مناطق شهرداری تهران

113

شهر الكترونيک(ساختار اقتصادی و اشتغال)

114

شهر الكترونيک(GISو امداد رساني و تاثيرات آن بر محيط زيست)

115

شهر الكترونيک (زندگي پياده)

116

شهر الكترونيک(آموزش مجازی وضرورت آن در جامعه اسالمي)

117

برندسازی شهر تهران با بهرهگيری از روشها و مدلهای رايج برندسازی شهری

118

بررسي رويكرد های نظری سنتي و جديد در باب حكومت های محلي

119

تفاوت های برنامه ريزی جامع – تفصيلي با برنامه ريزی راهبردی در حوزه مديريت شهری
13

مدیریت مربوطه

فناوری ،مدیریت و
حکمروایی شهری

عناوین گزارشهای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان گزارش

ردیف
111

مديريت شهری و آينده پژوهي

111

ارزيابي و تحليل ميزان رضايت مندی شهروندان از عملكرد شهرداری تهران با توجه به اقدامات موجود (بازه زماني -85
)1391

112

بررسي چالش ها و راهبردهای بخش مسكن و ساختمان

113

بررسي چالش ها و راهبردهای بخش خدمات

114

بررسي چالش ها و راهبردهای بخش حمل و نقل

115

بررسي چالش ها و راهبردهای بخش صنعت و معدن

116

بررسي چالش ها و راهبردهای بخش ارتباطات

117

بررسي چالش ها و راهبردهای بخش آب و فاضالب

118

فساد اقتصادی

119

امنيت اقتصادی

121

آزادی اقتصادی

121

اقتصاد اخالق

122

معنويت در اقتصاد

123

بررسي پيامدهای اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها بر شاخصهای عمده اقتصادی-اجتماعي

124

بررسي تغييرات و تحوالت الگوی مصرف خانوارهای ايراني طي دهه های اخير(با نگاهي بر استان تهران)

125

رويكردهای بديل به توسعه اقتصادی

126

آينده پژوهي و آينده شناسي در اقتصاد

127

تبيين الگوی موفق مشاركت های اجتماعي و توسعه محالت در كشور انگلستان

128

شهر دوستدار سالمند

129

بهينه سازی توزيع فضايي امكانات شهرداری برای استفاده شهروندان

131

ارزيابي طرح استقبال از بهار از ديدگاه شهروندان (مطالعه مورد منطقه )8

مدیریت مربوطه

امور اقتصادی

14

امور مناطق

عناوین گزارشهای سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان گزارش

ردیف
131

مسائل و مشكالت شهر تهران از ديدگاه شوراياران

132

بررسي نحوه توزيع تعداد كاركنان در مناطق  22گانه شهر تهران

15

مدیریت مربوطه

عناوین نشست های علمی -تخصصی سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان نشست علمی  -تخصصی

ردیف

مدیریت مربوطه

1

بلند مرتبه سازی و شهر (ملي)

2

بررسي علل و انگيزههای تخلفات ساختماني در شهر تهران

3

چالشهای پيش رو د اجرای تونلهای شهری (ملي)

4

نقش روش تحليل هزينه دوره عمر ( )LCCAدر انتخاب روش روسازی معابر

5

معرفي دستاوردهای نظام فني و اجرايي شهرداری تهران

6

كاربرد مهندسي ارزش در حوزه حمل و نقل شهری(ملي)

7

موضوع پيشنهادی از حوزه تاكسيراني

8

خدمات شهری و شهر پايدار (ملي)

9

مديريت پسماند (جمع آوری ،حمل و دفن) و موانع آن

11

كنفرانس ملي مديريت جامع بحران

11

گزارش وضعيت محيط زيست  SOEشهر تهران

12

حفاظت ،حمايت و توسعه ميراث ملي و مذهبي در شهر تهران

13

بررسي وضعيت كيفيت زندگي در شهر تهران

14

بررسي تحوالت شاخص های توسعه انساني با نيم نگاهي به شهر تهران

15

شهر اسالمي (مشترک بين دبيرخانه شهر ايراني اسالمي و كالن شهرها)

16

شفافيت و سالمت مالي در شهرداری (درآمد و هزينه)

17

بررسي و امكان سنجي بهرهگيری از حسابداری محيط زيست در شهرداری تهران

18

بررسي سالمت و فساد اداری در شهرداریها (چالشها و راهبردها)

فناوری ،مدیریت و حکمروایی

19

تدوين نظام جامع حقوقي مديريت شهری تهران

شهری

21

بررسي تحوالت شاخصهای توسعه انساني (با نگاهي بر استان تهران)

21

امنيت اقتصادی در ايران (با نگاهي به تحوالت اقتصادی شهر تهران)

22

نشست تخصصي با خبرگان (نعيين عنوان ،پس از هماهنگي)

معماری و شهرسازی

فنی ،عمرانی و استانداردسازی

حمل و نقل و ترافیک

خدمات شهری

محیط زیست و امور بحران

اجتماعی و فرهنگی

مالی و سرمایهگذاری

امور اقتصادی

16

عناوین نشست های علمی -تخصصی سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
ردیف

عنوان نشست علمی  -تخصصی

23

بررسي عملكرد و سنجش اثر بخشي سرای محالت (در سطح ملي)

24

ساماندهي مشاركت شهروندان در امور شهری با رويكرد محله محوری (در سطح شهرداری تهران)

25

آسيب شناسي و بررسي عملكرد كميته های پژوهشي شهرداری تهران در سال های 91-89

17

مدیریت مربوطه

امور مناطق

عناوین کارگاههای آموزشی سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان کارگاه آموزشی

ردیف

مدیریت مربوطه

1

شيوههای مداخله در بافت فرسوده

معماری و شهرسازی

2

معرفي نحوه استفاده از دستورالعمل تحويل قطعي و موقت پلهای شهر تهران

فنی ،عمرانی و استانداردسازی

3

مهندسي ارزش در حوزه حمل و نقل و ترافيک

حمل و نقل و ترافیک

4

شيوههای گسترش فرهنگ تفكيک پسماند از مبداء

خدمات شهری

5

بررسي وضعيت گونههای چنار و توت شهر تهران و معرفي پايههای مقاوم به آلودگي

محیط زیست و امور بحران

6

تكنيک های تسهيلگری در پروژههای شهری (سكونتگاه های غير رسمي و بافت فرسوده)

اجتماعی و فرهنگی

7

بررسي و نقد موضوعات مربوط به دستور العمل مالي و معامالتي شهرداری ها

امور مالی و سرمایهگذاری

8

عملياتي كردن نتايج طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری تهران

9

دوره آموزش جامع روش تحقيق در مسائل شهری

11

اصول تهيه و تدوين سند توسعه محالت

11

استفاده از نور خورشيد در روشنايي سطح مناطق

12

استقرار بهينه نظام نامه مساله يابي و بهره گيری از آن

فناوری ،مدیریت و حکمروایی
شهری

امور مناطق

18

عناوین کتب جهت تالیف و ترجمه سال  19مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عنوان کتاب

ردیف

مدیریت مربوطه

1

(Designing sustainable cities) Wiley-Blackwell()2009

2

(Encyclopedia of urban studies) Sage()2010

3
4

حفاری مكانيزه تونل در مناطق شهری – اصول طراحي و كنترل اجرا
)
Mechanized
Tunneling
In
Urban
(Areas
فنی ،عمرانی و استانداردسازی
)(Bridge Management
مديريت پل

5

كتاب حمل و نقل پايدار مسائل و راهكارها
Sustainable Transportation , Problems and Solution

6

Solid Waste Management in the World' s Cities

7

11

Hazard Mitigation and Preparedness

خدمات شهری
محیط زیست و امور بحران

سياستهای اجتماعي در خاور ميانه ،پويايي اقتصادی ،سياسي و جنسيتي

gender dynamics Social policy in the middle East, economic , political and
Cities for People

شهرها برای مردم

11

سياست های اجتماعي در ايران  -جلد اول :خانواده  ،روابط خانوادگي و تنظيم خانواده

12

سياست اجتماعي در ايران  -جلد دوم :امنيت ،فقر و سالمت

13

ترجمه كتاب مرجع با موضوع ارزيابي هزينه و فايده سياستهای اجتماعي با عنوان:
Investing in the Disadvantaged (Assessing the Benefits and Costs of Social
(eds), 2009 Policies), David L. Weimer & Aidan R. Vining

14

كتاب مرجع اقتصاد شهری

15

كتاب مرجع تامين مالي شهرداریها

16

حمل و نقل و ترافیک

مجموعه مقاالت انعطاف پذيری شهر در برابر سوانح

8

9

معماری و شهرسازی

اجتماعی و فرهنگی

مالی و سرمایهگذاری

تاليف كتاب «ديدگاه های شهرداران تهران»

17

ابرشهرها ،شكل شهر ،حكمراني و پايداری
Urban Megacities Urban form ,Governance and sustainability
))(A.Sorensen,j.okat(Eds

18

شاخص تبيين كننده جايگاه اول اقتصادی و جايگاه ايران در ميان كشورهای مورد هدف سند چشم انداز

19

راهبردهای كالن اقتصادی و برنامه ريزی

19

فناوری ،مدیریت و حکمروایی شهری

امور اقتصادی

