صفحه  1از 11

فهرست عناوین پژوهشی سال  29مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
عناوین پروژههای پژوهشی مربوط به حوزههای ستادی
ردیف عنوان پروژه

حوزه موضوعی

1

بررسی ارزش افزوده و خسارت ناشی از برنامهریزی توسعه و عمران شهری و ارائه راهکارهای اخذ درآمد
یا جبران خسارت

2

آسیبشناسی و طراحی چارچوب مطلوب نظام برنامه ریزی در شهرداری تهران

3

مسأله یابی دادههای سامانه نظارت همگانی  1111از ابتدای تأسیس (اردیبهشت  )18تاکنون

مدیریت  -نظارتی

1

نظام اخذ ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری

مالی – سازماندهی

8

تدوین راهکارهای توسعه فعالیتهای فرهنگی مردمی (غیر دولتی) با استفاده از روشهای اعطای
تسهیالت ،مشارکت و برونسپاری

اجتماعی – مشارکت

6

شناخت و معرفی ظرفیتهای شهر تهران در جهت توسعه گردشگری

اجتماعی – گردشگری

7

طرح جامع کاهش خطرپذیری سیالب شهر تهران

مدیریت بحران

1

تهیه نقشه پهنهبندی زمین لغزش شهر تهران

مدیریت بحران

9

سند راهبردی ایمن سازی شهر تهران در چارچوب وظایف سازمان آتش نشانی

خدمات شهری – آتشنشانی

11

مکانیابی ،ساماندهی و تجهیز مراکز نمایشگاهی شهر تهران

خدمات شهری – مکانیابی

11

بررسی میزان اثربخشی اولین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران و ارائه پیشنهادات اصالحی

خدمات شهری – مدیریت پسماند

12

ساماندهی پسماندهای ساختمانی با تأکید بر بازیافت

خدمات شهری – مدیریت پسماند

13
11
18

راهکارهای ساماندهی کاهش سهم استفاده از موتورسیکلت در سفرهای درون شهری تهران (دستیابی
به اهداف طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران)
مقایسه عملکرد مراکز کنترل ترافیک برخی از کالن شهرهای دنیا و امکان سنجی اجرای فرایندهای
کاربردی مطلوب در مراکز کنترل ترافیک تهران
تدوین معیارها و شاخصهای ارزیابی طرح جامع شهر تهران (فاز دوم)

حقوقی
مدیریت – برنامهریزی

حمل و نقل و ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
طرح جامع

عناوین پروژههای پژوهشی مربوط به مناطق
ردیف عنوان پروژه

حوزه موضوعی

خدمات شهری

1

بررسی و تحلیل سرانههای خدمات محالت منطقه 1

2

بررسی ایمنی مساجد سطح منطقه  1از لحاظ موارد و موانع آسیب زا و ارائه پیشنهادات جهت ارتقای آنها

اجتماعی

3

طرح سنجش میزان رضایتمندی سالمندان از فعالیتهای مرتبط با ارتقاء ایمنی و مناسب سازی
دسترسیها برای آنان (منطقه )1

اجتماعی

1

تدوین الگوی مدیریت فاضالب در رود دره دربند (منطقه )1

8

ارزیابی ارائه خدمات به سکونتگاههای غیر رسمی محله اسالم آباد ،زیر پل مدیریت سعادت آباد (منطقه )2

خدمات شهری
اجتماعی – شهرسازی
صفحه  2از 11

ردیف عنوان پروژه
6
7
1
9
11
11
12

ارزیابی ارائه خدمات به سکونتگاه غیر رسمی محله ده ونک (منطقه )3
برنامهریزی منابع انسانی با هدف تطبیق نیروی انسانی و پستهای سازمانی و ارائه راهکارهای الزم در
معاونت امور شهری و فضای سبز منطقه 1
برنامهریزی منابع انسانی با هدف تطبیق نیروی انسانی و پستهای سازمانی و ارائه راهکارهای الزم در
معاونت مالی و اداری منطقه 1

حوزه موضوعی

اجتماعی – شهرسازی
مدیریت
مدیریت

مطالعات ساماندهی وضعیت عبور و مرور در تقاطعهای اشرفی اصفهانی با مرزداران و ناطق نوری (منطقه )8

حمل و نقل و ترافیک

مطالعات عرضه و تقاضای پارکینگ در محدوده فلکه دوم صادقیه (منطقه )8

حمل و نقل و ترافیک

امکان سنجی ایجاد پارك شعرا در پارك ساعی و الله با معرفی دقیق جزئیات فنی المانها ،مبلمان و تجهیزات
شاخص این نوع پارك موضوع محور و ارائه طرح های سه بعدی (منطقه )6
بررسی راهکارهای مناسب تعامل با سرمایه گذاران بخش خصوصی در سطح منطقه  6و معرفی عرصه
های مشارکتی جهت تامین منابع درآمدی شهرداری

اجتماعی – شهرسازی
مدیریت

13

مکانیابی پارکینگهای غیر حاشیهای با استفاده از ( GISمنطقه )6

حمل و نقل و ترافیک

11

نیازسنجی  ،امکان سنجی و جانمایی پارکینگ های عمومی محدوده غربی منطقه  7به محوریت خیابان شریعتی

حمل و نقل و ترافیک

18
16

شیوه های تامین مالی خودگردان در پروژه های شهری به منظور توسعه شهر تهران ( با تکیه بر پروژه
امتداد محور شهید مطهری در منطقه )7
محاسبه نقش انرژی خورشیدی در کاهش مصرف انرژی در سطح کاربری مسکونی ،اداری و آموزشی
شهر تهران و کاهش آالیندههای زیست محیطی (منطقه)7

مالی
محیط زیست

17

مسئله یابی شهری در حوزه وظایف شهرداری منطقه  1از دیدگاه شهروندان

مدیریت

11

تدوین سند توسعه محالت تهرانپارس ،دردشت  ،نارمک و زرکش منطقه  1شهر تهران و ارائه الگوی مطلوب

مدیریت

19

مدیریت دانش در استقرار سامانههای دارای اولویت مدیریتی در شهرداری منطقه 1

مدیریت

21

ارزیابی اقدامات انجام شده و ارائه راهکار در خصوص کاهش آسیبهای اجتماعی در منطقه 9

اجتماعی

21

نیازسنجی ،امکان سنجی ،و جانمایی پارکینگهای محلهای در محدوده مسکونی منطقه 9

حمل و نقل و ترافیک

22

آسیب شناسی فضای بازی و پاركها در منطقه  9با هدف امنیت و ایمنی برای کودکان

23

مطالعه عرضه و تقاضای پارکینگ در سطح مراکز تجاری و عمومی منطقه 11

21
28
26

بررسی معضالت اجتماعی و فرهنگی مرتبط با عملکرد اتوبوسرانی منطقه  11در راستای ارتقاء سطح
فرهنگ عمومی حمل و نقل شهروندان
آسیب شناسی بیمارستان فارابی از منظر حمل و نقل و ترافیک و اجتماعی  -شهری ( دارای عملکرد
فرامنطقه ای و فراشهری) (منطقه)11
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر عدم استقبال شهروندان از بوستان رازی و تدوین راهکارهای اجرایی
موثر در منطقه11

اجتماعی – خدمات شهری
حمل و نقل و ترافیک
اجتماعی
حمل و نقل و ترافیک
شهرسازی
شهرسازی

27

مکانیابی سرویسهای بهداشتی عمومی در سطح منطقه12

21

ساماندهی حرکت موتورسیکلتها در محدوده بازار تهران (منطقه )12

29

مدلسازی آلودگیهای زیست محیطی در منطقه  13شهرداری تهران و راهکارهای کاهش آن

محیط زیست

31

امکانسنجی نصب کالکتورهای انرژی خورشیدی و توربینهای بادی در حاشیه شرقی منطقه ( 13مرتبط
با پروژه قطب گردشگری)

محیط زیست

31

شناسایی نقاط گلوگاه و حادثه خیز در محدوده منطقه  11شهرداری تهران و ارائه راهکارهای کاهش حادثه

حمل و نقل و ترافیک

32

مطالعه عرضه و تقاضای پارکینگ در محدوده مسکونی شهرداری منطقه 17

حمل و نقل و ترافیک

33

ارزیابی کارکرد پاركهای قائم ،لواسانی ،گیاه شناسی غدیر18 ،خرداد ،پروین اعتصامی و ارائه راهکار
جهت بهبود فعالیتهای آن در منطقه 11

حمل و نقل و ترافیک

خدمات شهری – اجتماعی
صفحه  3از 11

ردیف عنوان پروژه
31
38

آسیب شناسی تاخیر در تملک معارضان ملکی پروژه های عمرانی شهرداری منطقه  11از بعد اجتماعی و
اقتصادی و افزایش هزینه های اجرا
نیازسنجی برنامههای فرهنگی و اجتماعی بوستان بزرگ والیت و ارائه راهکارهایی برای غنی سازی برنامههای
مربوطه در منطقه19

حوزه موضوعی

مدیریت – شهرسازی
اجتماعی
مدیریت

36

بررسی میزان عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک و راههای ارتقاء در منطقه 21

37

شناسایی و اولویت بندی پتانسیلهای منطقه و راهکارهای جذب مشارکت سرمایه گذاری مردمی منطقه 21

31

تدوین سیمای محیط زیست منطقه  21شهرداری تهران و ارائه راهکارهای پایدار

محیط زیست

39

ارائه یک چارچوب برای بهبود فرآیند خدماتی شهرداری با استفاده از تکنیک داده کاوی (روش کی
مینز) در منطقه21

خدمات شهری

11

تدوین روند اولویت بندی پروژه های سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی دادهها در منطقه21

11

بررسی ارتقاء کیفیت هوای منطقه  22با استفاده از تکنولوژی نانو(حذف بخارهای بنزن و تولوئن از
جایگاههای سوخت با استفاده از سیستم نانو مدل )QM/MM

12

استقرار سامانه مدیریت شهری با استفاده از فن آوری های نوین در منطقه22

13

شناسایی سامانه های حمل و نقل همگانی نوین در محدوده کاربریهای تجاری -تفریحی در منطقه22
و استخراج شاخصهای ارزیابی جهت انتخاب گزینه برتر

11

تهیه و تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد مناطق  22گانه و ارائه روشها و چک لیستهای ارزیابی

مالی

مدیریت
محیط زیست
مدیریت
حمل و نقل و ترافیک
مدیریت

عناوین گزارشهای علمی  -تخصصی (دانششهر)
ردیف عنوان گزارش

حوزه موضوعی

1

معیارهای طراحی مراکز عملیات شرایط اضطراری ()EOC

2

تدوین استراتژیهای احیاء بهینه شریانهای حیاتی شهر تهران

شهرسازی و مدیریت بحران

3

پهنهبندی خطر سیالب شهری با استفاده از  GISو سیستمهای تصمیمگیری چندمعیاره (تهران)

شهرسازی و مدیریت بحران

1

شناخت تحوالت الگوی محله در قرن بیستم و چشم انداز آن در قرن حاضر

8

رویکرد انسانی به طراحی مسکن شهری

معماری و شهرسازی

6

معیارهای برنامهریزی مسکن در بافتهای فرسوده

معماری و شهرسازی

7

بررسی نقش ،جایگاه و ظرفیتهای اجتماعی-فرهنگی آرامستان بهشت زهرا (س)

خدمات شهری

1

بررسی تطبیقی جایگاه و نظام مدیریت توزیع مواد غذایی در شهرها

خدمات شهری

9

بررسی نظام کنترل و پایش کیفیت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی در میادین میوه و تره بار و
راههای ارتقای آن

خدمات شهری

11

بررسی پدیده دستفروشی در شهر تهران و پیامدهای آن بر ارایه خدمات شهری

خدمات شهری

11

رهیافتی بر شناخت مدلها و تکنیکهای مکانیابی ارایه خدمات شهری

خدمات شهری

12

گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران 19-1317

محیط زیست

13

تحلیل مکانیابی و پراکندگی پاركها و بوستانها در سطح شهر تهران با رویکرد توسعه همگون

خدمات شهری

11

عوامل بحرانزا در بازار تهران و راهبردها و سیساتهای رفع آن

خدمات شهری

18

معیارها و شاخصهای تعیین تزاحم یا عدم تزاحم مشاغل و صنایع در شهر تهران

خدمات شهری

مدیریت بحران

شهرسازی

صفحه  1از 11

ردیف عنوان گزارش

حوزه موضوعی

16

مدیریت تداوم کسب و کار ( )BCMتداومبخش ارائه خدمات شهری به نحو مطلوب در شرایط اقتصاد مقاومتی

خدمات شهری

17

پدیده آب شکستگی پایه پلها و روشهای کاهش و پیشگیری از آن

فنی و عمرانی

11

نقش نظام پایش در مدیریت روانابهای سطحی شهری

فنی و عمرانی

19

نگهداری زمستانی راههای شهری

فنی و عمرانی

21

روشهای آب بندی در تونل ها

فنی و عمرانی

21

بررسی عملکرد ساختمانها در برابر گسیختگی سطحی ناشی از گسلها در محیطهای شهری

فنی و عمرانی

22

پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای عمرانی درون شهری با نگاه ویژه به ژئوتکنیک

فنی و عمرانی

23

بررسی علل ترافیک در روزهای بارانی و برفی و راهکارهای کاهش آن

حمل و نقل و ترافیک

21

کاربرد تلفن همراه در ارائه خدمات حمل و نقل شهری

حمل و نقل و ترافیک

28

تدوین روش مطالعات عارضه سنجی ترافیکی احداث بناها در تهران

حمل و نقل و ترافیک

26

شناسایی چالشها و فرصتهای احداث پیاده راه در تهران

حمل و نقل و ترافیک

27

ویژگیهای تاکسی خطی و جایگاه آن در نظام حمل و نقل تهران

حمل و نقل و ترافیک

21

مفاهیم و رویکرد برخورد با مسئله پارکینگ در تهران

حمل و نقل و ترافیک

29

اثرات سیستم حمل ونقل بر سالمتی دانشآموزان

حمل و نقل و ترافیک

31

شناسایی سیاستهای کاهش استفاده از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کالنشهر تهران

حمل و نقل و ترافیک

31

واکاوی مفهوم عدالت در توسعه و بهرهبرداری از پروژههای حمل و نقل شهری

حمل و نقل و ترافیک

32

اثر نوسانات زمان سفر در شهرهای بزرگ اقتصاد شهری

حمل و نقل و ترافیک

33

برنامهریزی آموزشی متناسب با شیوه رانندگی برای رانندگان تازه کار با هدف افزایش ایمنی

حمل و نقل و ترافیک

31

بررسی و تعیین نظام محاسبه عوارض مالکیت خودرو و ارائه الگوی جدید برای تهران

حمل و نقل و ترافیک

38

بررسی و تحلیل عملکرد دفاتر تسهیلگری بافت فرسوده در شهر تهران

اجتماعی و فرهنگی

36

بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت شهری

اجتماعی و فرهنگی

37

سطوح تحلیل و مداخله در فقر شهر تهران

اجتماعی و فرهنگی

31

جرایم شهری

اجتماعی و فرهنگی

39

بررسی راهکارهای مردمی و اجتماعی در تفکیک زباله در مبدا

اجتماعی و فرهنگی

11

بررسی و آسیب شناسی اختیارات شوراها و شهرداریها در وضع و وصول عوارض محلی

زیرساختهای مدیریتی و مالی

11

ارزیابی اقتصادی پارکینگهای طبقاتی شهری (بررسی موردی یک پارکینگ طبقاتی)

زیرساختهای مدیریتی و مالی

12

بررسی عوامل مؤثر بر عدم تمایل و تأخیر شهروندان در پرداخت عوارض و وجوه قانونی شهرداری

زیرساختهای مدیریتی و مالی

13

بررسی میزان تراکم ساختمانی مجاز و غیر مجاز و تأثیر آنها بر درآمدهای شهرداری تهران

زیرساختهای مدیریتی و مالی

11

تجهیز منابع مالی شهرداریها از طریق بازارهای مالی

زیرساختهای مدیریتی و مالی

18

بررسی مبانی نظری ،الگوها و روشهای موجود قیمت گذاری خدمات مدیریت پسماند

زیرساختهای مدیریتی و مالی

16

بررسی تطبیقی نظام بودجه ریزی در شهرداریهای شهرهای منتخب دنیا

زیرساختهای مدیریتی و مالی

17

بررسی و تحلیل چالشها و ارائه راهبردهای بهبود وضعیت دیپلماسی شهری شهرداری تهران

زیرساختهای مدیریتی و مالی

11

جایگاه و نقش رصدخانهها شهری در اداره مطلوب کالنشهرها

زیرساختهای مدیریتی و مالی
صفحه  8از 11

ردیف عنوان گزارش

حوزه موضوعی

19

زمینهها و پیامدهای تفرق گرایی سیاسی در اداره کالنشهر تهران با مطالعه موردی ری و شمیران

زیرساختهای مدیریتی و مالی

81

بررسی عملکرد و ظرفیتها و محدودیتهای واحدهای سیستم اطالعات جغرافیایی در  3منطقه نمونه

زیرساختهای مدیریتی و مالی

81

بررسی وضعیت رفتارهای شهروندی سازمانی در شهرداری تهران

زیرساختهای مدیریتی و مالی

82

ارزیابی عملکرد شورایاریهای کالن شهر تهران و ارائه راهکارهای مدیریتی(مطالعه موردی :منطقه 1
شهرداری تهران)

زیرساختهای مدیریتی و مالی

83

بررسی میزان تعارضات و تفاوتهای سازمانی در شهرداری تهران و عوامل موثر بر آن باتوجه به ساختار موجود

زیرساختهای مدیریتی و مالی

81

سنجش اولویت های شهروندان در یکی از مناطق شهرداری تهران

زیرساختهای مدیریتی و مالی

88

بازیافت ضایعات الستیک

86

بررسی شاخصها و سطح بندی شهرهای جهانی با تأکید بر شهر تهران و طرح جامع

87

خوردگی در آتمسفر شهری "امکانسنجی پایش نرخ خوردگی در مناطق تهران از طریق احداث ایستگاه
پایش خوردگی"  -فاز سوم

81

نقش دبیرخانه شهرداران کالنشهرهای آسیایی در شکل دهی به همگرایی منطقه ای

دیپلماسی شهری

89

نقش دبیرخانه کالنشهرهای ایران در همکاریهای شهر با شهر و انتقال تجارب موفق شهری

دیپلماسی شهری

61

افزایش درجه ایمنی در زمینهای بازی عمومی (ایمن سازی و نجات زندگی کودکانمان)

خدمات شهری

61

فاز دوم "ایجاد و توسعه مراکز آزمونهای ادواری سامانههای سوخت رسانی  CNGبرای انواع خودرو"

خدمات شهری

62

بازیافت از ضایعات الکترونیک به منابع مواد (فاز سوم :بررسی منابع حقوقی)

مدیریت پسماند

63

بررسی وضعیت خواهر خواندگیهای کالنشهرهای ایران در راستای دیپلماسی شهری

دیپلماسی شهری

61

چارچوبهای نظری جامعهشناسی محیط زیست

اجتماعی

68

تحلیل وضعیت محیط زیست شهر تهران از منظر جامعه شناسی

اجتماعی

66

فراتحلیل تحقیقات انجام شده در موضوع امنیت اجتماعی شهر تهران

اجتماعی

67

فراتحلیل تحقیقات انجام شده در موضوع جنسیت و شهر (وضعیت زنان)

اجتماعی

61

سیستمهای حمایت اجتماعی در شهر تهران

اجتماعی

69

خاطره جمعی در شهر تهران

اجتماعی

71

شهروندی مجازی در شهر تهران

اجتماعی

71

مهاجرت درون شهری و امکان شکل گیری هویت محله ای

اجتماعی

72

ضدیت با شهرگرایی در شهر تهران

اجتماعی

73

تمایل به مشارکت در مدیریت پاركهای محله ای

اجتماعی

71

آسیبهای اجتماعی در مترو

اجتماعی

78

تأثیر فضای مجازی بر حقوق شهروندی

اجتماعی

76

سنخشناسی آسیبهای اجتماعی کارگران میادین میوه و تره بار

اجتماعی

77

بررسی رویکرد "شهر هوشمند"

71

بررسی رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی Partnerships Public-Private

مدیریت

79

بررسی تغییرات و تحوالت بهره وری عوامل تولید در ایران (با نگاهی به استان تهران)

اقتصاد شهری

11

دیدگاه اقتصاد رفتاری و داللتهای آن بر مسائل شهری

اقتصاد شهری

مدیریت پسماند
شهرسازی
خدمات شهری

مدیریت شهری

صفحه  6از 11

ردیف عنوان گزارش

حوزه موضوعی

11

بررسی و جایگاه اثرات بیرونی (مثبت و منفی) پروژه های شهری بر اقتصاد شهر

12

ارزیابی طرح جامع با رویکرد کیفیت زندگی شهری

اجتماعی

13

ارزیابی طرح جامع با رویکرد توسعه شهری پایدار

طرح جامع

11

شناسایی چالشها و فرصتهای پیش روی تحقق طرح تفصیلی شهر تهران

18

تدوین ساز و کار گزارش دهی زیر مجموعههای شهرداری در قبال شاخصها و معیارهای مرکز درطرح جامع

طرح جامع

16

شناسایی اصول و راه کارهای اجرایی توسعه درون زا در شهر تهران به عنوان یکی از ابعاد توسعه شهری پایدار

مدیریت توسعه شهری

17

تصویر شهر ایرانی – اسالمی در آراء امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب (دامه برکاته)

شهر اسالمی  -ایرانی

11

تصویر شهر ایرانی – اسالمی در آراء کارگزاران جمهوری اسالمی (بخش اول -کارگزاران فعلی)

شهر اسالمی  -ایرانی

19

تصویر شهر ایرانی – اسالمی در آراء کارگزاران جمهوری اسالمی (بخش دوم -کارگزاران سابق)

شهر اسالمی  -ایرانی

91
91
92

تصویر شهر ایرانی – اسالمی از نقطه نظر اساتید و صاحب نظران (بخش اول -صاحب نظران و اساتید
حوزه شهرسازی و جغرافیا)
تصویر شهر ایرانی – اسالمی از نقطه نظر اساتید و صاحب نظران (بخش دوم -صاحب نظران و اساتید
حوزه معماری و علوم سیاسی)
تصویر شهر ایرانی – اسالمی از نقطه نظر اساتید و صاحب نظران (بخش سوم -صاحب نظران و اساتید
حوزه علوم اجتماعی ،جامعه شناسی و تاریخ)

اقتصاد شهری

طرح تفصیلی

شهر اسالمی  -ایرانی
شهر اسالمی  -ایرانی
شهر اسالمی  -ایرانی

93

بررسی فلسفی شهر از دیدگاه اندیشمندان اسالمی-متقدم

شهر اسالمی  -ایرانی

91

بررسی فلسفی شهر از دیدگاه اندیشمندان اسالمی-متأخر

شهر اسالمی  -ایرانی

98

بررسی فلسفی شهر از دیدگاه اندیشمندان اسالمی-معاصر

شهر اسالمی  -ایرانی

96

مدیریت مواد زاید خطرناك و شیمیایی در محیطهای شهری

مدیریت بحران

97

عملیات حفاظتی پیشنهادی ( )Protective Action Recommendationبرای زمان وقوع بحران

مدیریت بحران

91

مفاهیم و اصول مدیریت منابع در بالیا و حوادث طبیعی

مدیریت بحران

99

نورپردازی شهر در منظر شبانه با تأکید بر شهر تهران

معماری و شهرسازی

111

امکان سنجی ایجاد مجتمعهای چند منظوره شهری (به منظور تجمیع فعالیت ها)

معماری و شهرسازی

111

ارزیابی المانهای شهری در میادین و فضاهای عمومی شهر تهران

معماری و شهرسازی

112

ترمینولوژی  UNISDRدر مدیرت سوانح و بحران (مطابق توافق بعمل آمده این مدیریت با رئیس
 UNOCHAدر ایران در اجالس انتقال تجارب مدیریت ریسک مشهد)

مدیریت بحران

113

مطالعه و بررسی پراکندگی فعالیتها و مشاغل ناسازگار در تهران و پیامدهای آن

خدمات شهری

111

مطالعه و بررسی ابعاد زیباشناختی (منظر شهری) نقاشیهای دیواری سازمان زیباسازی در سطح شهر تهران

خدمات شهری

118

راهکارهای ترویج محصوالت کشاورزی ارگانیک در مراکز میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و
شیوههای ترویج آن

خدمات شهری

116

بررسی و امکان سنجی تأسیس مجتمعهای خدماتی در دروازههای اصلی شهر تهران

خدمات شهری

117

بررسی فرآیند مدیریت پسماند در جهان و ایران

خدمات شهری

111

تحلیل نقش و عملکرد فروشگاه زنجیره ای شهروند در فرایند مشتری مداری

خدمات شهری
صفحه  7از 11

ردیف عنوان گزارش

حوزه موضوعی

119

ساماندهی و مکانیابی ایجاد و توسعه مراکز سوخترسانی شهر تهران

خدمات شهری

111

آب گرفتگی معابر شهر تهران ( موانع و راهکارها)

خدمات شهری

111

بررسی امکان واگذاری مدیریت میادین میوه و تره بار به مدیریت محالت و ارائه راه کار

خدمات شهری

112

تعیین قیمت تمام شده به ازاء هر واحد پسماند جمع گشته

خدمات شهری

113

امکان سنجی واگذاری هر یک از وظایف پسماند به بخش خصوصی و تعیین روشهای بهینه واگذاری

خدمات شهری

111

مقایسه وضعیت آرامستانها با محور مکان یابی و چگونگی اداره آن (مطالعه تطبیقی)

خدمات شهری

118

روشهای مورد استفاده در جمع آوری پسماند توسط شهرداری تهران و ارائه روشهای مطلوب

خدمات شهری

116

مطالعه تطبیقی فرایند خدمات شهری در جهان و ایران ( 2کالن شهر ایران و  3کالن شهر از سایر کشورها)

خدمات شهری

117

بررسی امکان سنجی طرح خود گردانی پاركهای شهر تهران

خدمات شهری و محیط زیست

111

بررسی هزینه تمام شده فعالیتهای مربوط به زیبا سازی در مناطق مختلف

خدمات شهری و محیط زیست

119

بررسی و مطالعه فرایند جمعآوری و بازیافت پسماند (کمپوست) و مسائل آن

خدمات شهری

121

گزارش از پروژه طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران

فنی و عمرانی

121

معرفی شناسنامه فنی پلهای شهر تهران و مقایسه آن با موارد مشابه در کشورهای دیگر

فنی و عمرانی

122

مطالعه جایگزینی روسازی بتنی در ساخت معابر شهری به جای روسازی آسفالتی

فنی و عمرانی

123

نقش ژئوسنتتیکها درکاهش ترك روکشهای آسفالتی

فنی و عمرانی

121

بررسی فناوریهای نوین در ساخت و بهرهبرداری از پیادهروهای شهری

فنی و عمرانی

128

مطالعه ایمنی تونلها در برابر آتش سوزی

فنی و عمرانی

126

سیستم مدیریت نگهداری تونل ها

فنی و عمرانی

127

بررسی وضعیت خرابی پلهای دپو و کن در منطقه  21شهرداری تهران بر اساس سیستم مدیریت پل

فنی و عمرانی

121

بررسی وضعیت خرابی پلهای دپو و کن در منطقه  21شهرداری تهران بر اساس سیستم مدیریت پل

فنی و عمرانی

129

مدیریت روان آبهای سطحی

فنی و عمرانی

131

بررسی قیمت تمام شده پروژههای عمرانی شهرداری و مقایسه آن با بخش خصوصی

فنی و عمرانی

131

مطالعه روشهای نوین جمع آوری آبهای سطحی

فنی و عمرانی

132

مطالعه و بررسی نقش پایش تونلها در زمان طراحی  ،اجرا و نگهداری

فنی و عمرانی

133

نقش تحلیل هزینه دوره عمر ( )LCCAدرمدیریت روسازی معابر

فنی و عمرانی

131

طبقه بندی پلهای شهر تهران بر اساس درجه اهمیت  ،موقعیت ساختگاهی و وضعیت آسیب پذیری

فنی و عمرانی

138

بررسی ارضای مالحظات ایمنی در طراحی تونلهای ماشین روی شهر تهران  ،مطالعه موردی  :تونل توحید

فنی و عمرانی

136

بررسی روشهای کنترل پروژه از بعد کیفی و زمانبندی پروژهها در شهرداری و مقایسه آن با بخش خصوصی

فنی و عمرانی

137

بررسی و مقایسه روشهای نوین روسازی معابر از جنبه شرایط بکارگیری  ،اجرا و نگهداری

فنی و عمرانی

131

بررسی علل کوتاهی عمر آسفالت و جداول بتنی و ارائه پیشنهاد به منظور افزایش عمر آن

فنی و عمرانی

139

سامانه ارتباط هوشمند بین خودرویی

حمل و نقل و ترافیک

111

مطالعه تطبیقی سیاستهای سازماندهی حمل و نقل بار و کاال در شهرهای جهان با تهران

حمل و نقل و ترافیک

111

طرح ساخت داخل کردن قطعات مصرفی و یدکی در صنایع ریلی شهر تهران(مترو)

خدمات شهری
صفحه  1از 11

ردیف عنوان گزارش

حوزه موضوعی

شهر الکترونیک

112

شهر الکترونیک (زندگی پیاده در شهر)

113

برنامه ریزی رقابت جو جایگزین برنامه ریزی رفاه محور در شهرهای جهانی

اجتماعی

111

نقش مدیریت شهری در جذب بازیهای ورزشی بسوی شهرها در فضای جهانی شدن

اجتماعی

118

وقف در شهر اسالمی-ایرانی (گردآوری و ترجمه منتخبی از مقاالت در مطالعات وقف)

شهر اسالمی  -ایرانی

116

مأخذشناسی تشریحی شهر اسالمی به زبان غیرفارسی

شهر اسالمی  -ایرانی

117

مأخذشناسی تشریحی شهر اسالمی به زبان فارسی

شهر اسالمی  -ایرانی

111

ویژگیهای شهر از منظر قرآن و تفاسیر قرآنی

شهر اسالمی  -ایرانی

119

ویژگیهای شهر از منظر نهج البالغه و تفاسیر آن

شهر اسالمی  -ایرانی

181

تجلی شهر اسالمی در ادبیات کالسیک

شهر اسالمی  -ایرانی

181

مطالعه موردی شهرهای اسالمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

شهر اسالمی  -ایرانی

182

مقاله با موضوع شهر اسالمی ( 1عنوان)

شهر اسالمی  -ایرانی

183

بررسی تطبیقی روایت شهر ایرانی-اسالمی نزد سفرنامه نویسان مسلمان و غربی (روایت حیات شهری
ایران ،از دید ناظران بیرونی و درونی)

شهر اسالمی  -ایرانی

181

بررسی تطبیقی احکام شهر در فقه شیعه و اهل سنت

شهر اسالمی  -ایرانی

188

شهرها در دنیای اسالم ماقبل مدرن (تأثیر دین ،دولت و جامعه بر شهر)

شهر اسالمی  -ایرانی

صفحه  9از 11

عناوین نشستهای علمی-تخصصی و کارگاههای آموزشی
ردیف عنوان

نوع

حوزه مربوطه

جشنواره

ترویج دانش و امور بینالملل

کارگاه آموزشی

ترویج دانش و امور بینالملل
مدیریت بحران

1

ششمین جشنواره بینالمللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

2

سه گارگاه بینالمللی در حوزه مدیریت شهری

3

مدیریت شرایط اضطراری و سوانح طبیعی (در سطح ملی)

نشست علمی-تخصصی

1

رویکرد ایرانی اسالمی در تدوین ضوابط ساخت و ساز شهری

نشست علمی-تخصصی

معماری و شهرسازی

8

مطالعه و بررسی الگوهای مناسب رفتاری شهروندان در برابر زلزله  -با تاکید
بر پناه گیری

کارگاه آموزشی

معماری ،شهرسازی و امور بحران

6

تونلهای درون شهری و سیستمهای تهویه آنها

نشست علمی-تخصصی

فنی و عمرانی

7

روشهای لکهگیری و درزگیری روسازیهای آسفالتی

کارگاه آموزشی

فنی و عمرانی

1

ایمنی بازار تهران؛ ضرورتها و چالش ها

نشست علمی-تخصصی

خدمات شهری

9

رویکردها و راهکارهای انتقال صنایع ناسازگار

نشست علمی-تخصصی

خدمات شهری و محیط زیست

کارگاه آموزشی

خدمات شهری و محیط زیست
حمل و نقل و ترافیک

11

آشنایی با فرایند تولید محصوالت ارگانیک

11

راهبردهای مدیریت شهری در حوزه تاکسیرانی

نشست علمی-تخصصی

12

همایش ملی ابعاد مسائل حمل و نقل شهری

نشست علمی-تخصصی

حمل و نقل و ترافیک

13

روش مطالعات عارضه سنجی ترافیکی در تهران

کارگاه آموزشی

حمل و نقل و ترافیک

11

آیندهپژوهی جغرافیایی و مدیریت شهری

نشست علمی-تخصصی

زیرساختهای مدیریتی و مالی

18

طبقهبندی مشاغل شهرداری تهران به روش ONET

کارگاه آموزشی

مدیریت

16

تأمین امنیت اجتماعی کودکان در فضاهای عمومی شهر تهران

نشست علمی-تخصصی

امور اجتماعی و فرهنگی

17

مشارکت شهروندان و توانمندسازی مدیریت محله

نشست علمی-تخصصی

اجتماعی

11

فضاهای بدون دفاع (آسیبزای) شهری

کارگاه آموزشی

امور اجتماعی و فرهنگی

19

شاخصهای فرهنگی و اجتماعی شهر اسالمی  -ایرانی با همکاری دانشگاه تهران نشست علمی-تخصصی

21

بررسی آثار بیرونی (مثبت و منفی) پروژههای شهری بر اقتصاد شهری

نشست علمی-تخصصی

امور اقتصادی

21

کالنشهرها در چشمانداز 21ساله نظام جمهوری اسالمی

نشست علمی-تخصصی

مدیریت

22

همکاری شهر با شهر در شبکه کالنشهرهای ایران

نشست علمی-تخصصی

مدیریت

23

دیپلماسی شهری در بعد همکاری با بانک جهانی

نشست علمی-تخصصی

مدیریت و دیپلماسی شهری

21

ایجاد و توسعه مراکز آزمونهای ادواری سامانههای سوخت رسانی CNG
برای انواع خودرو

نشست علمی-تخصصی

خدمات شهری

28

تبیین فرایند انجام پژوهش در حوزه مناطق

کارگاه آموزشی

امور مناطق

26

سازوکار استفاده از پروژههای محرك و پرچم در توسعه شهری

نشست علمی-تخصصی

طرح جامع

27

بازخوانی چشم انداز و اهداف و راهبردهای طرح جامع در طرح تفصیلی

کارگاه آموزشی

طرح جامع

21

تهران و تغییر علمی شناسایی اصول و بازنگری در مقررات طرح جامع با
تاکید بر تغییرات علمی در دهه 1111-1391

نشست علمی-تخصصی

طرح جامع

امور اجتماعی و فرهنگی

صفحه  11از 11

عناوین کتب جهت تألیف و ترجمه
نوع

حوزه مربوطه

ردیف عنوان

1

State of worlds cities

ترجمه

معماری و شهرسازی

2

Principles of Emergency Management Hazard
Specific Issues and Mitigation Strategies

ترجمه

مدیریت بحران

3

Urban ecology

ترجمه

محیط زیست

1

کاربرد مهندسی ارزش در حوزه حمل و نقل شهری

تألیف

حمل و نقل و ترافیک

8

برنامهریزی و مدیریت رواناب و سیالبهای شهری

تألیف

فنی و عمرانی

6

تراشههای آسفالتی و کاربرد آن

تألیف

فنی و عمرانی

7

سیستمهای مکانی پشتیبان تصمیم :اصول و کاربردها

ترجمه

زیرساختهای مدیریتی و مالی

1

Urban Governance in Europe

ترجمه

زیرساختهای مدیریتی و مالی

9

A Companion Urban Economics

ترجمه

زیرساختهای مدیریتی و مالی

11

تقسیم مناسبات مالی دولت و شهرداری

تألیف

زیرساختهای مدیریتی و مالی

11

Urban Design and People

ترجمه

امور اجتماعی و فرهنگی

12

تاریخ شفاهی مدیریت شهری در تهران

تألیف

امور مناطق

13

کتابچه موضوعات اجتماعی و فرهنگی شهر تهران بههمراه RFPمربوطه

تألیف

امور اجتماعی و فرهنگی

11

مشارکت در امور شهری تجارب جهان و ایران

تألیف

امور اجتماعی و فرهنگی

18

اعتماد و همکاری در نوسازی شهری

تألیف

امور اجتماعی و فرهنگی

16

جامعه شناسی مسائل شهری

تألیف

امور اجتماعی و فرهنگی

17

مصرف فرهنگی در شهر تهران

تألیف

امور اجتماعی و فرهنگی

11

URBAN THEORY AND THE URBAN EXPERIENCE

ترجمه

امور اجتماعی و فرهنگی

19

انجام فاز دوم تدوین کتاب راهبردهای کالن اقتصاد و برنامهریزی

تألیف

امور اقتصادی

21

Urban Planning for Urban Leaders

ترجمه

معماری و شهرسازی

21

Ontologies in Urban Development

ترجمه

معماری و شهرسازی

22

Worlding cities: Asian Experiments

ترجمه

معماری و شهرسازی

23

کتاب  rfpو پروپوزال پایاننامههای مرکز سال 92

تألیف

ترویج دانش – مدیریت شهری

صفحه  11از 11

عناوین پروژههای ادامهدار از سال گذشته
ردیف عنوان پروژه

حوزه موضوعی

1

مستندسازی و ارزیابی تحلیل بودجه ده سال گذشته در شهرداری تهران

مدیریت – بودجهریزی

2

ارزیابی تأثیرات اجرای طرح جامعه ایمن شهر تهران

مدیریت – جامعه ایمن

3

ایجاد مدل رقومی سطحی و زیر سطحی شهر سه بعدی

1

شناخت الزامات و تدوین برنامه تحقق شهر الکترونیک در حوزه مدیریت شهرداری

8

بررسی و مطالعه نظام حقوقی حاکم بر معامالت شهرداری

6

بررسی راهکارهای حقوق مالکانه تسریع و تعیین تکلیف اراضی واقع در محدوده طرحهای عمرانی شهرداری

7

طرح دیپلماسی شهری ،امکانسنجی و سیاست پژوهشی

1

طراحی و بازنگری در نظام طبقهبندی مشاغل در شهرداری تهران

مدیریت – منابع انسانی

9

اجرای امور مطالعاتی ایجاد مجتمعهای خدمات اداری الکترونیکی

مدیریت – شهر الکترونیک

مدیریت  -زیرساخت
مدیریت – شهر الکترونیک
مالی – حقوقی
مدیریت – حقوقی
مدیریت – دیپلماسی شهری

11

عارضهیابی و سنجش سالمت اداری در شهرداری تهران

مدیریت – حکمروایی شهری

11

تدوین نظام بررسی و سنجش حکمرانی خوب شهری در شهرداری و کالن شهر تهران

مدیریت – حکمروایی شهری

12

بررسی راهکارهای کاهش اختالف و دعاوی در شهرداری تهران

مدیریت – حقوقی

13

تهیه طرح نظام جامع حقوقی شهرداری (فاز )2

مدیریت – حقوقی

11

تهیه طرح نظام جامع حقوقی شهرداری (فاز )3

مدیریت – حقوقی

18

طراحی نظام سنجش و ارزیابی بهرهوری شهرداری تهران

16

طرح تدوین دیدگاههای شهرداران تهران

17

طراحی مدل مفهومی سیستم نظارت همگانی برای شهرداری تهران

مدیریت – نظارت

11

تدوین سند ارتقای بهرهوری و استقرار چرخه مدیریت بهرهوری

مدیریت – بهرهوری

19

ساماندهی و بهبود نظام اخذ بهای خدمات پسماند

21

طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران

21

استقرار حسابداری محیط زیست در شهرداری تهران

22

بازارایی روابط مالی دولت و شهرداریها در ایران

23

بررسی و ارزیابی نظام بازنشستگی در شهرداری تهران با هدف خودکفایی

مدیریت – سازماندهی

21

توسعه و ساماندهی مساجد بعنوان کانون محالت شهر تهران

اجتماعی – مشارکت

28

بررسی شیوهها و راهکارهای حفاظت ،حمایت و توسعه میراث ارزشمند مذهبی و ملی در شهر تهران

اجتماعی – میراث فرهنگی

تدوین راهبردها و راهکارهای تامین امنیت اجتماعی کودکان شهر تهران در فضاهای عمومی شهر از
قبیل پارك ها ،معابر ،محیطهای اطراف مدارس و سایر فضاهای اجتماعی
بررسی شیوهها و راهکارهای افزایش دسترسی شهروندان به کاالهای سالم و باکیفیت فرهنگی و
خدمات فرهنگی-هنری
بررسی شرایط و عوامل موثر در توانمندسازی مدیریت محله و گسترش مشارکت شهروندان با تاکید
بر اداره بهینه سراهای محله
ارزیابی اثربخشی عملکرد شهرداری تهران در ارتباط با فضاها و خدمات ایجاد شده برای بانوان با
تاکید بر پاركهای بانوان (کوچک مقیاس)

اجتماعی – امنیت اجتماعی

26
27
21
29
31

سند و برنامه جامع مهار ،کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی شهر تهران

31

سند جامع ارائه رفاه اجتماعی و خدمات اجتماعی به شهروندان تهرانی

مدیریت – بهرهوری
مدیریت – راهبری و سازماندهی

مالی – مدیریت پسماند
مدیریت – ارزیابی عملکرد
حسابداری
مالی

اجتماعی – فرهنگی
اجتماعی – مشارکت
اجتماعی – امور بانوان
اجتماعی – آسیب اجتماعی
اجتماعی – رفاه
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ردیف عنوان پروژه
32
33
31

توصیف رفتار ورزشی (فیزیکی) شهروندان تهرانی و ارائه الگو و راهکارهای شیوه زندگی فعال در تهران
ارزیابی اثر بخشی محصوالت نوشتاری و الکترونیکی تهیه شده توسط حوزههای ستادی ،مناطق،
سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران و ارائه راهبردها و راهکارهای ارتقای آن
شناخت ،توصیف و تحلیل وضعیت حقوق و تکالیف شهروندان در مدیریت شهری و ارائه راهبردها و
راهکارهای ارتقاء آن

حوزه موضوعی

اجتماعی – سبک زندگی و ورزش
اجتماعی – فرهنگی
اجتماعی – حقوق شهروندی

38

شناخت کیفیت زندگی در شهر تهران

اجتماعی – کیفیت زندگی

36

تدوین ضوابط و روشهای تامین پارکینگهای اختصاصی در امالك شهری با اولویت پارکینگهای مکانیزه

شهرسازی – پارکینگها

37

آسیب شناسی نقاط سکونتگاهی و خدماتی پراکنده در حریم شهر تهران

مدیریت بحران

31

مطالعه و بررسی الگوهای مناسب رفتاری شهروندان در برابر زلزله (با تاکید بر پناهگیری)

مدیریت بحران

39

مطالعات طرح جامع اسکان اضطراری شهر تهران

مدیریت بحران

11

بررسی زمینهها و راهکارهای ارتقاء مشارکت زنان در چرخه مدیریت بحران با تاکید بر شهر تهران

مدیریت بحران

11

آسیبشناسی سیستم مدیریت بحران شهر تهران و ارایه راهکارهای اصالحی

مدیریت بحران

12

طراحی و تدوین نظام جامع هشدار سریع شهر تهران

مدیریت بحران

13

تدوین ضوابط و معیارهای فنی طراحی ،اجرا و نگهداری روشهای نوین جمعآوری و مدیریت
روانابهای سطحی شهر تهران

فنی و عمرانی

11

مطالعه و تدوین چارچوب سامانه مدیریت و نگهداری روسازی ( )TRMSشبکه بزرگراهی تهران

فنی و عمرانی

18

ارزیابی تجربههای موجود بهکارگیری فناوریهای نوین در روسازی معابر شهر تهران

فنی و عمرانی

16

تدوین دستورالعمل مطالعات شناخت ،ارزیابی و مدیریت خطرات مترتب بر تونلهای ترافیکی
(ماشینرو) شهر تهران

فنی و عمرانی

17

تدوین طرح جامع مدیریت تراشههای آسفالت سطح شهر تهران

فنی و عمرانی

11

استانداردسازی استفاده از پوششهای رنگی برای سطوح بتنی و رنگدانههای بتن

فنی و عمرانی

19

مطالعه و تدوین دستورالعمل نحوه تحویل موقت و قطعی راه و ابنیه فنی شهر تهران

فنی و عمرانی

81

تدوین دستورالعمل کاربردی و تهیه چک لیست استفاده از قیرهای امولسیونی در روسازی معابر شهر تهران

فنی و عمرانی

81

بررسی و ارزیابی عملکرد تاسیسات موجود کنترل رواناب در سطح شهر تهران و ارائه دستورالعمل به
منظور بهبود روشهای طراحی

فنی و عمرانی

82

تدوین ضوابط نحوه انجام مطالعات اثرات زیست محیطی و اقتصادی پروژههای عمران شهری

فنی و عمرانی

83

بررسی نحوه تلفیق نگاه زیباشناسانه به پروژههای عمرانی شهر تهران

فنی و عمرانی

81

مطالعه و تدوین دستورالعمل نحوه پایش تونلهای شهر تهران در زمان ساخت و دوران بهرهبرداری

فنی و عمرانی

88

ارزیابی روشهای متعارف پایدارسازی و تحکیم شیروانیهای خاکی و تدوین راهنمای عمومی
انتخاب روش مناسب

فنی و عمرانی

86

مطالعه و تدوین دستورالعمل نحوه تحویل موقت و قطعی پلهای شهر تهران

فنی و عمرانی

87

مطالعات مکانیابی و جانمایی احداث سازههای رسوبگیر و زبالهگیر در کانالهای جمع آوری آب تهران

فنی و عمرانی

81

ساماندهی استقرار صنایع و انتقال صنایع نامتجانس با کارکرد و عملکرد شهری

خدمات شهری

89

تدوین راهبرد توسعه و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در آرامستان بهشت زهرا (س)

خدمات شهری

61

تدوین سند راهبردی و عملیاتی زیباسازی شهر تهران با تأکید بر ارتقا هویت اسالمی – ایرانی

خدمات شهری

61

بررسی عوامل موثر بر ایمنی بازار تهران ،با تأکید بر ایمنی و آتش نشانی

خدمات شهری
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ردیف عنوان پروژه

حوزه موضوعی

62

مطالعه و بررسی راههای کنترل استاندارد کیفیت محصوالت کشاورزی عرضه شده توسط سازمان
میادین میوه و تره بار

خدمات شهری

63

ساماندهی و توسعه مراکز عمدهفروشی ،توزیع مواد غذایی و میادین میوه و ترهبار

خدمات شهری

61

مطالعه و تدوین برنامه ساماندهی دستفروشان و بازارهای محلی

خدمات شهری

68

طرح ساماندهی و توسعه پاركها و فضاهای سبز و باز شهر تهران

خدمات شهری و محیط زیست

66

گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران ( SOEدوره سه ساله )1317-1319

خدمات شهری و محیط زیست

67

مطالعه و تبیین استانداردهای خدمات شهری (شهرداری تهران)

61

طراحی مدل تعیین نرخ سفرسازی فعالیتهای مختلف زمینی در تهران ()Trip Generation

69
71
71
72
73

مطالعه اصول ،روشها و چارچوب طراحی ،تدوین ،ارائه (و راهاندازی) طیف سیاستها ،تدابیر و
طرحهای مدیریت ترافیکی در کالن شهر تهران
مطالعه و تعیین نرخ تراکمسازی ترافیکی داخل طرح محدوده ترافیک تهران به منظور طراحی و
تدوین سیستم واقعی و عادالنه نرخگذاری ورود و حضور در نقاط اصلی شبکه معابر داخل محدوده
مطالعات راهبردی طرح جامع حمل و نقل بار و کاال در کالن شهر تهران
مطالعه پارکینگ همگانی یکپارچه هوشمند در نقاط تعویض وسیله سفر و پارك سوارهای شهر تهران
و مکان یابی فنی ـ تخصصی آنها بر مبنای مدیریت تقاضای ترافیک
مطالعه و تدوین روشها ،تکنیکها و مواد اصلی آموزشی جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک با تأکید بر
قشر موتورسواران (در چارچوب طرح جامع ارتقاء فرهنگ ترافیک)

خدمات شهری
حمل و نقل و ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
حمل و نقل و ترافیک

71

مطالعه الگوهای تقاضای ترافیک در ساعات مختلف شبانه روز تهران

حمل و نقل و ترافیک

78

امکان سنجی استفاده از فناوریهای نوین جمع آوری اطالعات در مطالعات سفرهای روزانه تهران به
منظور تولید  /بهنگام سازی حمل و نقل و ترافیک تهران

حمل و نقل و ترافیک
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گردشگری – شهرسازی
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شهرسازی
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