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 اقتصادی حوزه پژوهشی محورهای

 نامه پایان طزح پژوهشی حوسه ردیف

 سزمایه گذاری 1
 ّای شْشی کشج تشَیق هشاسکت تخش خصَصی دس پشٍطُگزاسی  سیاست 

 طشح جاهع سشهایِ گزاسی شْش کشج 

  ٍ گزاسی دس کالًشْش کشجتْذیذات سشهایِشٌاسایی فشصت ّا 

 گزاسی کالًشْش کشجّا ٍ اٍلَیت سٌجی سشهایِتعییي اٍلَیت 

 ِشْشکشج گزاسی دسهطالعِ هَاًع ٍآسیة شٌاسی سشهای 

 َُگزاسی  ّای سشهایِ گزاسی ٍ تْثَد پشٍپَصالی سشهایِّا جْت پشٍطُّای جزب سشهایِ تاصتیٌی شی
 ٍ ساّکاسّای اجشای آى

 ٍ ّای شْش کشجّای جزب سشهایِ ٍ هشاسکت هشدهی دس پشٍطُّا ٍ فشصتشٌاسایی چالش تشسسی 

 َّای کیفیت صًذگی دس کالًشْش کشجگزاسی دس ساستای استقای شاخصسّای سشهایِتثییي هح 

 ِّای هَثش گزاسی داخلی ٍ خاسجی دس شْشداسی کشج تا تاکیذ تش هَلفِساّکاسّای ًَیي جزب سشهای
 اقتصادی

  گزاس تخش خصَصی دس هذیشیت پسواًذتَجیِ اقتصادی جلة سشهایِطشح 

 ِّای ساختواًی ی ٍ احذاث کاسخاًِ تاصیافت ًخالِگزاس تخش خصَصطشح جزب ٍ اًتخاب سشهای 

 ِّا  پسواًذ جْت تاصیافت تفکیک صتالِ گزاس تخش خصَصی دس حَصُ هذیشیتاّکاسّای جزب سشهای
 دس چشخِ هثذاء تا تاصیافت کاهل آى

 کشج کالًشْش دس گشدشگشی حَصُ دس گزاسیسشهایِ جاهع طشح تذٍیي  گزدشگزی 2

 ساصی تَسعِ گشدشگشی دس ساستای پایذاسی ٍ تَسععِ جَاهعع هحلعی    تشسسی عَاهل هَثش تش تَاًوٌذ
 شْش کشج 

 ّای گشدشگشی طشح جاهع تْثَد ٍ تقَیت صیشساخت 

 صدایی اص هٌاطق هحشٍم شْش کشجًقش گشدشگشی دس تَسعِ اقتصادی، اشتغال ٍ هحشٍهیت 

 ِّای گشدشگشی استاى الثشص دس جزب تَسیسن تاثیش جارت 

 تشسسی عَاهل اًساًی ٍ هذیشیتی گشدشگشی دس استاى الثشص تِ هٌظَس افضایش سفاُ اقتصادی 

 

 

 



 

 
2 

 

 

 

 نامه پایان طزح پژوهشی حوسه ردیف

  اشتغال 3

  ٍ تقَیت چشخِ اقتصادیتسْیل کسة ٍ کاس اص طشیق تشسسی هقشسات صائذ 

 ّعای   کسة ٍ کاسّای ًَپعا ٍ اسائعِ سیاسعت   یاتی استقشاس هشاکض داًش تٌیاى ٍ سٌجی ٍ هکاىاهکاى
 اًذاصی آىتشَیقی شْشداسی کشج دس جْت تسشیع دس ساُ

پعزیش اافعشاد کعن     ّای خَد اشتغالی تشای اقشاس آسیة تقَیت تاصاسچِحوایت اص هشاغل خشد اص طشیق 
 آهذ(دسآهذ ٍ تی دس

 توانمندساسی 4

  پعزیش دس ساسعتای کسعة    طشح هطالعِ ٍ تشسسی تَاًوٌذساصی اقشاس آسعیة
 دسآهذ پایذاس

   اسصیاتی اقتصادی ٍ هالی هذیشیت شْشی کشج ٍ اسائِ ساّکاسّای استقاء آى
 تا ّذف دستیاتی تِ هٌاتع هالی پایذاس

 تاکیعذ تعش   ّای شْشی کشج تعا  ّای اقتصادی دس کلیِ پشٍطُتذٍیي پیَست
 ّای کالى هقیاس پشٍطُ

 ِسیضی اقتصاد هحلی ا تشًاهLED  ِتعییي ًقش اقتصادی کشج دس هٌطقع ٍ )
 کالًشْشی

 

  راهکارهای مالی 5

 ّای شْشی  َصی دس تاهیي هالی ٍ اجشای پشٍطُساّکاسّای هشاسکت عوَهی ٍ خص 

 تشسسی ٍ اسائِ ساّکاسّای اقتصادی دس هذیشیت تْیٌِ پسواًذ شْشی 

 پزیشی شْشیٍ اسصیاتی سطح فقش شْشی دس چاسچَب سٍیکشد صیست تشسسی 

  ُاکوک تِ افشاد ًاتَاى ٍ فقیعش دس پشداخعت ععَاسه شعْشداسی( ٍ      11اسصیاتی ًحَُ ّضیٌِ کشد هاد
 ساّکاسّای جایگضیي آى
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 فرهنگی -اجتماعی حوزه پژوهشی محورهای

 وامٍ پایان طزح پژيَشی حًسٌ ردیف

 ًَیت شُزی 1

 طشح تشسسی ي ( شىاسایی ًَیت شُشی ي تشوذساصیBranding کالوشُش )
 کشج ي تذيیه ومشٍ ساٌ آن

   ًمطالؼٍ ي تشسسی طشح الحاق شُش کشج تٍ شثکٍ شُشَای خالق یًوسک
(UCCN) 

        ٍتشسسی ومش طثمات مختلف اجتماػی دس پیذایش ًَیت کرشج ي تراصتؼشیف آن ترا تاکیرذ ترش طثمر
 متًسط 

  َای مختلف ساکه شُش کشج ي تحلیل فضایی آن ًَیت شُشی اص طشیك شىاسایی لًمیتاستماء 

 َای ػمًمی شُش کشج ي تجذیذ ساختاس ديتاسٌ مشاکض شُشی ػشصٍ اوگیضی سىجی استما خاطشٌ امکان 

 تمًیت ًَیت شُشی تا تاکیذ تش استماء جایگاٌ محالت کُه 

 آمًسشی 2
    ٌَرای فشَىرش شُشوشریىی    اسائٍ طشح جامغ آمرًص  شرُشيوذی دس زرًص

 )تشافیک، مشاسکت ػمًمی، تُذاشت، پسماوذ ي...(

  َای شُشيوذی ي مشراسکت دس امرًس   مکان َای ػمًمی دس آمًص امکان سىجی استفادٌ اص ظشفیت
 شُشی 

 َای اجتماػی شُش کشج جُت ازیای مشاکض محرالت شرُش    ان سىجی استفادٌ اص ظشفیت سشمایٍامک
 کشج

 َای اجتماػی سىجش میضان تاثیشگزاسی تثلیغات ي آمًص  دس زًصٌ آسیة 

      ت محیطری، تثلیغرات تلًیضیرًوی،    سىجش کاسایی اتضاس مختلرف آمرًص  شرُشيوذی شرامل تثلیغرا
 ساصی ي .... تشيشًسَای آمًصشی، فشَىش

  َای مفیذ ي تاثیشگزاس آمًص  شُشی شىاسایی سي 

 َای اجتماػی ي ومش  شىاسایی اتضاسَای کاسآمذ اص وگاٌ افکاس ػمًمی دس کاَش ي پیشگیشی اص آسیة
طی، تثلیغرات تلًیضیرًوی ي   ساصی، تثلیغات محی َای ػمًمی، فشَىش ػًامل مختلف اص جملٍ آمًص 

 تشيشًسَای آمًصشی

3 
 شُز فزَىگ ي ًَیت

 وشیىی
 

 ویاصسىجی مطالثات شُشيوذان دس زًصٌ فشَىش ي اجتماع 

 ساصی وًجًاوان دس زًصٌ مسائل مختلف شُشی شىاسایی ػًامل تاثیشگزاس تش فشَىش 

 َای مُاجش ي تاثیشپزیشی سیمای شُش اص آوُا تشسسی خشدٌ فشَىگُا ي لًمیت 

 َای اجتماػی شُش تًان سىجی مىاطك مختلف شُشی جُت مشاسکت دس فؼالیت 

 تاثیش لًمیتُای مختلف شُش کشج تش تايس ي اػتمادات ػمًمی ي ازساس امىیت شُشيوذان 

 پزیشی جامؼٍ َای اوجام شذٌ تًسط شُشداسی تش میضان فشَىش تاثیش طشح 

 ساصی تشای ترک   ش آوُا دس فشَىشساصی ػمًمی جامؼٍ ي وم َا دس فشَىش سىجش ومش شُشداسی
 تک افشاد جامؼٍ
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 وامٍ پایان طزح پژيَشی حًسٌ ردیف

4 
َای  پزيژٌ ي طزح

 عمزان شُزی

 َای اجتماػی ي فشَىگی ي اسصیراتی تراثیشات آن )اتراب( ترش      تذيیه پیًست
 َای شُشی کشجپشيطٌ

 

5 
شىاسی ي  آسیب

 پذیزی محیطی آسیب
 

 م جشی اص پیشگیشمحالت شُش ي اسائٍ ساَکاسَای افرضایش آن ي   اسصیاتی يضؼیت امىیت اجتماػی دس
 ( CPTEDزی محیطی )اطشیك طشاص 

 َای اجتماػی ي کاَش آن پزیشی شُش کشج تش آسیة ن مُاجشتتاثیش میضا 
 َرا   َای اجتماػی ي شىاسایی میضان ي وحًٌ تاثیش ي تاثش سیمای شرُش اص ایره آسریة    شىاسایی آسیة

 (َای اجتماػی َا، متکذیان، مشاغل کارب ي مضازمت خاومان صوان خیاتاوی، تی)اػتیاد، کًدکان کاس، 

  اشتغال سوان 6

 َا ي امکاوات تاوًان دس ایجاد شُشی سي تٍ تًسؼٍ امکاوسىجی پتاوسیل 
 تشسسی تاثیش ًَ  ػملی تش سضایت شغلی تاوًان کاسمىذ دس شًسای شُش 
 شغلی ي ساصماوی صوان دس مذیشیت شُشی ءتشسسی مًاوغ مًثش تش استما 

7 
ساسی سوان  تًاومىد

 آسیب پذیز

        تشسسی يضؼیت صوان سشپشسرت خراوًاس شرُش کرشج ي  ساَکاسَرای استمرا
 يضؼیت آوُا تا تاکیذ تش مذیشیت شُشی

 َای صوان شُش کشج دس ساستای اشتغال آفشیىی )صوران سشپشسرت    َا ي محشيمیت شىاسایی محذيدیت
 خاوًاس( 

 َای صوذگی ي تاثیش آن تش سرالمت سيان ي افرضایش امیرذ ترٍ صورذگی دس صوران       تشسسی ساتطٍ مُاست
 سشپشست خاوًاس

 تشسسی ساتطٍ سشمایٍ اجتماػی ي سالمت سيان صوان سشپشست خاوًاس 

 ساصی صوان سشپشست خاوًاس دس تؼذ اشتغال   شىاسایی مًاوغ تًاومىذ 

  سًاد سشپشست خاوًاس ساصی صوان تیتاثیش آمًصشُای تخصصی تش تًاومىذتشسسی 

 شُشکشج کالن تاوًان شُشيوذی زمًق استما جُت شُشی مذیشیت ساَکاسَای اسایٍ   آمًسش باوًان 8

  امىیت باوًان 9
 َای جىسی ي... ػلیٍ صوان ساختاس فشَىگی کالن شُش کشج ي تذايم خشًوت 

 َای پىُان جامؼٍَای سياوی ياسد تش تاوًان شُش کشج دس خشًوت  تشسسی آسیة 

11 
تشکیل اوجمه َای 

 دفاع اس حقًق باوًان
 

 َای صواوٍ دس سطح کالن شُش کشج ي تاثیش آن تش تغییرش الگًَرای اجتمراػی     تشسسی ػملکشد اوجمه
 صوان

 تشسسی امىیت صوان دس فضاَای ػمًمی شُش کشج ي اسائٍ ساَکاسَایی جُت استماء امىیت 

11 
 در سوان جایگاٌ ارتقا

 جامعٍ
 

 کرشج  شُشداسی دس شاغل تاوًان سيی پیش َایچالش شىاسایی  ٍ ٌ  استمراء  مىظرًس  تر  شرغلی  جایگرا
 (مصًتٍ)

   َای غیشسسمی شُش کشجطشح جامغ تًاومىذساصی سکًوتگاٌ  تًاومىد ساسی 12
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 کالبدی حوزه پژوهشی محورهای

 نامه پایان طرح پژوهشی حوزه ردیف

 توسعه شهری 1

 َابی   َبی رَاب ضاذٌ ي ثبفا     افشا ثب تًجٍ ثٍ سمیهامکبن سىجی تًسعٍ میبن
 َبی عمًمی کبرثزیدار ضُز کزج جُ  تبمیه  فزسًدٌ ي مسئلٍ

 ٍپاذیزی  آيری ي سیسا  تابة  پذیز ثب ريیکزد افشایصَبی آسیتضىبسبیی پُى
 کالوطُز کزج

 ٍیبفتگی مىبطق ي وًاحی ضُز کزج تعییه درجٍ سطح تًسع 

 جلًگیزی اس تًسعٍ پزاکىذٌ ضُزی اس طزیق کىتزل رضذ ي گستزش افقی ضُز کزج 

 ضُزی ثب ريیکازد تًساعٍ مجتىای ثاز حمال يوقال       ای ي  سىجی تًسعٍ مزاکش محلی، مىطقٍامکبن
 (TODعمًمی )

 ( تذيیه سىذ احیبی محالت ضُز کزج ثب ريیکزد راَجزد تًسعٍ ضُزیCDS) 

 ( ثزرسی تًسعٍ مًسين ضُز کزج ي وحًٌ رضذ مجمًعٍ ضُز کزج ثب ريش سىجص اس راٌ ديرRS) 

 ثزوبمٍ راَجزدی عملیابتی  سبلٍ ي  02اوذاس ضُزی ضُزداری کزج در افق ثزرسی تطجیقی سىذ چطم
 ریشی سىبریًیی لٍ ضُزداری کزج ثب ريیکزد ثزوبمٍپىج سب

 سامان بخشی 0
   ثبسوگزی طزح سبمبوذَی حزیم کالوطُز کزج ثب ريیکزد پبیص مستمز حازیم

 ضُز

 تبریخی، فزسًدٌ، َبی ثبف  در مستغالت ي امالک تملک، ارسیبثی ي ثزرسی  ٌ  غیاز  َابی  ساکًوتگب
 آوُب ثٍ مًثز سبمبوذَی جُ  راَکبر ارائٍ ي کزج ضُز رسمی

3 
سازی و ارتقا  مکان

 عرصه عمومی

 ي کیفیا   ارتقاب   خصاًظ  در ضاُزی  طزاحای  راَىمابی  ساىذ  تذيیه طزح 
 ضُزکزج سزسوذگی

 سبسی ضُزی ری  پیبدٌ ي ديچزخٍ ثب وگزش مکبنَبی عمًمی ثب محً سىجی احذاث عزصٍ امکبن 

  در کزج ي تزغیت ضُزيوذانسىجی ایجبد مسیزَبی ديچزخٍ  امکبن 

 ٌاوگیش امکبوسىجی افشایص حس تعلق ثٍ ضُز اس طزیق احیب فضبَبی خبطز 

 ارسیبثی مىبطق ضُز کزج ثب ريیکزد ضُز ديستذار کًدک 

 َبی ضُزی ي عمزاوی ضُزداری کزج ارسیبثی مستىذسبسی فىی پزيصٌ   سیما و منظر شهری 4

5 
حمل و نقل و ترافیک 

 شهری
  کزج ضُز دارمسئلٍ َبی ثبف  در وًسبسی جُ  تًسعٍ محزک َبی طزح امکبوسىجی 
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 حقوقی حوزه پژوهشی محورهای

 

 نامه پایان طرح پژوهشی حوزه ردیف

 مدیریت شهری 1

       بزرسی ًظام حمَلی ٍ لاًًَی هجوَػِ هذیزیت ضْزی ٍ ارایهِ راّىارّهای قٌمه
 لَاً ي هذیزیت ضْزی

 ( ٍ قاث ز آى ٍ.... 77، هادُ 111ضْزداری )قَافمات، هادُ ّای  عزح بزرسی وو س َى
 ّای ضْزی بز افشایص ًابزابزی

 وزج ضْزی هذیزیت قَسظ آى قسْ ل همزرات ٍ ضَابظ قذٍیي با وار ٍ وسب فضای بْبَد 

 امالک و مستغالت  2

 الن ٍ هسهغالالت در صوهَظ   بزرسی ٍ قحل ل لَاً ي ٍ همزرات هزبَط بِ حَسُ اه
ّای قوله، ٍاگذاری ٍ ارائِ ٍ قؼزیف ٍ لهَاً ي ٍ ضهَابظ ٍ راّىارّهای     اًَاع رٍش

 اصالح یا قٌم   آى

      هغالؼِ ٍ بزرسی هَضَع قمَین اهالن ٍ هسغالالت ٍ ارائِ ًظهام حمهَلی ٍ ههذٍى
 بزای آى با حفظ هٌافغ ػوَهی ٍ اضخاظ

 ُی حهَسُ  ارّای جهغالؼِ ٍ بزرسی اًَاع هطىالت ثبغی ٍ حمَلی هغذاٍل در صوَظ پزًٍذ
 بٌذی آًْا  ٍ ارائِ راّىار جْت رفغ آًْا  اهالن ٍ هسغالالت، قمس ن

    ِقحل ل ٍ بزرسی اًَاع قَافمات ٍ لزاردادّای هٌؼمذُ در حَسُ اهالن ٍ هسهغالالت ٍ همایسه
 آًْا با لَاً ي ٍ همزرات ٍ ارائِ پ طٌْادات جْت قىو ل ٍ قوح   آًْا

    ُای هَجهَد حهَسُ اههالن ٍ هسهغالالت     ّه هغالؼِ ض َُ ّای بزرسهی هَضهَػات ٍ پزًٍهذ
بٌذی آًْا ٍ  بِ عَر ولی اضخاظ حمَلی ٍ قمس ن ضْزداری وزج هزقبظ با ادارات ٍ ًْادّا ٍ

 ارائِ راّىار جْت حل هَضَع

  ُّهای  ّهای هلىهی در س سهغن   بزرسی آثار ٍ قبؼات حمَلی گزدش اٍراق ٍ هسغٌذات پزًٍهذ
 اقَهاس َى ٍ ًحَُ اػغبارسٌجی آًْا

  شهروندیحقوق  3
 راّىارّای ٍ ضْزًٍذی قىال ف ٍ حمَق صوَظ در وزجی ضْزًٍذاى آگاّی ه شاى بزرسی 

 (ضْزداری هٌاعك قفى ه بِ) آى قمَیت
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 خدماتی -مدیریتی حوزه پژوهشی محورهای

 نامه پایان طزح پژوهشی حوسه ردیف

1 
ارسیابی و ارتقاء 

 عملکزد مدیزیت شهزی

 هغالؼات ًظام جاهغ ارسیاتی ػولکزد ضَرای اسالهی ضْز کزج 
  تدٍیي ًقطِ راُ جاهغ ػلوی هزکش پضٍّص ٍ هغالؼات ضَرای ضْز کزج 

 

 ارسیاتی هیشاى تحقق هصَتات ٍ لَایح ضَرای اسالهی ضْز دٍرُ پٌجن ٍ ًحَُ پایص هستوز آى 
      تجدید ساختار ساسهاًی تا تقَیت ساختارّای ٍاسظ تیي هددیزیت ٍ پارلوداى ضدْزی ٍ ًْادّدای

 هدًی

 ّای ػوزاًی ضْز کزج ضْزداری ٍ دٍلت در اًجام پزٍصُ يارسیاتی ًحَُ ّن افشایی تی 

 پذیزی آىعزاحی الگَیی جْت رفغ هغایزت عزح تفضیلی ٍ پیطٌْاد تحقق 

 ّا قاًَى ضْزداری 111کویسیَى هادُ  اصالح ٍ ارتقای ساختار 

 عزح جاهغ هدیزیت ٍاحد ضْزی ٍ راُ ّای حذف ٍ یا کاّص هَاًغ تحقق آى 

 ّای کالى ضْزی کزج اػی، اقتصادی ٍ سیست هحیغی پزٍصُاجتو -ارسیاتی تاثیزات فزٌّگی 

2 
حمل و نقل و تزافیک 

 شهزی
 

 ّای هدیزیت تقاضای سفز درٍى ضْزی تِ هٌظَر کٌتدز  ٍ کداّص تزافید      راّکارّا ٍ سیاست
 هؼاتز داخل ضْز

 ّای دستزسی ػادالًِ ٍ ارسیاتی هیشاى دستزسی ضدْزًٍداى در هٌداعق ضدْز تدِ      تدٍیي ضاخص

 GISحول ٍ ًقل ػوَهی تا استفادُ اس ًزم افشار 

 امالک و مستغالت 3
        تحلیل ٍ تزرسی تاً  اعالػات اهدال  ضدْزداری کدزج ٍ اراودِ ٍ تؼزید

 ّای السم جْت ایجاد تاً  جاهغ اعالػات هکاى هحَرراّکار ٍ آیتن

  تزرسی ٍ هغالؼِ اًَاع رٍش ّای تْیٌِ ساسی اهال  ضْزداری ٍ اراوِ راّکاری ًَیي تا استفدُ اس
 تجزتیات تیي الوللی صَرت گزفتِ ٍ هقایسِ آًْا

         ٍ ضٌاسایی ػَاهل اصلی ػدم تَافق ضْزداری تزای تَافدق تدا هدالکیي اهدال  ٍاقدغ در عدزح
 ًجام اهَرپیطٌْاد راّکار جْت تاال تزدى ضزیة هَفقیت در ا

 ساسی آًْا جْت  افشایص تْزُ ٍری در حدَسُ اهدال  ٍ   اراوِ راّکارّا ٍ رٍش ّای ًَیي ٍ تَهی
 هستغالت ضْزداری کزج
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 نامه پایان طزح پژوهشی حوسه ردیف

 سیست پذیزی شهزی 4
 راودِ راّثزدّدای ػولدی    پدذیزی ضدْز کدزج ٍ ا    عزح جاهغ تحلیل ٍ ارسیاتی سیست

 پذیزی افشایص سیست

 پذیزی کالى ضْز کزج اس هٌظز تزخَرداری اس خدهات ارسیاتی سیست 

 پذیزی ضْز کزج در چارچَب تَسؼِ پایدار ضْزی سٌجص سیست 

5 
بهبود کیفیت سندگی 

 شهزی

 کالًطْز کزج اس عزیق  -ارتقاء ٍ تْثَد ارایِ خدهات ضْزی ٍ کیفیت سًدگی ضْزی
  37121استقزار استاًدارد تیي الوللی ایشٍ 

 سٌجی ایجاد دفاتز خدهات ضْز در کزج ٍ اراوِ دستَرالؼول اجزایی اهکاى 

 ّای فقز ضْزی ٍ هیشاى دستزسی تِ خدهات ضْزی در ضْز تزرسی ٍ تحلیل ارتثاط ضاخص
 کزج 

 ًِطیٌی کالى ضْز کزج تز اساط اسٌاد، هصَتات ٍ هغالؼدات اًجدام   تزرسی ٍ هغالؼِ حاضی
 گزفتِ  

 ارتقا سطح مشارکت 6
  ّدا در هحدالت ٍ هٌداعق     یداری هحلی تَیضُ ضَراعزح اهکاًسٌجی ایجاد ًْادّای

 ضْزی کزج

 هدیزیت ضْزی عزح پیطٌْادی هغالؼِ راّکارّای جلة هطارکت هزدم در 

 َّای ضْزی ُ جذب هطارکت هزدم در ادارُ هحلِتزٍیج دیدگاُ هحلِ هحَری ٍ تزرسی ًح 

  راّکارّای تثدیل کزج تِ ی  ضْز َّضوٌدضْز َّضوٌد ٍ الشاهات آى:   شهزهوشمند 7

8 
میشان اعتماد شهزوندان 

 به مدیزیت شهزی

 ّای آى ٍاراوِ راّکارّای  م کزج تِ ضْزداری، اتؼاد ٍ سهیٌِتزرسی هیشاى اػتواد هزد
 هٌاسة جْت افشایص آى

 

  ساسی در هدیزیت ضْزی کزجپضٍّی ٍتصوینعزح ًْادیٌِ ساسی ًظام آیٌدُ  آینده پژوهی 9

11 
گذاری محیط  قانون

 سیست

 خددهاتی ٍ سیزتٌدایی    -ّای ػوزاًی سیستی در پزٍصُ تْیِ دستَرالؼول پیَست هحیظ
 هدیزیت سثش ًیش هد ًظز قزار گیزد(. RFPضْزداری کزج )

 ّای سغحی در آتیاری فضای سثشکزج. تزآٍرد ٍا هکاى سٌجی استفادُ اس رٍاًاب 
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 ایمنی و سالمت زیست، محیط حوزه پژوهشی محورهای

 نامه پایان طرح پژوهشی حوزه ردیف

 سیستی ضْزًٍذاى والًطْز وزج  تزرسی راّىارّای ارتماء سغح داًص، آگاّی ٍ رفتار هحیظ  تذٍیي عزح جاهغ آهَسش هحیظ سیستی ضْزًٍذاى والًطْز وزج   سیست آهَسش هحیظ 1

 ػولیاتی هذیزیت پسواًذ در والًطْز وزج -راّثزدی  تذٍیي تزًاهِ  هذیزیت پسواًذ 2
 

 هذیزیت فضای سثش 3

 ًَِّای گیاّی ساسگار تا هٌاعك خطه  ضٌاسایی، جاًوایی ٍ اهىاى سٌجی استمزار گ
 تاویذ تز ًیاس آتی در هٌاعك هختلف ضْزیتا 

 ػولیاتی تَسؼِ هتَاسى ٍ یىپارچهِ فضهای سهثش ضهْزی ٍ      -تذٍیي تزًاهِ راّثزدی
 پیزاًطْزی

 ّا ٍ فضاّای ػوَهی ضْز وزج در آتیاری فضاّای سثش  اهىاًسٌجی استفادُ اس پساب پارن 
      اس تصهاٍیز  تؼییي سغح اراضی فضای سثش تِ تفىیه هٌهاعك هختلهف ضهْزی تها اسهتفاد ُ

 ای هٌاسةهاَّارُ

4 
ارتما ٍ تْثَد ویفیت 

 َّا

 ِػولیاتی واّص آلَدگی ٍ تْثَد ویفیت َّای ضْز وزج -راّثزدی  تذٍیي تزًاه 
 ػولیاتی تْیٌِ سهاسی ههذیزیت جزیهاى تزافیهه تها ّهذ        -تذٍیي تزًاهِ راّثزدی

 واّص آلَدگی َّا ٍ افشایص دستزسی
 

5 

ارتما ٍ تْثَد ویفیت 
)آتْای سغحی، آب 

ّای  سیزسهیٌی ٍ رٍاًاب

 ٍ فاضالبسغحی( 

 
 ردیاتی هَاد سوی ٍ آالیٌذُ در آب ضزب ٍ هَاد غذایی تَسیؼی در سغح وزج 

 ِخاًِ فاضالب ضْزی والًطْز وزج ًیاس سٌجی ٍ هىاًیاتی احذاث تصفی 

 
6 

ارتما ٍ تْثَد ویفیت 
 خان

 
  ِّا ٍ تلَارّای سغح ضْز وزجخیاتاىتزرسی ًمص ٍسایل ًملیِ در آلَدگی خان حاضی 

 تزرسی ٍ پٌِْ تٌذی هٌاتغ آالیٌذُ خان در والًطْز وزج 

7 
ارتما ٍ تْثَد ویفیت 

 صَت
   یاتی هحل استمزار هَاًغ صَتی در ضْز وزج ٌاسایی هٌاتغ آلَدگی صَتی ٍ هىاىض 

8 
آلَدگی 

 الىتزٍهغٌاعیسی
  

  والًطْز وزج ٍ ارائهِ راّىارّهای وهاّص    ضٌاسایی هٌاتغ ٍ اثزات آلَدگی الىتزٍهغٌاعیسی
 ایي آلَدگی

 ضٌاسایی هٌاتغ ٍ اثزات آلَدگی هٌظز والًطْز وزج ٍ ارائِ راّىارّای واّص آى    آلَدگی تصزی )هٌظز( 9

11 
هذیزیت سثش 

ّای  )اًزصی
 تجذیذپذیز ٍ پان(

 

     هٌهاتغ ٍ  تؼییي الگَی هصز  خاًَار ٍ سزاًِ هصز  هٌاتغ در راستای تْیٌِ سهاسی هصهز
 اًزصی

 ّای ضْز سثش ٍ اهىاًسٌجی تثذیل والًطْز وزج تِ ضْز سثش تذٍیي هؼیارّا ٍ ضاخص 

 ّا ٍ فضاّای ػوَهی ضْز وزج اهىاًسٌجی استفادُ اس اًزصی خَرضیذی ٍ تادی در پارن 

 .اهىاى سٌجی احذاث ساختواى سثش در ضْزداری وزج 

 



 

 
2 

 

 

 

 نامه پایان طرح پژوهشی حوزه ردیف

11 

ّای  عزح هذیزیت 
ػوزاًی، خذهاتی ٍ 
سیزتٌایی تا رٍیىزد 

 سیستی هحیظ

 ػولیاتی ارتمای هذیزیت هحیظ سیست ضْزداری وزج -تذٍیي ًمطِ راُ ٍ سٌذ راّثزدی

 گزدی در ضْز وزج سٌجی تَسؼِ تَم ضٌاسایی، پٌِْ تٌذی ٍاهىاى 

 تا افك  تزرسی تغییزات جوؼیت، هْاجزت، جوؼیت ضٌاٍرٍ پیص تیٌی تَسؼِ فیشیىی هٌاعك
1411 

 تزرسی تجزتیات جْاًی در هذیزیت هحیظ سیست ضْزی تا استفادُ اس هذل DPSIR 

 تذٍیي الگَی هطاروت هزدهی در هذیزیت  هحیظ سیست والًطْز وزج 

 ّها، حهزین    ی در حزاین رٍدخاًِّای ضْزپٌِْ تٌذی ٍ تؼییي هساحت اضغال ضذُ اس وارتزی
 ّا ٍ تافتْای فزسَدُ گسل

  وارتزی ٍ تثذیل اراضی در هٌاعك هختلف ضْز تا ّذ  ّواٌّگی الگهَی وهارتزی   تغییزات
 هتٌاسة تا سلسلِ هزاتة هؼاتز ضْزی

 ساسی هؼیارّا ٍ ضاخصْای تَسؼِ پایذار ضْزی در والًطْز وزج ووی 

12 
هٌاتغ عثیؼی ٍ 

 سیستی ضْزی تٌَع
   وزجّای جاًَری هحذٍدُ والًطْز  گًَِضٌاسایی،تؼییي جوؼیت ٍ پزاوٌص 

13 
گذاری ارسش
سیست )التصاد  هحیظ

 سیست( هحیظ

       ّهای   تزآٍرد ارسش التصادی تخزیة هٌاتغ هحهیظ سیسهتی ًاضهی اس اجهزای عهزح
 ػوزاًی در ضْز وزج

      ٍ تزآٍرد ارسش التصادی خسارات هحیظ سیستی ًاضهی اس ػهذم سهاهاًذّی صهٌایغ
 هطاغل آالیٌذُ ضْزی

  ضٌاختی هٌاتغ هحیظ سیستی والًطْز وزجارسضگذاری التصادی واروزد ٍ خذهات تَم 
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 بهداشت و سالمت

 نامه پایان طرح پژوهشی حوزه ردیف

1 
ًطاط ٍ ضاداتی 
 ضْزًٍذاى

  تزرسی هیشاى ًطاط ٍ ضاداتی ضْزًٍذاى در ضْز وزج ٍ ارائِ راّىارّایی جْت تمَیت آى 

  صَتی ٍ تصزی 2
  سٌگیي( در َّای ضْز وزج ٍ ارسیاتی ریسه سالهت آًْاتزرسی هیشاى تزویثات هضز )آرٍهاتیه ٍ فلشات 

 ّای ػوَهیعزح واّص آلَدگی صَتی ٍ تصزی در هحیظ 

 

 ایمنی

 نامه پایان طرح پژوهشی حوزه ردیف

1 
آهادگی هماتلِ تا 
 گیزیحَادث ٍ پیص

 تٌذی  گیزی ضٌاسایی ٍ پٌِْ تذٍیي سیستن پطتیثاى تصوین
سیالب ضْزی، فزًٍطست ٍ هخاعزات هحیظ سیست  هخاعزات

 والًطْز وزج ٍ تزًاهِ ػولیاتی جْت واّص ریسه هخاعزات

 آٍری ضْزی  ػولیاتی افشایص تاب -تذٍیي تزًاهِ راّثزدی
 والًطْز وزج ٍ راّىارّای تَاًوٌذساسی والى  ضْز وزج

 پذیز هحالت ٍ هٌاعك ضْز وزج ضٌاسایی ًماط آسیة 

 ضْزیارتما ایوٌی  2

 ػولیاتی در ارتماء سغح ایوٌی ضهْزی تها    -تذٍیي تزًاهِ راّثزدی
تاویذ تز هؼاتز ضْزی، هذیزیت تحزاى ٍ ایجهاد هحهزن تَسهؼِ در    

 تافتْای فزسَدُ
 اهىاًسٌجی الحاق ضْز وزج تِ ضثىِ جْاًی جَاهغ ایوي 
 وزج ٍ ارائِ عهزح ایوهي سهاسی هؼهاتز      ارسیاتی ایوٌی هؼاتز ضْزی

 والًطْز وزج

 تَاًوٌذساسی هحالت جزم خیش ضْز وزج در جْت واّص جزم پذیزی 

 

 

 


