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 معاونت حمل و نقل و ترافيك

امل كاهنده ميزان صوت در سازي نرم افزاري اثر ديوار يا هر ع لودگي صوتي در شهر اصفهان و شبيهبندي آ مطالعات پهنه .1

 هاي اصفهان بزرگراه

 ( بر روي خودروهاي ديزلي به منظور كاهش آلودگي هواdpfمطالعات در زمينه نصب فيلتر ذرات ) .2

 هاي زيست محيطي منظور كاهش آلودگيه هاي فسيلي ب هاي تجديد پذير بجاي سوخت استفاده از انرژي .3

 حساس جامعه يها خصوص گروهه ب بر روي افراد و بررسي امواج الكترومغناطيس .4

 اماكن سربسته در شهر اصفهان يغلظت گاز رادون در هوا زانيم يبررس .5

 در شهراصفهان اهيكربن س ندهيغلظت آال يو بررس يريگ اندازه .6

 شهر اصفهان يها يتاكس ستيكاتال ضيتعو ياثربخش زانيم يابيارز .7

 نيتوز نهيبه ستميو انتخاب س ييجانما ،يابيو عوامل مؤثر بر مكان  يبار هينقل ليوسا نيتوز يها مانهانواع سا يو بررس ليتحل 8

 با هدف كاهش تخلفات اضافه بار

 شهر اصفهان( ي)مطالعه مورد يحمل و نقل بار و اضافه بار درون شهر يها نهيشناسايي و برآورد هز .9

 شهر اصفهان( ي)مطالعه مورد يعوامل مؤثر بر تصادفات ناوگان بار درون شهر يبررس .10

 شهر اصفهان( يبر تصادفات )مطالعه مورد يدرون شهر ياضافه بار ناوگان بار ريتأث يبررس .11

نل حمل و نقل( )رانندگان و پرس يفعاالن حوزه حمل و نقل بار درون شهر يآموزش يها دوره ياثربخش زانيم يابيو ارز ليتحل .12

 بر عملكرد آنان

)رانندگان و پرسنل حمل و نقل( و  يفعاالن حوزه حمل و نقل بار درون شهر يو معضالت شغل ليمسا يابيو ارز ليتحل .13

 ها  رفع آن يبرا ييراهكارها

 يون شهرتردد ناوگان بار در تيريو هوشمند مد زهيمكان يها ستميو امكان سنجي پياده سازي س ليتحل ،يبررس .14

 خدمات شهري معاونت

 سبز  يمصرف آب فضا يكاربرد تيريو مد يساز نهيبه يراهكارها .15

  يمصرف انرژ يكاربرد تيريو مد يساز نهيبه يراهكارها .16

 سبز در شهر اصفهان يفضا عيشا يها يماريمقابله با آفات و ب يراهكارها .17



 يساختمان يمحصوالت از پسماندها ديپسماندها از جمله تول تيرينو و قابل اجرا در مد يها دهيا .18

 پسماند در شهر اصفهان ژهيجزء و تيرينو و قابل اجرا در مد يها دهيا .19

 شهر اصفهان  يستيمشاركت مالكان تنوع ز كرديسبز ناژوان با رو يباغات و فضا يفيك يها حفظ و ارتقاء شاخص يراهكارها .20

 صوتي در شهر اصفهانبررسي وضعيت آلودگي  .21

 

 عمران شهري معاونت

و برنامه  يبحران ريمس يو واقع قيجهت ارائه دق يعمران شهر يها شاخص در پروژه يها تيفعال يزمان متوسط برا نييتع .22

 يزمان

 صفر انرژي هايساختمان در انرژي تجديدپذير منابع از برداريبررسي راهكارهاي مورد استفاده جهت بهره .23

 موردي مطالعه صورت به شهري عمران شاخص هايپروژه ريسك بنديشناسايي و اولويت .24

 اصفهان شهرداري عمراني هايپروژه در ايمني مديريت بهبود جهت شهري عمران هايشناسايي خطرات عمده در پروژه .25

 شهري عمران هايشناسايي و بررسي علل دعاوي و اختالفات پيمانكاران، مشاوران و كارفرمايان در قراردادهاي پروژه .26

 حقوقي راهكار ارائه و اصفهان شهرداري

 شهري عمران هايشناسايي مصالح نوين و موارد كاربرد آن در پروژه .27

 شهري عمران هايعامل در پروژهبررسي و تدوين مالحظات و الزامات پدافند غير .28

 آنها سازيمقاوم مناسب هايروش بندياولويت و اصفهان شهر مهم بزرگراهي هايارزيابي عملكرد پل .29

 سرمايه انسانيتوسعه  و برنامه ريزي معاونت

 بررسي و جانماي رصدخانه علم و فناوري در فرآيندهاي شهرداري اصفهان .30

 يهوشمند در حوزه علم و فناور يبه نهاد يشهردار ليالزامات تبد يبررس .31

 ينهاد طياصفهان با توجه به مح يباز در شهردار ينوآور ياجرا يارائه الگو .32

 اصفهان يدر شهردار يعلم و فناور يها استيس يابيارائه مدل جامع ارز .33

 يشهر ياجتماع ياصفهان از نوآور يشهردار يبردار بهره يها روش نييتب .34

 بررسي الگوهاي انگيزشي در نظام مديريت دانش شهرداري اصفهان .35



 هاي شهرداري اصفهان جراي الگوي ثبت تجربيات بازنشستهطراحي و ا .36

 طراحي و اجراي الگوهاي مستندسازي تجربيات در پروژه هاي شهري  .37

 شناسايي و تحليل فرايندهاي دانش بر در شهرداري اصفهان .38

 ريت دانش ارتباط با مشتري در شهرداري اصفهاناجراي مدي .39

 طراحي و اجراي رويكردهاي عملياتي مديريت دانش  .40

 بررسي نظام مديريت دانش مبتني برمكان  .41

 بررسي فرايند ايجاد گوگل سازماني در شهرداري  .42

 شهرداريهاي خبرگي و نقش آن در حل مسائل فرابخشي در  هاي افزايش اثربخشي انجمن راه .43

 هاي پژوهشي در شهرداري طراحي نظام كاربست پروژه .44

 ارائه مدل جهت كنترل پروژه در حوزه پژوهش .45

 آسيب شناسي انجام غيرمتمركز/ متمركز پروژه هاي پژوهشي در شهرداري اصفهان .46

 بررسي راهكارهاي جلب مشاركت شهروندان در پرداخت عوارض، نوسازي و خودرو .47

 هاي توسعه شهري گذاري در برنامه ن موضوعات راهبردي و كليدي شهر اصفهان جهت هدفتعيي .48

 هاي پژوهشي  تدلوژي برآورد هزينه انجام پروژهتدوين م .49

 ها( در توسعه كارآفريني  هاي محلي )شهرداري هاي دولت تاثير سياست .50

 اندازي آن در شهر اصفهان تدوين فرآيند راهريزي و مديريت شهري و  پردازي در برنامه نقش مراكز نظريه .51

 ( 95و  93و  91اخير نيازسنجي عمومي شهروندان ) هتحليل روند تغييرات پاسخ شهروندان به سواالت مشترك در سه دور .52

 در موضوع امالك به تفكيك موضوعات مختلف  يحقوق تيجهت كاهش محكوم يياجرا يراهكارها يبررس .53

 اصفهان يدر شهردار يفساد ادار يو بازدارندگ يريشگيپ يعوامل بروز و ساز و كارها ييشناسا  .54

 طراحي الگوي مناسب خود آموزي كاركنان در شهرداري اصفهان .55

د مثال نموتعريف  توان ها مي ي عمراني ) به تفكيك موضوع پروژهها اسب ارزيابي اثربخشي اجراي پروژهطراحي مدل من .56

 روها و فرهنگسراها و .....( دهپاركينگ، پيا

 هاي سطح شهر و رتبه بندي آنها مدل مناسب ارزيابي كارايي خيابانطراحي  .57

 بازمهندسي قراردادهاي حوزه خدمات شهري و طراحي الگويي غير از نيروي انساني براي برآورد مبالغ قراردادها خدمات شهري .58



 به تفكيك موضوع قابل تعريف است(هنري وابسته به شهرداري اصفهان )، ورزشي و يارزيابي كارايي و اثربخشي مراكز فرهنگ .59

 پل اشكاوند( ي)نمونه مورديشهر يها تمام شده پروژه متيدر ق يآزادساز يها و روش ها استيس يبررس .60

 كيالكترون يطرح شهرساز ياصفهان، قبل و پس از اجرا يبه شهردار يروند كاهش مراجعات حضور يبررس .61

 (ني: مجموعه كمر زري)نمونه مورد و چند منظوره يتجار يها در پروژه يشهردار يها يگذار هيسرما يور بهره يابيارز .62

 اصفهان يشهردار يمشاركت يها تا انعقاد قرارداد در پروژه دهيمدت زمان طرح ا ليو تحل يابيارز .63

 اصفهان يشهردار يحيو تفر يفرهنگ يها اماكن و برنامه ياقتصاد يها تيظرف يبررس .64

تازه  يها از پارك يكي ي)نمونه مورد يشهر يها پروژه يو اجرا يدر طراح يمحور خانواده استيس يساز ادهيپ زانيم يبررس .65

 (يافتتاح شده شهردار

 ها و باغ پرندگان( باغ گل ي)نمونه مورد يشهردار يحيو تفر يفرهنگ يها مجموعه يبرا يابيبازار يارائه الگو .66

: ي)نمونه مورد فرسوده يها اصفهان به عنوان محرك توسعه بافت يشهردار يورزش -يفرهنگ يها اثر پروژه زانيم يابيارز .67

 بافت فرسوده شهر اصفهان( يها از پهنه يكي

 (يشهردار يورزش يها همجموع اياز فرهنگسراها  يكي ي)نمونه مورد يمراكز فرهنگ يور بهره زانيسنجش شاخص م .68

 و ارگ جهان نما( يامام عل داني:مي)نمونه مورد يشهر يدر فضاها يسرزندگ شيو ارائه راهكار در خصوص افزا يبررس .69

 يو انهار شهر اصفهان با هدف توسعه گردشگر ها يماد يكاركرد يها ليپتانس ييشناسا .70

 شهر اصفهان( ي)نمونه مورد يشهر يآور ( برتابي)خشكسالييآب و هوا راتييتغ يامدهايپ ليتحل .71

 ييفضا يزير مند در برنامه مكان يويسنار يريگ ميكاربرد روش تصم .72

 اصفهان يدر شهردار ويپورتفل تيريمد يالگو يطراح .73

مونه )ن بافت فرسوده يو بهساز يساكنان به منظور نوساز يمشاركت اجتماع شيدر افزا يگر لينقش دفاتر تسه يبررس .74

 (هينبي: محله زيمورد

از محالت بافت فرسوده  يكي: ي)نمونه مورد محالت شهر اصفهان يدر رفع فرسودگ يمشاركت يزير برنامه يالگو يساز ادهيپ .75

 شهر اصفهان(

بهبود  يبرا ييدر شهر اصفهان و ارائه راهكارها يسوار سهم دوچرخه شيدوچرخه در افزا يها ستگاهيا ياثربخش زانيم يبررس .76

 آن



 يو ورزش ياجتماع ،يفرهنگ سازمان

موثر آموزش فرهنگ  يها وهيو ارائه ش يشهر كيموثر در تصادفات و تراف يو اجتماع يفرهنگ ،يعلل و عوامل انسان يبررس .77

 يو تصادفات شهر كيدر كاهش تراف كيتراف

 ت،يجنس الت،ي)شغل، سن، تحص كيوگرافيب يهاريمتغ كيبه تفك يشهر كيآموزش شهروندان در بهبود تراف ريتأث يبررس .78

 محل سكونت( در شهر اصفهان

موجود و ارائه  ياجتماع يهاي فرهنگ شناسي فرهنگي، اجتماعي و هويتي محالت شهر اصفهان و تحليل آسيب گونه .79

  ياتيراهكارهاي عمل

 يساز يو بوم يمنتخب در عرصه جهان يدر شهرها يورزش ياجتماع يحيتفر يارائه خدمات فرهنگ يها و الگوها مطالعه روش .80

 شهر اصفهان يآن برا

و ارائه راهكارها  ،يورزش ياجتماع يمراكز سازمان فرهنگ يها تيظرف ييها و خدمات( و شناسا ها )برنامه تيفعال يشناس بيآس .81

 ياتيعمل شنهاداتيو پ

 يآموزش يها تيكارهاي ارتقاء آن با لحاظ اولو بردها و راهشناخت، توصيف و تحليل وضعيت حقوق شهروندان و ارائه راه .82

 محله و گسترش مشاركت شهروندان با تاكيد بر اداره بهينه محله يبررسي شرايط و عوامل موثر در مديريت فرهنگ .83

 يآموزش يها و سرفصل نيعناو نيبه منظور تدو تيسن و جنس كيشهروندان به تفك يفراغت يآموزش يازهاين يبند تياولو .84

 اصفهان يشهردار يورزش ياجتماع يفرهنگ

 اصفهان يشهردار يورزش ياجتماع يسازمان فرهنگ يآموزش انيمرب يبند و رتبه يابيارائه نظام ارزش .85

  يفرهنگ شهروند يتابلوها يارذرگيتاث زانيو م يمطالعه اثربخش .86

 اصفهان يشهردار يورزش ياجتماع يمراكز سازمان فرهنگ يامه(ها)خدمت و برنتيفعال يور و سنجش بهره يابيارز .87

 اصفهان يشهردار يورزش ياجتماع يسازمان فرهنگ نفعانيذ ليو تحل ييشناسا .88

 شهرسازي و معماري معاونت

 بررسي اثرات تراكمي ساختمان بر بافت كالبدي و منظر شهري .89

 در كالن شهر اصفهان يتوسعه شهر يها يارزيابي استراتژ .90

 ريپذ بياقشار آس يبرا يمسكن اجتماع نيتأم يشهر اصفهان در راستا يها تيتعيين ظرف .91



 يتوسعه شهر يشهر اصفهان در راستا كيتوان اكولوژ يابيارز .92

 در برابر زلزله يشهر يريپذ بيآن در كاهش آس ريتأث يو بررس نيزم يكاربر يزير برنامه .93

 بر حوزه غرب ديمناطق شهر اصفهان با تأك يبندمرز يبررس .94

 بر حوزه غرب ديمناطق با تأك يدر محدوده مرز يمشكالت خدمات رسان يبرس .95

 گانه اصفهان  15و مشاركت در مناطق  يانسجام اجتماع يارتقا نهيبه يها روش ييشناسا  .96

 يخيتار يبناها و مجموعه ها يو عملكرد يكالبد يايدر اح يبخش خصوص يگذار هيسرما يريپذ تبين ساز و كار تحقق .97

 هاي تاريخي گذاران در خصوص بازآفريني بافت ها و نيازهاي سرمايه شناخت و ارزيابي ديدگاه  .98

  يطيمح تيفيدر افت ك يهاي شهر نوع كاربري يبررس .99

 اصفهان در شهر يسرزندگ شيراه چهارباغ عباسي در افزا ادهينقش پ .100

 يدر منظر شهر يساز قش بلند مرتبهن .101

 تحليل رابطه بين سيماي بصري مناطق شهري و رفتار شهروندان .102

  يو منظر شهر مايدر حوزه س ياسالم -يرانيشهر ا يها مولفه ييو شناسا كردهايها، رو چهارچوب فيتعر .103

 طيو اصالح شرا قيتطب يو امكان سنج يتجار يها در حوزه تجارت و ساختمان ياسالم – يرانيشهر ا يها مولفه ييشناسا .104

 موجود

 هاي عمومي با هدف ارتقاء سرزندگي و حس مكان عرصه جاديشهر شاد جهت ا يبوم يو معمار يشهرساز يالگو نيتدو .105

 يو منظر شهر مايس يفيبخش و ارتقاء ك تياقدامات هو فيشهر جهت تعر ياصل يمحورها يبازنگر يطرح راهبرد .106

  يمكان يها تيو ظرف تيبر هو يها مبتن ساختمان ينما يا منطقه يبند پهنه شنهاديدر اصفهان و پ يو منظر شهر مايتحليل س .107

 هاي تفصيلي شهر اصفهان آسيب شناسي طرح .108

 داران فضاهاي شهري كنندگان فضاهاي شهري به بهره بررآمد شهرداري از شهرسازي و توليدسنجي انتقال منابع تامين د امكان .109

 تشويقي و حمايتي جهت تقويت و مشاركت شهروندان در نوسازي بافت فرسوده شهر  يها استيس شنهاديمطالعه و پ .110

 فرسوده  يبافت ها يدر نوساز يشهردار ايدولت و  يقيتشو يها استيس ياثر بخش زانيارزيابي م .111

 و فرسوده  يميقد يها افتب يمداخالت كالبدي در نوساز يشناس بيآس .112

  يناكارآمد شهر يها سنجي توسعه مجدد در بافت امكان .113

 يو معمار يضوابط شهرساز يريتحقق پذ زانيم يابيارز .114



 مناطق شهر اصفهان  يعملكرد – ييتوسعه ميان افزا در بهبود ساختار فضا كرديكاربرد رو .115

 پايداري اجتماعي شهر اصفهان  هاي ساختماني بر بررسي تاثير تراكم .116

 ساز تغييرات كاربردي زمين  نهيتحليل عوامل زم .117

 اسالمي شهر شوراي

 به شهر اصفهان  رامونيپ يشهرها وستنيپ يطيمح ستيز ،ياقتصاد ،ياثرات اجتماع يابيارز .118
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