اولویت های پژوهشی سال  7931شهرداری رشت جهت حمایت از پایان نامه های دانشجویی
طبقه بندی

عنوان پژوهشی

موضوعی

 بررسی راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی در شهر رشت از طریق فعالیتهای در حوزه وظایف شهرداری
 بررسی عوامل موثر برمیزان اعتماد و مشارکت شهروندان و ارائه راهکار ارتقاء آن
 بررسی میزان آگاهی شهروندان شهر رشت در خصوص حقوق و تکالیف شهروندی و راهکارهای تقویت آن
 ارائه راهکارهای اجرایی توسعه متوازن فرهنگی در سطح محالت رشت
 مطالعه و ارائه راهکارهای افزایش مشارکت اجتماعی در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری

اجتماعی

 مطالعه و ارائه راهکارهای ارتقاء رفتارهای اجتماعی در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی :مجموعه میدان
مرکزی شهر رشت)
 مطالعه و بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی مجموعه میدان مرکزی شهر رشت و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای آن
بر اساس نقاط قوت و ضعف
 نقش سمن ها ،انجمن ها و گروه های مردمی و صنفی در مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهر
 بررسی وضعیت رفاه اجتماعی در سطح محالت شهر رشت و دستیابی به راهکارهای مرتبط
 راهکارهای اعتمادسازی و جلب مشارکت های مردمی در امور توسعه و نگهداشت شهر رشت
 شناسایی و تبیین نیازه ای شهروندان شهر رشت با تاکید بر وظایف شهرداری و ارائه مدل و راهکارهای مرتفع
 بررسی فضاهای شهری مردم گریز و روشهای ایجاد تغییر و تبدیل به فضاهای شهری مردم گرا (نمونه موردی شهر
رشت)
 شناسایی و برنامه ریزی برای زیر ساخت های فرهنگی شهر رشت جهت توسعه و شکوفایی شهری
 راهکارهای ارتقاء کیفیت منظر شهری محالت مختلف شهر رشت
 شناسایی ظرفیت های پنهان و بالقوه محالت  .........شهر رشت در جهت برنامه ریزی توسعه هدفمند
 ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سرزندگی فضاهای شهری شهر رشت با رویکرد شهر شاد
 بررسی فرصت های کار آفرینی در مناطق کم برخوردار شهر رشت
 بررسی تاثیر آموزش های کار آفرینی بر توانمند سازی زنان ساکن در نواحی کم در آمد شهری شهر رشت (مطالعه
موردی :محله )..........

بازآفرینی

 طرح باز زنده سازی مجموعه تفریحی شهر بازی رشت با تاکید بر نقش خاطره انگیزی و حس تعلق شهروندان
 بازخوانی نقش اماکن مذهبی بافت قدیمی در باآفرینی حیات تاریخی و فرهنگی بافت
 افزایش کیفیت زندگی از طریق به کارگیری رهیافت بازآفرینی شهری جهت رویارویی با فقر شهری (محدوده مورد
مطالعه :محدوده های دارای بافت فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی)
 شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه بافت های فرسوده بر مبنای رویکرد گردشگری
 مطالعه و بررسی بازارچه های محلی شهر رشت -چالش ها و فرصت ها

بازار

توسعه شهری و ارتقاءکیفیت زندگی

توسعه شهری

نمودن آنها

 مطالعات ساماندهی دستفروشان شهر رشت بر مبنای فرصت ها و تهدیدهای دستفروشی در سطح شهر
 پراکنش فضایی وضع موجود بازارها و بازارچه های محلی جهت عرضه ارزاق عمومی و مکان یابی جهت توسعه آتی
 طرح ساماندهی و جانمایی گاری های خوراک و کباب

طبقه بندی

عنوان پژوهشی
 مطالعه و طراحی باغ موزه های تفریحی-فرهنگی

طراحی شهری

 مطالعه و طراحی محالت تاریخی با رویکرد ترویج گردشگری
 مطالعه و طراحی مشارکتی پارک های موضوعی در محالت حاشیه نشین
 مطالعه و طراحی بازارچه های شهر رشت با رویکرد ایجاد فضای عمومی شهری  /ارتقاء بعد اجتماعی – اقتصادی
 مطالعه و طراحی مسیر پیاده مبتنی بر فرهنگ و هنر /جذابیت های بصری

شهر انسانی

توسعه شهری و ارتقاءکیفیت زندگی

موضوعی

 ایجاد سرزندگی اجتماعی و اقتصادی از طریق تجهیز و توسعه فضاهای عمومی
 ایجاد سرزندگی شبانه شهری با رویکرد طراحی فضاهای  42ساعته
 سنجش وضعیت پیاده مداری در شهر رشت و ارائه راهکارهای افزایش آن
 ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء هویت محالت شهر رشت با تاکید بر افزایش حس تعلق مکانی
 ارائه راهکارهایی جهت تبدیل میدان مرکزی میوه و تره بار رشت(سابق) به مجموعه ای با قابلیت های اقتصادی
متنوع در سطح منطقه ای
 بررسی راهکارهای درآمدزایی پارکهای شهری در شهر رشت
 راهکارهای افزایش ظرفیت همکاری بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی شهر رشت با تاکید بر شهرداری رشت
 بررسی عوامل موثر بر توسعه روا بط و استفاده از ظرفیتهای شهرهای خواهر خوانده شهر رشت در توسعه سرمایه
گذاری و مشارکت در پروژه های شهری شهر رشت

اقتصادی

 ارزیابی وضع موجود اقتصادی شهر رشت و ارائه راهکارهای ارتقاء آن بر مبنای گردشگری با رویکرد اقتصاد
مقاومتی
 ارائه سازوکار بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر محالت حاشیه نشین
 بررسی عملکرد شهرداری رشت در توسعه اقتصاد پایدار شهری با تاکید بر نقش مجموعه میدان مرکزی شهر رشت
و پیاده راه های اطراف آن
 مطالعه و شناسایی فرصتهای کارآفرینی جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان محالت اسکان غیر
رسمی
 جایگزینی گونه های گیاهی مناسب و متناسب با اقلیم با گونه های نامناسب در شهر رشت
 شناسایی آفات و بیماری های متداول فضای سبز رشت و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کنترل آنها
 شناسایی گونه های گیاهی قابل انتقال و ارائه راهکارهای نوین جابجایی درختان سطح شهر رشت
 شناسایی پوسیدگی داخلی درختان به شیوه های نوین به منظور جلوگیری از خطر سقوط
 بررسی آلودگی بو در رودخانه های شهر رشت و ارائه راهکارهایی جهت حذف یا کاهش آن
 مدیریت بهینه سیستم جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهری
 طرح ایجاد فضای سبز و پایدار سازی پشته های خاکی دفنگاه سراوان و زیباسازی لندفیل

محیط زیست

 طرح مطالعات ژئوتکنیک زمین شناسی و لرزه خیزی دفنگاه سراوان
 بررسی گازهای خروجی از دفنگاه سراوان و پتانسیل سنجی مقدار تولید انرژی از آن
 کنترل بوی دفنگاه سراوان
 تبین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش های همگانی( در محالت مختلف)
 بررسی چالشهای پیش روی توسعه ورزش همگانی در محالت مختلف شهر رشت ( مطالعه موردی)
 بررسی سامانکده گرمخانه و مراکز پرتو در کاهش تعداد متکدیان ،کودکان کار و زنان بدسرپرست و ارائه راهکارهای
ارتقاء آن
 سنجش سالمت روانی کارکنان و مودیان آرامستان ( تاثیر محیط کاری آرامستان بر روی پرسنل سازمان) و ارائه

طبقه بندی

عنوان پژوهشی

موضوعی
راهکارهای الزم

 تبیین و شناسایی جزایر حرارتی شهر رشت و ارائه راهکارهایی جهت تعدیل آن
 بررسی و تاثیر استخوانبندی شهری و ضوابط ساخت و ساز و ایجاد جزایر حرارتی  ،با نگاهی بر طرح تفصیلی شهر
رشت

 شناسایی روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی با استفاده از تصاویر سنجنده Modis
 شناسایی منابع آلودگی نوری در سطح شهر رشت و ارائه راهکارهایی جهت مرتفع نمودن آن (تدوین ضابطه)
 بررسی و مطالعه پتانسیل های شهر رشت در توسعه گردشگری در چارچوب وظایف شهرداری و ارائه راهکارهایی
جهت کسب درآمد از این طریق
 بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای توسعه گردشگری شهر رشت بر مبنای رشت شهر خالق خوراک

گردشگری

 نقش توسعه شهر خالق خوراک رشت بر گسترش کارآفرینی ،اشتغال و توانمند سازی زنان
 استراتزیهای توسعه گردشگری پایدار رشت مبتنی بر توسعه شهر خالق خوراک
 بررسی ظرفیتهای شهر رشت در هفت فیلد گردشگری خالق یونسکو و ارائه راهکارهای جهت تقویت و بروز
ظرفیت های شناسایی شده
 بررسی ارتباط استراتژیهای برند سازی شهری و تصویر شهر (مطالعه موردی  :شهر رشت)
 باز طراحی مورد (ساغریسازان-حاشیه رودخانه-تاالب عینک و)...با رویکرد گردشگری شهری طبیعی  /تاریخی با
تاکید بر برند سازی تصویر طبیعی /تاریخی شهر
 ارتقاء کیفیت قلمروی عمومی با رویکرد برند سازی از بعد معماری –شهرسازی
 ارزیابی پتانسیل های شهری در راستای برند سازی و ارائه الگوی برنامه ریزی

برندسازی

 بررسی عوامل محرک توسعه خالق محالت تاریخی –فرهنگی با تاکید بر رویکرد برند سازی
 تحلیلی برگردشگری شهری و برند سازی مقاصد با تاکید بر جاذبه های ناملمموس/ملموس
 باز طراحی میدان/محور/نشانه ها با تکیه بر نقش مراکز /محورهای /نشانه های شهری در برند سازی
 عوامل موثر بر شکل گیری تصویر شهر در راستای برند سازی شهری
 بررسی نحوه به کارگیری عناصر هنری در برندسازی شهری.
 بررسی رابطه برند شهری با دلبستگی به مکان و مشارکت شهروندان

توضیح :عناوین نامبرده شده در جدول فوق ،اولویت های فعلی مطالعات و پژوهش شهرداری رشت بوده و دانشجویان مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری می توانند پروپوزال های پیشنهادی خود را از میان اولویت های نام برده با عنوان دقیق و طبق فرم
مربوطه که در زیرپرتال  ،Pajoohesh.rpcrasht.irبخش فرم ها و دستورالعمل ها با عنوان "فرم پروپوزال پایان نامه" قابل
دسترسی است ،به اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت تحویل نمایند.
بند  -7نتایج حمایت یا عدم حمایت از پروپوزال های دریافتی ،پس از ارائه توسط دانشجو و بررسی کمیته پژوهش شهرداری،
به دانشگاه مربوطه اعالم خواهد گردید.
تبصره  :7بدیهی است ارائه پروپوزال حقی جهت حمایت از پایان نامه ،ایجاد نخواهد نمود.

تبصره  -2عناوین پیشنهادی به غیر از اولویت های نامبرده شده ،در شرایطی که نو یا به روز بوده و یا به حل مشکالت یا
مسائل شهری رشت کمک نماید ،در صورت تأیید اولیه اداره مطالعات و پژوهش ،قابل طرح در کمیته پژوهش خواهد بود.
بند  -2در خصوص پروپوزال هایی که پس از بررسی کمیته پژوهش به تأیید می رسند و نتیجه آن به دانشگاه مربوطه اعالم
می گردد ،میزان حمایت از پایان نامه مربوطه ،با توجه به ارائه نهایی پایان نامه توسط دانشجو در جلسه کمیته پژوهش و بر
اساس امتیاز کسب شده محاسبه خواهد گردید که امتیاز و مبلغ مربوطه به دانشگاه اعالم خواهد گردید.
تبصره  :7بدیهی است در صورتی که دانشجو حد نصاب امتیاز الزم را کسب ننماید هیچ مبلغی به وی تعلق نخواهد گرفت.
بند -9دانشجو پس از کسب امتیاز الزم و طی مراحل باال می بایست نسخه فیزیکی و الکترونیکی پایان نامه خود را به همراه
یک شیت گرافیکی -نوشتاری (پوستر)  07*07خالصه پایان نامه ،طبق فرمت اعالمی ،به اداره مطالعات و پژوهش شهرداری
رشت تحویل نماید.

