عناوین طرح های مطالعاتی


طرح دانشی شدن شورای اسلامی شهر رشت و تاثیر آن بر بهره وری مدیریت شهری8811 -

 بررسی عوامل موثر بر نشاط و شادکامی در میان شهروندان شهر رشت8811 -


بررسی موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در استان گیلان با تاکید بر شهر رشت8811 -

 بررسی عوامل موثر بر وندالیسم (تخریب امکانات شهری)در شهر رشت بررسی عوامل موثر بر نشاط و شادکامی در میان
شهروندان شهر رشت8811 -
 مدیریت سیاسی و اجرایی آسیب ها و بحران های ناشی از حوادث احتمالی طبیعی در کلانشهر رشت8811 -


طرح تحلیل تقاطع های کنترل شونده به روش  HCM2000در شهر رشت8818 -

 تدوین بسته سیاسی توسعه اقتصادی شهر رشت8811 -


طرح راهبردی توسعه گردشگری شهر رشت8811 -

 سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد شهرداری رشت و بررسی عوامل موثر بر آن8811 -
 طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر رشت8811 -


بررسی وضعیت موجود بازارچ ه ها و دکاکین شهر رشت و مکان یابی فضاهای جدید توسعه بازارهای روز میوه و تره بار
،مواد لبنی و پروتینی8818 -

 سامانه جامع نظام پیشنهادات تحت وب و تلفن همراه8818 -
 بررسی راهکارهای تقویت نقش محلات در اداره امور شهر رشت (مطالعات محله محوری لاکانشهر)8818 -
 شناسایی و معرفی تفضیلی دکه های شهر رشت8818 -
 ساماندهی و تحلیل ساختار حقوقی شهرداری رشت8818 -
 طرح شناسایی و ترغیب کار آفرینان شهر رشت جهت تحقق برنامه های خصوصی سازی و مشارکتی شهر رشت8818 -
 ساماندهی کارگران فصلی شهر رشت(پرسشنامه های حاصل از ممیزی کارگران فصلی)8818 -
 تهیه و تدوین سند چشم انداز بیست ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله شهرداری رشت8818 -
 جانما یی مخازن موجود و پیشنهادی پسماندهای شهر رشت با استفده از نرم افزار های WAGSو8818 – GIS


طراحی ورودی های اصلی شهر رشت8818 -

 برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری رشت (8818 -)8811-8811


طراحی الگوی عملیاتی اصلاح منابع درآمدی و پایدارسازی درآمدهای شهرداری رشت8818 -

 طراحی الگوی خصوصی سازی خدمات شهری در شهرداری رشت8818 -
 پروژه شناخت تحلیل و معماری شهرداری الکترونیکی8818 -
 معرفی و چگونگی حفظ آثار و بافت تاریخی شهر رشت


طراحی و معماری سازمانی بر بستر فناوری اطلاعات8811 -

 طراحی و پیاده سازی ساختار مدیریت پروژه بر بستر فناوری اطلاعات8811 -

 طرح ساماندهی بافت بازار مرکزی شهر رشت8818 -


طرح جامع ایمنی و جمعیتی شهر رشت در برابر حریق8811 -

 تحلیلهای جمعیتی کلانشهر رشت به منظور برنامهریزی توسعه شهری8811 -
 طرح امکان سنجی بلندمرتبه سازی شهر رشت8811 -
 ساماندهی صنوف  81گانه آلاینده شهر رشت8811 -
 ساماندهی و توانمندسازی گروههای آسیبپذیر اجتماعی در شهر رشت8811 -



شناسایی ابعاد بازاریابی محتوا در توانمندسازی گردشگران بالقوه جهت برنامه ریزی سفر به مقصد رشت :با تأکید بر
گردشگری خوراک8811 -

 طرح مفهومی احیاء تالاب عینک در اتصال با رودخانه گوهررود8811 -
 بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری رشت در سال 8811 -8811
 دیوار سنن شهر رشت8811 -
 پژوهش  ،مطالعات و راه اندازی مرکز آموزش محیط زیست تالاب عینک8811 -



بررسی منابع انتشار آلاینده صوتی و ارائه راهکارهای کاهش آلودگی صدا با محوریت فضای سبز در شهر رشت -در حال
انجام

 برنامه عملیاتی گردشگری سلامت شهر رشت -در حال انجام
 تأثیر متقابل راه ابریشم بر تنوع فرهنگی در شمال ایران با تأکید بر شهر خلاق خوراک شناسی -در حال انجام
 برنامه ریزی و طراحی مفهومی مسیر گردشگری شرق به غرب شهر رشت(حدفاصل زرجوب تا انتهای محله نقره دشت)-
در حال انجام
 طرح جامع پدافند غیر عامل شهر رشت -در حال انجام
 نقشه مهندسی فرهنگی شهر رشت و برنامه راهبردی ارتقاء اولویت های فرهنگی -در حال انجام

