
 يکترو دشد ارشناسی رع کاطتحصیلی مقاهاي نامه ن پایان از گلپایگاشهرداري حمایت مالی 
ئه شهري و ارامدیریت اروي فرهاي چالش و شناخت علمی مسائل وهش هاي شهري در پژت و مطالعاو اهمیت با توجه به نقش 

ن نشجویااد داستعدان و اتوي از گیردي و بهره بررکاوهش هاي پژت و مطالعام نجاوم الزو ین مسائل احل اي مناسب برراهبرد هاي 
یر ت زموضوعاي در کترو دشد ارشناسی رع کاطتحصیلی مقاهاي نامه ن پایان از گلپایگات شهري، شهرداري عالقمند به موضوعا

 .حمایت مالی مینماید
 عنوان تحقیق حوزه تحقیقاتی

 فضاي سبز
 .فظ و نگهداري فضاي سبزارائه راهکارهاي افزایش مشارکت شهروندان در ح

  .مخاآب سبز با ي برسانی فضاهاي آحی شبکه ارو طمطالعه 
  .شهرسبز ي جامع فضاح رتهیه ط

 مدیریت پسماند
 .ارائه راهکارهاي افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند

  .جامع مدیریت پسماندح هاي رتهیه ط

 زیباسازي
  .بررسی میزان مطابقت آن با الگوهاي اسالمی ایرانیشهري و منظر و نما هی ساماند
  .ن شهريمبلما هیساماند

 انمدیریت بحر
 .مقاوم سازي سازه هاي شهري با مالحظات پدافند غیر عامل

  .ان شهرمدیریت بحرو یمنی اجامع ح رط
 افزایش کیفیت مدیریت عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات

 خدمات شهري

 .مصرف انرژي در پروژه هاي شهري بهینه سازي
 .بررسی ارتباط بین مفهوم وقف و ارائه خدمات شهرداري گلپایگان

 .ارتقاء کیفیت خدمات و مدیریت بهینه آرامستان هاي شهر
 .مدیریت و ساماندهی میدان میوه و تره بار و بازار روز

 .ب هاسیالو سطحی  هايآب یت آوري و هداجمع 
 .شهريحم امشاغل مزو صنایع  هیساماند
  .ده شهرفرسوهاي بافت  هیساماند

شهرسازي و 
 معماري

 . بررسی میزان مطابقت شرایط موجود معماري و شهرسازي شهر گلپایگان با الگوهاي اسالمی ایرانی
 .بررسی آسیبهاي مدل شهرسازي موجود و ارائه پیشنهادات براي طرح جامع شهرسازي محله محور

 .ارائه الگوي شهر دوستدار طبیعت و طراحی باغ شهر گلپایگان
 .نحوه مداخله در بافت کهن شهر گلپایگان و توجه به اصول نظریه شهرسازي نوین و ارزشهاي بافت سنتی

 .ارائه استراتژي طراحی شهر قابل دفاع جهت پیشگیري از کاهش جرم و آسیب هاي اجتماعی
 .بافت فرسوده و تسهیل گري محلیبررسی مشارکت در نوسازي 

 .طراحی شهري دوستدار کودك
 . CDSح راهبري شهررط

 فنی و عمرانی
  .شهرخل و داحریم در قع وا هايخانه دهی رودسامان

 .سنجش عمر مفید سازه هاي عمومی شهري و ارائه روش هاي فنی اقتصادي افزایش طول عمر آنها



 فنی و عمرانی

 .اولویت بندي طرح هاي احداث پارکینگ شهريمکان یابی و 
  .دست یابی به مدل مناسب مکان یابی بهینه پروژه هاي عمرانی شهرداري

  .اري در شهرچرخه سوهاي دوحی مسیر ارص طخصودر مطالعه 
  .خدماتیو نی اعمروژه هاي یست محیطی پردي و زقتصا، اجتماعیات اثرایابی و ارزسی ربر

 گردشگريتوسعه 
 .طراحی فضاي شهري با محوریت گردشگري پایدار شهري

  .شهریخی ربافت تازي ساه ندز زباو  هیساماند
  .شهرداريبا تأکید بر نقش ي شگردتوسعه گرح هاي راهبردي رطین وتد

حمل و نقل 
 همگانی

 .ارزیابی اثرات یکطرفه یا دوطرفه نمودن معابر در شبکه حمل و نقل شهري
 .ساماندهی و توزیع صحیح خودروهاي حمل و نقل عمومی در سطح شهر

 .بررسی میزان رضایت شهروندان از حمل و نقل عمومی و ارائه راهکارهاي ترغیب شهروندان به استفاده از آن
 .ل همگانی در شهرنقو سیستم حمل د عملکرو بهبود توسعه 

حمل و نقل و 
 ترافیک

 .هر، تحلیل علل تصادفات و ارائه راهکارهاي بهبود دهندهشناسایی نقاط حادثه خیز ش
 مطالعه رفتار رانندگان و بررسی تاثیر ارتقاء فرهنگ و رفتار ترافیکی در بهبود ایمنی و روان سازي حمل و نقل

 .شهرفیکی اتررهنگ فء تقاص ارخصودر عملی راهکار هاي ئه و ارامطالعه 

 فرهنگی اجتماعی

  .شهريمختلف هاي فعالیت ان در ندشهروکت رجلب مشا راهکار هايئه ارا
  .جتماعیهاي اسیب ل آکنتري و پیشگیرشهري در خله مدیریت امدراهکار هاي ین وتد

 ).را و شهرداريشو(مشخص دوره یک شهري در مدیریت د یابی عملکرارز
 .جنسیبررسی و ارائه راهکارهاي ایجاد نشاط اجتماعی در گروه هاي مختلف سنی و 

 .جتماعیرهنگی و افهاي سنجی فعالیت زبا تأکید بر نیاان ندشهروجتماعی رهنگی و افهاي ین برنامه وتد
 .ارزیابی پیامدهاي فرهنگی اجتماعی آپارتمان نشینی

 .در عرصه مدیریت شهري گلپایگان شناسایی زمینه هاي همکاري با شهرهاي خواهر خوانده
 .توسعه مراکز فرهنگی و خانه فرهنگ در گلپایگانبررسی چالش هاي فراروي 

 .تدوین برنامه هاي فرهنگی اجتماعی شهرداري با تاکید بر اوقات فراغت شهروندان
  .ن شهرحاشیه نشینازي نمندسااتو

 مالی و اداري

 .آسیب شناسی تعامالت و ارتباطات پیمانکاران با مجموعه شهرداري
 .در شهرداري گلپایگان آسیب شناسی شغلی پرسنل شاغل

 .برآورد ظرفیت هاي درآمد زایی شهرداري گلپایگان
 .آسیب شناسی روابط کارکنان در شهرداري و ارائه راهکارهاي عملی به منظور ارتقا و بهبود آن

 .بررسی مدل بهینه تخصیص منابع شهرداري
 .شهرداري هادسته بندي کسب و کارها بر اساس شاخص ایجاد درآمد براي 

  .هاي شهرداريفعالیت ء بهره وري در تقاه هاي ارین شیووتد
 هاوژه تأمین مالی پرهاي مینه زشناسائی ار و کاهش هزینه ها و مد پایددرآتأمین منابع راهکار هاي ئه ارا

  .شهردارينسانی وي اضعیت نیرت و بهبود وتشکیالر ساختاح صالا



 
  :شپذیرر هاي معیا-لفا
  .باشده تعریف شدي کترو دشد ارشناسی رتحصیلی کار در دوره سر کشوامعتبر سره هاي نشگااز دایکی در نامه ن پایا-1

  .باشده نشدم نجان اگلپایگادر شهرنامه قبالً ن پایاع مشابه موضو-2

  .نباشد ن هامازیگر سادحمایت رد نامه مون پایا-3

  .دپذیررت صوداري شهرو هماهنگی می بایست با نظر زال آن پووپرتهیه و نامه ن پایاع موضو-4

  :نشجوتعهدات دا-ب
نامه ن پایازال در پووپرب چورچاات شهرداري را در نظرو پذیرفته ر یند کاآفررا در حمایتی ارداد یط قرانشجو باید شردا-1
  .نمایدل عماا

  .باشده شدن بیاف شفار وطبه شهرداري  اينامه برن پایااز حاصل دي بررنتیجه کازال ، پووپردر -2

  .دعایت شورکامل ر وطنشجو به داحمایتی باید توسط ارداد قررج در مندد مفازال ، پووتصویب پررت صودر -3

از مقاله منتج  وPdf و  Wordشامل فایل   CDسه نسخههمراه نامه به ن پایااز یک نسخه ع ، فار و دکام تمااز اپس -4
  .تحویل نمایدشهرداري به ه را سیدد راهنما رستااتأیید  نامه که بهن پایا

  :حمایتان میز-ج
  .لیان رمیلیو 10کثر اشد حدارشناسی رنامه کان پایااز سقف حمایت مالی -1

  .لیان رمیلیو 20کثر احدي کتردنامه ن پایااز سقف حمایت مالی -2

رهنگی و فر موامدیریت در مستقر وهش پژي رابیرخانه شودبیشتر به ت العااطکسب د جهت ننامی توان عالقمند
  .حاصل نمایندس تما آقاي سلطانی 141داخلی  57421040-031تلفن ره یا با شماو جعه امرن ایگاگلپشهرداري جتماعیا

 1393در سال ) کارشناسی ارشد و دکترا(فرآیند حمایت از پایان نامه هاي مقطع تحصیالت تکمیلی
  درخواستثبت نام و ارائه : مرحله اول

 )فرم پیوست(.توسط دانشجو پروژهتکمیل فرم اطالعات محققین و  دریافت و مراجعه به شهرداري و -
  .درخواست کتبی دانشجو به شهرداري به همراه محققین ارائه فرم اطالعات -
 .مربوطبررسی شرایط اولیه صالحیت طرح پژوهشی توسط کارشناس  -
 .شهرداريتوسط دانشجو و ارائه به ) غیر مصوب در دانشگاه(تنظیم پروپزال اولیه ارائه معرفی نامه از دانشگاه و  -
 1.بهره بردارکارشناس حوزه  اعمال تغییرات مطابق نظرمعرفی دانشجو به واحد بهره بردار مربوط و  -
یک قطعه عکس، کپی کارت دانشجویی و کارت ملی، فرم تکمیل شده اطالعات : شامل(مدارك  سایرتکمیل  -

 .به کارشناس مطالعات و پژوهشو تحویل پروپوزال به همراه ) دانشجو
 
 

                                            
 .بودنهایی خواهد ارائه پروپوزال اولیه به هیچ وجه تعهدي جهت حمایت مالی از پایان نامه براي شهرداري ایجاد نکرده و این امر منوط به انعقاد قرارداد   1



 
 بررسی و پذیرش درخواست دانشجو: مرحله دوم

 .دانشجو توسطبا احتساب تغییرات مد نظر شهرداري ) در دانشگاهمصوب (نهایی زال وارائه پروپ -
 .تخصصی مطالعات و پژوهشبررسی و اعالم نظر نهایی پیرامون پروپوزال و مبلغ حمایت در کارگروه  -

 تصویب و قرارداد: مرحله سوم
 .عقد قرارداد پس از تصویب نهاییو  شهرداريارائه مستندات به شوراي پژوهشی  -
اعمال تغییرات حوزه بهره بردار و ارائه و  اجراي طرح توسط دانشجو حین ارائه گزارشات مستمر و هدفمند -

 .پژوهشگزارشات اصالح شده  به کارشناس مطالعات و 
 .اعالم زمان دفاع پایان نامه به صورت رسمی توسط دانشجو به کارشناس مطالعات و پژوهش و واحد بهره بردار -

 تحویل پایان نامه و پرداخت مبلغ: مرحله چهارم
 )2پایان نامه و ارائه گزارش مدیریتی pdfو  wordفایل  CDارائه یک نسخه از پایان نامه به همراه چهار نسخه از  -
 تنظیم صورتجلسه تحویل پایان نامه و پرداخت مبلغ پایان نامه -
  .و کارگاه هاي مربوط در شهرداري در قالب سمینارارائه نتایج پایان نامه در بخش -

 
 

 واحد مطالعات و پژوهش هاي شهري

 
 

                                            
 .اجراي طرح ئله، روش تحقیق و نتایج کاربردي و پژوهشی حاصل ازسگزارش مدیریتی عبارت است از شرح مختصري از پایان نامه شامل بیان م  2


