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 بسمه تعالي

 بدون تحقيق ، بدون تعمق و فتح سرزمينهای اتزه فكری ؛ چيه كاری نمي شود کرد .  :« مقام معظم رهبری »

 3194فراخوان مطالعاتي و ژپوهشي سال 
در بخشیهای   پژوهشی  و مطالعیات  دی د   در راستای تحقق اهداف  شهرداری اردبیل ش و مطالعات شهریوهمرکز پژ        

... ضیع    و ت سعه نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری، شهرداری الکترونیک، ت سیعه ررهگیی  و امتعیاش  شیهر    مختلف 

، مراکز آم زش شیال  ،    سسات تحقیقات  و پژوهش ، بدیگ سیله از کلیه م 3194اشالم اول یتهای پژوهش  مص ب سال 

مهت مطالعه و امرای طرحهای پژوهش  ذیل دش ت به هعکیاری می  نعایید . متقاضییان می       ؛ پژوهشیران متخصصی  و 

 از طریق مرامعه به پاییاه اطالع رسان  شیهرداری اردبییل   در قالب ررمت شهرداری ت انگد نسبت به تهیه و ارائه پروپ زال

 اقدام نعایگد . www.ardabilcity.ir شان به ن

  مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقاتی شهرداری اردبیلعناوین اولویتهای 

    000/000/000 )سیقف مبلیپ پیشیگهادی     امکان سنجی راه اندازی خیابان ها و پاساژهای تخصصی در شهر  اردبیه 

 ریال(

 ریال( 000/000/000 ف مبلپ پیشگهادی )سق در شر  اردبی  مناطق شر داران ب ای شايستگی مدل تعیین 

 سیقف مبلیپ پیشیگهادی     در شهر داری اردبیه    اطالعهاتی  ههای  سیستم سازی يکپارچه نوين روشرای ب رسی( 

 ریال( 000/000/000

      مطالعه تطبیقی آموزش ف هنگ شر نشینی در مدارس دولتی و خصوصی شهر  اردبیه  و ارا هه راهکارههای

 ریال( 000/000/310 لپ پیشگهادی )سقف مب متناسب با شر  اردبی 



 

 سیقف   شهر داری  حیطه تحت فعالیترای  يقط از نشاط اجتماعی در شر  اردبی  افزايش راهکارهای ب رسی(

 ریال( 000/000/310 مبلپ پیشگهادی 

   ب رسی و مطالعه پتانسی  های شر  اردبی  در توسعه گ دشگ ی و ارا ه راهکارهای علمی جرت کسب درآمهد

 ریال( 000/000/010 )سقف مبلپ پیشگهادی های گ دشگ ی شر  اردبی   پتانسی از 

 و تخلفات کنت ل ف ايند، زمان کاهش هدف با در شر داری اردبی  پ وانه صدور ف ايندهای مجدد مرندسی 

 ریال( 000/000/010 )سقف مبلپ پیشگهادی  تج به مستندسازی

 ریال( 000/000/310 )سقف مبلپ پیشگهادی  شر  اردبی  ب رسی امکان ايجاد خیابانرای دوستدار پیاده روی در 

  ریال( 000/000/400 )سقف مبلپ پیشگهادی  ط ح مطالعات جامع پرنه بندی آسفالت شر  اردبی 

  سیقف   شهر  اردبیه   در  راهکارهای تشويق شر وندان به استفاده از سیستم های حم  و نق  همگانیب رسی(

 ریال( 000/000/310 مبلپ پیشگهادی 

    ب رسی راهکارهای درآمدزايی پارکرای شر ی در شر  اردبی ، مورد مطالعه: پارکرای اصلی و منطقه ای شهر

 ریال( 000/000/000 )سقف مبلپ پیشگهادی اردبی  

 

 شرایط الزم جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی اشاره شده :

 با م ض ع پژوهش . داشت  مدرک تحصیل  کارشگاس  ارشد و باالتر در رشته مرتبط -3

پایگاا  طالا ر انااشه دارر طا      کیه در   ( proposal ) تکعیل مطالب مگدرج در ررم پیشگهادی پژوهش  -2

 م م د م  باشد . www.ardabilcity.ir به آدرسطا بیل 

 ارسال گردد.  research@ardabilcity.irبه آدرس  pdfکلیه پروپ زالهای مرب طه باید در ررمت 

ضعگاً شهرداری اردبیل  هیچ تعهدی نسبت به ش دت پروپ زالهای ارائه شده نخ اهد داشت. شهرداری اردبیل -1

 متعهد به حفاظت وشدم نشر پروپ زالهای ارائه شده م  باشد.

پژوهشی    ده در کعیتیه هیای تخصصی  و شلعی  و    پس از پایان مهلت تعیی  شده ، پروپ زالهای ارائه گردی -4

و پروپ زالهای  که حد نصاب نعره شلع  الزم را کسب  د اهد گررتم رد ارزیاب  قرار  شهرداری اردبیل

بدیه  اسیت کیه   مهت تص یب نهای  به ش رای پژوهش و مطالعات شهرداری ارسیال د اهید شید.    ،نعایگد

انتخاب مجری و انعقاد هرگ نه قرارداد در زمیگه امیرای طیرم مگی ه بیه تصی یب پروپی زال مرب طیه در        

 ش رای مذک ر است .



 

نظامگامیه پیژوهش و   د امرای طرحهای پژوهش  مذک ر تابع م ارقت نامه و شرایط شع م  قیرارداد  قراردا -1

 مطالعات شهرداری اردبیل و شی ه نامه طرم های پژوهش  شهرداری اردبیل د اهد ب د.

طشجام یک الرح پژوهشه به عنوطن مجر  یا  و الرح پژوهشه به عنوطن هر دخص حقیقه یا حقوقه طمکان  -6

  طا . همکاا اط

 شبادد.  ا ما  ناعت 77بعنوطن مجر  یا همکاا الرح بیش طز   ا الرحراجمع ناعات تحقیق برط  مجریان  -7

هنگام عقد قرطا ط  باید یک فقر  چک تضمینه معا ل بو جه مصوب الرح،  ا  مجر  الرح مصوب  ا -8

دطت به طیشان قرطا  هند که پس طز طتمام الرح و طشجام تعر معاوشت ط طا  و ماله درر طا طختیاا 

 .بازگر طشد  خوطهد دد

شعاره بیشتر با کلیه متقاضیان هعکاری در امرای طرحهای م رد اشاره م  ت انگد مهت اطالع  -9

از کارشگاس  تعاس گررته و اردبیل شهری شهرداریپژوهش و مطالعات  مرکز 540-33733833تلف 

 اطالشات الزم را کسب نعایگد . مرکز)حسی  شکری پ ر(

شهرداری اردبیل تا  و مطالعات شهری مرکز پژوهشسال پروپ زال طرحهای پژوهش  مذک ر به مهلت ار  -30

 .م  باشد 00/0/94تاریخ

 .شهرداری اردبیل در پذیرش یا رد پروپ زالهای پیشگهادی مختار د اهد ب د -33

 از شادصه های مهم داوری پروپ زالها، شرم ددمات بص رت تفضیل  و گام به گام د اهد ب د.  -30

  پذیرش یا شدم پذیرش پروپ زالهای مرب طه از طریق ایعیل د اهد ب د. دریارت، الع رسان  در م رداط  -31

 

 


