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 7931فراخوان مطالعاتی و ژپوهشی سال  
ّای  هٌذی اص فعالیت سیضی ؿْشی ؿْشداسی اسدتیل دس ساػتای تْشُ هشکض هطالعات ٍ تشًاهِ

 تخصصی دس ساتطِ تا هعضالت ؿْشی ّای ّای علوی ٍ دسیافت سّیافت سیپظٍّـی ٍ تؼط ّوکا

، ّا ٍ داًـگاُ ّای هختلف ؿْشداسی هذیشیت ،ّا هٌاطق، ػاصهاى تاّای تعول آهذُ  ّواٌّگیطثق 

تٌذی ٍ تِ اطالع کلیِ اػاتیذ ٍ پظٍّـگشاى هحتشم  جوع سا 1397ّای پظٍّـی ػال  اٍلَیت

 سػاًذ. هی

آیذ دس صَست  اص کلیِ هحققاى، پظٍّـگشاى ٍ عالقوٌذاى عشصِ تحقیق ٍ پظٍّؾ دعَت تعول هی

پشٍپَصال  15/6/97، حذاکثش تا هَسخِ هطشٍحِتوایل تِ اًجام پظٍّؾ دس ّش کذام اص هَضَعات 

ػایت ٍب اػاع فشهت هَجَد دس لیٌک هشکض هطالعات ٍ تشًاهِ سیضی ؿْشی دس  سا تشخَد 

تِ صَست اسػال یا   Motaleat@ardabilcity.irآدسع پؼت الکتشًٍیکی تِل اسدتیؿْشداسی 

تِ ًـاًی: ؿْشک کَثش تلَک ّفتن سٍتِ سٍی هجتوع ّای هؼکًَی آػواى جٌة ایؼتگاُ  حضَسی

ّای  پایاى هْلت تعییي ؿذُ، پشٍپَصال. پغ اص طثقِ اٍل تحَیل ًوایٌذ 6آتؾ ًـاًی ؿواسُ

هَسد اسصیاتی قشاس خَاّذ  ؿْشیسیضی  هشکض هطالعات ٍ تشًاهِدس کویتِ ّای تخصصی  اسػالی

جْت تصَیة ًْایی تِ  ّایی کِ حذ ًصاب ًوشُ علوی الصم سا کؼة ًوایٌذ، گشفت ٍ پشٍپَصال

  ؿَسای پظٍّؾ اسػال خَاٌّذ ؿذ.

تواع  33583107-9ّای  ؿواسُ تَاًٌذ جْت کؼة اطالعات الصم تا هیکلیِ هتقاضیاى دس ضوي 

ّوچٌیي اطالع سػاًی دس هَسد  اطالعات الصم سا کؼة ًوایٌذ. ،ریشتطص کاسؿٌاػاى ٍ احاصل 

 ّای هشتَطِ اص طشیق ایویل خَاّذ تَد. پزیشؽ یا عذم پزیشؽ پشٍپَصال

 

 

 

 



 شهرداری اردبيل عناوین اولویت اهی ژپوهشی

 ػاهاًذّی تافت فشػَدُ ّؼتِ هشکضی ؿْش اسدتیل تا سٍیکشد تَم گشدی. .1
ّای  گاُ گشی ٍ هـاسکت دس تَاًوٌذػاصی ػکًَت ػٌجی سٍیکشد تؼْیل ٍ اهکاى تشسػی .2

 .ؿْش اسدتیل غیشسػوی
 آٍسی ؿْش اسدتیل تا تأکیذ تش ایوٌی ٍ اهذادسػاًی. تشسػی تاب .3
 تشسػی ٍضع هَجَد فضای ػثض ؿْش اسدتیل ٍ اسائِ ساّکاسّای تَػعِ آى. .4
 ساّکاسّای طشاحی ٍ ػاهاًذّی.ّای ؿْش اسدتیل تا اسائِ  تشسػی ٍ هطالعِ ٍسٍدی .5
 هطالعِ ایجاد سصذخاًِ هذیشیت ؿْشی اسدتیل. .6
اجتواعی ًاؿی اص اجشای طشح ّای تَػعِ ؿْشی دس هٌطقِ ًوًَِ -اسصیاتی اثشات فشٌّگی .7

 ػال اخیش. 5گشدؿگشی ؿَساتیل دس 
 سٍاًی اجتواعی دس ایجاد ٍ حفظ هحیط صیؼت ؿْشی. ؾ عَاهلقًتشسػی  .8
تؼتِ آهَصؿی خاًَادُ تشای پیـگیشی اص گشایؾ ًَجَاًاى تِ هَاد هخذس تذٍیي ٍ اسصیاتی  .9

 ّا دس ؿْش اسدتیل.اى ٍ سٍاًگشد
 .ؿْش اسدتیل دس ی آىٍ آػیة ؿٌاػی خشاتی ّاهعاتش آػفالت  تشسػی ٍضعیت هَجَد .10

تْثَد عولکشد آػفالت هتٌاػة تا ّای ًَیي  ػٌجی اػتفادُ اص تکٌَلَطی اسصیاتی ٍ اهکاى .11

  .اسدتیل اقلین  ؿْش


