فراخىان اولىیت های پژوهشی سال  3131شهرداری شیراز
دس ساعتای اجشای هاهْسیت ُای پژُّؾی ّ تَ هٌظْس تحقق اُذاف ّ تشًاهَ ُای ؽِشداسی ؽیشاص ّ تؼاهل ّ
ُوکاسی تا هتخصصیي ،صاحة ًظشاى ّ پژُّؾگشاى فؼال دس حْصٍ ُای هشتثظ تا هاهْسیتِای ؽِشداسی ؽیشاص تذیي
ّعیلَ فِشعت ػٌاّیي پژُّؾی هْسد ًیاص اػالم ّ اص کلیَ ػالقوٌذاى ّا جذ ؽشایظ دػْت تَ ُوکاسی هی ًوایذ.
ػالقوٌذاى هی تْاًٌذ پظ اص اًتخاب ػٌْاى پژُّؾی دس فِشعت صیش ًغثت تَ تکویل فشم پشّپْصال اقذام ّ دس قالة دّ
فایل  PDF ّ WORDتَ آدسط الکتشًّیکی researchcouncil@eshiraz.irاسعال ًوایٌذ .هِلت اسعال تا تاسیخ  42آتاى
 3535هی تاؽذ .دس صْست توذیذ هِلت دسیافت پیؾٌِادات ،اص طشیق ُویي صفحَ تَ اطالع خْاُذ سعیذ.
الصم تَ رکش اعت ػٌاّیي ّ اّلْیتِای جذیذ تَ طْسهغتوش دس ؽْسای پژُّؾی تصْیة ّ تَ ػٌاّیي فؼال اضافَ هی
ؽْد .پژُّؾگشاى هی تْاًٌذ تا هشاجؼَ دّسٍ ای تَ عایت ؽِشداسی ؽیشاص اص ػٌاّیي جذیذ هطلغ گشدًذ.
پژُّؾگشاى هحتشم تشای کغة اطالػات تیؾتش هی تْاًٌذ تا ؽواسٍ تلفي  223_54567224تواط حاصل فشهایٌذ.
ؽشایظ ػوْهی هجشیاى:




داؽتي حذاقل هذسک کاسؽٌاعی اسؽذ ّ تاالتش
هشتثظ تْدى سؽتَ تحصیلی تا ػٌاّیي پژُّؾی
داؽتي عْاتق پژُّؾی هشتثظ تا اسائَ هغتٌذات
دسیافت فشم پشّپْصال

سدیف

ػٌْاى طشح پژُّؾی

3

تشسعی ّ اسائَ ساُکاسُای ایجاد هٌاتغ دسآهذی پایذاس
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تشسعی هْاًغ جزب ّ اسائَ ساُکاس تشای جزب عشهایَ گزاس دس پشّژٍ ُای ؽِشداسی ؽیشاص
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تشسعی ؽیٍْ ُای تأهیي پشّژٍ ُای ؽِشداسی ؽیشاص ( ّ )Project Financingتؼییي ساُکاسُای تِیٌَ
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آًالیض فیضیکی پغواًذُای عاختواًی (خاک ّ ًخالَ) ؽِش ؽیشاص ّ اهکاى عٌجی اعتفادٍ هجذد ّ
تاصیافت پغواًذ ُای هزکْس
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تشسعی پاساهتش ُای هْثش ّ تِیَ  Planعیغتن رخیشٍ عاصی پغواًذُای تش ّ خؾک دس هثذا ّ جوغ
آّسی ّ هحل ّ اًتقال پغواًذُا تا تْجَ تَ تافت ؽِشی ّ جوؼیت ؽِش ؽیشاص تا افق  32عالَ
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اسصیاتی اثشات صیغت هحیطی عایت دفي پغواًذ ُا ی ؽِش ؽیشاص ّ هطالؼات تغییشات آلْدگی آب ّ
خاک هحل دفي
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ؽٌاعایی ّ اسصیاتی فٌی ّ اجشایی ساُکاسُای کویٌَ عاصی (کاُؼ) تْلیذ پغواًذُای تش ؽِش ؽیشاص
ّ تشسعی پیاهذ ُای هثثت ّ هٌفی ًاؽی اص اجشای آى
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تشسعی ساُکاسُای کاُؼ تْلیذ پغواًذ ُای خؾک ّ ؽٌاعایی هٌاعثتشیي ساحتتشیي ّ کن ُضیٌَ
تشیي ؽیٍْ ُای ًْیي تفکیک اص هثذا پغواًذُای خؾک دس ؽِش ؽیشاص
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طشاحی تِْیَ هٌاعة ّ اعتاًذاسد تشای کاسخاًَ تفکیک صٌؼتی پغواًذ دس هقصذ
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جوغ آّسی ،ؽٌاعایی ،ایجاد کلکغیْى ّ اسصیاتی کوی ّ کیفی گشاط ُای تْهی هٌاعة جایگضیي
چوي

33

تشسعی ّ هؼشفی جاهغ هٌاعة تشیي گًَْ ُای گیاُی فضای عثض ؽیشاص تا تْجَ تَ تحشاى خؾکغالی

34

تشسعی هغائل ّ هؾکالت دسختاى فضای عثض ؽیشاص (دس هْاسد آبُْ ،ا ّ اقلین ،خاک ،تاغثاًی ،آفات ّ
تیواسی ُا)
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تؼییي ًیاص آتی ّ سّػ آتیاسی تِیٌَ تشای گیاُاى غالة فضای عثض ؽِش ؽیشاص
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تَ صساػی هِوتشیي گلِای فصلی ؽِش ؽیشاص
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تشسعی طشح تْلیذ ػلْفَ اص ضایؼات عثضی دس هیذاى هشکضی

