مدرییت ژپوهش و فناوری اهی نوین-شهرداری کاشان
اهم ربانهم اهی رد دست اقدا م سال 1399
ردیف

شرح

عنوان
انجام پروژه تحقیق و تولید محتوای

1

فرهنگی با هدف احیاء هویت ملی و

با همکاری مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشان

محلی نوجوانان کاشانی
با هدف شناسایی مولفه های نقشه فرهنگی شهر کاشان برای برنامه
ریزی هدفمند و اولویت بندی و بهره برداری بهینه از ظرفیت های
2

انعقاد قرارداد مطالعه و تدوین نقشه
فرهنگی شهر کاشان

استراتژیک فرهنگی اجتماعی با هدف نهایی تدوین برنامه و اتخاذ
راهکارهای مناسب در حذف و کاهش آسیب های احتمالی و نهادینه
سازی الگوهای رفتاری متناسب اجتماعی نسبت به ترویج سبگ
زندگی اسالمی ایرانی و احیاء هویت ملی و محلی و ارتقاء فرهنگ
شهروندی

انجام پروژه مطالعه علل آلودگی هوای
3

شهرکاشان و بررسی راهکارهای
کاهش آن

4
5

راه اندازی و رونمایی از سامانه
نظرسنجی شهرداری کاشان
همکاری و تعامل با مرکز پژوهش
شورای شهر

با همکاری پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تهران و دانشگاه
کاشان و علوم پزشکی کاشان
تعریف و اولویت بندی و انجام نظر سنجی های مورد نیاز
جلسات شورای پژوهشی مرکز و سایر امور مربوطه

(راهبردی و توسعه مدیریت شهری،معماری و شهرسازی،حمل و نقل
و ترافیک،اجتماعی فرهنگی و گردشگری،خدمات شهری و محیط
6

تشکیل جلسات اتاق فکر در حوزه های

زیست،مالی و اقتصاد شهری ،ایمنی و مدیریت بحران)

مختلف مدیریت شهری

با هدف شناسایی نیازها و اولویت های مطالعاتی وپژوهشی در آن
حوزه و تولید اسناد راهبردی باالدستی مربوطه با حضور کارشناسان
خبره  ،متخصصان شهری و اساتید دانشگاه.

7
8
9
10

11

افتتاح دفتر بنیاد ملی توسعه فناوری

پیگیری محل استقرار و برگزاری جلسه جهت برنامه ریزی فعالیت

های فرهنگی در کاشان

های دفتر

انجام امور مربوط به پایان نامه های
دانشجویی

بررسی ،تایید  ،انعقاد قرارداد،نظارت و دفاعیه و امورمالی

تکمیل و رونمایی از پرتال جامع

تکمیل مکانیزاسیون کلیه فرآیند ها و دیتابیس های مورد نیاز با

پژوهشی شهرداری کاشان

همکاری حوزه فناوری اطالعات

نظارت و ارزیابی پروژههای مطالعاتی و
پژوهشی
هماهنگی و برنامه ریزی جهت تاسیس
فرهنگسرای دانشجو

کنترل پیشرفتهای حاصله مطابق ضوابط مندرج در قراردادها
با همکاری دانشگاههای شهر و سازمان فرهنگی با هدف توسعه
ارتباط و تعامل با دانشگاهیان و مراکز علمی و فناوری و جلب مشارکت
نخبگانی

نیاز سنجی مستمر و بررسی و تأیید
12

اولویتها

و

عناوین

پروژههای

پژوهشی مورد نیاز شهرداری و

در جهت رعایت یکپارچگی و جلوگیری از اقدامات موازی و اتالف
منابع و ابالغ آن به مشاور یا پیمانکار ذیصالح.

واحدهای تابعه
اجرای مطالعه تدوین سند جامع
13

توسعه گردشگری و برندینگ شهری
کاشان

14
15
16

تدوین و ابالغ نظامنامه کاربست نتایج
مطالعات شهرداری
برگزاری نشست های علمی
تجهیز و راه اندازی کتابخانه جامع

با هدف دسترسی نخبگان و پژوهشگران فعال در حوزه مدیریت

مدیریت شهری

شهری و مدیران و پرسنل شهرداری

