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 لعات ي پژيَش شُرداری شیرازاگريٌ مط



 عىًان ردیف

 تزرسی ًاایوٌی سفزُ ّای آب سیزسهیٌی، کارست ٍ لٌات ّای هَجَد در ضْز ضیزاس ٍ ارائِ راّکارّای ػولیاتی 1

 ضیزاستزرسی ٍ تحلیل راُ اًذاسی سیستن ّای ًَیي حول ٍ ًمل ّوگاًی در هحذٍدُ تاریخی ٍ فزٌّگی ضْز  2

 تزرسی ٍ تحلیل راّکارّای دستیاتی تِ استمالل هالی پایذار در ساسهاى هذیزیت حول ٍ ًمل هسافز درٍى ضْزی ضیزاس ٍ حَهِ 3

 تزرسی ٍ تحلیل پذافٌذ غیزػاهل تَلفگاُ ّا، هزاکش هؼایٌِ فٌی ٍ جایگاُ ّای سَخت ضْز ضیزاس 4

 ضْزی تزرسی ٍ تحلیل راّکارّای افشایص ضزیة ایوٌی در هؼاتز 5

 تزرسی ٍ تحلیل راّکارّای افشایص ایوٌی تزدد ػاتزیي پیادُ 6

 )تَسؼِ هثٌی تزحول ًٍمل ّوگاًی( در کالًطْز ضیزاس TOD ارسیاتی ٍ تحلیل 7

 تزرسی ٍ تحلیل تؼییي هَلؼیت ٍ هکاى یاتی پیادُ راُ ّای تالمَُ در کالًطْز ضیزاس 8

 الًطْز ضیزاس تا تَجِ تِ هیشاى تزافیک ضْزیتزرسی ٍ تحلیل تزرسی ٍ تحلیل ساػت ّای کاری در ک 9

 تزرسی ٍ تحلیل تزرسی ٍ تحلیل ًمص رٍاًطٌاسی تزافیک در تخلفات راًٌذگی ضْزی در کالًطْز ضیزاس 11

 تزرسی ٍ تحلیل هٌْذسی ارسش در تماطؼات غیز ّوسطح ضیزاس 11

 هکاًی ًاٍگاى حول ٍ ًمل تار-تِ رٍس رساًی طزح هحذٍدُ سهاًی  12

 هطاغل هشاحن ضْزی ٍ ًیاس سٌجی، اهکاى سٌجی ٍ جاًوایی طزح تفصیلی 13

 هذیزیت تزدد ٍ تخلف اضافِ تار ٍسایل ًملیِ سٌگیي در ًاٍگاى ضْزی 14

 رٍش ّای ساهاًذّی سذ هؼاتز ػوَهی 15

16 
 راّکار ّای کاّص هذت سهاى صذٍر پزٍاًِ ساختواًی ، ػذم خالف ٍ پایاًکار در ضْزداری ضیزاس ٍ تزرسی گلَگاُ ّای ٍضغ

 هَجَد ٍ همایسِ تا ًوًَِ ّای هطاتِ داخلی ٍ خارجی

 تذٍیي اطلس جاهغ فزٌّگی اجتواػی ضْز ضیزاس 17

 ضْز َّضوٌذ گزدضگزی 18

19 
هطالؼات تطثیمی راُ کارّای درآهذ پایذار کالًطْزّای دًیا ٍ ارائِ پیطٌْادّای کارتزدی تِ ضْزداری ضیزاستا تَجِ تِ هحذٍدیت 

 کطَر ّا ٍ ظزفیت ّای لاًًَی هَجَد

 تزرسی ٍ اصالح فزایٌذّای تطخیص ٍ ٍصَل درآهذ هٌطثك تز لَاًیي جاری کطَر 21

 ارائِ الگَی تاهیي درآهذ پایذار تزای هذیزیت ضْزی 21

 تزرسی آثار تَرم تز ػولکزد )درآهذی ٍ ّشیٌِ( ضْزداری ضیزاس 22

  تاثیز تخفیف ّای ًمذی تز درآهذ ضْزداری 23

 درآهذ ضْزداری( -سای ضْزداری ّا)ًظام ّشیٌِتحلیل کارآهذی سیاست ّای درآهذ  24

 تزرسی تاثیز تخفیف ّای ػَارض تز درآهذ ضْزداری 25

 تذٍیي تزًاهِ ّای التصادی ضْز در راستای تزرسی راتطِ تیي هطارکت هزدهی ٍ افشایص درآهذ پایذار در ضْزداری 26

  



 عىًان ردیف

27 
ى هالی هذیزیت ضْزی تا استفادُ اس ظزفیت ّای ضَرای ضٌاسایی ٍ رتثِ تٌذی اتؼاد ًظام درآهذی ضْزداری تِ هٌظَر افشایص تَا

 اسالهی ضْز

 تاثیز طزح ّذفوٌذساسی یاراًِ تز درآهذ ٍ ّشیٌِ ی ضْزداری 28

 ّالاًَى ضْزداری 111ٍ 77تحمك پذیزی درآهذّای پایذار ضْزی تا تکیِ تز ًمص کویسیَى ّای هادُ  29

 ضْزًٍذاىتزرسی ػَاهل هَثز تز هطالثات هؼَق ضْزداری اس  31

 تذٍیي راّکارّای اجزایی ایجاد فزٌّگ اخاللی تز ًگزش هذیزاى در تاهیي هالی تِ هٌظَر ایجاد درآهذّای پایذار 31

 تزرسی درآهذّای ضْزداری اس هٌظز اصلی حاکویت لاًَى 32

 تزرسی تَسیغ ػَایذ حاصل اس لاًَى هالیات تز ارسش افشٍدُ تیي ضْزداری ّا 33

 آهذ سدایی ٍ سزهایِ گذاری اس هحل طزح ّای تَسؼِ ضْزیّای درتیٌی پتاًسیلپیص 34

 همایسِ تَدجِ ّای ّشیٌِ ای  ٍ خذهات توام ضذُ ضْزداری ضیزاس تا سایز کالًطْزّا 35

 همایسِ تْای توام ضذُ خذهات در هٌاطك یاسدُ گاًِ 36

 (.....ری، ضْزساسی ٍ)پسواًذ، فضای سثش، خذهات ضْزی، حفا ضٌاسایی گلَگاُ ّای ّشیٌِ ای تِ تفکیک ًَع خذهت 37

 


