
 كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان اصفهان

 6931اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 
 

 مدت عنوان پروژه نام سازمان رديف
مبلغ) ميليون 

 ريال (
 قالب طرح

 اداره کل دامپزشکي 1

ارائه راه کار جهت بررسي عوامل سقط جنين در گله هاي گوسفند و بر استان اصفهان  با رويکرد 
 پيشگيري و کنترل سقط جنين

 پايان نامه 06 شش ماه

 پايان نامه 06 شش ماه بررسي بيماريهاي قارچي در نوزادان زنبور عسل پس از بروز گردو غبار در مراتع مورد بهره برداري

 پايان نامه 06 شش ماه هاي استان اصفهانبررسي عوامل مسبب زمين گيري درگاوداري

2 
اداره کل اوقاف وامور 
 خيريه استان اصفهان

 طرح تحقيقاتي 066 يک سال تدوين سند راهبردي در حوزه فرهنگي متناسب با نيازهاي اجتماعي استان اصفهان

3 

اداره کل ميراث 

فرهنگي، صنايع دستي 

 و گردشگري

 

 

کشاورزي( در استان اصفهان و اگروتوريسم )گردشگري  هاي مستعد و راهبردهاي توسعههنهشناسايي پ

 تدوين تقويم زماني
 طرح تحقيقاتي 066 شش ماه

 يو هنر يدست عيسطح فروش در صنا شيافزاجهت کيکترونلا يابيبازار ستمياستقرار س يسنج امکان
 شهر اصفهان

 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه

 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه تاريخييجاد فضاهاي معرفي تصويري بناهايامکان سنجي ا

 هاي توسعه گردشگريهاي استان اصفهان براساس شاخصسطح بندي شهرستان

 
 طرح تحقيقاتي 036 شش ماه

عيين عوامل موثر برانگيزش منابع انساني وارائه راهکارهاي اجرايي ) مورد مطالعه: اداره ميراث فرهنگي، ت

 اصفهان (شهرصنايع دستي و گردشگري 
 تحقيقاتيطرح  06 شش ماه

 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه هاي روي کرباس از گذشته تا به امروز هاي آسترگيري نقاشي تحليل اسلوب

 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه هاي مردم اصفهان هاي مشترک در افسانه مايه ارزيابي بن

با رويکرد اقتصاد هاي توليد و اشتغال در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بررسي ظرفيت

 مقاومتي
 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه



 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه تدوين مدل راهبردي توسعه گردشگري تاريخي در استان اصفهان

 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه تحليل راهبردي توسعه صادرات صنايع دستي استان اصفهان

 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه روستاهاي نمونه  گردشگري استان اصفهانامکان سنجي مساکن روستايي جهت اقامت گردشگران در 

 

اداره کل ميراث 

فرهنگي، صنايع دستي 

 و گردشگري

 

واکاوي عوامل مؤثر بر بازسازي ديوارنگاره هاي ابنيه مذهبي از منظر مباني نظري مرمت و جامعه شناسي 

 مخاطبان در استان اصفهان
 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه

 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه اصفهان يبناها يکاريکاش ناتيدر تزئ يوانينقوش ح يبررس

 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه طراحي و ساخت صنايع دستي و زيورآالت با الهام از نمونه هاي تاريخي

هاي گردشگري شهر  هاي گردشگري )مورد مطالعه: آژانس رابطه هوش فرهنگي با عملکرد مديران آژانس

 اصفهان(
 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه

 «اصفهان تور»افزار چندزبانه  سازي سيستم نرم طراحي و پياده
 هاي همراه هوشمند و تبلت )راهنماي گردشگران اصفهان( براي تلفن

 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه

 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه استخراج هويت مکاني شهر اصفهان با استفاده از رويکرد کارکردي سيستماتيک

 مطالعه)گردشگري؛ توسعه رويکرد با اصفهان؛ شهر تاريخي مساکن کاربري تغيير سنجي امکان بر تحليلي

 (اصفهان شهرداري 0 منطقه: موردي
 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه

4 
اداره کل پزشکي قانوني 

 استان اصفهان

 طرح تحقيقاتي 06  پزشکي سقط جنين معلول -فقهي -بررسي حقوقي

بررسي پرونده هاي قصور زنان و زايمان مرتبط با زايمان طبيعي ارجاعي به کميسيون هاي پزشکي 

و مقايسه  00/60/0330تا پايان تاريخ  00/60/0333قانوني اصفهان بعد از اجراي نظام سالمت از تاريخ  

 آن با مدت مشابه قبل از آن

 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه

اتوموزوم و جنسي مردانه با ژنهاي مرتبط با خشونت در  (STR)بررسي ارتباط توالي کوتاه تکرار شونده 

 نمونه هاي باقيمانده از صحنه جرم در موارد تجاوز به عنف
 طرح تحقيقاتي 06 

شناسايي پرونده هاي تصادف ساختگي بااستفاده ازدرخت تصميم )موردمطالعه: تصادفات ارجاعي به 

 (0330پزشکي قانوني اصفهان درسه ماهه دوم سال 
 طرح تحقيقاتي 06 شش ماه



5 
، معدن و سازمان صنعت

 تجارت استان اصفهان

 طرح تحقيقاتي 366 ماه 06 بررسي امکان بازيابي فلزات باارزش از باطله هاي صنعتي کشور

با هدف ارائه يک الگوي هاي تصفيه و بازچرخاني پساب توليدي در واحدهاي سنگبري  بررسي روش

 مناسب، کارآمد و دردسترس در کاهش مصرف آب
 طرح تحقيقاتي 006 ماه 8

 طرح تحقيقاتي 006 ماه 00 عوامل موثر بر صادرات مزيتهاي استان اصفهان به روشهاي تجارت الکترونيک

 سازمان بهزيستي 6

 طرح تحقيقاتي 066  هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در جامعه )شهر اصفهان( رنامهارزيابي ضريب نفوذ ب

 طرح تحقيقاتي 006 سه سال آسيب شناسي عدم رعايت اصول و قوانين مناسب سازي

 طرح تحقيقاتي 006 دو سال بررسي اثر بخش راهکارهاي ارتقاي سالمت زنان در محيط کار

 طرح تحقيقاتي 006  سال تحت  پوشش سازمان بهزيستي استان اصفهان01کودکان زير معلوليت در بررسي علل 

 طرح تحقيقاتي 006  بررسي مشکالت سازمان بهزيستي در دولت الکترونيک

 طرح تحقيقاتي 066  سنجش ميزان اثر بخشي برنامه ها و فعاليت هاي سازمان بهزيستي در خصوص ايجاد اشتغال

 راهکارهاي جانشين پروري با تاکيد بر مديريت استعداد در بهزيستي استان اصفهانشناسايي 

 
 طرح تحقيقاتي 006 

  

طراحي مدل و استقرار نظام مستندسازي تجارب مديران و کارکنان در سازمان بهزيستي )محور: 

 الگويابي(
 طرح تحقيقاتي 016 

 طرح تحقيقاتي 006  سازمان بهزيستي)محور:الگويابي(طراحي وتدوين الگوهاي تعالي فرهنگ سازماني در 

مقايسه عملکرد کودکان استفاده کننده از خدمات مهدهاي کودک تحت نظارت سازمان بهزيستي در 

جنبه هاي مختلف رشد با کودکاني که از اين خدمات استفاده نمي کنند در پايه اول ابتدايي بررسي 

 و زمان در سازمان بهزيستي کشور نقش فناوري اطالعات در کاهش هزينه

 طرح تحقيقاتي 006 

7 
اداره کل زندانهاي 

 استان اصفهان
 طرح تحقيقاتي 0066 شش ماه طراحي و ساخت کابين خودرو شهري اعزام و بدرقه زندانيان به مراجع قضائي

  



 اداره کل دامپزشکی استان اصفهان















 اداره کل اوقاف وامور خیریه استان اصفهان



 

دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش 

 ،فناوری و نوآوری استان اصفهان

 باسمه تعالی

 درخواست ،پیشنهاد طرح پژوهشی

REQUEST FOR PROPOSAL(RFP) 

 نام سازمان درخواست کننده: 

اداره کل اوقاف وامور خیریه استان 

 اصفهان

 ی اجتماعی استان اصفهانتدوین سند راهبردی در حوزه فرهنگی متناسب با نیازها   عنوان طرح: .1

هادرحال تجربه تغییرات شدید اقتصادی،فرهنگی وسیاسی  عصرحاضردوره تغییرودگرگونی است وسازمان بیان مساله: .2

 .استمرار حرکت در مسیر اهداف درگروتعادل بین تغییرات وتحوالت باتوسعه منابع است. باشند محیط خود می

به عنوان ارکان اصلی موقوفات در سطح استان  و اهداف بلند فرهنگی  ساجدبقاع متبرکه و مبا توجه به جایگاه مهم 

ای مهم و تأثیرگذار  ای راهبردی در زمینه توسعه همه جانبه آنها مسأله رسد تدوین برنامه به نظر می، اجتماعی پیش روی آنها 

ای همگن برای تهیه  را به عنوان مجموعهبتوان آنها  تا شود های زیاد بقاع سبب می ها و مشابهت خواهد بود. وجود ویژگی

بدین لحاظ در سالهای گذشته تدوین های کالن آنها را تدوین نمود.  صورت متمرکز برنامهه اسنادی راهبردی فرض نموده و ب

( در اولویت طرح های پژوهشی قرار گرفته و تدوین شد. پس 1931( و  بقاع متبرکه)1931اسناد راهبردی در حوزه موقوفات)

ز تدوین این اسناد به عنوان اسناد باال دستی، تدوین سند راهبردی در حوزه فرهنگی استان استان با محور قرار دادن موقوفات ا

)از جنبه تامین منابع غیر دولتی( و بقاع متبرکه )از جنبه تامین فضاهای مناسب فرهنگی و تبدیل بقاع متبرکه به قطب 

 در نظر گرفته شده است.  1931ل فرهنگی( به عنوان اولویت پژوهشی سا

کهه   یا نهیاست. هرگاه و در هر زم شرفتیو پ یتعال ریشرط حرکت در مس نیها مهمتر استفاده از منابع، امکانات و فرصت

هها   به اهداف و آرمهان  لیو حرکت در جهت ن شرفتیامکان پ میخود بصورت کارا و مناسب استفاده کن یها از امکانات و داشته

 خواهد بود.  یشکست حتم صورت نیا ریشده و در غ جادیا زین

ای دولتی است کهه  هدر مباحث فرهنگی پشتوانه اصلی در هر سازمان متولی امور فرهنگی ، بودجه های جاری و سرمایه 

ههد  اگر این بودجه ها با تاخیر پرداخت و یا عدم پرداخت مواجه شود مطمئنا فعالیت های فرهنگی را با چالش جدی روبرو خوا

 ساخت، آنچه در این طرح به آن پرداخته می شود، عدم اتکاء به بودجه های دولتی در تامین نیازهای فرهنگی است .

 شهرفت یدر پ توانهد  یوجود دارد و م یجوامع اسالم گریما و د هنیدر م یاسالم لیکه به جهت فرهنگ اص یاز منابع یکی

بقاع متبرکه و اماکن مذهبی )شامل  .موقوفات و بقاع متبرکه مذهبی است جایگاه  ،کند فایا یینقش بسزا تماعی و فرهنگی جا

مساجد و بقاع متبرکه مذهبی(ماهیتا جزئی از موقوفات است . این اماکن به جهت ظرفیت بهاال و عهدم اتکها بهه سهرمایه ههای       

 دولتی می توانند آثار مهمی در بهبود وضعیت فرهنگی  جامعه داشته باشد. 

بقاع متبرکه و موقوفات  همواره منشاء آثار مهمی بوده  ،در ایران اسالمی اعصار شکوفایی تمدن اسالمی خالل قرون و در

است.یکی از شاخصه های عمده ومهم در اماکن متبرکه مذهبی نقش گردشگری مذهبی و آثار آن در حیات اجتماعی و تبیین 

  فرهنگ اصیل اسالمی شهرها ست.

و برنامه ریزی جهت توسعه منابع ارزشمند این ( 1931( و بقاع متبرکه)1931دی موقوفات )در راستای تکمیل اسناد راهبر

 سرمایه ها، تدوین راهبرد فرهنگی امری ضروری است.

با توجه به نتایج اسناد راهبردی موقوفات و بقاع متبرکه به عنهوان  فرهنگی ی راهبرد یاه که الزم است در بستر برنامه یسؤاالت

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توان یم افتیبه پاسخ آنها دست  تی اسناد باال دس



در همه فعال نمودن آنها  یبرا توان یم ی، چه برنامة جامعاستاندر بقاع متبرکه و موقوفات موجود  تیبا توجه به ظرف •

 ارائه کرد؟ های فرهنگی  حوزه

 داد؟ شیسهم را افزا نیا توان یدارد؟ چگونه مفهان استان اص فرهنگ را در  یامروزه چه سهم بقاع متبرکه و موقوفات  •

بقاع متبرکه و موقوفات چه جایگاهی را در مباحث فرهنگی  در استان ایفا می کند و چگونه می تهوان ایهن جایگهاه را     •

 ارتقاء داد؟

 نمود؟ تیرا تقو نیل به اهداف فرهنگی استانآن در  یو اثرگذاربقاع متبرکه و موقوفات   گاهیجا توان یچگونه م •

نظام در عرصة  یبا اسناد باالدست یچه ارتباط شود، یدر نظر گرفته م بقاع متبرکه یتوسعه و آبادان یکه برا ییها برنامه •

 ساله کشور دارد؟ توسعه پنج یها انداز و برنامه مانند سند چشم فرهنگی

 ست؟یچ استاندر موقوفات و بقاع متبرکه  فرهنگی در  تیظرف یساز فعال یراهکارها •

 فعالیت های فرهنگهی   نةیدر زم ارگان های فرهنگی چه در بخش خصوصی و یا عمومی ها و  موجود سازمان اتیتجرب •

 مورد استفاده قرار داد؟ فرهنگی بقاع متبرکه،مساجد و موقوفاتتوسعة  ریدر مس توان یرا چگونه م

 اهداف اصلی مورد نظر در طرح : .9

از سؤاالت فهو  در   یکیپاسخ  کهی است. مثالً زمانفرهنگی  فرایند، تعیین و تدوین اهداف آینده  نیمرحله در ا مهمترین

 نیا ابد،ی شیافزا ینیشد که سهم مذکور به مقدار مع نیبر ا میمعلوم شد و تصم موقوفات در فعالیت های فرهنگی  مورد سهم 

معظم انقالب  یرهبر اناتیضمن مرور ب دیبا طرحاهداف  نییتع یرا. بردیمورد نظر قرار گ طرحاز اهداف  یکیبه عنوان  تواند یم

 گردد. نییتبفرهنگی نظام، اهداف اوقاف در حوزة  یو اسناد باالدست یاسالم

 برای اجرای این طرح دو هدف کالن و مهم در نظر گرفته می شود:

 هدف کلی : 

اصفهان به منظور ارتقاء نقش و تأثیر آنها تدوین سند راهبردی فرهنگی متناسب با نیازهای روز جامعه استان 

 در توسعه استان

 اهداف فرعی:

 ، قوت، فرصت و تهدید فعالیت های فرهنگی در بقاع متبرکه و مساجد استان نقاط ضعف یابیو ارز نییتع

 توساعه در  مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی بقاع متبرکه و مسااجد   گاهیدر ارتقا جا رگذاریتأث یکارها راه نییتع

 استان

 توسعه فرهنگی  استاندر و مساجد  بقاع متبرکه گاهیجا یمؤثر بر ارتقا یراهبردها یبند تیاولو

 خدمات مورد انتظار در طرح:  .1

شناسائی ظرفیت ها و ابعاد  فرهنگی بقاع متبرکه و تکمیل،تجهیز و راه اندازی مراکز فرهنگی در بقاع متبرکه 

 بدون اتکاء به بودجه های دولتی.



های آن در وضعیت کنونی از نظار درونای و بیرونای از     ها و ضعف وضعیت موجود بقاع متبرکه، قوتسائی شنا

 .دیدگاه فرهنگی 

های کوتاه، میان و بلند مدت در جهت نیل به اهداف استفاده  برنامه ریزی استراتژیک )راهبردی( شامل برنامه

 .رهنگیاز ظرفیت عظیم بقاع متبرکه و مساجد در راستای اهداف ف

های مناسب در جهت ایجاد جایگاه مناساب فرهنگای    تغییرات و اصالحات نهادی الزم برای ایجاد زیر ساخت

 .بقاع متبرکه و مساجد

اجرای این طرح بعد از تدوین اسناد راهبردی موقوفات و  محدودیت های زمانی یا هزینه ای برای انجام طرح: .5

طرح در  3کسال در نظر گرفته شده است تا نتایج حاصل از این بقاع متبرکه به عنوان طرح تکمیلی برای ی

راستای برنامه ریزی مناسب و بهینه در جهت نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته 

 شود.

میلیون ریال پیش بینی شده است، اجرای برنامه های فرهنگی منطبق با اسناد  022هزینه ی تدوین این طرح 

تدوین شده نیازمند هزینه هائی است که با اتکاء به بودجه های غیر دولتی و سرمایه های مردمی راهبردی 

 تامین خواهد شد. 

 

 مشخصات کارشناس پاسخگو در خصوص موضوع طرح:  .6

 عماد کریمی نام نام خانوادگی:

  کارشناس تشکیالت آموزش و تحول اداری عنوان:

 ان اصفهاناداره کل اوقاف و امور خیریه استآدرس:

 fekr1078@yahoo.com:آدرس پست الکترونیکی

 09131679357تلفن:

 

 مجید معمار منتظر  نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:  .1

  معاون مدیریت منابع و پشتیبانی سمت :

 امضاء و تاریخ

به دبیرخانه  industry_off@ui.ac.irیا پست الکترونیکی  09191392110لطفا فرم تکمیل شده فو  را از طریق نمابر 

  09191399132کارگروه آموزش،پژوهش فناوری و نوآوری استان ارسال نمائید.تلفن دبیرخانه: 

mailto:industry_off@ui.ac.ir


 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و

 گردشگری استان اصفهان 
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دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش،
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يتعال باسمه
 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP)  

نام شركت يا سازمان 
  درخواست كننده: 

اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري 

  استان اصفهان
  :طرح عنوان. 1

و راهبردهاي توسعه اگروتوريسم (گردشگري كشاورزي) در استان اصفهان و  شناسايي پهنه هاي مستعد
  تدوين تقويم زماني

  . بيان مسئله: 2
آيد. در دنياي شمار ميصنعت گردشگري به عنوان يكي از بزرگترين و متنوع ترين صنايع در دنيا به 

عنوان يكي از  به رقابتي امروز، صنعت گردشگري يكي از اركان اساسي توسعه كشورها است، و
هاي انكارناپذير اقتصادي و اجتماعي قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته است. بسياري از كشورها  فعاليت

تواند دانند كه مي، اشتغال و توسعه ساختارهاي زيربنايي ميزايياين صنعت را به عنوان منبع اصلي درآمد
  حصولي گردد.  به عنوان يك فعاليت اقتصادي جايگزين يك اقتصاد تك م

است  ١گردشگري كشاورزيباشد، هاي جديد صنعت گردشگري كه بسيار مورد توجه مييكي از شاخه
اي از گردشگري روستايي است كه ارتباط مستقيم با كشاورزي در مناطق روستايي دارد. شاخه كه

دي و طبيعت باشد كه با زمين گرمي Tourismو   Agricultureاگروتوريسم برگرفته از دو كلمه 
گردشگري كشاورزي، نوعي از گردشگري است كه به كشاورزي و زمين گردي رابطه نزديكي دارد. 

اندازهاي زيبايي  عموما از چشممناطق روستايي و نقاطي كه شود كه اين اماكن بيشتر در  زراعي مربوط مي
ان اوقات فراغت و استفاده . در اين نوع گردشگري، گردشگران براي گذرنيز برخوردارند، واقع شده است

گردشگران مدتي را براي گذران د. كنناز مواهب روستاها به مزارع و باغات روستاييان مسافرت مي
كنند و از محصوالت كشاورزي و از  تعطيالت در روستا يا مزرعه با خانواده كشاورزان سپري مي

سته از زندگي ماشيني و شهرنشيني با حضور گردشگران خكنند. به بيان ديگر  هاي آنان استفاده مي اقامتگاه
در مزارع و باغها ضمن آشنايي با محصوالت متنوع كشاورزي و باغي ايام فرح انگيزي را در مزارع 

  د.كشاورزي و باغها گذرانده و ضمن آشنايي با اين محصوالت از آنها تغذيه مي نماين
و از سوي بسياري از هاي خود شده است،  اليتوارد فاز جديدي از فعاگروتوريسم برداري از  اكنون بهره

هر  كشوري مثل هلندكشورهاي دنيا براي جذب توريست مورد توجه قرار گرفته است. براي نمونه در 
كه گردشگران بسياري از كشورهاي مختلف دنيا  هستيم» كيوكن هوف«ساله شاهد برگزاري نمايشگاه گل 

  را جذب ميكند. 
ب و هوايي و دارا بودن روستاهاي بسيار زيبا با محصوالت كشاورزي آنوع كشور ما نيز با توجه به ت

                                                            
1 - Agricultural Tourism 
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 د.فراوان ظرفيتهاي فراواني در جذب توريست ويا به عبارتي مقوله اگروتوريسم دار

دليل دارا بودن شرايط ويژه جغرافيايي، تنوع اقليمي، جاذبه هاي طبيعي، آب و هواي هاستان اصفهان ب
.. ظرفيت هاي فراواني براي توليد انواع محصوالت كشاورزي در مناطق مناسب، خاك حاصلخيز و .

  ت.مختلف دارد كه خود عامل مهمي در جذب گردشگران دوستدار طبيعت اس
هاي زيبا و كم نظير كشاورزي از جمله مزارع پروش گل و دليل برخورداري از جاذبههاستان اصفهان ب

ريزي علمي به قطب گردشگري كشاورزي تواند با مديريت و برنامهگياه و باغات مختلف نظير سيب مي
  در منطقه و كشور تبديل شود. 

ريزي وجود نخواهد داشت. در واقع بدون آگاهي و شناخت پتانسيل ها در هر منطقه، امكان برنامه
ن منطقه دهد تا براساس وضع موجود و تواهاي هر منطقه اين امكان را ميها و ظرفيتشناخت پتانسيل

هاي ها و قابليتدر اين ارتباط بررسي پنانسيلمتناسب با آن توسعه و جهت آن را شناسايي كرد. 
تواند منجر به توسعه گذاري ميهاي مستعد قابل سرمايهاگروتوريستي استان اصفهان و شناسايي پهنه

اطق مستعد اگروتوريسم دست پايدار منطقه گردد. از اين رو الزم است تا به شناخت عميق در رابطه با من
هر پهنه اگروتوريستي مشخص گردد تا  سفر و جذب گردشگر براي زمان مناسب برايبهترين يافت، و 

  تدوين گردد. بهره برداري بهينه از اين توانمنديها برمبناي آن راهكارهاي علمي مناسب براي 
نه هاي متسعد و واجد ارزش په جبا توجه به موارد فوق پژوهش حاضر به دنبال شناخت و استخرا

كاربري اگروتوريسم و تعيين الگوي زماني مناسب براي هر پهنه اگروتوريستي و ارائه راهبردهاي مطلوب 
  باشد.براي توسعه اگروتوريستم در استان اصفهان مي

  
  . اهداف اصلي: 3

 .هاي مستعد توسعه اگروتوريسم در سطح استان اصفهانپهنه بنديو طبقه شناسايي -
  .براي هر پهنه اگروتوريستيگردي سفر و طبيعتزمان مناسب عيين ت -
 .ارائه راهبردهاي عملي توسعه اگروتوريسم در مناطق مستعد توسعه اگروتوريسم -

  
  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4

هاي طبيعت در راستاي برنامه گسترش و توسعه گردشگري در كشور و توجه به قابليت اين پژوهش
اكوتوريستي كشور و همچنين با توجه به اهميت موضوع اگروتوريسم براي سازمان ميراث  گردي و

بر آن است تا ضمن اينكه مناطق داراي ظرفيت گردشگري كشاورزي استان فرهنگي كشور و استان، 
اصفهان را شناسايي و استخراج كند، بهترين زمان مناسب براي سفر را تعيين كند و راهبردهاي مطلوب 

نتايج بدست آمده براي سازمان ميراث ي توسعه گردشگري كشاورزي در استان اصفهان را ارائه نمايد. برا
توانند اقدام فرهنگي و گردشگري استان كاربردي بوده و در راستاي توسعه اگروتوريسم در استان مي
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  نمايند.
  
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  100اه و سقف مبلغ پرداختي حداكثر زمان شش م
 

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6
  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:
  وهي.اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژ:آدرس: اصفهان 

  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 
 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

 15/5/96امضا و تاريخ: 

  

  

 



  

دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش، 
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يباسمهتعال
 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP)  

  نام شركت يا سازمان درخواست كننده: 
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستس و گردشگري 

  استان اصفهان 
  

   شهر اصفهان يو هنر يدست عيسطح فروش در صنا شيجهت افزا كيكترونلا يابيبازار ستمياستقرار س يسنج امكان:طرح عنوان. 1

  . بيان مسئله: 2
پوشي از اين  ها و كشورها را به چالش طلبيده است و چشم خصوص در حوزه تكنولوژي دو خصيصه مهم عصر حاضر بوده كه سازمان توسعه اقتصادي و تغييرات بسيار سريع به

هاي موفق و كارآمد ). امروزه حضور در بازارهاي جهاني به كمك شيوه1389(كشفي بناب، ها يا كشورهاي موردنظر را در پي خواهد داشت ماندن سازمانتحوالت، عقب 
هاي المللي كنوني به لحاظ پيشرفت بينهاي تطبيق با نظام كشد، ازجمله ضرورتاي از توانمندي اقتصادي كشورها را به تصوير ميهاي الكترونيكي كه خود، جلوهخصوص شيوه به

  ).1،2013(صالحيهاي اقتصادي و صنعتي آن استحاصله در عرصه
اي از تعامالت تجاري را  وكار و مشتريان شده است و سهم عمده يكي از كاربردهاي موجود در فضاي مجازي، تجارت الكترونيك است كه موجب تحولي شگرف در روابط كسب

  ).1392ه است(ترابي و زماني، به خود اختصاص داد
  .عنوان نماينده هنر اصيل قوم ايراني در جهان معرفي شده است هاي متمادي بهدستي اصفهان در طول قرن صنايع

كالني صرف سيستم  هاي دستي است. تمام محصوالت تجاري از سيستم توزيع برخوردارند و هزينه ترين مشكل در اين صنعت در شيوه توزيع صنايعشايد بتوان گفت اصلي
نداشتن سيستم  به خاطرآوري خوبي براي كشور داشته باشد از اين موضوع مستثني بود و تواند ارزدستي و هنري كه مي صنايع آنكهكنند حال بازاريابي، توزيع و فروش خود مي

آن توزيع و  تبع بهجارت الكترونيك در اين صنعت به جهت تبليغات و بازاريابي مناسب و المللي وجهاني اين صنعت، لزوم ورود ت بازاريابي و توزيع خوب و با توجه به مشتريان بين
دستي و هنري اصفهان از  شود.لذا در اين پژوهش سعي بر آن خواهد شد به بررسي ابعاد مختلف استقرار تجارت الكترونيك در فروش صنايعاحساس مي شيازپ شيبفروش بهتر 

شود و با ارائه راهكارهايي دستي و هنري اصفهان پرداخته  از خبرگان در فروش صنايع سؤالاي و هاي اين ابعاد در قالب پرسشنامهديدگاه كارشناسان پرداخته شود و با طرح شاخص
استفاده خواهد شد در اين مدل  3و رامسي 2دستي وهنري اصفهان كمك نمايد.به جهت تحقق اين موضوع از مدل جاوالگي به استقرار تجارت الكترونيك در فروش صنايع

سنجي قرار خواهد  طور جداگانه مورد بررسي و امكان بهيدگاه كارشناسان از ددستي اصفهان  هاي فني، تجاري، قانوني، و فرهنگي و اجتماعي در صنعت فروش صنايع زيرساخت
  گرفت.

  . اهداف اصلي: 3
فني، تجاري، (در هر يك از ابعاد دستي و هنري شهر اصفهان از ديدگاه كارشناسان وجود دارد. امكان استقرار سيستم بازاريابي الكترونيك جهت افزايش سطح فروش در صنايع-

 )نگي و اجتماعيقانوني، و فره

دستي و هنري شهر اصفهان از ديدگاه كارشناسان  بر  سنجي استقرار سيستم بازاريابي الكترونيك جهت افزايش سطح فروش در صنايع بين ديدگاه پاسخگويان در نمرات امكان -
  اساس عوامل دموگرافيك (سن، تحصيالت) تفاوت وجود دارد.

  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4
  اد زمينه هاي فروش و صادرات صنايع دستي در داخل و خارج از كشور ايج -
  ايجاد تغييرات ملموس در بازار عرضه و تقاضاي صنايع دستي.   -
  
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 
 

  پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: . مشخصات كارشناس 6
  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:
  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 

  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 
 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

                                                            
1
salehi  

2
Javalgi  

3
Ramsey  



  15/5/96امضا و تاريخ: 
 
  



  

  

دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش،
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يباسمهتعال
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP)  

نام شركت يا سازمان 
  درخواست كننده: 

  
اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري 

  استان اصفهان
  :عنوانطرح. 1

  امكان سنجي ايجاد فضاهاي معرفي تصويري بناهاي تاريخي 
  
  . بيان مسئله: 2

بخش بسياري از دانش مربوط به هر اثر، بخش ناملموس آن، شامل انگيزه ها، زمينه ي ايجاد اثر، روش هاي سـاخت، تاريخچـه ي پيـدايش    
اسـت. بسـياري از ايـن مـوارد بـا ديـدن يـك بنـا، قابـل درك و          هنرها و صنعت هاي مربوط به آن اثر در گذر زمان و مسائلي از اين دست، 

شـامل  اكثر اطالعاتي مربوط به معرفي بناهـا،   برداشت نيست و اين بخش مهم، همواره دور از دسترس مخاطبان و بازديدكنندگان قرار دارد.
در  انتقال اين دانش پنهان، استفاده شده اسـت؛ اطالعات شنيداري و يا متني صرف است و كمتر از تصويرهاي قابل توجه، گيرا و گويا براي 

و همواره سواالت زيـادي در ذهـن آن هـا نسـبت بـه چرايـي ارزش هـاي هنـري،          برقرار نمي كنند ، ارتباطي با آننتيجه بسياري از مخاطبان
هـاي حفاظـت از ايـن آثـار،     فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و غيره ي يك اثر و يا چگونگي ايجاد آن، باقي مـي مانـد. يكـي از بهتـرين روش     

است و بايد با اتخاذ تصميم هـاي صـحيح و اسـتفاده از روش هـاي متناسـب،      مردم يك جامعه نسبت به داشته هايشان افزايش سطح آگاهي 
  زمينه ي افزايش اين آگاهي را فراهم ساخت.

  
  . اهداف اصلي: 3
  ستفاده از روش هاي تصويريدر آن ها به وسيله ي او دانش هاي پنهان  بناهاي تاريخي معرفي هر چه بهتر و بيشتر. 1
  اين آثار افزايش عالقه و آگاهي مردم نسبت به ارزش هاي مختلف ملموس و ناملموس. 2
  . رونق گردشگري تاريخي 3
  
  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4
  افزايش جذب گردشگران خارجي و كمك بهمكان معرفي و تبليغ بهتر بخش مهمي از ميراث فرهنگي كشور به جهانيان ا. 1
  كمك به حفظ اين بناهاي ارزشمند به وسيله ي ايجاد تعامل و ارتباط بين مردم و اين بناها. 2
  زمينه ي همكاري مستقيم و غير مستقيم آن ها در حفاظت از اين بناها ايجاد افزايش عالقه، آگاهي و شناخت مردم،.3
  م نسبت به دستاوردهاي فرهنگي كشورسربلندي در مردو افزايش احساس رضايت  .4
  
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 
 

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6
  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:
  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 



  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 
 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 

  

  

 



  دبيرخانه كارگروه آموزش،
پژوهش، فناوري و نوآوري 

  استاناصفهان

  باسمه تعالي
  

  درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي
REQUEST FOR PROPOSAL 

(RFP) 

نام شركت يا سازمان درخواست 
  كننده:

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان 

 اصفهان
  
  

 عنوان طرح:-1

  هاي توسعه گردشگرياستان اصفهان براساس شاخصهاي سطح بندي شهرستان
  
  

  بيان مسئله:-2
 ICOM andاقتصاد بزرگ در جهان است( نيسومهاي اقتصادي و در واقع ترين بخشصنعت گردشگري يكي از مهم

WFFM/FMAM, 2007( گذاريسرمايه كه داشته برآن را جهان ازكشورهاي بسياري آن، فراوان درآمدزايي لحاظ و امروزه به 
 ضريب از گيري بهره و خود خاص ازمكانيسم استفاده با گردشگري.)Tremblay, 2006( دهند اختصاص بخش اين به را زيادي
 نگهداشتن متوازن و ملي ناخالص توليد فزايش ملي،ا درآمدهاي مجدد جديد،توزيع شغلي هايدرايجادفرصت تواندمي تكاثري
صنعت هم از  ني).ا1390 وسيدابوسعيدي، مشيري( بگذارد برجا ايعمده مثبت تاثيرات مختلف هايبخش اقتصادي تركيب

بر اقتصاد مناطق  يشگرف راتيتاث ،يشغل يهافرصت شيدر افزا ميمستق ريو غ ميمستق راتيو هم از جنبه تاث ييزاجنبه اشتغال
بر فرهنگ منطقه موجبات رشد  يو افراد بوم سميمتقابل تور راتيبا توجه به تاث ي نيزاز جنبه اجتماع عالوه بر اين،دارد. 
  خواهد شد. يفرهنگ

كند و يم عتياز مردم را متوجه طب ياديز يعده ،يشهر هاييو تراكم موجود در زندگ يدگيچيپالزم به ذكر است كه معموال 
 ،ياقتصاد ديتواند در كنار فوايامر م ني. ادنريگيمورد توجه قرار م شتريباشند، ب التريبا هايتوان يدارا كهيمناطق ان،يم نيدر ا

 ليدل نيهم به).1382 زاده،ين را برهم زند(علآشده و چرخه موزون  عتيدر طب يسبب بروز مشكالت ،يفرهنگ يو حت ياجتماع
است، لذا  شيمنابع همواره رو به افزا نيدر استفاده از ا يتمدن انسان يازمنديغالبا محدودند و ن عتيكه منابع در طب ييجاو ازآن

 امري هااز آن نياستفاده مراجع زانيمنبع و م كييفرجگاهت تيقابل نيتوازن مطلوب ب بهمنظوربرقراريمناسب  يارائه راهكارها
همچنين رتبه  ).1383زاده،  عيدهد (شفيم ليرا تشك يمنابع تفرجگاه يستميس يهايزيرمهم بوده و اساس برنامه اريبس

هايزود بازده به منظور برقراري تعادل و توازن گذاريبندي مناطق مناسب توسعه گردشگري و تعيين مناطق ارجح جهت سرمايه
هاي مجاور يك استان و تحقق اهداف توسعه پايدار و برنامه ريزي و مديريت درخور به لحاظ توسعه گردشگري در بين شهرستان

  رسد. ها ضروري به نظر ميهاي آنها و قابليته با ظرفيتو شايسته مناطق با توج
هاي ها و توزيع متوازن فعاليتهاي يك استان و توسعه زيرساختالزم به ذكر است كه برقراري تعادل و توازن بين شهرستان

گردشگري و شناسايي قانون اساسي است. به همين دليل رتبه بندي مناطق  48اقتصادي بين مناطق مختلف، از اهداف اصل 
  رسد.هاي آتي  يك منطقه ضروري به نظر ميها جهت برنامه ريزيميزان برخورداري آن

سطح بندي نواحي گردشگري معياري براي تعيين مركزيت و همچنين تعيين زيرساخت هاي موردنياز و تعديل نابرابري بين 
فقدان رتبه بندي، سطح بندي و به دنبال آن توزيع ) و 1390؛ شماعي و موسي وند، 93نواحي است (كالنتري و ملك، 

-هاي بنيادي و مشهودي است كه در بسياري از مطالعات و طرحنامتناسب زيرساخت ها و خدمات گردشگري از جمله كاستي

  ). 1390هاي توسعه صنعت گردشگري در كشور ما ملموس است (غفاري و همكاران، 



رارگيري در مركزيت كشور موقعيت ممتازي به لحاظ دسترسي دارد و همچنين به از آن جايي كه استان اصفهان به لحاظ ق
هاي اين استان كه قابليت بسيار لحاظ غناي تاريخي و فرهنگي در سطح كشور رتبه نخست را داراست، سطح بندي شهرستان

  بااليي به لحاظ جذب گردشگر داخلي و خارجي دارد، از اهميت بسيار بااليي برخوردار است.
ترين روش است؛ هاي گوناگون متداولهاي مختلف در زمينهبه منظور سطح بندي نواحي مختلف گردشگري، استفاده از شاخص

هايي كه بتوانند تمام ابعاد توسعه گردشگري اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مديريتي، محيط زيستي و.... را شامل شاخص
هاي توسعه اطق مطالعاتي باشند. ذكر اين نكته قابل توجه است كه اجراي طرحشوند و بهترين معرف جهت رتبه بندي من

گردشگري در مراحل مختلف همچون انتخاب و تعيين محل، ايجاد امكانات و تاسيسات زيربنايي در رابطه با محيط است. محيط 
كند. محيط بسياري از جاذبه ها ميبه عنوان ركن اصلي جريان گردشگري در تبلور فضايي براي جذب گردشگر نقش مهمي ايفا 

دهد، اين در حالي كه است كه پيشبرد توسعه جريان گردشگري خود به كيفيت محيط مورد بازديد بستگي دارد را شكل مي
هاي طبيعي و محيط زيستي در زمينه توسعه گردشگري در كنار جديدترين ).  لذا كاربرد شاخص1390(غفاري و همكاران، 
  آيد.لمللي گردشگري در اين تحقيق، از نقاط قوت اين طرح به شمار ميشاخص هاي بين ا

هاي تصميم گيري چندمعياره ها روشهاي زيادي جهت رتبه بندي و سطح بندي مناطق وجود دارد كه جديدترين آنتكنيك 
هاي توسعه گردشگري صهستند. در رابطه با سطح بندي، مطالعات اندكي صورت گرفته كه در آن ها به طور خاص نيز به شاخ

هاي گيري جديد به سطح بندي شهرستاناشاره نشده است. تحقيق حاضر در نظر دارد كه با استفاده از تكنيك هاي تصميم
  هاي توسعه گردشگري بپردازد.استان اصفهان به لحاظ جديدترين و كليدي ترين شاخص

  
 اهداف اصلي مورد نظر در طرح:-3
ي، مديريتي و محيط زيستي جهت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگترين شاخصبكارگيري مهمها و بررسي جامع شاخص-1

 هاي استان اصفهانبندي دقيق شهرستانسطح

 دارا عليرغم كه درنواحي هازيرساخت توسعه براي گردشگري توسعه لحاظ به مطالعه مورد مناطق وضعف قوت نقاط شناسايي-2
  هانابرابري تعديل درجهت اند يافته پتانسيل،كمترتوسعه بودن

 گيريتصميم هايتكنيك از استفاده با گردشگري توسعه هايشاخص اساس بر اصفهان استان هايشهرستان بندي سطح-3
  . چندمعياره

  
 خدمات مورد انتظار در طرح:-4
فرهنگي، مديريتي و محيط زيستي به صورت جداگانه و -ها به لحاظ معيارهاي اقتصادي، اجتماعيرتبه بندي شهرستان-1

 همچنين به طور كلي به لحاظ تمامي معيارهاي انتخاب شده جهت سطح بندي نهايي 

 هاي استان اصفهان ارائه راهكارهايي جهت گسترش توسعه گردشگري در شهرستان-2

  (GIS)هاي استان اصفهان با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي شهرستانتهيه نقشه ميزان برخورداري -3
  
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  130حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 
 

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6
  زين مرادي فرنام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:



  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 
  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 

 32235117تلفن:

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 

 



  

  

دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش، 
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يتعالباسمه
 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP) 

  نام شركت يا سازمان درخواست كننده: 
  
  

  :طرح عنوان. 1
  تحليل اسلوب هاي آسترگيري نقاشي هاي روي كرباس از گذشته تا به امروز

  
  . بيان مسئله: 2

روغن روي كرباس به وسيله تاجران رسيم كه نقاشي رنگروغن در ايران را ريشه يابي كنيم، به اين نكته مياگر بخواهيم تاريخچه حضور نقاشي رنگ
كردند، همواره تنوع و  غربي، مهاجران ارمني و هنرآموزاني كه تحت تعليم استادكاران غربي آموزش ديده بودند، جايگاه خويش را در ايران پيدا

ي طوالني در ايران (به نسبت رواج آن در اروپا) ندارد و روغن پيشينهشود. از آنجايي كه تكنيك رنگ ها ديده مي ها و مواد در آن گوناگوني تكنيك
  ن دور از انتظار نيست. هاي ناشي از آ هاي تكنيكي و آسيب باشد؛ در نتيجه وجود ضعف ي آن در ايران محدود به سه سده اخير مي سابقه

هاي آسترگيري سنتي و در اين پژوهش ضمن ارائه راهكارهاي حفاظتي و مرمتي پيرامون آثار نقاشي تاريخي آسترگيري شده، سعي در بررسي تكنيك
روغن ايراني و حفظ تابلوهاي رنگپذير بودن باشد؛ تا بتوان با توجه به ماهيت آسيبهاي آسترگيري نوين و بهينه ميها و معرفي روشمضررات آن

  اصالت آن، سالمتي اين گونه آثار تضمين گردد.
  
 . اهداف اصلي: 3

  شناسايي آسيب هاي ناشي از آسترگيري سنتي در تابلوهاي نقاشي رنگ روغن روي كرباس.  -
  ه به شيوه سنتي. ارائه راهكار برخورد حفاظتي و مرمتي بهينه در مورد آثار نقاشي سه پايه اي آسترگيري شد -
  رسيدن به روش هاي بهينه جهت جايگزين هاي مختلف براي آسترگيري هاي سنتي در نقاشي هاي ايراني. -
  رسيدن به روش هاي بهينه در جدايش آسترگيري هاي قبلي نقاشي هاي سه پايه اي.  -
  رسيدن به روش هاي پاكسازي بقاياي چسب ها و مواد مرمتي در تابلوهاي نقاشي.  -
  
  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4
آن ها و معرفي روش هاي آسترگيري نوين و بهينه، است؛ تا بتوان با توجه به  ويژگي هايسنتي و  پي بررسي تكنيك هاي آسترگيري پژوهشگر در •

، تا داد راهكار حفاظتي و مرمتي مناسب و صحيح جهت آسترگيري مجدد اين گونه آثار ارائه بودن تابلوهاي رنگ روغن ايرانيماهيت آسيب پذير 
  سالمتي آن ها تضمين گردد. 

ين حفاظتگران با مطالعه راهكارهاي پژوهشي پژوهشگران و بهره مندي از آن ها مي توانند در ادامه ي پژوهش هاي خود راهكارهاي جديدتري در ا •
  و ارائه دهند. زمينه در نظر گرفته

  رو بهترين روش را انتخاب كنند.  دانشجويان با مطالعه اين گونه راهكارها، سطح علمي خود را در زمينه ي مرمت باال ببرند و در مرمت هاي پيش • 

  موزه ها ايجاد و مديريت كنند.موزه داران با در نظر گرفتن ماهيت تابلوها، شرايط نگهداري، ارائه، نمايش و امنيت اين آثار را در مجموعه ها و  •

  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 

  

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6

  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:

  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 



  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 

 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي تكميل كننده فرم:  . نام و نام خانوادگي7

  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

  15/5/96امضا و تاريخ: 

 

  



  

  

دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش، 
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يتعالباسمه
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP) 

  نام شركت يا سازمان درخواست كننده: 
  
  

  :طرح عنوان. 1
  

  اصفهان مردم هاي افسانه در مشترك هاي مايه بن ارزيابي
  . بيان مسئله: 2
  

كه بخشي مهم از فرهنگ عامه است و شوربختانه هنوز هيچ يك از آنها به ثبت ملي  پردازد مي اصفهان مردم تر شده شناخته هاي افسانه ارزيابي به كنوني، پژوهش
 سنجش اين ي دستمايه كه هايي اسطوره. بسنجيم كهن هاي اسطوره با را آنها ي مايه درون و آورده گرد را ها افسانه اين كوشيد خواهيم كه گونه بدين ؛اند نرسيده
 هندو هاي اسطوره دوم، گام در. شوند گرفته نظر در هايي افسانه چنين گيري شكل بستر نخستين همچون توانند مي كه اند ايراني هاي اسطوره گام، نخستين در هستند،
 هاي اسطوره با اصفهان هاي افسانه خانوادگي هم ترتيب، بدين. اند خانواده هم ها، افسانه اين نخست ي زمينه با كه گرفت خواهند قرار سنجي هم و پژوهش كانونِ اروپايي
 فرهنگ در اصفهان كانونيِ جايگاه هم و يافت خواهيم دست ها افسانه اين تنظيم و نويسش تاريخِ بودنِ كهن به هم آن ي نتيجه در كه شد، خواهد اثبات ايراني
  .دش خواهد تر روشن ملي ي عاميانه

  . اهداف اصلي: 3
  

ها فراهم  ، تا مقدمات ثبت ملي اين افسانهدهد انجام آنها ساختمان بر شناختي اسطوره تحليلي و آورده گرد را اصفهان مردم كهن هاي افسانه كوشد مي كنوني پژوهش
 روشن را ها افسانه اين ايراني خاستگاه و بودن كهن سويي، از تحليل، اين رود مي اميد هستند، ناملموس فرهنگي ميراث از ارزنده بخشي ها افسانه كه اين به نظر. شود
 اين كه است اميدوار پژوهشگر. بگذارد پيش در پيشينيان ي انديشه ساختمان شناخت براي كليدي چون را ها افسانه اين پركاربرد الگوهاي ديگر، سوي از و كند

  .باشد ايران و اصفهان در كهن هاي افسانه ي مايه درون از شناختي اسطوره هاي تحليل بر سرآغازي چون پژوهش،
  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4
  

  ها و مراكز اسنادي در اصفهان هاي الزم جهت دسترسي به كتابخانه پشتيباني
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 
  
  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6

  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 
  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:

  ريزي و آينده پژوهي.اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه :آدرس: اصفهان 
  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 

 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 
  



خانه كارگروه آموزش، پژوهش،دبير
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يباسمهتعال
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR 
PROPOSAL(RFP)  

نام شركت يا سازمان 
  كننده: درخواست

اداره كل ميراث فرهنگي، 
  صنايع دستي و گردشگري 

  عنوانطرح. 1
  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با رويكرد اقتصاد مقاومتي حوزهدر  و اشتغال هاي توليدبررسي ظرفيت

  
  . بيان مسئله2

كشورها منفي جهاني شدن بر اقتصاد  تبعاتگسترده شدن  تر شدن كشورهاي در حال توسعه به جريانات كالن اقتصادي،وابسته امروزه
 رويكردهاي برخي از كشورها به سمت بر عليه برخي از كشورها باعث شده است تا هاي اقتصادي جهانقدرت جانبهيك هايتحريمو

 "هاي كلي اقتصادي مقاومتيسياست"اقتصاد مقاومتي يكي از اين رويكردهاست كه با ابالغ  .كنندزا و خوداتكا حركت اقتصاد درون
اين رويكرد اقتصادي با دي كشور تبديل شده است. اقتصا به گفتمان راهبردي غالب در حوزه 92توسط مقام معظم رهبري در سال 

هاي هاي كشور و با ايجاد فضايي مبتني بر توليد و اشتغال داخلي، شوكالمللي و اتكا به استعدادها و توانهاي فشار بينتشخيص حوزه
  كند. اثر ميمحيط خارجي اقتصاد را بي

اند كه به طور مستقيم يا ها موظف شدهي مختلف دولتي، اين سازمانهاهاي اقتصاد مقاومتي به سازماناز زمان ابالغ سياست
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و فراهم بياورند.  و اشتغال هاي مشاركت حداكثري جامعه را در توليد داخليغيرمستقيم زمينه

 و نقش توليدرتي و عدم برخورداري از آموزشي، تحققيقاتي و نظا رسالت علي رغم داشتنكه  هاستاين سازمانيكي از  گردشگري
اين سازمان از نظر ساختاري، داراي سه بخش را در خود جاي داده است. هاي شغلي و فعاليتيطيف وسيعي از رستهمستقيم، درآمدزايي

رخوردار هستند. از توان بااليي در توليد و اشتغال ب هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است كه هر كدامفعاليتي در حوزه
سازي اين معاونت در توانمندسازي و آموزش نيروهاي واجد شرايط هاي اصلي اين سازمان در حوزه ميراث فرهنگي ظرفيتيكي از توان

كاري و گنبدزني زني، آينههاي آموزش مرمت و حفاظت از بناهاي تاريخي و فرهنگي جهت ايجاد مشاغلي نظير طاقاست. ايجاد كارگاه
هاي اين سازمان است كه نقش مهمي در افزايش صادرات كشور از رود. گردشگري از ديگر معاونتبه شمار مي هااين توانمندي هجمل از

 1395طريق ورود گردشگران مناطق مختلف جهان بر عهده دارد. سهم هشت ميليارد دالري گردشگري از بازار صادرات كشور در سال 
ها و هاي مسافر، هتلهاي بومگردي، خانههاي گردشگري روستايي، اقامتگاهگر اشتغال در بخششاهدي بر اين مدعاست. از طرف دي
رود. معاونت صنايع هاي اين معاونت در اشتغال و توليد در راستاي اقتصاد مقاومتي به شمار ميراهنمايان گردشگري از ديگر نقش

نظير صنايع دستي در دشگري كشور است كه با توجه به گستردگي كمزاترين بخش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع و گردستي اشتغال
تواند سهم بسيار بزرگي از صادرات داخلي را به خود اختصاص داده و طيف وسيعي از جمعيت فعال كشور را به سمت اشتغال كشور مي

  سوق دهد. 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان با هاي اشتغال و توليد در اداره كل ميراث بررسي ظرفيتهدف اصلي اين مطالعه 
در راستاي عملياتي كردن  مذكورسازمان  كاري فرآيندهايهاي بالقوه موجود در است. در همين راستا توان رويكرد اقتصاد مقاومتي

مورد تدقيق ن اقتصاد مقاومتيهاي كالبا سياست مورد بررسي قرار گرفته و ساز و كار تطبيق اين فرآيندهااومتي هاي اقتصاد مقسياست
  گيرد.  قرار مي

  
  . اهداف اصلي3

هاي اشتغال و توليد در اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان با رويكرد اقتصاد بررسي ظرفيتالف. 
  مقاومتي

هاي كلي گردشگري استان اصفهان با سياستب. بررسي ميزان انطباق فرآيندهاي كاري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
  اقتصادي مقاومتي 

  
  خدمات مورد انتظار در طرح. 4

هاي توليد و اشتغال در اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان با رويكرد اقتصاد بررسي ظرفيتالف. 



  مقاومتي
  
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 
 

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6
  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:
  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 

  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 
 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي ان: سمت در شركت يا سازم

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 
  

  

  



  

  

دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش،
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يباسمهتعال
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP)  

نام شركت يا سازمان 
  درخواست كننده: 

، ميراث فرهنگياداره كل 
 صنايع دستي و گردشگري

  استان اصفهان
  

توسعه گردشگری تاريخی در استانتدوين مدل  راهبردی :عنوانطرح. 1 -1

  اصفهان
  
  . بيان مسئله: 2

 آن اقتصادي مختلف هاي فعاليت و ها بخش در گذاري سرمايه نيازمند كشوري هر در اقتصادي توسعه

 اشتغال، گسترش انتظار توان نمي ، روبنايي و بنايي زير هاي طرح در گذاري سرمايه بدون و است كشور

 ،تمايل هانج كشورهاي از بسياري امروزه ، مهم اين تحقق براي . داشت را اقتصادي رفاه و توليد

 گردشگري هاي زيرساخت در گذاري سرمايه . اند كرده پيدا خارجي هاي سرمايه جذب به شديدي

 بدين مناسب هاي راه از گردشگر،يكي جذب منظور به اي منطقه بالقوه هاي توان از استفاده و تاريخي

 تقويت در بسزايي اقتصادي،تاثير هاي فعاليت مجموعه عنوان به تاريخي گردشگري توسعه است. منظور

 گردشگري اينكه از جوامع آگاهي ).108:88زاده، زاده،آقاسي دارد(ابراهيم جوامع اقتصادي هاي بنيان

 شده باعث ميدهد قرار كشور يك اقتصاد اختيار در اي مالحظه قابل و مناسب بسيار ارزي درآمد منبع

 عنوان به و كند پيدا فرهنگي و ياجتماعي،اقتصاد ابعاد در گسترده بسيار مفهومي گردشگري كه است

  ).1384مجيدي، و پاشا شود(طهماسبي تلقي صنعت يك

 توسعه و خصوصي بخش ،رشد درآمد،اشتغال اصلي منبع عنوان به را پويا صنعت اين كشورها از بسياري

 عنوان به گردشگري حاضر حال در شود. مي نيز فرهنگي تبادالت باعث كه دانند مي زيربنايي ساختار



 جمله از منافعي كه .)1386است(كاظمي شده ناميده جهان خدماتي صنعت ترين تردهگس

 اجتماعي رفاه زيست،بهبود محيط دولت،حفظ هاي درآمد اشتغال،افزايش افزايش،ارزآوري،ايجاد

 از بسياري اين بر دارد.افزون همراه به را بومي فرهنگ تقويت و فرهنگي ،تبادل فرهنگي ميراث ،حفظ

 اين كنند. مي ياد پايدار توسعه اصلي ركن عنوان به صنعت اين از نيز توسعه سياستگزاران و انريز برنامه

 و منافع پيش از بيش افزايش پي در فشرده و نزديك رقابتي الملل بين سطح در است شده باعث مهم

 گردشگري صنعت توسعه كه داشت توجه بايد آيد. وجود به گردشگري فعاليتهاي از خاص عوايد

 منابع ،محدوديت باال بيكاري همچون معضالتي با كه توسعه حال در كشورهاي براي ويژه به اريخيت

 ساختار اينكه به توجه با است. برخوردار بيشتري اهميت از اند مواجه محصولي تك اقتصاد و ارزي

 نفتي امددر و نفت صادرات به متكي شدت به نفتي منابع از برداري بهره و اكتشاف از بعد ايران اقتصادي

 هاي سياست اتخاذ و وضعيت اين از خروج براي گرفته صورت هاي تالش و است بوده آن از حاصل

 و پايدار و جانبه همه اي توسعه ايجاد براي اينك ، است نداشته بر در چنداني نتيجه نفتي غير اقتصادي

 گردشگري صنعت توسعه ، كشور در نفتي منابع جاي به درامد كسب جديد منبع جايگزيني همچنين

 چند تمدني با فصل چهار سرزميني ايران كه چرا ).109:88زاده، آقاسي و زاده يابد(ابراهيم مي اهميت

 خود واقعي جايگاه است نتوانسته هنوز وجود بااين اما ).1:1389وديگران، آبادي است(زنگي ساله هزار

 حدود كه شود مي انجام سفر ميليارد 3 ودحد ساالنه شده ارايه امارهاي اساس بر . آورد بدست دنيا در را

 ، كشوري بين سفرهاي اين مجموعه از است. داخلي مسافرت ميليون 800 و كشوري بين آن ميليون 700

 و است(پوركاظمي جهاني سهم از .2 حدود يعني سفر هزار پانصد و ميليون يك ايران سهم

 ).28:85رضايي،

 بخش سهم لحاظ به كه است آن از حاكي ايران گردشگري صنعت وضعيت خصوص در بررسي



 اختصاص خود به را 86 رتبه جهان كشور 174 ميان در ايران كشور ، داخلي ناخالص توليد از گردشگري

 كشورهاي ميان در و 172 رتبه جهان در گردشگري حوزه گذاري سرمايه زمينه در ، است داده

 تدوين ، تاريخي گردشگري توسعه به دستيابي براي بنابراين باشد(همان). مي دارا را آخر رتبه خاورميانه

 كه كنند تعيين توانند مي راهبردها كه چرا يابد. مي ضرورت  تاريخي عوامل با متناسب يراهبرد مدل

 از و شود افزوده بايد ديگر تسهيالت همچنين و هتل چند ، يابد توسعه بايد كجا در و گردشگري نوع چه

 نظر در نيز را تاريخي گردشگري صنعت ديگر موارد توانند مي راهبردي يها مدل باشند، بايد نوع چه

 راهبردي مدل تدوين موضوع به پژوهش اين در منظور ).بدين155:88زاده، گروحسين بگيرند(نوحه

 )اصفهان شهر در مطالعه (swot/qspm ,… هاي مدل رويكرد با  تاريخي گردشگري مقصد توسعه

  .شود مي پرداخته

  

  
  
  . اهداف اصلي: 3
  

. در تدوين اهداف آنچه كه است ريزي به سو و سمت آن جهت گرفته ريزي، نهايتي است كه برنامه هدف در برنامه
 اي است كه توسعه گردشگريبايد قبل از هر چيزي انجام شود، تجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي منطقه

ب مي شود كه اهداف به صورت واقع گرايانه تدوين شده و آن مدنظر مي باشد. اين تجزيه و تحليل موج تاريخي
مورد را بايد يك  تاريخي پذير باشد. نكته ديگري كه بايد در تدوين اهداف گردشگريقابليت دست يابي آنها امكان

اين است كه هدف هاي تعيين شده بايد اهداف طرح هاي فرادست خود را در خود منعكس نموده  وآن  توجه داشت
 .را تقويت نمايند و آنها

 :به طور كلي اهداف زير را مي توان براي اين تحقيق در نظر گرفت

  فرهنگي و زيست محيطي و تبيين _داراي توجيه اقتصادي، اجتماعيتاريخي شناسايي توان مندي هاي گردشگري
 راهبردهايي جهت به فعاليت درآوردن آنها

  گردشگري مورد نظر و بهره گيري از آنها در جهت توسعه  شهراصفهانشناسايي مزيت هاي نسبي و رقابتي
 تاريخي اصفهان

 مورد نياز گردشگران بالقوه و كنوني، پيش بيني و استقرار اين واحدها تاريخي نياز سنجي خدمات گردشگري 



  دست يابي به توسعه پايدار در فعاليت هاي اقتصادي گردشگري و كمك به افزايش ماندگاري گردشگران از
  ق توسعه زيرساخت هاي الزمطري

4  
  
  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4

براي تدوين راهبردها  SWOT مدل استفاده شده در پژوهش، مدل جامع مديريت راهبردي ديويد بوده و از تكنيك

نتايج حاصل به شناسايي و تعيين .براي اولويت بندي راهبردهاي انتخابي استفاده شده است QSPM و از ماتريس

ط ضعف و  اط قوت،  نقا،  نقها، تهديدها  كيفي، فرصت هاي كمي،  هدف هاي مأموريت، چشم انداز،  هدف

همچنين مدل هاي توسعه راهبردي پيشنهاد مي  انجاميد.تاريخي اصفهان براي توسعه صنعت گردشگري  هاييراهبرد

بيانگر اين بود تاريخي اصفهان ي همچنين نتايج حاصل از ارزيابي عوامل داخلي و خارجي صنعت گردشگر گردد.

. همچنين پس از شناسايي و اولويت بندي مي باشد دچار ضعف نسبيتاريخي استان اصفهان كه صنعت گردشگري 

مي كند چه كارهايي براي توسعه گردشگري تاريخي مورد نياز مي  مشخص QSPM راهبردها به وسيله ماتريس

  داند.باشد و اولويت بنندي آن ها را مشخص مي گر

  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5
  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 

 

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6
  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:
  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 

  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 
 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي مان: سمت در شركت يا ساز

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 

  

  

 



  

  

دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش،
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يباسمهتعال
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP)  

نام شركت يا سازمان درخواست 
  كننده: 

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان 

  اصفهان 
  صادرات صنايع دستي استان اصفهانتحليل راهبردي توسعه :طرح عنوان

  . بيان مسئله: 2
ترين اهداف سياستگذاري اقتصادي است. يكي از راهكارهاي تحقق اين اهداف پيروي از رشد و توسعه اقتصادي از مهم

و  الملل از ديرباز در رشد و توسعه اقتصادي كشورها نقش داشتهاي است. از سوي ديگر، بازرگاني بينراهبردهاي توسعه
گذاري خارجي اهميت بخشي به سرمايهپيدايش صنايع، پيشرفت علوم و فنون و سير سريع تمدن با انگيزش تجارت و شتاب

شود و آن رادو چندان نموده است، بنابراين در جهان امروز از تجارت بهعنوان نيروي محركه مهم رشد و توسعه ياد مي
ترين روش براي نيل به اهداف مذكور در نظر اي ديگر بهعنوان مهمهراهبردهاي تجاري در تركيب با راهبردهاي توسع

هاي تجارت خارجي كشور در چارچوب يك راهبرد بازرگاني صحيح پيش رود به اند. اگر سياستسياستگذاران قرار گرفته
-بهعنوان عامل تعيين شود، بلكه تجارت خارجيتجارت صرفاً بهعنوان مفري براي مازاد يا كمبود توليد داخلي نگريسته نمي

(التجائي و  وري كل عوامل شناخته خواهد شدكننده رشد اقتصادي و وسيله ارتقاي فناوري، كارايي و بهره
  ). 110؛ص1393پورباقر،

تجارت با ساير كشورها و توليد كاال بـر اسـاس مزيـت  از طريقافزايش رشد اقتصـادي  ه دنبالاغلب كشورها بدر اين راستا، 
تجارت خود را افزايش  ، حجـمبايستهاي مختلف اقتصادي، ميتوانمندي نيز با تكيه بر مزاياي نسبي و ستند. ايرانهنسـبي 

 ترينمهم ). اما متأسفانه يكي از30؛ ص1394را فرآهم آورد (هراتي و همكاران، داده و موجبات رشد و رفـاه اقتصـادي 
اسـت كـه آثـاري منفـي  صدور نفتاقتصاد آن بـه شديد ودن و وابستگي ، تـك محـصولي بـمشكالتكشور ما در اين زمينه

در برابـر ناماليمـات و  و منجر گرديده در سـاختار اقتـصادي، سياسـي، اجتماعي و حتي فرهنگي برجـاي گذاشـته اسـت
نوسان غيرعادي  در  . بديهي است در چنين شرايطي هرگونهداشته باشدفـشارهايخارجي ساختاري بسيار ضعيف و شكننده 

 برجاي خواهد گذاشت كشوراي بر ساختار اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتـي فرهنگـي قيمت اين كاال، آثار پردامنه
صادرات غيرنفتي و ارائه راهكارهاي الزم  ). بر اين اساس، توجه به مزاياي نسبي كشور در95؛ص1384فر و خاكپور،(محنت

  حلي مناسب براي مسئله موجود باشد.تواند راهميبراي توسعه آن 
صنايع دستي و هنرهاي سنتي ايراني از جمله صنايع اصيلي است كه به دليل سابقه تاريخي طوالني آن، مزاياي تجاري 

هاي هنردست شود كه توسط تواناييصنايع دستي مهارتي خوانده ميزيادي را براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت. 
بازتاب نگرش معنوي و تظاهرات روحي، قومي و بومي سنتي صنايع دستي و هنرهاي . شكل تازه به خود گيردايجاد شده و 

كه  مادي استهمه سرزمين ايران به صورت عام در يك كاالي  تروسيعخاص و در گستره  به صورتاقوام مختلف ايراني 
 فرهنگ سرزمين ما نيز محسوب گرددمعرف  تواندشود و ميمياز يك كاالي فرهنگي محسوب  ئيامروزه جز
  ).167و 166؛ص1395(ديوساالر،



) منحصر به 2در مقايسه با ديگر كشورها.  ن) تنوع توليد اينگونه محصوالت در ايرا1از جمله مزايا اينگونه صنايع عبارتند از:  
) 4جي از اينگونه محصوالت. ) استقبال روزافزون افراد خار3فرد بودن برخي صنايع دستي و هنرهاي سنتي براي ايران. 

هاي مختلف كه امكان نوآوري و ها در استانسابقه طوالني مدت صنايع دستي و هنرهاي سنتي در كشور و تخصص شدن آن
  آورد. كنندگان خارجي را فراهم ميتوليد محصوالت جديد متناسب با سليقه مصرف

  
  . اهداف اصلي: 3
توسعه صادرات صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان اصفهان با استفاده از مطالعات آوري  راهبردهاي شناسايي و جمع -

  كتابخانهاي.
  بندي راهبردهاي توسعه صادرات صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان اصفهان و ارائه راهكارهاي اجرايي.اولويت -
  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4

هاي كنيكبندي اين راهبردها با استفاده از تاولويتساله راهبردهاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان اصفهان،  30بررسي راهبردهاي 
و در نهايت راهبردهايي پيشنهادي جهت دستيابي به سطوح هر چه باالتر توسعه و استقالل اقتصادي در گيري چند معياره تصميم

  .در آيندهدارت آن و صازمينه صنايع دستي 
  
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 
 

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6
  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:
  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 

  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 
 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 

  

  

 



  

  

دبير خانه كارگروه آموزش،
پژوهش، فناوري و نوآوري 

   استان اصفهان

  يتعال باسمه
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP)  

نام شركت يا سازمان درخواست 
 كننده: 

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
   دستي و گردشگري استان اصفهان

  
  :طرح عنوان . 1

در روستاهاي نمونه  گردشگران اقامت جهتامكان سنجي مساكن روستايي 
  . گردشگري استان اصفهان

  
گردشگري به ويژه به منظور گذران اوقات فراغت، يكي از نيازهاي اصلي بشر تلقي شده به گونه اي . بيان مسئله: 2

ي صلح آميز تاريخ محسوب مي شود. كه اين پديده با تخصيص تعداد زيادي از جمعيت جهان، بزرگ ترين جابجاي

پيشرفت فناوري حمل و نقل و ارتباطات، توسعه توليدات صنعتي و افزايش درآمد، جهاني شدن و ابعاد مرتبط با 

آن، افزايش اوقات فراغت، بهبود خدمات بازنشستگي، ارتقاء سالمت جوامع و ديگر عوامل تغييرات چشم گيري را 

شهرها ايجاد نموده و توانسته است جهانگردي (صنعت بدون دود) را در هزاره  در كشورهاي صنعتي و بخصوص در

سوم ميالدي به عنوان يكي از مهمترين نيروهاي محرك توسعه اقتصادي و يكي از سه صنعت درآمدزاي مهم 

 جهان در كنار صنعت نفت و خودرو سازي مطرح نمايد.

هاي پيشرفته به نحوي است كه پر كردن اوقات فراغت امروزه ساختار مديريتي و تعطيالت رسمي تمامي كشور

منجر به يك عمل اقتصادي مي گردد، لذا گردشگري با همه مضامين علمي و فلسفي كه در آن نهفته است، يك 

  عمل اقتصادي است و پيش بيني مي شود كه يكي از بزرگترين محركه هاي اقتصادي قرن حاضر باشد.

دي، زيست محيطي، فرهنگي و اجتماعي در ابعاد و سطوح گوناگون مي باشد. صنعت گردشگري داراي آثار اقتصا

گرچه ادبيات حاكم نيز در خصوص آثار مثبت گردشگري در قالب ايجاد فرصتهاي شغلي، درآمد زا بودن و ... سخن 

  ان غافل ماند.گفته، ليكن هرگز نبايد از تبعات منفي اقتصادي اين صنعت به ويژه در رابطه با تورم در جامعه ميزب

عالوه بر تبعات اقتصادي، اين صنعت آثار زيست محيطي، فرهنگي و اجتماعي نيز به همراه دارد. گرچه زيست بوم 

ها و زيست گاههاي طبيعي مهمترين آماج حمالت گردشگران هستند ليكن گردشگري مي تواند در اعتالي 

  م نقش داشته باشد.فرهنگي، ايجاد غرور ملي و حفاظت از يادمان هاي تاريخي ه



  روستايي گردشگري 
 و شيوه هاي رسوم و آداب معماري، فرهنگ، طبيعت، از بازديد به مربوط هاي فعاليت روستايي گردشگري از منظور

 گردشگري، گردشگري روستايي موضوع قالب در است. مشابه موارد ساير و روستا در اقامت سنتي تورهاي معيشت،

 شغلي هاي فرصت گسترش و درآمد و ايجاد اقتصادي منافع كسب گردشگري، هاي فعاليت ساير همانند عشايري و

 شغلي هاي فرصت و كافي درآمد عدم وجود دليل به كه گيرد مي قرار مدنظر روستاييان براي روستايي مناطق در

 مشكالت و نشيني حومه پديده مي كنند و مهاجرت شهرها به درآمد پر و مناسب مشاغل جستجوي در پايدار،

 به آنان براي جديدي شغلي هاي فرصت و عشايري، روستايي گردشگري لذا توسعه.مي آوردند پديد را آن از ناشي

 هاي فعاليت درگير نحوي به را روستا همه مردم و است همراه جديد مشاغل عادالنه توزيع با كه آورد مي وجود

   .كند مي گردشگري

 غذايي سنتي، مواد هنرهاي دستي، صنايع فروش از حاصل درآمد به توان مي روستايي گردشگري اقتصادي مزاياي

 طبيعي هاي از جاذبه بازديد راهنمايي، خدمات ارايه نقل، و حمل هاي سرويس ها، اقامتگاه اجاره محلي، غذاهاي و

 مراسم و ها آييناز  بازديد تورگرداني، محلي، عوارض و ماليات اخذ ها، سايت و اماكن اجاره ها، موزه تاريخي، و

 همانند اجتماعي امكانات رفاهي و تاسيسات تقويت و احداث در گذاري سرمايه آن بر عالوه كرد. اشاره غيره و سنتي

 تسهيالت بهداشتي، ارتقاي خدمات عمومي، بناهاي احداث مختلف، جاذبه هاي نواحي به دسترسي ايجاد راهسازي،

 موازات به كه برد توان نام مي را موارد ساير و ها بيمارستان مدارس، احداث و مخابرات گاز، برق، آب، زيربنايي

  .مي يابد تحقق روستايي گردشگري توسعه

 .نيز دارد محيطي زيست و فرهنگي مزاياي سري يك روستايي گردشگري اجتماعي، و اقتصادي مزاياي از گذشته

 و ميراث فرهنگي كه را روستا تاريخي ابنيه و آثار از برداري بهره و حفظ مرمت، موجبات روستايي گردشگري توسعه

مي  توجه قرار مورد جاذبه يك عنوان به داشته، قرار توجهي بي و مهري بي مورد ها سال و است گذشتگان يادگار

به  خدمات ارايه براي اي جاذبه و فرصت هر از محلي مردم يابد، توسعه روستايي گردشگري كه صورتي در.دهد

 كنند. مي استفاده آنان توجه جلب و گردشگران

عشاير  و روستاييان محلي توليدات و دستي صنايع كه شود مي موجب عشايري و روستايي گردشگري توسعه

 بنابراين .شود مشغول دستي صنايع فروش و توليد به روستايي بيكار انساني نيروي و گيرد قرار توجه مورد كوچنده

 است، رفتن بين از حال در يا رفته بين از اكنون هم ولي داشته وجود گذشته در كه هنرهايي و دستي ، صنايع



 .شود مي توليد توريستها به فروش جهت و شده احيا مجددا

 صنعت مقوله توجه به هرچند شد، اشاره عشايري و روستايي گردشگري اهداف و اهميت درباره آنچه به توجه با

 عملي و علمي تجارب است، لكن بوده امر متوليان و مسئولين اصلي دغدغه هاي جزو اخير سالهاي در گردشگري

 .مي باشد كشور، ناچيز در موجود متنوع و وسيع بسيار ظرفيت هاي به نسبت صنعت اين

كمبود اقامتگاه و مراكز استراحتگاهي درر مناطق روستايي از مهمترين محدوديت هاي موثر در عدم رونق اقتصادي 

رسد بهره گيري از پتانسيل هاي فرهنگي همچون مهمان نوازي و پايين بودن قيمت زمين و مي باشد.به نظر مي 

مسكن مي تواند گام موثر و مهمي در خصوص رونق اقتصادي و رفع اين مشكل قلمداد شود.بنابراين استفاده از 

  مساكن روستايي مي تواند پاسخ مناسبي به اين مهم باشد.

  . اهداف اصلي: 3
 ي استفاده از مساكن روستايي به عنوان اقامتگاه توريستيامكان سنج -

فرهنگي جامعه روستايي در خصوص تبديل مساكن روستايي به اقامتگاه -بررسي ويژگي هاي اجتماعي -
 گردشگري

 بررسي ديدگاه روستاييان نسبت به گردشگري و گردشگران -
  
  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4
  فراهم نمودن زمينه هاي كارآفريني بيشتر در روستاها.  -

  توسعه زيرساخت هاي گردشگري درمناطق روستايي .  -

  فراهم نمودن زمينه هاي مشاركت جوامع روستايي در حوزه هاي گردشگري.  -

  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5
  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 

 

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6
  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:
  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 

  farzinmoradi93@gmail.com: آدرس پست الكترونيك
 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 

  



  

  

دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش،
   فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يتعال باسمه
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP)  

نام شركت يا سازمان 
  درخواست كننده: 

اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري 

  استان اصفهان
  

   :طرح عنوان .1
  تعيين عوامل موثر برانگيزش منابع انساني وارائه راهكارهاي اجرايي   

 اصفهان )شهر( مورد مطالعه: اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

  
  . بيان مسئله: 2

ي از منابع پربهاترين و ارزشمندترين ثروت ودارايي هركشور است. بسياري از جوامع باوجود برخوردار نيروي انساني ماهروكارآمد،

 تنها بدليل فقدان مديريت صحيح نيروي انساني خويش توان استفاده از آن منابع را ندارند وكشورما نيز از اين قاعده مستثني سرشار،

از آنجايي كه سازمان ميراث فرهنگي متولي  هاي چشمگيري در حيطه صنعت جذاب گردشگري است و ايران داراي قابليت نيست.

ارتقاءكيفيت عملكرد در اين سازمان تاثير به سزايي در تعالي و بهبود  ونظارت رويه هاي مرتبط با گردشگري ميباشد، امرخطير پژوهش

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اصفهان در راستاي ارتقا  روند كاري ودر نتيجه بر دستاوردهاي حاصل از آنها دارد.

د اقدام به تدوين ليستي از اولويت هاي پژوهشي در اين زمينه نموده و با همكاري با محققان سطح قابليت هاي نيروي انساني خو

عالقمند فرايند فوق را تسهيل مي نمايد. پژوهش حاضر يكي از عناوين درخواستي اداره كل ميراث است و اهداف آن بر اساس مصاحبه 

  گشته است.هاي نيمه ساختاريافته با مديران و مشاوران سازمان تدوين 

از اينرو يكي از عوامل پيش برنده موفقيت سازماني است و چنانچه بتوان درسازماني  انگيزش يكي از عوامل موفقيت حرفه اي است،

  صنايع دستي و گردشگري عوامل موثر برانگيزش منابع انساني را شناسايي و تقويت  مانند سازمان ميراث فرهنگي،

آن متوجه صنعت مولد ومحرك گردشگري شده و زيرمجموعه هاي آن نيز از مزاياي آن منتفع  نمود قطعا نتايج مثبت و سازنده

تنظيم مدبرانه اسناد فرادستي در اين سازمان نتيجه مديريت هوشمندانه و تعامل سالم يكايك اجزا آن است كه ميتواند  خواهندگرديد.

هاي گردشگري بيانجامد وكشورمارا در رقابت  نطقي از پتانسيلدر عين صرفه جويي در هزينه وزمان، به بهره برداري پايداروم

  باكشورهاي موفق در اين صنعت ياري رساند.  

 وهش شامل اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح ذيل است :ژاين پ. اهداف اصلي: 3

  هدف اصلي :

  گردشگري اصفهانبررسي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  -1



  اهداف فرعي:

 بررسي عوامل مادي موثر بر انگيزش كاركنان اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري اصفهان -1

 بررسي عوامل معنوي موثر بر انگيزش كاركنان اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري اصفهان -2

 كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري اصفهان بررسي عوامل سازماني موثر بر انگيزش كاركنان اداره -٣

بردی درجھت بھبود انگيزش کارکنان اداره کل ميراث فرھنگی، صنايع دستی وگردشگری ارائه راھکارھای کار -4

  اصفھان

  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4
  شغلي آنانح انگيزش كاركنان و به تبع آن باالرفتن عملكرد كاري و بازدهي و رضايت طارتقائ س

  
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 
  
  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6

  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 
  وهي. كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژعنوان:

  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 
  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 

 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي ا سازمان: سمت در شركت ي

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 

  

  

 



دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش،
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يباسمهتعال
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP)  

نام شركت يا سازمان 
اداره كل درخواست كننده: 

ميراث فرهنگي صنايع دستي 
  گردشگري استان اصفهان

  
  :طرح عنوان. 1

مخاطبان در  شناسي جامعه و مرمت نظري مباني منظر از مذهبي ابنيه هاي ديوارنگاره بازسازي بر مؤثر عوامل واكاوي
  استان اصفهان

  . بيان مسئله: 2
وج رسيد. مهمترين ويژگي اين در دوران مشروطيت، به ا با مضامين ملي و مذهبيدر ايران ي عاميانه نقاش
عملكرد اجتماعي آنهاست كه در  شوند، ها را نيز شامل مي امامزادهكه بناهاي مذهبي شيعي مانند بقاع و ،آثار

قصد به ي عامه پديدار گشت. از اين رو، هنرمنداني مكتب نديده  ي طبقه تطابق با نيازهاي روحي و انديشه
آفريني كردند. با توجه به هدف  هاي ديني و اساطيري را نقش روايتاحساسات گروه مخاطبان جديد،  تهييج
 عنايت به مطالبات مخاطبان خاصشاني تداوم كاربري در آنها تا به امروز، اقتضاي  آثاري و با مالحظهچنين 

در پيوند با مرمت ميراث مذهبي زنده، اهميت طرح مسئله در ميان آثار  .شود هاي مرمتي، آشكار مي در پروسه
جايي و حيات آنها، در گروِ ارتباط نمايد كه بر باقيمانده از مذاهب گوناگون، به اين لحاظ پررنگ جلوه مي

هاي مذهبي شيعي در كشورمان نيز پيرو اين  باشد. مباني برخوردهاي مرمتي ديوارنگاره با مخاطبانشان مي
ي آفرينش اين آثار، در كنار كمبود وجود چهارچوبي نظري به منظور اعمال  قاعده و همچنين اهداف اوليه

  باشد. مي  ماندهيهاي يكسان اجرايي، نيازمند سا رويه
و  آثار تاريخي است كه  در قرن بيست و يكم ي معاصر مباني مرمت نگره،  آراء مورد اتكا در اين طرح محور اصلي

 مخاطبان خاصصر، ، مطرح شده است. در نظرگاه معاو ملموس ميراث ناملموسهاي گوناگون  همراه با تجلي ارزش
و آشكار است كه  نفعان و مالكان حقيقي و معنوي آنها معرفي شدند ذي داران يا عنوان سهام، به هر گروه از آثار

شناسي هنر و فرهنگ وارسي كرد، مطمح نظر  توان از طريق جامعه هاي آن را مي انتظارات فرهنگيِ ايشان كه ريشه
ي خود را  ژهقرار گرفتند. در اين راستا، يادگارهاي مذهبي و مقدس كه همچنان در حال كاربري بوده و مخاطبان وي

ن در برخوردهاي حفظ و مرمت اي محوري بحث مخاطباي كه  دارا هستند، اعتناي بيشتري را طلبيده است، به گونه
 قابل تأمل است.ي محفوظات ديني  دهنده شان به عنوان شارح و انتقال اصلي كاركردكه  بيان شده استگروه از آثار 

طور چشمگيري در سراسر دنيا و در ميان اديان مختلف، بيان شده  به آنها مالكيت معنوي مخاطبانهمچنين پذيرش 
مقتضي در روند مرمتي كشور، همپاي آراء معاصر مرمتي مبني بر  معيارهاي برخورداست. به عالوه با نظر به فقدان 

بناهاي  درمرمتي اي  هاي ميراثي، و وجود بعضي برخوردهايي سليقه نفعان اين گروه از دارايي لزوم عنايت به ذي
ميداني و بررسي موارد مرمتي، حاصل   مختلف، باالخص آثار واقع در نقاط دوردست روستايي، كه از طريق مشاهده

هاي تصويري ابنيه مذهبي شيعه احساس  هاي مرمتي ديوارنگاره شده است، ضرورت آغاز جستاري مرتبط با رهيافت
در كه هاي مختلفي  نامه بخش ر بيان داشت كه با وجودتوان طبق اخبار سازمان ميراث فرهنگي كشو شود؛ مي مي

(كه در كنار سازمان ميراث فرهنگي، مسئول صيانت اصلي از اين وسط سازمان اوقاف تحفاظت از بناها مخصوص 



مسئولين سازمان نارضايتي ه است،ها و اماكن مذهبي قرار گرفتت امناي بقعهأو در اختيار هيآثار است) صادر شده 
ناآگاهي اعضاي هيات  باقيست كه آن را مرتبط باها و اماكن مذهبي  توجهي به ارزش امامزاده بي ازرهنگي ميراث ف

توجهي ايشان نسبت به  ، از داليل اصلي بيت امناأمردمي بودن هيو دانند  ميراث فرهنگي مي هاي امنا نسبت به ارزش
ي مباني مرمت  برخوردهايي متناقض با معيارهاي اوليهساز  اين امر سبب شود. اين دسته از آثار ميراثي بيان مي

بدين جهت در صورت مفاهمه بين مسئولين اين دو ارگانِ متولي حفظ آثار، . هاي تاريخي خواهد شد ديوارنگاره
هاي  هايي كه دچار آسيب در مورد نقاشيهاي تصويري در اين بناها سبب خواهد شد تا  شايستگيِ ارزشي ديوارنگاره

نيل به چهارچوبي اصولي اي كه روايت داستان دستخوش تغيير جدي شده باشد،  گونه اند به در سطح اثر شدهگسترده 
ي  ي مرمت امروزي در سراسر دنيا، به مقوله زيرا چرخهي مخاطبان خاص آنها مورد نياز باشد؛  با حفظ جايگاه ويژه
نفعان و مخاطبان  رو التفات به ذي پردازد و از اين ثي ميعنوان عوامل مؤثر بر معناداريِ آثار ميرا فرهنگ و اجتماع به

اند و با برقراري ارتباط غيرمادي و ادراكي خويش با  هاي خاص در آن اجتماع سكني گزيده اين آثار كه با فرهنگ
خاص  در اين راستا، تأمل بر انتظارات مخاطبان باشد. اين آثار، باعث برجايي و حيات آنها خواهند شد، مدنظر مي

گيري  نتيجهبا هدف هاي تصويري (غير تزئيني) در بناهاي مذهبي كه راويِ حكايتي عاميانه و ديني  ديوارنگاره
هاي مرمتي به منظور بازسازيِ  گيري باشد، در تصميم برگرفته از فرهنگ اين گروه از افراد اجتماع مي اخالقي،

داران و نيز  شناختي سهام اهميت مبحث از منظر جامعه كمبودهاي بزرگ از اين تصاوير، جاي بحث و بررسي دارد.
، گروه از آثاري مذهبي با درك نقش كنشگر فعال در مواجهه با اين  منشأ و اهداف پيدايش نقاشي عاميانه

  شود. ي معاصر مباني مرمت بدان پرداخته مي ست كه در نگره اي واضح خواهد بود. اين همان مقوله
شناختي  انداز جامعه هاي ديواري تاريخي، و چشم بر همگرايي اصول نظري مرمت نقاشي اي نگرش ويژهدر مجموع، 

هاي تصويري روايي كه  در بازسازي تصويري ديوارنگاره عوامل مؤثراست تا مورد مطالبه است  ،مخاطبان آثار هنري
  .ر گيرنداستان اصفهان مورد واكاوي قراي مذهبي شيعه  اند، در ابنيه دچار كمبودهاي وسيع شده

  . اهداف اصلي: 3
با توجه به نوع ديدگاه  استان اصفهاني در شيعهاي مذهبي  در بازسازي تصويري ديوارنگاره شناسايي عوامل مؤثر

  .مخاطب خاص اين آثار
  در فرايند بازسازي تصويري آنها مرمتگر اقدامات هحدودماين آثار و تعيين حدود درونشد انتظارات مخاطبان خاص 

  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4
  شناسايي عوامل موثر در بازسازي ديوار نگاره ها و تعيين حدود انتظارات مخاطبان اين آثار  -
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 
  
  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6

  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 
  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:

  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 
  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 

 32235117تلفن: 



  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 

 



  

  

دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش،
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يباسمهتعال
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP)  

نام شركت يا سازمان 
  درخواست كننده: 

اداره كل ميراث فرهنگي، 
 صنايع دستي و گردشگري

  استان اصفهان
  

  
  اصفهان  يبناها يكاريكاش ناتيدر تزئ يوانينقوش ح يبررس: طرح عنوان

  
  
  . بيان مسئله: 2

است، كه از دوره سلجوقيان تا عصرحاضر به صورت  يآثار و بناهاي معمار نييتز يها وهيترين ش و مهم نيباترياز ز يكييكاريكاش
  است. مورد استفاده واقع شده ي گوناگونگسترده جهت آرايش و پوشش بناها

به وفورشاهد بود،  يوارنگاريد اييپارچه باف ،يفلزكار ،يچون نگارگر هم يرا درآثار هنر يوانيتوان نقوش ح يمختلف م ياكثر دورانها در
. شايد علت اين امر خورد يبه چشم نم يچندان يوانيح رفته و نقوش به كار يا بهيو كت يهندس ،ياهينقوش گ شتريب ها يكارياما در كاش
گرايي هنرمندان كاشيكار در رعايت حرمت نقوش انساني و  از كاشي در تزئين بناهاي مذهبي و سنت در استفاده وسيع ترا مي بايس

 جانوري برروي كاشيكاري ابنيه  برجا مانده است.  هاي اندكي ازنقوش از ديرباز دانست. برهمين اساس، نمونه يوانيح

و  يانسان نيزكاهش يافت و در اين دوره استفاده از نقوش يمذهب يها يريگ اروپايي، سخت يبا افزايش مراودات و سفرها دردوره قاجار
  دركاشيكاري بناها افزايش يافت.  يوانيح

بندي نقوش، مشخص  است. درهمين راستا دسته اصفهان مبناي پژوهش حاضر واقع شده  دركاشيكاريهاي بناهاي يوانينقوش ح بررسي
  نقوش وكاربرد بناها نيز مورد  بررسي  و مطالعه قرار خواهدگرفت. انيارتباط مهمچنين  ،يوانيصوري ميان اشكال ح يها نمودن تفاوت

  
  
  . اهداف اصلي: 3
  
 نقوش) ياصفهان  (در قالب موضوع ثبت مل يبناها يكاريكاش ناتيدر تزئ يوانينقوش ح  يبررس  -

  هر بنا با كاربرد آن . يكاريموجود در كاش يوانينقوش ح انيارتباط م يبررس   -
  
  
  
  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4

از آنها پرداخته شده  يبه بعض يپراكنده و مورد تبصور ايكم مورد توجه و اقبال بوده اند واريها بس يكاريكاشدر يوانينقوش ح
 يباشد برا ياصفهان ، بنياد يبناها يها يكاريدر كاش يوانينقوش ح سهيو مقا يياست كه با شناسا نيقصد بر ا قيتحق ني.در ااست
و  يكاريكاش خصوصأيوابسته به معمار ينيتزئ يدر هنر ها يوانينقوش ح تينقوش  و توجه بيشتر به اهم نيدقيق تر ا يبررس
ساير هنر هاي امروزي مانند طراحي و چاپ پارچه، ويا آنها نحوه كاربرد آنها در  يو دسته بند يوانيبا شناخت انواع اشكال ح نيهمچن

  بررسي قرار گيرد. ديگر هنرها مورد
  
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 



 

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6
  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:
  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 

  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 
 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي تكميل كننده فرم:  . نام و نام خانوادگي7
  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 
  

  

 



  

  

دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش، 
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يتعالباسمه
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP)  

  نام شركت يا سازمان درخواست كننده: 
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

  استان اصفهان 
  

  زيورآالت با الهام از نمونه هاي تاريخيصنايع دستي و طراحي و ساخت :طرح عنوان. 1
  
  . بيان مسئله: 2

 تزئيني هنرهاي را براي اي ويژه هاي سنت تاريخي دوره هر در آنها .است داشته اي ويژه جايگاه ايرانيان ميان ديرباز از زيورآالت ساخت و طراحي سنت

 گيري شكل بر تاريخي جريانهاي .شده است مي منجر دوره آن مختص هنري هاي ويژگي و تنوع به آثار، ظاهري زيبايي بر عالوه كه اند كرده ابداع

 ترتيب بدين .اند داشته اي ويژه تاثير زيورها ساخت هاي و روش طراحي در جديد هاي شيوه گيري شكل بر نتيجه در و خود زمان باورهاي و ها انديشه

 تكنيك پيشرفت با كه داشت اظهار توان مي كلي طور به است.  بوده مايه پر جواهرسازي دانش و ها طرح اي از گنجينه داراي تاريخي دوره هر در ايران

 گاه الگوها اين از بسياري .اند شده تر پيچيده عموما نيز زيور طراحي الگوهاي زيورآالت، ساخت براي متنوع مصالح به بيشتر دسترسي با نيز و  ابزار و ها

 فرم و ها طرح از بسياري اينكه با .قرارگيرند استفاده مورد زيورآالت درطراحي امروزه توانند مي اند، داشته خودشان زمان در كه نماديني معناي از فارغ

 آنجا از ،اند شده سپرده فراموشي به زمان طول در نيز نمادها و ها طرح از بسياري ولي مانده باقي پايدار و زنده سنتي صورت به گذشتگان جواهرات هاي

 قبل، هاي دوره طراحان هاي فرم و نمادها باشد، مي آنها از مانده برجا آثار مطالعه گذشته هاي انسان فرهنگي هاي ويژگي شناخت هاي راه از يكي كه

 كاربردي به توجه با كه است آن بر تصميم پژوهش دراين لذا .قرارگيرد استفاده مورد ما روزگار در زيورها طراحي براي الهامي منبع عنوان به تواند مي

 .باشد همراه نو و خالق طرحي با معاصر كاربر سليقه ارضاي بر عالوه تا شود خلق اثري مردم عموم ميان در زيورآالت بودن
 :دهيم پاسخ زير سواالت به هستيم صدد در پژوهش اين در شده، گفته مطالب به توجه با

 اند؟ بوده ظاهري ساختار ‐ و كاربرد طراحي، نوع چه دارايمختلف تاريخي  ادوار  زيورآالت -

  است؟ داشته زيورآالت از استفاده در تاثيري چه رسوم و آداب و فرهنگ -

  كدامند؟ آالت زيوراين  در شده استفاده هاي تكنيك -

 . اهداف اصلي: 3

 هنرمند و هنر براي جدي رقيبي به كه اي گونه به ايم بوده كشورمان بازار در وارداتي زيورآالت پررنگ حضور شاهد اخير سالهاي طي كه آنجايي از

 به را خود جايگاه و گيرد قرار مهري بي مورد دارد تاريخ درازاي به عمري كه ايراني دستي صنايع از شاخه اين گرديده باعث و شده مبدل ايراني زيورساز
 باعث تدريج به اينكه بر عالوه معضل ين. ااست كرده معطوف خود به را مخاطب و كاربر زيباشناسي ذوق و سليقه جائيكه تا بسپرد خارجي هاي نمونه

 از ايراني هنرمند و هنر افول باعث كرد، خواهد تضعيف صنايع اين در را ايراني هنر روح و شود مي ايراني اصالت و فرهنگ از ما توليدات بيگانگي و دوري
 رويكردي با زيورآالت ساخت پيشنهاد پژوهش اين هاي ضرورت از لذا است، بوده برخوردار اي شايسته جايگاه از ها قرن طول در كه شد خواهد جايگاهي

 تزئيني، هاي آرايه زيباشناسانه وجه بررسي و مطالعه امر، اين گرفتن نظر در با. باشد مي ملي هويت با هايي تكنيك و الگوها ها، طرح احياي و حفظ بر

 موتيف با آثاري خلق جهت الگويي و راهنما مثابه به امروز زيور طراح هنرمند براي تواند مي تاريخي آالت زيور طراحي شيوه از هم و ساخت نحوه از هم

 .باشد بومي و ملي زيباشناسي هاي شاخص ارتقاء راستاي در موثر گامي بتواند تا باشد ايراني هاي
 پژوهش اهداف

  معاصر كاربران براي زيورآالت ساخت و طراحي  -

  موجود آثار بر استناد با آنها معرفي و زيورآالت انواع يابي ريشه و شناخت -
  
  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4

جايگاه قابل توجه اي در  داز دستاوردهاي  اين پژوهش مي توان به طراحي زيورآالت جديد، الهام گرفته از نمونه هاي موجود در تاريخ ايران اشاره نمود كه مي توان
  . همچنين براي انجام اين مهم نياز است خدمات و مجوزهاي موزه اي الزم فراهم گردد.صنايع دستي ايران را به خود اختصاص دهد

  
  
  

 



  

  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5
  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 

 

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6
  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:
  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 

  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 
 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 



  

  

دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش،
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يباسمهتعال
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP)  

نام شركت يا سازمان 
  درخواست كننده: 

  
اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري 

  استان اصفهان
  

  :عنوانطرح. 1
  هاي گردشگري شهر اصفهان) هاي گردشگري (مورد مطالعه: آژانس عملكرد مديران آژانس رابطه هوش فرهنگي با

  
  . بيان مسئله: 2

هاوتكنولوژيامروزهصنعتگردشگريبه  عنوانيكصنعتوپديدهجهاني راهينوينبهسويجهانيشدنودرهمĤميختنفرهنگ
ن مفهوميدر ايجاد تحول در روند هاي اخير، هوش فرهنگي نيز به عنواهاگشودهاست. در سالهاوتعاملميانملت
باعملكرد هوش فرهنگي  رابطهها مورد توجه قرار گرفته است. اين پژوهش، به بررسي سازمان عملكرد مديران

هاي مسافرتي، به عنوان يكي از كسب و كارهاي گردشگري، پرداخته است. جامعه آماري در ميان آژانس مديران
پرسشنامه بين مديران و  217باشد. تعداد مي اصفهان هاي مسافرتيشهرنسپژوهش شامل مديرانوراهنمايانتورآژا

هاي به دست آمده، پس از تجزيه و پخش شده و اطالعات و داده اصفهان هاي مسافرتيراهنمايان تور آژانس
بررسي شده است. در اين مطالعه، با استفاده از معادالت ساختاري، اهميت  ليزرل افزارتحليل توسط نرم

هاي نشان داده شده و با توجه به نتايج حاصل آزمون فرضيه عملكرد مديراناستراتژيك هوش فرهنگي در 
 رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.همچنين، براي بهبود عملكرد مديرانفرهنگي مديران و  پژوهش، بين هوش

ها، پيشنهاداتي براي هاي مديريتي سازمانهوش فرهنگي به عنوان مفهومي جديد در استراتژي رابطهو  عملكرد
  هاي آينده و پيشنهادهايي كاربردي، ارائه شده است. مطالعات متعدد در سال

  
  . اهداف اصلي: 3

 و طالعه موردي: مديرانان (مديري با عملكرد مفرهنگ هوش رابطه بررسي پژوهش اين انجام از كلي هدف
  باشد. ) مياصفهان مسافرتي هايتورآژانس راهنمايان

  

 : تعيين مي شودزير شرح به پژوهش يئجز هدافي، اكل هدف به منظور دستيابي به

 هاي مسافرتي. آژانس نمديراعملكرد بان مديرايِ هوش فرهنگي فراشناخت وشرابطه بين مولفه ه تعيين 

 هاي مسافرتي. ن آژانسمديراعملكرد  با مديرانيِ هوش فرهنگي شناخت هوش مولفه رابطه بين تعيين 

 هاي مسافرتي. ن آژانسمديرابا عملكرد  مديرانهوش فرهنگي  انگيزشيِ هوش مولفه رابطه بين تعيين 

 هاي مسافرتي. ن آژانسمديراعملكرد  با مديران هوش فرهنگي رفتاريِ هوش مولفه رابطه بين تعيين 

  
  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4



 آژانس هاي گردشگريتعيين رابطه هوش فرهنگي با عملكرد مديران
  ها و راهنمايان تور از طريق هوش فرهنگي افزايش كارآمدي مديران آژانس

  افزايش كميت و كيفيت خدمات گردشگري از طريق هوش فرهنگي
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5
  ميليون ريال مي باشد.  50داكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي ح
 

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6
  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:
  ريزي و آينده پژوهي.اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه :آدرس: اصفهان 

  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 
 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

  15/5/96امضا و تاريخ: 
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دبير خانه كارگروه آموزش، پژوهش،
   فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يتعال باسمه
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP)  

نام شركت يا سازمان 
  درخواست كننده: 

اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري 

  استان اصفهان 
  :طرح عنوان . 1

هاي  (راهنماي گردشگران اصفهان) براي تلفن» اصفهان تور«افزار چندزبانه  سيستم نرم سازي طراحي و پياده
  همراه هوشمند و تبلت

  . بيان مسئله: 2
هاي اقتصادي جهان است. اين صنعت اكنون در بسياري از  ترين فعاليت امروزه گردشگري يكي از پررونق

هاي شغلي جديد، يك صنعت  اقتصادي و با ايجاد فرصتهاي  تر نسبت به ساير بخش كشورها با رشد سريع
از نظر درآمدزايي،  اند. نام نهاده »صادرات نامرئي«گردشگري را اقتصاددانان به طوري كه  شود پيشرو تلقي مي

سازمان جهاني گردشگري  برآوردطبق  صنعت نفت و خودروسازي در رتبه سوم قرار دارد.گردشگري پس از 
  ميليارد نفر خواهد رسيد. 1,6تعداد گردشگران در سرتاسر دنيا به رقمي حدود  ميالدي 2020تا سال 

ايران از قديم همواره مورد توجه گردشگر ها بوده است و كساني كه در طي ساليان متمادي براي شناخت 
 ثير هنر و اخالق و خصوصيات مردم اينأتمدن و فرهنگ كهن سرزمين ما به ايران آمده اند به شدت تحت ت

امروزه در عصر اقتصاد ژئوپليتيكي رقابت زيادي بين كشورهاي مختلف به منظور جذب اند.  كشور قرار گرفته
هرچه بيشتر گردشگر و افزايش درآمد از اين طريق در جريان است كه براي اين منظور از انواع 

مندي از پيشرفت  بهره تواند به دور از شود و گردشگري نمي هاي پيشرفته و روزآمد استفاده مي تكنولوژي
هاي پيشرفته در گردشگري  حاصله در علوم مختلف باشد. امروزه چنانكه كشوري در استفاده از تكنولوژ

  باشد.  غفلت كند به منزله شكست در اين رقابت تنگاتنگ مي
ميليون گردشگر به عنوان يكي از اهداف كمي مورد توجه  20كشور جذب ساالنه  1404سند چشم انداز  

قرار داده است. بهره گيري از توانمندي هاي گردشگري، معرفي جاذبه ها، ارائه خدمات از جمله خدمات 
به دليل شرايط  راهنماي گردشگري از اقدامات بنيادي در خصوص دستيابي به اين مهم است. شهر اصفهان

منطقه و  –هاي گردشگري كشور  تاريخي كه در گذر زمان دارد به عنوان يكي از قطب - خاص جغرافيايي
اي از اهداف سند چشم انداز دارد. شهر اصفهان  جهان معرفي شده و توانايي بااليي در تحقق بخش عمده

كند، بطوري كه در ر را به خود جذب ميبدون در نظر گرفتن اهداف سند چشم انداز، ساالنه ميليونها گردشگ
مقاطعي نظير تعطيالت نوروزي تعداد باالي مسافران در شهر اصفهان به وضوح قابل مالحظه بوده و از قضا 
موجب ترافيكهاي غيرعادي و فشار مضاعف به زيرساختهاي شهر و حتي اختالل در زندگي شهروندان و نيز 

گيري از  نياز به نحو شايسته به اين حجم از گردشگر بدون بهرهشود. ارائه خدمات مورد  گردشگران مي
تواند قسمت زيادي از ضعفهاي موجود در  پذير نيست. استفاده از تكنولوژي مي هاي جديد امكان تكنولوژي
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  بخشهاي مختلف گردشگري را پوشش دهد.
هاي جديد و اطالع آنان  كنولوژيبه نظر مي رسد اطالع رساني شايسته به مسافران شهر اصفهان با استفاده از ت

از محل دقيق جاذبه هاي گردشگري و تفريحي و حتي محل نزديكترين پاركينگها به مقاصد مورد بازديد و 
تواند در هدفمند شدن تردد خودروهاي مسافران و در نتيجه تسهيل عبور و مرور  حتي مسيرهاي دسترسي مي

جه به تعداد باالي مسافران به شهر اصفهان چنانچه بتوان امكاني در شهر كمك زيادي كند. به عبارت بهتر با تو
شود بدون تلف كردن وقت و حتي پرس و جو از سايرين بتواند  را ايجاد كرد كه هر مسافري كه وارد شهر مي

به راحتي مقاصد مورد بازديد و مسيرهاي دسترسي به آنها را پيدا كند، يك هدف ارزشمندي است كه موجب 
  شود. ن رضايت گردشگران و در نتيجه تداوم فزاينده مسافرت به اين شهر ميباال رفت

گير شدن استفاده از گوشي هاي تلفن هوشمند، به نظر مي رسد دستيابي به هدف فوق دور از  امروزه با همه
 ذهن نيست، چرا كه با طراحي نرم افزارهاي جغرافيايي و ناوبري چندزبانه و عرضه رايگان آنها در فضاي
اينترنت مي توان شرايطي را فراهم كرد كه گردشگر قبل از ورود به اصفهان بطور مجازي از مراكز مورد نظر 
بازديد كرده و با كليات امر آشنا شود و از همه مهمتر به صرفه بودن توليد و توزيع اين گونه نرم افزارها 

برد و هم  كه هم هزينه زيادي ميهاي گردشگري است  نسبت به روشهاي قديمي نظير چاپ و توليد نقشه
  محدوديتهايي بويژه از نظر حجم اطالعات قابل ارائه، دسترسي و... دارند.

با توجه به موارد فوق، پژوهشكده جغرافيا و علوم برنامه ريزي دانشگاه اصفهان، آمادگي خود را براي 
ي و بصورت چند زبانه (فارسي هاي اطالعات جغرافياي توليد يك نرم افزار موبايل پايه براساس سامانه

كند كه در آن اطالعات بسيار زيادي اعم  انگليسي و عربي) در قالب راهنماي سفر به اصفهان را اعالم مي
از اماكن گردشگري و تفريخي، هتلها، پاركينگها و... و راحتترين مسير دسترسي به اينگونه اماكن بر روي 

  نقشه ناوبري مربوطه قابل ارائه است.
  اهداف اصلي:  .3

 اصفهان اي گردشگري شهرهمعرفي جاذبه  -

 معرفي كانون هاي خدماتي شهر با كاركرد گردشگري. -

 ايي مراكز خدمات گردشگري يمعرفي موقعيت جغراف -

سريع و روان به گردشگران به منظور بهره گيري از خدمات گردشگري و  –ارائه خدمات آسان  -
 جاذبه هاي آن در شهر اصفهان

 هاي امر خدمات رساني به گردشگران در بخش ارائه اطالعات هزينهجويي بسيار باال در  صرفه -
 راهنمايي گردشگران

عبور از روشهاي سنتي راهنمايي گردشگران (چاپ نقشه گردشگري) و ارائه اطالعات با حجم  -
 به سه زبان فارسي، انگليسي و عربي. شمار كاربران بسيار زياد به تعداد بي
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 حجم انبوه انواع اطالعات مورد نياز يك گردشگر در شهر اصفهان در هر زمان و مكان ارائه -

 ناوبري و تعيين مسير حركت گردشگر تا مقصد مورد بازديد بر روي نقشه با ذكر فاصله -

 كمك به بهبود مديريت زمان گردشگران و امكان بازديد نقاط بيشتر در زمان اندك -

 تبط با گردشگري و رونق كسب و كار آنهاكمك به شناسايي اصناف مختلف مر -

  همگامي با كشورهاي توسعه يافته در مقوله راهنمايي گردشگران با استفاده از تكنولوژي -
  
  خدمات مورد انتظار در طرح: . 4

قابل نصب برپايه سيستم عامل اندرويد و چند زبانه اپليكيشن  يككه در قالب اين نرم افزار برآن است 
 اييارائه خدمات راهنم گامي اساسي و ايمن در خصوصهوشمند، همراه  هاي فنآسان بر روي تل

قابليت بر دارد كه از ويژگيهاي منحصر به فرد آن ارائه حجم باالي اطالعات و به گردشگران هوشمند 
باشد. ارائه اطالعات در خصوص تمامي اماكن مورد نياز گردشگران در شهر اصفهان (كه  ميبروزرساني 

هاي اطالعاتي ممكن است به چند هزار مورد برسد) و هدايت و مسيريابي  نها در مجموع اليهتعداد آ
دقيق و هوشمند گردشگران بر روي نقشه و با ذكر فاصله دقيق اعم از اينكه بخواهند از هر نقطه شهر 

وجب بصورت پياده، يا با وسيله شخصي يا اتوبوس به هر مكان ديدني، تفريحي و... سفر نمايند، م
وري بيشتر سفرها شده و در نهايت موجب جلب رضايت گردشگران خواهد  سهولت دسترسي و بهره

  تواند مورد استفاده قرار گيرد. ضمناً اين نرم افزار حتي در زندگي روزمره شهرواندان اصفهاني نير مي شد.
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 
 

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6
  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:
  ريزي و آينده پژوهي.اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه :آدرس: اصفهان 

  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 
 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي سمت در شركت يا سازمان: 

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 
  

  

 



خانه كارگروه آموزش، پژوهش،دبير
  فناوري و نوآوري استان اصفهان

  يتعال باسمه
 پيشنهاد طرح پژوهشي درخواست

REQUEST FOR 
PROPOSAL(RFP)  

نام شركت يا سازمان 
  كننده: درخواست

اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري 

  استان اصفهان
  

  طرح عنوان. 1
  اصفهان با استفاده از رويكرد كاركردي سيستماتيكاستخراج هويت مكاني شهر 

  
  . بيان مسئله2

) كه ريشه در فرهنگ دارد، چنانچه 1389ترين مسائل حوزه معرفت بشري است (وارثي و همكاران، هويت يكي از مهمترين و اساسي
اي است رشتهاي بين). هويت مقوله1391، شود (پور ديهيمي و همكارانهاي اصلي فرهنگ نام برده مياز هويت به عنوان يكي از معرف

). 1392گيرد (شريفي و همكاران، و هر رشته تعريف خاص خود را بر اساس مباني خود از هويت داشته و بر همين مبنا از آن بهره مي
ي يا اجتماعي دانسته و اي فرداين امر ناشي از تفاوت در تجربه افراد در بستر اجتماع است. چنانكه برخي از محققان هويت را مقوله

  ). 1388بار، دهند (آتشينء نيز تقليل ميبرخي هويت را حتي تا نام شي
اي بودن هويت باعث شده است تا در اين پژوهش، حوزه عملكردي هويت مشخص شود. در اين تحقيق هويت در بستر مكان رشتهبين

هاي مختلفي چون تعلق اجتماعي و حس مكاني (توآن، در اين راستا، مدلرود. و شهر مورد بررسي قرار گرفته و اساس كار به شمار مي
، 3و مانزو 1992) و تعلق مكاني (لو و آلتمن، 1989، 2)، استقالل مكاني (ويليام و روگنباك1978، 1)، هويت مكاني (پروشانسكي1974
). هويت مكاني بخشي از زيرساخت هويت 2013، 4(يزدانفر، حيدري، بهدادفر و اسكندري ه است) توسط چندين محقق ارائه شد2005

).بر پايه 1387كند (بهزاد فر، هاي عمومي او درباره جهان فيزيكي است كه انسان در آن زندگي ميفردي انسان و حاصل شناخت
ي و در رابطه با گانه آن، يعني آنتولوژيك، اپيستمولوژيك و رفتارهاي يك مكان از پيرامون را بر حسب وجوه سهمفهوم هويت، شاخصه

  ). 1390، شريفي و همكارانگويند كه تشخص يك مكان را به عنوان يك ابژه يا پديده به همراه دارد (انسان، هويت مكاني مي
آيند و اهميت آنها به حدي است كه طبق اعالم سازمان امروزه شهرها مراكز عمده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها به شمار مي

). از نگاهي 2009، 5درصد از مردم جهان در شهرها زندگي خواهند كرد (سازمان ملل متحد 7/68، حدود 2050سال  ملل متحد تا
، 6شود (هندن و كوركمازشناسي و فرهنگ شناخته ميديگر، شهر شكلي از مكان و به عنوان مركز تمدن، پيشرفت، تكامل، زيبايي

نظريه شهر "). لينچ در كتاب 2010كنند (لينچ، ماعي و مشاغل متفاوت زندگي ميها، سطح اجت) كه در آن، افرادي با ويژگي2006
كند كه به طور معمول، الگوهاي فضايي بزرگ و اشياء فيزيكي دائمي شهر تفسير مي 8فرم شهر را در ارتباط با محيط فيزيكي "7خوب

فرد خود را ). هر شهر، هويت منحصربه1981ا و درختان (لينچ، هها، رودخانهها، آب و برق، تپهها، خيابانگيرد: ساختمانرا در برمي
اي از تركيب عوامل طبيعي، ). شهر به عنوان مجموعه2011داراست كه از تصاوير مثبت و منفي تشكيل شده است (موژه و همكاران، 

ويتي خاص است. هويتي كه هاي شناخته شده توسط انسان كه در آن جمعيت ساكن متمركز شده است، داراي هاجتماعي و محيط
 ). 1389بخشد (وارثي و همكاران، شهر را از شهرهاي ديگري متمايز ساخته و به جمعيت ساكن در آن معنا مي

-ريزي شهر و شهرسازي به شمار ميهويت و ايجاد هويت در شهرها از طريق نمادهاي طبيعي و انساني، يكي از مباحث مهم در برنامه

هاي نمادين، بلكه به دليل شناخت سير تحول و تكامل تاريخ شهرسازي و فظ آثار تاريخي به عنوان پديدهرود. اهميت و ضرورت ح

                                                            
1. Proshansky 
2. William &Roggenbuck 
3. Manzo 
4. Yazdanfar, Heidari, Behdadfar&Eskandari 
5. United Nations 
6. Henden&Korkmaz 
7. Good City Theory 
8. Physical Environment 



تمدن شهرسازي، حفظ هويت و اصالت شهري و تبيين حيات شهري بر اساس شواهد و مدارك علمي همواره مورد توجه بوده است 
- . بافت تاريخي شهرها ميراث ارزشمند تاريخي، فرهنگي و كالبدي مي)1384به نقل از شماعي و پور احمد، 1388(كياني و همكاران، 

معتقد است كه محيط شهري به عنوان يك مكان از  9). پانتر1388باشد كه خود بهترين نشانه هويت شهري است (كياني و همكاران، 
تشكيل شده است. اين سه جزء مانند نظر رلف، داراي پيوندهاي ديالكتيك بوده و باعث ايجاد  "تصور"و  "فعاليت"، "ساختار"سه بعد 

گامان طراحي شهري با تكميل مطالعات رلف و پانتر، مدلي ارائه كرد ، از پيش11). كانتر1988، 10(مونتگمريشوند ميروابط ساختاري 
). وي بيان كرد، محيط شهري به مثابه يك مكان متشكل از سه بعد در 1392ن، كه به مدل مكان شهرت دارد (عباس زاده و همكارا

بندي، استنباط از باشد. در اين تقسيممي "استنباط از محيط يا تصورات"و  "هافعاليت"، "هاي ساختاري يا كالبدويژگي"هم تنيده 
گردد. گذارد به صورت نتايج، به خود وي برمير محيط ميرود. از طرف ديگر، تاثيراتي كه انسان بمحيط مهمترين ويژگي به شمار مي

  ). 1997دهنده ارتباط بين انسان و مكان است (كانتر، نشان امراين 
كند، پرداختن در حالي كه بازار به شدت رقابتي امروز دچار بازاريابي تشابه شده و از تحقيقات بازار يكسان با نتايج مشابه استفاده مي

شود. از اين رو پژوهشگران متعددي براي شكل دادن به ا شهر تنها راه رقابت موثر در بازار گردشگري محسوب ميبه هويت مقصد ي
) مدلي را ارائه كرده است كه به مدل 2011اند. در يكي از اين اقدمات، باكستر (رقابت در بازار، به ترسيم هويت شهري اقدام كرده

شناسي، نشان داد كه تفاوت معناداري بين هويت مكان و هويت هاي زبانبر اساس روش  شناسي باكستر معروف شده است. ويزبان
گرا و در حال تغيير است، اما هويت برند مكان، مفهومي طراحي شده و داراي برند مكان وجود دارد. در اين مدل، هويت مكان كثرت

). وي اين مطالعه را با 2011تراليا نشان داده است (باكستر، اس 12ارتباطات رسمي است. باكستر اين تفاوت را در مورد شهر ولنگون
هاي جمعيتي شهر بود. شناسي كاركردي سيستماتيك انجام داده است. هدف وي از اين مطالعه مشخص كردن هويتروش كيفي زبان
يت برند آن بر روي اين موضوع سال قبل از مطالعه باكستر، به عنوان شهر خالق شناخته شده و هويت رقابتي و هو 10اين شهر حدود 

ميليون دالر در ارتقاي هويت برند اين شهر، هنوز موضوع خالقيت در هويت  10طراحي شده بود. جالب اينكه با وجود هزينه كردن 
ال، كند. براي مث). اين مساله، توجه ما را به نقش هويت مكان در مديريت هويت شهر جلب مي2013اين شهر، آشكار نيست (باكستر، 

هاي يك شهر ممكن است در طول زمان، تغييراتي را در اي عميق از هويتمساله تاثيربخشي استراتژي برند مكان يا مساله مطالعه
هاي ديگري شود. با اطالعات مفيدي كه از طبيعت هويت مكان و برند مكان به دست هويت نشان دهد و يا حتي باعث ظهور هويت

، هويتي رقابتي انتخاب و به عنوان هويت برند طراحي شود. در اين تجربه، Aهاي قسمت موعه هويتشود كه از مج، توصيه ميآمد
هاي هاي شكل زير چنين پيداست كه هويتهاي استراتژيك هستند. از يافتهدهنده انتخابنشان Cو  Bهويت طراحي شده قسمت 

د كه قابليت انتخاب به عنوان هويت رقابتي را داشته و هسته استراتژي هايي هستنهايي از هويتبالقوه، در حال تغيير و مرتبط، نمونه
هاي بالقوه و در ها ممكن است منافع متفاوتي را به بازارهاي متفاوت مرتبط كنند. براي مثال، هويتدهند. اين هويتبرند را تشكيل مي

گردشگران به شهر جذب كند (كاواراتزيس و همكاران، گذاران يا ساكنين جديد زيادي را به نسبت حال تغيير ممكن است سرمايه
نفع داخلي شود. هاي ذي). عالوه بر اين، ارتباطات بيروني و يك استراتژي برند انتخاب شده ممكن است منجر به انفعال گروه2015

رويكرد اشتباهي است. بنابراين  هاي مكان، بدون توجه به استراتژي برند مكانتوجه به اين نكته مهم است كه ايجاد ارتباط بين هويت
، 13نفعان مورد توجه قرار گيرد (كر و باالكريشنانباشد كه بايد توسط ذيترين رويكرد در اين زمينه، رويكرد هويت محور ميمناسب
2011 .(  
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  ارتباط ميان هويت مكان، هويت رقابتي مكان و هويت برند مكان
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  2013، 14منبع: باكستر، كر و كالرك

  
جهاني شدن باعث شده است تا موانع رفت و آمد بين مقاصد گردشگري از بين برود و از  در عصر حاضر، پيشرفت تكنولوژي و پديده

ها و منافعي كه تر شده است. در چنين فضاي رقابتي، الزم است ويژگيروز تنگ اين رو حلقه رقابت بين مقاصد گردشگري روز به
منسجم از ابزارهاي بازاريابي بر  آنها را دارد، در قالب بازاريابي مقصد مورد بررسي قرار گيرد. بازاريابي مقصد، استفادهمقصد توانايي ارائه 
است كه براي مشتريان شهر و اجتماع  شهريمدار مشترك براي ايجاد، انتقال، عرضه و تبادل پيشنهادات مشتري اساس يك فلسفه

 15اعم از ساكنين بومي، گردشگران و سازمان مديريت مقصد نفعان مقصدبازاريابي، ادغام تمامي ذيشهر داراي ارزش است. هدف اين 
  ). 1391، 16سيوتسو و گلداسميتباشد (مي

ها را تحت يك استراتژي هاي درگير در گردشگري مقصد است كه اين بخشبخشرهبر استراتژيك سازمان مديريت مقصد در واقع 
سازمان مديريت مقصد براي توسعه استراتژيك شهري ، برندسازي است (موحد، يكي از اقدمات دهد. ميمنسجم به سمت جلو حركت 

). برندسازي، فرآيند استراتژيك ساخت برند و مديريت آن به عنوان يك دارايي باارزش است كه براي مقصد، 1390كهزادي و ايزدي، 
كند تصويري از مقصد را در ذهن گردشگر ). برند مقصد تالش مي2007 كند (سيويستون،مزيت رقابتي و منافع بلندمدت ايجاد مي

نفعان مقصد يابي مكان در ذهن ذيگرهاي ملموس و ناملموس هويت مقصد بر چگونگي جايگاهتداعي بسازد. اين تصوير از طريق كليه
نفعان از هويت مقصد گري حاصل درك ذي). بنابراين تصوير ايجاد شده از مقصد گردش1392، شريفي و همكارانگذارد (تاثير مي

است. به عبارت ديگر، برندسازي براي مقصد، تبليغ محصوالت و خدمات يك مقصد به عنوان هويت مقصد است كه گردشگر هنگام 
ما چرا من بايد از شهر ش«بازديد از آن، تجربه خواهد كرد. در واقع، برندسازي براي مقصد گردشگري پاسخ به اين سوال است كه 

ماند، دوم آنكه برند، تبديل به ساخت برند براي شهر چندين مزيت دارد. نخست اينكه، برند در انحصار آن شهر باقي مي». بازديد كنم؟
گيرد (موحد، كهزادي و ايزدي، شود كه براي اطمينان خاطر دادن به بازديدكنندگان، مورد استفاده قرار ميسمبل كيفيت شهر مي

1390.(  
اصلي برندسازي است، اما تصوير مقصد  روند. اگرچه تصوير مقصد، هستههاي برند مقصد به شمار ميترين بخشوير از اصليهويت و تص

). 1389كند، هويت برند است (ايماني خوشخو و ايوبي يزدي، مترادف برند نيست. آنچه كه تصوير يك مقصد را به برند تبديل مي
همتاي موجود در ميان مشتريان هدف تعريف كرد. به عبارت ديگر، تصوير برند راه ي خاص و بيتوان تداعي معانتصوير برند را مي

  ).1390ايجاد جايگاه براي يك برند است (جعفرپيشه، 
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اند، اما در كشور ايران هنوز اقدامي جدي در در حال حاضر با اينكه مقاصد گردشگري بسياري در سطح جهان اقدام به برندسازي كرده
-هاي ذياي از اقدامات انجام شده در ايران، بخصوص در شهر اصفهان كه توسط برخي از سازمانحث صورت نگرفته است. در پارهاين ب

نفع انجام گرفته است، متاسفانه عدم شناخت درست هويت شهري باعث شده است تا تصوير درستي از شهر اصفهان در اذهان 
مساله باعث ايجاد مشكالت بنيادي در ساخت برند و عدم يكپارچكي در تبليغات محلي شكل نگيرد. اين  گردشگران و جامعه

  گردشگري در شهر اصفهان شده است. 
)، تاكيد بر تقويت تعامالت 15، بند 1389ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، بخشي به شهرها (معاونت برنامهمساله هويت و هويت

ها از پذيري اقتصاد در مناطق و استان) و تقويت رقابت42، بند 1389راهبردي رئيس جمهور، ريزي و نظارت فرهنگي (معاونت برنامه
هاي كلي اقتصاد مقاومتي) از چنان اهميت بااليي برخوردار هاي مناطق كشور (سياستهاي متنوع در جغرافياي مزيتطريق قابليت

فرهنگىجمهورى اسالمىايران بر آن تاكيد ويژه داشته و هاىكلىبرنامه پنجم و ششمتوسعهاقتصادى،اجتماعىواست كه سياست
) را از اهداف اصلي 1-25، بند 1389ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، گيري بازارهاي رقابتي (معاونت برنامهحمايت از شكل

ان توسعه تجارت ايران، صادرات غيرنفتي جمهوري اسالمي ايران (سازم اجتماعي كشور عنوان كرده است. سند راهبرد ملي توسعه
هاي تبليغاتي اشاره داشته و توسعه و ترويج برند در بازارهاي هدف را مورد ) نيز بر كمك به انجام فعاليت10، بخش دوم، بند 1390

هويت اصفهان توسط ساكنين اصفهان، «تاكيد قرار داده است. لذا در اين تحقيق به دنبال پاسخ دادن به اين سوال هستيم كه 
پاسخ به اين سوال با توجه به اهميت هويت شهري در ساخت ». شود؟شناسان سازمان مديريت مقصد و گردشگران چگونه درك ميكار

 برند اصفهان از نقش بسزايي برخوردار است. 

  
  . اهداف اصلي3

  بررسي و شناسايي ابعاد هويتي شهر اصفهان الف. 
  از رويكرد كاركردي سيستماتيكاستخراج هويت مكاني شهر اصفهان با استفاده ب. 

  
  :خدمات مورد انتظار در طرح. 4
  تدوين برند گردشگري مناسب براي شهر اصفهان.  -
  اي متناسب با حجم كار از اهم خدمات مورد انتظار است. شناسي ارائه بودجهبردن مطالعات انساني و زبانزمان با توجه به -
  
  . محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: 5

  ميليون ريال مي باشد.  50حداكثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختي 
 

  . مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6
  فرزين مرادي نام و نام خانوادگي: 

  كارشناس دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي. عنوان:
  اصفهان، خ استانداري، دفتر مطالعات، برنامه ريزي و آينده پژوهي.:آدرس: اصفهان 

  farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الكترونيك: 
 32235117تلفن: 

  فرزين مرادي . نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم: 7
  كارشناس پژوهشي ان: سمت در شركت يا سازم

  15/5/96امضا و تاريخ: 
 

  



 

 

دبیر خانه کارگروه آموزش، پژوهش، 

  فناوری و نوآوری استان اصفهان

 یتعال باسمه

 پیشنهاد طرح پژوهشی درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP) 

نام شرکت یا سازمان 

 درخواست کننده: 

اداره کل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری 

 استان اصفهان

 

 :طرح عنوان .1

 شهرداری 5 منطقه: موردی مطالعه)گردشگری؛ توسعه رویکرد با اصفهان؛ شهر تاریخی مساکن کاربری تغییر سنجی امکان بر تحلیلی

 (اصفهان

 

 بیان مسئله:  .2

 بنابراین،. باشد می شهر آن فرهنگ تبلور و هویت عنوان به تاریخی فرسوده بافت است، شهرنشینان فرهنگ دهنده نشان شهری هویت

 .شود می تأکید نوسازی و بهسازی زمان در آن حفظ بر

 شهرسازی و شهری ریزی برنامه در مهم مباحث از یکی انسانی و طبیعی نمادهای طریق از شهری فضاهای در هویت ایجاد امروزه

 روند. گردد می قلمداد پایدار توسعه ضروریات از یکی عنوان به و بوده انسان( کمال) توسعه و رشد برای فضایی شهرها هویت. باشد¬می

 نامتناسب وسازهای ساخت گسترش همچنین و شهری های سکونتگاه ناهنجار و سریع فیزیکی رشد همراه به شهرنشینی رشد به رو

 و بهسازی بنابراین؛. است شده شهر ساکنین بر منفی تأثیر و شهر هویتی بی تاریخی، فرسوده های بافت به بیشتر زیان موجب شهری

 ضروری هویتی عنوان به باشد، می ما گذشتگان... و کالبدی فرهنگی، تاریخی، ارزشمند میراث که تاریخی های بافت( حفظ) نوسازی

. بوده شهری هویت ها نشان بهترین خود در نهفته فرهنگی و کالبدی ارزش با تاریخی بافت. شود می مطرح شهرها حیات ادامه برای

 از مانع بافت این رشد و حیات حال عین در و نماید می ایفا را بارزی و مؤثر نقش تاریخی بافت شهر، به دادن هویت در بنابراین

 .کند می محدود را آن رویه بی توسعه و شده درون از شهر فرسودگی و هویتی بی

 تمدن و شهرسازی تاریخ تکامل و تحول سیر شناخت دلیل به بلکه نمادین، های پدیده عنوان به نه کهن آثار حفظ ضرورت و اهمیت

 و شمای)است بوده توجه مورد همواره علمی مدارك و شواهد اساس بر شهری حیات تبیین و شهری اصالت و هویت حفظ شهرنشینی،

 (.،25،1831 پوراحمد،

 خطه این مهم نسل اندر نسل تالش حاصل که گذشته فرهنگی ارزش با میراث حفظ شهر، تاریخی بخش در اهمیت حائز مسائل از

 واژه، از استفاده تدریج به که است دیرزمانی. »است ملی فرایض و معقوالت الینفک جزء باشد، می مرزوبوم این کهن تمدن نشانگر

 ثروت: باشد داشته موضوع معرفی در بیشتری قدرت تواند می که دهد می ای واژه به را خود جای و شود می منسوخ فرهنگی میراث

 با فرد منحصربه منازل حتی و تاریخی های حمام انبارها، آب مساجد، تاریخی، مدارس سراها، کاروان بازارها، حفظ حقیقت در. «فرهنگی

 (96-33: 1831:آبادی زنگی.)است برخوردار ای العاده فوق اهمیت از زیبا معماری

 بافت تدریجی تخریب: جمله از مسائلی و مشکالت بروز موجب فرهنگی آثار و تاریخی های بافت به رسیدگی و توجه عدم مقابل در

 جبران آثار که شود می قدیم بافت شهروندان از زندگی سهولت سلب قدیم، بافت مسکونی جمعیت تدریجی تخلیه قدیمی،

 تزریق و استعمال اجتماعی، فساد زا، بیماری های ویروس و ها میکروب شیوع موذی، حیوانات تجمع اطراف، های زباله تجمع)ناپذیری

 مسکونی منازل قیمت کاهش مناطق، این مرفه جمعیت کاهش باعث که دارد دنبال به را...(  و مخدر مواد قاچاق اختفای مخدر، مواد

 .شود می بخش این به بضاعت بی افراد و روستاییان مهاجرت و تاریخی

 

 کنونی، شرایط در. باشد می ضروری امری شوند، می تلقی هویتی نمادین های پدیده عنوان به که تاریخی باارزش های خانه از حفاظت

 عوامل کنار در. است کرده محدود را آنها مالکیت حقوق حفاظتی، مقررات وضع طرفی، از و هستند حفاظت عامالن تنها مالکان،

 .کند ایجاد را حفاظت جهت الزم انگیزه تا باشد داشته وجود نیز هایی مشوق باید ملک توسعه محدودکننده

 



 بناهای و فرهنگی معماری، نوستالژیک، های جاذبه وجود علت به قدیمی و تاریخی های بافت محدوده ویژه، به شهری فضاهای

 شهر. روند می شمار به گردشگری مهم مقاصد از باشد¬می دوران آن اجتماعی و اعتقادی اقتصادی، شرایط از نمادی که ارزشمندی

 اهمیت و شهر این جایگاه صراحت به و شده شناخته گردشگری مقاصد و ها جاذبه ترین مهم از یکی عنوان به اصفهان تاریخی

 و قدمت به توجه با اصفهان. باشد می دنیا در کشور شده شناخته های جاذبه از یکی عنوان به آن تاریخی های ابنیه ترین شاخص

 دارد عهده بر مهمی بسیار نقش خیتاری شهرهای کالبد در و است خاصی ساختاری و معماری های شیوه جغرافیایی، خاص های ویژگی

 این بازگرداندن جهت تاریخی فضاهای احیاء و نوسازی و شهری مرمت. است خارجی و داخلی توریسم زیادی تعداد پذیرای ساله هر و

 گردشگران و گیرند قرار شهری های جاذبه ترین جالب جمله از تواند می شهر در گردشگری توسعه رویکرد با زندگی چرخه به محورها

 از فراتر چیزی شهری تاریخی های بافت نوسازی هدف که است این بگیرد قرار توجه مورد باید آنچه. کنند جذب خود سوی به را

 های ارزش انتقال در سعی که است فرهنگی عملی، شهری، ء احیا و نوسازی. است سکونتی صرفاً رویکرد با فضایی-کالبدی اقدامی

 نوسازی به توجه. است تاریخی های بافت در تاریخی های ابنیه و کهن پایدار های ارزش حفظ با همراه انتقال این و دارد آینده به کالبدی

 اهمیت از گردشگری و فرهنگی اجتماعی، -اقتصادی لحاظ به بلکه عملکرد و کالبد لحاظ به تنها نه که است ضرورتی ها بافت احیاء و

 را گردشگر جذب جهت باالیی های توان و ها قابلیت از اصفهان شهر گردشگری -تاریخی محورهای. باشد می برخوردار توجهی قابل

 گرفته قرار پویا فضای صورت به توانند می گیرد، صورت احیاء و نوسازی اقدامات محورها این در گردشگری توسعه رویکرد با اگر دارند،

 نقش آن در کاربری تغییر با تاریخی بناهای سازی زنده باز و احیاء و نوسازی مرمت،. باشند می شهر گردشگران نیازهای پاسخگوی و

 شهر در گردشگر جذب هدف با تاریخی های بافت احیاء و نوسازی اقدامات. داشت خواهد شهر گردشگری زمینه در مهمی بسیار

 به اصفهان گردشگری و فرهنگی تاریخی، های بافت احیاء و نوسازی شود، می مشاهده زمینه این در خألهایی و نبوده فراگیر اصفهان

 ساکن مردم توسط گردشگر با مناسب برخورد عدم شهری تأسیسات و خدمات کمبود امنیت، عدم. است گرفته صورت بنا تک صورت

 اقدامات تا شده سبب و شده مشکالتی بروز سبب محورها برخی در ها بافت ساکن مردم تعلق حسن عدم مردم، مشارکت عدم بافت،

 .کنند برخورد موانع و مشکل با را ها آن احیاء و نوسازی

 

 

 . اهداف اصلی: 8

 تغییر جهت راهکارهایی و راهبردها ارائه و تاریخی بافت هویت حفظ محله، ماندگار های ارزش حفظ راهکارهای ارائه جهت در تالش-

 محله تاریخی مساکن کاربری

 گردشگران برای مناسب فضای ایجاد -

 زایی اشتغال و پایدار آمدی در ایجاد با کسبه و ساکنین اقتصادی سطح رفتن باالتر منظور به راهکارهایی ارائه-

 ای محله فضاهای در گردشگر بیشتر نگهداشت و حفظ جهت در راهبردهایی ارائه -

 

 خدمات مورد انتظار در طرح: . 1

 توسعه رویکرد با زندگی چرخه بهی تاریخی محورها بازگرداندن جهت تاریخی فضاهای احیاء و نوسازی و شهری مرمتراهبردهای  -

 . گردشگری

 .تاریخی های بافت در تاریخی های ابنیه ء احیا و نوسازیبررسی و ارائه راهکارهایی در باب چگونگی  -

شهر اصفهان با هدف حفظ و جلوگیری  گردشگری و فرهنگی تاریخی، های بافت احیاء و نوسازیموجود در راستای  خألهاییواکاوی  -

  از تخریب از این آثار. 

 . محدودیت های زمانی یا هزینه ای برای انجام طرح: 5

 میلیون ریال می باشد.  51حداکثر زمان شش ماه و سقف مبلغ پرداختی 
 

 . مشخصات کارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: 6

 فرزین مرادی نام و نام خانوادگی: 

 کارشناس دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی. عنوان:

 اصفهان، خ استانداری، دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی.:آدرس: اصفهان 

 farzinmoradi93@gmail.comآدرس پست الکترونیک: 

mailto:farzinmoradi93@gmail.com


 82285113تلفن: 

 فرزین مرادی . نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: 7

 کارشناس پژوهشی سمت در شرکت یا سازمان: 
  15/5/69امضا و تاریخ: 

 

 



 سازمان بهزیستی کشور



   

دبير خانه كارگروه آموزش ، 
پژوهش ، فناوري و نو آموري 

 استان اصفهان

 
  

  بسمه تعاي
درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي 

نام شركت يا سازمان 
  درخواست كننده :

اداره كل بهزيستي استان 
  اصفهان

  عنوان طرح :  -1
  )شهر اصفهان( پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در جامعههاي  برنامهارزيابي ضريب نفوذ 

  
  بيان مسئله :  -2

رسمي( آموزش و پرورش ، رسانه ها و ... ) و غير رسمي(خانواده ،  انسان موجودي است اجتماعي و بوسيله عواملي
عدم ايفاي نقش درست  صورتگروه دوستان) و اجتماعي شده و راه و رسم زندگي در جمع را مي آموزد ، و در

را با بحران و انواع آسيب اجتماعي از قبيل : جامعه ردي فرد در جامعه منجر و هركدام از عوامل فوق به كژكارك
  و ابعاد نظام اجتماعي را با چالش مواجعه خواهد ساخت . مبتال  .طالق ، اعتياد ، نزاع و درگيري ، حاشيه نشيني و ..

ماعي سازكارهاي در اين ميان نهاد دولت به مساعدت نهاد آموزش جهت پيشگيري از بروزآسيب هاي اجت
پيش از ازدواج ، آموزش  خانواده و آموزش مهارت هاي هاي زندگي) خلق مهارت گوناگوني را از جمله (آموزش 

  نموده اند. 
است كه در آموزش اين گونه مهارت تحت عنوان برنامه هاي پيشگيري از سازمان بهزيستي يكي از كانون هاي 

  آسيب هاي اجتماعي نقش كليدي دارد. 
آنجايي اجراي هر طرح و برنامه اي هزينه هاي: انساني ، زماني ، مالي زيادي در بر دارد. لذا شاسيته است ميزان از 

مورد سنجش و ارزيابي قرار شده  سرمايه  هاي هزينهجهت مشخص شدن نتايج و ثمره موفقيت اجراي هر طرحي 
  گيرد.و در نهايت به تعديل و توسعه برنامه ها اقدام نمود. 

ابر اين با عنايت به مطالب فوق پژوهش حاضر در صدد است ضريب نفوذ برنامه هاي پيشگيري از آسيب هاي بن
  اجتماعي در اداره كل بهزيستي را مورد بررسي قرارد دهد.

  



 اهداف اصلي مورد نظردر طرح :-3
 از آسيب هاي اجتماعي در شهر اصفهان.پيشگيري هاي ميزان ضريب نفوذ برنامه  ارزيابي  

  اهداف جزيي:
  ميزان ضريب نفوذ برنامه آموزش هاي پيش از ازدواج در بين شهر وندان اصفهاني.ارزيابي  )1
  ميزان ضريب نفوذ برنامه آموزش هاي آموزش خانوده در بين شهر وندان اصفهاني.ارزيابي  )2
  اي زندگي در بين شهر وندان اصفهاني.رت هاميزان ضريب نفوذ برنامه آموزش هاي مهارزيابي  )٣

  خدمات مورد انتظار در طرح :  -4
  شناسايي نقاط ضعف و قوت اجراي برنامه هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي .  )1
  ارتقاء برنامه هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي. و چگونگي  بهبود كيفيت و كميت برنامه هاي پيشگيرانه )2

  يا هزينه اي براي انجام طرح :  يت هاي زمانيدمحدو -5
  : زماني  
  : هزينه  

  
  مشخصات كارشناس پاسخگو در خصوص موضوع طرح: -6

  نام و نام خانوادگي : محمد رضا بحيرايي .                             عنوان : كارشناس پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي.
 B.U_16@yahoo.comآدرس پست الكترونيكي :                      آدرس: اداره كل بهزيستي اصفهان                   

  محمد رضا بحيرايينام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم :  -7
  كارشناس پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي.سمت در شركت يا سازمان : 

 16/5/96امضاء و تاريخ : 
  

دبير خانه كار    indsutry-off@ui.ac.irالكترونيكييا پست  031 – 37932170طريق نمابر لطفا فرم تكميل شده فوق را از 
  031 –37933192گروه آموزش ، پژوهش فناوري و نوآوري استان نماييد. تلفن دبير خانه : 



نام شركت يا سازمان درخواست 
سازمان بهزيستي استان كننده :

 اصفهان 

باسمه تعالي
 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي

REQUEST FOR 
PROPOSAL(RFP) 

دبيرخانه كارگروه آموزش ،
پژوهش ، فناوري ونوآوري استان 

 اصفهان

  عنوان طرح :-1
  آسيب شناسي عدم رعايت اصول و قوانين مناسب سازي

  
 

  :  بيان مسئله -2
شوراي اسالمي  محترم مجلس 1383قانون جامع حمايت از حقوق معلولين مصوب  2به استناد ماده 

 معابر و ،، ساختمانهادستگاههاي دولتي ،كليه اماكن عمومي 1384و ابالغ هيئت دولت در سال 
% 100تا اين زمان  و شدهمي  انجام % مناسب سازي 10در هر سال مي بايست  مبلمان شهري و .... 

اما  .مي بافتندو معلولين همانند افراد عادي به امكانات جامعه دسترسي  مي گرديده است انجامآن 
 % انجام گرديده كه گاهي در حد رفع تكليف بوده است.35د حدود يبا وجود قانون تا اين زمان شا

سازي عمومي و نيز ويژه  فرهنگ ،ءپس به نظر مي رسد موانعي اساسي از جمله نظارت بر اجرا
هاي نظارت و ارزيابي و .... بايد وجود داشته باشد كه معلولين  گلوگاه ،ولينئو مس دستگاهها

  نتوانند به نيازهاي حداقلي خود در جامعه دست پيدا كنند.
  
  
  
  
 

اهداف اصلي مورد نظر در طرح:-3
لولين به حقوق عمومي خود در جامعهرسيدن مع-
گلوگاههاي اصلي عدم اجراي كامل اين قانونمشخص شدن -
ها و در يك كالم مناسب سازي براي ي سازشهر درجامعه حتي نهادينه شدن مناسب سازي براي تمامي افراد -

همه
 



 خدمات مورد نظر در طرح:-4
  اجراي قانون مشخص گردد درمند اين طرح مجري نظارت قانون-
  مناسب سازي كليه ساختمانها و خدمات خودالزام كليه دستگاههاي دولتي به -
خيابانها و ....  ،كوچه ها معابر عمومي شامل  –مساجد  –پاركها  –تفريحي  –مناسب سازي كليه اماكن عمومي -

  و رعايت حقوق معلوالن توسط شهروندان بعنوان يك شهروند درجه يك و ارشد
  
  
 

 محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح-5
اين موضوع به استناد قانون از زمان خودش گذشته است ولي در صورت آسيب شناسي و ابالغ حكومتي به 

  تمامي دستگاهها و اجراي قانون حداقل طي سه سال بصورت فشرده قابل اجراست.
  
  
 

 مشخصات كارشناس پاسخگو درخصوص موضوع طرح-6
  زهره مالئي نام ونام خانوادگي :

  كارشناس مسئول مناسب سازي بهزيستي استان اصفهان عنوان :
  معاونت توانبخشي -سازمان بهزيستي استان اصفهان –خيابان آپادانا دوم آدرس : 

  آدرس پست الكترونيكي: 
  09131015243تلفن: 

  
 

 سيد اصغر فياض دستگردينام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم :
  انبخشي بهزيستي استان: معاون امور توسمت در شركت /سازمان 

 10/5/96امضاء وتاريخ : 

 



نام شركت يا سازمان درخواست 
سازمان بهزيستي استان كننده :

 اصفهان

باسمه تعالي
 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي

REQUEST FOR 
PROPOSAL(RFP) 

دبيرخانه كارگروه آموزش ،
پژوهش ، فناوري ونوآوري استان 

 اصفهان

  کاربررسی اثر بخش راھکارھای ارتقای سالمت زنان در محيط  عنوان طرح :-1
  
 

  :  بيان مسئله -2
محيط کار به عنوان يکی از محيط ھای اصلی حضور افراد از اھميت به سزايی برخوردار است بين سالمت در محيط کار و 

اجتماعی در ھريک از اين  –سالمت اجتماعی با ابعاد متنوع آن رابطه بسيار نزديکی وجود دارد و ارتقای سالمت روانی 
درصد ساعت بيداری خود را در محيط کار می  ۶٠محيط ھا باعث تغييرات مثبت در ديگری می شود. افراد شاغل حدود 

گذرانند بنابراين محيط کار ھم از نظر تاثير بر سالمتی کارکنان و ھم به عنوان زمينه ای برای ارتقای سالمت واجد اھميت 
وان نيمی از جمعيت کشور نقش مھمی در پويايی و سالمت جامعه دارند بنابراين حفظ و ارتقای سالمت می باشد. زنان به عن

آنان بايد مورد توجه متوليان باشد که در اين ميان توجه به سالمت محيط کاری آنان نيز بسيار ضروری است. اکنون شمار 
ل بکار ھستند و اين مھم لزوم حفظ و ارتقای سطح زيادی از زنان مشاغل ھمگام با مردان در حوزه ھای مختلف مشغو

سالمت شغلی آنان را از نقطه نظر کارفرمايان و مسئوالن بھداشتی کشور به يک نياز ضروری تبديل کرده است.

  
 

اهداف اصلي مورد نظر در طرح:-3
ھدف اصلی: تعيين راھکارھای ارتقای سالمت زنان در محيط کار

اھداف اختصاصی:
اثربخش راھکارھای ارتقای سالمت زنان در محيط کار در حيطه آموزشتعيين -١
تعيين اثربخشی راھکارھای ارتقای سالمت زنان در محيط کار در سطوح مختلف تحصيلی-٢

 خدمات مورد نظر در طرح:-4
ارتقای سطح بھره وری سازمانی

ارتقای ميزان رضايت کارکنان زنان
ن زنانکاھش تعارضات شغلی ميان کارکنا

  
 

 محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح-5
ساله  ٢باتوجه به زمان بر بودن اجرای راھکار ھا و ايجاد تاثير بر متغيرھای وابسته اجرای طرح به بازده زمانی 

نياز دارد و به تبع آن ھزينه ھای آن افزايش می يابد.

  
  
 



 طرحمشخصات كارشناس پاسخگو درخصوص موضوع-6
  شهناز قلع ريزنام ونام خانوادگي :

  مشاور امور بانوان  عنوان :
  ستا د بهزيستي استان اصفهانآدرس : 

 sh.ghaleriz@gmail.com آدرس پست الكترونيكي: 

 09131076860تلفن: 

 بيتا آگاهينام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم :
  كارشناس پيشگيري  سمت در شركت /سازمان 

 امضاء وتاريخ : 

 



نام شركت يا سازمان درخواست 
سازمان بهزيستي كننده :  

باسمه تعالي
 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي

REQUEST FOR 
PROPOSAL(RFP) 

دبيرخانه كارگروه آموزش ،
پژوهش ، فناوري ونوآوري استان 

 اصفهان

   عنوان طرح :-1
  استانسال در 14در كودكان زير  معلوليتبررسي علل 

 

بينايي يك امر اساسي در فعاليت روزانه است و اختالل در آن منجر به كاهش توانايي هاي افراد در :  بيان مسئله -2

زندگي مي شود. اختالالت بينايي در هنگام تولد و در طول دوران كودكي در يادگيري، ارتباطات، كيفيت زندگي و حتي 

نايي و كم بينايي دسته بندي ي شود. نابينايي به شرايطي اتالق مي شود طول عمر فرد بسيار موثر است و به دو دسته نابي

درجه باشد. زماني  10باشد و يا ميدان بينايي مركزي كمتر از  100/5كه ديد چشم غالب با بهترين اصالح اپتيكي كمتر از 

ا تلقي مي شود. و بر اساس آخرين قرار ميگيرد فرد به عنوان يك كم بين 60/3تا  18/6كه ديد با بهترين اصالح اپتيكي بين

ميليون نفر در جهان داراي اختالالت بينايي بوده كه  258،  2015) در سال WHOگزارشات سازمان بهداشت جهاني(

تعداد آن ها دو  2020ميليون نفر به اضافه شده كه تا سال 2%) از آنان نابينا هستند وساليانه 6,25ميليون نفر( 39بيش از 

 1ميليون كودك نابينا  1,5سال بوده و از ميان  15% از نابينايي در جهان مربوط به كودكان زير khaf(5د..(برابرخواهد ش

 Sudanمابقي در ساير كشورها مي باشند 0,1ميليون در آمريكاي التين و  0,1ميليون در آفريقا،  0,3ميليون نفر در آسيا، 

child .  

اط با شيوع كم بينايي و نابينايي كودكان و بزرگساالن انجام شده است و مطالعات زيادي در كشورهاي مختلف در ارتب

مهمترين علت نابينايي و كم بينايي در كودكان ژنتيك و آنومالي هاي كروموزومي( بيشتر در كشورهاي توسعه يافته) 

(مهم) در حالي كه در مي باشدو به دنبال آن مشكالت قرنيه اي است. A)، كمبود ويتامين ROPرتينوپاتي كودكان نارس(

بزرگساالن آب مرواريد و مشكالت شبكيه اي عامل كم بينايي و نابينايي گزارش شده است. شيوع اختالالت بينايي اتباط 

، 2005در سال   Whoمستقيمي با شرايط اجتماعي، اقتصادي و سطح بهداشت دارد به گونه اي كه طبق گزارشات 

درصد از آنان مربوط به كشور هاي در حال توسعه است. طي مطالعه كه با  90ه كه ميليون نفر در جهان كم بينا بود124

سال انجام شد  15نقطه جهان(آسيا، آفريقا و آمريكاي التين) بر روي كودكان زير  8هدف بررسي شيوع كم بينايي در 

ر مي شود و مهمترين علت آن نفر وجود دارد كه شيوع آن با افزايش سن بيشت 1000كودك كم بينا در هر 52/1نشان داد 

اختالالت شبكيه و تنبلي چشم بوده است. شيوغ كم بينايي و نابينايي چه در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به 

سالگي افزايش يافته كه مهمترين آن بيماريهاي چشمي مرتبط با سن مانند آب مرواريد، دژنراسيون  60ويژه بعد از سن 



 ).1نوپاتي ديابتيك و... كي باشد. (مهموابسته به سن، رتي

درصد گزارش شده كه  04/4و 09/1نفر شيوع نابينايي و كم بينايي به ترتيب  11975طي بررسي در شهر تهران، از ميان 

درصد بوده كه 79/0مهمترين علت آن آب مرواريد و تنبلي چشم بوده است اين در حالي است كه شيوع نابينايي در زاهدان 

ين عامل آن آب مرواريد گزارش شده است. در درمان نابينايي تنها ميتوان به پيشگيري از عوامل بروز آن مانند اصلي تر

، جراحي به موقع آب مرواريد كودكان اكتفا نمود. Aآزمايشات ژنتيك در طول دوران بارداري، جبران كمبود ويتامين 

يوب انكساري و درمان دارويي و يا جراحي به منظور جلوگيري از راههاي موثر در پيشگيري از كم بينايي اصالح به موقع ع

كاهش ديد است. براي افزايش توانايي افراد كم بينا در انجام كارهاي روزانه ميتوان از وسايلي كه بزرگنماي ايجاد ميكنن 

صرف فرد، هشدار دهنده ها مانند انواع ذربين ها ، تلسكوپ ها، وسايل الكترونيكي، افزايش كنتراست و رنگهاي وسايل پر م

  و وسايل شنيداري و... استفاده نمود. 

 

 3- :اهداف اصلي مورد نظر در طرح  

  ؟سال چيست14زير  نوجوانانعلل كم بينايي در  

  سال چيست؟14زير  نوجوانانعلل نابينايي در  

  داشته است؟ نوجوانانكدام يك از بيماري ها چشمي بيشترين تاثير را در كم بينايي  

  داشته است؟ نوجوانانكدام يك از بيماري ها چشمي بيشترين تاثير را در كم بينايي  

  قابل پيشگيري و درمان هست يا خير؟ نوجوانانآيا بيماريها و عوامل موثر در كم بينايي و نابينايي  

 خدمات مورد نظر در طرح:-4
 و روشهاي پيشگيري براي  به عنوان درمانبينايي و يافتن راه حلي پي بردن به مهمترين علل كم بينايي ونا

  سال 14زير  نوجوانانجلوگيريي از وقوع آن در ميان 

 كاهش هزينه هاي كشور به منظور درمان، آمورش و معيشت فرد كم بينا و يا نابينا در جامعه  

  نوجوانانارتقاي بخش بهداشت و سالمت جامعه به ويژه در بخش  

  ...كاهش هزينه هاي خانواده به منظور درمان، آموزش و  

  داشتن افراد و نيروي كار سالم و كارآمد در كشور  

  
 



  :محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح-5
  بواسطه بزرگ بودن تعداد حجم نمونه ها هزينه بااليي مورد انتطار خواهد بود .

 

 درخصوص موضوع طرحمشخصات كارشناس پاسخگو-6
  دكتر علي اصغر كالنترينام ونام خانوادگي :

  دكتري تخصصيعنوان :
  اداره كل بهزيستي استان اصفهان،معاونت پيشگيري، دفتر پيشگيري از معلوليتهاآدرس : 

 kalantary_ali_a110yahoo.comآدرس پست الكترونيكي: 

 09131259687تلفن: 

 دكتر علي اصغر كالنتريم :نام ونام خانوادگي تكميل كننده فر
  : كارشناس مسئول دفتر پيشگيري از معلوليتهاسمت در شركت /سازمان 

 15/05/1396امضاء وتاريخ : 

 



نام شركت يا سازمان درخواست 
 كننده :

 سازمان بهزيستي كشور

باسمه تعالي
 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي

REQUEST FOR 
PROPOSAL(RFP) 

دبيرخانه كارگروه آموزش ،
پژوهش ، فناوري ونوآوري استان 

 اصفهان

  بررسي مشكالت سازمان بهزيستي در دولت الكترونيك عنوان طرح :-1
 

  :  بيان مسئله -2
روند ايجاد دولت الكترونيك بـدين صـورت بـوده اسـت  اولـين قـدم اساسـي و كـال جهـت ايجـاد دولـت            

معطوف مـي    1992الكترونيك  در جهان  به برنامه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات سنگاپور  در سال 
صوصـي  آمريكـا مسـئول خلـق     بخـش  خ  1990گردد و نيز همزمان  با آن اقدام دولت سنگاپور در طول 

خدمات الكترونيكي شد . وجود فناوري وب ، به بـرانگيختن برخـي  اقـدامات تجـاري در شـركتها  منجـر       
گرديد و لذا نتايج  خوب و قابل سنجشي از اين اقدامات حاصل شد . مهمتر از آن  اين بـود كـه كاركنـان    

نها افزايش قابل مالحظـه اي پديـد آمـد . لـذا     هرچه بيشتر  اثربخش شدند . به طوري كه در بازده كاري آ
بدين طريق ، بذرهاي كارايي و اثر بخشي به  واسطه به كارگيري فن آوريهايي همچون  اينترنت ماهواره و 
فن آوريهاي  اطالعاتي و ارتباطي و ماهواره ها پاشيده شـدد و لـذا فنـاوري وب بـه تغييراتـي در شـغل و       

صدها نوع شغل جديد در كنار  اين فناوري وب  در اكثـر  بخـش هـاي     ارتباطات منجر شد به طوري  كه
خصوص  به كار گرفته شد دولت  از اين بابت  عقب مانده بود . لذا  توجه دولت به اين امر معطوف گرديد 
كه ارايه خدمات به شهروندان و كاركنان از طريق فناوري هـاي اطالعـاتي  و ارتبـاطي  بسـيار سـاده  تـر       

، و نيز  رضايتمندي شهروندان  را به همراه دارد. در نتيجه وينتون  سرف كه به عنوان يكي  از  خواهد بود
پدر بزرگهاي اينترنت  مشهور  است  اين پيشنهاد را به رهبران دولتي داد  كه لطفاً از فناوريهاي اطالعات 

هر  گدلـدن بـه ايـن نيـاز استفاده كنيد. اجازه  بدهيد  كه خدمتتان بيشتر  در دسـترس  باشـد . لـذا شـ    
،  برنامه ريزي استراتژيك را براي  دولت الكترونيك  تدوين  كـرد .   2001استراتژيك پي  بر دو در ژوييه 

طبق آمار  سازمان  ملل  ميزان  دسترسي مردم به خـدمات  دولتـي   و عمـومي  از طريـق شـبكه هـاي 
شود .  نشان مي دهد  كه كشـور  ايـران  در بـين     الترونيكي  كه اصطالحا دولت  الكترونيك  ناميده  مي

جهان  را به خود  اختصاص داده است  و اين در حالي است  كه رتبـه  ايـران  از    115كشور ،  رتبه  178
  كشور هايي مانند دومينيكن ، عراق ، ويتنام ، كوبا ، آباني ؛ تركمنستان  پايين تر است . 

هم حاصل از به كارگيري فن آالت عميقي را در شيوه زندگي بشـر  دولت  الكترونيك يكي از پديده هاي م
امروزي  ايجاد كرده است . دولت الكترونيك  عبارت است  از اسـتفاده  از فنـاوري مخصوصـا كاربردهـاي     
مبتني بر وب  تجارت الكترونيكي  و سايتهاي اينترنتي براي افزايش  دسترسي و ارايه خدمات  و اطالعات 

  شركاي  تجاري  كاركنان  و ساير موسسات   به شهروندان 
  
  



 
  در سازمان بهزيستي كشور  به شرح ذيل مي باشد . دولت الكترونيك مشكالت  

 عدم احساس  نياز به وجود  دولت الكترونيك    - 1

ناتواني در مرزبندي  بين اطالعات محرمانه  و اطالعاتي  كه بايد در دسترس شـهروندان و بنگاههـاي    - 2
 گيرد .  اقتصادي قرار 

 هزينه سنگين  ايجاد ، نگهداري و توسعه  شبكه هاي اطالع رساني   و پايگههاي اطالعاتي   - 3

 هزينه باالي آموزش كاركنان دولت و شهروندان .  - 4

 

اهداف اصلي مورد نظر در طرح:-3
  بررسي مشكالت مديريتي با استقرار دولت الكترونيك در سازمان بهزيستي كشور

  انساني با استقراربررسي مشكالت 
  بررسي مشكالت مالي با استقرار

  اجتماعي با استقرار –بررسي مشكالت فرهنگي 
 

 خدمات مورد نظر در طرح:-4
  شناسايي موانع مشكالت دولت الكترونيك در سازمان بهزيستي كشور- 1
  معرفي الزامات استقرار دولت الكترونيك - 2
  الكترونيكارائه راهكارهاي پياده سازي دولت - 3
 

 محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح-5
  
  
  
 

 مشخصات كارشناس پاسخگو درخصوص موضوع طرح-6
  مهندس سعيد مايلينام ونام خانوادگي :

  رئيس اداه فناوري اطالعات ارتباطات و تحول اداري  عنوان :
  آپادانا دوم آدرس : 

 Saeed_Mayeli@yahoo.comآدرس پست الكترونيكي: 

 36410319تلفن: 



 نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم :
  سمت در شركت /سازمان 

 امضاء وتاريخ : 

 



نام شركت يا سازمان درخواست 
سازمان بهزيستي استان كننده :

 اصفهان 

باسمه تعالي
 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي

REQUEST FOR 
PROPOSAL(RFP) 

دبيرخانه كارگروه آموزش ،
پژوهش ، فناوري ونوآوري استان 

 اصفهان

   عنوان طرح :-1
مهدهاي كودك تحت نظارت سازمان بهزيستي در جنبه هاي مقايسه عملكرد كودكان استفاده كننده از خدمات 

  مختلف رشد با كودكاني كه از اين خدمات استفاده نمي كنند در پايه اول ابتدايي
 

بر اساس بررسي هاي انجام شده در حوزه تعليم و تربيت و روان شناسي دوران خرد سالي از مهم :  بيان مسئله -2
ترين سالهاي زندگي به شمار مي رود به همين علت توجه به نيازهاي كودكان در اين سالهاي حساس ضرورت 

اجتماعي و  –عاطفي  –دارد از جمله نيازهاي اساس كودكان آموزش و رشد همه جانبه كودك در ابعاد شناختي 
... است كه حق همه كودكان در نظر گرفته مي شود و برخورداري از آن زندگي شايسته اي را براي آنان هم در 
دوران كودكي و هم درسالهاي آينده فراهم مي سازد البته به شرطي كه كودكان از آموزش با كيفيت كه رشد 

ر اين پژوهش به مقايسه عملكرد كودكان استفاده كننده از همه جانبه و يكپارچه كودكان را به دنبال دارد د
خدمات مهدهاي كودك تحت نظارت سازمان در جنبه هاي مختلف رشد با ساير كودكان كه از خدمات 
مهدكودك استفاده نمي كنند در پايه ابتدايي پرداخته مي شود و از نتايج اين طرح خانواده ها و مهدهاي كودك 

  شدند.مي توانند بهره مند 
 

اهداف اصلي مورد نظر در طرح:-3
مقايسه رشد شناختي كودكان استفاده كننده از خدمات مهد كودك با كودكاني كه از خدمات استفاده  .1

  نمي كنند.
مقايسه رشد جسمي و حركتي كودكان استفاده كننده از خدمات مهد كودك با كودكاني كه از  .2

  خدمات استفاده نمي كنند.
اعي و عاطفي كودكان استفاده كننده از خدمات مهد كودك با كودكاني كه از مقايسه رشد اجتم .3

  خدمات استفاده نمي كنند.
مقايسه رشد زنان كودكان استفاده كننده از خدمات مهد كودك با كودكاني كه از خدمات استفاده  .4

  نمي كنند.
كه از خدمات استفاده مقايسه رشد خالقيت كودكان استفاده كننده از خدمات مهد كودك با كودكاني  .5

  نمي كنند.



 خدمات مورد نظر در طرح:-4
 تامين اعتبار الزم .1

 تامين نيروي انساني الزم جهت انجام طرح .2

  همكاري سازمان آموزش و پرورش .3
  
 

 محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح-5
  عدم وجود اعتبار الزم

 و پرورشامكان عدم همكاري مراكز تحت نظارت آموزش 

 مشخصات كارشناس پاسخگو درخصوص موضوع طرح-6
  عفت نجف پور نام ونام خانوادگي :

  كارشناس مسئول امور كودكان و نوجوانان بهزيستي استان اصفهانعنوان :
  123اتاق  –طبقه همكف  –اداره كل بهزيستي  –ابتداي خيابان پانزده خرداد  –چهار راه آپادانا آدرس : 

  EFFATNAJAFPOUR@yahoo.comآدرس پست الكترونيكي: 
 09133112772تلفن: 

 ميترا توسلينام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم :
  سمت در شركت /سازمان 

 امضاء وتاريخ : 

 



نام شركت يا سازمان درخواست 
سازمان بهزيستي استان كننده :

 اصفهان

باسمه تعالي
 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي

REQUEST FOR 
PROPOSAL(RFP) 

دبيرخانه كارگروه آموزش ،
پژوهش ، فناوري ونوآوري استان 

 اصفهان

   عنوان طرح : -1
  بهزيستي در خصوص ايجاد اشتغالسنجش ميزان اثر بخشي برنامه ها و فعاليت هاي سازمان 

  
 

 
  :  بيان مسئله -2

نظر به اينكه بهزيستي متولي امر معلوالن و توانخواهان جامعه بوده و در جهت بازتواني فردي و 
اجتماعي آنان تالش و برنامه ريزي مي نمايد و با توجه به ايجاد اشتغال آنهم از نوع پايدار مي 

زن سرپرست خانوار و يا فرزند شبه خانواده و يا فرد آسيب  تواند براي يك معلول و يا يك
ديده و ... بسياري از مشكالت و معضالت اقتصادي ، رواني و اجتماعي وي را بهبود بخشيده و 
از آسيب هاي بعدي جلوگيري به عمل آوردو وي را از وابستگي رها سازد و از آنجا كه مشكل 

عه امروز بوده و با توجه به تالشهاي سازمان اشتغال در سطح كلي يكي از معضالت جام
بهزيستي از جمله تسهيالت اشتغالزايي ، پرداخت حق بيمه خويش فرما و كارفرما و ارتقا ء 
كارايي و برنامه هاي از اين قبيل به نظر مي رسد هنوز تا رسيدن به مراحل ايده آل براي رفع 

ا و مشكالت فراوان باشيم از اين رو مشكل بيكاري اين دسته از افراد جامعه دچار چالشه
پژوهش در اين زمينه و همچنين سنجش ميزان اثر بخشي هريك از فعاليتهاي سازمان آنهم به 

                                                     منظور ايجاد اشتغال پايدار الزم و ضروري به نظر مي رسد .
  
  
  
  
  
  
 



طرح:اهداف اصلي مورد نظر در-3
تعيين ميزان اثر بخشي هريك از فعاليت ها و برنامه هاي سازمان در ميزان ايجاد اشتغال و همچنين 

يالت ، سهم بيمه كارفرما ، سهم هپايداري شغلي جامعه هدف سازمان ( آماده  سازي شغلي ، تس
بيمه خويش فرما ، ارتقاء كارايي معلولين ، كاريابي و....)

  نظر در طرح:خدمات مورد  -4
ارائه راه حل ها و پيشنهادات كاربردي به مسئوالن و كارشناسان اين سازمان به -1

منظور كمك به رفع مشكل بيكاري مددجويان و توانخواهان 
ارايه راه حل هاي كاربردي به منظور پيشگيري از شكست شغلي مددجويان و  -2

پايدار .همچنين ارائه راههاي مناسب و موثر براي ايجاد شغل 
  
  
  
  
 
 -:محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح-5
  
 

  مشخصات كارشناس پاسخگو درخصوص موضوع طرح -6
ا سليماني زاده يدش نام ونام خانوادگي :

  كارشناس اشتغال و كاريابي عنوان :
  اداره كل بهزيستي اصفهان -ابتداي خيابان پانزده خرداد –اصفهان آدرس : 

  



 پست الكترونيكي:آدرس
Sh.soleimanizade20@gmail.com

  تلفن:
09132021644

 
 شيدا سليماني زادهنام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم :

   : كارشناس اشتغال سازمان بهزيستي سمت در شركت /سازمان
 9/5/96امضاء وتاريخ : 

 



 نام شركت يا سازمان
درخواست كننده :   

باسمه تعالي
 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي

REQUEST FOR 
PROPOSAL(RFP) 

دبيرخانه كارگروه آموزش،
  ونوآوري پژوهش، فناوري

 استان اصفهان 

   عنوان طرح :-1
  با تاكيد بر مديريت استعدادشناسايي راهكارهاي جانشين پروري 

  اصفهاندر بهزيستي استان 
 

  :  بيان مسئله-2
نهم و دهم در كاهش پرسنل ادارات و دواير دولتي از طرفي و صدور مجوزهاي  هاي سياست دولت 

در پايان دولت دهم و جذب يكباره بيش از سيصد نفر در بهزيستي استان اصفهان اين  استخدامي
با ديگر كاركنان گرديده و از با سنوات و تجارب باال  پرسنل فاصله سنيمنجر به ايجاد كل  اداره

در انتقال تجارب ارزنده اين عزيزان با مشكالت جدي روبرو  بدنه مديريتي و كارشناسي راطرفي 
تعيين جانشين در حوزه هاي كالن مديريتي و حتي كارشناس بنابرين بررسي راهكارهاي نموده 

  مسئولي ضرروري به نظر مي رسد .
  تعاريف:

سازمان براي تصدي مشاغل  فرايندي داردكه طي آن استعدادهاي انسانياشاره به  جانشن پروري:
ي و انتقال تجارب متنوع آموزشهاي  از طريق برنامه ريزي و مناصب كليدي درآينده شناسايي و

  شوند.مي براي تصدي اين مشاغل آماده 
گهداري، عبارت است از يك سري فعاليتهاي يكپارچه به منظور تضمين جذب، ن مديريت استعداد:

  نياز حال حاضر و آينده توسط سازمان توسعه كاركنان مستعد مورد انگيزش و
 

اهداف اصلي مورد نظر در طرح:-3
 جانشين پروري براي سمت هاي مديريت شناسايي راهكارهاي پرورش مديران و*

  كاركنان با استعداد فراهم ساختن فرصت هاي بيشتر براي*
 كارمندان مستعد طريق شناسايياز  سازمان  افزايش خزانه استعداد*

  



 
  خدمات مورد نظر در طرح: -4
  ايجاد بانك اطالعات كاركنان *
  تحقيق و پژوهش در جهت شناسايي راهكارهاي چگونگي  شناسايي كاركنان مستعد*
  
  
  
  
 محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح-5

ضروري  انجام هر چه سريعتر اين پژوهش ،مديران و مسئولينستگي برخي از شبا عنايت به بازن
   است.

 مشخصات كارشناس پاسخگو درخصوص موضوع طرح-6
  غالمرضا رضائي نام ونام خانوادگي :

   سرپرست اداره نيروي انساني عنوان :
   بهزيستي استان اصفهان - خيابان پانزده خردادآدرس : 

  آدرس پست الكترونيكي: 
 36410316تلفن: 

 نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم :
  سمت در شركت /سازمان 

 امضاء وتاريخ : 

 
و نوآوری استان ارسال نمائيد  به دبير خانه کارگروه پژوھش ، فناوری ٣٧٩٣٢١٧٠لطفا فرم تکميل شده رااز طريق نمابر *   
 



نام شركت يا سازمان درخواست 
سازمان بهزيستي كننده :  

باسمه تعالي
 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي

REQUEST FOR 
PROPOSAL(RFP) 

دبيرخانه كارگروه آموزش ،
پژوهش ، فناوري ونوآوري استان 

 اصفهان

   عنوان طرح :-1
  سازمان بهزيستي (محور: الگويابي)طراحي مدل و استقرار نظام مستندسازي تجارب مديران و كاركنان در 

 

  :  بيان مسئله -2
امروزه براي بقاء عملكرد سازمانها، عبرت از گذشته و آگاهي از اشتباه و رموز موفقيت ضروري است. 
سازمانها مجبور به يادگيري از تجربيات خود و ديگر سازمانها مي باشند. با مستندسازي تجربه ها امكان 

 ،يادگيري سازماني فراهم مي شود و با بكارگيري تجربه هاي مرتبط با كسب و كارافزايش دانش و 
و استفاده موثر از  وزيععملكرد سازماني افزايش پيدا مي كند. به منظور جمع آوري، مستندسازي، ت

در تجربيات سازماني، نياز به نظام و ساختار مناسب ضروري مي باشد. در همين راستا مستندسازي 
كاركنان است. شايد  وبهزيستي راهكار مطمئن براي انتقال تجربيات فردي و اجتماعي مديران سازمان 

بتوان بيان نمود كه استفاده از تكنيكهاي مستندسازي تجربيات سازماني مديران مفيد باشد. براي 
موزش مستندسازي تجربيات مديران از تكنيك هاي مصاحبه باز و نيمه ساختار يافته، داستان گويي و آ

  .خواهد شداستفاده معكوس 
  
 

اهداف اصلي مورد نظر در طرح:-3
  ايجاد احساس و چشم انداز مشترك به دليل مستندسازي و انتقال تجربه ها- 1
  به وجود آمدن بستر مناسب به مبادله تجربه ها و انديشه ها از طريق تيمهاي يادگيرنده- 2
  در بين مديران و كاركنانايجاد و گسترش بينش، دانش، توان و خالقيت - 3
  طراحي مدل بومي و كارآمد براي مستندسازي تجارب مديران و كارشناسان- 4
افزايش بهره وري سازماني از طريق توجه به مستندسازي معيارهاي مربوط به كارايي، اثربخشي و - 5

  اجراي آنها.

 خدمات مورد نظر در طرح:-4
ه و ايجاد امكان ارزيابي علمي نقاط قوت و ضعف سازمان و فراهم شدن زمينه مرور رويدادهاي گذشت- 1

  مديران آن 
  تهيه ابزاري براي الگوبرداري از تجربيات مديران- 2
   انتقال تجربيات گذشته سازماني به مديران و كاركنان - 3

  
 

 محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح-5



 
  
 

 موضوع طرحمشخصات كارشناس پاسخگو درخصوص-6
  حميدرضا كيانينام ونام خانوادگي :

  مسئول دفتر مديريتعنوان :
  اداره كل بهزيستي استان اصفهان –خرداد  15اول خيابان  –چهارراه آپادانا دوم آدرس : 

  آدرس پست الكترونيكي: 
 36412431تلفن: 

 حميدرضا كيانينام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم :
  : مسئول دفتر مديريتسمت در شركت /سازمان 

  امضاء وتاريخ : 
 

 



نام شركت يا سازمان درخواست 
سازمان بهزيستي استان كننده :

 اصفهان 

باسمه تعالي
 درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي

REQUEST FOR 
PROPOSAL(RFP) 

دبيرخانه كارگروه آموزش ،
پژوهش ، فناوري ونوآوري استان 

 اصفهان

   عنوان طرح : - 1
  سازمان بهزيستي(محور:الگويابي)طراحي وتدوين الگوهاي تعالي فرهنگ سازماني در 

 

  :   بيان مسئله-2
فرهنگ سازماني ،روابط پيچيده اي با محيط هاي كه در آن فعاليت مي كنند وكاركنان خود را از همان محيط 

دارند. كاركناني كه به سازمان مي پيوندند قبال از طريق نهادهاي فرهنگي نظير خانواده،جماعات  ،جذب مي كنند
كوچك ، مسجد ،كليساو مدرسه ،جامه پذير شده ان و به محض آن كه به عضو سازماني تبديل شوند،ارزش ها 

ماني تركيب مي شوند ،هويت هاو مهارت هاي متاثر از فرهنگ آنها با ارزش ها ،هويت هاو مهارت هاي ساز
ي و حرفه اي درون سازمان را لوبدان طريق جنبه هاي از فرهنگ هاي ملي و همين طور منطقه اي ،صنعتي،شغ

منتقل مي كنند. اگر چه آن نوعا قوي نيست ولي فرهنگ سازماني ،حرفه اي يا صنعتي نيز مي تواند بر محيط 
فرهنگ ملي و منطقه اي محل فعاليتش در تضاد قرار  يك محلي، منطقه اي يا ملي تاثير بگذارد و گاهي اوقات

  گيرد. مي
فرهنگ سازماني از خرده فرهنگ ها ساخته شده است  ويك خرده فرهنگ مجموعه اي فرعي از اعضاي يك 
سازمان بوده كه خودشان رابه عنوان گروهي جديد درون سازمان هويت مي بخشند وبه طور عادي بر مبناي فهم 

ر به فردشان،اقداماتي درپيش مي گيرند.به گفته جان ون مانن واستيفن بارلي، خرده فرهنگ ها هاي جمعي منحص
ق مشابهي درون يك سازمان شكل گيرند و ممكن است هويت هاي مشترك حرفه اي ئعال لممكن است حو

هنگام تعامالت يا شغلي وهمين طور،خرده فرهنگ ها مي توانند بر اساس آشنايي افراد در  ،جنسيتي،نژادي، قومي
مكرر،در زمان استفاده مشترك از يك مكان يا تجهيزات(نظير مكاني در يك كارخانه)،ساختمان يا كافه تريا يا 

  بوفه اداره، ماشين هاي قهوه دهي ،ماشين هاي فتو كپي وحتي احوالپرسي يا لباس پوشيدن افراد شكل گيرند.
  

د با ديگر خرده فرهنگ هاي آن سازمان رابه دارند. به چون خرده فرهنگ ها متعلق به يك سازمان خاص هستن
گفته كارن سيل وجون مارتين خرده فرهنگ ها به چهر طريق نسبت به يك ديگر واكنش نشان ميرهند،غلبه بر 
يك ديگر،غنا بخشي بهيك ديگر،راست روي(هر فرهنگ به راه خود مي رود) يا تقابل فرهنگي، نوعا خرده 

ان از جانب مديريت عالي مطرحو ارتفقائ مي يابدو در طول زمان فراگير شده و فرهنگ غالب در يك سازم
  )1394شود.(رضاييان و اعرابي مجموع آن تبديل به فرهنگ سازماني مي

  



بر اساس نظر دنيسون،همانندافراد،سازمانها نيز داراي شخصيت هايي مي باشند،كه اين قالب شخصيتي سازمان را، 
گويند.فرهنگ سازماني يكي از ويژگي هاي اساسي سازمان است وشايد مهم ترين فرهنگ آن سازمان مي 
رد سازماني درحوزه فرهنگي و ايجاد يك فرهنگ سازماني مناسب است. دنيسون براي رسالت مديران،تنظيم راهب

ي دل استفاده نموده است. اين مدل در برگيرنده چهار ويژگي اصلمبه تصوير كشيدن فرهنگ سازمان از يك 
سازمان:يعني درگير كار شدن،انطباق پذيري ،ثبات(يكپارچگي)و ماموريت(رسالت)است.(محجوب) در رهنگ ف

شامل،فاصله قدرت،پرهيز از عدم اطمينان،فرد گرايي،جمع  ادسته بندي ديگري هافستد ابعاد فرهنگ سازماني ر
  و مرد گرايي،زن گرايي ميداند. گرايي

ورت يك واحد كوچك تاسيس مي شود.در شروع فعاليت سازمان فرهنگ يه طور كلي ،هرسازمان ابتدا به ص
ي داردبه داليل به وجود شكل مي گيرد.شكل گيري فرهنگ بستگدرآن با توجه به عوامل مختلفي به سرعت 

ل موفقيت آن از قبيل كارايي،مرغوبيت كاال،كيفيت ارائه خدمات به مآن درجامعه و عو سازمان وجايگاه آمدن
يا مشتريان،ابداع ونوآوري، تالش زياد وفاداري نسبت به سازمان . در حقيقت فرهنگ نشانگر درجه  ارباب رجوع

ط مشي اي پاداش،سياست ها، ختدريج كه سيستمه ازكار خود و آينده سازمان است.به تالش وتصوير كاركنان
يه سازمان تاثيرات عميق شود،مجموع اين عوامل بر شكل گيري فرهنگ اولا،و قوانين حاكم بر كار تدوين مي ه

به شكل رسمي  مشخص كننده  نوع رفتار و طرز برخوردهايي هستند كه  د.اين عوامل از طرف سازماننگذار مي
براي موفقيت سازمان  مهم خواهند بود.بنيان گذاران ومديران نقش اساسي در اين شكل گيري ايفا مي 

ينده وآمعاونان سازمان مشخص كننده نوع انتظارات حال و رفتا مديران و  كنند،اصول اعتقادي ،ارزشها،اهداف
شود. كارمندان رفتار  اين اعتقادات و رفتارها توسط ديگر مديران سازمان به زير مجموع منتقل مي سازمان بوده

همي كه نتيجه عمل مديريت است رابه خاطر مي سپارند،عدالت ممديران را پيوسته زير نظر دارند وهر واقعه 
گروه هاي كار اين بر، حبت و ديگر خصايص مديران در شكل گيري فرهنگ سازمان تاثير دارد.تك، ،عجله

موزند به اين ترتيب آقوانين  را به عنوان هنجارهاي كارپذيرفته  وآنها را ياد مي گيرند وبه افراد تازه وارد مي 
  .يك فرهنگ تداو م مي يابد

  
اط با طيف گسترده اي از ارباب به دليل داشتن ارتب فرهنگ سازماني درمحيطي مانند سازمان بهزيستي

رجوعان،خيرين،افرادعلمي ،پژوهشگران،نياز مندان،نيروهاي سازمانهاي ديگرتنوعي كه در نوع وگونه خدمات 
خود دارند نياز به برنامه ريزي استراتژيك براي ارتقاء فرهنگ سازماني خود  دارند.بر اين اساس طراحي و 

ت تعالي فرهنگ سازماني كه مختص شرايط ساز مان بهزيستي باشد ،ضرورت مي يابد و الگويي جه تدوين 
  مساله اصلي اين پزوهش طراحي الگوي مطلوب جهت تعالي فرهنگ سازماني است.

  
 



اهداف اصلي مورد نظر در طرح: - 3
ن بهزيستي. شناسائي ارزشهاي فرهنگي مورد نياز جهت طراحي الگوي تعالي فرهنگ سازماني در سازما1
. شناسائي هنجارهاي فرهنگي مورد نياز جهت طراحي الگوي تعالي فرهنگ سازماني در سازمان بهزيستي2
گ موجود وشناسائي راهكارهاي جهت تغيير فرهنگ سازماني در سازمان بهزيستيهن. ارزيابي فر3
ازماني در سازمان بهزيستي. بررسي تجارب مديران ارشد سازمان بهزيستي در نحوه هدايت و تغيير فرهنگ س4
بررسي تجارب كاركنان سازمان بهزيستي در نحوه هدايت و تغيير فرهنگ سازماني درسازمان بهزيستي. 5
. شناسائي موانع مقاومت در برابرتغيير وتعالي فرهنگ سازماني سازمان بهزيستي و راههاي برون رفت از آن6
وتدوين  الگوهاي تعالي فرهنگ سازماني. شناسائي مولفه هاي مطلوب جهت طراحي 7

  خدمات مورد نظر در طرح: -4
 ايجاد يكپارچگي در سازمان -

 ارتقاءصداقت در سازمان -

 افزايش حس مسوليت پذيري كاركنان -

 بررسي وضعيت فعلي فرهنگ سازماني در سازمان بهزيستي -

 شناسائي مولفه هاي فرهنگ سازماني مختص سازمان بهزيستي -

  تعالي فرهنگ سازمانطراحي الگوي  -
 

 محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح-5
  
 

  مشخصات كارشناس پاسخگو درخصوص موضوع طرح -6
  اميد رحمانياننام ونام خانوادگي :

  كارشناس مسئول دفتر بازرسي ومديريت عملكردعنوان :
  خرداد(آپادانا دوم)ابتداي خيابان پانزده  -چهار راه اپادانا-اصفهانآدرس : 

  آدرس پست الكترونيكي: 
 36411391-5تلفن: 

 اميد رحمانياننام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم :
  : كارشناس مسئول دفتر بازرسي ومديريت عملكردسمت در شركت /سازمان 

  14/5/1396امضاء وتاريخ : 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان 

  



دبيرخانه كارگروه آموزش، 

پژوهش، فناوري استان 

 اصفهان

 باسمه تعالي

 درخواست پيشنهاد پژوهشي
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

نام شركت يا سازمان 

:اداره درخواست كننده

كل پزشکي قانوني 

 استان اصفهان

 

 عنوان طرح :  -1

اتوموزوم و جنسي مردانه با ژنهاي مرتبط با خشونت در نمونه هاي باقيمانده از  (STR)بررسي ارتباط توالي كوتاه تكرار شونده 
 صحنه جرم در موارد تجاوز به عنف

 

 بيان مسئله : -2

با توجه به اينكه توالي هاي كوتاه تكرار شونده، پولي مورفيسم هاي ژنتيكي بوده كه بعنوان اثر انگشت ژنتيكي، ارزش آنها در 
به اثبات رسيده است، لذا در سالهاي اخير با تعيين پروفايل بياني آنها، كمك شاياني در شناسايي و تعيين تعيين هويت افراد 

 هويت افراد در سوانح و حوادث دسته جمعي و همچنين در شناسايي مجرمان به منصه ظهور رسيده است.
راديكه خواه مكرراً مرتكب رفتارهاي پرخط گرديده با فراگيري اين روش و با توجه به اينكه بيان ژنهاي مرتبط با خشونت در اف

مي نمايند براساس متون مورد تاييد، باالتر گزارش شده است. در اين  Aetisocialو يا براي اولين بار اقدام به انجام افعال 
عنف و همراهي آن  مطالعه بر آن هستيم ارتباط احتمالي بيان باالي ژنهاي مرتبط با خشونت را در افراد مرتكب به تجاوز به

 با الگوهاي مختلف بيان توالي هاي كوتاه تكرار شونده را بررسي نماييم.
 
 

 اهداف اصلي مورد نظر در طرح:  -3

تعيين فراواني توالي هاي كوتاه تكرار شونده اتوزوم و جنسي در لكه هاي باقيمانده از صحنه جرم در موارد تجاوز به عنف در 
 مقايسه با جمعيت نرمال. 

تعيين ميزان بيان ژنهاي مرتبط با خشونت در لكه هاي باقيمانده از صحنه جرم و به موارد تجاوز به عنف در مقايسه با جمعيت 
 نرمال

 ها و بيان ژنهاي مرتبط با خشونت در جمعيتهاي مورد مطالعه  STRمقايسه فراواني 
 
 

 خدمات مورد انتظار در طرح :-4

 استخراج شده از لكه ها )اتوزومال و جنسي مردانه(  DNAدر  STRتعيين پروفايل 
 (fealotione PCRاستخراج شده از ژنها ) DNAتعيين بيان ژنهاي مرتبط با خشونت در 

 
 

 ماه ميباشد. 8زمان مورد انتظار محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح : -5

از خارج از كشور تامين گردد لذا ممكن است از نظر زماني و هزينه اي با توجه به اينكه كيتهاي مورد لزوم در طرح بايستي 
  ريال مي باشد. 000/000/00هزينه پيشنهادي طرح محدوديت هايي را در پروسه ي انجام طرح ايجاد نمايد.



 

 مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح : -6

 فرزاد سيدفروتن -دكتر محمدحسين نصراصفهاني نام و خانوادگي : 

 كارشناس آزمايشگاه ژنتيك -استاده پژوهشکده رويانعنوان :

 اصفهان، خوراسگان، پژوهشکده رويان آدرس :

 fsforotan@gmail.comآدرس پست الکترونيکي :

 931-05915689تلفن : 

 

 آزاده حسن پور نام و نام خانوادگي تکميل كننده فرم :  -7

 كارشناس آزمايشگاه ژنتيكسمت در شركت يا سازمان :

 امضاء و تاريخ 

 

 

به دبيرخانه كارگروه  industry_off@ui.ac.irيا پست الكترونيكي  029-27123970لطفاً فرم تكميل شده را از طريق نمابر 

 029-27122913آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان ارسال نماييد. تلفن دبيرخانه 
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دبيرخانه كارگروه آموزش، 

پژوهش، فناوري استان 

 اصفهان

 باسمه تعالي

 درخواست پيشنهاد پژوهشي
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

نام شركت يا سازمان 

:اداره درخواست كننده

كل پزشکي قانوني 

 استان اصفهان

 

 صمیمت ازدرخت بااستفاده ساختگی تصادف های پرونده شناساییعنوان طرح :  -1
 

 (۶۹۳۱ سال دوم هماه درسه اصفهان قانونی پزشکی به ارجاعی تصادفات: موردمطالعه) 
 

 بيان مسئله : -2

جعل، تقلب و اقدام به صحنه سازی و تدارک حوادث صوری و ساختگی جهت دریافت زیان و خسارت از شرکتهای بیمه به 
 نیست. مان نیز از این قاعده مستثنیعنوان یک پدیده ناهنجار و مزموم در همه جوامع وجود داشته و کشور

میلیارد پوند  ۶۱ساالنه بین هشت تا  ،طبق برآورده های وب سایت فایننشال، ادعاهای دروغین در بخش بیمه اموال و حوادث
به صنعت بیمه در اروپا آسیب وارد می کند.بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط چندین شرکت بیمه در اروپا، میزان اعالم 

 ست.خسارت های جعلی رو به افزایش ا
توجه به ابعاد نموده که لزوم وارد کشورمان زیان باالیی به حجم باالی تصادفات در بخش خسارات بدنی)فوت و نقص عضو(

مساله و نظارت جدی و مستمر را ازسوی مسئولین مربوط در این حوزه را مشخص نموده و لزوم برخورد جدی و مستمر با این 
پدیده اجتماعی به منظور کاهش اثرات مخرب این پدیده، به عنوان یکی از دغدغه های دلسوزان نظام و صنعت بیمه در 

 . رد توجه قرارگیردکشور می بایست مو
درخت تصمیم بعنوان یکی از روش های داده کاوی روشی برای نمایش یک سری از مولفه ها هستند که منتهی به یک رده 
یا مقدار می شوند. یکی از راه های شناسایی پرونده های تقلب و تصادف ساختگی، استفاده از اطالعات تصادفات ساختگی 

ت تصمیم، درخت کلی بوسیله خرد کردن داده ها به گره هایی ساخته می شوند که مقداری کشف شده می باشد. لذا در درخ
از متغیرها را در خود جای می دهند و با ایجاد درخت تصمیم بر اساس داده های پیشین که رده آنها معلوم است، می توان 

 وقوع تصادف ساختگی را پیش بینی کرد.داده های جدید را با سرعت باال دسته بندی کرده و از عدد یا نتیجه حاصله 
لذا باتوجه به خسارات مالی، جانی و فرهنگی که موضوع ایجاد ضایعات ساختگی در تصادفات در پی دارد، اهمیت انجام 

پژوهش و طراحی  های افتهی  تحقیق در این زمینه را در پی داشته و ما را بر آن داشت تا با تحقیق در این مورد و تحلیل
اری مناسب در تشخیص تقلب در تصادفات گام های موثری برداریم و با ارایه پیشنهادات کاربردی از بروز خسارات از سازو ک

 این طریق جلوگیری بعمل آوریم.
 
 

 اهداف اصلي مورد نظر در طرح:  -3

 صمیمت ازدرخت بااستفاده ساختگی تصادف های پرونده شناسایی
 

 خدمات مورد انتظار در طرح :-4

باتوجه به خسارات مالی، جانی و فرهنگی که موضوع ایجاد ضایعات ساختگی در تصادفات در پی دارد، اهمیت انجام تحقیق 



و طراحی سازو کاری  پژوهش های افتهی  تحلیلدر این زمینه را در پی داشته و ما را بر آن داشت تا با تحقیق در این مورد و 
مناسب در تشخیص تقلب در تصادفات گام های موثری برداریم و با ارایه پیشنهادات کاربردی از بروز خسارات از این طریق 

 جلوگیری بعمل آوریم.
 

 محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح : -5
 

 شد.مي با ماه ۱پيش بيني كل زمان الزم براي اجراي كامل طرح   

 ریال333/333/5 هزینه مسافرت ریال ۹3333333 هزینه پرسنلی

 ریال 5333333 هزینه های دیگر .................................... ریال هزینه آزمایشها و خدمات تخصصی

 ................................... ریال  ریال 333/333/5 هزینه مواد و وسایل مصرفی

 ریال 333/333/53 جمع کل ریال 333/333/5 غیرمصرفیهزینه و سایر 

 

 

 مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح : -6

 دکتر فردین مردانینام و خانوادگي : 

 هیات علمیعنوان :

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهانآدرس :

 آدرس پست الکترونيکي :

 3۳۶۹۶۱۱۳390تلفن : 

 

 علیمردان پناه پوریان)تهیه کننده پروپوزال(نام و خانوادگي :  

 معاون اداری و مالیعنوان : 

 اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهانآدرس : 

 panahiali24@yahoo.comآدرس پست الکترونيکي :

 3۳۶۹۹۱9۳39۶تلفن : 
 

 عليمردان پناه پورياننام و نام خانوادگي تکميل كننده فرم :  -7

 معاون اداري و مالي سازمان :سمت در شركت يا 

 امضاء و تاريخ 

 

 



به دبیرخانه کارگروه  industry_off@ui.ac.irیا پست الکترونیکی  3۹۶-۹7۳۹۱۶73لطفاً فرم تکمیل شده را از طریق نمابر 

 3۹۶-۹7۳۹۹۶۳۱آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان ارسال نمایید. تلفن دبیرخانه 

mailto:industry_off@ui.ac.ir


دبيرخانه كارگروه آموزش، 
 پژوهش، فناوري استان اصفهان

 باسمه تعالي
 درخواست پيشنهاد پژوهشي

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

نام شركت يا سازمان 
:اداره كل درخواست كننده

 پزشکي قانوني استان اصفهان
 

 عنوان طرح :  -1
طبيعي ارجاعي به كميسيون هاي پزشكي قانوني اصفهان بعد از اجراي بررسي پرونده هاي قصور زنان و زايمان مرتبط با زايمان 

 و مقايسه آن با مدت مشابه قبل از آن 11/20/1131تا پايان تاريخ  11/20/1131نظام سالمت از تاريخ  
 

 بيان مسئله : -0

نسبت به سزارين افزايش يافته تعداد زايمان طبيعي  51/2/5131همانطور كه مستحضريد بعد از اجراي نظام سالمت در تاريخ 
( 5( بر طبق قواعد بايستي سزارين محدود به مواردي باشد كه زايمان از طريق كانال زايمان افزايش يافته است)5است )

 (2امکانپذير نباشد و يا مخاطرات جدي براي مادر و جنين به همراه داشته باشد. )
برابر زايمان طبيعي است. عوارض مادر نيز در سزارين نسبت به زايمان  7مرگ مادر گر چه در زايمان سزارين نادر است ولي 

 (2طبيعي افزايش مي يابد )

نوزادي در نوزادان نرسيده اي كه به  Takipeneمشکالت تنفسي نوزادان در زايمان طبيعي كمتر است و ميزان تاكي پنه 
 (4ه كه به روش واژينال متولد شده بودند )برابر بيشتر از نوزادان ترمي بود 1/4روش سزارين متولد شده اند 

برابر نوزادان متولد شده با زايمان طبيعي است. همچنين نوزادان حاصل از سزارين  4خطر مرگ نوزادان متولد شده با سزارين 
 (.1برابر بيشتر از نوزادان متولد شده با زايمان طبيعي در خطر ابتال به افزايش فشار خون ريوي هستند ) 1

( ترومبوز 6ترومبوآمبولي پنوموني ناشي از آسپيراسيون است ) -سپسيس -عفونت -ت عمده سزارين شامل بيهوشيخطرا
( ميزان عوارض مادر در زايمان سزارين بيش از زايمان طبيعي 7برابر زايمان واژينال است ) 1-1وريدهاي عمقي در سزارين 

 (.8وارده به سيستم ادراري مي باشد ) خونريزي و آسيبهاي -مي باشد. كه مهمترين آنها عفونت
مالي و اجرايي و پرسنلي لوژستيکي و نيز سيستم بازخورد و -با توجه به اينکه هر طرح ابالغي نياز به بسترسازي فرهنگي

كنترل سيستم و چك نمودن منظم دارد آيا اجراي اين طرح با امکانات موجود و تطابق داشته است؟ تا بتوانيم با بررسي 
 قصورهاي ايجاد شده مرتبط با اجراي طرح فوق راهگشاي مناسبي جهت تصميم گيري هاي بعدي اين وزارتخانه باشيم.

 

 اهداف اصلي مورد نظر در طرح:  -1

بررسي پرونده هاي قصور زنان زايمان شده مرتبط با زايمان طبيعي ارجاعي به كميسيون پزشکي قانوني اصفهان بعد از اجراي 
 و مقايسه آن با مدت مشابه قبل از آن 51/2/5136تا  51/2/5131سازمان  نظام سالمت

 

 خدمات مورد انتظار در طرح :-4
بررسي عوارض جنيني و مادري در زايمان طبيعي در مدت مذكر شده و مقايسه با مدت مشابه نسبت به سن مادر و تعداد زايمان و سن 

 بارداري
 بررسي اختالالت جنيني مرتبط با حوادث حين زايمان در زايمان طبيعي 

 
 
 



 

 محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح : -1

مدت زمان ممکن است اطالعات بعضي از پرونده ها ناقص باشد كه سعي مي كنيم با تماس تلفني نقايص را برطرف نماييم.
 ريال مي باشد. 000/000/10طرح هزينه پيشنهادي ماه و 6پيشنهادي 

 
 
 

 مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح : -1

 دكتر بهجت كشاورز نام و خانوادگي : 
 پزشك معاينات پزشکي قانوني اصفهان عنوان :
 پزشکي قانوني -فلکه فيض  آدرس :

 beh_keshavarzi@yahoo.comآدرس پست الکترونيکي :

 03511357241تلفن : 
 

 دكتر زهره عقابيان نام و خانوادگي : 
 استاديار دانشگاه هيات علمي متخصص پزشکي قانوني   عنوان :
 دانشگاه علوم پزشکي كرمانآدرس :

 zoGabian@yahoo.comآدرس پست الکترونيکي :

 03511427622تلفن : 

 دكتر بهجت كشاورزنام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم :  -7

 پزشك معاينات سازمان :سمت در شركت يا 

 امضاء و تاريخ 

 

 

به دبيرخانه كارگروه  industry_off@ui.ac.irيا پست الکترونيکي  015-17312570لطفاً فرم تکميل شده را از طريق نمابر 
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دبيرخانه كارگروه آموزش، 

پژوهش، فناوري استان 

 اصفهان

 باسمه تعالي

 درخواست پيشنهاد پژوهشي
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

نام شركت يا سازمان 

:اداره درخواست كننده

كل پزشکي قانوني 

 استان اصفهان

 

 عنوان طرح :  -1

 پزشكي سقط جنين معلول -فقهي -بررسي حقوقي
 

 :بيان مسئله  -2

در دين اسالم جنين به عنوان موجودي تكامل نيافته و حتي در مرحله اوليه استقرار در رحم مادر مانند هر انسان زنده ديگري 
كه داراي حق حيات است، واجد حقوقي مي داند كه بايد براي وي در نظر گرفته شود و سقط آنرا حرام و مستوجب مجازات و 

ي جنين دچار نقايص ژنتيكي و يا مادر باردار بيماري دارد كه با ادامه بارداري جانش به خطر پرداخت ديه مي داند. اما در موارد
مي افتد و اگر راه قانوني براي سقط جنين وي وجود نداشته باشد، در اثر مبادرت به انجام سقط غيرقانوني به روشهاي مختلف 

در صورتيكه  4831ر ماده واحد سقط درماني مصوب سال صدمه جبران ناپذير و حتي در مواردي موجب فوت مادر مي شود. د
جنين دچار عقب افتادگي و ناقص الخلقه بوده و روح در آن دميده نشده باشد و موجب حرج مادر شود اجازه سقط داده شده 

 ولي حرج و مصاديق آن تعريف نشده است.
 
 

 اهداف اصلي مورد نظر در طرح:  -3

قانون سقط درماني شامل چه مواردي مي شود؟ در اين مقاله و طرح سعي مي شود كه حرج مورد اشاره در ماده واحده 
مشخص شود در منابع فقهي معيار الزم براي تشخيص حرج وجود دارد؟ يا اساساً موضوع پزشكي است و پزشكان بايد 

 مصاديق حرج را در هر مورد تعيين كنند.
 
 
 
 

 خدمات مورد انتظار در طرح :-4

رود اين طرح بتواند كلمه حرج مندرج در ماده واحد قانون سقط جنين را تعريف نمود راهكاري براي تعيين مصاديق انتظار مي 
 آن تهيه شود و همچنين وظيفه سه گروه درگير در اين قانون )فقها، حقوق دانان، پزشكان( مشخص گردد.

 
 
 

 محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح : -5

تصويب شده است و مطلب نوين مي باشد كه ابعاد آن بطور كامل بررسي نشده است.  4831ده سقط درماني در سال ماده واح
 ماه و 6مدت زمان .بخصوص بكار بردن كلمات فقهي در اين قانون تعريف نشده و منابع كافي براي انجام طرح وجود ندارد.

 ريال ميباشد. 000/000/00هزينه پيشنهادي طرح 



 
 
 

 پاسخ گو در خصوص موضوع طرح : انمشخصات كارشناس -6

 دكتر فرزاد قشالقي  نام و خانوادگي : 

 استاد تمام دانشگاه علوم پزشکي عنوان :

 دانشگاه علوم پزشکي  -اصفهان آدرس :

 Gheshlaghhi@med.mvi.ac_irآدرس پست الکترونيکي :

 90133113620تلفن : 
 

 آباديمريم اعظمي دولت  نام و خانوادگي : 

 كارشناس ارشد فقه  عنوان :

 پزشکي قانوني -ميدان فيض -اصفهان آدرس :

 آدرس پست الکترونيکي :

 90131993903تلفن : 
 

 دكتر حسين مختارينام و نام خانوادگي تکميل كننده فرم :  -3

 مسئول معاينات باليني اداره كل پزشکي قانوني اصفهان  سمت در شركت يا سازمان :

 15/5/06:  امضاء و تاريخ 
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 تجارت اصفهان معدن و ،سازمان صنعت



  نام شركت يا سازمان
سازمان درخواست كننده:

صنعت ،معدن وتجارت 
 اصفهان 

 باسمه تعالي

  درخواست پيشنهاد طرح پژوهشي
REQUEST FOR PEOPOSAL(RFP) 

دبيرخانه كارگروه آموزش، 
پژوهش، فناوري و نوآوري 

  استان اصفهان
  عنوان طرح-1

  كشور بازيابي فلزات باارزش از باطله هاي صنعتيبررسي امكان 
  بيان مسئله:-2

، تقاضا براي فلزات سنگين رو به افزايش است اما از طرف ديگر كانسارهاي پرعيار فرآيندها به دليل سرعت باالي صنعتي شدن
در حال اتمام هستد. به همين منظور نياز به منابع جايگزين فلزات سنگين بسيار حياتي است. صنعتي شدن فرآيند موجب 

با شسته  وانباشتن غير مناسب اين باطله ها موجب آلودگي محيط زيست شده  كههاي صنعتي گرديده  توليد گسترده باطله
شدن در شرايط اتمسفري مشكالت زيست محيطي زيادي توليد مي كنند. برخي از باطله هاي مهم صنعتي و فلزات باارزش آنها 

اي الكترونيكي (مس، قلع، طال، نقره، نيكل، آلومينيوم و روي)، عبارتند از: باتري هاي فرسوده (نيكل، كادميوم و نقره)، باطله ه
باطله فيلم اشعه ايكس (نقره)، باطله خاكستر (مس، روي، نيكل، آلومينيوم ، كروم و سرب)، باطله هاي نفتي (نيكل، كبالت و 

ليل سمي بودن اين مواد و تجمع موليبدن) و باطله هاي صنعتي معادن (كروم، نيكل، كبالت، روي، طال، نقره و كادميوم). به د
از  آن ها در واحدهاي حياتي، استخراج مجدد آنها از اين منابع ثانويه از اهميت ويژه اي برخوردار است. روش هاي گوناگوني

مترين براي بازيابي فلزات باارزش از اين باطله ها معرفي شده اند. از مه قبيل پيرومتالورژي، هيدرومتالورژي و بيوهيدرومتالورژي
ذوب و تصفيه اشاره كرد. مي توان به آهكي كردن (كلسينه كردن)، تشويه،  براي بازيابي فلزات باارزش روش هاي پيرومتالورژي

هيدورمتالورژي مي توان به ليچينگ اشاره كرد كه در آن يك ماده ليچ كننده در تماس محيط حاوي فلز  هاياز مهمترين روش
محلول حاصل با استفاده از روش هاي ترسيب، سمنتاسيون، فلزات باارزش از زيابي مي كند. باارزش قرار گرفته و آن را با

استخراج حالل و تبادل يوني استحصال مي شوند. طي چند دهه اخير بيوهيدورمتالورژي با استفاده از ميكروارگانيسم هاي 
رده اند. در بين ميكروارگانيسم هاي مورد استفاده متفاوت نقش مهمي در بازيابي فلزات باارزش از كانسارهاي كم عيار ايفا ك

 Acidithiobacillus ferrooxidans ،Acidithiobacillus thiooxidans ،Leptospirillumميكروارگانيسم هاي

ferrooxidans ،Sulfolobus sp برخي از قارچ  در فرآيندهاي بيوليچينگ توجه زيادي را به خود جلب كرده اند. همچنين
تحقيقات نشان داده اند كه در فرآيند ليچينگ فلزات موثر واقع شده اند.  Aspergillus nigerو  Penicilliumيل ها از قب

% آلومينيوم از خاكستر باطله ها با استفاده از روش بيوليچينگ در حضور 52% روي و 81% مس، 89% كادميوم، 100% نيكل، 64
% كادميوم از باتري 100% نيكل و  5/96بازيابي شده است. در تحقيقي ديگر ميكروارگانيسم هاي اكسيد كننده سولفور و آهن 

براي جداسازي نيكل و كادميوم از  روز بازيابي شده است. 93طي  At. ferrooxidansهاي فرسوده توسط ميكروارگانيسم 
) نشان مي دهد PCBتحقيقات صورت گرفته بر بازيابي مس از باطله هاي الكترونيكي ( فرآيند الكترووينينگ استفاده مي شود.

د. همچنين گزارش ن% را دارا مي باش98توانايي بازيابي مس در حدود  A.thiooxidansو  A.ferrooxidansهايكه گونه 
% 82% تيتانيوم و 98% نيكل، 76م، % منيزي99% مس، 99در حضور هيدروژن پراكسيد موفق به بازيابي  A.nigerشده است كه 



در تصفيه هاي الكتريكي آندهاي مسي، محلول پسماند داراي مقادير زيادي ) شده است.PCBروي از باطله هاي الكترونيكي (
نها آ% نيكل 90لغ بر كه با استفاده از فرآيندهاي الكترووينينگ، كريستاليزاسيون و استخراج حالل با بودهگرم بر ليتر) 20نيكل (

 معادن % كبالت از باطله هاي سولفيدي55% مس و 85% نيكل، 98بازيابي شده است. مطالعات اخير نشان مي دهند كه بيش از 
  ايران و جهان با استفاده از روش بيوليچينگ در حضور محيط كشت هاي مزوفيل و ترموفيل معتدل استحصال شده است.

  اهداف اصلي مورد نظر در طرح: -٣
با استفاده از روش هاي بيولوژيكي با صرف كمترين هزينه  لزات ارزشمند از باطله هاي صنعتي به عنوان منابع ثانويهاستحصال ف

تاكنون روش هاي گوناگوني از قبيل پيرومتالورژي و هيدرومتالورژي به اين منظور استفاده شده است ولي به  و بيشترين بازيابي
استفاده از روش بيوهيدرومتالورژي به علت هزينه و آلودگي كمتر و  روش هاي حرارتي، و دليل هزينه هاي باالي مواد شيميايي

  ميزان بازيابي بيشتر فلزات از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. 

 خدمات مورد انتظار در طرح: -4

ري در خصوص بازديدهاي مورد نياز ريزي مناسب و هماهنگي مداوم بين كارفرما و مجارائه اطالعات پايه  از سوي كارفرما. برنامه
 از مراكز صنعتي و معدني

  محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح : -٥
و فلزات قابل  (ميزان عيار و درجه آزادي مواد متشكل) بازيابي براساس نوع باطله مورد در انجام اين طرح الزمزمان و هزينه 

زمان بر و در ممكن است بيولوژيكي به دليل واكنش كند ميكروارگانيسم ها فرآيند استحصال تعيين مي گردد. در فرآيندهاي 
ماه  10مدت زمان اجراي طرح ميليون ريال مي باشد.  000,000,300هزينه كلي  اباشد. بمي بيشتر بسيار عين حال بازيابي 

 گردد. پيش بيني مي

 مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح:-6

  مسعود مطلبي خانوادگي :  نام و نام
  كارشناس پژوهشعنوان : 
اداره آموزش پژوهش و –سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان –روبروي درب شمالي دانشگاه اصفهان –بلوار دانشگاه آدرس: 

  فناوري سازمان 
 masoodmotalebi@yahoo.comست الكترونيكي:آدرس پ

 09130204146تلفن:

 مسعود مطلبي ميل كننده فرم:كنام و نام خانوادگي ت -٧

  كارشناس پژوهش  سازمان سمت در شركت يا سازمان:
 15/5/96:امضاء و تاريخ

به دبيرخانه  industry_off@ui.ac.irيا پست الكترونيكي  031-37932170لطفاً فرم تكميل شده فوق را از طريق نمابر 
  031-37933192آموزش،پژوهش، فناوري و نوآوري استان ارسال نماييد. تلفن دبيرخانه  كارگاه گروه
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 :كننده درخواست

سازمان صنعت، معدن و 
  تجارت استان اصفهان

 باسمه تعالي

  
  پژوهشي طرحدرخواست پيشنهاد 

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)  

 كارگروه آموزش، يرخانهدب

 پژوهش، فناوري و نوآوري استان

  اصفهان

  :طرحعنوان  -1

ري با هدف ارائه يك الگوي هاي تصفيه و بازچرخاني پساب توليدي در واحدهاي سنگب بررسي روش
  مناسب، كارآمد و دردسترس در كاهش مصرف آب

   :بيان مسئله -2

هاي كاربردي مختلف براي تصفيه پساب اين  ، بررسي روشمختلف با توجه به مشكالت كمبود آب و حجم باالي مصرف آب در صنايع

توسعه  تواند در استفاده مجدد از اين پساب كارآمد باشد. صرفه مي صنايع و دستيابي به يك روش مناسب، كاربردي، قابل اجراء و مقرون به

ارزش  يب يمحصوالت جانب مواد باطله و يميعظ يرمقاد يدمنجر به تول ي،صنعت يداتتول يزانم يشرشد اقتصاد و افزا يجهو در نت يعصنا

 يدتول يندفرآ يشده ط آلوده آب يابيو باز يه. تصفگردند يم يمختلف يطيمح يستآمدن مشكالت زيدكه متأسفانه منشأ پد شود يم

در صورت عدم اجرا، عالوه بر هدر رفت آب،  بوده و ينهپرهز يارجهت مصارف مجدد، بس يدآن به سالن تول زگشتمحصوالت كارخانه و با

ستقرار كارخانجات هاي نما و تزئيني شاهد ا ايران با دارابودن معادن گسترده سنگ خواهد داشت. يدر پ يزرا ن يستز يطمح يبتخر

واحد صنعتي كوچك و بزرگ در  4925طوري كه براساس آمار موجود در كشور،  ها و شهرهاي مختلف است. به سنگبري فراواني در استان

هاي شكسته غيرقابل استفاده،  هاي حاصل از صنايع سنگبري شامل سنگ باطله دهي و تكميل سنگ فعاليت دارند. زمينه برش، شكل

عنوان مواد زايد جامد در اكثر  شده در برش است كه به گيري آب استفاده از برش سنگ معدن و لجن حاصل از رسوب اضافات حاصل

بري  ترين كاربرد را در كارخانجات سنگ هاي تراورتن، گرانيت، مرمريت و چيني بيش شود. سنگ شهرهاي كشور از جمله اصفهان توليد مي

دادن  يقلبرش و ص يدر ط يسنگبر يها در كارخانه ها است. بري نيز مركب از اين سنگ اي سنگه دارند و لذا تركيب زايدات و باطله

 .نمايد يم يضرور يندبه استفاده مجدد از آب را در فرا يازباال، ن يفيتنبودن آب با ك شود. در دسترس يم استفاده آب ياديز يرها مقاد سنگ

موجود در پساب اين كارخانجات بسيار بيش از حد مجاز و استفاده مجدد از ل جامدات مواد معلق، كدورت و ك يزانم هاي اوليه يبررس در

  سازد.  آن را غيرممكن مي

  : عبارتند از يدر صنعت سنگبر مصرفي آب يهتصفدو دليل اصلي لزوم 

  زياد بوده و لزوم بازچرخاني استفاده از آن روشن است. صنعت  ينمصرف آب در ا -1

  .آب گرفته شود يسختستي يبا آن، يدكاز شوره و سف يريجلوگ يها پس از برش و برا نگوي سدليل لزوم شستش به -2

از مزاياي تصقيه آب و  است. يتحائز اهم ياربحران آب حاكم بر كشور بس يلدل آن، به يو باز چرخانسنگبري آب در صنعت  تصفيهلذا 



2 

آب در  ييجو صرفه، يزهار شده توسط استخرها و گل اشغال هاي¬ينزم توان به كاهش بازچرخاني آن به توليد در كارخانه سنگبري مي

ها و  و حمل راحت آنمواد جامد راحت  يجداساز، يكش گل ياتحذف عملتصفيه،  سرعت و راندمان يشافزا، يانسان يروينمصرفي و 

 اشاره نمود. يستز يطمح يباز تخر جلوگيري

  :در طرحمورد نظر اصلي اهداف  -3

در  هاي صنعتي ، افزايش دما و وجود آلودگيpH، تغييرات زياد در )TSS) و معلق (TDSه وجود مقدار زياد ذرات محلول (با توجه ب

ها در صنعت  ها در دنيا و بازچرخاني آن هاي مختلف تصفيه اين پساب پساب صنايع سنگبري و حجم زياد پساب اين صنايع، بررسي روش

ها را با توجه به  توان الگوي مناسبي از تصفيه اين پساب قابل استفاده ديگر كارآمد باشد. با اين بررسي مي تواند در استفاده از آب تازه و مي

 ماهيت پساب اين صنايع و امكانات موجود در اين صنايع را معرفي نمود.

  :در طرحمورد انتظار  خدمات -4

 هاي موجود مايي دادهآز همراه با راستيشناسايي ماهيت كمي و كيفي پساب صنايع سنگبري  -1

 ها در دنيا با توجه به ماهيت پساب هاي مختلف تصفيه اين پساب معرفي روش -2

بودن تجهيزات، هزينه كم تصفيه،  ها، دردسترس ها در استان با توجه به ماهيت پساب ارائه يك الگوي مناسب تصفيه پساب -3

 برداري ساده و هزينه نگهداري پايين و ... بهره

   :اي براي انجام طرح زماني يا هزينه هاي محدوديت - 5

  ها) ميليون ساير هزينه 50ميليون تجهيزات و آزمايش و  40ميليون پرسنلي،  160ريال (شامل  250,000,000 مبلغ پيشنهادي:
 ماه 8 مدت زمان پيشنهادي:

  روش انجام پروژه: -6

  پذيرد: مراحل انجام اين طرح در سه فاز صورت مي 

  صنايع سنگبري در حاشيه شهر اصفهان براساس نوع و ميزان توليد، منبع و ميزان آب مصرفي،  تهيه آمار كامل از -1

   و طريقه تصفيه فعلي و نوع كاربري از پساب توليدي. بررسي ماهيت كمي و كيفي پساب صنايع سنگبري -2

 ها در دنيا با توجه به ماهيت پساب هاي مختلف تصفيه اين پساب بررسي روش -3

بودن تجهيزات، هزينه كم تصفيه،  ها، دردسترس ها در استان با توجه به ماهيت پساب مناسب تصفيه پساب ارائه يك الگوي -4

  برداري ساده و هزينه نگهداري پايين و ... بهره
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  : خصوص موضوع طرحدرگو  مشخصات كارشناس پاسخ -7

  مسعود مطلبي :و نام خانوادگي نام

   كارشناس پژوهشعنوان:

  روبروي درب شمالي دانشگاه اصفهان – بلوار دانشگاهآدرس:

 09130204146:و تلفن آدرس پست الكترونيكي

  مسعود مطلبي كننده فرم: نام و نام خانوادگي تكميل - 8

  كارشناس پژوهش  سمت:

  آدرس :
  15/05/96 امضاء و تاريخ:

به دبيرخانه كارگروه  industry_off@ui.ac.irيا پست الكترونيكي  03137932170لطفاً فرم تكميل شده فوق را از طريق نمابر 

  03137933192دبيرخانه: ارسال نماييد.  تلفن آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان 



 سازمان يا شركت نام

 :كننده درخواست

سازمان صنعت و معدن و تجارت 
  استان اصفهان

 تعالي باسمه

 پژوهشي طرح پيشنهاد درخواست

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP) 

 آموزش، كارگروه دبيرخانه

 استان نوآوري و فناوري پژوهش،

 اصفهان

  صفهان به روشهاي تجارت الكترونيكمزيتهاي استان اعوامل موثر بر صادرات      :طرح عنوان 1-
در سالهاي اخير استفاده از روشهاي تجارت الكترونيك در صادرات محصوالت از اهميت خاصي برخوردار  :مسئله بيان 2 -

شده است. سهولت دسترسي، سرعت ارتباط ابزار الكترونيك نسبت به روشهاي سنتي باعث شده است تا تجار بسياري به 
روي آورند. عوامل متفاوتي مثل اعتماد و نبود شواهد فيزيكي، انتقال پول، اطمينان از هويت طرف معامله،  روشهاي اينترنتي

جعل الترونيكي اسناد باعث شده كه اعتماد بسياري از تجار به تجارت الكترونيكي كم شده و روش هاي سنتي را ترجيح 
هاي صادرات مزيتهاي استان را از طريق ابزار تجارت الكترونيك دهند. تحقيق كنوني در نظر دارد تا با تحليل ميداني، روش

 بررسي و راهكارهاي براي كم كردن ريسكهاي ناشي از آن ارائه دهد. 

 :طرح در نظر مورد اصلي اهداف 3 -
 بررسي مزيتهاي صادراتي استان اصفهان -1

تمركز بر مزيتهاي اصلي منطقه صادر  يكي از مواردي كه در تحقيقات تجارت بين الملل  بايستي در نظر گرفته شود
كننده مي باشد. اين مرحله براي تمركز بر كاالهايي كه استان اصفهان توانايي صادرات آنها را دارد الزم مي باشد. 

 بررسي روشهاي تجارت الكترونيك در صادرات اين محصوالت -2

رات گروهي از كاالهاي به روشهاي روش رايج در تجارت الكترونيك براي محصوالت گوناگون متفاوت است. صاد
الكترونيك رايج نبوده و موثر نمي باشد. اين كاالها به صورت سنتي و حتي اكس ورك دادو ستد مي شود. 

شناسايي روش صادراتي و سپس در صورت صادرات به روش الكترونيك مشخص كردن نوع روش (سايتهاي 
يت معتبر) به تفكيك كاال از اهداف اصلي تحقيق مي شخص ثاث و سايتهاي اعتبار سنجي، استفاده از وب سا

  باشد. 
  آسيب شناسي تجارت الكترونيك در هر يك مزيتهاي استان  -3

هر يك از روشهاي رايج فرصتها و تهديد هاي خود را دارد و بايستي در استفاده از آنها دقت كافي به عمل آيد. 
  هدف ديگر اين تحقيق مشخص كردن ضعف، قوت، تهديد و فرصت هر يك از روشها به تفكيك كاال مي باشد. 

  بهبود تجارت الكترونيك در ايران ارائه راهكارهايي براي  -4
كارهاي براي بهره برداري از فرصتهاي تجارت الكترونيك با استفاده راه - 1تحقيق در راستاي ارائه: هدف نهايي 

كاهش دادن اثرات ناشي از  -3بهبود نقاط ضعف تجارت الكترونيك با بهره برداري از فرصتها  -2از نقاط قوت آن 
   تهديدات موجود در برابر تجارت الكترونيك با استفاده از نقاط قوت آن

 

 :طرح در انتظار مورد خدمات 4
  95تا  85تحليل مزيتهاي صادراتي استان اصفهان در سالهاي  -1

سال گذشته محاسبه و كاالهاي  10در فاز اول مزيتهاي صادراتي استان اصفهان بر اساس داده هاي موجود از 
    فاده خواهد شد. مزيت نسبي براي تحليل اين كاالها است RCAاز فرمول  داراي مزيت انتخاب مي شود.

  جمع آوري داده از تجار مزيتهاي استان در راستاي صادرات با روش تجارت الكترونيك -2
در فاز دوم به روش ميداني و با در نظر گرفتن جامعه تجار، كاالهايي كه صادرات آنها به روش تجارت الكترونيك 

  صورت مي گيرد مشخص و روشهاي مورد استفاده بررسي خواهد شد. 
  يل آسيب شناسي روشهاي مورد استفاده تحل -3



هر   SWOTدر فاز سوم آسيب شناسي روش هاي موجود به روش ميداني انجام خواهد شد. در اين مرحله تحليل 
  يك از روش ها بررسي و راهكارهاي استراتژيك براي حل آنها ارائه خواهد شد. 

 

 :طرح انجام براي اي هزينه يا زماني هاي محدوديت 5 
  ماه11:انجام پروژه زمان 

 ميليون ريال   150هزينه 

 :طرح موضوع خصوص در گو پاسخ كارشناس مشخصات 6 

   دكتر مهدي رجبي :خانوادگي نام و نام

 سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان  بازرگاني خارجيكارشناس  :عنوان

 روبروي درب شمالي دانشگاه اصفهان –بلوار دانشگاه  :آدرس

 masoodmotalebi@yahoo.com:ترونيكيالك پست آدرس

  09132005085  تلفن
 مسعود مطلبي:فرم كننده تكميل خانوادگي نام و نام 7-

  كارشناس پژوهش :سازمان يا شركت در سمت
 15/5/96:تاريخ و امضاء

 



 های استان اصفهان اداره کل زندان



 

يا سازمان  نام شركت
  :درخواست كننده

اداره كل زندانهاي استان 
  اصفهان

 باسمه تعالي

  
  پژوهشي طرحدرخواست پيشنهاد 

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)  

 
  

دبيرخانه كارگروه آموزش،پژوهش 
 ،فناوري و نوآوري استان اصفهان 

  :طرحعنوان -1

 انيان به مراجع قضائيطراحي و ساخت كابين خودرو شهري اعزام و بدرقه زند

  بيان مسئله: -2

 ÷،اعزام و بدرقه زندانيان به مراجع قضائي مي باشد و با عنايت به قديمي  امروز سازمانيكي از دغدغه هاي 

زندانيان در اين خودروها و همچنين گيري استاندارد محل قرار  عدم و فعليخودروهاي و آالينده بودن فرسوده 

در اين طرح خودروهاي كوچك را شهري و ترافيك باال باعث شده تا  ي در نقاط مختلفقرار گرفتن مراجع قضائ

خريداري نموده و با طراحي و ساخت كابين مناسب با ضريب ايمني باال بتوان سريعتر و با امنيت باالتر و آاليندگي 

 كمتر در سطح شهر تردد و زندانيان مورد نظر را به مراجع قضايي اعزام دارند.

  :طرحاصلي مورد نظر در اهداف  - 5

  طراحي كابيني متناسب با خودروي شهري جهت اعزام و بدرقه زندانيان به مراجع قضائي -

  كاهش آلودگي -

  نوسازي  و متناسب سازي خودروهاي اعزام و بدرقه -

  تسهيل در رفت و آمد خودروهاي اعزام و بدرقه و حضور به موقع در مراجع قضائي -

  يب امنيتي و انتظامي خودروهاي اعزام و بدرقهباال بردن ضر-

 كاهش هزينه ها  -

 



 

  ر در طرح:ظاخدمات مورد انت -4

 طراحي و ساخت كابين مناسب جهت اعزام و بدرقه زندانيان به مراجع قضائي -1

 خريد خودرو مناسب شهري-2

 كاهش هزينه ها-3

 باال بردن ضريب امنيتي و انتظامي-4

 تردد خودرو سبك شهري به جاي خودروهاي فرسوده سنگين- 5

عزام خودرو به هر كدام از محل هاي مراجع قضائي (با توجه به اينكه مراجع قضائي در نقاط مختلف مستقر ا-6
  است)

  محدوديت هاي زماني يا هزينه اي براي انجام طرح: - 5

ريال  000/000/700/1خودرو 3ظر براي طراحي و خريد ماه و مبلغ مورد ن 6گرفته شده حداكثر  ران در نظـمدت زم

  مي باشد.
  

 مشخصات كارشناس پاسخ گو در خصوص موضوع طرح: -6

  حميد خوش نظر  نام و نام خانوادگي:  

  وراي تحقيقات اداره كل زندانهاي ا ستان اصفهاندبيرش عنوان:

  8مركز آموزش منطقه  –ك روبروي باغ فد - بلوار فرزانگان -جاده دولت آباد –اصفهان  آدرس:

                hamid85649@yahoo.com  آدرس پست الكترونيكي: 

  03134620850تلفن: 

  حميد خوش نظر نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم : -7

  دبيرشوراي تحقيقات اداره كل زندانهاي ا ستان اصفهان سمت در شركت يا سازمان:

  امضاء و تاريخ : 

به دبيرخانه كارگروه آموزش،   industry_off@ui.ac.irيا  پست الكترونيكي    031-37932170ميل شده فوق را از طريق نمابر  لطفاً فرم تك

  مي باشد. 031-37933192پژوهش، فناوري و نوآوري استان ارسال نماييد .تلفن دبيرخانه : 


