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 -1عنوان طرح:

بررسی و شناسایی ظرفیتهای شهرک آموزش ترافیک منطقه 18در راستای کاهش
هزینه ها و خودگران شدن

 -2بیان و تشریح مسأله

طییی دهییههییای اریییرد رریید سییر ش رمعیییا رییهرید مهییاررت از م ییاطا رکسی ا ی ک رییهرهای کو ییک بییه
کالن رهرها ی نظیر تهران در ک ار افزا ش ان ظارات رهرکندان مورب افزا ش تقاضا کیفی ک کمّی برای ریدمات
عمومی رهری رده اسا که تأمین ا ن ردمات از سوی رهرداریهاد دس رسی کافی به م ابش مالی ک درآمدی را
میطلبد .اما در بخش درآمدید کاهش کمکهای دکل ی ک کابس گی سهم عمدهای از م ابش درآمدی رهرداریهیا
به م ابش ناپا دار مورب برکز نگرانیها در رصوص عدم تأمین م ابش کافی ک در ن یجه عدم تأمین ردمات م اسب
عمومی ک افزا ش نارضا ی رهرکندان رده اسیا .در ک یار یالش تیأمین میالی میوکورد بیررال مؤسسیات ک
ب گاههای رصوصید رهرداریها ارازه فرکش ردمات عمومی به قیماهیا بیاالتر را نیدارد .ز یرا براسیاس قیانون
رهرداریهاد رهردارید مؤسسه ای عمومی ک غیردکل ی اسا ک با توره به ماهیا عمومی آند عملکرد غیران فاعی
دارد .ب ابرا ن مسئلهای که در ا جا مطرح میرود ا ن اسا که از آنجا ی که رهرداریهیا تیوان میالی م اسیبی
برای تأمین ردمات عمومی ندارند ک ردمات عمومی همان د کاالهای رصوص قابل فرکش نیساد راهکیار تیأمین
م ابش مالی رها ارا ه ردمات عمومی (از محل ارا ه ا ن ردمات ک نه از م ابش ردمات د گر) یسا؟
از د دگاه اق صادید تولید هر کاال یا ارا یه ریدما (اعیم از رصوصیی یا عمیومی) براسیاس معییار درآمیدی ک
سودآکری س جیده میرود .به عبارت د گر در صورتی که هز ه تولید کاال ا ردمات بیش ر از درآمید حاصیل از
آن باردد آن فعالیا اق صادی ز انآکر اسا ک راهکار آن تعطیلی ارا ه آن ردما اسیا .تعییین هز یه ک درآمید
ر الی در رصوص کاالها ک ردمات رصوصی به راح ی قابل محاسبه اساد اما در حوزه ریدمات عمیومی اگر یه
هز ه تامین ردمات موکور با توره به بودره رهرداریها مشخص اساد اما تعیین م یافش ک درآمید ر یالی ا ین
ردمات پیچیده بوده ک نیاز به محاسبه دقیا از طر ا رکشهای کمّی پیشرف ه (با تاکید بر مدلهای کمّیسیازی
اثرات رانبی) دارد .در صورت سودآکر بودن ا ن ردمات (ک در ن یجه عدم تعطیلی ارا ه ریدمات)د مسیئلهای کیه
مطرح می رود ا ن اسا که از آنجا ی که عوا د مالی اثرات رانبی ارا ه ردمات عمومی قابل در افیا نمییبارید
( ا دکلا به نما دگی از رهرکندان-اس فادهک دگان -تما لی به ربران مخیار غیرقابیل حصیول ا ین ریدمات
ندار ه بارد) ح ی در صورت احراز ردن آن (که از طر ا محاسبات کمّی به دسا میآ د)د کماکیان از د یدگاه
حسابداری ارا ه ردما موکور برای ارا ه ده ده (رهرداری) ز ان آکر اسیا ک گونیه مییتیوان ز یان میوکور را
ربران نمود؟
الش موکور در دهه های گور ه در بسیاری از رهرهای بیزر دنییا مطیرح بیودد بیو ه ریهرهای مسی قر در
کشورهای توسعه اف ه ک لیبرالیس ی -که دکلا (به دلیل اندازه کو ک ک عدم توان مالی) حما ی از رهرداریهیا
نمیکرد -مطرح بود .کی از راهکارهای پیشرکی رهرداری ها در ا ن کشور حرکا به سیما ریودگردان کیردن
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ارا ه ردمات عمومی براساس رک کرد مد ر ا بدهی -دارا ی ک ح ی سودسازی از ا ن ردمات با توریه بیه اصیل
«را گان بودن ردما عمومی» بود.
رک کرد مد ر ا دارا ی 1به مجموعهای از سیس مها ک فرا دهای رکشم د برای نگهدارید بهکیارگیری ک توسیعه
دارا یهای ک نهاد ا موسسه اطالق میگیردد .در ا ین یار وم عمومیأ رکشهیای مه دسیید بیا تجربییات ک
تئوریهای اق صادی ترکیب میروند ک با تکمیل ا ن فرا دد ابزاری بورود میآ دد که بصورت م ظم ک بیا رکنیدی
م طقید در تصمیمگیریهای آتید بکار برده میرود .به عبارت د گرد مد ر ا دارا ی ار وبی را برای طراحی ک
پیادهسازی برنامههای بل دمدت ک کوتاهمدت آ ده ک گرکه ا مجموعه مشخص مینما د.به طور ساده هید از
ا ن کارد افزا ش سود ک م فعا ک مجموعهد در رها پیشبرد اهدا تعر ف رده بیرای آند بیر پا یه امکانیات ک
م ابش مورود اسا .ا ن رکشد ارز ابیهای اق صادی در سطوح مد ر ا سرما هگواریهیای پیرکههاید ریبکهای ک
سیسیی می را بییا هییم ترکیییب میییک یید .اطالعییات بدسییا آمییده از ا یین رکشد بییه تصییمیمگیییری در
رها سرما هگواریهای سودده آتی مجموعه مورد نظرد کمک مینما د .به ع یوان نمونیه ریهرداری دارای یک
دارا ی اسا (نظیر ک محوطه باز ا ک سار مان ک )...که از طر ا آن دارا ید ردمات را گانی را به ریهرکندان
ارا ه میک د .مسئلهای که در ا ن رک کرد مطرح اسا ا که آ ا امکان اس فاده از ا ن دارا یی بیرای سیا ر مقاصید
درآمدزا کرود دارد.
در طر مقابل رک کرد مد ر ا بدهی 2به دنبال اس فاده از ابزارها ی رها کاهش هز ه دارا ی موکور میبارد.
در مجموعه رک کرد مد ر ا دارا ی -بدهی در پی افیزا ش سیودآکری از محیل افیزا ش درآمید ک کیاهش هز یه
می بار د .ب ابرا ن با توره به کراما کضعیا مورود رهرداری تهران در تامین م ابش مالی ارا ه ردمات عمومید
اس فاده از رک کرد مد ر ا دارا ی-بدهی در ارا ه ردمات عمومی ک حرکا به سما رودگردانسازی مراکز ارا یه
ده ده ردمات عمومی با توره به تجربیات نسب اً موفا رارری مفید میبارد .با ا ن کرود پیشنیاز پیادهسیازی
ا ن رک کرد انجام مطالعه اق صادی-ار ماعی م سجم به تفکیک ردمات عمومی ک دارا یها ی که ارا ه ده یدگان
ردمات عمومی اس فاده میک دد اسا .در پرکهه حاضر کی از ردمات عمومی موکورد رهرک ترافیکی کاقیش در
م طقه  18رهرداری تهران میبارد.
رهرک آموزش ترافیک م طقه  18در آبانماه سال 1387در م طقه  18ک حوزه ر وم تهراند با صر هز ه ای
بالغ بر دک ک نیم میلیارد توماند در ر وم غرم پارک قائم (عج) احداث گرد د .رکزانه در  2ریفا صبح ک بعید از
ظهر تعداد  200دانشآموز ک در طول سال حدکد  35000نفر بهصورت را گان از امکانات آموزری ا ن مجموعیه
اس فاده میک د .مجموعه رهرک ترافیک عالکه بر موقعیا مکانی م اسب به کاسطه کاقشردن در بافا مرکیزی
م طقهد دکر بودن از معابر رر انید نزد کی به مراکز آموزرید کرود دس رسیهای م اسب ک همجواری بیا فضیای
تفر حی پارک قائم (عج) از پ انسیلها ک امکانات بسیار روبی مان د معابر ریبیهسیازی ریده از معیابر ریر انی ک
درره دکد پیسا دک رره سواری در سه ر گد پل رکگور سواره رک (تقاطش غیر همسطح)د  2دس گاه پل هیوا ی
عابر پیاده(قوسی ک ساده)د ز رگور عابر پیادهد تونل سواره رک به طول  40م ر (رفا ک برگشا)د آمفی تئیاتر رکبیاز
با ظرفیا  100نفرد پارکی گ طبقاتی( 2طبقه)د سیار مان کیافی ریا ک بوفیه در دک طبقیه بیه مسیاحا 70
م رمربش ک آمفی تئاتر مجهز به دکربین مدار بس ه ک پخش زنده با ظرفیا  200نفر برروردار اسا.
با کرود امکانات ک موقعیا م اسب پارک سیاالنه حیدکد  200میلییون تومیان اع بیارد رهیا آمیوزشد تعمییر ک
نگهدارید اررای برنامهها (نما ش ک تئاتر ک  )...ک سا ر امور راری در ارتباط با رهرک آموزش ترافیک م طقه18د
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مورد تصو ب قرار میگیرد .از د دگاه حسابداری به نظر می رسد که ا ین ریهرک بیرای ریهرداری ا ین م طقیه
سودآکری نمیباردد اما از د دگاه فراتر (اق صادی) م افش نها ی ا ن رهرک نییاز بیه کمییسیازی ک انیدازهگییری
دقیقی دارد  .ز را هز ه موکور با هد کاهش تولید کاالی پسا (ترافیک ک عوارض رانبی آن) از طر ا آمیوزش
ک اطالعرسانی می بارد .از ا رک ارز ابی هز ه-فا ده ک کمّی سازی م افش نها ی ردمات ریاری کضیعیا موریود
نیاز به بهرهم دی از رک کردهای کمّی مورد اس فاده در حوزه «اق صاد آموزش» اسا.3
عالکه بررسی م افش نها ی کضعیا مورود ردمات ارا ه رده از سوی ا ن رهرکد در پرکهه حاضیر بیا اسی فاده از
رک کرد مد ر ا دارا ی-بدهی ک با هد تداکم ارا ه را گان ردمات آموزری به دانشآمیوزاند نییاز بیه ر اسیا ی
ظرفیا ها ک قابلیا های رهرک آموزش ترافیکی رها ا جاد درآمد (با ر اسا ی فرصاهای پ هان درکنیی ک یا
بیرکنی رهرک) ک ارائه راهکارهای کاهش هز ه در راس ای رودگردان ردن رهرک آموزش ترافیک اسا.

 -3اهداف طرح
 -هدف کلی

 ر اسا ی فرصاهای مورود ک پ هان رهرک آموزش ترافیک م طقه -اهداف جزئی

 مطالعات تجربیات مشابه رارری رهرهای توسعه اف ه رهان محاسبه م افش نها ی ردمات راری ک کضعیا مورود رهرک ترافیکی (با اس فاده از رک کرد اق صاد آموزش) اس فاده بهی ه از فرصا های مورود ک ر اسا ی فرصا های پ هان رهرک ترافیکی (با اس فاده از رک کردمد ر ا دارا ی-بدهی)
 تغییر نگرش مد ران رهری به هز ه های راری سازمان -4پیشینه

-

دف ر ا م ی ک ترافیک()1385د «دس ورالعمل اررا ی احداث ک بهره برداری پارکهای ترافیکی» را با اهدا
ز ر ک تدک ن ک ارائه کرده اسا:
 ارائه دس ورالعمل احداث پارک ترافیک به م ظور کپار هسازی فعالیاهای مرتبط در سراسرکشور.
 تبیین راهکارهای آموزری ک تشو قی برای آموزش ا م ی ترافیک به کودکان ک نوروانان ک دانشآموزان.
 رائه الگوی م اسب دررصوص رفا ک آمد کودکان ک نوروانان بهع وان بخش اعظمی از کاربران راده.
 تأثیر پو ری باال ک ماندگاری اف ههای کودکان ک نوروانان به لحاظ قرار گرف ن در محیط ربیهسازی
رده.
 اطالعرسانی سر ش ک موثر به کالد ن در زمی ههای اهمیا مسا ل ترافیکی ک رطرپو ری فرزندان به
لحاظ حضور در پارکهای ترافیک.

 3رک کرد اق صاد آموزش براساس رکشهای مب ی بر محاسبه هز ه-فا ده تخصیص م ابش کارا در امور آموزش اس فاده میرود که در حال حاضیرد ا ین
رک کرد به ع وان کی از رارههای علم اق صاد در دانشگاههای مع بر دنیا تدر س میرود.
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 سازمان حمل ک نقل ک ترافیک تهران()1390د ک ابچهی(پارک آموزش ترافیک :امکاناتد تجهیزات ک اصولبهرهبرداری) با اس فاده از م ابش ک مرارش مورودد تجهیزات مورد نیاز ک همچ ین اصول بهرهبرداری از
پارکهای آموزش ترافیک ک سا ر مسائل آموزری مرتبط با پارک آموزش را گردآکری ک تدک ن کرده اسا.
 مه دسین مشاکر ره رهر()1379د نشر ه رهر سالم(رهرک ترافیکی کودکان) را با هد ادآکری اهمیاآموزشهای عملی به کودکاند راهبردهای اررا ی آموزش عالئم ک قوانین راه ما ی ک ران دگی به کودکاند
ارائه پیش هادهای اکلیه احداث رهرک ترافیکی کودکان تدک ن نموده اسا.
 ق بری ک همکاران()1390د در مقالهای به تشر ح نقاط قوتد ضعفد فرصاها ک تهد دات در سار ار رهر کرهرداری زارچ در توانم دسازی افزا ش درآمد رهرداریها با تحلیل عوامل تأثیرگوار همراه با میزان
تأثیرگواری آنها پردار د ک در نها ا راهکارها ی رها توانم دسازی درآمد رهرداری ک مد ر ا مطلوم
رهری ارائه کردند.
 مرکز مطالعات ک برنامهر زی رهرداری تهران()1386د طرح رامش درآمد پا دار رهرداری تهراند مد ر طرح :بهرکز هادی زنوز.
 مهم ر ن اس اد فرادسا در ارتباط با موضوع پ کهش رامل موارد ز ر اسا: بخش امه بودره سال  95رهرداریهای کشور. برنامه پ ج ساله اکل ک دکم رهرداری تهران (سالهای  )1392-1388ک (سالهای .)1397-1393 رهرداری تهراند معاکنا مالی کاداری (اداره کل تشخیص ک کصول درآمد)( )1385د راهبردهای ال حه طرح رامشدرآمدهای پا دار رهرداری تهران.
از تجربیات مشابه رارری میتوان به موارد ز ر اراره کرد:
 رهرداری نیو ورک تا سال  2008ک مرکز رمشآکری کودکان ریابانی ک آموزش آنها برای تحصیل در
حومه رهر نیو ورک دارا که هز ه قابل تورهی برای آن داراد اما در ا ن سال با احداث سالنهای
کرزری ک احداث فرکرگاه لوازم کرزرید م ابش حاصل از سود ا ن دک کسب ک کار را صر همان مرکز نمود.
براساس گزارش سال  2015سودآکری ا ن مرکز در حدکد  20میلیون بود ک ظرفیا پو رش کودکان کار
نیز به دک برابر افزا ش افا.
 رهرداری مکز کو سی ی با مجهزسازی کی از سار مانهای ا ن رهر که در بخش مرکزی رهر کاقش بود ک
آموزش را گان به دانشآموزان دکره اب دا ی برای فره گسازی «زندگی رهری-ترافیک ک رادی»د طبقه
ز ر ن سار مان موکور را به ررکا تو وتا اراره داد ک ا ن ررکا ضمن پورش کلیه هز ههای آموزری
سار ماند مبلغی را نیز به ع وان اراره به رهرداری م طقه پردارا میکرد.
 در رهرهای برلیند فرانکفورتد مونیخ (آلمان)د نیس ک پار س (فرانسه) سئول (کره ر وبی) بسیاری از
برندهای رودرکسازی ک دک ررهسوازی با قبول تأمین تجهیزات رهرکهای آموزری (مشابه رهرک
ترافیک) به گونهای اقدام به تبلیغ محصوالت رود برای دانشآموزان میک د.
 در باسلونا اسپانیا ک بوس ون آمر کا در مراکز آموزری را گاند رهرداری محوطهها ی برای تفر حات پولی
نظیر کارتی گد سالن پی ابال ک بولین را احداث ک بصورت رودگردان کسب درآمد میک د.
 در برری از مراکز آموزری را گانِ رهرداریها (نظیر کشور ین ک ه گک گ)د مراکزی نظیر آموزش زبان
راررید آموزش کرزشهای رزمی بصورت پولی ردمات رود را ارا ه ک بصورت نسب اً رودگردان اداره
میروند.
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 در برری مراکزی رهرداری در کشورهای ارکپا ی نیز که بصورت را گان ردمات آموزری برای روانان ک
نوروانان ارا ه میرودد در صورت دررواسا ا ن افراد برای در افا گواهینامه دکره آموزرید مبلغی مطالبه
میگردد.
با بررسی مطالعاتی که در ا ن حوزه انجام رده اساد اف هها نشان میدهد که از مدتها پیش بسیاری از مراکز
رهری (در م طقه ارکپا ک آمر کا) که ردمات را گانی را به رهرکندان ارا ه میدادند (بو ه پیش از بحران مالی
 )2008در سالهای اریر با ارا ه ردمات رد د در رها کاهش کابس گی به م ابش سا ر بخشها در مسیر اس قالل
مالی گام بردار د.

 -5قلمرو سازمانی ،محدوده مکانی و زمانی
محدودههای زمانی ،مکانی و سازمانی پژوهش به شرح زیر میباشد:

قلمرک سازمانی :رهرداری م طقه 18
قلمرک مکانی :رهرک آموزش ترافیک م طقه18
قلمرک زمانی :سال 97
 -6رئوس شرح خدمات

 کلیات ک مبانی نظری
 ر ارا کضش مورود محدکده مورد مطالعه ک ر اسا ی ظرفیا های رهرک آموزش ترافیک م طقه 18
 ر اسا ی ظرفیاهای رهرک آموزش ترافیک م طقه18
 ارائه گزارش نها ی ک کاربسا
 -7خروجیهای مورد انتظار متناسب با هر مرحله از شرح خدمات
مراحل

عنوان مرحله

مرحله
اول

کليات و مبانی نظري

عناوين تفصيلی فعاليتهاي هر مرحله

-

مسئله ر اسی تحلیلی کاهش هز ه ها ک رودگردانی
رهرک آموزش ترافیک م طقه 18

-

اهدا ک سئواالت پ کهش

-

رکش انجام کار در ارزاء پ کهش

-

رک کرد نظری ک ار وم پیش هادی پ کهشگر
(اق صاد آموزش ک مد ر ا دارا ی-بدهی)

خروجیهاي هر مرحله

-گزارش کليات

 روشهای مورد نیاز در اجرای پژوهش ،روشهای گردآوریاطالعات ،روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات ،مراحل انجام پژوهش
بررسی الگوهای مشابه در سطح جهانی و ایران
مرحله

شناخت وضع موجود

 -بررسی و شناخت حوزههای مداخله ،بالفصل و فراگیر (معرفی

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی معماری و شهرسازی

 -شناخت موضوع و محدوده
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دوم

مرحله
سوم
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محدوده مورد مطالعه و حوزهها و جایگاه آن در تقسیمات کالبدی منطقه ،بررسی سیما و منظر
شناسايی ظرفيت هاي شهری ،الگوهای خدمات شهری ،بررسی نظام کالبدی ،بررسی
شهرک آموزش ترافيک ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی ،اقتصادی ،بررسی سازمان فضایی و
منطقه 18
ادراکی ،بررسی نظام حمل و نقل و حرکت و دسترسی و )...
 بازید و برداشت میدانی از محدود مورد مطالعه جهت شناختوضع موجود شهرک آموزش ترافیک منطقه 18
 شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای شهرک و جذب سرمایه درشهرک آموزش ترافیک منطقه 18و مطالعه وضعیت و چگونگی
ذینفعان
 محاسبه هزینه و فایده ارایه خدمات جاری براساس رویکرد«اقتصاد آموزش» (شامل مراحل  )1گرداوری اطالعات از طریق
صورتهای مالی و مطالعات میدانی نظیر توزیع پرسشنامه در
میان استفادهکنندگان بالقوه طرح  )2پردازش اطالعات و
مدلسازی در نرمافزارهای تخصصی  )3تحلیل و تفسیر خروجی
نتایج)
 ارائه راهکارهای مدیریت هزینه با استفاده از رویکردمدیریت بدهی (به همراه ارزیابیهای اولیه با ارایه ارقام
ریالی)
 ارائه راهکارهای استفاده بهینه از فرصت های موجود درشهرک با استفاده از رویکرد مدیریت دارایی (به همراه
شناسايی ظرفيتهاي
شهرک آموزش ترافيک
ارزیابیهای اولیه با ارایه ارقام ریالی)
منطقه18
 اولویت بندی راهکارهای ارائه شده و ارائه برنامه اجرایی(براساس محاسبات هزینه-فایده هر یک راهکارها و مبتنی
بر مبالغ ریالی)
 تحلیل بخشهای مربوط به میزان سودآوری ،بازگشتسرمایه ،ریسک و بازده و ...راهکارهای اولویت بندی شده
 -ارائه گزارش نهایی

مرحله
نهایی

مورد مطالعه
 بررسی وضع موجود و تجزيهو تحليل وضعيت ذينفعان

تدوين گزارش راهکارهايپيشنهادي و الويت بندي آنها

-ارائه گزارش نهايی

ارائه گزارش نهايی و -ارائه گزارش مدیریتی پروژه

-تدوين گزارش مديريتی

کاربست

-ارائه گزارش در نشست هاي

-ارائه گزارش در نشسا های تخصصی-اررا ی

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی معماری و شهرسازی

تخصصی -اجرايی
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 -8مراحل و مدت زمان انجام پروژه
عنوان مراحل

مراحل

مدت زمان

وزن هر مرحله نسبت

انجام مرحله (ماه)

به کل پروژه (درصد)

مرحله اول

کليات و مبانی نظري پژوهش

 15روز

%10

مرحله دوم

شناخت وضع موجود محدوده مورد مطالعه

 2ماه

%30

 15روز

%40

 15روز

%20

 3/5ماه

./.100

شناسايی ظرفيتهاي شهرک آموزش ترافيک

مرحله سوم

منطقه18

مرحله چهارم

ارائه گزارش نهايی و کاربست پروژه
مجموع

** توجه :مراحل اجراي پروژه به صورت همزمانی می باشد.

 -9حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار
تخصصهای کلیدی مورد نیاز عبارتاند از:
ردیف
1
2
3
4

نوع تخصص
اقتصادي مالی
جامعه شناسی
شهرسازي
اقتصاد شهري

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی معماری و شهرسازی

مدرک تحصیلی
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

مسئولیت در پروژه
مجری و مدیر طرح
همکار
همکار
همکار
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برآورد قیمت (آنالیز قیمت)

حق الزحمه
ردیف

نوع تخصص

1

اقتصاد مالی

مقطع

عدد مقطع

تحصیلی

تحصیلی m

تجربه n

n+m

مسئولیت

حجم فعالیت
(نفر ساعت)

ساعتی بر پایه
دستورالعمل

کل هزینه (ریال)

های مصوب
(ریال)

جامعه
2

شناسی
شهرسازي

3
اقتصاد
4

شهري

دکترا

10

کارشناسی
ارشد

2

کارشناسی
ارشد

2

کارشناسی
ارشد

2

مجری ک
مد ر طرح

همکار

294

100

360,000

230,000

105,800,000

23,000,000

همکار
100

230,000

200

230,000

23,000,000

همکار
46,000,000
197,800,000

مجموع حا الزحمه کارر اسی

ردیف

موارد هزینه و کسورات

درصد

مبلغ (ریال)

1

مجموع هزینههای کارشناسی

90

197,800,000

2

سایر هزینه ها (بیمه ،مالیات و سایر کسورات قانونی و)...

10

19,780,000

جمع هزينه

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی معماری و شهرسازی

217.850.000
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 -11برنامه زمانبندی انجام طرح پژوهشی

برنامه زمانی اجرای طرح طی  3/5ماهه به تفکیک مراحل زیر ارائه میشود
عنوان مراحل

کل

هاي هر مرحله
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

درصد زمان هر مرحله از

عناوين تفصيلی فعاليت

بندي انجام مراحل پروژه (ماه)زمان

 -روششناسی

اول

 -ارایه چارچوب نظری

10

 مروری بر مطالعات خارجی بررسی و شناختحوزههای مداخله ،بالفصل
و فراگیر
 -بازید و برداشت میدانی

دوم

 -شناسایی ظرفیتها و

60

پتانسیلها
 محاسبه هزینه و فایدهارایه خدمات جاری
 ارائه راهکارهای مدیریتهزینه
 -ارائه راهکارهای استفاده

سوم

بهینه از فرصت های
موجود

20

 اولویت بندی راهکارهای وتحلیل ریسک
 -ارائه گزارش نهایی

چهارم

 -ارائه گزارش مدیریتی

10

پروژه
 ارائه گزارش در نشستهای تخصصی-اجرایی
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