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 اکیفت کمیته حمل و نقل و 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 یته: دکتر الیاسیرئیس  کم 
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 تمحل اشتغال/ سم مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی 

 علمی دانشگاه مالیر/ هیئت دکتری/ عمران محمدرضا الیاسی 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران نژاد یطاهرجواد  2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران محمدرضا طهماسبی 3

 شهر/ رئیس شورا شورای کارشناسی ارشد/ مدیریت کامران گردان 4

 بار و مسافر ونقل شهرداری/ سازمان حمل شناسی ارشد/ترافیککار پوروخشوری محمد دیس 5

 بار و ترافیک ونقل شهرداری/ سازمان حمل کارشناسی ارشد/عمران احسان صباغی 6

 رئیس حوزه شهردار شهرداری/ ریزی شهری دکتری/ برنامه دانشجوی محمدمهدی درگاهی 7

 ونقل کارشناس حمل ونقل دانشجوی دکتری/ حمل کمره داریوش 8

 

 

 

 

 16/12 17/11 20/10 22/9 24/8 26/7 23/4 نام و نام خانوادگی 

 محمدرضا الیاسی 1
       

        نژاد یطاهرجواد  2

        محمدرضا طهماسبی 3

 کامران گردان 4
       

        پوروخشوری محمد دیس 5

        احسان صباغی 6

        هدی درگاهیمحمدم 7

        کمره داریوش 8

 

 اعضای کمیته حمل و نقل و ترافیک

 حضور و غیاب اساتید
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 جلسات جلسات به تفکیک ماه گزارش

 _  فروردین

 _ اردیبهشت

 _ خرداد

 23/4 تیر

 _ مرداد

 _ شهریور

 26/7 مهر

 24/8 آبان

 22/9 آذر

 20/10 دی

 17/11 بهمن

 16/12 اسفند

 97گزارش جلسات سال 
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی دانشگاه مالیر/ هیئت دکتری/ عمران محمدرضا الیاسی 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ معماری عراقچیان محمدرضا 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت بدنی تربیتدکتری/  عنبریان مهرداد 3

 شورا سیرئ بیناشهر/  شورای برق  کارشناسی ارشد/ مهندسی بادامی نجات حمید 4

 بار و مسافر  ونقل حملشهرداری/ سازمان  کارشناسی ارشد/ترافیک پوروخشوری محمد دیس 5

 شهر/ رئیس کمیسیون شورای کارشناسی ارشد/مدیریت مسعود عسگریان سید 6

 گذاری سرمایهرئیس سازمان  شهرداری/ کارشناسی ارشد / اقتصاد مهران حاجیان 7

 ها پیاده راه شهرداری/ مدیر شهرسازی  کارشناسی ارشد/ طفی موسویمص سید 8

 

 

  

 

 جلسات عنوان کارگروه

 23/8 در پیاده راه ونقل حملشناسی ارائه خدمات  آسیب

 

 های ذیل کمیته کارگروه

 راه شناسی ارائه خدمات حمل و نقل در پیاده  کارگروه آسیب

 اعضای کارگروه

 گزارش جلسات کارگروه
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 و تاکیف ونقل حملاهی ژپوهشی  کمیته  اولویت

 ایمنی رد تاکیف:
 دوده شهر همدان؛خیز در معابر مح بندی نقاط حادثه . شناسایی و اولویت1

 شهری همدان؛ . طراحی مدل تصادفات در معابر درون2

 خیز؛ های حادثه های اورژانس با توجه به مکان یابی ایستگاه . مکان3

ارتقا فرهنگ و رفتار  تأثیر. مطالعه رفتار رانندگان، شناسایی عوامل انسانی ایجاد تصادفات و راهکارهای کاهش آن و بررسی 4

 ونقل؛ سازی حمل ود و روانترافیکی در بهب

 های عابر پیاده در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی شهروندان؛ بندی احداث پل یابی و اولویت . شناسایی معیارهای مؤثر، مکان5

 زمان سوانح ترافیکی؛ . ایجاد مدل تأخیر برحسب مدت6

 ی شهر همدان؛ خیز در معابر محدوده تعیین نقاط حادثه

 ادفات و ارائه راهکار مناسب؛. ارزیابی علل تص7

 های ساماندهی سرویس مدارس، دانشگاه و ادارات. طرح سازی بهینه. بررسی و 8
 

 لجستیک و زنجیره تأمین:
 . ارزیابی سیستم توزیع ارائه خدمات و کاال در شهر همدان و ارائه راهکار بهبود آن؛1

 سنجی ایجاد مسیرهای گردشگری شهر همدان؛ . امکان2

 یابی وسایل نقلیه خدمات شهری؛ ئه مدل مسیریابی و مکان. ارا3

 ونقل شهر همدان با رویکرد پدافند غیرعامل؛ . طراحی شبکه حمل4

 . ارائه مدل زمانی مسیریابی حمل کاالهای خاص و خطرناک؛5

 و مدیریت آن. های ملی، مذهبی و انقالبی و ارائه الگو در جهت ساماندهی برگزاری مناسبت تأثیر. تحلیل ترافیکی 6

 ونقل عمومی: حمل
 ونقل عمومی شهر همدان؛ سوار بر مبنای خطوط حمل سنجی و جانمایی پایانه و پارک . امکان1

 کننده عرضه و تقاضای آن در شهر همدان؛ ونقل روستایی و عوامل تعیین . مطالعه تطبیقی حمل2

 سواری؛ یابی مسیرهای دوچرخه سنجی و مکان . امکان3

 ونقل عمومی یکپارچه بر اساس ساختار فضایی شهر همدان؛ شبکه حمل. طراحی 4

 ونقل عمومی؛ ونقل یکپارچه و ترکیبی در افزایش سهم حمل سازی سیستم حمل . تحلیل اثرات پیاده5

 ونقل عمومی شهر همدان؛ های حمل . ارائه راهکارهای ترغیب شهروندان به استفاده از سیستم6

 

 های پژوهشی کمیته اولویت
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های حمل و. نقل عمومی برای افراد ناتوان و معلول و ارائه الگوی بهینه برای شهر  سازی سیستم لف مناسبهای مخت . ارزیابی روش7

 همدان؛

 ونقل عمومی با درنظرگرفتن رفتار افراد ناتوان و معلول در شهر همدان؛ . ارائه مدل تخصیص حمل8

 مدان؛سازی عملکرد و نقش سیستم اتوبوس تندرو در شهر ه . ارزیابی و بهینه9

 در ساعات مختلف روز؛ رانی اتوبوسسازی تخصیص ناوگان اتوبوس به شبکه خطوط  . ارزیابی و بهینه10

 ؛رانی اتوبوسوری در سیستم  ها و افزایش بهره سازی کاهش هزینه . ارزیابی و بهینه11

 ؛رانی در سطح شهر همدان ها و تعیین اندازه ناوگان تاکسی . طراحی شبکه خطوط، ایستگاه12

 ؛(TOD)ونقل همگانی  های مؤثر در توسعه مبتنی بر حمل بندی شاخص . شناسایی و اولویت13

 ؛های شهری بر شبکه راه رانی اتوبوسارزیابی تأثیرات خطوط  .14

 بررسی میزان تمایل شهروندان و موانع موجود در انجام سفرهای پیاده؛ .15

 در معابر شهری؛ اثر سنجی خطوط اتوبوس تندرو .16

 ؛های بهبود و ارتقا خطوط تاکسیران ارزیابی عملکرد و بررسی روش. 17

 شهری با تکیه بر رینگ مرکزی؛ درون ونقل بار و کاال در معابر های بهبود و ارتقا سامانه حمل بررسی روش .18

 کننده عرضه و تقاضای آن در شهر همدان. ونقل روستایی و عوامل تعیین شناخت حمل .19

 

 شمند:ونقل هو حمل
 ونقل شهری همدان؛ ونقل هوشمند در سیستم حمل استفاده از فناوری حمل تأثیر. بررسی 1

 ونقل عمومی؛ های سیستم حمل آوری اطالعات سفر با استفاده از سامانه . ارائه راهکارهای جمع2

 ونقل؛ های نوین در زمینه کنترل هوشمند ترافیک و حمل . بررسی تطبیقی فناوری3

 ونقل برای شهر همدان؛ های هوشمند حمل سازی سیستم ماری و مدل کاربردی جهت یکپارچه. ارائه مع4

 ها؛ ای و تحلیل اثر تابلوهای معکوس شمار در تقاطع . ارزیابی مقایسه5

 ونقل و ترافیک شهر همدان. مقصد طرح جامع حمل -های ترافیک جهت بهنگام کردن ماتریس مبدأ یابی شمارنده . مکان6

 

 ونقل: حمل اقتصاد
 ونقل عمومی شهر همدان؛ های موجود در سیستم حمل سپاری فعالیت های برون . تعیین مدل1

 ونقل عمومی؛ گذاری انواع خدمات حمل ین مدل قیمتتدو .2

 منظور مدیریت الگوی مصرف؛ ونقل عمومی به ها و قوانین تشویقی و بازدارنده استفاده از حمل . مطالعه طرح3

 شهری؛ ونقل درون سازی حمل کننده تقاضای سفر با خودروی شخصی و عمومی در راستای بهینه . عوامل تعیین4

 ها؛ های به وجود آمده از تصادفات در همدان و ارائه راهکارهایی برای کمینه کردن این هزینه بندان . برآورد هزینه تأخیر ناشی از راه5

 ونقل عمومی های حمل مختلف سیستم های یابی تغییر هزینه سفر بر تغییر سهم مدلارز .6
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 مدرییت تاکیف:
 . طراحی الگوی آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای سطوح مختلف شهروندان؛1

 . تدوین قوانین پیشنهادی در راستای ایجاد مدیریت واحد ترافیکی در شهر همدان؛2

 رنشین در شبکه معابر مرکزی و پرترافیک شهر؛س . بررسی و ارائه راهکار مناسب در خصوص کاهش سهم خودروهای تک3

 ونقل عمومی شهر همدان؛ های ارائه خدمات شهری با درنظرگرفتن سیستم حمل یابی محل . مکان4

ونقل شهری و پیشنهادهای ساختار یکپارچه با توجه به تجربیات  اندرکاران حمل . تحلیل نقاط ضعف و قوت روابط بین دست5

 ایران؛ کشورهای مختلف و شرایط

 ؛. تدوین قوانین پیشنهادی در راستای ایجاد مدیریت واحد ترافیکی در شهر همدان6

 سنجی تحقق مدیریت واحد ترافیکی شهر. . امکان7

 

 اه و شبکه معارب: مدرییت زریساخت
 ونقل ترافیک؛ سطح بر اساس طرح جامع حمل های موجود در شهر همدان برای تبدیل به تقاطع غیر هم بندی تقاطع . اولویت1

 ها و ارائه راهکارهای مدیریت ترافیک در زمان انجام عملیات اجرایی در معابر شهری؛ . بررسی ضوابط و دستورالعمل2

 های فرادست؛ ها برای شهر همدان بر اساس طرح های احداث پارکینگ بندی طرح یابی و اولویت . مکان3

 ر همدان؛های مدیریت پارکینگ برای معابر شه . ارائه روش4

 های فرادست. سازی ترافیک با در نظر گرفتن طرح منظور روان بندی توسعه معابر به . بررسی و اولویت5

 

 ونقل: مدرییت تقاضا رد حمل
 صورت منفرد و ترکیبی در شهر همدان؛ های گوناگون به . بررسی اثرات ترافیکی تولید سفر کاربری1

 ت ترافیک بر تقاضای سفر در شهر همدان؛های محدودی . بررسی تأثیرات اجرای طرح2

 منظور مدیریت تقاضای سفر. ونقل عمومی به های تشویقی و بازدارنده استفاده از حمل . بررسی و مطالعه طرح3

 

 

 

 

 

 

 



8 

 
 های شورای شهر همدان های مرکز مطالعات و پژوهش گزارش کمیته

 

 

 

 

 شرح جلسه تاریخ جلسه

23/4 

 

 بررسی موضوعات جاری کمیته                              دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 ابعاد بررسی" شود پیشنهاد و شود ارسال شهر شورای ترافیک و ونقل حمل شهری، خدمات کمیسیون به ای . مقرر شد نامه1

 این در "مطالعات مرکز در ترافیک نیز و مسافر و بار ونقل حمل های حوزه به مربوط های پروژه ویژه به ها پروژه ترافیکی

 ؛ی ابالغ شودهردارش به تصویب، صورت در و مطرح کمیسیون

 عملکرد گزارش" ،"شهرداری 97 بودجه در حوزه این مصوب های برنامه" و ارسال مسافر و بار ونقل حمل سازمان به ای . نامه2

 ؛شود دریافت کمیته، در بررسی جهت "سازمان اساسنامه" و "پیشین های سال

 برگزار شود. 11شنبه و ساعت  . مقرر شد جلسات کمیته در روزهای پنج3

 

26/7 

 ونقل و ترافیک حمل های پژوهشی کمیته بررسی اولویت                  دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 

 یها ها و درخواست به نامه یمناسب شهردار ییعلل عدم پاسخگو یدر خصوص بررس یا . مقرر شد مرکز مطالعات مکاتبه1

 ؛شهر انجام دهد یشورا استیمرکز مطالعات با ر

 یها و ارسال آن به دانشگاه کیونقل و تراف حوزه حمل یپژوهش یها تیفراخوان اولو هیمرکز مطالعات نسبت به ته . مقرر شد2

 ؛دیمبادرت ورز یلیتکم التیونقل در سطح تحص رشته حمل یدارا

 ؛شود نیتدو تهیمصوب کم یها تیاولو یبرا یشرح خدمات تهیکم ی. مقرر شد در جلسه آت3

 .دیرس یینها بیبه تصو تهیکم یاعضا ینقل پس از بحث و بررس و حمل تهیکم 1397سال  یپژوهش یها تی. اولو4

 

 

 

 1397شرح جلسات 
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24/8 

  :دستور جلسه

 ؛ونقل و ترافیک طرح جامع حملارائه گزارش . 1

ترافیک با استفاده از روش  های کنترل یابی دوربین رائه یک روش جدید مکانا"بررسی طرح پروپوزال طرح پژوهشی  .2

 ."های پرت معیارهای ترافیک شهری و دادهندی ب خوشه

 

 :ها پیشنهاد

 یبازنگر حاصل از مطالعات یونقل بار و مسافر انجام دهد و دستاوردها با سازمان حمل یا . مقرر شد مرکز مطالعات مکاتبه1

رم، در جلسه از طرف آن سازمان محت شده ارائهدر گزارش  شده مطرحمختلف  یدر شهرها کیونقل و تراف طرح جامع حمل

 ؛ردیصورت پذ یا ارائه تهیکم یآت

ونقل بار و مسافر  را از سازمان حمل یشرح خدمات مشاور طرح بازنگر نینحوه تدو یا نامه ی. مقرر شد مرکز مطالعات ط2

 ؛را گزارش دهد شده ارسالپاسخ نامه  ،یدر جلسه آت تهیکم ریشود و دب ایجو

 االختیار تام ندهینما ایطرح  ریمد یکیزیحضور ف ثانیاًو  ستیطرح شفاف ن ریدمات مدبه مرکز، شرح خ شده ارائه. در گزارش 3

موضوع را به سازمان  نیا یا نامه یشهر ط یراستا مقرر شد مرکز مطالعات شورا نی. در همردیقرار گ موردتوجه دیبا زیآن ن

 ونقل بار و مسافر اطالع دهد. حمل

 

22/9 

 ونقل و ترافیک جامع حمل بازنگری طرح عملکرد رائه گزارشا                دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

ونقل شهرداری همدان انجام دهد و طی این مکاتبه  بنایی و حمل ریامور زای با معاونت  . مقرر شد مرکز مطالعات مکاتبه1

، برای درنظر گرفتن طرح ریمدداد قرار ونقل و ترافیک مرکز مطالعات پیرامون مفاد در جلسه کمیته حمل شده مطرحایرادات 

 در شرایط خصوصی پیمان به شهرداری همدان اطالع داده شود.

 

20/10 

 ونقل حوزه حمل یشرکت اسکاد در خصوص هوشمند ساز شنهادیپ یبررس         دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 یساز هوشمندونقل و  تحول در حوزه حمل جادیا یدر راستا ها یشدن تاکس ینترنتیو ا یبه بخش خصوص یران یحوزه تاکس یواگذار"طرح  اتیکل .1

و  ها دهآور ازجمله یو موارد کندارائه  شنهادیپ نیدر ارتباط با ا یهیطرح توج کی یرانیراستا، مقرر شد تاکس نی. در همدیرس بیبه تصو "حوزه نیا

 سهیو تعهدات، مقا فیوظا میبه حوزه اشتغال، تقس یرسان بیدم آسع ینیب شی(، بحث اشتغال، پیو بخش خصوص یقرارداد )شهردار نیطرف فیوظا

 رکتقرارداد با ش سینو شیپ هیو ارائه طرح توسعه، ته ندهیآ ینیب شیپ ،تاکسیرانانمباحث مرتبط با آموزش  ،یقبل اتیموجود و تجرب یها روش

توجه به عدم  لیاز قب یالزم است موارد ن،یر شوند. همچنمذکور ذک یهیدر جلسه، در شرح خدمات طرح توج شده اشارهموارد  ریو سا یخصوص

که در  تاکسیرانانیتعداد  تیو محدود شده جذب تاکسیراناناز  کیهر یمشخص برا یتا مدت یانریحفظ خطوط تاکس ،تاکسیراناندرآمد  زانیکاهش م

 قرارداد لحاظ شوند. نیدر ا زین شوند یم ینترنتیا یوارد حوزه تاکس یهر بازه زمان



10 

 
 های شورای شهر همدان های مرکز مطالعات و پژوهش گزارش کمیته

 

 

 

 

 

17/11 

 شهرداری همدان 1398بررسی بودجه سال                            :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 :شود یارائه م 1398در مورد بودجه سال  تهیکم نیا یشنهادهایپ عنوان به یشش موضوع اساس .1

 نیا که ازآنجاییمدنظر گرفته شود.  دیبا یاساس زاین کی عنوان بههمدان  یدر شهردار TMS (traffic management system)واحد  جادیا _

انجام  نیکند و همچن هیدر سطح شهرستان همدان را ته کیتراف یباالدست یو شوراها یتخصص یها تهیکم یبرا ازیکالن ن صورت به تواند یواحد م

 ؛داشته باشد یکیتراف طیدر بهبود شرا یمؤثرنقش  یراهبرد اتمطالع

 تیریدر مد مخصوصاً ها پروژه یاساس ازین شیپ عنوان به یمطالعات یشده است و انجام کارها هیته ییبا نگاه اجرا ،یردارشه 1398در بودجه سال  _

 ؛شده است دهیکمتر د کیتراف یو مهندس ونقل حمل

 یبا بازنگر آنکه حال شود یل معم نقطه به نقطهدر شهر همدان،  یکیحل مشکالت تراف یاست و برا یا نقطه صورت به یکینگاه به حل معضالت تراف _

 قیکالن، مطالعات دق صورت به ردیو جامع صورت پذ قیمطالعات دق یکیحل مشکالت تراف یرفت و برا شیمنطبق و مطابق با آن پ دیدر طرح جامع، با

 ؛و جامع انجام شود

زمان  دینبا در مناطق چهارگانه است یشهردار فیوع جز وظاموض نیبا توجه که ا اده،یعابر پ های پل یبرق های پله یو نگهدار ریدر مورد بند تعم _

 ؛ار و مسافر را به خود اختصاص دهدسازمان حمل ب یو توان اجرائ شرویپ

اشاره شد:  نهیزم نیصورت گرفت در هم یو بررس بحثارائه دوچرخه در سطح شد  های ایستگاه جادیبدون خودرو و ا های شنبه سهدر مورد بند طرح  _

در بلوار ارم تا چهارراه  سواری دوچرخه یاختصاص ریاست و مس یتوسط موسسه پارسه انجام شد در دسترس شهردار 1389که در سال  یمطالعات

 نیا شیافزا یشده است و برا هیته سواری دوچرخه ستگاهیدرنظر گرفته شد که دو ا ستگاهیا یشد و س ییمطالعات، اجرا نیبر اساس هم هشپژو

 ستین یموضوع قابل بررس نیطرح، ا نیا رویمطالعات پ یراستا عنوان شد با توجه به عدم بروز رسان نیدر نظر گرفته شده است در هم یمبالغ ها ستگاهیا

 ؛شود روزرسانی به دیمطالعات با نیدر قدم اول ا و

است سنجش  یهیموضوع فاقد طرح توج نیا اینکهه از سطح شهر همدان اشاره شد با توجه ب یدر نقاط زهیمکان نگیپارک جادیدر بند مربوط به پروژه ا _

در  چراکهاست  اربرخورد ییباال اریبس تیاز اهم زین زهیمکان یها نگیپارک یابی مکانو  ییآن انجام داد بعالوه موضوع جانما یبه رو توان ینم یقیدق

 شیافزا یبرا یبه عامل زیباشند بلکه خود ن ساز چاره کیرافرفع مشکل ت یبرا توانند ینم تنها نه ها نگیپارک نیا ییاصول جانما تیصورت عدم رعا

 ؛ردیقرار گ مدنظراول  تولویا عنوان به ها پارکینگ نیا یکیمطالعات تراف هیبر پا قیدق یابی مکانبدل خواهند.  کیتراف

16/12 

 بررسی طرح پرداخت هوشمند کرایه تاکسی                    دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

در  طرح شکست و همچنین عللشود مطالعات فاز صفر برای طرح پرداخت کرایه هوشمند تاکسی انجام  شنهاد میپی. 1

و نظر شهروندان  افکار سنجی مطالعات همچنین در یک ارائه شود؛ ها آن راهکارهایی برای حل بررسی و شهرهای مختلف

 .شودبررسی  تاکسیرانان در مورد طرح پرداخت هوشمند کرایه تاکسی



11 

 
 های شورای شهر همدان های مرکز مطالعات و پژوهش گزارش کمیته

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

1 

یابی  ارائه یک روش جدید مکان

های کنترل ترافیک با  دوربین

بندی  استفاده از روش خوشه

معیارهای ترافیک شهری و 

 های پرت داده

 24/8 طاهره زارعی طرح پژوهشی

 یها و نوع پردازش داده قیضمن استقبال از روش تحق تهیاعضا کم

بار  جادیاو احتمال  طرح، عنوان داشتند: با توجه به ضوابط مرکز

وجود ندارد؛  خاتمه یافته یها نامه انیامکان عقد قرارداد با پا یحقوق

متفاوت و ساختار  یاما اگر پژوهشگر، طرح خود را تحت عنوان

 قرار خواهد گرفت. موردبررسیارائه دهد  مرکز، موردقبول

 های دکتری بررسی شده در کمیته های پژوهشی و رساله ها، طرح نامه پایان
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 نقل و ترافیک برای سال جاری و های پژوهشی کمیته حمل تدوین اولویت

 "های کنترل ترافیک یابی دوربین ارائه یک روش جدید مکان"بررسی پروپوزال طرح پژوهشی 

 وسایل حمل بار و مسافر در پیاده راه بوعلیسی تردد انواع شنا آسیب

 ونقل به عنوان عاملین سوم و چهارم در طرح بازنگری طرح جامع حمل بررسی قرارداد مشاور و مدیر طرح شهرداری

 در خصوص هوشمند سازی سازمان تاکسیرانی بررسی طرح مشارکت شرکت خصوصی اسکاد و سازمان تاکسیرانی

 ونقل و امور زیربنایی شهرداری در بازنگری طرح جامع حمل ونقل معاونت حمل ارش عملکردبررسی گز

مات کمیته حمل و نقل و تاکیف  اهم اقدا
 

 

 شهرداری همدان 1398بررسی بودجه سال 

 هوشمند کرایه تاکسیبررسی طرح پرداخت  
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