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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی دانشگاه آزاد/ هیئت زیست دکتری/محیط مهدی ریاحی خرم 1

 علمی دانشگاه آزاد/ هیئت زیست دکتری/ محیط سهیل سبحان اردکانی 2

 علمی دانشگاه آزاد/ هیئت زیدکتری/ کشاور موسی اعظمی 3

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت یشناس نیزم دکتری/ محمدی داوود دیس 4

 علمی علوم پزشکی/ هیئت دکتری/ آموزش بهداشت بابک معینی 5

 علمی علوم پزشکی/ هیئت محیط بهداشتدکتری/  محمدتقی صمدی 6

 علمی هیئتعلوم پزشکی/  کودکان یها یماریب /دکتری پزشکی نصر اله 7

 علمی علوم پزشکی/ هیئت / پزشکیدکتری پژمان محبی 8

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون / ادبیاتکارشناسی  علی فتحی 9

 شورای اسالمی شهر/ دبیر کمیسیون دانشجوی دکتری/ علوم سیاسی حسین نعمتی 10

 یشهر شهرداری/ معاون خدمات کارشناسی ارشد/ مدیریت ریضم یعلوحید  11

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون بدنی تربیتکارشناسی ارشد/  رضوان سلماسی 12

 

 

 15/11 3/10 12/9 28/8 21/8 7/8 23/7 3/3 نام و نام خانوادگی *

         مهدی ریاحی خرم 1

         سهیل سبحان اردکانی 2

         موسی اعظمی 3

         مدیمح داوود دیس 4

         بابک معینی 5

         محمدتقی صمدی 6

         پزشکی نصر اله 7

         پژمان محبی 8

         علی فتحی 9

         حسین نعمتی 10

         ریضم یعلوحید  11

         رضوان سلماسی 12

 

 اعضای کمیته

 حضور و غیاب اساتید
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 زیست محیطاهی ژپوهشی کمیته خدمات شهری، سالمت و  اولویت

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
 

 رح مدیریت و ساماندهی فضای سبز شهری؛. ط1

 در مدیریت فضای سبز؛ سازی فرهنگجلب مشارکت مردمی و  های شیوه. بررسی 2

 و فضاهای سبز شهر همدان از لحاظ اصول ایمنی و ارائه راهکارهای ارتقاء آن؛ ها پارکو ارزیابی  شناسی آسیب. 3

 ؛م به آلودگی و سرما جهت استفاده در فضاهای سبز شهری. طرح جایگزینی گیاهان پوششی با نیاز آبی کم، مقاو4

 برگ جهت استفاده در فضاهای سبز شهری؛ برگ و سوزنی . بررسی مزایا و معایب استفاده از درختان پهن5

 عمرانی شهرداری؛ های پروژهطرح مطالعاتی جانمایی مناسب فضای سبز در  .6

 و فضای سبز برای فصل زمستان؛ ها پارکویژه در  های برنامهاجرای  سنجی امکان. 7

 اجرایی کمربند سبز شهری؛ های روش. بررسی 8

 بر تمرکز پرندگان در خیابان بوعلی و باباطاهر. تأکید. ساماندهی استقرار و تجمع پرندگان در فضای شهری با 9

 مدرییت بحران

 و مکان نمایی و شرح خدمات جامع هشدار سریع سیالب؛ سنجی امکان. 10

 آبخیزداری؛ های طرحبر  تأکیداجرایی پیشگیری از وقوع سیالب در شهر همدان با  های روشرسی رب. 11

 وقوع طوفان در محدوده شهری همدان؛ بندی پهنه. 12

 بر خطرپذیری شهر همدان؛ تأکیدبا  افزار نرم ترین مناسبجامع مدیریت بحران و انتخاب  افزارهای نرمبررسی  .13

 شهر همدان. خیزی سیلبر  تأکیدراری و امدادرسان در شرایط بحران با اضط های راه. بررسی 14

 کشاورزی  یاه فراوردهسازمان ساماندهی مشاغل شهری و 

 . تهیه طرح جامع ساماندهی مشاغل و صنوف شهر همدان؛15

 لیاتی.کاهنده مشکالت زیست شهری و ارائه راهکارهای اجرایی و عم های اهرمو ابزارها و  ها شاخص. بررسی 16

 مدرییت پسماند

 ؛های اجرایی و عملیاتی جهت تصفیه شیرابه محل دفن زباله همدان استفاده از روش سنجی امکان. 17

 .ررسی کمی و کیفی شیرابه تولیدی محل دفن زباله همدانب. 18

 

 

 های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

3/3 

 دستور جلسه:

 آوری، جمع کیفیت ارتقاء رویکرد با همدان؛ استان در شهری ندپسما مدیریت فرآیند»بررسی طرح پژوهشی با عنوان . 1

 ؛«دفع و تفکیک

 با شهر همدان هوا آلودگی پایش یها ستگاهیا بهینه یابی مکان و هوا یها ندهیآال سنجش»بررسی طرح پژوهشی با عنوان  .2

 ؛«GISو  Aeromod مدل چند معیاره، یریگ میتصم یها مدل از استفاده

 باغات از حفاظت بر تأکید با شهری گسترش و رشد الگوی و شهرسازی ضوابط تدوین»پژوهشی با عنوان بررسی طرح . 3

 .«شهری

 :ها پیشنهاد

آوری،  فرآیند مدیریت پسماند شهری در استان همدان؛ با رویکرد ارتقاء کیفیت جمع"با عنوان  ی. مقرر شد طرح پژوهش1

 ؛در کمیته مورد بررسی قرار گیرد س از اعمال اصالحات مدنظر، مجدداًبه مجری عودت داده شود تا پ "تفکیک و دفع

شهر  یهوا یآلودگ شیپا یها ستگاهیا نهیبه یابی هوا و مکان یها ندهیسنجش آال"با عنوان  ی. در خصوص طرح پژوهش2

ای به سازمان  ت نامهمقرر شد مرکز مطالعا "Aeromodو  GISمدل  ارهیچند مع یریگ میتصم یها همدان با استفاده از مدل

مالی در اجرای طرح جویا شود. در صورت عدم پذیرش موضوع از  کتارسال کند و نظرشان را در خصوص همکاری و مشار

اما در صورت قبول مشارکت از سوی آن ؛ کار مرکز مطالعات خارج خواهد شدطرح از دستور  ست،یز طیسوی اداره مح

 ؛شود صالحات مدنظر کمیته تائید میعنوان مجری و نیز انجام ا ن دکتر لیلی بهها مشروط به ادغام و تعیی اداره، طرح

 "تدوین ضوابط شهرسازی و الگوی رشد و گسترش شهری با تأکید بر حفاظت از باغات شهری". طرح پژوهشی با عنوان 3

 مورد موافقت اعضا واقع نشد. یپس از بحث و بررس

 

 

23/7 

 تهیکم سیرئ نییو تع یپژوهش های اولویت نییتع                            دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 ؛ردیدر دستور کار قرار گ یشورا و شهردار یشنهادیپ یپژوهش یها تیاولو یادامه بندها یبررس ندهی. مقرر شد در جلسه آ1

 ؛ائه دهندار تهیکم یینها یپژوهش یها تیاولو نیخود را جهت تدو یها شنهادیپ دی. مقرر شد اسات2

و طرح  یساختمان یها نخاله تیریپسماند، طرح جامع مد تیریشرح خدمات طرح جامع مد ریضم یعل ی. مقرر شد آقا3

 ارائه دهد. تهیبه کم یبحران را جهت بررس تیریجامع مد

 

 

 97شرح جلسات سال 
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 یشهر و شهردار یشورا یشنهادیپ یپژوهش یها تیاولو نییتع                   :دستور جلسه

 :ها نهادپیش

با عنوان  15و بند  "یعمران یها سبز در پروژه یمناسب فضا قینحوه تلف یطرح مطالعات"با عنوان  14بند  یبررس مصوب شد. 1

 ؛شود  موکول ندهیبه جلسه آ شتریب یجهت بررس "یسبز زمستان یپارک و فضا ژهیو یها طرح یاجرا سنجی امکان"

 ؛شود بندی جملهشهر  یشورا یشنهادیپ یها تیاولو یشد در جلسه آت . مقرر 2

 شود. لیتشک 11:30دوشنبه ساعت  یدر روزها یشد جلسات بعد . مقرر 3

 

21/8 

 یشهر و شهردار یشورا یشنهادیپ یپژوهش یها تیاولو نییتع               دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 شود؛ ی بررس یبحران در جلسه بعد تیرین مدهمدان با حضور سرپرست سازما یشش تا نه شهردار یشنهادیپ ی. بندها1

 ؛شود ی بند شده جهت ارائه در جلسه بعد جمع اصالح یپژوهش ی. بندها2

 برگزار شود. یپژوهش یها تیاولو یبند در دوشنبه هفته بعد جهت جمع ی. جلسه بعد3

28/8 

 بحران تیریمددر حوزه  یشهردار یشنهادیپ یپژوهش های اولویت نییتع           دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 ؛ارسال شود تهیکم یاعضا یبرا یینها یشود و جهت بررس بندی جمع شده اصالح ی. بندها1

 بند تدوین شد و مورد موافقت اعضا قرار گرفت. 18 های پژوهشی در . اولویت2

 

12/9 
 .137از مرکز  دیبازد                                          :دستور جلسه

 _                                                          :ها پیشنهاد

3/10 

 یسبز شهر یو فضا سیما منظرسازمان  فیگزارش شرح وظا دستور جلسه:               

 :ها پیشنهاد

طرات چندگانه زلزله شبکه گاز تحت خ پذیری برگشت لیتحل "با عنوان  یخانم علو یطرح پژوهش یآت سهدر جل مقرر شد. 1

 شود. یبررس "و سرما
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 شهرداری همدان 1398بررسی بودجه سال                                    دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 زیر مطرح شد: ها پیشنهادو بررسی اعضا قرار گرفت و  موردبحث 98. بودجه 1

 ها طرح یاجرا بندی اولویتکه در  شود یم شنهادیرو آسان نبوده لذا پ شیپ طیبه شرا تیتحقق اهداف و برنامه با عنا یبخش عمران_ 

 یها تعداد طرح ایبه انجام برسد و ثبت  شتریب تیبا اولو یها طرح یا بودجه یها تیمحدود در صورتد تا شومبذول  یجد تیدقت رعا

 ؛به حداقل برسد لسا انیدر پا تمام نیمه

 .رسد یبه نظر م یمنطق یسبز و مشاغل شهر یفضا ونقل حملپسماند  رینظ یدر حوزه خدمات شهر شده بینی یشپ یها ها و برنامه طرح_ 

 یحذف برخ منظور بهها  ها و برنامه طرح یبرخ بندی اولویت دیراه تمه نیتر ساده دیشا ها نهیهز شیدرآمد و افزا بینی پیشبه  تیبا عنا_ 

با  3070600002با کد  یها پروژه ریمواد نظ یبرخ شود می شنهادیلذا پ ؛ نامناسب بودجه باشد طیکمتر در صورت شرا تیموارد با اولو

 های کانکسعدد  3مطالعه و احداث "با عنوان  3070600003و کد  "زادگان( ی)غن دیو احداث بازارچه و مراکز خر همطالع"عنوان 

 ؛ردیقرار گ تری پایین تیدر اولو "عدد 7 -ای بلوار ارم ساخت فست فوده"با عنوان  3070600009و کد  "سطح شهر فروشی گل

 ؛ردیقرار گ شتریب تیدر اولو تیبوستان وال ریمس نیو همچن رسد یبه نظر م یپسماند ضرور تیریبر بخش مد شتریمرکز بت_ 

است که  نیا شنهادیپ دشو میتمام ن عدد بودجه، پروژه مربوطه نیدفن زباله اگر با ا تیسا دیوارکشیمربوط به  بودجه در خصوص_

 ؛به اتمام برسد تیسا دیوارکشیموضوع  98سال  نیشود تا در هم زیادتر بودجه

وصول  یبرا یاگرچه شهردار ارتباط درایند. شوبه نحو شفاف از شهروندان اخذ  پسماند تیریمربوط به مد های هزینه دشو می شنهادیپ_ 

پسماند  تیریمد نهید و هزکرتلفن تعامل  ایگاز و  ایبرق  ایآب  های شرکتاز  یکیبا  بتوان با تعامل دیشا یول ؛ندارد ییآن اهرم اجرا

 ؛دشو زیپسماند وار تیریمد حساب به آوری جمعو پس از  اخذ شهروندانادارات آورده شده و از  نیاز ا یکی شیف یرو

 یشنهادیاگر در بودجه پ رسد یبه نظر م ای منطقه و یدر سطح مل یبه قطب گردشگر شدن تبدیل یشهر همدان برا لیبا توجه به پتانس_ 

 تیریسبز و مد یمنظر و فضا مایس یو بهبود عبور و مرور شهر ونقل حمل یشهر زیست محیط تیهمچون بهبود وضع هایی آیتمسهم 

در صورت است  یهیبد یاز طرف ؛اقدام کرد قیطر نیاز ا ییبه جذب گردشگر و درآمدزا نسبت توان یم ابدی شیپسماند افزا

شهر  یبرا داریپا درآمدزایینسبت به  توان یدهکده سالمت م تأسیسدر صورت امکان  نیسبز و همچن یتوسعه فضا یبرا گذاری سرمایه

 ؛همدان اقدام کرد

، الزم است تا شود میسطحی در منطقه شهری، فقط هدایت و دفع  های آبتوجه به اینکه در فصول مختلف سال، حجم زیادی از با  _

بعدی به مصارف  های ماهد تا بتوان در کرذخیره  دهد میمانند کشورهای پیشرفته، بتوان این آب را که حجم زیادی را به خود اختصاص ه

 ؛رساند گریاز مصارف د یاریآبیاری فضاهای سبز و بس ازجملهگوناگون 

سطحی به سیل تبدیل نشوند، مشکلی  های آبکه اشاره شده است. این موضوع تا زمانی  سطحی های آبفقط به موضوع هدایت و دفع _ 

 ؛جداگانه خواهد بود ای بودجهز به به آن توجه شود، نیا نشده بینی پیش، اما اگر از دیدگاه مخاطرات طبیعی آید نمیپیش 

. در رسد یمبه نظر  یضرور نیشیپ های سالاز  شیب ها هزینهکاهش  یبرا سو یکاز  دیجد یمنابع درآمد یرو یتوجه و تمرکز جد_ 

است  دیو ام رسد میبه نظر  یجد طیشرا رییبا تغ شده بینی پیش یها برنامه و ها طرح پذیری انعطافمقوله  تیرعا ندهیسال آ طیشرا

 طیبه شرا تیبا عنا ها پاداشو  ایالزم در پرداخت حقوق و مزا ییجو . صرفهندیالزم را مبذول فرما داتیتمه اکنون هماز  اندرکاران دست

 ؛الزم است ازپیش بیشرو  شیپ

 های هزینه یتومان بود ول اردیلیم 35تحت عنوان درآمد حاصل از فروش آسفالت مشاهده شد که برابر  ای مقولهکارخانه آسفالت  یبرا_ 

. ده نایز ایسود ده است  شهرداریکارخانه در  نیا ایشود که آ دهیکه گزارش نشده که د رسد میشفاف به نظر  صورت بهکارخانه  نیا

 ؛هم احداث شود یگریکارخانه د شده ینیب شیپ درآمدزا ساتیتأس جادیدر برنامه ا ظاهراً نکهیکما ا
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

1 

فرآیند مدیریت پسماند شهری در 

استان همدان؛ با رویکرد ارتقاء 

آوری، تفکیک و  کیفیت جمع

 دفع

طرح 

 پژوهشی
 3/3/97 ن پاکیزهمحمد رضایا

تا پس از اعمال اصالحات مدنظر، مجدداً  دبه مجری عودت داده ش

 .قرار گیرد یموردبررسدر کمیته 

2 

های هوا و  سنجش آالینده

های پایش  یابی بهینه ایستگاه مکان

آلودگی هوا شهر همدان با 

گیری  های تصمیم استفاده از مدل

و  Aeromod چند معیاره، مدل

GIS 

طرح 

 یپژوهش
 3/3/97 مریم کیانی صدر

ای به سازمان ارسال کند و نظرشان را در  مقرر شد مرکز مطالعات نامه

خصوص همکاری و مشارکت مالی در اجرای طرح جویا شود. در 

طرح از  ست،یز طیصورت عدم پذیرش موضوع از سوی اداره مح

دستور کار مرکز مطالعات خارج خواهد شد، اما در صورت قبول 

به ادغام و تعیین دکتر  روطها مش سوی آن اداره، طرح مشارکت از

 .شود د میییز انجام اصالحات مدنظر کمیته تاعنوان مجری و نی لیلی به

3 

تدوین ضوابط شهرسازی و 

الگوی رشد و گسترش شهری با 

 تأکید بر حفاظت از باغات شهری

طرح 

 پژوهشی
 اعضا واقع نشد. مورد موافقت یپس از بحث و بررس 3/3/97 شیما اسالمپور

 های دکتری بررسی شده در کمیته های پژوهشی و رساله ها، طرح نامه پایان
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مات کمیته  اهم اقدا

 یسال جار یبرا کیحمل و نقل و تراف تهیکم یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 یمعاونت خدمات شهر ریضمیبا دعوت از مهندس عل یحوزه خدمات شهر یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 سبز یمنظر و فضا مایسازمان س استیمنظر با دعوت از مهندس آزاد ر ما،یحوزه س یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 شهریکارشناس حوزه خدمات  یمشاغل با دعوت از مهندس خداکرم یحوزه سامانده یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 بحران تیریاداره مد ریمد یبحران با دعوت از خانم دکتر روح تیریحوزه مد یپژوهش یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 سازمان پسماند استیر یبیند با دعوت از مهندس سپسما تیریحوزه مد یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 یها مدل از استفاده با شهر همدان هوا آلودگی پایش یها ستگاهیا بهینه یابی مکان و هوا یها ندهیآال سنجش»بررسی طرح پژوهشی با عنوان 

 «GISو  Aeromod مدل چند معیاره، یریگ میتصم

 «شهری باغات از حفاظت بر تأکید با شهری گسترش و رشد الگوی و شهرسازی ضوابط تدوین»بررسی طرح پژوهشی با عنوان 

 «دفع و تفکیک آوری، جمع کیفیت ارتقاء رویکرد با ؛همدان استان در شهری پسماند مدیریت فرآیند»بررسی طرح پژوهشی با عنوان 

 شهرداری همدان 1398بررسی بودجه 
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