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

 علمیهیئت دانشگاه بوعلی سینا/ دکتری/ معماری عراقچیان محمدرضا 1

 علمیدانشگاه بوعلی سینا/ هیئت دکتری/ شهرسازی سجاد زادهحسن  2

 علمیدانشگاه بوعلی سینا/ هیئت دکتری/ معماری مشاورمهرداد کریمی  3

 علمیدانشگاه آزاد همدان/ هیئت دکتری/ معماری ی سروشمحمدمهد 4

 میعلدانشگاه آزاد مالیر/ هیئت دکتری/ شهرسازی مهران گومه 5

 نظارت شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد/ مدیریت انیمسعود عسگرسید  6

 خدمات شهری شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد/ ادبیات علی فتحی 7

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد / معماری زاده نور الهنرگس  8

 شهرداری/ معاون شهرسازی و معماری شجو دکتری/ شهرسازیدان مجید یوسفی نوید 9

 ریزی شهریشهرداری/ مرکز مطالعات و برنامه دانشجو دکتری/ شهرسازی اسماعیل یوسفی 10

 شهرداری/ مشاور شهردار دکتری/ معماری مسرورطبی  درضایحم 11

 شهرداری/ مشاور شهردار کارشناسی ارشد مهدی مجیدی 12

 

 

 18/12 11/12 4/12 15/11 19/10 11/10 5/10 28/9 20/9 30/8 22/8 15/8 26/7 22/5 4/4 3/3 خانوادگی نام و نام *

 عراقچیان محمدرضا 1
                

                 سجاد زادهحسن  2

                 مشاورمهرداد کریمی  3

                 ی سروشمحمدمهد 4

                 مهران گومه 5

6 
مسعود سید 

 انیعسگر
                

                 علی فتحی 7

                 زاده نور الهنرگس  8

                 مجید یوسفی نوید 9

                 اسماعیل یوسفی 10

                 مسرورطبی  درضایحم 11

                 مهدی مجیدی 12

 

 اعضای کمیته

 حضور و غیاب اساتید
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمیدانشگاه بوعلی سینا/ هیئت دکتری/ معماری عراقچیان محمدرضا 1

 علمیدانشگاه بوعلی سینا/ هیئت دکتری/ شهرسازی سجاد زادهحسن  2

 اری/ مشاور شهردارشهرد کارشناسی ارشد مهدی مجیدی 3

 علمیدانشگاه آزاد همدان/ هیئت دکتری/ معماری ی سروشمحمدمهد 4

 علمیدانشگاه آزاد مالیر/ هیئت دکتری/ شهرسازی مهران گومه 5
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 ریزی شهریشهرداری/ مرکز مطالعات و برنامه دانشجو دکتری/ شهرسازی اسماعیل یوسفی 10

 سازمان تبلیغات اسالمی سطح سه حوزوی حیآقای ملی 11

 حوزه علمیه همدان سطح سه حوزوی آقای صفری 

 یعلمئتیهدانشگاه بوعلی سینا/  دکتری/ معماری علی تاجر 12

 شهرداری ستاد سطح سه حوزوی آقای مقدم 
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 های پژوهشی شهرسازی و معماریاولویت

 شهری یباسازیزسند راهبردی  هیته .1

 بازآفرینی محالت مسکونی بندیاولویت .2

 جامع پیاده مداری شهر طرح .3

 پایدار شهر .4

 هوشمند شهر .5

 با طراحی در شهر همدان یهاحوزهضوابط شهرسازی و معماری خاص برای  بندیاولویت .6

 پدافندی هایروش بندییتاولو .7

 مدیریت بحران هایروش بندیاولویت .8

 در شهر یآورتاب یبندتیاولو .9
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 حقوقی مترتب بر تغییرات مستمر ضوابط معمارانه و شهرسازانه شهر همدان یبررس .14

 شهری هایپروژهاقتصادی  یابیارز .15

 ی توسعه شهری همدانهاطرح یریپذتحققافزایش  منظوربه( TDRالگوی )نظام( انتقال حق توسعه ) یسازادهیپ سنجیامکان. 15

 جدید ارزشمند شهری هاینشانه یابیمکانشهری با هدف  یهانشانهجامع موضوعی نمادها و  طرح .16
 ی متنوعلگوهای معمارا... و ارائه  وان وکار هتل پانسیون، هتل آپارتمان، هتل ،متل الگوهای اقامتی موقت گردشگری مانند هتل، یابیمکانو  سنجیامکان .17
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

3/3 

 دستور جلسه:

اغات باظت از تدوین ضوابط شهرسازی و الگوی رشد و گسترش شهری با تأکید بر حف»بررسی طرح پژوهشی با عنوان . 1

 .«شهری

 :هاپیشنهاد

 "هریشباغات  د و گسترش شهری با تأکید بر حفاظت ازتدوین ضوابط شهرسازی و الگوی رش"طرح پژوهشی با عنوان . 1

 مورد موافقت اعضا واقع نشد. یپس از بحث و بررس

4/4 

 دستور جلسه:

ه بز؛ مطالعسقق شهر تبیین اصول ارتقا زیست پذیری شهری در راستای تح»بررسی طرح پیشنهادی رساله دکتری با عنوان  .1

 ؛«موردی منطقه یک شهر همدان

فضای شهر  های غیررسمی در راستای تحقق بخشی سازمانبازآفرینی سکونتگاه»ح پژوهشی پیشنهادی با عنوان بررسی طر. 2

 .«همدان؛ نمونه موردی کوی ولیعصر

 :هاپیشنهاد

العه بز؛ مطستبیین اصول ارتقا زیست پذیری شهری در راستای تحقق شهر "در خصوص طرح پیشنهادی رساله دکتری  .1

 مورد موافقت واقع نشد. یپس از بحث و بررس "شهر همدان موردی منطقه یک

ن؛ نمونه های غیررسمی در راستای تحقق بخشی سازمان فضای شهر همدابازآفرینی سکونتگاه"با عنوان  ی. طرح پژوهش2

ظر ت مدنصالحاابه مجری طرح عودت داده شود تا پس از اعمال  تهیکم یاعضا یپس از بحث و بررس "موردی کوی ولیعصر

 .قرار گیرد یجلسه( مجدداً موردبررساعضاء کمیته )مندرج در صورت

22/5 

 97حوزه در سال  نیا یپژوهش هایتیاولو نییبررسی و تع                   :دستور جلسه

 :هاپیشنهاد

ه جلسه بنهایی دوین تی شورای شهر، شهرداری و دوره قبل مرکز موردبررسی قرار گرفت و برای شنهادیپهای . اولویت1

 بعدی موکول شد.

 1397شرح جلسات 
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26/7 

 دستور جلسه:

 "بازار یخیاصالح شرح خدمات طرح جامع و مرمت بافت تار"با موضوع  ی. بررسی نامه شهردار1

 :هاپیشنهاد

 قرر شد:مو بررسی اعضای کمیته قرار گرفت و  موردبحث "بازار یخیشرح خدمات طرح جامع و مرمت بافت تار" .1

در خصوص  یریگمیتصم وارائه شود  یجهت طراح یشنهادیپ یس از انجام مطالعات توسط مشاور، محورهامقرر شد پ .1-1

 یهاشمرکز مطالعات و پژوه یمعمارو  یشهرساز تهیکم نیجلسات مشترک ب لیپس از تشک و تعداد آن یطراح یهاحوزه

 ؛خواهد بود یصتخص یهاتهیهمدان به عهده کارفرما و کم یشورا و شهردار

 ؛صورت کامل انجام شودبرداشت به ناًیبند سوم نامه مقرر شد، ع رامونیپ یپس از بحث و بررس. 1-2

توسط  یشده در فصول قبلانجام یهایمحدوده موردنظر قرارداد بر اساس مطالعات و طراح GISمقرر شد اطالعات  .1-3

 و ارائه شود. هیمشاور ته

15/8 

 دستور جلسه:

تحقق  یراستا در یررسمیغ یهاسکونتگاه ینیبازآفر"با موضوع  یمحمد یآقا یطرح پژوهش شدهنجامااصالحات  یبررس. 1

 ؛"(عصریول ی: کوموردمطالعهنمونه ) شهر همدان یسازمان فضا یبخش

 ی.و معمار یحوزه شهرساز یپژوهش یهاتیاولو یادامه بررس .2

 :هاپیشنهاد

مان ساز یتحقق بخش یاراست در یررسمیغ یهاسکونتگاه ینیبازآفر"عنوان  با یطرح پژوهش شدهاصالح لیمقرر شد فا .1

 وکول شد.ه بعد مموضوع به جلس یارسال و بررس تهیکم یاعضا یبرا"(عصریول ی: کوموردمطالعه)نمونه  شهر همدان یفضا

 قرار گرفت: تهیمک یاعضا دیمورد تائ لیبه شرح ذ یپژوهش هایاولویتموارد فوق، سه مورد از  بندیجمعبا  .2

 ؛یشهر زیباسازی یسند راهبرد هیته_ 

 ؛یمحالت مسکون ینیبازآفر بندیاولویت _

 شهر. یمدار یادهپاصالح طرح جامع  _

22/8 

 های پژوهشی حوزه شهرسازی و معماریاولویت بندیجمعادامه بررسی و            :دستور جلسه

 :هاپیشنهاد

 تدوین شد. بندی وجمع بند 15های پژوهشی کمیته در . اولویت1

 :دستور جلسه 30/8
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 ییروستا هایکونتگاهسالحاق و ا دغام  ندیعوامل و فرآ لیتحل"موضوع با  یارشد خانم جعفر یپروپوزال کارشناس یبررس. 1

 "آبادحسن ،آبادقاسم ،آبادیعل یروستاها یدر محدوده شهر همدان نمونه مورد

 یق بخشتحق یراستا در یررسمیغ هایسکونتگاه ینیبازآفر"با موضوع  یمحمد یآقا یوهشطرح پژ یینها شیرایو یبررس .2

 "(عصریول ی: کویشهر همدان )نمونه مورد یسازمان فضا

 :هاپیشنهاد

مدان هدوده شهر در مح ییروستا هایسکونتگاهدغام الحاق و ا ندیعوامل و فرآ لیتحل"ارشد با عنوان  ی. پروپوزال کارشناس1

 مجدداًت ر شد پس از اعمال اصالحاقرار گرفت و مقر موردبررسی "آبادحسن ،آبادقاسم، آبادیعل یروستاها یه موردنمون

 .ردیقرار گ موردبررسی تهیدر کم

مونه هر همدان )نش یسازمان فضا یتحقق بخش یدر راستا یررسمیغ هایسکونتگاه ینیبازآفر" با عنوان ی. طرح پژوهش2

 اعضا قرار گرفت و مقرر شد: موردبررسی "(عصریول یکو یمورد

 ابد؛یطرح کاهش  یشنهادیمبلغ پ_ 

راه، در سپانسر هما عنوانبه.. و . یاستاندار ،یفرماندار ،یاداره راه و شهرساز ازجمله یدولت یهااز ارگان یکیشد  شنهادپی_ 

 .ندیرا تقبل نما نهیهز %50شود و  نییطرح تع نیا

 .ابدیحضور  یدر جلسه بعد یمحمد یهمراه آقاپروپوزال  کنندهیمتنظ_ 

20/9 

 :دستور جلسه

 یدکتر فرج یترجمه آقا "یشهر داریتوسعه پا"کتاب با موضوع  یبررس. 1

 :هاپیشنهاد

شرح  رکز بهم نیا یو معنو یماد تیجهت حما یدکتر فرج یترجمه آقا "یشهر داریتوسعه پا"کتاب با عنوان  یتکل .1

 د موافقت واقع شد.اصالحات مور اعمال

28/9 

 :دستور جلسه

 ی؛پروژه بلوار ارم جهت انعکاس به شهردار دیبازد هاپیشنهاد بندیجمعو  یبررس. 1

 ی.رمعما و یاز ضوابط شهرساز ییاصالح بندها شنهادیدر خصوص پ یو معمار یمعاونت شهرساز یدرخواست مشورت. 2

 :هاپیشنهاد

 یتاًنهارفت و قرار گ یو بررس موردبحث "یپروژه بلوار ارم جهت انعکاس به شهردار دیبازد اهپیشنهاد بندیجمعو  یبررس" .1

 ؛بند ارائه شد 21در  هاپیشنهاد

 "یمارو مع یزاز ضوابط شهرسا ییاصالح بندها شنهادیدر خصوص پ یو معمار یمعاونت شهرساز یدرخواست مشورت ". 2 

 ند ارائه شد.ب 3در  هاپیشنهادقرار گرفت و  موردبررسی

 

 :دستور جلسه 5/10
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و  یزهرساشاز ضوابط  ییاصالح بندها شنهادیدر خصوص پ یو معمار یمعاونت شهرساز یدرخواست مشورت یادامه بررس

 یمعمار

 :هاپیشنهاد

و  یرسازط شهاز ضواب ییاصالح بندها شنهادیدر خصوص پ یو معمار یمعاونت شهرساز یدرخواست مشورت یادامه بررس _

 ارائه شد: ریز یشنهادهایدر دستور کار قرار گرفت و پ یعمارم

را در  نگیاحداث پارک نکهیا یجابهها ساختمان یشد تمام شنهادی، پ14در باغات ماده  وسازساخت. در خصوص موضوع 1

 2 صورتبهنا بحداث و خشک شدن درختان را به دنبال داشته باشد، ا نیزهکش زم شه،یشود که مباحث قطع ر جادیا نیرزمیز

 انجام شود. لوتیپ یطبقه بر رو

 مصوب شد: لیذ هاپیشنهادباغات  دیوارکشی. در خصوص 2

 مشبک باشد. یوارهایاحداث د صورتبهباغات داخل محدوده،  یوارکشی. د2-1

 المقدوریتح ت،یو حفظ محرم تیاشراف جادیاز ا یریمتر باشد تا ضمن جلوگ 2.20از  ترمرتفع. ارتفاع به نسبت معبر 2-2

 فراهم شود که گردش هوا در کف باغ انجام شود. یطیشرا

 موردبررسی تریقدق یشد در جلسات آت شنهادیهستند پ ضیدر تعر %40از  شیمعابر ب یکه در بعض ی. در خصوص امالک3

 .ردیقرار گ

در شأن  یو احداث الب هابچه یباز یفضا منظوربه %5شد تا  شنهادیدر طبقه همکف، پ هایمشاع انبار ی. در خصوص فضا4

 .ستا، مجاز دسترسلیرقابغواحدها صرفاً در طبقه همکف و با سقف  یمستقل برا یانبار جادیپروژه در نظر گرفته شود و ا

 نیپس از تأم ماندهیباق یمتر در فضا 75حداقل  یالگو تیشد با رعا شنهادیپ ،یبه مسکون لوتیپ لی. در خصوص تبد5

 .وجود نداشته باشد یدر تعداد واحد مسکون یتیدر طبقه همکف، محدود یازموردن یفضا ریو سا نگیپارک

 زین نگیمتر و مساحت خالص پارک 1.20شد حداقل عرض خالص راهرو  شنهادیپ نگ،ی. در خصوص مساحت خالص پارک6

 متر باشد. 17.50

صوب شده م یبه لحاظ قانون هاآن میکه حر ییهاشد سازمان شنهادیو اداره اطالعات پ یفرهنگ راثیم میدر خصوص حرا .7

 کند. دایپ میمورد تعم نیاست به ا

 

 

 

 :دستور جلسه 11/10

و  یاز ضوابط شهرساز ییاصالح بندها شنهادیدر خصوص پ یو معمار یمعاونت شهرساز یدرخواست مشورت یادامه بررس. 1
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 ی؛معمار

 تهیکم یضاهردار و اعژه با حضور شپرو نیارم و ارائه نقطه نظرات در ااز پروژه بلوار  دیبازد یبررس تیبا محور اندیشیهم .2

 ی.و عمران یفن

 :هاپیشنهاد

صوص خدر  یو معمار یمعاونت شهرساز یدرخواست مشورت یادامه بررس ". در خصوص دستور کار اول با موضوع 1

 مقرر شد: "یو معمار یاز ضوابط شهرساز ییاصالح بندها شنهادیپ

 خصوص موضوع اتاقک آسانسور مقرر شد: در یطراح _

 اشد.معمارانه لحاظ شده ب یاتسیتأس ،یاسازهو  یفن اتیطرح در زمان پروانه ارائه شده باشد و جزئ _

 رسد.ب دارانیموضوع بام سبز به اطالع خر زمان فروشنشده باشد و در  فروشیشپفروش  شیآپارتمان  _

 نظارت داشته باشد. اتیدر خصوص جزئ حتماًبام سبز  نهیمتخصص مربوطه در زم _

 مقرر شد: تاس یطول مجاز پالک در دست طراح %60از  شیکه طول استقرار پالک مجاور ب ی. در خصوص مصوبه اضالع2

 میقمست تیسئولمبا )ک مجاور پال یکه طول استقرار بنا یمصوبه نوشته شود: در اضالع یمتن اصالح ناًیع شودمی شنهادیپ -

غال ضلع طول اش توانیم ؛است یاز طول مجاز پالک در دست طراح شی( بشانیا تأییدو  یو ناظر و با گواه مهندس طراح

و  یراحک در دست طسطح اشغال مجاز پال نکهینمود مشروط به ا بینیپیش هی( پالک همسایمذکور را تا حد ساخت )بنا

 .باشد تخریبیرقابلغو  سازتازهمجاور  یگردد، ضمناً بنا تیرعا

 نیر ادقطه نظرات از پروژه بلوار ارم و ارائه ن دیبازد یبررس تیربا محو اندیشیهم "در خصوص دستور کار دوم با موضوع  -

 ندهینما لیا تحور یاسناد و مدارک طراح دشمقرر  " یو عمران یفن تهیکم یو اعضا پروژه با حضور شهردار محترم همدان

 .ابندیحضور  شتریب حاتیارائه توض جهتیکمنطقه  ریمد یجلسه آت درو  ندینما یو معمار یشهرساز تهیکم

19/10 

 طرح و کارشناسان کیمنطقه  ریمد حاتیپروژه بلوار ارم و ارائه توض یبررس           :دستور جلسه

 :هاپیشنهاد

 ریدممقرر شد  رفت ورار گو کارشناسان طرح در دستور کار ق کیمنطقه  ریمد حاتیپروژه بلوار ارم و ارائه توض ی. بررس1

 در جلسه تحایوضارائه ت یکنند و برا یجلسه توسط اعضا قرائت شد بررس نیرا که در ا یو کارشناسان موارد کیمنطقه 

 .ابندیحضور  یهفته آت

15/11 
 98سال  یشنهادیبودجه پ یبررس                                   :دستور جلسه

 :هاپیشنهاد
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مورد  19در  یتخصص هاپیشنهادبند و  27در  یعموم هاپیشنهاددر دستور کار قرار گرفت و  98 یشنهادیدجه پبو ی. بررس1

 و ارائه شد. یبنددسته

4/12 

 :دستور جلسه

 ؛یشهر داریترجمه کتاب توسعه پا یینها شیرایو یبررس. 1

 ؛ارگانه به شهر همدانچه یادغام روستاها ایالحاق  سنجیامکانبا موضوع  یطرح پژوهش یبررس. 2

 ؛یو باغ یزراع یاراض یکاربر رییو تغ یبا موضوع رشد هوشمند شهر یپروپوزال دکتر یبررس. 3

 .(زجی)د عصریول یمحله فرودست شهر ینیبا موضوع بازآفر یطرح پژوهش یینها شیرایو یررس. ب4

 :هاپیشنهاد

 رفت و مقر شد:اعضا قرار گ یو بررس موردبحث یشهر داریکتاب توسعه پا .1

 ؛در کتاب آورده شود یادب راستارینام و -

 ؛آورده شود یرنویسزدر  نیالت یحروف اختصار -

 ؛خالصه شود سندهیمقدمه نو -

 ؛خل متن ترجمه شودارها و اشکال داال اضافه شود و نمودکانواع فهرست نمودارها و اش -

 ؛ارائه گردد یرسم نیارجاعات داخل متن بر طبق قوان -

 شود. شود و بر اساس ضوابط کار کسانی( هافونتبودن  ظیغل ای رنگکمو  هافونتاندازه  ،ی)اشکاالت نگارش هاونتف -

 

 

ا قرار اعض یو بررس ثموردبحچهارگانه به شهر همدان  یادغام روستاها ایالحاق  سنجیامکانبا موضوع  یطرح پژوهش .2

 گرفت و مقرر شد:

را  یاره لحاظ ادر را بانجام کا ییتوانا یشود که فرد متقاض یریگیپ ییمرکز توسط امور اجراپژوهشگر با ضوابط  یهماهنگ _

 ؛استمرکز  ییدارد و بر عهده امور اجرا

مسئول  یتو ادارات دول هاسازمان یتمام یمشاور طرح جامع شهر با همکار نکهیموضوع نظر به ا تیبر اهم تأکیدضمن  _

 از دستور و یررسموضوع رأساً توسط مشاور ب دیگرد شنهادیپ است هیحاش یر و روستاهاو اعالم نظر در خصوص شه یطراح

 ؛دشخارج  تهیکم نیکار ا

 نجام دهندا یقیه شهر تحقب دهیچسب ای شدهادغام یروستاها رامونیدارد راجع به موضوعات پ لیپژوهشگر تما کهدرصورتی _

 ؛باشندیماز ادغام  یجوانب وجوه ناش از ادغام در تمام یناش شناسیآسیب تهیکم شنهادیپ

 د.شواستفاده  یازموردن هاتخصص یاز تمام چنینیینادر مطالعات  گرددمی تأکیدضمناً  _

 

 

 

 ار گرفت وقر یسو برر موردبحث یو باغ یزراع یاراض یکاربر رییو تغ یبا موضوع رشد هوشمند شهر ی. پروپوزال دکتر3

نگرش و  شودیم نهادشیپ است لیهمدان در حوزه باغات موارد ذ یاز طرف شهردار یاصل معضل کهاینبا توجه به  مقرر شد

 ارائه شود: میو جهت اخذ تصم مین موارد تنظیا یو پروپوزال بر مبنا نامهپایان کردیرو
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 ؛در باغات یدارنگهضوابط حفظ و  میتنظ -

 ؛(میدر باغات )محدوده و حر وسازساخت منظوربهضوابط  میتنظ -

 ؛افزودهارزش جادیباغات با ا یدارنگهحفظ و  یهاراه -

 ؛در منطقه همدان یبرند ساز -

 ؛یزراع هایینزمباغات و  شیاپکنترل هوشمند  -

 ؛گذاریسرمایهو  یو اجتماع یاقتصاد یهامشوق -

 ؛گذاریسرمایه هایبسته نییتع -

 .باغات جادیا سنجیامکانضوابط و  نییتع -

 

قرار  یسو برر موردبحث( زجی)د عصریول یمحله فرودست شهر ینیبا موضوع بازآفر یطرح پژوهش یینها شیرایو یبررس .4

 گرفت و مقرر شد:

 ؛گردد نیتدو یشهر ینیشرح خدمات سازمان عمران و بازآفر یبر مبنا دیپروپوزال جد -

 ؛گردد یاست الزم است معرف دهینگرد یاسپانسر مورد درخواست معرف -

 ؛است نشدهتنظیمطرح  یبرا یاهداف گونههیچ -

 ؛نشده است دهید یمشارکت مردم اتیدر فرض -

شکالت و م یدارا منطقه نیو ا ابانیخ نیا کهدرحالیاست  یپروپوزال عمده توجه به موضوع در مباحث کالبد نیدر ا -

 ؛است زین یو اقتصاد یمعضالت اجتماع

 خارج شد. تهیستور کار کمدعنوان از  رییجلسه و تغ نیدر چند یو بررس شدهاشارهبا توجه به موارد  -

11/12 

 و دانشگاه هیبعثت، فاطم یبلوارها ضیطرح تعر یبررس                        :دستور جلسه

 :هاپیشنهاد

 اعضا قرار گرفت و مقرر شد: یو بررس موردبحثو دانشگاه  هیبعثت، فاطم یبلوارها ضیطرح تعر .1

 ؛دیوجه نمادر شهر و معابر اطراف ت شدهاشاره بلوارهاینسبت به اثرات  یالعات شهردارمشاور و دفتر مط _

 ؛شود فیتعر اندازشمچ یبر مبنا یاتوسعه یهاطرحاشاره شود و  یآت اندازچشم شدهاشاره یبلوارها یبرا _

 ؛ندروها موجود در بلوارها را داردک یبر حفظ و اجرا تأکید تهیکم_

 ؛دیماتقال توسعه را ارائه نحق ان شنهادیپ یقرار دارند شهردار ضیدر تعر هاآن %100که  یامالک یبرا نمود شنهادیپ تهیکم _

 فیتعر یمانزدر بازه  گرددمیارائه  یکه از طرف شهردار بلوارها نیا یبرا یاتوسعه یهاطرح ینمود برا شنهادیپ تهیکم _

 ؛گردد

 .دینما یاتیعمل یاجرائ یهاطرحهمزمان با  یفیو تخف یقیتشو یهاطرح یمقرر شد شهردار _

 

18/12 
 :دستور جلسه

 ؛شهر دوستدار کودک رامونیمباحث پ یبررس. 1

 .هاراه ادهیپ یابینحوه ارز .2
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 :هاپیشنهاد

 قرار گرفت و مقرر شد: یو بررس موردبحثطرح شهر دوستدار کودک  .1

 یگزمان فرهنو منظر، سا مایمرتبط، سازمان س یها، نهادهاناز سازما یشهر دوستدار کودک افراد گذارییاستس یبه شورا _

 و کارشناسان مدعو اضافه شود. یو هنر

و  هاراه ادهیپ هاییژگیوو  طیشرا رامونیاز طرف دکتر گومه پ یگزارش مبسوط هاراه ادهیپ یابینحوه ارز در خصوص .2

 و مقرر شد: دیآن مطرح گرد یاستانداردها

ارائه  یشهر رانیمد شهر و یاسالم یشورا یبا حضور اعضا یاجلسهشد گزارش در  شنهادیو پ شود تریلتکمارش گز نیا _

 گردد.

 

 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

1 

تدوین ضوابط شهرسازی و 

الگوی رشد و گسترش شهری با 

تأکید بر حفاظت از باغات 

 شهری

طرح 

 پژوهشی
 مورد موافقت اعضا واقع نشد. یپس از بحث و بررس 3/3 یما اسالمپورش

2 

های بازآفرینی سکونتگاه

غیررسمی در راستای تحقق 

بخشی سازمان فضای شهر 

 همدان

طرح 

 پژوهشی
 4/4 محمدعلی محمدی

به مجری طرح عودت داده  تهیکم یاعضا یپس از بحث و بررس

 ء کمیته )مندرج درشود تا پس از اعمال اصالحات مدنظر اعضا

 .یردقرار گ یجلسه( مجدداً موردبررسصورت

3 

تبیین اصول ارتقا زیست پذیری 

شهری در راستای تحقق شهر 

سبز؛ مطالعه موردی منطقه یک 

 شهر همدان

 .مورد موافقت واقع نشد یپس از بحث و بررس 4/4 مونا گمار رساله دکتری

 های دکتری بررسی شده در کمیتههای پژوهشی و رسالهها، طرحنامهپایان
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4 

 یهاسکونتگاه ینیبازآفر

تحقق  یاراست در یررسمیغ

شهر  یسازمان فضا یبخش

 ی: کوموردمطالعه)نمونه  همدان

 (عصریول

طرح 

 پژوهشی
 15/8 محمدعلی محمدی

 یررسبارسال و  تهیکم یاعضا یابرطرح  شدهاصالح لیمقرر شد فا

 موضوع به جلسه بعد موکول شد.

 

 

 

5 

الحاق و  ندیعوامل و فرآ لیتحل

 ییروستا هایسکونتگاهدغام ا

ر همدان نمونه در محدوده شه

، آبادیعل یروستاها یمورد

 آبادحسن ،آبادقاسم

 30/8 مرجان جعفری نامهپایان

رار ق موردبررسی تهیدر کم مجدداًمقرر شد پس از اعمال اصالحات 

 .ردیگ

 

 

 

6 

 هایسکونتگاه ینیبازآفر

تحقق  یدر راستا یررسمیغ

شهر  یسازمان فضا یبخش

 یکو یهمدان )نمونه مورد

 (عصریول

طرح 

 پژوهشی
 30/8 محمدعلی محمدی

 مقرر شد:پس از بحث و بررسی اعضا 

 ابد؛یطرح کاهش  یشنهادیمبلغ پ_ 

 واداره راه  ازجمله یدولت یهااز ارگان یکیشد  شنهادپی_ 

، در اسپانسر همراه عنوانبهو ...  یاستاندار ،یفرماندار ،یشهرساز

 ؛ندیرا تقبل نما نهیهز %50شود و  نییطرح تع نیا

حضور  یددر جلسه بع یمحمد یپروپوزال همراه آقا کنندهیمتنظ_ 

 .ابدی

7 

 ایالحاق  سنجیامکانموضوع 

چهارگانه به  یادغام روستاها

 شهر همدان

طرح 

 پژوهشی
 4/12 یچهار دولمهرداد 

 اعضا قرار گرفت و مقرر شد: یو بررس موردبحث

 یریگیپ ییپژوهشگر با ضوابط مرکز توسط امور اجرا یهماهنگ _

بر  ارد ود را یانجام کار را به لحاظ ادار ییتوانا یشود که فرد متقاض

 ؛استمرکز  ییعهده امور اجرا

شهر  مشاور طرح جامع نکهیموضوع نظر به ا تیبر اهم تأکیدضمن  _

 اعالم و یمسئول طراح یو ادارات دولت هاسازمان یتمام یبا همکار

 دیگرد شنهادیپ است هیحاش ینظر در خصوص شهر و روستاها

ج ارخ تهیکم نیو از دستور کار ا یموضوع رأساً توسط مشاور بررس

 د؛یگرد

 رامونیدارد راجع به موضوعات پ لیپژوهشگر تما کهدرصورتی _

 شنهادیانجام دهند پ یقیبه شهر تحق دهیچسب ای شدهادغام یروستاها

از  یاز ادغام در تمام جوانب وجوه ناش یناش شناسیآسیب تهیکم
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 ؛باشندیمادغام 

 هاتخصص یاز تمام چنینیینادر مطالعات  گرددمی تأکیدضمناً  _

 استفاده گردد. یازموردن

8 
 رییو تغ یرشد هوشمند شهر

 یو باغ یزراع یاراض یکاربر
 4/12 غالمعلی آیینی رساله دکتری

معضل  کهاینبا توجه به  قرار گرفت و مقرر شد یو بررس موردبحث

 است لیهمدان در حوزه باغات موارد ذ یرداراز طرف شه یاصل

 یر مبنابو پروپوزال  نامهپایان کردینگرش و رو شودیم شنهادیپ

 ارائه شود: میو جهت اخذ تصم یمتنظ یرزموارد 

 در باغات؛ یدارنگهضوابط حفظ و  میتنظ -

 (؛می)محدوده و حر در باغات وسازساخت منظوربهضوابط  میتنظ -

 ؛افزودهارزش جادیباغات با ا یدارنگه حفظ و یهاراه -

 در منطقه همدان؛ یبرند ساز -

 ؛یزراع هایزمینباغات و  شیاپکنترل هوشمند  -

 ؛گذاریسرمایهو  یو اجتماع یاقتصاد هایمشوق -

 ؛گذاریسرمایه هایبسته نییتع -

 باغات. جادیا سنجیامکانضوابط و  نییتع -

9 
 یمحله فرودست شهر ینیبازآفر

 زجی)د عصریول

طرح 

 پژوهشی
 4/12 محمدعلی محمدی

 مقرر شد: یحث و بررسپس از ب

 ینیعمران و بازآفر شرح خدمات سازمان یبر مبنا دیپروپوزال جد -

 گردد؛ نیتدو یشهر

 یاست الزم است معرف دهینگرد یاسپانسر مورد درخواست معرف -

 گردد؛

 است؛ نشدهتنظیمطرح  یبرا یاهداف گونههیچ -

 نشده است؛ دهید یمشارکت مردم اتیفرض در -

است  یلبدپروپوزال عمده توجه به موضوع در مباحث کا نیدر ا -

ت مشکالت و معضال یدارا منطقه نیو ا ابانیخ نیا کهدرحالی

 ؛است زین یو اقتصاد یاجتماع

 رییجلسه و تغ نیدر چند یو بررس شدهاشارهبا توجه به موارد  -

 خارج شد. تهیعنوان از دستور کار کم
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 دانهای شورای شهر هملعات و پژوهشهای مرکز مطاگزارش کمیته

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

مات کمیته  اهم اقدا

 از پروژه بلوار ارم شنهاداتیارائه پ د،یو بازد یبررس

  یو معمار یاز ضوابط شهرساز ییاصالح بندها شنهادیدر خصوص پ یو معمار یدرخواست معاونت شهرساز

 یدکتر فرج یترجمه آقا "یشهر داریتوسعه پا"کتاب با موضوع  یبررس

 های پژوهشی کمیته    تدوین اولویت

در  ییروستا یالحاق و ا دغام سکونتگاه ها ندیعوامل و فرآ لیتحل"با موضوع  یارشد خانم جعفر یپروپوزال کارشناس یبررس

 "آباد، قاسم آباد، حسن آباد یعل یروستاها یمحدوده شهر همدان نمونه مورد

 «بازار یخیاصالح شرح خدمات طرح جامع و مرمت بافت تار»با موضوع  یامه شهرداربررسی ن

 "انحقق بخشی سازمان فضای شهر همدهای غیررسمی در راستای تبازآفرینی سکونتگاه"ی طرح پژوهشی پیشنهادی با عنوان بررس

 "تبیین اصول ارتقا زیست پذیری شهری در راستای تحقق شهر سبز"پیشنهادی رساله دکتری با عنوان  بررسی طرح

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

 چهارگانه به شهر همدان یادغام روستاها ایالحاق  یموضوع امکان سنج با یطرح پژوهش یبررس

 یو باغ یزراع یاراض یکاربر رییو تغ یبا موضوع رشد هوشمند شهر یپروپوزال دکتر یبررس

 .(زجی)د عصریول یمحله فرودست شهر ینیبا موضوع بازآفر یطرح پژوهش یینها شیرایو یررسب

 مدانشهرداری ه 98بررسی بودجه سال 

 و دانشگاه هیبعثت، فاطم یبلوارها ضیطرح تعر یبررس

 


