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

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ معارف اسالمی اکبر عروتی موفق 1

 علمی بوعلی/ هیئتدانشگاه  دکتری/ علوم اجتماعی اسداهلل نقدی 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ روانشناسی مصیب یارمحمدی 3

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ معارف اسالمی محمدمهدی حاجیلویی 4

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ زبان و ادبیات فارسی مهدی شریفیان 5

 علمی علی/ هیئتدانشگاه بو بدنی دکتری/ تربیت مهرداد عنبریان 6

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ علوم تربیتی سید رسول عمادی 7

 استانداری/ کارشناس اجتماعی شناسی دانشجوی دکتری/ جامعه حمید خاورزمینی 8

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون بدنی کارشناسی ارشد/ تربیت رضوان سلماسی 9

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون د/ معماریکارشناسی ارش نرگس نوراهلل زاده 10

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد/ ریاضی محض اکبر کاووسی امید 11

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد/ مدیریت مالی حسین قراباغی 12

 نگیشهرداری/ سازمان فره کارشناسی ارشد/ علوم اجتماعی سعید خوشبخت 13

 شهرداری/ مشاور شهردار کارشناسی/ حقوق حسن محمدی 14

 15/12 17/11 19/10 30/8 25/7 17/5 20/4 13/4 20/3 2/3 نام و نام خانوادگی *

           اکبر عروتی موفق 1

           اسداهلل نقدی 2

           مصیب یارمحمدی 3

 محمدمهدی حاجیلویی 4
          

           مهدی شریفیان 5

           مهرداد عنبریان 6

           سید رسول عمادی 7

           حمید خاورزمینی 8

           رضوان سلماسی 9

           نرگس نوراهلل زاده 10

           اکبر کاووسی امید 11

           یحسین قراباغ 12

           سعید خوشبخت 13

           حسن محمدی 14

 اعضای کمیته

 ر و غیاب اساتیدحضو
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 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 _ فروردین

 _ اردیبهشت

 خرداد
2/3 

20/3 

 تیر
13/4 

20/4 

 17/5 مرداد

 _ شهریور

 25/7 مهر

 30/8 آبان

 _ آذر

 19/10 دی

 17/11 بهمن

 15/12 اسفند

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

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون بدنی کارشناسی ارشد/ تربیت رضوان سلماسی 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ علوم اجتماعی اسداهلل نقدی 2

 علمی یئتهدانشگاه علوم پزشکی/  دکتری/ اطفال نصراهلل پزشکی 3

 معاونت سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی کارشناسی ارشد/ علوم اجتماعی ترکمان سعید 4

 مدیر مدرسه طبیعت سینما کارشناسی/ حمید نوروزی 5

وپرورش آموزش الملل بین دکتری/حقوق ستاره محمد 6  

 اریشهرداری/ معاونت خدمات شهری شهرد دکتری/ مدیریت دانشجوی علی ضمیر وحید 7

 علمی هیئتدانشگاه بوعلی/  روانشناسی تربیتی دکتری/ رشید  خسرو 8

 

 

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

 شورای شهر/ رئیس کمیسیون بدنی تربیتکارشناسی ارشد/  سلماسی رضوان 1

 و بار ونقل حمل شهرداری/ سازمان کارشناسی ارشد/ ترافیک سید محمد پوروخشوری 2

 و ترافیک ونقل حملشهرداری/ سازمان  ونقل حملکارشناسی ارشد/  احسان صباغی 3

 شهرداری/ سازمان فرهنگی کارشناسی ارشد/ علوم اجتماعی سعید خوشبخت 4

 سواری دوچرخهنماینده هیئت  کارشناسی ارشد/ علوم تر محسن پرچمی 5

 ناحیه دو سوادآموزیاره اد بدنی تربیتکارشناسی ارشد/  یاسمن صادقی 6

 علمی هیئت/ مالیردانشگاه  دکتری/ عمران محمدرضا الیاسی 7

 کارشناس دفتر اجتماعی/ استانداری همدان شناسی جامعهدانشجوی دکتری/  حمید خاورزمینی 8

 علمی هیئتدانشگاه بوعلی/  بدنی تربیتدکتری/  مهرداد عنبریان 9

 شهرداری/ سازمان فرهنگی مدیریت کارشناسی ارشد/ آقای اسکندریان 10

 

 های ذیل کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کارگروه

 کارگروه شهر دوستدار کودک

 اعضای کارگروه

 های بدون خودرو شنبه کارگروه سه
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 شورای شهر/ رئیس کمیسیون بدنی تربیتکارشناسی ارشد/  رضوان سلماسی 1

 علمی هیئتدانشگاه علوم پزشکی/  دکتری/ آموزش بهداشت معینی بابک 2

 شناسی جامعه دانشجوی دکتری/ حمیدرضا خاورزمینی 3
کارشناس دفتر اجتماعی/ استانداری 

 همدان

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ علوم اجتماعی اسداهلل نقدی 4

 سرپرست نشریه الوند نامه کارشناسی/ خبرنگاری حسین زندی 5

 سازمان فرهنگی/ خانه ریاضیات کارشناسی ارشد/ خانم باقری 6

 فعال گردشگری گردشگریکارشناسی ارشد/  مجتبی جوادیه 7

 وپرورش آموزشبازنشسته/  کارشناسی علی جهان پور 8

 و نوجوانان / بهزیستی کارشناس کودکان شناسی جامعهکارشناسی ارشد/  زهره بختیاری 9

 سرپرست روزنامه سازندگی یشناس باستانکارشناسی ارشد/  میالد وندایی 10

 علمی هیئتنشگاه مالیر/ دا قرآنی دکتری/ علوم آقای محمدی پیام 11

 موسسه سبک زندگی حوزوی 3سطح  آقای صالحی 12

 

 

 

برگزارشدهجلسات  ذیل کمیته یها کارگروه   

28/9  نشاط اجتماعی 

5/10  

6/10  شهر دوستدار کودک 

20/10  

21/9 بدون خودرو یها شنبه سه   

 

 

 کارگروه نشاط اجتماعی

 ها گزارش جلسات کارگروه
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 اهی   ژپوهشی    کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اولویت
 های مردمی در اداره مراکز فرهنگی شهر همدان . راهکارهای استفاده از ظرفیت1

 . راهکارهای فرهنگی در افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهری2

 های شهروندی های مختلف در ارائه آموزش ها و تکنیک . میزان اثرگذاری ابزارها،رسانه3

 های شهروندی همدان . نیازسنجی آموزش4

 های کنونی شناسی آموزش توسط شهرداری و تدوین مدل آسیب شده ارائههای شهروندی  . ارزیابی اثربخشی آموزش5

 . بررسی راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی در شهر همدان6

 . نیازسنجی ورزش محالت و راهکارهای توسعه آن7

 . نیازسنجی ایجاد رصدخانه شهری8

 شگری متناسب با شهر همدان. مطالعه عوامل توسعه گرد9

 . بررسی، تدوین و اجرای طرح جامع گردشگری شهر همدان10

 . تهیه نقشه اطلس گردشگری همدان11

 در توسعه گردشگری ها آنهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی شهر همدان و نقش  . ظرفیت12

 . عوامل و عناصر گردشگری در توسعه متناسب کالبدی شهر13

 گردشگران  ها و تهدیدهای گردشگری همدان از دیدگاه فرصت .14

 . نیازسنجی از شهروندان در مورد فضاها و مراکز فرهنگی، هنری و تفریحی15

 های فرهنگی فعال در شهر افزایی بین دستگاه . راهکارهای ایجاد و افزایش هم16

 . بررسی میزان سرمایه اجتماعی شهروندان همدانی17

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

2/3 

 دستور جلسه:

 ؛«در روابط عمومی کندوکاو»بررسی کتاب با عنوان  . 1

الگویی از نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی شهر همدان مبتنی بر توسعه »بررسی طرح پیشنهادی رساله دکتری با عنوان . 2

 .«پایدار شهری

 :ها پیشنهاد

و  یفرهنگ ونیسیدر قالب نامه به کم "یدر روابط عموم کندوکاو"کتاب با عنوان  خصوصدر  یکارشناس یها یبررس جهی. نت1

کتاب  دیاز چاپ و خر تیحما یقانون سازوکارامکان  در صورتشود  شنهادیشهر ارسال شود و در متن نامه پ یشورا یاجتماع

کتاب و از کارکنان  سندگانیاز نو یکی یجناب محمد اکبر قیتشو یراهکارها نیابالغ شود؛ همچن یو به شهردار موردبررسی

 ؛ابالغ شود یو به شهردار یبررس یشهردار

کتاب  نیاز ا ییرونما یرا برا یبخش ی( در سال جاریشیشهراند یها بر نشست تأکیدخود ) یها برنامه یکیمرکز مطالعات در  .2

 اختصاص دهد.

20/3 

 دستور جلسه:

 ؛«های حوزه فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر و شهرداری همدان برنامه ها و ساختار، سیاست»ارائه گزارشی از  .1

ارائه الگویی از نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی شهر همدان مبتنی بر »بررسی طرح پیشنهادی رساله دکتری با عنوان  .2

 .«توسعه پایدار شهری

 :ها پیشنهاد

 داریبر توسعه پا یشهر همدان مبتن یفرهنگ یدر اکولوژ یاز نشاط شهروند ییارائه الگو"با عنوان  یرساله دکتر در خصوص. 1

 ؛ردیدر دستور کار مرکز قرار گ تهیکم یمقرر شد پس از اعمال اصالحات مدنظر اعضا "یشهر

 قرار یکارشناس یو بررس موردبحث یشهردار یو ورزش یاجتماع ،یمختلف فرهنگ یها حوزه ته،یکم یآت در جلسه. مقرر شد 2

 .ردیگ

 

 

 

 1397شرح جلسات 
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13/4 

 ، اجتماعی و ورزشییفرهنگهای پژوهشی کمیته  بررسی اولویت                   :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

قرار گرفت و ادامه مباحثات به  موردبررسیشهر و دوره قبل مرکز مطالعات  یشورا ،یشهردار یشنهادیپ یپژوهش یها تی. اولو1

 ؛موکول شد یجلسه آت

 رینظ یو موارد ها آن یفیک یازهایها و ن بازنشسته یزندگ تیفیپسماند، ک تیریالزم را جهت مد یها برنامه یشهردار. مقرر شد 2

 ؛کند ییآن شناسا

 نیجزوه تدو کیصورت  مختلف به یها موجود در شهر همدان را حوزه تیشهر اطالعات و وضع یو شورا ی. مقرر شد شهردار3

 شود.

20/4 

 ، اجتماعی و ورزشییفرهنگهای پژوهشی کمیته  بررسی اولویت              دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

در  یمردم یها تیاستفاده از ظرف یراهکارها شد: عیتجم بند یکو در  یاجتماع یها در حوزه مشارکت یپژوهش یها تیاولو. 1

 شهر همدان. یاداره مراکز فرهنگ

17/5 

 ، اجتماعی و ورزشییفرهنگهای پژوهشی کمیته  بررسی اولویت           دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 بند احصا و تدوین شد. 17های پژوهشی کمیته در  . اولویت1

25/7 

  "شهر و شهروند یو هنر یفرهنگ ،یآموزش یجشنواره سراسر"طرح  بررسی             :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 یو ورزش یاجتماع ،یو کارشناس سازمان فرهنگ تهیکم یور توسط اعضاطرح مذک تهیکم یاعضا یپس از بحث و بررس .1

 .همدان رد شد یشهردار

30/8 

 "طرح جامع گردشگری شهر همدان در حوزه مدیریت شهری"بررسی طرح پژوهشی با عنوان               دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

مطرح شد و پس از بحث و بررسی  "حوزه مدیریت شهریطرح جامع گردشگری شهر همدان در ". طرح پژوهشی با عنوان 1

 قرار گیرد. موردبررسی مجدداًاعضای کمیته مقرر شد پس از اعمال اصالحات و تدوین شرح خدمات 

طرح جامع گردشگری شهر همدان در حوزه مدیریت "طرح پژوهشی با عنوان  شرح خدمات بررسی      دستور جلسه: 19/10
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 "شهری

 :ها پیشنهاد

مورد موافقت  تهیکم یاعضا یپس از بحث و بررس "یشهر تیریدر حوزه مد یطرح جامع گردشگر " پژوهشی با عنوان طرح .1

 ؛مطرح شود یاسالم یمرکز مطالعات شورا یامنا ئتیهدر  یمال تینحوه حما دیواقع و مقرر شد جهت تائ

 ؛مطرح شود زین یگردشگر تهیشرح خدمات در کم لیجهت تکم ذکرشده. مقرر شد طرح 2

نبود مورد  یشهر تیریدر حوزه مد نکهیاعضا قرار گرفت و با توجه به ا یو بررس موردبحث ی. کتاب با عنوان جوان و زندگ3

 موافقت واقع نشد.

17/11 

 شهرداری همدان 1398بررسی بودجه سال                                      دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد: موردبحثهرداری ش 98. بودجه 1

 مشخص شود. یورزش یها سراها و مجموعه شده هر فرهنگ تمام یها نهیهز شود یم شنهادیپ_ 

 .ردیقرار گ تیساخت سالن اجتماعات تاالر قران در اولو شود یم شنهادیموجب در تاالر قرآن پ لیبا توجه به پتانس _

 شود. یها بازساز در پارک یچمن مصنوع یها نیها، زم در پارک ینشاط اجتماع جادیجهت ا شود یم شنهادیپ _

ستاد رفع  یبا شهردار یشهردار یو اجتماع یسازمان فرهنگ نیب یحوزه فرهنگ یزیر بودجه یشد موضوع عدم هماهنگ شنهادیپ _

سازمان  یستاد و بدون هماهنگ یسواز  یحوزه فرهنگ یها بودجه فیرد یموجود و کاهش برخ یها یگردد چراکه ناهماهنگ

و ممکن است در طول سال، سازمان را دچار  شود یم یتوسط سازمان فرهنگ ها امهبرن یبند تیخأل در اولو جادیموجب ا ،یفرهنگ

 .دینما یمشکالت

 

15/12 

 ها استانطرح پرسمان محلی همگانی ابالغی از شورای عالی  بررسی                 دستور جلسه:

 :ها یشنهادپ

و بررسی اعضا قرار گرفت و مقرر شد پس از احصا نظرات اساتید جلسه تلفیقی با  موردبحث. طرح پرسمان محلی همگانی 1

 نهایی انجام شود. اظهارنظرکمیته حقوقی برای 
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

1 

از نشاط  ییارائه الگو

 یدر اکولوژ یشهروند

 یشهر همدان مبتن ینگفره

 "یشهر داریبر توسعه پا

رساله 

 دکتری
 20/3 راحله جعفری

 تهیکم یمقرر شد پس از اعمال اصالحات مدنظر اعضا

 .ردیدر دستور کار مرکز قرار گ

2 

طرح جامع گردشگری شهر 

همدان در حوزه مدیریت 

 شهری

طرح 

 پژوهشی
 30/8 شیما اسالمپور

مقرر شد پس از پس از بحث و بررسی اعضای کمیته 

 مجدداًاعمال اصالحات و تدوین شرح خدمات 

 قرار گیرد. موردبررسی

3 

طرح جامع گردشگری شهر 

همدان در حوزه مدیریت 

 شهری

طرح 

 پژوهشی
 19/10 شیما اسالمپور

مورد موافقت واقع  تهیکم یاعضا یپس از بحث و بررس

 یامنا ئتیهدر  یمال تینحوه حما دیو مقرر شد جهت تائ

؛ همچنین مطرح شود یاسالم یمطالعات شورا مرکز

شرح خدمات در  لیجهت تکم ذکرشدهمقرر شد طرح 

 ؛مطرح شود زین یگردشگر تهیکم

 های دکتری بررسی شده در کمیته وهشی و رسالههای پژ ها، طرح نامه پایان
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 های شورای شهر همدان های مرکز مطالعات و پژوهش گزارش کمیته

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مات کمیته  اهم اقدا

 همدان یشهردار یورزش ،یاساسنامه باشگاه فرهنگ یبررس

 شهر و شهروند یو ورزش یهنر ،یفرهنگ یطرح جشنواره سراسر یبررس

 مدانشهر ه یشرح خدمات طرح جامع گردشگر یبررس

 شهر همدان یطرح جامع گردشگر یبررس

های حوزه فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر و شهرداری  ها و برنامه ساختار، سیاست»ارائه گزارشی از 

 «همدان

 «کند و کاو در روابط عمومی»کتاب با عنوان 

الگویی از نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی شهر همدان مبتنی بر توسعه پایدار »طرح پیشنهادی رساله دکتری با عنوان  بررسی

 شهری

 شهرداری 98بررسی بودجه پیشنهادی سال 

 


