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 1397اهی ژپوهشی سال اولویت
 وزه مدیریت شهری؛ )مطالعه موردی: شهرداری همدان(؛سپاری خدمات در ح. شناسایی الگوهای برون1

 افزارهای تخصصی شهرداری همدان؛رمنهای تولید، توسعه و تأمین . ارزیابی استراتژی2

 شهر هوشمند؛ های نوین در توسعهاربست فناوریبندی امکان ک. شناسایی و اولویت3

 های دیجیتالی شهری؛روزرسانی نقشههای مختلف تولید و به. مقایسه روش4

 های قرارداد مشارکت در حوزه فناوری اطالعات و استخراج چارچوب مناسب؛. بررسی و تبیین الگوها و مدل5

 های فناوری اطالعات؛گذاری و سرمایه پذیری در مشارکتسابرسی سرمایههای حسابداری و حها و مدل. بررسی و تبیین روش6

 . بررسی و تبیین پرداخت و دریافت آبونمان در خدمات فناوری اطالعات؛7

 اطالعات؛ در حوزه فناوری یریپذ هیسرمار ها و امتیازات جهت ورود به بازاها، فرصتگذاری بر دارایینامه ارزشها و ارائه شیوه. بررسی روش8

 وکار شهرداری؛. بررسی امنیت فرآیندهای فناوری محور در کسب9

 های حوزه فناوری اطالعات؛های مالی، تجاری و اقتصادی استراتژیک و سنتی برای مشارکت در پروژه. توسعه مدل10

 های شهرداری همدان؛. بررسی هوش سازمانی در بحث سالمت داده11

 د درآمد پایدار از حوزه فناوری اطالعات در شهرداری همدان؛های ایجا. بررسی روش12

 با مشارکت شهرداری؛ و فیبر نوری BTSسنجی مشارکت خصوصی و عمومی در ایجاد بستر . امکان13

 . راهکارهای تشویق و افزایش مشارکت مردم در استفاده از ساختارهای ارائه خدمات الکترونیک.14
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 لسهشرح ج تاریخ جلسه

31/2 

 دستور جلسه:

 ؛شهرداری همدان سالهپنجتدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات  (RFP)پیشنهاد  ارائهبررسی فرم درخواست  .1

ی ساختار شکست ریکارگبهمنبع آزاد با  افزارنرمطراحی  هایهزینهو کاهش  وریبهرهافزایش »با عنوان  نامهپایانداوری . 2

 .«محصول خطی

 :هاپیشنهاد

شهرداری همدان  تدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات پنج سال (RFP)پیشنهاد  ارائهفرم درخواست  کلیات .1

مه الب یک ناته در قکمی موردنظراعضاء کمیته قرار گرفت. مقرر شد نکات اصالحی  دییتأمشروط به انجام اصالحاتی مورد 

را جهت  شدهاصالحاطات شهرداری همدان اعالم شود. سپس سازمان فرم درخواست به سازمان فناوری اطالعات و ارتب

 به مرکز مطالعات ارسال نماید. مجدداًنهایی در کمیته فناوری و شهر هوشمند،  دییتأبررسی و 

فتن نگاه در نظر گر توسط ایشان و با نامهپایانی ارزیابی هابرگهاعضاء کمیته و تکمیل  نظرتبادلدر پایان و پس از بحث و  .2

 قرار گرفت. دییتأز داوران؛ مورد ا 60مذکور با کسب میانگین نمره  نامهپایان، وزالدر زمان بررسی پروپ شدهمطرححمایتی 

26/7 

 دستور جلسه:

 پژوهشی حوزه فناوری اطالعات؛ هایاولویتبررسی . 1

 اب شهر هوشمند سازی در ایاش نترنتیا یفناور یکاربردها بندیاولویت و ییشناسا" عنوان با ییدانشجو پروپوزال یبررس. 2

 ؛"ارهیمع چند گیرییمتصم یهاکیتکن از استفاده

 .تهیکم جلسات لیتشک جهت مشخص زمان نییتع. 3

 :هاپیشنهاد

ر مقر ،یپژوهش یهاتیاز اولو کی هر یمفهوم اصل حیتشر یفناورانه احصاء شده و در راستا یازهاین حیمنظور درک صح. به1

جهت  را جهینت اقدام و جلسه نیمصوب در ا یهاتیمکتوب اولو حیاطالعات و ارتباطات نسبت به ارائه توض یشد سازمان فناور

 ، به مرکز مطالعات ارسال کند.یپژوهش یبه محورها وستیو پ یمستندساز

 .دیرس بیو به تصو نیبند تدو 14در  تهیکم یپژوهش یهاتی. اولو2
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مدان، ه یشهردار یفناورانه جار یازهایه نهرچه بهتر ب یدگیمنظور رسو به یشنهادیپ یهاتیاولو یسپارط با برون. در ارتبا3

پروژه  ر قالبطرح مذکور د ،یبا تخصص مرتبط جهت انجام طرح پژوهش یسازمان ایفرد  یمقرر شد در صورت اعالم همکار

 انجام شود. یدر سازمان فناورشنهاددهنده یکارشناسان واحد پ یو با همکار یمشارکت

هر با ش یند سازدر هوشم ایاش نترنتیا یفناور یکاربردها یبندتیو اولو ییشناسا"با عنوان  یی. در خصوص پروپوزال دانشجو4

 یو بررس ثموردبحشجو با حضور دان تهیکم ی، مقرر شد موضوع در جلسه آت"ارهیچند مع یریگمیتصم یهاکیاستفاده از تکن

 ردیقرار گ یریگمیو تصم

بحث  عات، پس ازوشمند مرکز مطالاطالعات و شهر ه یفناور تهیکم انهیجلسات ماه لیمنظور تشکزمان مشخص به نییتع روی. پ5

 برگزار شود. 18ساعت  رأسآخر ماه  یهادر چهارشنبه تهیمقرر شد جلسات کم نیو حاضر دینظر اساتو تبادل

9/8 

 :دستور جلسه

 از استفاده با شهر سازی هوشمند در ایاش نترنتیا یفناور یکاربردها بندیاولویت و ییشناسا " موضوع اب پروپوزالبررسی 

 "ارهیمع چند گیریتصمیم یهاکیتکن

 :هاپیشنهاد

 یفناور یهاکاربرد یبندتیو اولو ییشناسا"با موضوع  ینور یمصطف یارشد آقا یکارشناس یشنهادیپروپوزال پ اتی. با کل1

شده در ات مطرحشرط اعمال اصالح، به"ارهیچند مع یریگمیتصم یهاکیشهر با استفاده از تکن یدر هوشمند ساز ایاش نتنتریا

ر هوشمند د ایاش نترنتیا یرفناو یکاربردها یبندتیو اولو ییشناسا "صورت به الجلسه موافقت و مقرر شد عنوان پروپوز

 شود. یسیوبازن "شهر همدان یهاراه ادهی: پیمطالعه مورد اره؛یچند مع یریگمیتصم یهاکیشهر با استفاده از تکن یساز

موده و قدام نپروپوزال خود ا یسیو بازنو شیرایفهرست اصالحات، نسبت به و افتیمصوب شد دانشجو پس از در نیهمچن

اد و عقد قرارد ازجمله یحل بعدشده را در اسرع وقت به مرکز مطالعات ارائه کند تا اقدامات مرتبط با مراپروپوزال اصالح

 یفناور تهیضو کمع دی. الزم به ذکر است، مشروح اصالحات مدنظر اساتردیمرکز مطالعات با دانشجو صورت پذ نیب یهمکار

 جلسه موجود است.در متن صورت ات،اطالع

و در  بودن یبردبه کار تیا عناپروژه و ب ازیو در دسترس بودن اغلب اطالعات موردن هارساختی. با توجه به آماده بودن ز2

امه هوشمند جه به برنوم توطرح و لز دهینوآورانه بودن ا زیهمدان و ن یشهردار یاصل یازهاین نیقرار داشتن موضوع در ب تیاولو

 و و ارائهبا دانشج یاردر خصوص همک یموسو یشهر همدان جناب آقا یهاراه ادهیپ ریمد ،شهر همدان یهاراه ادهیپ یساز

 ها، اهداف وراه ادهیپ و اقدامات صورت گرفته، مصوبات مرتبط با هارساختیز تیوضع ازجملهالزم ) یهاعات و دادهاطال

ت د..( قول مساعحوزه و . نیشده در اانجام یمردم یهاینظرسنج جیها، نتاراه ادهیهمدان در حوزه پ یشهردار یآت یهابرنامه

 دادند.
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17/9 

 دستور جلسه:

 یازهوشمند س ردینترنت اشیا اربردهای فناوری ابندی کشناسایی و اولویت "ی پروپوزال آقای مصطفی نوری با موضوع. بررس1

 ؛"شهر همدان ( یهاهرا ادهیپچند معیاره )مطالعه موردی  گیریتصمیمهای با استفاده از تکنیک هاراه ادهیپ

 های این سامانه.ها، اهداف و فعالیتصوص برنامهشهرداری در خ 137های رییس مرکز فوریت. ارائه گزارش 2

 :هاپیشنهاد

 یرفناو یدهاکاربر یبندتیو اولو ییشناسا "با موضوع  ینور یمصطف یارشد آقا یکارشناس یشنهادیپروپوزال پ اتی. با کل1

شهر  یهاهرا ادهیپ ید)مطالعه مور ارهیچند مع یریگمیتصم یهاکیها با استفاده از تکنراه ادهیپ هوشمند سازیدر  ایاش نترنتیا

 ؛موافقت شد "(همدان

توسط  عرضهقابلمورد خدمت  1100اطالعات در خصوص  یاز فناور یریگبهره یسنجامکان"شد موضوع  شنهادی. پ2

بر مرکز تو  یشهردار یهانهیدر هز ییجوصرفه منظوربه یمردم یهاو درخواست هابیآس نیهمدان و نحوه کاهش ا یشهردار

دان قرار شهر هم یاسالم یرااطالعات مرکز مطالعات شو یفناور وزهدر ح یبررسقابل یهاتیاولو نیدر ب "یامباحث توسعه

 .ردیگ

20/10 

 ونقلبررسی پیشنهاد شرکت اسکاد در خصوص هوشمند سازی  حوزه حمل          دستور جلسه:

 :هاپیشنهاد

زه حول در حوت جادیا یدر راستا هایشدن تاکس ینترنتیو ا یبه بخش خصوص یرانیحوزه تاکس یواگذار"طرح  اتیکل .1

رتباط با ادر  یهیطرح توج کی یرانیراستا، مقرر شد تاکس نی. در همدیرس بیبه تصو "حوزه نیا هوشمند سازیونقل و حمل

شتغال، ا(، بحث یصو بخش خصو یقرارداد )شهردار نیطرف فیو وظا هادهآور ازجمله یو موارد دیارائه نما شنهادیپ نیا

ط باحث مرتبم ،یقبل اتیموجود و تجرب یهاروش سهیو تعهدات، مقا فیوظا میبه حوزه اشتغال، تقس یرسانبیعدم آس ینیبشیپ

 شدههاشاروارد م ریو سا یصخصو رکتقرارداد با ش سینوشیپ هیو ارائه طرح توسعه، ته ندهیآ ینیبشیپ ،تاکسیرانانبا آموزش 

 زانیش مم کاهتوجه به عد لیاز قب یالزم است موارد ن،یمذکور ذکر شوند. همچن یهیلسه، در شرح خدمات طرح توجدر ج

تعداد  تیو محدود شدهجذب تاکسیراناناز  کیهر یمشخص برا یتا مدت یرانیحفظ خطوط تاکس ،تاکسیراناندرآمد 

 وند.قرارداد لحاظ ش نیدر ا زین شوندیم ینترنتیا یوارد حوزه تاکس یکه در هر بازه زمان تاکسیرانانی
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 همدان یشهردار 98سال  یشنهادیبودجه پ یکارشناس یبررس                   :دستور جلسه

 :هاپیشنهاد

 رفت:گقرار  نیضرجلسه مطرح و مورد توافق حا انیدر پا زین لیذ شنهادیپ و بررسی قرار گرفت و موردبحث 98. بودجه 1

 یهارائه نظرات و مشاورهاو  یدر مورد حوزه فناور شنهادی، ارائه پ98سال  یشنهادیبودجه پ یینها بیشد بعد از تصو هادشنیپ _

 .ردیاطالعات و ارتباطات در فاوا صورت پذ یبه سازمان فناور یفناور تهیکم دیاسات یاز سو یکارشناس

 ریر سابموضوع  نیا تأثیرو  تیو اهم کیخدمات الکترون یسازکپارچهیموضوع  یریگیبر لزوم پ دیاسات تأکیدبا توجه به  _

 شنهادیپ ع کند،واقص را رفن نیا یتمام تواندیم یطرح جامع فناور هیموضوع که ته نیبه ا تیو با عنا یشهر تیریمد یهاحوزه

 .ردیقرار گ یموضوعات فن تیاولودر  یطرح جامع فناور یریگیشد پ

تا حد  الًفعهتر است ب ،یسال آت یشنهادیشهر همدان جهت لحاظ در بودجه پ یاسالم یشورا یغابال یهااستیسبا توجه به  _

اندن رانجام رسسنمودن و به  یاتیو عمل یفعل تمامنیمه هایپروژه لیکار را در تکم تینشود و اولو فیتعر یدیامکان پروژه جد

 .میقرار ده هاآن

 شده است دهیاطالعات، پروژه محور د یبودجه طرح فناور _

عداد شده هم ا همورداشاراست. چند  قبولقابلو  یبدان اشاره شد منطق زیبودجه به جزء چند مورد که در جلسه ن یهابینیپیش _

هم  1399 لدر سات و وژه اسشروع و آغاز پر یاعداد تنها برا نیشد که در واقع ا انیشده است و ب دهید تیانجام فعال یبرا یکم

 .ابدی انیپا شدهگرفتهکه با اعتبار در نظر  رودیمانتظار  موارد ری. ساافتیادامه خواهند 

ه در است که ن اطالعات یاورطرح جامع فن ردیانجام، قرار گ تیدر اولو دیبا یکه در سال آت یهایپروژه نیتریدیکلاز  یکی _

 نکهیشروط بر ام اطالعات یاورجود طرح جامع فنشده است. و دهیو اعتبارات سازمان فاوا د هاپروژهستاد بلکه در  هایپروژه

 نیدوتبه آن  یبایدست یبرا برنامه الزم عتاًیطباز وضع موجود و وضع مطلوب خواهد داد و  یر کلیتصو کی ردیانجام گ یخوببه

 .دیخواهد گرد مینظتمحور -حور بلکه برنامهم-بودجه نه پروژه هرساله صورتنیبد. دیخواهد گرد

و  ارتباط تیقابل دیبا یبه لحاظ فن گرددیم یداریمختلف خر یهاشرکتدر بودجه از  یشنهادیپ یهاسامانه نکهیابا توجه به  _

 یمجر موارد از نیا دیقرارداد با میفراهم گردد، در تنظ گریکدی یهادادهبه  یدر خصوص دسترس ژهیوبه هاسامانه نیا نیاتصال ب

 خواسته شود.

 یدج کامالً دیبا زین یسال آت هایپروژه یاشاره شد که در اجرا یدینکته کل کیپرداز هم به  ایشکست پروژه مه یدر بررس _

 یجرمنجام کار بر حُسن ا که یانتخاب گردد. ناظر فن یاطالعات ناظر فن یفناور یهاپروژه یبرا حتماًاست که  نیگرفته شد ا

ره ب و کاربه، ناظر کس(یسازمان فاوا شهردار)کارفرما  نیب یمشترک یهاجلسهشرفت پروژه ی. در مراحل پدیپروژه نظارت نما

 نیا. جرا گردداکارفرما  یازهایو بر اساس ن شدهنییتع ریخواهد شد تا پروژه در مس لیتشک یپروژه و ناظر فن یبردار، مجر

 است. یدیموضوع کل

داشته و  اطالعات وجود یفناور هاپروژه موقعبهکه در عدم پرداخت  یتلخ یهاتجربهبا توجه به  گرددمی شنهادیپ نیهمچن _

ست و ...شده ا ادیز هایهزینهصرف  رغمیعلشدن پروژه  ییعدم اجرا ت،یفیپروژه بلکه منجر به کاهش ک ریتأخمنجر به  تنهانه

 یبرا شدهینیبشیپبارات ) که اعتیشهردار اریاطالعات در نظر گرفته شود )در اخت یفناور هایپروژه یبرا یاختصاص یصندوق

 از محل آن صندوق پرداخت گردد. 1398سال 
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16/12 

 بررسی طرح پرداخت هوشمند کرایه تاکسی                              :دستور جلسه

 :هاپیشنهاد

در شهرهای  طرح شکست و همچنین عللشود مطالعات فاز صفر برای طرح پرداخت کرایه هوشمند تاکسی انجام شنهاد می. پی1

اکسیرانان در مورد و تنظر شهروندان  افکار سنجیهمچنین در یک  ارائه شود هاآن راهکارهایی برای حل بررسی و مختلف

 .بررسی شود طرح پرداخت هوشمند کرایه تاکسی
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

1 

و کاهش  وریبهرهافزایش 

 فزارانرمطراحی  هایهزینه

ی ریکارگبهمنبع آزاد با 

ساختار شکست محصول 

 خطی

 قرار گرفت. تأییدپس از بحث و بررسی اعضا مورد  31/2 سازخاتمفاطمه  نامهپایان

2 

 بندیاولویت و ییشناسا

 نترنتیا یفناور یکاربردها

 شهر هوشمند سازی در ایاش

 یهاکیتکن از استفاده با

 ارهیمع چند گیریتصمیم

 26/7 مصطفی نوری هنامپایان
 و موردبحثبا حضور دانشجو  تهیکم یمقرر شد موضوع در جلسه آت

 ردیقرار گ یریگمیو تصم یبررس

3 

 بندیاولویت و ییشناسا

 نترنتیا یفناور یکاربردها

 شهر هوشمند سازی در ایاش

 یهاکیتکن از استفاده با

 ارهیمع چند گیریتصمیم

 9/8 مصطفی نوری نامهپایان

 یبندتیو اولو ییشناسا "صورت به الد عنوان پروپوزمقرر ش

ه از ادشهر با استف یدر هوشمند ساز ایاش نترنتیا یفناور یکاربردها

 یهااهر ادهی: پیمطالعه مورد اره؛یچند مع یریگمیتصم یهاکیتکن

مصوب شد دانشجو پس از  نیشود. همچن یسیبازنو "شهر همدان

 پروپوزال یسیو بازنو شیرایوفهرست اصالحات، نسبت به  افتیدر

ز شده را در اسرع وقت به مرکخود اقدام نموده و پروپوزال اصالح

قد ع ازجمله یمطالعات ارائه کند تا اقدامات مرتبط با مراحل بعد

 ردیمرکز مطالعات با دانشجو صورت پذ نیب یقرارداد و همکار

4 

 بندیاولویت و ییشناسا

 نترنتیا یفناور یکاربردها

 شهر هوشمند سازی در ایاش

 یهاکیتکن از استفاده با

 ارهیمع چند گیریتصمیم

 17/9 مصطفی نوری نامهپایان

 یورن یمصطف یارشد آقا یکارشناس یشنهادیپروپوزال پ اتی. با کل1

 ایاش ترنتنیا یفناور یکاربردها یبندتیو اولو ییشناسا "با موضوع 

 یریگمیتصم یهاکیز تکنها با استفاده اراه ادهیپ هوشمند سازیدر 

 .دفقت شموا "(شهر همدان یهاراه ادهیپ ی)مطالعه مورد ارهیچند مع

 

 های دکتری بررسی شده در کمیتههای پژوهشی و رسالهها، طرحنامهپایان
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مات کمیته  اهم اقدا

 های پژوهشی کمیتهتدوین اولویت

 ایاش نترنتیا یفناور یکاربردها یبند تیواولو ییشناسا"با عنوان  ییپروپوزال دانشجو بیتصو

  "ارهیچندمع یریگمیتصم یهاکیشهر با استفاده از تکن یدرهوشمندساز

در  کیو نقل و ترافحوزه حمل  یهوشمند ساز نهیدر زم یشرکت خصوص شنیکیو ارائه اپل یهمکار ادشنهیپ یبررس

 یو ارائه مشاوره تخصص حمل و نقل تهیکم دینشست مشترک با اسات

و عملکرد نرم افزار  تیبهبود وضع یدر راستا یو ارائه مشاوره علم یشهردار 137 یهاتیاز مرکز فور دیبازد

 سامانه مذکور

 بررسی طرح پرداخت هوشمند کرایه تاکسی

 شهرداری همدان 1398بررسی بودجه سال 

 دوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات پنج ساله شهرداری همدانت (RFP)پیشنهاد  ارائهبررسی فرم درخواست 

ی ساختار شکست ریکارگبهافزایش بهره وری و کاهش هزینه های طراحی نرم افزار منبع آزاد با »پایان نامه با عنوان  بررسی 

 .«محصول خطی


