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سال  ان ماهآبشهر همدان در  یاسالم یشورا یشهر تیریشدن موضوعات مربوط به مد دهیچیبا توجه به گسترش شهرها و پ    

مرکز  یانداز مطالعه استوار است؛ اقدام به راهو  قیبر تحق ها گیری یمتصمو اساس  هیضرورت که پا نیا حیبا درک صح 1392

مسائل و  قیضمن شناخت دق نینو یکرده است با نگرش یتاکنون سع لیتشک انمرکز از زم نیها کرد. ا مطالعات و پژوهش

ها  چالش نیخبره نسبت به حل کارشناسانه ا نیاز دانش کارشناسان و متخصص یریگ با بهره ها آن یندب تیمشکالت شهر و اولو

اتخاذ  ها، استیس یعلم نیمحور، تدو دانش یزیر همچون برنامه یبه اهداف لین یشهر همدان در راستا یاسالم یاقدام و به شورا

 کمک کند. یشهر تیریها و نظارت اثربخش بر مجموعه مد میتصم موقع بهو  قیدق

 

 

 

 

 
 

 

 یکارشناس یدر جهت ارائه نظرها یمنظور ارائه خدمات پژوهش شهر همدان به یاسالم یشورا یها مرکز مطالعات و پژوهش      

 شده است: لیتشک ریبه اهداف ز لین یشهر در راستا یاسالم یشورا یاعضا ریها و سا ونیسیکم یبه روسا یو مشورت

 

 شهر؛ یاسالم یشورا یکار یها استی، اهداف، راهبردها و سندازا چشم نیی. کمک به تب1 

 ؛یشهر تیریآن در بدنه مد یشهر و تسر ندهیآ یو مطلوب برا دیجد یدستاوردها یو معرف یی. شناسا2 

 شهر؛ یاسالم یدر شورا پژوهی یندهآو  یتفکر راهبرد تیبه حاکم کمک .3 

 شهر؛ یاسالم یشورا یها میتصم یابیو ارز یزیر رنامهب ،یگذار استیس یندهایفرا یاثربخش شی. افزا4 

 .یشهر تیریمرتبط با مد یپژوهش یها تیبه فعال یبخش انسجامو  یده . جهت5 
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 مقدمه          
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 شناس   گیاه جواد دکتر       
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 ساختار مرکز مطالعات         

 امنا ئتیه

 رئیس مرکز مطالعات

 معاون مرکز پژوهشی شورای

 مدیر پژوهشی مدیر اجرایی

 هشیکارشناسان پژو ها دبیران کمیته

 ها و انتشارات کارشناس نشست

 دبیرخانه امور قراردادها

 روابط عمومی

 کارپرداز
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ارتقا و  ،یو کارشناس یشهر همدان با هدف ارائه مشاوره علم یاسالم یشورا یها مرکز مطالعات و پژوهش یحوزه پژوهش                              

 ریحوزه توسط مد نیشده است. ا جادینظرات محققان و پژوهشگران ا یو بررس یگردآور ،یبا جامعه دانشگاه یتعامل و همکار

 های طرحها و  کارگروه ها، تهیدر کم اکنون هم. دکن می تیفعال یپژوهش یاسان مربوطه تحت نظارت شوراو کارشن یپژوهش

 دارند. یهمدان با مرکز همکار یها دانشگاه دینفر از اسات 100حدود  یو پژوهش یعلم

 یراها که حداقل داراو شو یدارد. ده نفر متخصص امور شهر بر عهدهرا  یپژوهش یشورا استیمرکز مطالعات ر رئیس     

در حوزه  یتجرب ایو  یو پنج سال سابقه علم بوده یشهر یزیر و برنامه تیریمرتبط با مد یها ارشد در رشته یمدرک کارشناس

  .دهند یم لیتشک را یپژوهش یشورا یاعضا ؛را دارا هستند یشهر تیریمد

 

 از: اند عبارتوظایف شورای پژوهشی     

 ؛جهت تصویب امنا ئتیپژوهشی و ارائه به ه های حطر تأییدو  بــررسی. 1 

 ؛هــای پژوهشی و نظارت بر کیفیت و حسن اجــرای طرح همـکاری. 2

 ؛هــای درازمدت مـرکز برنامــه ساالنه و برنامه تـدوین. 3

داخل و خـارج در  هــای اجـرایی مرکز برای ارتباط علمی بــا سایر مـراکـز آموزشی و پــژوهشی برنامه یمش تعیین خط  .4

 ؛محــدوده ضوابط و مقــررات کشور

 .مرکــز یپژوهش یها افتهی زیهــای علمی و پــژوهشی و ن بــر انتشار نشریه نظارت. 5

 

 حوزه پژوهشی مرکز مطالعات     

 پژوهشی شورای

 مدیر پژوهشی

 ها دبیران کمیته کارشناسان پژوهشی
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 :گانه مرکز مطالعات 10 هایتهیکم  

 ؛یو گردشگر گذاری یهسرما، اقتصاد .1 

 ؛یو معمار ی. شهرساز2 

 ؛یشو ورز یاجتماع ،ی. فرهنگ3 

 اطالعات و شهر هوشمند؛ ی. فناور4 

 ک؛یونقل و تراف . حمل5 

 ها؛ و بهبود روش وری. آموزش، بهره6 

 ؛ییبنا ریو امور ز یعمران ی. فن7 

 و سالمت؛ ستیز طیمح ،یهر. خدمات ش8

 ؛یحقوق تهی. کم9 

 .. کمیته گردشگری10 

 

 :ها کمیته فیاهم وظا 

 در هر حوزه؛ یپژوهش یها تیاولو نییو تع ی. بررس1

 مصوب؛ یپژوهش یها تیواصله به مرکز در چهارچوب اولو یها نامه انیها و پا رساله ،یپژوهش های طرح ی. بررس2

 یشورا یو اهداف کالن و راهبرد یبا اسناد باالدست ها آنمختلف و تطابق  یها در حوزه یساالنه شهردار یها برنامه ی. بررس3

 .شهر یاسالم

 

 

 یها گروه در جلسات کار ؛شود میشهر به مرکز ارجاع  یاسالم یاز شورا یمورد صورت بهکه  یضوعات پژوهشمو نیهمچن      

شهر  یاسالم یو شورا یکارشناس یها کار در قالب گزارش جهیو نت یدانشگاه و کارشناسان بررس دیمرکز با حضور اسات نیا

 .شود میهمدان ارائه 

 

 

 

. 

 

 های مرکز مطالعات ها و کارگروه کمیته     
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 اهی مرکز مطالعات گزارش  ساالهن  کمیته

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا
 

 
 1397سال 
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 عنوان کمیته
 جلسات برگزارشده

 97سال 

 شده یبررسنامه  پایان

 97 سال

 شده یبررس رساله دکتری

 97 سال 

 شده یبررس طرح پژوهشی

 97 سال

 3 2 11 16 شهرسازی و معماری

ونقل و ترافیک حمل  7 - - 1 

 2 - 2 9 فنی، عمرانی و امور زیربنایی

ها وری و بهبود روش آموزش، بهره  7 1 - 1 

 - - - 10 اقتصاد و مالی

 - - - 18 گردشگری

زیست و سالمت خدمات شهری، محیط  8 - - 3 

 21 1 - 10 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

 - - 22 7 فناوری اطالعات و شهر هوشمند

 - - - 6 حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 (97های شورای شهر همدان) های مرکز مطالعات و پژوهش گزارش ساالنه کمیته

 ها  کمیتهآمار کمی جلسات 
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 اکیفت کمیته حمل و نقل و 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس  کمیته: دکتر الیاسی
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 متمحل اشتغال/ س 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 رشناسی ارشد/ترافیککا 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

        مهدی درگاهیمحمد 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/ صطفی موسویم سید 8

 

 

  

 

 جلسات عنوان کارگروه

 23/8 در پیاده راه ونقل حملشناسی ارائه خدمات  آسیب

 

 های ذیل کمیته کارگروه

 اهر 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:
 حدوده شهر همدان؛خیز در معابر م 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 بود و روانترافیکی در به

 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

 صادفات و ارائه راهکار مناسب؛. ارزیابی علل ت7

 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؛ ائه مدل مسیریابی و مکان. ار3

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

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

 ی و مدیریت آن.های ملی، مذهبی و انقالبی و ارائه الگو در جهت سامانده 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 . طراحی4

 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 تلف مناسبهای مخ . ارزیابی روش7

 همدان؛

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

 همدان؛سازی عملکرد و نقش سیستم اتوبوس تندرو در شهر  . 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

 ن؛رانی در سطح شهر همدا 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

 

 وشمند:ونقل ه  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 عماری و مدل کاربردی جهت یکپارچه. ارائه م4

 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: د حملاقتصا
 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 ن. عوامل تعیی4

 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

 سرنشین در شبکه معابر مرکزی و پرترافیک شهر؛ . 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

 ط ایران؛کشورهای مختلف و شرای

 ؛. 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؛ لسطح بر اساس طرح جامع حم 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

 هر همدان؛های مدیریت پارکینگ برای معابر ش . 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

 یت ترافیک بر تقاضای سفر در شهر همدان؛های محدود . بررسی تأثیرات اجرای طرح2

 منظور مدیریت تقاضای سفر. ونقل عمومی به های تشویقی و بازدارنده استفاده از حمل . بررسی و مطالعه طرح3
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 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 ونقلحمل شهری، خدمات کمیسیون به ای. مقرر شد نامه1

 این در "مطالعات مرکز در ترافیک نیز و مسافر و بار ونقلحمل هایحوزه به مربوط هایپروژه ویژه به هاپروژه ترافیکی

 ؛ری ابالغ شودهرداش به تصویب، صورت در و مطرح کمیسیون

 عملکرد گزارش" ،"شهرداری 97 بودجه در حوزه این مصوب های برنامه" و ارسال مسافر و بار ونقلحمل 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 هید مرکز مطالعات نسبت به ته. مقرر ش2

 ؛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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  :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 داده ندیب خوشه

 

 :ها پیشنهاد

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

ترم، در جلسه از طرف آن سازمان مح 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 ریخدمات مدبه مرکز، شرح  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 ارائه گزارش                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 ریمدرداد قرا 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 یسشدن تاک 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 بیعدم آس 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،یکر شوند. همچنمذکور ذ 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
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 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 ازین کی عنوان بههمدان  یدر شهردارTMS (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 ،یهردارش 1398در بودجه سال  _

 ؛شده است دهیکمتر د کیتراف یو مهندس ونقل حمل

 یبا بازنگر آنکه حال شود یمل مع 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 فیضوع جز وظامو 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 اینکهبه از سطح شهر همدان اشاره شد با توجه  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 کیترافرفع مشکل  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

 .شود بررسی تاکسیرانان در مورد طرح پرداخت هوشمند کرایه تاکسی
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 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 هو نوع پردازش داد 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 وین اولویتتد

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

 وسایل حمل بار و مسافر در پیاده راه بوعلیشناسی تردد انواع  سیبآ

 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 رکت شرکت خصوصی اسکاد و سازمان تاکسیرانیبررسی طرح مشا

 ونقل و امور زیربنایی شهرداری در بازنگری طرح جامع حمل ونقل معاونت حمل بررسی گزارش عملکرد

مات کمیته حمل و نقل و تاکیف  اهم اقدا
 

 

 شهرداری همدان 1398بررسی بودجه سال 

 هوشمند کرایه تاکسیبررسی طرح پرداخت  
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 ری، محیط زیست و سالمتخدمات شه  کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر ریاحی خرم

 

 
 
 



20 

 

 

 های شورای اسالمی شهر همدان المللی همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی و بین ارم، مرکز همایشنی: همدان، بلوار نشا

 6516649947ی: کد پست                                  08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 های شورای شهر همدان های مرکز مطالعات و پژوهش گزارش کمیته

 
 

 

 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 رزیدکتری/ کشاو 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 هیئت علوم 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

 ریشه 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

         حمدیم 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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 جلسات هگزارش جلسات به تفکیک ما

_ فروردین

_ اردیبهشت

 3/3 خرداد

_ تیر

_ مرداد

_ شهریور

 23/7 مهر

 آبان

7/8 

21/8 

28/8 

 12/9 آذر

 3/10 دی

 15/11 بهمن

_ اسفند

 گزارش جلسات
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 زیست محیطاهی ژپوهشی کمیته خدمات شهری، سالمت و  اولویت

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
 

 طرح مدیریت و ساماندهی فضای سبز شهری؛. 1

 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

 ؛وم به آلودگی و سرما جهت استفاده در فضاهای سبز شهری. طرح جایگزینی گیاهان پوششی با نیاز آبی کم، مقا4

 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 روشررسی ب. 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  تأکیدطراری و امدادرسان در شرایط بحران با اض های راه. بررسی 14

 کشاورزی  یاه فراوردهسازمان ساماندهی مشاغل شهری و 

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

 ملیاتی.کاهنده مشکالت زیست شهری و ارائه راهکارهای اجرایی و ع 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 اندپسم 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 پس از اعمال اصالحات مدنظر، مجدداًبه مجری عودت داده شود تا  "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  ات نامهمقرر شد مرکز مطالع "AeromodوGISمدل  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 ین دکتر لیلی بهها مشروط به ادغام و تعی 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

 ؛رائه دهندا 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 شنهادپی

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 تیریان مدهمدان با حضور سرپرست سازم 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 تیریمد در 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

خطرات چندگانه زلزله شبکه گاز تحت  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 پیش 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 -های بلوار ارم ساخت فست فود"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 ودش 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  یکیل با بتوان با تعام 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 منطقهو  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 میهمانند کشورهای پیشرفته، بتوان این آب را که حجم زیادی را به خود اختصاص 

 ؛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 میبه 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 انیز 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 ان پاکیزهمحمد رضای

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

وAeromodچند معیاره، مدل

GIS 

طرح 

 شیپژوه
 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 ز سوی آن اداره، طرحمشارکت ا

 .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
 ت اعضا واقع نشد.مورد موافق 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 کمیتهاهم اقدا 

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

 یمعاونت خدمات شهر ریضمیت از مهندس علبا دعو 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 یاندهحوزه سام 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 یبیپسماند با دعوت از مهندس س 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 
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 اه وری و بهبود روش آموزش، بهره کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 سهرابیرئیس کمیته: دکتر 
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ مدیریت روح اله سهرابی 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ مدیریت عباس صمدی 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ آمار اصغر سیف 3

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ علوم تربیتی یدیپور جمشمریم  4

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ علوم تربیتی فرهاد سراجی 5

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ مدیریت علی اصغری صارم 6

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت ریزی شهری ارشد/ برنامه کارشناسی سید حسین معصوم زاده 7

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون ارشد/مدیریت کارشناسی مسعود عسگریان سید 8

 ریزی شهرداری/ نماینده معاونت برنامه ارشد/مدیریت کارشناسی خانم قره خاتلو 9

 دبیر کمیسیون شورای اسالمی شهر/ ارشد/مدیریت کارشناسی احمد محمدی راستی 10

 

 

 17/11 8/10 14/9 23/8 25/7 4/4 13/3 نام و نام خانوادگی *

 روح اله سهرابی 1
       

        عباس صمدی 2

 اصغر سیف 3
       

        یدیپور جمشمریم  4

        فرهاد سراجی 5

        علی اصغری صارم 6

        م زادهسید حسین معصو 7

        مسعود عسگریان سید 8

        قره خاتلو مرضیه  9

        احمد محمدی راستی 10

 

 

  اعضای کمیته

  حضور و غیاب
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 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 _ فروردین

 _ اردیبهشت

 13/3 خرداد

 4/4 تیر

 _ مرداد

 _ شهریور

 25/7 مهر

 22/8 آبان

 14/9 آذر

 8/10 دی

 17/11 بهمن

 _ اسفند

  گزارش جلسات
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 اه وری و بهبود  روش آموزش، بهره اهی کمیته اولویت
 شناسی ساختار سازمانی و سازمان تفصیلی جدید ابالغی شهرداری همدان و ارائه پیشنهادهای اصالحی؛. آسیب1

طرح جامع مدیریت  ی همدان و ارائه راهکارهایهای مختلف در شهردارجایی )افقی و عمودی( افراد در سمتشناسی جابه. آسیب2

 بهبود منابع انسانی؛

 . طرح مستندسازی تجارب مدیران و کارکنان برگزیده شهرداری همدان؛3

 مالی و اداری؛ تخلفات ازشناسایی عوامل مؤثر بر پیشگیری  بر تأکید. راهکارهای ارتقا سالمت اداری با 4

 ابتکاری. های فرا ت حمل زباله جهت کاهش مسافت و زمان با استفاده از الگوریتمآالسازی مسیرهای ماشین. بهینه5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

13/3 

 «روایت سازمانی در شهرداری همدان»بررسی طرح پژوهشی پیشنهادی با عنوان          دستور جلسه:

  :ها پیشنهاد

 پس از بررسی اعضای کمیته مورد موافقت واقع نشد. «ازمانی در شهرداری همدانروایت س»طرح پژوهشی پیشنهادی با عنوان . 1

4/4 

  دستور جلسه:

بررسی راهکارهای ارتقای سالمت اداری با تأکید بر شناسایی عوامل مؤثر »کارشناسی ارشد با عنوان  نامه پایانبررسی طرح پیشنهادی 

 «همدان های استان در سالمت اداری و مالی کارکنان شهرداری

  :ها پیشنهاد

 قرار گیرد. یموردبررس مجدداًطرح پیشنهادی به دانشجو طرح عودت داده شود تا پس از اعمال اصالحات مدنظر کمیته، د مقرر ش. 1

25/7 

 ها وری و بهبود روش های پژوهشی کمیته آموزش، بهره تدوین اولویت                   :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 شود. فیتکل نییتع یطرح خانم دکتر سموئ 97سال  یپژوهش یها تیاولو بیر شد پس از تصو. مقر1

 ؛شود هیسرکار خانم قره خانلو ته یو با همکار یدکتر صارم یتوسط آقا 3400. مقرر شد پروپوزال طرح استاندارد 2

ها  و بهبود روش یور آموزش، بهره تهیجلسات کم یعنوان زمان برگزار ( به12:00چهارشنبه )ساعت:  یروزها تهیکم یاعضا دی. با تائ3

 ؛انتخاب شد

23/8 

 137از سامانه   دیبازد                                   دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

مقرر شد در جلسه آتی کمیته آموزش مرکز مطالعات آقای مهندس گلشن حضور داشته باشند و پیرامون نحوه ارائه آمار و . 1

 صورت پذیرد و برای رفع ابهامات راهکارهای مناسب ارائه شود. نظر تبادلگیری بحث و  رشگزا

 

  1397شرح جلسات 
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14/9 

  دستور جلسه:

 137در سامانه  یآمار یها گزارش تیتقو یو ارائه راهکار برا یشهروند یها آموزش یاثربخش زانیو سنجش م یابیطرح ارز یبررس

 :ها پیشنهاد

 ؛شود فیتکل نییتع یانجام دهد و طرح خانم دکتر سموئ یبا خانم دکتر سموئ یا خانلو مذاکره . خانم قره1

 نیا جهیبرگزار کند و نت فیدکتر س ی، با آقا137در سامانه  شرفتهیپ ی ها ارائه گزارش یها روش رامونیپ یا . مهندس گلشن جلسه2

 ؛آموزش گزارش شود تهیجلسه به کم

شرح خدمات  ،پور جمشیدیبا خانم دکتر  یا جلسه یهمدان ط یشهردار یو ورزش یفرهنگ ،یسازمان اجتماع ی. معاونت اجتماع3

 .آموزش مرکز مطالعات ارائه دهد تهیبه کم یکند و در گزارش هیرا ته یشهروند یها آموزش یاثربخش زانیو سنجش م یابیطرح ارز

 

8/10 

 یشهروند یها آموزش یخشاثرب زانیو سنجش م یابیطرح ارز یبررس                   :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 شده ارائه یآموزش شهروند یها دوره یموجود اثربخش تیوضع یبررس"با عنوان  ،یشهردار مدنظرپروپوزال و شرح خدمات طرح 

 و یفرهنگ ،یسازمان اجتماع یمعاونت اجتماع اریشود و در اخت هیته پور جمشیدیتوسط خانم دکتر  " 1397در سال  یدر شهردار

 .ردیمرکز مطالعات قرار گ یو منابع انسان یور بهرهآموزش،  تهیهمدان و کم یشهردار یورزش

17/11 

 همدان یشهردار 98سال  یشنهادیبودجه پ حهیال یبررس                      دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 است: لیهمدان به شرح ذ یشهردار 1398بودجه سال  یها برا و بهبود روش یور آموزش، بهره تهیکم یهادهایشنپ .1

 ؛ارائه شده است یشهردار یاز برنامه راهبرد یبر اساس چه بند و شاخص ها پروژهبهتر است مشخص شود هر بند از بودجه و _

 ؛گذشته ارائه شود های سالبا  سهیمقا صورت به تهیبخش مرتبط با هر کم ژهیو بهبهتر است هر بند از بودجه _

مرتبط  تهیکه با هر کم ییو واحدها ردیصورت پذ نظر تبادلبحث و  ها تهیکمو ارائه بودجه در  یساز آماده نیدر ح ندهیاز سال آ_

 ؛در جلسات حاضر باشند ها طرح یاقتصاد هیهستند در ارائه و توج

 یها طرح یاثربخش نده،یآ های سالو آموزش مبهم است و بهتر است در بودجه  وری بهرهو  تیریمرتبط با حوزه مد قاتیبودجه تحق_

 .ارائه شود حتماً اجراشده یقبل
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

1 
روایت سازمانی در 

 شهرداری همدان

طرح 

 پژوهشی

محمدحسین صفی 

 آریان
 مورد موافقت واقع نشد. تهیکم یاعضا یپس از بررس 13/3

2 

بررسی راهکارهای ارتقای 

با تأکید بر  سالمت اداری

شناسایی عوامل مؤثر در 

سالمت اداری و مالی 

های  کارکنان شهرداری

 استان همدان

 4/4 احسان ملکی انور نامه پایان
مقرر شد طرح پیشنهادی به دانشجو طرح عودت داده شود تا پس از 

 قرار گیرد. یاعمال اصالحات مدنظر کمیته، مجدداً موردبررس

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

 ها وری و بهبود روش کمیته آموزش، بهره یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 137سامانه  یرهااز آما شرفتهیپ یرینحوه گزارش گ یبررس

 یشهروند یها آموزش یاثربخش زانیو سنجش م یابیشرح خدمات طرح ارز نیتدو

 یشهروند یها آموزش یاثربخش زانیو سنجش م یابیطرح ارز یبررس

 «روایت سازمانی در شهرداری همدان»بررسی طرح پژوهشی پیشنهادی با عنوان 

 

با تأکید بر شناسایی عوامل مؤثر در سالمت بررسی راهکارهای ارتقای سالمت اداری »بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 

 «های استان همدان اداری و مالی کارکنان شهرداری
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 فنی، عمرانی و امور زریبنایی کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر نیلی
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری / عمران نیلی محمود 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران مکارچیان مسعود 2

 علمی یئتدانشگاه بوعلی/ ه دکتری/ عمران طهماسبی محمدرضا 3

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران اثنی عشری مهدی 4

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران رضایی بهرام 5

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران حسینیان مهدی 6

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران مریخ پور احمد 7

 یعلم ئتیه/ مالیر دانشگاه اندکتری/ عمر  الیاسی محمدرضا 8

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد/ عمران رحیمی فر حمید 9

 / دبیر کمیسیونشورای اسالمی شهر کارشناسی ارشد/معماری کمان نیرنگ محمدتقی 10

 ونقل و امور زیربنایی حمل شهرداری/ معاونت کارشناسی ارشد/مدیریت یوسفی اله زیعز 11

 

 

 12/12 18/11 11/10 9/10 21/9 6/8 21/5 14/5 21/3 نام و نام خانوادگی *

 نیلی محمود 1
         

          مکارچیان مسعود 2

 طهماسبی محمدرضا 3
         

 اثنی عشری مهدی 4
         

          رضایی بهرام 5

          حسینیان مهدی 6

          مریخ پور احمد 7

          الیاسی محمدرضا 8

          رحیمی فر حمید 9

          کمان نیرنگ محمدتقی 10

          یوسفی اله زیعز 11

 

 

 یتهاعضای کم

 حضور و غیاب اساتید
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 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 _ فروردین

 _ اردیبهشت

 21/3 خرداد

 _ تیر

 مرداد
14/5 

21/5 

 _ هریورش

 _ مهر

 6/8 آبان

 21/9 آذر

 دی
9/10 

11/10 

 18/11 بهمن

 12/12 اسفند

 گزارش جلسات
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 1397اهی ژپوهشی سال  اولویت
 آب

 در شهر همدان. ها آنبرداری از  های احیا، کنترل و بهره های موجود و بررسی شیوه ها و مسیل سنجی احیای قنوات، چشمه . امکان1

 تن، مواد و مصالح عمرانی و بازیافتآسفالت، ب
های نوین بهبود کیفیت آن با توجه به  های تولید، حمل، پخش و تعمیر و نگهداری و همچنین ارائه شیوه . بررسی مشکالت آسفالت معابر در بخش1

 شرایط محیطی، اقلیم و وضعیت ترافیک شهر همدان؛

 لت با توجه به شرایط محیطی، اقلیم و وضعیت ترافیک شهر همدان؛سنجی استفاده از مصالح نوین جایگزین آسفا . امکان2

 با توجه به شرایط محیطی، اقلیم شهر همدان؛ ها یساز محوطهدر  متخلخلسنجی جایگزین آسفالت و بتن  . امکان3

 محیطی در شهر همدان؛ سنجی بازیافت مواد و مصالح از دیدگاه عمرانی، اقتصادی و زیست . امکان4

 های معمولی در شهر همدان؛ جای بتن های ویژه به کارگیری بتن ی فنی و اقتصادی به. ارزیاب5

 ( و سطحی و حفاظتی در شهر همدان؛SMAی )ا  دانه بندی سنگ سرد، استخوانهای  . ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از انواع آسفالت6

 های آسفالتی در شهر همدان؛ در بتن ی رطوبتیها انیز. راهکارهای ارتقا کیفیت، افزایش دوام و کاهش 7

 سیمانی در شهر همدان. های ی رطوبتی در بتنها انیز. راهکارهای ارتقا کیفیت، افزایش دوام و کاهش 8

 مدیریت بحران و سوانح عمرانی
 های عمران شهری در شهر همدان؛ ی پروژهها تیفعالهای نوین پیشگیری و کاهش سوانح ناشی از  . شیوه1

 های عمران شهری در شهر همدان. د غیرعامل در پروژه. پدافن2

 مدیریت و مهندسی ساخت
 های عمران شهری در شهر همدان؛ های مدیریت ریسک، کنترل، نظارت و ارزیابی پروژه . شناسایی منابع، مخاطرات و شیوه1

 هر همدان؛با توسعه پایدار در ش وساز ساختهای عمران شهری و صنعت  . راهکارهای انطباق پروژه2

 در شهر همدان؛ وساز ساختهای عمران شهری و صنعت  های نوین تعمیر، نگهداری و عملیات اجرایی در راستای بهینه کردن فرایندهای پروژه . شیوه3

 های عمران شهری در شهرداری همدان؛ . راهکارهای افزایش مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژه4

 های عمران شهری شهرداری همدان. و پروژه وسازها ساختنرژی در . بررسی راهکارهای کاهش مصرف ا5

 

 

 

 

 های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

21/3 

  های حاشیه شهر همدان ای سریع ساختمان ارزیابی لرزهبررسی طرح پژوهشی با عنوان          دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

پس از بحث و بررسی مورد  "(4و  3ی حاشیه شهر همدان )مناطق ها ای سریع ساختمان رزیابی لرزها" طرح پژوهشی با عنوان. 1

 موافقت واقع نشد.

14/5 

 بررسی پروژه تثبیت بستر بلوار احمدی روشن                            دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

گروه عمران  ،یموافقت شهردارقرار گرفت و مقرر شد: در صورت  یو بررس موردبحث "روشن یبستر بلوار احمد تیتثب". پروژه 1

 ییعنوان مبنا را به یسند پژوهش کیماهه  6برنامه  کیابعاد مختلف پروژه در قالب  یها یبا بررس یشهردار یبا همکار یدانشگاه بوعل

 ؛خصوص ارائه دهند نیدر ا یآت یها پروژه یبرا

روشن ارسال  یبستر بلوار احمد تیپروژه تثب رامونیشگاه پمشترک با دان یجهت انجام کار مطالعات یبه شهردار یا . مقرر شد نامه2

 .دیدعوت به عمل آ تهیکم یپروژه در جلسات آت تر یتخصص یبررس یاز مشاور طرح برا نیشود و همچن

21/5 

 های پژوهشی کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی بررسی و تدوین اولویت               :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

و  یدر چهار عنوان کل تهیکم یاعضا یپس از بحث و بررس 1397در سال  ییربنایو امور ز یعمران ،یفن تهیکم یپژوهش یها تیولوا. 1

 عنوان مصوب شد. ریز 16

6/8 

 "تعیین سرانه شبانه آب مشترکین خانگی، مطالعه موردی: یکی از مناطق شهر همدان"بررسی طرح پژوهشی    دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 ؛شود نییتع ،یعمران شهر تهیمصوب کم یها تیمرکز مطالعات، بودجه هر سه بخش اولو تیریمد ی. مقرر شد با هماهنگ1

 یها طرح رشیها در موردپذ و دانشگاه یشهردار یهمکار یسنج اتخاذ شود تا امکان یبی. مقرر شد از طرف مرکز مطالعات، ترت2

 ؛ردیقرار گ یموردبررس ،یمران شهرع تهیکم یها و تقبل بودجه طرح یپژوهش

 .ردیقرار گ یدر مرکز مطالعات موردبررس نیصورت آنال به یپژوهش یها طرح رشیپذ یسنج . مقرر شد امکان3

 

 1397شرح جلسات 
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21/9 

 بلوار ارم راه  ادهیپروژه پ دیبازد                       دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

در مرکز  یو عمران یو فن یو شهرساز یمعمار تهیدو کم یروژه بلوار ارم، با حضور اعضاپ شناسی آسیببا عنوان  یا . مقرر شد جلسه1

جلسه دعوت به  نیحضور در ا یشود و از شهردار محترم همدان، برا لیشهر همدان  تشک یاسالم یشورا یها مطالعات و پژوهش

 .دیعمل آ

9/10 

 :دستور جلسه

 ؛"یافتیبر دوام و مقاومت مخلوط آسفالت باز لریف تأثیر" نوابا عن کارشناسی ارشدپروپوزال  یبررس. 1

 ."یافتیمخلوط آسفالت باز یکیبر مشخصات مکان افیال تأثیر"بررسی پروپوزال کارشناسی ارشد با عنوان  .2

 :ها پیشنهاد

 ؛ضا مورد موافقت واقع نشداع یپس از بحث و بررس "یافتیبر دوام و مقاومت مخلوط آسفالت باز لریف تأثیر". پروپوزال با موضوع 1

اعضا مورد موافقت واقع  یپس از بحث و بررس "یافتیمخلوط آسفالت باز یکیبر مشخصات مکان افیال تأثیر". پروپوزال با موضوع 2

 نشد.

11/10 

  دستور جلسه:

ر شهردار و اعضای کمیته فنی و با محوریت بررسی بازدید از پروژه بلوار ارم و ارائه نقطه نظرات در این پروژه با حضو اندیشی هم 

 عمرانی

 :ها پیشنهاد

ارائه  جهت یکمنطقه  ریمد یو در جلسه آت ندینما یو معمار یشهرساز تهیکم ندهینما لیرا تحو یاسناد و مدارک طراح دشمقرر . 1

 .ابندیحضور  شتریب حاتیتوض

18/11 

 شهرداری همدان 1398دجه سال بررسی بو                                      دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 و بررسی اعضا قرار گرفت و مقرر شد: موردبحث 98. بودجه 1

آن در شهر همدان  یرابطه پروژه با برنامه جامع و علل انتخاب پروژه و اجرا یایگو دیبا میضماو  وستیپ یها لیفا شود یم شنهادیپ_

 د؛پروژه باش شرفتیپ زانیو م محیطی زیستآثار 

 .ابدیاختصاص  ها پروژه یاجرا نیو ح شیپ یو مطالعات یقاتیبه انجام امور تحق یاز بودجه شهردار یدرصد_
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12/12 

 هیدانشگاه، بعثت و فاطم بلوارهای ضیتعر یشناس بیو آس یسنج طرح امکان یبررس                 دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 تعریض بلوارهای دانشگاه، بعثت و فاطمیه مقرر شد: شناسی آسیبو  سنجی امکانررسی طرح پس از بحث و بررسی اعضا پیرامون ب_

 شورای محترم شهر همدان موضوع تعریض بلوارهای فاطمیه، بعثت و دانشگاه را به اطالع شورای عالی شهرسازی برساند.1

 بروز موارد زیر در بررسی طرح قابل ارائه است: .2

 ؛طرح جامع شهری در حال اجرا، ارزیابی شودمتری در  75مسیر طرح _

 ؛شود ینیب شیپ رقابلیغمتری منجر به ترافیک  75متری با ترافیک روان احتمال دارد با تبدیل مسیر به بلوار  45بلوار _

 منابع مالی اجرای طرح نامشخص است؛_

 برنامه زمانی طرح نامشخص است._



43 

 

 

 های شورای اسالمی شهر همدان المللی همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی و بین ارم، مرکز همایشنی: همدان، بلوار نشا

 6516649947ی: کد پست                                  08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 های شورای شهر همدان های مرکز مطالعات و پژوهش گزارش کمیته

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت نهایی تاریخ طرح مجری نوع طرح عنوان *

1 

ای سریع  ارزیابی لرزه

های حاشیه شهر  ساختمان

 همدان

طرح 

 پژوهشی
 مورد موافقت واقع نشد. یپس از بحث و بررس 21/3 محسن مهرجو

2 

تعیین سرانه شبانه آب 

مشترکین خانگی، مطالعه 

موردی: یکی از مناطق شهر 

 همدان

طرح 

 پژوهشی
 مورد موافقت واقع نشد. یبررس پس از بحث و 6/8 آقای نوروزی

3 

بر دوام و مقاومت  لریف تأثیر

 یافتیمخلوط آسفالت باز

 

 مورد موافقت واقع نشد. یپس از بحث و بررس 9/10 نازنین رنجبردار نامه پایان

4 

بر مشخصات  افیال تأثیر

مخلوط آسفالت  یکیمکان

 یافتیباز

 مورد موافقت واقع نشد. یسپس از بحث و برر 9/10 عارفه حمزه پور نامه پایان

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

  تهیکم یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 روشن یاحمد دیبستر بلوارشه تیپروژه تثب یبررس

 وار ارمبل یساز راه ادهیپروژه پ رامونینشست با شهردار محترم همدان پ یبرگزار

 میزیمن میو استات کلس دیکلرا میعملکرد سد سهیبا عنوان مقا یارائه گزارش کارشناس

 زدا خیعنوان ماده  به

 یافتیمخلوط آسفالت باز یکیبر مشخصات مکان افیال ریارشد با عنوان تاث یکارشناس ییپوزال دانشجوپرو یبررس

 یافتیبر دوام و مقاومت مخلوط آسفالت باز لریف ریارشد با عنوان تاث یکارشناس ییپروپوزال دانشجو یبررس

 یین سرانه شبانه آب مشترکین خانگی، مطالعه موردی: یکی از مناطق شهر همدانبررسی طرح پژوهشی تع

 های حاشیه شهر همدان ای سریع ساختمان بررسی طرح پژوهشی با عنوان ارزیابی لرزه

 شهرداری همدان 1398بررسی بودجه سال 

 هیدانشگاه، بعثت و فاطم یبلوار ها ضیتعر یشناس بیو آس یسنج طرح امکان یبررس 
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 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر عنبریان
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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 وعلی/ هیئتدانشگاه ب 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 لی/ هیئتدانشگاه بوع 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 / معماریکارشناسی ارشد 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

 گیشهرداری/ سازمان فرهن 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

           حسین قراباغی 12

           سعید خوشبخت 13

           حسن محمدی 14

 اعضای کمیته

 حضور و غیاب اساتید
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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 ئتهیدانشگاه 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  

 ریشهرداری/ معاونت خدمات شهری شهردا 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 نقلو 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 سوادآموزیره ادا 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 مدیریتکارشناسی 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 جامعهدانشجوی 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 ردشگریکارشناسی ارشد/ گ 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 هیئتشگاه مالیر/ دان 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

 گری متناسب با شهر همدان. مطالعه عوامل توسعه گردش9

 . 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 اریخ جلسهت

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  صوصدر خ 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 برنامهها 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 یهردار. مقرر شد ش2

 ؛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 ورزشییفرهنگای پژوهشی کمیته ه 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 یر توسط اعضاطرح مذکو 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  "وزه مدیریت شهریطرح جامع گردشگری شهر همدان در ح". طرح پژوهشی با عنوان 1

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



53 

 

 

 های شورای اسالمی شهر همدان المللی همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی و بین ارم، مرکز همایشنی: همدان، بلوار نشا

 6516649947ی: کد پست                                  08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 های شورای شهر همدان های مرکز مطالعات و پژوهش گزارش کمیته

 

 

 

 

19/10 

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

 :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: موردبحثرداری شه 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 ادجیجهت 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 یواز س 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 شنهادپی

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 یگفرهن

 "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

قرر شد پس از پس از بحث و بررسی اعضای کمیته م

 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 شورامرکز 

شرح خدمات در  لیجهت تکم ذکرشدهمقرر شد طرح 

 ؛مطرح شود زین یگردشگر تهیکم

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

 همدان یشهردار یورزش ،یاساسنامه باشگاه فرهنگ یبررس

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

 شهر همدان یشرح خدمات طرح جامع گردشگر یبررس

 شهر همدان یطرح جامع گردشگر یبررس

حوزه فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر و شهرداری  های 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 98جه پیشنهادی سال بررسی بود
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 حقوقی کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: مریم روانبخش
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

د حقوقکارشناس ارش مریم روانبخش 1  رئیس کمیسیون حقوقی 

 رئیس کمیسیون نظارت کارشناس ارشد مدیریت سید مسعود عسگریان 2

علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ حقوق سید یونس نورانی مقدم 3  

علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ حقوق عمومی یونس فتحی 4  

یعلم دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ حقوق فردین مرادخانی 5  

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی همدان دکتری/ حقوق حمید گلی پور 6

 وکیل دادگستری دکتری/ حقوق عمومی محمد تبریزی 7

 دانشگاه عالمه دکتری/ حقوق آقای فرهانی 8

 وکیل دادگستری کارشناسی ارشد جزا شهاب انصافیان 9

 مشاور و وکیل دادگستری کارشناسی/ حقوق مجید عزیزی 10

شین ابراهیمیاف 11  وکیل دادگستری کارشناسی ارشد/ حقوق 

 مشاور استاندار دانشجوی دکتری/ حقوق مهدی مسلم خانی 12

 رئیس واحد حقوقی شهرداری کارشناسی ارشد/ حقوق مهدی افراسیابی 13

 مشاور شهردار همدان کارشناسی ارشد/ مدیریت سید حسین معصوم زاده 14

وادگینام و نام خان *  17/9  1/10  15/10  22/10  18/11  11/12  

       مریم روانبخش 1

       سید مسعود عسگریان 2

       سید یونس نورانی مقدم 3

       یونس فتحی 4

       فردین مرادخانی 5

       حمید گلی پور 6

       محمد تبریزی 7

       آقای فرهانی 8

صافیانشهاب ان 9        

       مجید عزیزی 10

       افشین ابراهیمی 11

       مهدی مسلم خانی 12

       مهدی افراسیابی 13

       سید حسین معصوم زاده 14

 اعضای کمیته

 حضور و غیاب اساتید
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 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

_ فروردین

_ اردیبهشت

_ خرداد

_ تیر

_ مرداد

_ رشهریو

_ مهر

_ آبان

 17/9 آذر

 دی

1/10 

15/10 

22/10 

 18/11 بهمن

 11/12 اسفند

 گزارش جلسات
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 های پژوهشی کمیته حقوقی اولویت
 ( حقوق عمومی:الف

 و...( ،77، ماده 100 ی. نظام حاکم بر رسیدگی، در مراجع شبه قضایی شهرداری، )کمیسیون ماده1

 قانون شهرداری؛ 77ی رسیدگی، در کمیسیون ماده. نظام حقوقی حاکم بر 2

 . بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای اسالمی شهر؛3

 ها؛. نظام حقوقی حاکم بر معامالت شهرداری4

 . بررسی قابلیت ارجاع اختالفات و توافقات شهرداری به داوری؛5

 های تملک شهرداری؛. نظام حقوقی حاکم بر طرح6

 ام حقوقی مطلوب حاکم بر واحد اجرائیات شهرداری. نظ7

 ؛101ی بر ماده تأکیدقانون شهرداری با  شناسی آسیب. 8

 ؛ها آنها و نظارت بر ها و مؤسسات وابسته به شهرداریهای وابسته به شهرداری. ماهیت حقوقی سازمان9

 تفکیک اموال دولتی از اموال عمومی؛ .10

 ها؛خدام در شهرداری. نظام حقوقی حاکم بر است11

 . آیین دادرسی مراجع اداری شهرداری؛12

 ها. . حقوق شهروندی در نظام اداری شهرداری13

 
 ب( حقوق خصوصی:

 ی مدیریت شهری؛. مبانی، اصول و ابعاد مسئولیت مدنی در حوزه1

 مقررات شهرداری؛ برخالف. تحلیل قراردادهای خصوصی و توافق 2

 اجرایی در مفاهیم سنتی( یها بست بنبررسی )ها؛ ی حقوق خصوصی )مالکیت، مال، تعهد(، در حقوق شهرداری. ضرورت تحول مفاهیم سنت3

 های وابسته به شهرداری؛شرکتی، در شرکت یراهبر. اصول 4

 ها به امور تجاری؛حقوقی تصدی شهرداری سنجی امکان. 5

 های شهرداری در پرتو حقوق اقتصادی؛. تحلیل فعالیت6

 نظام حقوقی حاکم بر اجرائیات شهرداری؛ لیوتحل هیتجز. 7

 اجرایی قانون ثبت؛ نامه آیین 45تحلیل حقوق مالکانه در اجرای ماه . 8

 بر رویه قضایی. تأکیدمیراث و شهرداری با  -مخابراتی -ها حریم رودخانه. 9

 

 ج( حقوق کیفری:
 و شهرداری؛ زیست محیط. حقوق کیفریِ 1

 یری از جرم؛. نقش شهرداری در پیشگ2

 . شهرداری و حمایت کیفری از حقوق شهروندی؛3

 نامه:. موضوعات پیشنهادی پایان4

 ها؛های اشخاص حقیقی و حقوقی در شهرداریتحلیل فقهی و حقوقی اصول حاکم بر مجازات -

 بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری؛ تأکیدبررسی مسئولیت کیفری مدیران شهرداری با  -

 در مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. جایگاه جهل -

 

 

 اولویت های پژوهشی
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

17/9 

 دستور جلسه:

 ارائه گزارش کارشناس واحد حقوقی شهرداری همدان در خصوص وضعیت حقوقی موجود در این سازمان؛. 1

 معارفه اساتید و انتخاب رئیس کمیته؛. 2

 تشکیل جلسات کمیته حقوقی. منظور بهتعیین زمان مشخص . 3

 :ها پیشنهاد

جلسات  یقبل از برگزار تهیکم یموجود که قابل اصالح است توسط اعضا یقانون یها تیو محدود رادهایا یشد بررس شنهادی. پ1

 ؛ها به مرکز مطالعات ارائه شود ناستا یعال یشورا قیموضوع از طر شتریب یریگیجهت پ جیانجام و نتا

دولت که در برنامه پنجم توسعه در  یدادرس یها نهیمعاف از هز یها ترجمانهرست به ف ها یشد موضوع ورود شهردار شنهادی. پ2

قرار  یریگیها مورد پ استان یعال ینجات در شورا یمجلس قرار گرفته است، توسط مهندس بادام یحقوق ونیسیکم دستور کار

 ؛ردیگ

 یپژوهش یها تیاولو یینهاو  نیتدو انید تا پامقرر ش ،یحقوق تهیجلسات کم یزمان ثابت جهت برگزار نیی. در ارتباط با تع3

جلسات  زین ازآن پسبرگزار شود و  12ساعت  رأسشنبه  یروزها یدو هفتگمنظم و  طور بهجلسات  ته،یدر کم یحوزه حقوق

مورخ  که تهیکم یراستا، مقرر شد در جلسه آت نیبرگزار خواهد شد؛ در هم هرماه نبهش نیدر آخر انهیماه صورت به یحقوق تهیکم

 ؛ردیقرار گ تهیکم دستور کاردر  یپژوهش یها تیاولو یبررس شود، یمرکز مطالعات برگزار م در 12ساعت  رأس 01/10/97

 یحقوق ونیسیکم سیروانبخش رئ میخانم مر ته،یکم سیدر خصوص انتخاب رئ نینظر حاضر بحثو  یریگ ی. پس از رأ4

 ؛مرکز مطالعات انتخاب شدند یوقحق تهیکم سیرئ عنوان بهشهر همدان  یاسالم یشورا

 یاصل بیبه ترک ،یحقوق تهیکم یها تیفعال طهیبا ح شانیبا توجه به تخصص و تجارب مرتبط ا زین ی. مقرر شد دکتر مرادخان5

 ؛اضافه شوند تهیکم

به  یامجد و خانجان ،یبهادر انیآقا تیعضو شنهادیو ارائه پ یالماس یپس از مشاوره و استعالم از آقا گلی پور. مقرر شد دکتر 6

 کنند. یمرکز مطالعات معرف یحقوق تهیدر کم تینفر را جهت عضو کی یتدرنها ،یحقوق تهیکم بیترک

 

 

 

 

 

 1397شرح جلسات 
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 دستور جلسه:

 ی؛حوزه حقوق یپژوهش یها تیاولو یساز ییو نها یبررس. 1

 ی.در جلسه حقوق "حقابل اصال یقانون یها تیو محدود راداتیا یبررس" شنهادیبه پ یدگینحوه رس یریگیپ. 2

 

 :ها پیشنهاد

 ؛مصوب شد یحقوق تهیدر جلسه کم یفریو ک یخصوص ،یدر سه بخش حقوق عموم لیذ یپژوهش تیمورد اولو 29. تعداد 1

 یباال تیبه اهم تیبا عنا زیو ن یحوزه حقوق یها در پژوهش استفاده قابلقابل ارجاع و  یبه محدود بودن منابع مطالعات . با توجه2

 یها در خصوص پروپوزال یتیسقف مبالغ حما شیافزا" شنهادیمقرر شد پ ،یحقوق تهیمصوب در کم یها تیاولو یریگیپ

 یو شورا یبه مرکز مطالعات، شهردار یحقوق تهیکم یاز سو "یارشد و دکتر یسدر سطوح کارشنا یحوزه حقوق ییدانشجو

در شود و  یبررس یشهردار 98ا، مقرر شد دستورالعمل بودجه سال راست نی. در همردیقرار گ یریگیشهر ارائه و مورد پ یاسالم

مذکور، مرکز مطالعات  لعملدر دستورا "یدر حوزه پژوهش یشهردار یدر صد از درآمدها کی صیتخص"درج موضوع  صورت

 یشهردار یهادر صد از درآمد کی صیتخص"صورت چنانچه موضوع  نیا ریدر غ د؛یبند اقدام نما نیا یبر اجرا تأکیدنسبت به 

قرار نگرفته بود، الزم است مرکز مطالعات نسبت به  مورداشاره یشهردار 98در دستورالعمل بودجه سال  "یدر حوزه پژوهش

در حوزه  یافته اختصاصبودجه و اعتبارات  شیافزا تیبر ضرورت و اهم یشهر مبن یاسالم یمکاتبه با شورا وموضوع  یگیریپ

 ؛اقدام کند ،یپژوهش

در جلسه  "قابل اصالح یقانون یها تیو محدود راداتیا یبررس شنهادیبه پ یدگینحوه رس یریگیپ"تباط با موضوع . در ار3

 شنهادیدر خصوص پ یمورد یها از نمونه یکینسبت به ارائه حداقل  تهیکم یاعضا ته،یکم یمقرر شد در جلسات آت ،یحقوق

در  15/10/97 خیکه در تار تهیکم ی، مقرر شد در جلسه آتعالوه هب. ورزندمبادرت  تهیدر کم یجهت بحث و بررس الذکر فوق

 دستور کاردر  "101ماده  لیتحل"و  "یدادرس یها نهیاز هز تیمعاف"به موضوعات  یدگیمرکز مطالعات برگزار خواهد شد، رس

حضور در جلسه مذکور  جهت دانهم یامالک شهردار ریاز مد یابیافراس یشد آقا شنهادیراستا پ نی. در همردیقرار گ تهیکم

 دعوت به عمل آورند.
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 :دستور جلسه

 ؛"101ماده  لیو تحل ریموضوع تفس"به  یدگیرس. 1

 .مرکز مطالعات یها تهیمشترک کم یبه موضوع نشست فصل یدگیرس. 2

 

 :ها پیشنهاد

مطالعات برگزار خواهد شد، ادامه در مرکز  12:30ساعت  رأس 22/10/97که روز شنبه مورخ  تهیکم یقرر شد در جلسه آتم .1

 .ردیقرار گ تهیکم دستور کاردر  "101ماده  لیو تحل ریموضوع تفس"به  یدگیرس
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 دستور جلسه:

 ؛"101ماده  لیو تحل ریموضوع تفس"به  یدگیرس. 1

 ؛"یدادرس یها نهیاز هز تیموضوع معاف"به  یدگیرس. 2

 ؛"ها یقانون شهردار 100اصالح ماده "کشور در خصوص  یشهرها شهرداران کالن مجمع رخانهیدب یاصالح ها پیشنهاد یبررس. 3

 ی.حقوق تهیکم یجمع دستهعکس  هیته. 4

 :ها پیشنهاد

 لیدر خصوص موضوع تحل تهینظر کم تیدرنهاو  ردیقرار بگ موردبررسی لیذ دستور کاردو  تهیکم یمقرر شد در جلسه آت .1

 تأییدشهر همدان ارجاع شود تا در صورت  یاسالم یشورا یحقوق ونیسیبه کم یکتب ورتص به ها یقانون شهردار 101ماده 

 ؛دشوابالغ  یبه واحد امالک شهردار یا قهیسل ریچندگانه و تفاس یهامذکور، جهت اجتناب از عملکرد ونیسیموضوع در کم

 هیته 101ماده  یها خصوص پرونده شهر تهران در یآراء صادره در محاکم قضائ عیکه از تجم یگزارش یزیعز ی. آقا1-1

 ارائه دهند. تهیکم یاند را در جلسه آت کرده

را در  101ماده  لیو تحل یدر شورا در خصوص بررس شده طرحمذاکرات و مستندات مرتبط با مباحث  زیر یابیافراس یآقا .1-2

 .ندیارائه نما یجلسه آت

18/11 

 شهرداری همدان 1398رسی بودجه سال بر                              دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

اخذ سند ابطال تمبر و  نهی، با موضوعات حق مشاوره و هز20510طرح کد  6و  5 فیمناطق رد وستیدر خصوص پ .1

در صورت امکان  ها سرفصلشد  شنهادیدو بند، پ لیو مشابه بودن موضوعات ذ نیوجود ابهام در عناو لیبه دل ،یدنظرخواهیتجد

 اصالح شود.

آن  لیمرتبط با بودجه و الزامات ذ یها دستورالعملو  نیدر خصوص لزوم اطالع از قوان یحقوق تهیکم دیاسات تأکیدبا توجه به  .2

ارائه  یمذکور را در جلسه آت یها دستورالعملاز  یآمار یمقرر شد واحد حقوق ،یبعد یکارشناس یها یجهت لحاظ در بررس

 .دینما

 منظور بهشد  شنهادیانجام شود و پ ها یشهردارقانون  101ماده  لیتحل یموضوع بحث و بررس بندی جمع ،یجلسه آتمقرر شد در  .3

 یو بررس نهیزم نیو آراء مختلف در ا ها پروندهدر خصوص  یبا مطالعه قبل نظران صاحبو  دیموضوع، اسات بندی جمع عیتسر

 شوند. اضرمرتبط، در جلسه ح یمورد های نمونه

 یشد برگزار شنهادی، پها آنو دانش  اتیاستفاده از تجرب منظور به یحوزه حقوق نظران صاحببا  گیری ارتباطر خصوص لزوم د .4

 ها پیشنهادنظرات و  ات،یو استفاده از تجرب تهیدر کم شده مطرحبهتر موضوعات  بندی جمعکنفرانس جهت  دئویو قیارتباط از طر

 شود. یریگیپ لعاتطاافراد توسط مرکز م نیا یکارشناس
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 "یقانون شهردار 101ماده  لیو تحل ریموضوع تفس" بندی جمع         :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

مبتالبه را بر اساس آن  یها مرکز مطالعات مشخص شوند تا پرونده یحقوق تهیدر کم 101ماده  لیتحل یکل هیرو فعالًشد  شنهادیپ .1

 ازجمله لیگذاشته شود. موارد ذ نظر تبادلنموده و سپس موارد استثنا و موارد خاص به بحث و  فیتکل نییدر اسرع وقت تع

 101ماده  لیدستورالعمل جامع از تحل کی نیتا تدو ها آنموقت  یدر خصوص اجرا تهیکم یهستند که اعضا یموارد ترین مهم

 توافق داشتند:

 ؛(5/43 تا سقف کی)هر  کیجدا بودن سهم افراز و سهم تفک -کی

 ؛(یلی)منطبق با طرح تفص زانیبه هر م کیبودن معابر حاصل از تفک گانیرا -دو

و افراز، هر چه معبر و شوارع  کیدر تفک ست؟یدرصد باشد مالک عمل چ 25معابر مازاد بر  زانیم یلیاگر طبق طرح تفص -سه

موضوع  نیا یمحاسبه و عمل خواهد شد. بحث رو طبق قانون تملک زیاز آن ن شتریاست و ب گانیالزم باشد را یلیطبق طرح تفص

بر  متیق فعالًشد  شنهادیکه پ ک؛یبعد از تفک یکاربر متیبه ق ای یقبل یکاربر متیبه ق ایمعبر باشد  متیمازاد به ق زانیاست که م

 ملک محاسبه شود. یکاربر شهیاساس ر
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

      

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

 سازمان نیموجود در ا یحقوق تیهمدان در خصوص وضع یشهردار یواحد حقوق سیارائه گزارش رئ

 یفریو ک یخصوص ،یدر سه بخش حقوق عموم یپژوهش تیمورد اولو 28 بیتصو

 یدر حوزه حقوق هیوحدت رو جادیقابل اصالح جهت ا یقانون یها تیو محدود راداتیا یبررس شنهادیبه پ یدگیرس

 ها؛ استان یعال یموضوعات در شورا یریگیبه منظور پ زیهمدان و ن یشهردار

 "ها یقانون شهردار101ماده  لیو تحل ریموضوع تفس"به  یدگیرس

 شهرداری همدان 1398بررسی بودجه سال 
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 گردشگری  کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

ملکی رئیس کمیته: آاقی
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 صدر علیگردشگری شرکت سیاحتی  معاون گردشگریریزی  ارشد/ برنامه کارشناسی مسعود ملکی 1

محمدی فر یعقوب 2 یشناس باستاندکتری/  علمی یس دانشگاه بوعلی سینا / عضو هیئترئ   

ریزی گردشگری ارشد/برنامه کارشناسی مقدم مریم 3  روزنامه همدان پیام 

 اسالمی شهر / رئیس کمیسیون عضو شورای ارشد/مدیریت مالی کارشناسی قرا باغی حسین 4

گردشگری کارشناسی ارشد/مدیریت پور جهان ساره 5 نامه گنج یرانتفاعیغدانشگاه    

 علمی بوعلی سینا / عضو هیئت دانشگاه دکتری/ معماری محمدیان منصور صاحب 6

احقر منوچهر 7 ریزی شهری دکتری/برنامه   دانشگاه آزاد همدان 

ریزی برنامهکارشناسی ارشد/ جغرافیا و  رزیتا ناصرالمعمار 8 میراث فرهنگی گذاری سرمایهمعاون    

 

 

 13/12 6/12 29/11 15/11 1/11 30/10 24/10 17/10 10/10 9/10 6/10 24/9 14/9 7/9 30/8 12/8 5/8 28/7 نام و نام خانوادگی *

                   مسعود ملکی 1

محمدی فر یعقوب 2                    

                   مقدم مریم 3

                   قرا باغی حسین 4

                   پور جهان ساره 5

                   محمدیان منصور صاحب 6

احقر منوچهر 7                    

                   رزیتا ناصرالمعمار 8

 

 

 اعضای کمیته

 حضور و غیاب اساتید

 گزارش جلسات
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 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 28/7 مهر

 آبان

5/8 

12/8 

30/8 

 آذر

7/9 

14/9 

24/9 

 دی

6/10 

9/10 

10/10 

17/10 

24/10 

30/10 

 بهمن

1/11 

15/11 

29/11 

 اسفند
6/12 

13/12 
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 های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

28/7 

 2018اندیشی اساتید در حوزه گردشگری شهر همدان و اجالس  هم              دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 جلسه آتی پیرامون فراخوان ایده برتر شهری برگزار شود. . مقرر شد1

5/8 
 بررسی فراخوان ایده برتر شهری همدان                               دستور جلسه:

 _                                              :ها پیشنهاد

12/8 

 بررسی ایده برتر شهری همدان                                       :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 . در جلسه آتی ادامه بررسی طرح ایده برتر شهری در دستور کار قرار گیرد.1

30/8 

 در خصوص ایده برتر شهری همدان ها پیشنهادبررسی نهایی نظرات و                   دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

ایده برتر شهری جهت اجرای فراخوان  عنوان بهذیل  ها پیشنهاداعضای کمیته،  نظر تبادله و پس از بحث و در پایان جلس

 مصوب شدند:

 به پیشنهاد آقای احقر(؛) یگردشگرشهر هوشمند( در مدیریت )از شهر الکترونیک  یریگ بهره .1

 تقویت گردشگری شبانه در شهر همدان )به پیشنهاد خانم مقدم(؛ . 2

ای و مجازی، برای ایجاد جذابیت و سیما و منظر  در روز، نور در شب، رسانه ها رنگبر  تأکیدتبلیغات مدرن با  های شیوه .3

 به پیشنهاد خانم پور جهان(.) یشهر

7/9 

 بررسی ساختار گردشگری شهرداری و ارائه راهکار تقویت ساختاری                دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 تعیین شد. "شهرداری 137های بازدید از مرکز فوریت"کار جلسه آتی کمیته، دستور . 1

 1397شرح جلسات 
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 137بازدید از مرکز رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری همدان مرکز             :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 "یشهردار 137 هایتیدر خصوص مرکز فور تهیکم یاعضا ها پیشنهاداعالم نظرات و " ته،یکم یدستور کار جلسه آت. 1

 شد. نییتع

24/9 

 بررسی ساختار گردشگری شهرداری                                     :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 دستور کار جلسه آتی کمیته به شرح ذیل تعیین شد:

 ؛شهرداری 137گردشگری سامانه  ها پیشنهاداعالم نظر اساتید در خصوص . 1

 .گردشگری شهرداریساختار  بررسی. 2

6/10 

 تقویت ساختار گردشگری شهرداری                                   :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

گذاری و گردشگری مورخ آقای دکتر محمدیان طرح مطالعاتی جامع گردشگری که در جلسه کمیسیون اقتصاد، سرمایه. 1

 ا برای اطالع اعضاء ارائه نمایند.و بررسی قرار خواهد گرفت ر موردبحث 09/10/97

در قالب  شده مطرح ها پیشنهادبرای تقویت ساختار گردشگری شهرداری، موارد ذیل به تصویب اعضاء رسید و مقرر شد . 2

 گذاری و گردشگری ارائه شود.طرحی در جلسات آتی به کمیسیون اقتصاد، سرمایه

 ؛های وزارت کشور اونت سازمان امور شهرداریالف( پیشنهاد تغییر ساختار مدیریت گردشگری به مع

 ؛های شورای اسالمی ب( پیشنهاد تشکیل سازمان گردشگری ذیل مرکز مطالعات و پژوهش

ها و اهداف گردشگری استان استانی برای تولید برنامه با موضوع قابلیت 5شبکه  یمایصداوسپ( مذاکره با سازمان 

 ؛با مشارکت شورای شهر و شهرداری همدان

های مسافرتی و  انجمن صنفی، آژانس ازجمله) یخصوصشهری با کمک بخش سازی گردشگری درونت( فعال

 .و مراکز خصوصی و دولتی گردشگری( ساتیتأس

-، تلهصدر یعلاز سازمان میراث فرهنگی، شرکت با دعوت  2019ریزی طرح برگزاری همایش همدان در جلسه بعد برنامه. 3

 داران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و سازمان فرهنگی شهرداری صورت پذیرد. هتل، انجمن نامه گنجکابین 

 سرکار خانم مقدم طرح شهر گردشگری را ارائه دادند و مقرر شد تفصیل طرح در جلسه آتی ارائه گردد.. 4
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9/10 

 ندارائه طرح جامع گردشگری دامنه شمالی الو                            :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

سنتی و  ییمواد غذاهای موقت برای ارائه بوعلی و کوشک و احداث غرفه پیاده راههای یخی در  ساخت مجسمه"پیشنهاد . 1

 د.در جلسه ارائه ش "دم در زمستانمحلی و سوغات همدان به مر

10/10 

 2019همایش تبیین همدان                                     :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 باشد. "2019ارائه یشنهادات اعضای کمیته برای تبیین رویداد همدان " ،. مقرر شد دستور کار جلسه آتی کمیته1

17/10 

 2019همایش تبیین همدان                                             :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 .ها عنوان شودعات و پژوهششهر گردشگر در نشست فصلی مرکز مطال طرح. 1

 د.و تدوین شو ریزی برنامهدر جلسه آتی  2019همایش تبیین همدان  .2

24/10 

 هاهماهنگی حضور در نشست فصلی مرکز مطالعات و پژوهش               :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 . طرح شهر گردشگر در جلسه کمیته مصوب شد.1

 گذاری و گردشگری مطرح شود.کمیسیون اقتصاد، سرمایه . مقرر شد طرح شهر گردشگر در2 

 . پاورپوینت طرح گردشگری توسط دکتر محمدیان منصور تکمیل شد.3 

 . مقرر شد نظرات اعضای کمیته در خصوص اصالحیه طرح شهر گردشگر اعمال و اصالح شود.4 

 بین اعضای کمیته صورت پذیرد. های واصله به کمیته در جلسه آتیای از طرح . پیشنهاد شد توزیع نسخه5 
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 ارائه طرح شهر گردشگر                                                 :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 رفع و موضوع در جلسه صحن شورای اسالمی شهر ارائه شود. "طرح شهر گردشگر"مقرر شد اصالحات و نواقص . 1
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 های جدید توسط اعضای کمیتهارائه طرح                               :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 های ذیل جهت بحث و بررسی بیشتر توسط اعضای کمیته در جلسات آتی، بین اعضاء توزیع شد:. طرح1

 ؛پور جهانخانم مقدم و خانم  137ارائه طرح گردشگری  _

 شهر گردشگر پذیر، گردشگری شبانه خانم مقدم؛ _ 

 آقای ملکی؛ 2019ها، ستاد نوروزی، همایش ساختار گردشگری شهرداری _ 

 گردشگری مجازی آقای عقیقی؛ _ 

 بوعلی و اکباتان، رینگ اول شهر آقای عباسی؛ یها راه ادهیپ _

 ؛پور جهانخانم  یشهر درونتبلیغات  _ 

 ، شهر هوشمند، گردشگری معلولین آقای احقر؛یشهر درونگردشگری  _

 ها آقای محمدی فر؛یسپ تپه _ 

 جشنواره زمستانی و مجسمه یخی آقای محمدیان منصور. _
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 شهرداری 98بررسی بودجه پیشنهادی سال                                        :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 ه شد:اهم پیشنهادهای کمیته گردشگری به شرح ذیل ارائ بررسی شد و 98بودجه پیشنهادی سال  

 های ذیل در حوزه گردشگری بودجه پیشنهادی سال آتی لحاظ شود: . پیشنهاد شد موارد و ردیف بودجه1 

 میلیارد تومان؛ 1شهری  میلیون تومان و برون 500شهری  تبلیغات گردشگری درون -

 میلیون تومان(؛ 500بازاریابی گردشگری ) -

 میلیون تومان(؛ 800)های گردشگری استانی و ملی و فراملی  نمایشگاه -

 میلیون تومان(؛ 200انتشارات: چاپ کتاب، بروشور و بولتن ) -

 میلیون تومان(؛ 500های همدان ) رسانه ملی: معرفی جاذبه -

 میلیون تومان(؛ 300) CDمدیا  تولید مولتی -

 میلیارد تومان(؛ 1یارانه گردشگری شهری شهروندان ) -

 میلیون تومان(؛ 400) های گردشگری ها و فستیوال همایش -

 میلیارد تومان(؛ 1قیمت ) کمپ اقامتی ارزان -

 یورو(؛2500)  UNWTOهزینه عضویت سالیانه -
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پردیس در محدوده حریم جنوبی همدان پیشنهادشده است که دو  5شده در طرح دامنه شمالی الوند  . بر اساس مطالعات انجام2

شده است و نیاز به تهیه طرح  انجام ها آنگلی سد اکباتان قبالً اقداماتی در شامل: پارک حیدره و پارک جن ها آنپردیس از 

 جامع و تفصیلی و اجرایی دارند.

 سه پردیس دیگر شامل:

 ؛پردیس منطقه نمونه گردشگری دره مرادبیگ _ 

 ؛پردیس پارک پرندگان خاکو _ 

 جامع و تفصیلی دارند. پردیس ژئوتوریسم خورزنه( هستند و این سه پردیس نیاز به تهیه طرح _ 

 های ذیل حوزه گردشگری در بودجه پیشنهادی سال آتی لحاظ شود: . پیشنهاد شد موضوعات و برنامه3

 احداث دهکده ورزشی رباط شورین؛ -

 های شهر؛ احداث مراکز اورژانس گردشگری در ورودی -

 هزینه ستاد اسکان مسافرین؛ -

 هزینه تورهای گردشگری در طول سال؛ -

 های گردشگری؛ صب المانن -

 تبلیغات گردشگری شهری؛ -

 های گردشگری؛ نمایشگاه -

 بندی شده برای جذب گردشگران؛ های نورانی و رنگ ایجاد الیه -

های فعاالن  های تاریخی تحت مالکیت شهرداری در راستای آموزش راهنمایان گردشگری و همایش برداری از خانه بهره -

 گردشگری؛

که این  137رسانی الکترونیک مشترک بین شهرداری و میراث فرهنگی و مدیریت سامانه تحت مدیریت  طالعایجاد شبکه ا -

 خواهد بود؛ اجرا قابلمهم 

برگزاری یک همایش ملی ساالنه برای حوزه گردشگری با موضوعاتی پیرامون تحول نظام شهری و مدیریت فضای شهری  -

 ؛یگردشگربا محوریت توسعه 
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 بررسی طرح جامع گردشگری با رویکرد مدیریت شهری                        :ور جلسهدست

 :ها پیشنهاد

شد طرح مذکور  . پس از بحث و بررسی طرح مذکور، اساتید کمیته طرح را فاقد وجاهت علمی و اجرایی د انستند و مقرر1

 اصالح و تکمیل شود؛

ری مبنی بر لحاظ نمودن بودجه پیشنهادی کمیته گردشگری در بندهای بودجه . با عنایت به نظر جناب آقای خوشبخت و شی2

 اع از بودجه گردشگری اقدام نماید؛، مقرر شد آقای شیری در جلسه بررسی بودجه حاضر و نسبت به توضیح و دف98سال 

قانونی توسط مالک انجام مرمت کاروانسرای روحیه خیابان اکباتان به تصویب اعضا رسید و مقرر شد مراحل  طرح احیای .3

 شود.

6/12 

 ایدر خصوص مرکز آموزش تخصصی هتلداری سازمان فنی و حرفه ها پیشنهادبازدید و ارائه راهکارها و    :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

رفی مع ط سازمان به کارکنان مدیریت شهری و، آموزش توسیرسان اطالعگذار، تبلیغات و حمایت در جهت معرفی سرمایه. 1

 داری سازمان فوق صورت پذیرد. کارورز به مرکز توسط اعضای کمیته برای تقویت اولین مرکز آموزش هتل

 باشد.شهرداری  137اساتید در خصوص سامانه  ها پیشنهادارائه راهکارها و  کمیته، جلسه بعدیدستور مقرر شد  .2

13/12 

 :دستور جلسه

 ؛98اول سال  ماهه ششه اعضای کمیته در خصوص برنام ها پیشنهاد. 1

 شهرداری. 137و ارائه نظرات اساتید در خصوص گردشگری به سامانه  ها پیشنهاد. 2

 _                                               :ها پیشنهاد
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

      

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

 2019 داریپا دادیرو نییتب شیهما یزیبرنامه ر       

 الوند یدامنه شمال یاماندهوس یارائه پروژه مطالعات 

 ها یشهردار یساختارگردشگر تیارائه راهکار تقو

 طرح شهر گردشگربررسی     

 کرد مدیریت شهریبررسی طرح جامع گردشگری با روی

 

 شهرداری 98بررسی بودجه پیشنهادی سال 

 ایبازدید و ارائه راهکارها و پیشنهادات در خصوص مرکز آموزش تخصصی هتلداری سازمان فنی و حرفه 
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 فناوری اطالعات و شهر هوشمند  کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر منصوری زاده
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ کامپیوتر محرم منصوری زاده 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ کامپیوتر حسن ختن لو 2

 علمی هیئت دانشگاه بوعلی/ دکتری/ کامپیوتر مهدی سخایی نیا 3

 علمی هیئتهمدان/  دانشگاه صنعتی دکتری/ کامپیوتر حسن بشیری 4

 علمی هیئتاسالمی همدان/  دانشگاه آزاد دکتری/ کامپیوتر حمید یاسینیان 5

 علمی هیئتاسالمی همدان/  دانشگاه آزاد دکتری/ کامپیوتر شیرمحمدی یمحمدمهد 6

 شورای اسالمی شهر سیرئ بینا ارشد/ برق کارشناسی بادامی نجات حمید 7

 و ارتباطات شهرداری رئیس سازمان فناوری اطالعات کارشناسی ارشد/ معماری رضا عسکری 8

 منطقه یک همدان کارشناس فناوری شهرداری دانشجوی دکتری/ بیوانفورماتیک سیامک سلیمی 9

 قه یک همدانشهرداری منط مدیر واحد نوسازی کارشناسی ارشد/ کامپیوتر آرش بختیاری 10

 

 

 16/12 17/11 20/10 17/9 9/8 26/7 31/2 نام و نام خانوادگی *

 محرم منصوری زاده 1
       

        حسن ختن لو 2

 مهدی سخایی نیا 3
       

 حسن بشیری 4
       

        حمید یاسینیان 5

        شیرمحمدی یمحمدمهد 6

        می نجاتبادا حمید 7

        رضا عسکری 8

        سیامک سلیمی 9

        آرش بختیاری 10

 

 اعضای کمیته 

 حضور و غیاب اساتید 
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 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

_ فروردین

31/2 اردیبهشت

_ خرداد

_ تیر

_ مرداد

_ شهریور

 26/7 مهر

 9/8 آبان

 17/9 آذر

 20/10 دی

 17/11 بهمن

 16/12 اسفند

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

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

 های نوین در توسعه شهر هوشمند؛ ت فناوریبندی امکان کاربس . شناسایی و اولویت3

 های دیجیتالی شهری؛ روزرسانی نقشه های 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 مشارکت سی سرمایههای حسابداری و حسابر ها و مدل. بررسی و تبیین روش6

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

 عات؛در حوزه فناوری اطال یریپذ هیسرماها و امتیازات جهت ورود به بازار  ها، فرصت گذاری بر دارایی نامه ارزش ها 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

 آمد پایدار از حوزه فناوری اطالعات در شهرداری همدان؛های ایجاد در . بررسی روش12

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

 . راهکارهای تشویق و افزایش مشارکت مردم در استفاده از ساختارهای ارائه خدمات الکترونیک.14

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشی  اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

31/2 

 دستور جلسه:

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

ی ساختار شکست ریکارگ بهمنبع آزاد با  افزار نرمطراحی  های هزینهو کاهش  وری بهرهافزایش »با عنوان  نامه پایانداوری . 2

 .«محصول خطی

 :ها نهادپیش

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

کمیته در قالب یک نامه  موردنظراعضاء کمیته قرار گرفت. مقرر شد نکات اصالحی  دییتأمشروط به انجام اصالحاتی مورد 

را جهت  شده اصالحشهرداری همدان اعالم شود. سپس سازمان فرم درخواست  به سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

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

نظر گرفتن نگاه توسط ایشان و با در   نامه پایانی ارزیابی ها برگهاعضاء کمیته و تکمیل  نظر تبادلدر پایان و پس از بحث و  .2

 قرار گرفت. دییتأاز داوران؛ مورد  60مذکور با کسب میانگین نمره  نامه پایان، وزالدر زمان بررسی پروپ شده مطرححمایتی 

26/7 

 دستور جلسه:

 پژوهشی حوزه فناوری اطالعات؛ های اولویتبررسی . 1

 با شهر هوشمند سازی در ایاش نترنتیا یفناور یبردهاکار بندی اولویت و ییشناسا" عنوان با ییدانشجو پروپوزال یبررس. 2

 ؛"ارهیمع چند گیری یمتصم یها کیتکن از استفاده

 .تهیکم جلسات لیتشک جهت مشخص زمان نییتع. 3

 :ها پیشنهاد

قرر م ،یپژوهش یها تیاز اولو کیهر  یمفهوم اصل حیتشر یفناورانه احصاء شده و در راستا یازهاین حیمنظور درک صح . به1

را جهت  جهیجلسه اقدام و نت نیمصوب در ا یها تیمکتوب 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 یها تی. اولو2

 

 

  1397شرح جلسات 
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همدان،  یشهردار یفناورانه جار یازهایهرچه بهتر به ن یدگیمنظور رس و به یشنهادیپ یها تیاولو یسپار برون . در ارتباط با3

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

 انجام شود. یازمان فناورشنهاددهنده در سیکارشناسان واحد پ یو با همکار یمشارکت

شهر با  یدر هوشمند ساز ایاش نترنتیا یفناور یکاربردها یبند تیو اولو ییشناسا"با عنوان  یی. در خصوص پروپوزال دانشجو4

 یو بررس موردبحثبا حضور دانشجو  تهیکم ی، مقرر شد موضوع در جلسه آت"ارهیچند مع یریگ میتصم یها کیاستفاده از تکن

 ردیقرار گ یریگ میو تصم

اطالعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات، پس از بحث  یفناور تهیکم انهیجلسات ماه لیمنظور تشک زمان مشخص به نییتع روی. پ5

 برگزار شود. 18ساعت  رأسآخر ماه  یها در چهارشنبه تهیمقرر شد جلسات کم نیو حاضر دینظر اسات و تبادل

9/8 

 :دستور جلسه

 از استفاده با شهر هوشمند سازی در ایاش نترنتیا یفناور یکاربردها بندی اولویت و ییشناسا " ضوعمو با پروپوزالبررسی 

 "ارهیمع چند گیری تصمیم یها کیتکن

 :ها پیشنهاد

 یفناور یکاربردها یبند تیو اولو ییشناسا"با موضوع  ینور یمصطف یارشد آقا یکارشناس یشنهادیپروپوزال پ اتی. با کل1

شده در  شرط اعمال اصالحات مطرح ، به"ارهیچند مع یریگ میتصم یها کیشهر با استفاده از تکن یدر هوشمند ساز ایشا نترنتیا

در هوشمند  ایاش نترنتیا یفناور یکاربردها یبند تیو اولو ییشناسا "صورت  به الجلسه موافقت و مقرر شد عنوان پروپوز

شود.  یسیبازنو "شهر همدان یها راه ادهی: پیمطالعه مورد اره؛یچند مع یریگ میتصم یها کیشهر با استفاده از تکن یساز

پروپوزال خود اقدام نموده و  یسیو بازنو شیرایفهرست اصالحات، نسبت به و افتیمصوب شد دانشجو پس از در نیهمچن

عقد قرارداد و  ازجمله یعدشده را در اسرع وقت به مرکز مطالعات ارائه کند تا اقدامات مرتبط با مراحل ب پروپوزال اصالح

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

 جلسه موجود است. در متن صورت ات،اطالع

بودن و در  یبه کاربرد تیاپروژه و با عن ازیو در دسترس بودن اغلب اطالعات موردن ها رساختی. با توجه به آماده بودن ز2

طرح و لزوم توجه به برنامه هوشمند  دهینوآورانه بودن ا زیهمدان و ن یشهردار یاصل یازهاین نیقرار داشتن موضوع در ب تیاولو

با دانشجو و ارائه  یدر خصوص همکار یموسو یشهر همدان جناب آقا یها راه ادهیپ ریمد ،شهر همدان یها راه ادهیپ یساز

ها، اهداف و  راه ادهیو اقدامات صورت گرفته، مصوبات مرتبط با پ ها رساختیز تیوضع ازجملهالزم ) یها و داده اطالعات

حوزه و ...( قول مساعدت  نیشده در ا انجام یمردم یها ینظرسنج جیها، نتا راه ادهیهمدان در حوزه پ یشهردار یآت یها برنامه

 دادند.
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 دستور جلسه:

 یهوشمند ساز اربردهای فناوری اینترنت اشیا دربندی ک شناسایی و اولویت "وپوزال آقای مصطفی نوری با موضوع. بررسی پر1

 ؛"شهر همدان ( یها راه ادهیپچند معیاره )مطالعه موردی  گیری تصمیمهای  با استفاده از تکنیک ها راه ادهیپ

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

 :ها پیشنهاد

 یفناور یکاربردها یبند تیو اولو ییشناسا "با موضوع  ینور یمصطف یارشد آقا یکارشناس یشنهادیپروپوزال پ اتی. با کل1

شهر  یها راه ادهیپ یالعه مورد)مط ارهیچند مع یریگ میتصم یها کیها با استفاده از تکن راه ادهیپ هوشمند سازیدر  ایاش نترنتیا

 ؛موافقت شد "(همدان

توسط  عرضه قابلمورد خدمت  1100اطالعات در خصوص  یاز فناور یریگ بهره یسنج امکان"شد موضوع  شنهادی. پ2

و تمرکز بر  یشهردار یها نهیدر هز ییجو صرفه منظور به یمردم یها و درخواست ها بیآس نیهمدان و نحوه کاهش ا یشهردار

شهر همدان قرار  یاسالم یاطالعات مرکز مطالعات شورا یفناور وزهدر ح یبررس قابل یها تیاولو نیدر ب "یا باحث توسعهم

 .ردیگ

20/10 

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

 :ها پیشنهاد

تحول در حوزه  جادیا یدر راستا ها یشدن تاکس ینترنتیو ا یبخش خصوص به یران یحوزه تاکس یواگذار"طرح  اتیکل .1

در ارتباط با  یهیطرح توج کی یران یراستا، مقرر شد تاکس نی. در همدیرس بیبه تصو "حوزه نیا هوشمند سازیونقل و  حمل

(، بحث اشتغال، یخش خصوصو ب یقرارداد )شهردار نیطرف فیو وظا ها دهآور ازجمله یو موارد دیارائه نما شنهادیپ نیا

مباحث مرتبط  ،یقبل اتیموجود و تجرب یها روش سهیو تعهدات، مقا فیوظا میبه حوزه اشتغال، تقس یرسان بیعدم آس ینیب شیپ

 شده اشارهموارد  ریو سا یخصوص رکتقرارداد با ش سینو شیپ هیو ارائه طرح توسعه، ته ندهیآ ینیب شیپ ،تاکسیرانانبا آموزش 

 زانیتوجه به عدم کاهش م لیاز قب یالزم است موارد ن،یمذکور ذکر شوند. همچن یهیدر شرح خدمات طرح توج در جلسه،

تعداد  تیو محدود شده جذب تاکسیراناناز  کیهر یمشخص برا یتا مدت یران یحفظ خطوط تاکس ،تاکسیراناندرآمد 

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

 :ها پیشنهاد

 قرار گرفت: نیجلسه مطرح و مورد توافق حاضر انیدر پا زین لیذ شنهادیپ و بررسی قرار گرفت و موردبحث 98. بودجه 1

 یها و ارائه نظرات و مشاوره یدر مورد حوزه فناور شنهادی، ارائه پ98سال  یشنهادیبودجه پ یینها بیشد بعد از تصو شنهادیپ _

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

 ریموضوع بر سا نیا تأثیرو  تیو اهم کیخدمات الکترون یساز کپارچهیموضوع  یریگیبر لزوم پ دیاسات تأکیدبا توجه به  _

 شنهادیپ نواقص را رفع کند، نیا یتمام تواند یم یطرح جامع فناور هیموضوع که ته نیبه ا تیو با عنا یشهر تیریمد یها حوزه

 .ردیقرار گ یموضوعات فن تیاولودر  یطرح جامع فناور یریگیشد پ

تا حد  فعالًبهتر است  ،یسال آت یشنهادیشهر همدان جهت لحاظ در بودجه پ یاسالم یوراش یابالغ یها استیسبا توجه به  _

نمودن و به سرانجام رساندن  یاتیو عمل یفعل تمام نیمه های پروژه لیکار را در تکم تینشود و اولو فیتعر یدیامکان پروژه جد

 .میقرار ده ها آن

 ده استش دهیاطالعات، پروژه محور د یبودجه طرح فناور _

شده هم اعداد  مورداشارهاست. چند  قبول قابلو  یبدان اشاره شد منطق زیبودجه به جزء چند مورد که در جلسه ن یها بینی پیش _

هم  1399 در سالشروع و آغاز پروژه است و  یاعداد تنها برا نیشد که در واقع ا انیشده است و ب دهید تیانجام فعال یبرا یکم

 .ابدی انیپا شده گرفتهکه با اعتبار در نظر  رود یمانتظار  موارد ریسا .افتیادامه خواهند 

اطالعات است که نه در  یطرح جامع فناور ردیانجام، قرار گ تیدر اولو دیبا یکه در سال آت یهای پروژه نیتر یدیکلاز  یکی _

 نکهیمشروط بر ا اطالعات یطرح جامع فناورشده است. وجود  دهیو اعتبارات سازمان فاوا د ها پروژهستاد بلکه در  های پروژه

 نیبه آن تدو یابیدست یبرنامه الزم برا عتاًیطباز وضع موجود و وضع مطلوب خواهد داد و  یر کلیتصو کی ردیانجام گ یخوب به

 .دیخواهد گرد میمحور تنظ-محور بلکه برنامه-بودجه نه پروژه هرساله صورت نیبد. دیخواهد گرد

ارتباط و  تیقابل دیبا یبه لحاظ فن گردد یم یداریمختلف خر یها شرکتدر بودجه از  یشنهادیپ یها سامانه هنکیبا توجه به ا _

 یموارد از مجر نیا دیقرارداد با میفراهم گردد، در تنظ گریکدی یها دادهبه  یدر خصوص دسترس ژهیو به ها سامانه نیا نیاتصال ب

 خواسته شود.

 یجد کامالً دیبا زین یسال آت های پروژه یاشاره شد که در اجرا یدینکته کل کیرداز هم به پ ایشکست پروژه مه یدر بررس _

 یکه بر حُسن انجام کار مجر یانتخاب گردد. ناظر فن یاطالعات ناظر فن یفناور یها پروژه یبرا حتماًاست که  نیگرفته شد ا

، ناظر کسب و کاربهره (یسازمان فاوا شهردار)کارفرما  نیب یمشترک یها جلسهشرفت پروژه ی. در مراحل پدیپروژه نظارت نما

 نی. ااجرا گرددکارفرما  یازهایو بر اساس ن شده نییتع ریخواهد شد تا پروژه در مس لیتشک یپروژه و ناظر فن یبردار، مجر

 است. یدیموضوع کل

اطالعات وجود داشته و  یفناور ها پروژه موقع بهکه در عدم پرداخت  یتلخ یها تجربهبا توجه به  گردد می شنهادیپ نیهمچن _

و ...شده است  ادیز های هزینهصرف  رغم یعلشدن پروژه  ییعدم اجرا ت،یفیپروژه بلکه منجر به کاهش ک ریتأخمنجر به  تنها نه

 یبرا دهش ینیب شیپ) که اعتبارات یشهردار اریاطالعات در نظر گرفته شود )در اخت یفناور های پروژه یبرا یاختصاص یصندوق

 از محل آن صندوق پرداخت گردد. 1398سال 
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 بررسی طرح پرداخت هوشمند کرایه تاکسی                              :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

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

و تاکسیرانان در مورد نظر شهروندان  افکار سنجیهمچنین در یک  ارائه شود ها آن راهکارهایی برای حل بررسی و فمختل

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

1 

و کاهش  وری بهرهافزایش 

 افزار نرمطراحی  های هزینه

ی ریکارگ بهمنبع آزاد با 

ساختار شکست محصول 

 خطی

 قرار گرفت. تأییدپس از بحث و بررسی اعضا مورد  31/2 ساز خاتمفاطمه  نامه پایان

2 

 بندی اولویت و ییشناسا

 نترنتیا یفناور یکاربردها

 شهر هوشمند سازی در ایاش

 یها کیتکن از استفاده با

 ارهیمع چند گیری تصمیم

 26/7 طفی نوریمص نامه پایان
و  موردبحثبا حضور دانشجو  تهیکم یمقرر شد موضوع در جلسه آت

 ردیقرار گ یریگ میو تصم یبررس

3 

 بندی اولویت و ییشناسا

 نترنتیا یفناور یکاربردها

 شهر هوشمند سازی در ایاش

 یها کیتکن از استفاده با

 ارهیمع چند گیری تصمیم

 9/8 مصطفی نوری نامه پایان

 یبند تیو اولو ییشناسا "صورت  به الوان پروپوزمقرر شد عن

شهر با استفاده از  یدر هوشمند ساز ایاش نترنتیا یفناور یکاربردها

 یها راه ادهی: پیمطالعه مورد اره؛یچند مع یریگ میتصم یها کیتکن

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

پروپوزال  یسیو بازنو شیرایفهرست اصالحات، نسبت به و افتیدر

شده را در اسرع وقت به مرکز  خود اقدام نموده و پروپوزال اصالح

عقد  ازجمله یمطالعات ارائه کند تا اقدامات مرتبط با مراحل بعد

 ردیمرکز مطالعات با دانشجو صورت پذ نیب یقرارداد و همکار

4 

 بندی اولویت و ییشناسا

 نترنتیا یفناور یکاربردها

 شهر هوشمند سازی در ایاش

 یها کیتکن از استفاده با

 ارهیمع چند گیری تصمیم

 17/9 مصطفی نوری نامه پایان

 ینور یمصطف یارشد آقا یکارشناس یشنهادیپروپوزال پ اتی. با کل1

 ایاش نترنتیا یفناور یکاربردها یبند تیو اولو ییشناسا "با موضوع 

 یریگ میتصم یها کینها با استفاده از تک راه ادهیپ هوشمند سازیدر 

 .موافقت شد "(شهر همدان یها راه ادهیپ ی)مطالعه مورد ارهیچند مع

 

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

 های پژوهشی کمیته تدوین اولویت

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

  "ارهیچندمع یریگ میتصم یها کیشهر با استفاده از تکن یدرهوشمندساز

در  کیو نقل و تراف حوزه حمل  یهوشمند ساز نهیمدر ز یشرکت خصوص شنیکیو ارائه اپل یهمکار شنهادیپ 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 یها تیاز مرکز فور دیبازد

 سامانه مذکور

 بررسی طرح پرداخت هوشمند کرایه تاکسی

 شهرداری همدان 1398سی بودجه سال برر

 ج ساله شهرداری همدانتدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات پن (RFP)پیشنهاد  ارائهبررسی فرم درخواست 

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

 .«محصول خطی



89 

 

 

 های شورای اسالمی شهر همدان المللی همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی و بین ارم، مرکز همایشنی: همدان، بلوار نشا

 6516649947ی: کد پست                                  08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 های شورای شهر همدان های مرکز مطالعات و پژوهش گزارش کمیته

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرسازی و معماری    کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر رعاقچیان
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی تدانشگاه بوعلی سینا/ هیئ دکتری/ معماری عراقچیان محمدرضا 1

 علمی دانشگاه بوعلی سینا/ هیئت دکتری/ شهرسازی سجاد زادهحسن  2

 علمی دانشگاه بوعلی سینا/ هیئت دکتری/ معماری مشاورمهرداد کریمی  3

 علمی دانشگاه آزاد همدان/ هیئت دکتری/ معماری ی سروشمحمدمهد 4

 علمی دانشگاه 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 دکتری/ شهرسازیدانشجو  مجید یوسفی نوید 9

 ریزی شهری شهرداری/ 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 وادگینام و نام خان *

 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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 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

_ فروردین

_ اردیبهشت

3/3 خرداد

 4/4 تیر

 22/5 مرداد

 _ شهریور

 26/7 مهر

 آبان

15/8 

22/8 

30/8 

 آذر
20/9 

28/9 

 دی

5/10 

11/10 

19/10 

 15/11 بهمن

 اسفند

4/12 

11/12 

18/12 

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

 علمی دانشگاه بوعلی سینا/ هیئت دکتری/ معماری عراقچیان محمدرضا 1

 علمی دانشگاه بوعلی سینا/ هیئت دکتری/ شهرسازی سجاد زادهحسن  2

 مشاور شهردار شهرداری/ کارشناسی ارشد مهدی مجیدی 3

 علمی دانشگاه آزاد همدان/ هیئت دکتری/ معماری ی سروشمحمدمهد 4

 علمی دانشگاه آزاد مالیر/ هیئت دکتری/ شهرسازی مهران گومه 5

 شهرداری/ مشاور شهردار دکتری/ معماری مسرورطبی  درضایحم 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

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون بدنی تربیتکارشناسی ارشد/  رضوان سلماسی 9

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

 سازمان تبلیغات اسالمی طح سه حوزویس آقای ملیحی 11

 حوزه علمیه همدان سطح سه حوزوی آقای صفری 

 یعلم ئتیهدانشگاه بوعلی سینا/  دکتری/ معماری علی تاجر 12

 شهرداری ستاد سطح سه حوزوی آقای مقدم 

 

 

برگزارشدهجلسات  ذیل کمیته یها کارگروه   

10/8  شهرسازی و معماری اسالمی 

18/12  

 

 های ذیل کمیته کارگروه

 کارگروه شهرسازی و معماری اسالمی

 اعضای کارگروه

 جلسات کارگروهگزارش 
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 های پژوهشی شهرسازی و معماری اولویت

 شهری یباسازیزسند راهبردی  هیته .1

 بازآفرینی محالت مسکونی بندی اولویت .2

 جامع پیاده مداری شهر طرح .3

 پایدار شهر .4

 هوشمند شهر .5

 با طراحی در شهر همدان یها حوزهضوابط شهرسازی و معماری خاص برای  بندی اولویت .6

 پدافندی های روش ندیب اولویت .7

 مدیریت بحران های روش بندی اولویت .8

 در شهر یآور تاب یبند تیاولو .9

 یا هیحاشبرای ساماندهی مناطق  بندی اولویت .10

 محرک توسعه در شهر های پروژه فیتعر .11

 فعالیتی در محدوده و حریم شهر یها کانونحوزه و  یابی مکانو  سنجی امکان .12

 در توسعه پایدار آتی شهر یریگ بهره منظور بهالگوهای سنتی معمارانه و شهرسازانه همدان  یمعاصر ساز .13

 حقوقی مترتب بر تغییرات مستمر ضوابط معمارانه و شهرسازانه شهر همدان یبررس .14

 شهری های پروژهاقتصادی  یابیارز .15

 ی توسعه شهری همدانها طرح یریپذ تحققافزایش  منظور به (TDRالگوی )نظام( انتقال حق توسعه ) یساز ادهیپ سنجی امکان. 15

 جدید ارزشمند شهری های نشانه یابی مکانشهری با هدف  یها نشانهجامع موضوعی نمادها و  طرح .16

 و ارائه الگوهای معماری متنوع کاروان و ... هتل پانسیون، هتل آپارتمان، هتل ،متل الگوهای اقامتی موقت گردشگری مانند هتل، یابی مکانو  سنجی امکان .17
 

 

 

 

 

 های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

3/3 

 دستور جلسه:

تدوین ضوابط شهرسازی و الگوی رشد و گسترش شهری با تأکید بر حفاظت از باغات »بررسی طرح پژوهشی با عنوان . 1

 .«شهری

 :ها پیشنهاد

 "گسترش شهری با تأکید بر حفاظت از باغات شهریتدوین ضوابط شهرسازی و الگوی رشد و "طرح پژوهشی با عنوان . 1

 مورد موافقت اعضا واقع نشد. یپس از بحث و بررس

4/4 

 دستور جلسه:

تبیین اصول ارتقا زیست پذیری شهری در راستای تحقق شهر سبز؛ مطالعه »بررسی طرح پیشنهادی رساله دکتری با عنوان  .1

 ؛«موردی منطقه یک شهر همدان

های غیررسمی در راستای تحقق بخشی سازمان فضای شهر  بازآفرینی سکونتگاه»وهشی پیشنهادی با عنوان بررسی طرح پژ. 2

 .«همدان؛ نمونه موردی کوی ولیعصر

 :ها پیشنهاد

تبیین اصول ارتقا زیست پذیری شهری در راستای تحقق شهر سبز؛ مطالعه "در خصوص طرح پیشنهادی رساله دکتری  .1

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

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

به مجری طرح عودت داده شود تا پس از اعمال اصالحات مدنظر  تهیکم یاعضا یپس از بحث و بررس "موردی کوی ولیعصر

 .قرار گیرد یجلسه( مجدداً موردبررس عضاء کمیته )مندرج در صورتا

22/5 

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

 :ها پیشنهاد

ی به جلسه ی شورای شهر، شهرداری و دوره قبل مرکز موردبررسی قرار گرفت و برای تدوین نهایشنهادیپهای  . 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

 :ها پیشنهاد

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

در خصوص  یریگ میارائه شود و تصم یجهت طراح یشنهادیپ یانجام مطالعات توسط مشاور، محورها مقرر شد پس از .1-1

 یها مرکز مطالعات و پژوهش یمعمار و  یشهرساز تهیکم نیجلسات مشترک ب لیپس از تشک و تعداد آن یطراح یها حوزه

 ؛خواهد بود یصتخص یها تهیهمدان به عهده کارفرما و کم یشورا و شهردار

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

توسط  یشده در فصول قبل انجام یها یمحدوده 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 یها سکونتگاه ینیبازآفر"با موضوع  یمحمد یآقا یطرح پژوهش شده انجاماصالحات  یبررس. 1

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

 ی.و معمار یحوزه شهرساز یپژوهش یها تیاولو یادامه بررس .2

 :ها پیشنهاد

سازمان  یتحقق بخش یراستا در یررسمیغ یها سکونتگاه ینیبازآفر"ان با عنو یطرح پژوهش شده اصالح لیمقرر شد فا .1

 موضوع به جلسه بعد موکول شد. یارسال و بررس تهیکم یاعضا یبرا"(عصریول ی: کوموردمطالعه)نمونه  شهر همدان یفضا

 قرار گرفت: تهیکم یاعضا دیمورد تائ لیبه شرح ذ یپژوهش های اولویتموارد فوق، سه مورد از  بندی جمعبا  .2

 ؛یشهر زیباسازی یسند راهبرد هیته_

 ؛یمحالت مسکون ینیبازآفر بندی اولویت _

 شهر. یمدار یادهپاصالح طرح جامع _

22/8 

 های پژوهشی حوزه شهرسازی و معماری اولویت بندی جمعادامه بررسی و            :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 تدوین شد. بندی و جمع ندب 15های پژوهشی کمیته در  . اولویت1
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30/8 

 :دستور جلسه

 ییروستا های سکونتگاهالحاق و ا دغام  ندیعوامل و فرآ لیتحل"موضوع با  یارشد خانم جعفر یپروپوزال کارشناس یبررس. 1

 "آباد حسن ،آباد قاسم ،آباد یعل یروستاها یدر محدوده شهر همدان نمونه مورد

 یتحقق بخش یدر راستا یررسمیغ های سکونتگاه ینیبازآفر"با موضوع  یمحمد یآقا یطرح پژوهش یینها شیرایو یبررس .2

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

 :ها پیشنهاد

در محدوده شهر همدان  ییروستا های سکونتگاهدغام الحاق و ا ندیعوامل و فرآ لیتحل"ارشد با عنوان  ی. پروپوزال کارشناس1

 مجدداًقرار گرفت و مقرر شد پس از اعمال اصالحات  موردبررسی "آباد حسن ،آباد قاسم، آباد یعل یروستاها یردنمونه مو

 .ردیقرار گ موردبررسی تهیدر کم

شهر همدان )نمونه  یسازمان فضا یتحقق بخش یدر راستا یررسمیغ های سکونتگاه ینیبازآفر" با عنوان ی. طرح پژوهش2

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

 ابد؛یطرح کاهش  یشنهادیمبلغ پ_

اسپانسر همراه، در  عنوان بهو ...  یاستاندار ،یفرماندار ،یاداره راه و شهرساز ازجمله یدولت یها از ارگان یکیشد  شنهادپی_

 .ندیرا تقبل نما نهی% هز50شود و  نییطرح تع نیا

 .ابدیحضور  یدر جلسه بعد یمحمد یه آقاپروپوزال همرا کننده یمتنظ_

20/9 

 :دستور جلسه

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

 :ها پیشنهاد

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

 افقت واقع شد.اصالحات مورد مو اعمال

28/9 

 :دستور جلسه

 ی؛پروژه بلوار ارم جهت انعکاس به شهردار دیبازد ها پیشنهاد بندی جمعو  یبررس. 1

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

 :ها پیشنهاد

 یتاًنهاقرار گرفت و  یو بررس موردبحث "یپروژه بلوار ارم جهت انعکاس به شهردار دیزدبا ها پیشنهاد بندی جمعو  یبررس" .1

 ؛بند ارائه شد 21در  ها پیشنهاد

 "یو معمار یاز ضوابط شهرساز ییاصالح بندها شنهادیدر خصوص پ یو معمار یمعاونت شهرساز یدرخواست مشورت ". 2 

 رائه شد.بند ا 3در  ها پیشنهادقرار گرفت و  موردبررسی
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 :دستور جلسه

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

 یمعمار

 :ها پیشنهاد

و  یاز ضوابط شهرساز ییاصالح بندها شنهادیدر خصوص پ یو معمار یمعاونت شهرساز یدرخواست مشورت یادامه بررس _

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

را در  نگیاحداث پارک نکهیا یجا بهها  ساختمان یشد تمام شنهادی، پ14در باغات ماده  وساز ساخت. در خصوص موضوع 1

 2 صورت بهو خشک شدن درختان را به دنبال داشته باشد، احداث بنا  نیزهکش زم شه،یشود که مباحث قطع ر جادیا نیرزمیز

 انجام شود. لوتیپ یطبقه بر رو

 مصوب شد: لیذ ها پیشنهادباغات  دیوارکشی. در خصوص 2

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

 المقدور یحت ت،یو حفظ محرم تیاشراف جادیاز ا یریمتر باشد تا ضمن جلوگ 2.20از  تر مرتفع. ارتفاع به نسبت معبر 2-2

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

 موردبررسی تر یقدق یشد در جلسات آت شنهادیهستند پ ضی% در تعر40از  شیمعابر ب یکه در بعض ی. در خصوص امالک3

 .ردیقرار گ

در شأن  یو احداث الب ها هبچ یباز یفضا منظور به% 5شد تا  شنهادیدر طبقه همکف، پ ها یمشاع انبار ی. در خصوص فضا4

 .است، مجاز دسترس یرقابلغواحدها 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

مصوب شده  یبه لحاظ قانون ها آن میحر که ییها شد سازمان شنهادیو اداره اطالعات پ یفرهنگ راثیم میدر خصوص حرا .7

 کند. دایپ میمورد تعم نیاست به ا
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 :دستور جلسه

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

 ی؛معمار

 تهیکم یپروژه با حضور شهردار و اعضا نیو ارائه نقطه نظرات در ااز پروژه بلوار ارم  دیبازد یبررس تیبا محور اندیشی هم .2

 ی.و عمران یفن

 :ها پیشنهاد

در خصوص  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

 ص موضوع اتاقک آسانسور مقرر شد:در خصو یطراح _

 معمارانه لحاظ شده باشد. یاتسیتأس ،یا سازهو  یفن اتیطرح در زمان پروانه ارائه شده باشد و جزئ _

 برسد. دارانیموضوع بام سبز به اطالع خر زمان فروشنشده باشد و در  فروش یشپفروش  شیآپارتمان  _

 نظارت داشته باشد. اتیخصوص جزئدر  حتماًبام سبز  نهیمتخصص مربوطه در زم _

 مقرر شد: است ی% طول مجاز پالک در دست طراح60از  شیکه طول استقرار پالک مجاور ب ی. در خصوص مصوبه اضالع2

 میمستق تیبا مسئول)پالک مجاور  یکه طول استقرار بنا یمصوبه نوشته شود: در اضالع یمتن اصالح ناًیع شود می شنهادیپ -

طول اشغال ضلع  توان یم ؛است یاز طول مجاز پالک در دست طراح شی( بشانیا تأییدو  یاظر و با گواهمهندس طراح و ن

و  یسطح اشغال مجاز پالک در دست طراح نکهینمود مشروط به ا بینی پیش هی( پالک همسایمذکور را تا حد ساخت )بنا

 باشد. تخریب یرقابلغو  ساز تازهمجاور  یگردد، ضمناً بنا تیرعا

 نیاز پروژه بلوار ارم و ارائه نقطه نظرات در ا دیبازد یبررس تیبا محور اندیشی هم "در خصوص دستور کار دوم با موضوع  -

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

 .ابندیحضور  شتریب حاتیارائه توض جهت یکمنطقه  ریمد یه آتجلس درو  ندینما یو معمار یشهرساز تهیکم

19/10 

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

 :ها پیشنهاد

 ریمقرر شد مد گرفت وو کارشناسان طرح در دستور کار قرار  کیمنطقه  ریمد حاتیپروژه بلوار ارم و ارائه توض ی. بررس1

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

 .ابندیحضور  یهفته آت
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 98سال  یشنهادیبودجه پ یبررس                                   :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

مورد  19در  یتخصص ها پیشنهادبند و  27در  یعموم ها پیشنهاددر دستور کار قرار گرفت و  98 یشنهادیپبودجه  ی. بررس1

 و ارائه شد. یبند دسته

4/12 

 :دستور جلسه

 ؛یشهر داریترجمه کتاب توسعه پا یینها شیرایو یبررس. 1

 ؛نه به شهر همدانچهارگا یادغام روستاها ایالحاق  سنجی امکانبا 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

 :ها پیشنهاد

 و مقر شد:اعضا قرار گرفت  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 -

 ؛ارها و اشکال داخل متن ترجمه شودال اضافه شود و نمودکانواع فهرست نمودارها و اش -

 ؛ارائه گردد یرسم نیارجاعات داخل متن بر طبق قوان -

 شود و بر اساس ضوابط کار شود. کسانی( ها فونتبودن  ظیغل ای رنگ کمو  ها فونتاندازه  ،ی)اشکاالت نگارش ها فونت -

 

 

اعضا قرار  یو بررس موردبحثچهارگانه به شهر همدان  یادغام روستاها ایالحاق  سنجی امکانبا موضوع  یطرح پژوهش .2

 گرفت و مقرر شد:

را  یانجام کار را به لحاظ ادار ییتوانا یشود که فرد متقاض یریگیپ ییتوسط امور اجرا پژوهشگر با ضوابط مرکز یهماهنگ _

 ؛استمرکز  ییدارد و بر عهده امور اجرا

مسئول  یو ادارات دولت ها سازمان یتمام یمشاور طرح جامع شهر با همکار نکهیموضوع نظر به ا تیبر اهم تأکیدضمن  _

و از دستور  یموضوع رأساً توسط مشاور بررس دیگرد شنهادیپ است هیحاش یروستاهاو اعالم نظر در خصوص شهر و  یطراح

 ؛دشخارج  تهیکم نیکار ا

انجام دهند  یقیبه شهر تحق دهیچسب ای شده ادغام یروستاها رامونیدارد راجع به موضوعات پ لیپژوهشگر تما که درصورتی _

 ؛باشند یماز ادغام  ینب وجوه ناشاز ادغام در تمام جوا یناش شناسی آسیب تهیکم شنهادیپ

 د.شواستفاده  یازموردن ها تخصص یاز تمام چنینی ینادر مطالعات  گردد می تأکیدضمناً  _
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قرار گرفت و  یو بررس موردبحث یو باغ یزراع یاراض یکاربر رییو تغ یبا موضوع رشد هوشمند شهر ی. پروپوزال دکتر3

نگرش و  شود یم شنهادیپ است لیهمدان در حوزه باغات موارد ذ یاز طرف شهردار یمعضل اصل که اینبا توجه به  مقرر شد

 ارائه شود: میو جهت اخذ تصم مین موارد تنظیا یو پروپوزال بر مبنا نامه پایان کردیرو

 ؛در باغات یدار نگهضوابط حفظ و  میتنظ -

 ؛(میدر باغات )محدوده و حر وساز ساخت منظور بهضوابط  میتنظ -

 ؛افزوده ارزش جادیباغات با ا یدار نگهحفظ و  یها هرا -

 ؛در منطقه همدان یبرند ساز -

 ؛یزراع های ینزمباغات و  شیاپکنترل هوشمند  -

 ؛گذاری سرمایهو  یو اجتماع یاقتصاد یها مشوق -

 ؛گذاری سرمایه های بسته نییتع -

 .باغات جادیا سنجی امکانضوابط و  نییتع -

 

قرار  یو بررس موردبحث( زجی)د عصریول یمحله فرودست شهر ینیبا موضوع بازآفر یطرح پژوهش ییانه 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 نشده تنظیمطرح  یبرا یفاهدا گونه هیچ -

 ؛نشده است دهید یمشارکت مردم اتیدر فرض -

مشکالت و  یدارا منطقه نیو ا ابانیخ نیا که درحالیاست  یپروپوزال عمده توجه به موضوع در مباحث کالبد نیدر ا -

 ؛است زین یو اقتصاد یمعضالت اجتماع

 خارج شد. تهیعنوان از دستور کار کم رییه و تغجلس نیدر چند یو بررس شده اشارهبا توجه به موارد  -

11/12 

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

 :ها پیشنهاد

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

 ؛دیدر شهر و معابر اطراف توجه نما شده اشاره بلوارهاینسبت به اثرات  یت شهردارمشاور و دفتر مطالعا _

 ؛شود فیتعر انداز چشم یبر مبنا یا توسعه یها طرحاشاره شود و  یآت انداز چشم شده اشاره یبلوارها یبرا _

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

 ؛دیحق انتقال توسعه را ارائه نما شنهادیپ یقرار دارند شهردار ضیدر تعر ها آن% 100که  یامالک یبرا دنمو شنهادیپ تهیکم _

 فیتعر یدر بازه زمان گردد میارائه  یکه از طرف شهردار بلوارها نیا یبرا یا توسعه یها طرح ینمود برا شنهادیپ تهیکم _

 ؛گردد

 .دینما یاتیعمل یاجرائ یها طرحهمزمان با  یفیو تخف یقیتشو یها طرح یمقرر شد شهردار _
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18/12 

 :دستور جلسه

 ؛شهر دوستدار کودک رامونیمباحث پ یبررس. 1

 .ها راه ادهیپ یابینحوه ارز .2

 :ها پیشنهاد

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

 یو منظر، سازمان فرهنگ مایمرتبط، سازمان س یها، نهادها ن   سازمااز  یشهر دوستدار کودک افراد گذاری یاستس یبه شورا _

 و کارشناسان مدعو اضافه شود. یو هنر

و  ها راه ادهیپ های یژگیوو  طیشرا رامونیاز طرف دکتر گومه پ یگزارش مبسوط ها راه ادهیپ یابینحوه ارز در خصوص .2

 و مقرر شد: دیآن مطرح گرد یاستانداردها

ارائه  یشهر رانیشهر و مد یاسالم یشورا یبا حضور اعضا یا جلسهشد گزارش در  شنهادیو پ شود تر یلتکمگزارش  نیا _

 گردد.
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 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 اسالمپورشیما 

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

یته )مندرج در شود تا پس از اعمال اصالحات مدنظر اعضاء کم

 .قرار گیرد یجلسه( مجدداً موردبررس صورت

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

4 

 یها سکونتگاه ینیبازآفر

حقق ت یراستا در یررسمیغ

شهر  یسازمان فضا یبخش

 ی: کوموردمطالعه)نمونه  همدان

 (عصریول

طرح 

 پژوهشی
 15/8 محمدعلی محمدی

 یارسال و بررس تهیکم یاعضا یابرطرح  شده اصالح لیمقرر شد فا

 موضوع به جلسه بعد موکول شد.

 

 

 

5 

الحاق و  ندیعوامل و فرآ لیتحل

 ییروستا های سکونتگاهدغام ا

دان نمونه در محدوده شهر هم

، آباد یعل یروستاها یمورد

 آباد حسن ،آباد قاسم

 30/8 مرجان جعفری نامه پایان

قرار  موردبررسی تهیدر کم مجدداًمقرر شد پس از اعمال اصالحات 

 .ردیگ

 

 

 

 های دکتری بررسی شده در کمیته های پژوهشی و رساله ها، طرح نامه پایان
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6 

 های سکونتگاه 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_

اداره راه و  ازجمله یدولت یها از ارگان یکیشد  شنهادپی_

اسپانسر همراه، در  عنوان بهو ...  یاستاندار ،یفرماندار ،یشهرساز

 ؛ندیرا تقبل نما نهی% هز50شود و  نییطرح تع نیا

حضور  یدر جلسه بعد یمحمد یپروپوزال همراه آقا کننده یمنظت_

 .ابدی

7 

 ایالحاق  سنجی امکانموضوع 

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 _

را دارد و  یانجام کار را به لحاظ ادار ییتوانا یشود که فرد متقاض

 ؛استمرکز  ییبر عهده امور اجرا

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

و اعالم  یمسئول طراح یو ادارات دولت ها سازمان یتمام یبا همکار

 دیگرد هادشنیپ است هیحاش ینظر در خصوص شهر و روستاها

خارج  تهیکم نیو از دستور کار ا یموضوع رأساً توسط مشاور بررس

 د؛یگرد

 رامونیدارد راجع به موضوعات پ لیپژوهشگر تما که درصورتی _

 شنهادیانجام دهند پ یقیبه شهر تحق دهیچسب ای شده ادغام یروستاها

از  یاز ادغام در تمام جوانب وجوه ناش یناش شناسی آسیب تهیکم

 ؛باشند یمم ادغا

 ها تخصص یاز تمام چنینی ینادر مطالعات  گردد می تأکیدضمناً  _

 استفاده گردد. یازموردن

8 
 رییو تغ یرشد هوشمند شهر

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

معضل  که اینبا توجه به  قرار گرفت و مقرر شد یو بررس موردبحث

 است لیهمدان در حوزه باغات موارد ذ یاز طرف شهردار یاصل

 یو پروپوزال بر مبنا نامه پایان کردینگرش و رو شود یم شنهادیپ

 ارائه شود: میو جهت اخذ تصم یمتنظ یرزموارد 

 در باغات؛ یدار نگهضوابط حفظ و  میتنظ -

 (؛میدر باغات )محدوده و حر وساز ساخت منظور بهضوابط  میتنظ -

 ؛افزوده ارزش جادیباغات با ا یدار نگهحفظ و  یها راه -

 در منطقه همدان؛ یبرند ساز -

 ؛یزراع های زمینباغات و  شیاپکنترل هوشمند  -

 ؛گذاری سرمایهو  یو اجتماع یاقتصاد های مشوق -

 ؛گذاری سرمایه های بسته نییتع -

 باغات. جادیا سنجی امکانضوابط و  نییتع -
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9 
 یمحله فرودست شهر ینیبازآفر

 زجی)د صرعیول

طرح 

 پژوهشی
 4/12 محمدعلی محمدی

 مقرر شد: یحث و بررسپس از ب

 ینیشرح خدمات سازمان عمران و بازآفر یبر مبنا دیپروپوزال جد -

 گردد؛ نیتدو یشهر

 یاست الزم است معرف دهینگرد یاسپانسر مورد درخواست معرف -

 گردد؛

 است؛ نشده تنظیمطرح  یبرا یاهداف گونه هیچ -

 نشده است؛ دهید یمشارکت مردم اتیدر فرض -

است  یپروپوزال عمده توجه به موضوع در مباحث کالبد نیدر ا -

مشکالت و معضالت  یدارا منطقه نیو ا ابانیخ نیا که درحالی

 ؛است زین یو اقتصاد یاجتماع

 رییجلسه و تغ نیدر چند یو بررس شده اشارهبا توجه به موارد  -

 ارج شد.خ تهیعنوان از دستور کار کم
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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

 یفرجدکتر  یترجمه آقا "یشهر داریتوسعه پا"کتاب با موضوع  یبررس

 های پژوهشی کمیته     تدوین اولویت

شهرهمدان  یسازمان فضا یتحقق بخش یدرراستا یررسمیغ یها سکونتگاه ینیبازافر"با موضوع  یمحمد یآقا یطرح پژوهش

 "(عصریول ینمونه مورد مطالعه: کو)

 یها الحاق و ا دغام سکونتگاه ندیعوامل و فرآ لیتحل"موضوع با  یارشد خانم جعفر یپروپوزال کارشناس یبررس

 "آباد حسن آباد، قاسم آباد، یعل یروستاها یدر محدوده شهر همدان نمونه مورد ییروستا

 «بازار یخیمت بافت تاراصالح شرح خدمات طرح جامع و مر»با موضوع  یبررسی نامه شهردار

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

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

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

 چهارگانه به شهر همدان یادغام روستاها ایالحاق  یبا موضوع امکان سنج 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 یژوهشطرح پ یینها شیرایو یررسب

 شهرداری همدان 98بررسی بودجه سال 

 .راه ها ادهیپ یابینحوه ارزبررسی 

 و دانشگاه هیبعثت، فاطم یبلوارها ضیطرح تعر یبررس
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ری  اقتصادی، مالی و سرماهی   کمیته   گذا

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: آاقی  قراباغی
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 شورای شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد/ مدیریت مالی حسین قراباغی 1

 ی شهر/ دبیر کمیسیونشورا کارشناسی ارشد/ مالی امیرحسین حسینی 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت / اقتصاددکتری علی دادوند 3

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت / اقتصاددکتری هوشنگ حیدریان 4

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت گذاری / سرمایهدکتری مصطفی رضایی راد 5

 کارشناس دانشگاه بوعلی/ کارشناسی ارشد/ اقتصاد حامد صادقی 6

 اداره آبفا/ کارشناس اقتصاد/ دانشجوی دکتری انیه ثمریه 7

 و اقتصادی شهرداری/ معاون مالی مدیریت بازرگانی/ کارشناسی ارشد مجید درویشی 8

 گذاری شهرداری/ ریاست سازمان سرمایه کارشناسی/ حسابداری انیحاجمهران  9

 

 

 18/11 15/11 8/10 1/10 24/9 10/9 26/8 15/5 8/5 3/5 نام و نام خانوادگی *

           حسین قراباغی 1

           امیرحسین حسینی 2

 علی دادوند 3
          

           هوشنگ حیدریان 4

 مصطفی رضایی راد 5
          

 حامد صادقی 6
          

           هانیه ثمری 7

           مجید درویشی 8

           انیحاجمهران  9

 

 

 اعضای کمیته

 حضور و غیاب اساتید
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 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 _ فروردین

 _ اردیبهشت

 _ خرداد

 _ تیر

 مرداد

3/5 

8/5 

15/5 

 _ شهریور

 _ مهر

 26/8 آبان

 آذر
10/9 

24/9 

 دی
1/10 

8/10 

 بهمن
15/11 

18/11 

 _ اسفند

 گزارش جلسات
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ری  سرماهیژپوهشی کمیته اقتصادی و  اهی اولویت  گذا

 ؛منابع درآمد پایدار برای شهرداری تأمیناز قوانین و مقررات در جهت  گیری بهرهشناسایی و ارائه راهکارهای . 1

 ؛بررسی راهکارهای تهیه طرح محله بندی حریم شهر و باغات همدان در جهت تعیین ارزش محاسباتی. 2

 ؛شهرداری های هزینهطالعه تطبیقی ساختار اقتصادی شهر همدان با نحوه درآمدها و م. 3

 ؛مالی تأمینمنابع درآمدی جایگزین شهرداری با تمرکز بر ابزارهای جدید  تأمین های روش .4

 ؛عوارض شهری موقع بهارائه مدل بازاریابی اجتماعی در راستای اخذ  .5

 ؛در شهرداری همدان گذاری سرمایهارائه مدل فرایندی جذب  .6

های شهرسازی، عمرانی،  خدمات شهری در حوزه شده تمام، تحلیل و مقایسه تطبیقی داخلی و خارجی قیمت یریگ اندازه .7

 ؛ه راهکارهای اقتصادی مناسبو ... و ارائ ونقل حمل

 .مالی خدمات شهری های صورتتحلیل اقتصادی و مدیریتی  .8

 

 های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه سهتاریخ جل

3/5 

 بررسی موضوعات جاری کمیته                                    دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

ضرورت  . با توجه به وجود معاونتی مرتبط با اهداف این کمیته در شهرداری همدان )معاونت مالی و اقتصادی( و با عنایت به1

عنوان عضو کمیته در جلسات  همدان، مقرر شد معاون مالی و اقتصادی شهردار به برقراری ارتباط مؤثر این کمیته با شهرداری

ها و مصوبات کمیته مالی و اقتصادی در مدیریت شهری باشیم؛ همچنین  باشد تا شاهد عملیاتی شدن خروجی حضورداشته

خصص و تجارب مرتبط پیشنهاد شد حسب موضوع دستور جلسه، کارشناسانی از معاونت مالی و اقتصادی شهرداری با ت

 ؛عنوان میهمان به جلسات دعوت شوند به

 ؛شنبه در مرکز مطالعات برگزار شودروزهای دو 18ساعت  رأس. مقرر شد جلسات کمیته مالی و اقتصادی مرکز مطالعات 2

مقرر شد در  در مرکز مطالعات شورای شهر همدان،« نامه گنجاحداث جاده برگشت ». با توجه به بررسی کارشناسی پیشنهاد 3

 یونقل ونقل مرکز مطالعات، ابعاد اقتصادی و حمل کارگروهی متشکل از اعضای کمیته مالی و اقتصادی و اعضای کمیته حمل

 همدان شهر شورای صحن به نهایی گیری¬اتخاذشده جهت اعمال تصمیم میماتقرار گیرد و نتایج و تص یموردبررسموضوع 

 رجاع شود.ا

8/5 

 بررسی موضوعات جاری کمیته                                              دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

ضرورت و  االمکان رویکرد حاکم بر کمیته تصمیم محوری باشد و تنها بنا به . با توجه مباحث مطروحه مقرر شد: حتی1

 ؛های شهرداری پرداخته شود ا و طرحه صورت موردی به بررسی پروژه به

به ترتیب با محوریت و « حسابرسی و دفترچه عوارض»و « بازاریابی»، «وبودجه برنامه»د ذیل این کمیته سه کارگروه . مقرر ش2

 ؛راد و حیدریان تشکیل شوند رضائی مدیریت دکتر دادوند،

جامع  های مالی و اقتصادی طرح . مقرر شد در جلسه آتی با دعوت از معاون شهرسازی و معماری شهرداری همدان، پیوست3

 ؛قرار گیرد یموردبررسشهر همدان  در حال بازنگری

اعضاء کمیته  ازی. مقرر شد بودجه سال جاری شهرداری همدان، مستندات مربوط به شهرداری اصفهان و سایر اسناد موردن4

 توسط مرکز مطالعات در اختیار ایشان قرار داده شود.

 1397شرح جلسات 
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 شهر همدان یطرح جامع در حال بازنگر یو اقتصاد یمال های یوستپ یبررس            :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 ؛برگزار شود 18ساعت  رأس، 29/5/97مورخ  ندهیدر دو هفته آ ی. مقرر شد جلسه بعد1

 ؛شهر ارائه شود ینظر به شورا جهت اعمال ته،یکم نیشده توسط کارشناسان در ا نظرات ارائه یبند . مقرر شد جمع2

که با حضور  یا در جلسه تهیکم نیچند نفر از کارشناسان ا ،یو اقتصاد یمال تهیکم یالم نظرات کارشناس. مقرر شد جهت اع3

 ؛ابندیحضور  شود؛ یبرگزار م یآت یها مشاور طرح جامع در هفته

نظرات امکان استفاده و اعمال از  ،یجهت بررس یو اقتصاد یمال تهیطرح جامع و ارائه آن به کم نی. مقرر شد بعد از تدو4

 باشد. یکارشناسان همچنان به قوت خود باق

26/8 

 یپژوهش های اولویت ندویت                                             دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 تهیکم یاعضا یشنهادیو نظرات پ یشهر، شهردار یشورا یشنهادیپ یپژوهش یها تیاولو ریسا ی. مقرر شد در جلسه آت1

 د.شو یبررس

10/9 

 یپژوهش های اولویت ندویت                                             دستور جلسه:

 :ها پیشنهاد

 همدان پرداخته شود. یدر شهردار یبه موضوع اقتصاد مقاومت ی. مقرر شد در جلسات آت1

24/9 

 همدان یردر شهردا یاقتصاد مقاومت یمبان یبررس                       :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

استخراج و در  یاقتصاد مقاومت قیو مصاد یبررس تهیدر کم 98سال  یبخشنامه بودجه شهردار ی. مقرر شد در جلسات آت1

 لحاظ شود. یشهردار 98سال  یشنهادیبودجه پ

1/10 

 نهمدا یبه شهردار ها یشهردارسازمان  یبخشنامه بودجه ابالغ یبررس           :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

توسط  شده نییتع های اولویتمرتبط با  یشود و بندها یبررس یشهردار 98بخشنامه بودجه سال  ی. در جلسه بعد فصول بعد1

 .شود یبررس یشهردار 98جهت مطابقت با بودجه سال  تهیکم
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 همدان یشهرداربه  ها یشهردارسازمان  یبخشنامه بودجه ابالغ یبررس               :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 ؛در خصوص بودجه دعوت شود دیاسات سؤاالتجهت پاسخ به ابهامات و  زین یجعفر یاز آقا ی. مقرر شد در جلسات بعد1

اضافه  یکل یها استیدر صورت لزوم به س تهیاعضا با نظر مساعد کم یشنهادیپ ییاجرا یو راهبردها یها استی. مقرر شد س2

 ؛شود

از  شده یینتع یها استیبا توجه به س تهیکم نیشهر، در ا یهمدان به شورا یشهردار 98بودجه سال  میبا تقد. مقرر شد 3

 یاعضا اریدر اخت زیهمدان ن یشهردار 97بودجه سال  نیهمچن ردیقرار گ موردبررسی ها یبخشنامه بودجه سازمان شهردار

 .ردیقرار گ تهیکم

15/11 

 همدان یشهردار 98سال  یشنهادیبودجه پ حهیال یبررس                     :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 ؛شود یمطرح و بررس یاقتصاد ونیسیبا کم یقیدر جلسه تلف تهیکم ینظرات اعضا ی. در جلسه بعد1

 و بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی بودجه به جلسه آتی موکول شد. موردبحث 98. بودجه سال 2

18/11 

 همدان یشهردار 98سال  یشنهادیبودجه پ حهیال یبررس                  :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 زیر ارائه شد: ها پیشنهادبررسی و  98. بودجه سال 1

منابع  شیدر افزا شود یم شنهادیتطابق ندارد. پ یاقتصاد یها تیبا واقع یدرآمد شهردار شیافزا زانیم رسد می. به نظر 1 

 ؛یردقرار گبودجه مصوب سال گذشته مبنا  یجا بهشده سال گذشته بودجه محقق  یشهردار

و الزاماً  استبودجه  نیتدو تیو شفاف یانضباط مال تیمذکور حاکم یاقتصاد طیبودجه با شرا یراه جهت کسر نی. بهتر2 

 98الت منابع تنها در سال ح نیتر نانهیب در خوش رایاست؛ ز گذار هیسرما شیو افزا نهیهز تیریبر مد یمبن ینیآفر تحول شرفتیپ

و در بودجه  ابدی شیافزا یگذار هیبخش سرما دیبا یرکود اقتصاد یفعل طیتوجه به شرا بادارد و  یکفاف مصارف در شهردار

 شود. دهیالزامات آن د

 شیو افزا ها نهیهز تیریمد بلندمدت یها کردن پروژه ییجهت اجرا 98بودجه  یکل استیس نکهی. با توجه به ا3 

اقتصاد  یکه منجر به رکود تورم ها میو تحر یاقتصاد طیو با توجه به شرا است ونقل حمل یها و توسعه شبکه یگذار هیماسر

 توجه شود. شتریمقوله ب نیبه ا شود یم شنهادیپ ؛آید یمملموس به نظر  یکشور شده هم در بخش مسکن اقتصاد شهر

تحقق کامل بودجه، اهداف  ایشود که آ یاست بررس یلذا ضرور است؛ یشهر تیریبودجه جهت تحقق برنامه مد مسلماً.4

الزم است  ،یگر یتصد یها تیفعال یساز دولت در کوچک یداتتأکبه  با توجه. سازد یممحقق  را یشهر تیریبرنامه مد

 المقدور یحت دیجد یها پروژه فیو تعر جادیمعوقه باشد و از ا ونید بازپرداختو  تمام مهین یها با پروژه یبند بودجه تیاولو

 اجتناب شود
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از موارد  یکی تواند یم یبخش خصوص یگذار هیو توجه به سرما یتوجه به گردشگر یکنون ژهیو یاقتصاد طی. در شرا6

 پرداخته شود؛ شتریمهم ب نیبه ا شود یم شنهادیباشد که در بودجه به آن توجه نشده است؛ پ یدرآمد شهردار

از رکود و از عوامل  وساز ساختاز موانع خروج بازار  یکی تواند یمسکن در شهرها معوارض از سازندگان  افتی. در7 

 یجا بهاتخاذ شود که  یبیاست که اگر ترت یدر حال نیباشد. ا یفعل یساخت مسکن در مقطع زمان یسازندگان برا یزگیانگ یب

همان عوارض  ای یدر قالب شارژ شهر داریپا و در شکل یجتدر به ها نهیهز نیاداره شهر از ساخت مسکن، ا یها نهیهز ینتأم

 شود هم به نفع شهر خواهد بود و هم به نفع شهروندان؛ افتیسکونت در شهر از شهروندان در

 ماهه شش یدر بررس تمام مهین یعمران یها پروژه رایشود؛ ز نییبا درصد تع دیبا یعمران تمام مهین یها پروژه یبند تی. اولو8 

درصد شروع و به  90از  یبند برنامه زمان یبند تیاولو دیدرصد وجود دارد؛ لذا با 90درصد تا  10از  97ل بودجه سا غیاول تفر

 شد؛درصد و... با 70درصد و  80

ها آغاز نشده است و همان  پروژه نیدرصد از عناو 60مشاهده شد که  98بودجه سال  غیماهه اول تفر شش ی. در بررس9 

 شود؛ یها بررس علت عدم شروع پروژه دیعد منظور شود بلکه باسال ب یبرا دیها نبا پروژه

لذا  ؛است شتریب اریبس ینسبت به بودجه جار یانحراف در بودجه عمران زانیم دهد یگذشته نشان م های سالبودجه  ی. بررس10

 شود. تیدو حوزه رعا نیدر ا نهیهز نیتناسب ب شود یم شنهادیپ

وجود  ها نهیدرآمد و هز یدر رقم کل یبه بازنگر ازی( ن96ماهه سال  4و  97ماهه سال  8به درصد تحقق بودجه ) با توجه. 11

و متمم( و بر  هینسبت به بودجه اصالح یآن و عملکرد منف نییبه درصد تحقق پا با توجه) لیکه درآمدها تعد یمعن نیدارد. بد

 ست(؛ا Overestimateبودجه  اصطالحاًشود. ) لیتعد زین ها نهیاساس آن، هز

است  نیا شنهادیشود )پ یجامعه واقع یبر درآمد عموم یمبتن یتا درآمدها کند یم جابیحاکم بر کشور ا ی. رکود اقتصاد12

 شود(؛ نییکه حداکثر برابر عملکرد سال گذشته تع

ذب منابع منوط به ج دیجد یها آغاز پروژه شود یم شنهادی، پ98در سال  ی. با توجه امکان محقق نشدن بودجه شهردار13

 باشد؛

 و حذف شوند؛ ییشناسا ستندین افزوده ارزش یکه دارا ییندهایفرآ ایواحدها  ها، تیفعال شود یم شنهادی. پ14

 شود؛ نیی( و ... تعیسپار مانیپ ای یسپار )برون یساخت، تهاتر، مشارکت، واگذار د،یخر استیس شود یم شنهادی. پ15

 دایسوق پ سرمایه پذیریو  گذار هیدر بخش جذب سرما شتریب دیوابسته به آن با یاه همدان و سازمان یشهردار 98. بودجه 16

 .کند
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

      

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

 های پژوهشی کمیته تدوین اولویت

 های جامع و تفصیلی شهر همدان با حضور کارشناسان این حوزه قتصادی طرحبررسی وضعیت فعلی ابعاد ا

ها  و استخراج اولویت های سراسر کشور ابالغی وزارت کشور به شهرداری 98بررسی بند به بند بخشنامه بودجه سال 

 تطبیق بودجه پیشنهادی شهرداری همدان با آنجهت 

 موفق  یاز استان ها یبررسی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با الگو بردار

 شهرداری 98بررسی بودجه سال 
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 شورای ژپوهشی

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 شناس رئیس  شورای ژپوهشی: دکتر گیاه
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی دگینام و نام خانوا *

 / دانشگاه آزادیعلم ئتیه دکتری/ علوم سیاسی شناس جواد گیاه 1

 / دانشگاه بوعلییعلم ئتیه یشناس جامعهدکتری/  نقدی اسد اله 2

 / دانشگاه بوعلییعلم ئتیه دکتری/ معماری و شهرسازی محمدرضا عراقچیان 3

 / دانشگاه بوعلییعلم ئتیه رفدکتری/ معا اکبر عروتی موفق 4

 / دانشگاه بوعلیعلمی هیئت دکتری/ عمران محمود نیلی 5

 / دانشگاه مالیرعلمی هیئت عمراندکتری/  محمدرضا الیاسی 6

 دفتر شهردار شهری ریزی برنامهدانشجوی دکتری/  محمدمهدی درگاهی 7

 / دانشگاه بوعلیعلمی هیئت دکتری/ مدیریت روح اله سهرابی 8

 ریزی برنامهشهرداری/ معاون  شهری ریزی برنامهکارشناسی ارشد/  مرتضی حضرت زاده 9

 / دانشگاه آزادعلمی هیئت دکتری/ تروهید اصغر یعل 10

 / دانشگاه آزادعلمی هیئت دکتری/ فامیل روحانی اکبر یعل 11

 وکیل دادگستری حقوق عمومی دکتری/ محمد تبریزی 12

 16/12 9/12 2/12 25/11 14/4 30/1 خانوادگی نام و نام *

       شناس جواد گیاه 1

       نقدی اسد اله 2

 محمدرضا عراقچیان 3
      

 اکبر عروتی موفق 4
      

       محمود نیلی 5

       محمدرضا الیاسی 6

       محمدمهدی درگاهی 7

       روح اله سهرابی 8

       مرتضی حضرت زاده 9

       تروهید اصغر یعل 10

       فامیل روحانی اکبر یعل 11

       محمد تبریزی 12

 حضور و غیاب اساتید

 اعضای شورای پژوهشی
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 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 30/1 فروردین

_ اردیبهشت

_ خرداد

 14/4 تیر

_ مرداد

_ شهریور

_ مهر

_ آبان

_ آذر

_ دی

 25/11 بهمن

 اسفند

2/12 

9/12 

16/12 

 گزارش جلسات
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

30/1 

 

 دستور جلسه:

 ؛"درآمدی بر شهرسازی معاصر همدان"بررسی نحوه حمایت از کتاب با عنوان . 1

 ؛مرکز مطالعات با ساختار جدید های یتهکمتعداد و ترکیب  بررسی. 2

اجتماعی محالت شهر همدان )ارجاعی از کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  شناسی یبآسخصوص طرح  در گیری یمتصم. 3

 .مرکز مطالعات(

 :ها پیشنهاد

کارشناسی اعضای شورای پژوهشی قرار  تأییدبا توجه به اینکه متن کتاب واصله به شورای پژوهشی مورد داوری، ویراستاری علمی و  .1

و تبدیل آن به کتاب(، درج آرم مرکز مطالعات در کتاب مذکور  نامه پایاندر محتوا )توسعه یک  ییها نقصانجود نگرفته است و به دلیل و

اعضای شورای پژوهشی قرار نگرفت و مقرر شد نویسنده کتاب تنها در قسمت مقدمه از حمایت مادی مرکز مطالعات و  تأییدمورد 

ایجاد انگیزه کتاب نویسی در حوزه مدیریت  منظور بهنشر تقدیر نماید و مرکز مطالعات نیز شورای اسالمی شهر همدان در فرآیند  یها پژوهش

درصدی در قیمت پشت  20شهری همدان و اعالم حمایت از نشر دانش، زمینه خرید تا سقف مبلغ دو میلیون تومان از کتاب )با لحاظ تخفیف 

 جلد( را فراهم نماید.

ژوهشی، موضوع رسیدگی به راهکارهای مناسب و علمی حمایت از نشر کتاب توسط مرکز مطالعات و مقرر شد در جلسات آتی شورای پ .2

 قرار گیرد. دستور کارشورای اسالمی شهر همدان در  یها پژوهش

ر همدان، شورای اسالمی شه یها پژوهشمرکز مطالعات و  های یتهکمسطح علمی ترکیب  داشتن نگهحاضرین بر لزوم باال  یدتأکبا توجه به  .3

مرتبط با  یها رشتهو یا افراد دارای مدارک دکترا در  ها دانشگاه علمی یئتهمرکز مطالعات تنها از اعضاء  های یتهکممقرر شد در ترکیب 

شورای شهر در  های یسیونکممرکز مطالعات، رؤسای  های یتهکممرکز مطالعات استفاده شود. در همین راستا مقرر شد در جلسات  های یتهکم

حوزه هر کمیته همراه با معاونت یا مدیرعامل سازمان مربوطه نیز حضور به عمل آورند. همچنین مقرر شد در چارت جدید مرکز مطالعات، 

تخصصی )رسیدگی به مباحث کالن تخصصی هر  های یتهکم(، گذاری سیاست منظور بهشورای پژوهشی ) صورت بهمراتب پژوهشی مرکز 

 )بررسی کارشناسی مباحث موضوعی و موردی( در نظر گرفته شود. رزو یشهاند های هیئتحوزه( و 

 شورای اسالمی شهر همدان به شرح ذیل مصوب گردید: های پژوهشمرکز مطالعات و  گانه نه های کمیتهعناوین پیشنهادی  .4

 گذاری یهسرمااقتصاد، مالی و  -

 ؛فنی عمرانی و امور زیربنایی -

 ؛و ترافیک ونقل حمل -

 ؛، اجتماعی و ورزشیفرهنگی -

 ؛، سالمتزیست محیطخدمات شهری،  -

 ؛شهرسازی و معماری -

 ؛فناوری و شهر هوشمند -

 ؛حقوقی -

 .ها روشو بهبود  وری بهرهآموزش،  -

 1397شرح جلسات 
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14/4 

 

 دستور جلسه:

 ؛ها بررسی و نهایی سازی ترکیب کمیته. 1

 ؛ها در مدیریت شهری همدان بررسی راهکارهای کاربست یافته. 2

 .بلوار شهید احمدی روشن ریزی آسفالترسی پروژه زیرسازی و بر. 3

 :ها پیشنهاد

 د:شها موارد ذیل مصوب  کیب کمیتهاعضای شورای پژوهشی در خصوص نهایی سازی تر نظر تبادلپس از  .1

 اکبر علیدکتر متشکل از دکتر عباس صمدی، دکتر محمدرضا عراقچیان، « گذاری و گردشگری سرمایه»ای با عنوان  کمیته. 1-1

 د.شوان شورای شهر و شهرداری تشکیل قلی زاده، دکتر یعقوب محمدی فر، دکتر سارا ساری گل و نمایندگ

محمودی، حصاری و رئیس جامعه هتل داران به فراخور موضوع در جلسات این  ناصر یدسزبردست،  اصغر علیاز آقایان . 2-1

 کمیته دعوت به عمل آید.

متشکل از دکتر مصطفی رضایی راد، دکتر علی دادوند، دکتر هوشنگ حیدریان و با « مالی و اقتصادی»ان ای با عنو کمیته .3-1

 د.شوان شورای شهر و شهرداری تشکیل عالوه نمایندگ محوریت آقای قراباغی )رئیس کمیسیون بودجه و مالی شورای شهر(، به

ی حمید گلی پور، دکتر شهاب انصافیان، دکتر یونس فتحی و متشکل از دکتر محمد تبریزی، آقا« حقوقی»اعضاء کمیته . 4-1

 د.شن شورای شهر و شهرداری تعیین عالوه نمایندگا آقای خانجانی )نماینده دادگستری در کمیته انطباق شهرستان( به

رضا طهماسبی، متشکل از دکتر محمدرضا الیاسی، دکتر جواد طاهری نژاد، دکتر محمد« ونقل و ترافیک حمل»اعضاء کمیته  .5-1

ونقل و ترافیک  دکتر داریوش کمره، دکتر محمدمهدی درگاهی، آقایان کامران گردان )رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل

 د.شو بار مسافر شهرداری( تعیین  ترافیک ونقل حملپوروخشوری )رئیس سازمان  محمد یدسشورای شهر( و 

25/11 

 

 همدان یشهردار یسال آت یشنهادیودجه پب یکارشناس یبررس            :دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

مربوطه  ونیسیکم تأییدو پس از  شود یشهر مطرح م یشورا یها ونیسیابتدا در کم یعمده شهردار یها پروژه نکهیبا توجه به ا .1

نشده  یب از اقدامات کارشناساجتنا منظور به لیذ شنهادیداشتند پ تأکید یپژوهش یشورا دیاسات شود میآغاز  ها پروژه نیا تیفعال

 یاز مشاوره کارشناس یریگ با بهره یبزرگ شهردار یها پروژه"شهر ارائه شود:  یاسالم یشورا صحنمرکز مطالعات به  یاز سو

در  یشود و شهردار تیمرکز مطالعات تقو یمشورت گاهیتا جا ندیمرکز مطالعات آغاز به کار نما یپژوهش یو شورا ها یتهکم

 ."ندیلحاظ نما زیمرکز را ن یاقدامات خود نظرات تخصص و ماتیتصم

مرکز مطالعات به  یپژوهش یاز طرف شورا لیذ شنهادیهمدان، مقرر شد پ یشهردار یآت انیسال یزیر بودجهدر ارتباط با بحث  .2

خود در خصوص  نهایسال یگذار استیشهر در مراحل س یاسالم یاست شورا   ستهیشا"شهر همدان ارائه کردند  یاسالم یشورا

 ."بهره ببرد زیمرکز مطالعات ن یها تهیو کم دیاسات یسو کارشنا یاز مشاوره تخصص یزیر بودجه

 نییتع ها یتهکم یینها بیارائه و در خصوص ترک یپژوهش یشورا یدر جلسه آت ها یتهکم دیمقرر شد فهرست حضور اسات .3

 یمنوط به بررس تهیهر کم بیبه ترک دیشد اضافه شدن عضو جد شنهادیپراستا،  نی. در همردیصورت پذ فیتکل نییو تع یبازنگر

 شنهادیپ ن،یجذب مرکز مطالعات باشد. همچن یئته عنوان به یپژوهش یتوسط شورا ها آن تیعضو تأییدو  بیرزومه افراد و تصو

الزم  های یبازنگرخصوص  نیاانتخاب شود و در  ها تهیعضو کم علمی هیئت یاعضا نیمرکز مطالعات از ب های یتهکم سیشد رئ

 .ردیصورت پذ
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آن توسط  یازموردندر خصوص محتوا و بودجه  یو ارائه گزارش کارشناس یفرهنگ ینگار وستیموضوع پ یشد بررس شنهادیپ .4

 مرکز مطالعات انجام شود. یپژوهش یشورا

 98سال  یشنهادیات در خصوص بودجه پمرکز مطالع گانه ده های یتهکمواصله از  ها پیشنهاد یتخصص یشد بررس شنهادیپ .5

 یشامل بررس یپژوهش یشورا یجلسه بعد یدستور کارها ری. ساردیقرار گ یپژوهش یشورا یدر دستور کار جلسه آت یشهردار

 شد. نییتع تهیکم بیترک یساز یینها زیو نشر کتاب و ن یپژوهش یها طرح ها، نامه انیاز پا تیروند حما بیاصالح و تصو

در قالب  یشهردار 98سال  یشنهادیمرکز مطالعات در خصوص بودجه پ گانه ده یها تهیمطروحه در کم ها پیشنهادد مقرر ش .6

 د.شوشهر همدان ارسال  یاسالم یبه شورا ها یتهکم ینظرات کارشناس عنوان بهمنسجم و خالصه 

در  ها یتهکم یشهر و اعضا یاسالم یراشو یاعضا ،یشهردار رانیمرکز مطالعات با حضور مد ینشست فصل نیسوم مصوب شد .7

ارائه  نهیزم نیخود را در ا یو نظرات اصالح یها گزارشبتوانند  ها یتهکمبودجه برگزار شود تا  تیبا محور 98سال  ماه بهشتیارد

 .ندینما

 شنهادیر جلسات پبا مباحث مطروحه د ییو آشنا نیتعامالت طرف شیافزا ،یو دانشگاه ییحوزه اجرا وندیپ تیتقو منظور به .8

 های یسیونکم یو روسا رانیضرورت حضور دب"بر  یمبن 796 29مورخ  امنای یئتهمصوبه  یمرکز مطالعات مجدداً بر اجرا

 یجد یریگیو موضوع را مورد پ دینما تأکید "در مرکز مطالعات و بالعکس وطهمرب های یتهکمشهر در جلسات  یاسالم یشورا

 قرار دهد.

2/12 

 

 :دستور جلسه

 ؛انیدریارائه گزارش بودجه توسط دکتر ح. 1

 ؛مرکز مطالعات ینشست فصل نیارائه گزارش دوم. 2

 ؛و نشر کتاب یو طرح پژوهش نامه پایاناز  تیو اصالح روند حما یررس. ب3

 .ها یتهکم بیترک یبررس. 4

 :ها پیشنهاد

و به  یشهر و شهردار یاسالم یشورا های یاستسدر راهبردها و  بودجه یاثرگذار زانیبر م یپژوهش یشورا یاعضا تأکیدبه  تیبا عنا .1

 تهیکم جادیا شنهادیپ ،یمباحث نظارت ازجملهاقدامات مرتبط  ریمستمر سا یریگیو پ یشهردار انهیبودجه سال کپارچهیمنسجم و  یجهت بررس

 یو ارکان مختلف و فهرست اعضا ها پیشنهاد نویس شیپمرکز مطالعات مطرح و مقرر شد  تهیکم نیازدهمی عنوان به "و بودجه ریزی برنامه"

 .ردیصورت پذ گیری تصمیمخصوص  نیارائه و در ا یپژوهش یشورا یمذکور در جلسه آت تهیکم یشنهادیپ

در الزم  حاتیتا توض دیدعوت به عمل آ یپژوهش یشورا یتوسعه شهر همدان در جلسات آت ساله پنجبرنامه  کنندگان ینتدوشد از  شنهادیپ .2

 ارائه شود. یپژوهش یشورا یبه اعضا نهیزم نیخصوص ابهامات موجود در ا

نسخه( چاپ و منتشر شود و  40مرکز مطالعات به تعداد محدود )حداکثر  یتخصص های کمیته ینشست فصل نیمقرر شد گزارش دوم .3

 تالیجیدر نسخه د ریو تکث CDکار در قالب  نیا ر،شتیب یها نسخهچاپ  به ازیشد در صورت ن شنهادی، پها هزینهدر  ییجو صرفه منظور به

 .ردیصورت پذ

 د.شوبرگزار  7:30ساعت  رأس 09/12/97مورخ  یهفته آت شنبه پنجروز  یپژوهش یشورا یمقرر شد جلسه بعد .4

حضرت زاده جهت  یآقا یبودجه و اعالم آمادگ شنهادیبودن پ درک قابلبه لزوم اختصار و  یپژوهش یشورا یاعضا تأکیدبا توجه به  .5

از  یو کل یاساس تمیآ نیو شامل چند عیو سر حیصر یابیمختصر و قابل ارز یبودجه در قالب لیشد ارائه فا شنهادیخصوص، پ نیدر ا یهمکار

 .ردیصورت پذ یپژوهش یبه شورا انهمد یشهردار یسو
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9/12 

 دستور جلسه:

 ؛و نشر کتاب یهشو طرح پژو نامه پایاناز  تیو اصالح روند حما یبررس. 1

 .ها یتهکم بیترک یبررس. 2

 :ها پیشنهاد

شهر  یاسالم یشورا یاصل فیکه از وظا یشهر تیریبر عملکرد مد یو نظارت مستمر و کارشناس یابیبحث ارز تیاهم لیبه دل. 1

 تهیکم لیتشک" شنهادیشهر، مقرر شد پ یاسالم یشورا یعلم یبازو عنوان بهمرکز مطالعات  گاهیبه جا تیو با عنا همدان است

 یدگیو رس یریگیمرکز مطالعات مورد پ یاز سو یجد صورت به "مرکز مطالعات تهیکم نیدوازدهم عنوان به یابینظارت و ارز

 .ردیقرار گ

 موردبررسیطرح و  یپژوهش یشورا یمرکز مطالعات، در جلسات آت گانه ده های کمیتهمصوب  یپژوهش های اولویتمقرر شد . 2

 یها پژوهشمرکز مطالعات و  98سال  یپژوهش های اولویت عنوان به ،یپژوهش یدر شورا بیتا پس از اصالح و تصو ردیقرار گ

 درج شود. زمرک نیا تیشهر همدان در سا یاسالم یشورا

 لیفاو  دییاعمال نما یاز اقدامات پژوهش تیروند حما دیدر جلسه را در چارت جد شده مطرحاصالحات  یلیما یمقرر شد آقا .3

 ارائه کنند. یپژوهش یشورا یدر جلسات آت یینها تأییدو  یرا جهت بررس شده اصالح

 مصوب شد: لیو نشر کتاب، موارد ذ یپژوهش یها طرح، ها نامه یانپامرکز مطالعات از  تیدر ارتباط با روند حما. 4

 2اعمال شود و حداکثر  تیمقرر شد محدود ،تهیدر هر کم انهیسال یتموردحما ییدانشجو های نامه یانپادر خصوص تعداد . 4-1

 ونیلیم 4هر مورد  یتی)با مبلغ حما یتومان( و دو مورد رساله دکتر ونیلیم 2هر مورد  یتیارشد )با مبلغ حما یکارشناس نامه پایان

 .ردیقرار گ یتموردحمامرکز مطالعات  یاز سو 98مرکز مطالعات در سال  های کمیتهاز  کیتومان( در هر 

طرف قرارداد لحاظ  عنوان به نامه پایان یشد استاد راهنما شنهادی، پها نامه یانپااز  تیحما یدر خصوص پرداخت مباحث مال .4-2

دانشگاه محل خدمت  نیب یدانشجو، در قرارداد ایاز استاد  ییو ضمانت اجرا نامه پایانمراحل  لیاخذ ضمانت تکم یجا بهشود و 

شود  دیق صراحتاًاز پروپوزال  تیشد در قرارداد حما شنهادیپ نیگردد. همچن وفصل حلموضوع  نیا ،یاستاد راهنما با شهردار

 ."طرف قرارداد شود نامه پایانو ملزومات  زاتیتجه نهیمرکز مطالعات، صرف هز یاز سو یالزم است مبالغ پرداخت"

و دفاع در  نامه پایانشد در صورت اتمام  دشنهایپ ،یمرکز مطالعات نسبت به اقدامات پژوهش یتیبا توجه به نگرش حما. 4-3

 .ردیکامل مبلغ قرارداد صورت پذ یهتسو در مرکز مطالعات، نامه پایاندانشگاه و پرزنت 

 یپژوهش یمصوب در شورا یدکتر یها رسالهارشد و  یکارشناس های نامه یانپااز  تیجهت حما یازموردنشد بودجه  شنهادیپ. 4-4

 یریگیشهر پ یاسالم یشورا یحسابدار قیاز طر (1-4در بند  شده یینتعشهر )با توجه به سقف  یاسالم یمرکز مطالعات شورا

مشخص  یمبلغ یشهردار"شهر ارائه گردد:  یاسالم یمرکز مطالعات به شورا یاز سو لیذ شنهادیراستا، مقرر شد پ نیشود. در هم

 ."شهر همدان قرار دهد یاسالم یشورا اریدر اخت ییشجودان یها پروپوزالو  یپژوهش یها را تحت عنوان تنخواه گردان طرح

در  یشنهادیپ یباشد که ابتدا طرح پژوهش ای یوهشاز طرح به  تیشد روند حما شنهادیپ ،یپژوهش یها در خصوص طرح. 4-5

شود. در  ییاشورا، وارد فاز اجر نیدر ا بیارجاع شود تا پس از تصو یپژوهش یبه شورا ،تأییدو پس از  یمربوطه بررس تهیکم

به مباحث مرتبط با آن  اریاخت ضیو تفو یپژوهش یها طرحاز  تیمجزا جهت حما یفیرد فیتعر" شنهادیراستا مقرر شد پ نیهم

 .ردیمرکز مطالعات قرار گ یریگیمورد پ "شهر یاسالم یشورا یحسابدار

از  تیجهت حما یازموردنبودجه  فین، ردشد مرکز مطالعات در صورت امکا شنهادی، پ5-4و  4-4 یدر ارتباط با بندها. 4-6

مرکز مطالعات و  98سال  یشنهادیتومان بودجه پ ونیلیم 500را از محل مبلغ  یپژوهش یها و طرح ییدانشجو های نامه یانپا

 .دینما فیشهر تعر یشورا یها پژوهش
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 یاسالم یحسابدار شورا یمیعظ یآقا توق پارهحضور  شنهادیدر مرکز مطالعات، پ حسابی یذرفع مشکل  منظور بهمقرر شد . 4-7

در زمان  شانیشود و حق الزحمه ا یریگیمرکز مطالعات، توسط مرکز پ یبه مباحث مال یدگیشهر همدان در مرکز، جهت رس

 مرکز محاسبه و پرداخت شود. انهیاز بودجه سال زیحضور در مرکز مطالعات ن

حوزه  نیا یازموردنبودجه  صیعدم تخص لیو به دل دیاسات نظر بادلتاز نشر کتاب پس از بحث و  تیدر خصوص روند حما. 4-8

کتاب مباحث  نیمرکز مطالعات حذف شود و ناشر یها از نشر کتاب از برنامه تیمصوب شد موضوع حما ،یشهر تیریدر مد

 .ندیمان یریگیها پ دانشگاه قیچاپ کتاب خود را از طر

اعمال  شرط بهاست، در جلسه مطرح و  دهیرس ها استان یعال یشورا بیصومرکز مطالعات که به ت دیاساسنامه جد اتیکل .5

 ارائه شود: زین ها استان یعال یمطروحه به شورا ها پیشنهاد دیمصوب شد و مقرر گرد لیاصالحات ذ

 شانیت اچهار سال کامل( باشد و سم یحاًترج)حداقل دو سال و  ساله یکاز  شیب یمرکز مطالعات، مدت سیحکم انتصاب رئ .5-1

 نداشته باشد. ها ونیسیکم یرؤساو  رئیسه یئتهشهر جهت انتخاب  یاسالم یصحن شورا انهیسال گیری یرأدر  یریتأث

 شهر در نظر گرفته شود. یاسالم یشورا سیمصوبات مرکز مطالعات، رئ یضمانت اجرا. 5-2

 شود. نیگزیجا "یدکتر"با عبارت  "ارشد یحداقل مدرک کارشناس"از ماده ششم اساسنامه مذکور، عبارت  5در بند . 5-3

 موکول شد. یپژوهش یشورا ی، به جلسات بعدساله یکاحکام  یجهت اعطا ها تهیکم بیرزومه ترت یبررس. 6
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

      

 های دکتری بررسی شده در کمیته ی پژوهشی و رسالهها ها، طرح نامه پایان
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 اه  و ااتق فکراهی کارگروه

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 

 
 

 1397سال 
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 اهی خاتمه یافته کارگروه *
نامه گنججاده برگشت  1  

 بررسی اساسنامه شرکت بهسازی و توسعه 2

 پیوست نگاری فرهنگی 3

وکار کسبشهر دوستدار  4  

 ترویج و همگانی کردن ورزش 5

خدمات شهرداری یسپار برون 6  

در پیاده راه ونقل حمل شناسی آسیب 7  

 اساسنامه باشگاه ورزشی شهرداری 8

 تدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات 9

 

 اهی فعال کارگروه

د جلسات ربگزارشده کمیته مربوهط عنوان کارگروه *  تعدا

 2 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نشاط اجتماعی 1

 2 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر دوستدار کودک 2

های بدون خودرو شنبه سه 3  1 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

 2 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اساسنامه باشگاه ورزشی 4

ونقل در پیاده راه شناسی حمل آسیب 5 ونقل و ترافیک حمل   1 

 2 شهرسازی و معماری شهرسازی و معماری اسالمی 6

 

 

های شورای شهر  های فکرمرکز مطالعات و پژوهش ها و اتاق گزارش ساالنه کارگروه

 (97همدان)

 1397ها  آمار کمی کارگروه
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مات ژپوهشی   اقدا

ن العات و ژپوهشمرکز مط  اهی شورای شهر همدا

 

 
 

 1397سال 
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گارنده عنوان گزارش *  اترخی تدوین ن

ها در شهرداری همدان نگی پروژهپیوست نگاری فره 1 97اردیبهشت  حامد صادقی   

97خرداد  حامد صادقی بررسی اساسنامه شرکت بهسازی و توسعه شهر همدان 2  

97خرداد  حامد صادقی تدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات (RFP)پیشنهاد  ارائهفرم درخواست  3  

وردر سایر مناطق کش اق روستاها به شهرهابررسی مطالعات صورت گرفته در خصوص الح 4 97تیر  حسن مایلی   

نامه گنجبررسی پیشنهاد احداث جاده برگشت  5 97شهریور  حامد صادقی   

همدان یشهردار یورزش یبررسی اساسنامه باشگاه فرهنگ 6 97مهر  میالد هاشمی   

97مهر  حسن مایلی ازد خماده ی عنوان بهاستات کلسیم منیزیم  و مقایسه عملکرد سدیم کلراید 7  

یشهر ینینهاد در بازآفر مردم یها نقش سازمان 8 97آبان  حسن مایلی   

و اکباتان یبوعل پیاده راهونقل در  ارائه خدمات حمل یشناس بیآس 9 97آبان  رسول صفایی   

98گزارش بررسی کارشناسی بودجه  10 97بهمن  _   

 

 

 

 

 

 

 (97همدان )های شورای شهر  اقدامات پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش

  97های کارشناسی  گزارش
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گارنده نوع عنوان گزارش *  اترخی تدوین ن

یافتخار ملطرح بهنام، برند همدانی/ نماد    
طرح 

 اجرایی
 شورای شهر

فروردین 

97 

زنان یآموزش شهروند یبرا یکیگراف یها سازمان دهنده یابیاعتبار و  یطراح 1 نامه پایان   طاهره یادگار 
اردیبهشت 

97 

2 
شکست کارگیری ساختار  با بهافزار منبع آزاد  های طراحی نرم وری و کاهش هزینه افزایش بهره

 محصول خطی
نامه پایان ساز خاتمفاطمه   97خرداد    

 طرح فکه(همدان )و کارآفرینی والیت شهر  وکار کسباندازی فرهنگسرای  راه 3
طرح 

 اجرایی
97خرداد  حمید بادامی  

 

 

 

 

 

 

 

 اترخی تدوین انم استاد عنوان گزارش *

سجاد زادهدکتر حسن  شهرداری الکترونیک؛ اداره مردمی شهر 1 97فروردین    

97اردیبهشت  دکتر حسن بشیری نقش شورا در تحقق شهرداری الکترونیک   

ورز در مرکز مطالعات ها و هیئت اندیشه تشکیل کارگروه  97اردیبهشت  مهندس حمید بادامی   

 

 

 

 

 97نامه، طرح پژوهشی و رساله دکتری  لیست خالصه پایان

 97های تخصصی با اساتید  مصاحبه
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گارنده عنوان گزارش *  اترخی تدوین عنوان نشرهی ن

بر دوش شهر الحاق روستا؛ باری 1 همدان نامه نامه هفته حسن مایلی  97آذر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د جلسات مدرس عنوان *  اترخی تعدا

97پاییز  4 حسن مایلی کارگاه ویراستاری 1  

 اترخی مترجم عنوان *

97آذر  مریم مولوی توسعه پایدار شهری 1  

97دی  مریم مولوی الزامات شهر خالق 2  

 97مقاالت چاپ شده در نشریات 

 97تخصصی  های کارگاه

 
 

 97ترجمه مقاله 
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 اترخی تدوین گزارش نشست عنوان نشست عنوان *

ها اندیشی اساتید کمیته هم اولین نشست فصلی 1 97تیر  حامد صادقی   

گانه های ده بررسی اقدامات شاخص کمیته دومین نشست فصلی 2 97بهمن  حسن مایلی   

 اترخی تدوین گزارش نشست عنوان نشست *

97یبهشت ارد حامد صادقی جشنواره شهروند برگزیده 1  

97اسفند  رسول صفایی بررسی روند بازنگری طرح جامع شهر همدان 2  

 97های مرکز  فصلی کمیته های نشست

 
 

 97ها  اندیشی کمیته نشست هم
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