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 رهنمایی راو ت جان باد او که                   گرای یزدان به و فزای دانش به

 جامعه به گذاران مشی خط و اجرایی مدیران میان کافی اعتماد نبود گذشته های سال طی شهری مدیریت مهم های چالش از یکی      

 اجرا حوزه حقایق از و نیست عملیاتی پژوهشگران کار که ادعا این طرح با گذاران مشی خط و اجرایی ارشد مدیران. است بوده پژوهشگران

 بخش به را کافی بودجه و منابع و ممانعت گیری تصمیم فرآیندهای در پژوهشگران جامعه مشارکت از دارد فاصله ها فرسنگ عمل و

 ضعف و پژوهشی های ظرفیت ها، زیرساخت توسعه عدم و تضعیف و معیوب ای چرخه ایجاد سبب وضوعم این. اند نداده اختصاص پژوهش

 شدن پیچیده و شهر گسترش به توجه با بین این در  .است شده شهری مدیریت مطالعات گوناگون های حوزه در کاربردی های پژوهش در

 اساس و پایه که ضرورت این صحیح درک با 92 سال ماه بانآ در همدان شهر اسالمی شورای شهری مدیریت به مربوط موضوعات

 فاصله تا کرد همدان شهر اسالمی شورای های پژوهش و مطالعات مرکز اندازی راه به اقدام است استوار مطالعه و تحقیق بر ها گیری تصمیم

 شهری مدیریت حلقه در پژوهش جایگاه و نقش ارتقاء راستای در و کاهش داده را گذاران مشی خط و اجرایی مدیران و پژوهشگران جامعه

 .بردارد قدم

 از متنوع های برنامه برگزاری و تخصصی های کمیته تشکیل با مدت این در همدان شهر اسالمی شورای های پژوهش و مطالعات مرکز     

 پژوهشی اقدامات همچنین و جوییدانش سمینارهای تخصصی، های کارگاه برگزاری اندیشی، هم های نشست اندیشی، شهر های نشست جمله

 شورای های پژوهش و مطالعات مرکز گرفته صورت کشور تمام از که رصدهای طی خوشبختانه و است کرده حرکت راستا این در متنوع

رکز امید است با توجه ویژه شورای اسالمی شهر و شهرداری همدان م .است بوده کشور سطح در موفق مراکز جمله از همدان شهر اسالمی

 و معضالت پژوهشگران وکمک سایر شهروندان کهن شهر همدان در راستای رفع مشکالتنخبگان و جامعه با مطالعات بتواند با تعامل 

 بدین رهیافت رسالت خویش را به منصه ظهور برساند.مدیریت شهری قدم برداشته و 

 

 دکتر ابراهیم مولوی

 نهای شورای شهر همدا رئیس مرکز مطالعات و پژوهش

 )ریاست محترم مرکز مطالعات(پیام دکتر ابراهیم مولوی         
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سال  آبان ماهشهر 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 انرکز از زمم 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 سانداز 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 برنامه ،یگذار استیس یندهایفرا یاثربخش شی. افزا4 

 .یشهر تیریمرتبط با مد یپژوهش یها تیبه فعال یبخش انسجامو  یده . جهت5 

 

 

 

 

 زاده نرگس نوراله

95-1392 

 کتر ابراهیم مولوید      

           96- 1395  

 مهندس حمید بادامی     

          97- 1396 

 مقدمه          

 

 اهداف مرکز مطالعات        

 

 شناس اهیگ  دکتر    

          98- 1397 

 

 کتر ابراهیم مولوید      

                    -1398   
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 ساختار مرکز مطالعات         
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 رئیس شورای شهر / مدیریتکارشناسی ارشد کامران گردان 1

 رئیس مرکز مطالعات-بوعلیی/ دانشگاه علم ئتیه ریزی شهری برنامهدکتری/  ابراهیم مولوی 2

 هردارش ریزی شهری کارشناسی ارشد/ برنامه عباس صوفی 3

 رئیس شورای شهر نایب کارشناسی ارشد/ برق حمید بادامی نجات 4

 علمی/ دانشگاه بوعلی هیئت دکتری/ عمران محمود نیلی 5

 علمی/ دانشگاه مالیر هیئت عمراندکتری/  محمدرضا الیاسی 6

 رئیس کمیسیون بودجه کارشناسی ارشد/ ریاضی اکبر کاوسی امید 7

 گذاری رئیس کمیسیون سرمایه ارشد/ مدیریت کارشناسی حسین قراباغی 8

 ی/ دانشگاه بوعلیعلم ئتیه دکتری/ معماری  محمدرضا عراقچیان 9

 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 26/2 اردیبهشت

 5/3 خرداد

 11/8 مهرماه

 17/9 آذرماه

 ای هیئت امناءاعض

 گزارش جلسات
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 (98مطالعات )پاییز  امنای مرکز جلسه هیئت

 

 

 

 

 از: عبارت استمرکز  امنای هیئت فیوظا

 ؛شود میمرکز ارائه  سیرئ یلهوس بهها و بودجه ساالنه مرکز مطالعات که  برنامه بی. تصو1

 مرکز؛ یو ادار یمعامالت ،یمال های نامه آیین بی. تصو2

 مرکز مطالعات. یکل یها استیها و س یاهداف، استراتژ بی. تصو3

 

 

 

 

 مرکز یامنا ئتیهوظایف 
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 شورای ژپوهشی

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس  شورای ژپوهشی: دکتر  ارباهیم مولوی

 

 
 

 1398سال 
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 رئیس مرکز مطالعات-بوعلیی/ دانشگاه علم ئتیه ریزی شهری برنامهدکتری/  ابراهیم مولوی 1

 ی/ دانشگاه بوعلیعلم ئتیه شهری یشناس جامعهدکتری/  نقدی اسد اله 2

 دانشگاه بوعلیی/ علم ئتیه دکتری/ معماری  محمدرضا عراقچیان 3

 ی/ دانشگاه بوعلیعلم ئتیه دکتری/ معارف اکبر عروتی موفق 4

 علمی/ دانشگاه بوعلی هیئت دکتری/ عمران محمود نیلی 5

 علمی/ دانشگاه مالیر هیئت دکتری/ عمران محمدرضا الیاسی 6

 دفتر شهردار ریزی شهری دکتری/ برنامه محمدمهدی درگاهی 7

 علمی/ دانشگاه بوعلی هیئت ی/ مدیریتدکتر روح اله سهرابی 8

 ریزی برنامه تشهرداری/ معاون ریزی شهری کارشناسی ارشد/ برنامه مرتضی حضرت زاده 9

 علمی/ دانشگاه آزاد هیئت فیزیک دکتری/ تروهید اصغر یعل 10

 علمی/ دانشگاه آزاد هیئت معارف اسالمی دکتری/ فامیل روحانی اکبر یعل 11

 جلسات به تفکیک ماه گزارش جلسات

 26/2 اردیبهشت

 23/3 9/3 2/3 خرداد

 تیر
6/4 

20/4 

 3/5 مرداد

 28/6 شهریور

 4/7 مهرماه

 21/9 آذرماه

 گزارش جلسات

 اعضای شورای پژوهشی
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 از: اند عبارتوظایف شورای پژوهشی 

 

 ؛جهت تصویب امنا ئتیهای پژوهشی و ارائه به ه طرح تأییدو  بــررسی. 1 

 ؛هــای پژوهشی ر کیفیت و حسن اجــرای طرحو نظارت ب همـکاری. 2

 ؛هــای درازمدت مـرکز برنامــه ساالنه و برنامه تـدوین. 3

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

 ؛محــدوده ضوابط و مقــررات کشور

 ؛مرکــز یپژوهش یها افتهی زیهــای علمی و پــژوهشی و ن تشار نشریهبــر ان نظارت. 5

 های تخصصی مرکز مطالعات. . بررسی رزومه اعضا و تصویب ترکیب نهایی کمیته6

 

 

 
 (98جلسه شورای پژوهشی مرکز مطالعات )پاییز 

 

 

 

 وظایف شورای پژوهشی
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تاریخ 

 جلسه
 شرح جلسه

19/2 

 دستور جلسه:
 ریزی و بودجه؛ ابی، برنامهبحث و بررسی پیرامون کمیته ارزی _ 

 های دفاع مقدس پیرامون حمایت از دانشنامه تبیین جنگ استان. بررسی درخواست اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش _ 

 پیشنهادها:
های  اعضا این بود که یک نفر متخصص در رشته . مقرر شد دو نفر جهت تقویت ترکیب به کمیته اضافه شود. پیشنهاد1

 وبودجه اضافه شود؛ های مرتبط نظیر سازمان برنامه ریزی و بودجه و همچنین یک نفر از سازمان اقتصاد، برنامهمرتبط نظیر 

های دفاع مقدس مبنی بر اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار از شورا  آثار و ارزش حفظ. در خصوص درخواست بنیاد و 2

 ها جلد کتاب مطرح شد و مقرر شد: پ دهو چا فیتألجهت تدوین و تبیین تاریخ جنگ استان در قالب 

 شده انجامدکتر فامیل روحانی با سرهنگ محمودی تماس گیرد و ضمن بررسی کتاب در هفته جاری گزارش اقدامات 

 در این خصوص را در جلسه آتی ارائه کند.

2/3 

 دستور جلسه:
 ؛یگردشگر تهیاعضا و کم بیو تصو یبررس _

 ؛یشهر تیریمد کردیبا رو یرح جامع گردشگربا عنوان ط یطرح پژوهش یبررس _

جنگ  نیو تدو نییاز دانشنامه تب تیحما رامونیدفاع مقدس پ یها درخواست اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش یبررس _

 استان.

 پیشنهادها:
کمیته  ادغام یا استقالل این کمیته در در خصوص. پس از بحث و بررسی اعضا پیرامون کمیته گردشگری مقرر شد: 1

امنای مرکز تصمیم نهایی را اتخاذ کند؛ همچنین مقرر شد ترکیب کمیته با  گذاری و گردشگری هیئت اقتصاد، سرمایه

 افزودن اساتید متخصص تقویت شود؛

. پس از بحث و بررسی اعضای شورای پژوهشی طرح پژوهشی با عنوان طرح جامع گردشگری به دلیل ابهام، 2

 م قابلیت اجرایی مورد موافقت اعضا واقع نشد؛گویی، ضعف علمی و عد کلی

های دفاع مقدس مبنی بر اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار از شورا  . در خصوص درخواست بنیاد و حفظ آثار و ارزش3

ها جلد کتاب مطرح شد و پس از بحث و بررسی  جهت تدوین و تبیین تاریخ جنگ استان در قالب تألیف و چاپ ده

 مقرر شد: اعضا

جلد  50رغم مشکالت مالی موجود صرفاً به جهت حمایت معنوی از تدوین و تبیین تاریخ جنگ در قالب دانشنامه  علی

 خریداری شود. شده نیتدوکتاب از مجموعه آثار و کتب 

 1398شرح جلسات 
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 :دستور جلسه
 بررسی رزومه و تعیین ترکیب نهایی کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی؛ _

 زیست و سالمت؛ ترکیب نهایی کمیته خدمات شهری، محیطو تعیین  بررسی رزومه _
 دکتر فرجی؛ ترجمه "توسعه پایدار شهری "عنوان حمایت از کتاب با بررسی درخواست  _

 بررسی رزومه و تعیین ترکیب نهایی کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند. _

 پیشنهادها:
رزومه اعضای پیشنهادی کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی . پس از بحث و بررسی اعضای شورای پژوهشی پیرامون 1

 ترکیب نهایی کمیته به شرح مندرج در جدول صفحه دو تصویب شد؛

 زیست و سالمت مقرر شد: . پس از بحث و بررسی اعضای شورای پژوهشی پیرامون کمیته خدمات شهری، محیط2

مت از کمیته خدمات شهری منفک شود و در زیست و بخش سال به علت گستردگی حوزه کاری کمیته بخش محیط 

رو مقرر شد کارگروه سالمت ذیل کمیته فرهنگی و کارگروه  قالب کارگروه به فعالیت خود ادامه دهند؛ ازاین

زیست ذیل کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی تشکیل شوند و کمیته با عنوان خدمات شهری به فعالیت خود ادامه  محیط

ر شد اعضای شورای پژوهشی ترکیب پیشنهادی خود برای کمیته خدمات شهری را در جلسات آتی دهد؛ همچنین مقر

 ارائه دهند؛

ترجمه دکتر فرجی( مورد موافقت واقع ) یشهر. پس از بحث و بررسی اعضای شورای پژوهشی کتاب توسعه پایدار 3

 نشد و از دستور کار مرکز مطالعات خارج شد؛

 مقرر شد: ای شورای پژوهشی پیرامون کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند. پس از بحث و بررسی اعض4

ای با حضور دکتر  دکتر بشیری ریاست کمیته مذکور اسامی پیشنهادی خود را با محوریت شهر الکترونیک در جلسه

 بندی نهایی انجام شود. شناس و دکتر انصاری ارائه دهد تا جمع گیاه

23/3 

 :دستور جلسه
 ؛تعیین ترکیب نهایی کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی و زومه اعضابررسی ر_ 

 ؛اعضا و تعیین ترکیب نهایی کمیته شهرسازی و معماری بررسی رزومه_ 

 .نامه ارسالی از دفتر امور شهری و شوراها استانداری بررسی_ 

 پیشنهادها:
زیست مطابق جدول مندرج در  یربنایی و محیطز امور. پس از بحث و بررسی اعضای کمیته، اعضای کمیته عمران، 1

زیست تغییر یافت و مقرر شد کارگروه  جلسه تعیین شدند؛ همچنین عنوان کمیته به عمران، امور زیربنایی و محیط صورت

 زیست ذیل کمیته تشکیل شود؛ قنوات و کارگروه محیط

جلسه  معماری به شرح جدول مندرج در صورت . پس از بحث و بررسی اعضای کمیته، ترکیب نهایی کمیته شهرسازی و2

 تعیین شد؛

های مرکز  اولویت از کمیته 8الی  3مقرر شد  نامه ارسالی از دفتر امور شهری و شوراها استانداری یاز بررس. پس 3

ای به دفتر امور شهری و شوراها ارسال شود؛ همچنین مقرر شد مهندس عراقی معاون  مطالعات احصا شود و طی نامه

ه آتی ارتباط سازنده مرکز مطالعات شورای شهر و شورای پژوهش استانداری در جلس در خصوصمرانی استانداری ع

 دعوت شود.
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6/4 

 و

19/4 

 :دستور جلسه
 ارائه گزارش تفریغ بودجه؛ _                                             

 بررسی دستورالعمل بازدید سفرهای علمی؛_ 

 کمیته خدمات شهری.اسامی  ءاحصا_ 

 پیشنهادها:
 ریزی و تفریغ بودجه مطرح شد: روند بودجه در خصوص. پس از بحث و بررسی اساتید پیشنهادهای زیر 1
 شهر؛ ساله پنجانداز  چشم بر اساسکردها  بندی هزینه شهر و اولویت ساله پنجانداز  ضرورت تدوین چشم _

شهر؛ مراتب لزوم یا عدم لزوم به تصویب کمیته فنی متشکل از اساتید  ساله پنجنداز ا در مسیر چشم راستایی اقدامات ضرورت هم _

 و مدیران شهری برسد؛

 صورت انقباضی؛ . به2صورت نرمال؛  . به1بودجه شهرداری در دو حالت تدوین شود:  _

قرار گیرد و نظام ارزیابی و  در قالب گزارش تفریغ بودجه در دستور کار هرسالکارشناسی بودجه در پایان  لیوتحل هیتجز _

 ارزشیابی مدیران بر مبنای آن صورت گیرد.

واقع شد که فایل نهایی آن در  مورد تصویب پس از اصالحات دستورالعمل بازدید سفر . پس از بحث و بررسی اساتید2

 جلسه آمده است. پیوست صورت

 د تصویب واقع شد.. پس از بحث و بررسی اساتید ترکیب نهایی کمیته خدمات شهری مور3

3/5 

 :دستور جلسه
 ها؛ وری و بهبود روش تصویب ترکیب نهایی کمیته آموزش، بهره _

 گذاری. تصویب ترکیب نهایی کمیته اقتصاد و سرمایه _

 پیشنهادها:
 . پس از بحث و بررسی اعضای شورای پژوهشی ترکیب کمیته آموزش مشخص و مورد تصویب قرار گرفت؛1

گذاری به جلسه آتی و با حضور  بررسی اعضای شورای پژوهشی تصویب ترکیب کمیته اقتصاد و سرمایه. پس از بحث و 2

 رئیس کمیته موکول شد؛

 شناسی خود از کمیته مربوطه را جهت بررسی در جلسات آتی ارائه دهند. مرکز آسیب های . همچنین مقرر شد کمیته3

28/6 

 :دستور جلسه
 سازان غرب کشور؛ معماران و انبوه ارائه گزارش مراسم گردهمایی_ 

 بررسی پیرامون چاپ فصلنامه علمی و تخصصی مرکز مطالعات؛_ 

 .های مرکز مطالعات کمیته شناسی آسیب_ 

 پیشنهادها:
نامه فصلنامه، عنوان فصلنامه و هیئت تحریریه توسط  ضوابط و آیین. پس از بحث و بررسی پیرامون فصلنامه مقرر شد: 1

 ها تدوین و جهت تصویب در شورای پژوهشی طرح شود؛ با همکاری اساتید کمیتهخانم جعفری 

های مرکز مقرر شد گزارش توسط دکتر انصاری  شناسی کمیته . پس از بحث و بررسی اساتید پیرامون گزارش آسیب2

 تر و در جلسه آتی شورای پژوهشی ارائه شود؛ تکمیل

 و شورای پژوهشی مرکز برگزار شود. امنا یئتهها جلسه مشترک  میتهشناسی ک . مقرر شد پس از تصویب گزارش آسیب3
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4/7 

 :دستور جلسه
 ؛مطالعات مرکز یتخصص و یعلم فصلنامه چاپ ضوابط یبررس _

 ؛و تصویب نهایی اعضای کمیته اقتصاد بررسی _

 .اقتصاد تهیمک یارجاع نامه پایان یررسب _                                                        
 پیشنهادها:

. پس از بحث و بررسی اعضای شورای پژوهشی پیرامون ضوابط چاپ فصلنامه مقرر شد: امور مربوط به فصلنامه توسط خانم 1

ساعت( در  80یتاً تا نهاوقت ) صورت نیروی ساعتی نیمه کارگیری ایشان در مرکز مطالعات به جعفری پیگیری شود و پیشنهاد به

مرکز طرح شود؛ همچنین مقرر شد اعضای شورای پژوهشی هیئت تحریریه فصلنامه مذکور باشد و فصلنامه تا اخذ مجوز  امنای هیئت

شماره نشر داده شود؛ در همین راستا مقرر شد در جلسه آتی عنوان  یشپداخلی و  صورت بهاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 سی قرار گیرد؛و سازوکار نشر آن مورد برر شده یینتعفصلنامه 

مندرج در  1گذاری مطابق جدول شماره  . پس از بحث و بررسی اعضای شورای پژوهشی ترکیب کمیته اقتصاد و سرمایه2 

 جلسه مورد تصویب واقع شد؛ صورت

ایدار درآمدی پ تأمینهای ترین روشبندی مهمهشناسایی و رتب گذاری با عنوان نامه ارجاعی کمیته اقتصاد و سرمایه پایان. 3

مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بررسی  (مطالعه موردی شهرداری همدان) MCDMشهرداری با استفاده از فنون 

 و تصویب واقع شد؛ موافقت اعضای شورای پژوهشی مورد

محمدی  جهمکاری آقای حا در خصوص امنا ئتیه ،ییصفا رسول یآقا یهمکار قطع به توجه با . پس از بحث و بررسی مقرر شد4

 .دینما اتخاذ را یینها میتصم مطالعات مرکز در یساعت صورت به

21/9 

 :دستور جلسه
 ی؛عمران ،یفن تهیکم از یارجاع نامه پایان یبررس _

 های تخصصی؛ ی کمیتهپژوهش های اولویت فراخوان یبررس _

 و تعیین ترکیب نهایی آن. و ترافیک ونقل حملاسامی کمیته  یررسب _                                    
 پیشنهادها:

 موافقت مورد پروپوزال اتیکلبا عنوان  نامه انیپا پروپوزال در خصوص یپژوهش یشورا یاعضا یبررس و بحث از پس. 1

 و یزیر برنامه معاونت دفتر به قرارداد عقد روال کردن یط جهت پروپوزال دهنده ارائه یدانشجو شد مقرر و گرفت قرار

 یمعرف یو به همدان یشهردار پروژه 3 یال 2 مطالعات لیتکم یبرا و دینما مراجعه همدان یشهردار یانسان نابعم توسعه

 .شود

 های اولویت فراخوان: شد مقرر دیاسات نظرات ارائهو  یپژوهش های اولویت فراخوان رامونیپ یبررس و بحث . پس از2

 ارشد، یکارشناس یها نامه انیپا تیمحور با یمطالعات مراکز ریسا زین و شهر سراسر یها دانشگاه یتمام به مرکز یپژوهش

 .شود نصب مذکور یها محل در فراخوان پوستر و شود ارسال یدکتر رساله و یپژوهش یها طرح

مندرج در  1 شماره جدول مطابق و ترافیک ونقل حمل تهیکم بیترک . پس از بحث و بررسی اعضای شورای پژوهشی3

 .دیرس یینها بیوتص بهجلسه  صورت
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

1 

طرح جامع گردشگری 

با رویکرد مدیریت 

 شهری

طرح 

 پژوهشی
 پس از بحث و بررسی اساتید مورد موافقت واقع نشد. 2/3 اسالم پورشیما 

2 

بندی هشناسایی و رتب

 تأمینهای ترین روشمهم

درآمدی پایدار شهرداری 

استفاده از فنون با 

MCDM ( مطالعه موردی

 (شهرداری همدان

 4/7 آرزو صفری نامه پایان

 گذاری با عنوان نامه ارجاعی کمیته اقتصاد و سرمایه پایان

درآمدی  تأمینهای ترین روشبندی مهمهشناسایی و رتب

مطالعه ) MCDMپایدار شهرداری با استفاده از فنون 

و بررسی قرار گرفت  مورد بحث (موردی شهرداری همدان

و  موافقت و پس از بررسی اعضای شورای پژوهشی مورد

 تصویب واقع شد؛

3 

های سازی قراردادبهینه

های تشویقی در پروژه

چند  -عاملیچندعمرانی 

 دستاوردی

 21/9 الهام فرهپور نامه پایان

در  یپژوهش یشورا یاعضا یپس از بحث و بررس

پروپوزال  اتینوان کلبا ع نامه انیپروپوزال پا خصوص

 یمورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد دانشجو

کردن روال عقد قرارداد  یپروپوزال جهت ط دهنده ارائه

 یو توسعه منابع انسان یزیر به دفتر معاونت برنامه

 2مطالعات  لیتکم یراو ب دیهمدان مراجعه نما یشهردار

 شود. یمعرف یهمدان به و یشهردار پروژه 3 یال

 در کمیته شده یبررسهای دکتری  شی و رسالههای پژوه ها، طرح نامه پایان
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 گزارش   واحد ژپوهشی

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا
 

 
 1398سال 
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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 دجاینظرات 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 یو کارشناسان مربوطه تحت نظارت شورا یپژوهش

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

 یو شوراها که حداقل دارا 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

 

     

 

 

 
    

 :گانه مرکز مطالعات 11 های تهیکم  
 

 ؛گذاری یهسرما، اقتصاد .1 

 ؛یو معمار ی. شهرساز2 

 ؛یو ورزش یاجتماع ،ی. فرهنگ3 

 اطالعات و شهر هوشمند؛ ی. فناور4 

 ک؛یونقل و تراف . حمل5 

 ها؛ و بهبود روش وری . آموزش، بهره6 

 ؛ییبنا ریامور ز ی وعمرانفنی، . 7 

 ؛یهر. خدمات ش8

 ؛یحقوق تهیم. ک9 

 ؛. کمیته گردشگری10 

 ریزی و بودجه. . کمیته ارزیابی، برنامه11

 

 هشی مرکز مطالعاتحوزه پژو     

 های  مرکز مطالعات کمیته     
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 :ها کمیته فیاهم وظا 
 در هر حوزه؛ یپژوهش های اولویت نییو تع ی. بررس1

 مصوب؛ یپژوهش های اولویتواصله به مرکز در چهارچوب  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

 

 

 عنوان کمیته رئیس کمیته

لیاسیا دکتر ونقل و ترافیک حمل   

نیلی دکتر  فنی، عمرانی و امور زیربنایی 

صفایی دکتر  فرهنگی، ورزشی و اجتماعی 

ی پوردکتر گل  حقوقی حقوقی 

سهرابی دکتر ها وری و بهبود روش بهره آموزش،   

بشیری دکتر  فناوری اطالعات و شهر هوشمند 

 خدمات شهری دکتر ریاحی خرم

گذاری اقتصادی و سرمایه دکتر رضایی راد  

 شهرسازی و معماری دکتر عراقچیان

ملکی مسعود  گردشگری 

بودجهریزی و  ارزیابی، برنامه دکتر تروهید  

 

 ها کمیته فیوظااهم 
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 شده یبررسطرح پژوهشی  شده یبررسنامه  پایان جلسات برگزارشده عنوان کمیته

 2 _ 12 شهرسازی و معماری

ونقل و ترافیک حمل  4 - 1 

 - 11 5 فنی، عمرانی و امور زیربنایی

ها وری و بهبود روش آموزش، بهره  8 - 2 

گذاری سرمایهاقتصاد و   7 11 - 

 1 - 26 گردشگری

زیست و سالمت خدمات شهری، محیط  4 - - 

 - - 8 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

 1 - 5 فناوری اطالعات و شهر هوشمند

 1 - 14 حقوقی

ریزی و بودجه ارزیابی، برنامه  12 - - 

 

 

 

 

 طرح پژوهشی بررسی کتاب نامه پایان جلسات برگزارشده عنوان

 1 21 22 10 شورای پژوهشی

 

 

 

 ها  آمار کمی جلسات کمیته

 آمار کمی جلسات شورای پژوهشی
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در جلسات  ؛شود میشهر به مرکز ارجاع  یاسالم یاز شورا یمورد صورت بهکه  یموضوعات پژوهش نیچنهم      

و  یکارشناس یها کار در قالب گزارش جهیو نت یدانشگاه و کارشناسان بررس دیمرکز با حضور اسات نیا یها گروه کار

 .شود میشهر همدان ارائه  یاسالم یشورا

 

 

 

د جلسات ربگزارشده بوهطکمیته مر عنوان کارگروه *  تعدا

 7 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نشاط اجتماعی 1

 17 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر دوستدار کودک 2

 - فرهنگی، اجتماعی و ورزشی سالمت 3

گذاری مرمت امالک واجد ارزش سیاست 4  4 گردشگری 

 1 فنی، عمرانی و امور زیربنایی قنوات شهری 5

زیست محیط 6 ی، عمرانی و امور زیربناییفن   - 

ریزی و بودجه ارزیابی، برنامه تفریغ بودجه 7  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مرکز مطالعات کارگروه     
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گارنده عنوان گزارش *  اترخی تدوین ن

 ماه اردیبهشت ونقل کمیته فناوری/ حمل های هوشمند بررسی شرح خدمات طرح جامع سامانه 1

 خردادماه ریزی و بودجه ی، برنامهکمیته ارزیاب 1398گزارش تفریغ بودجه شهرداری  2

 تیرماه ریزی و بودجه کمیته ارزیابی، برنامه ها مستندات و مقررات مرتبط با تحول نظام اداری شهرداری گزارش اولیه 3

 مردادماه مات شهریدخکمیته  دفن پسماند یشمال تیطرح جامع سا هیشرح خدمات تهگزارش  4

5 
گذر  یدر خصوص برگزار گزارش کارگروه شهر دوستدار کودک

 کودک در محالت همدان
 مردادماه کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

6 
راه و معابر  ادهی)پارک، پ یعموم یفضاها یو باز طراح یابیارز"گزارش 

 "کودک تحقق شهر دوستدار  یمدارس( شهر همدان در راستا رامونیپ
 شهریورماه کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

7 
در جشنواره شهروند  دهیشهروند برگز نییتع های مالک شناسی آسیب"

 "98سال  دهیبرگز
 مردادماه کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

8 
 تیبا اولو یدر خصوص نشاط اجتماع یاتیعمل یارائه راهکارها"

 "سالمندان 
 شهریورماه کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

9 
در خصوص احداث  دککوارائه گزارش کارگروه شهر دوستدار 

 کودک یپارک موضوع
 مهرماه کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

 آبان ماه و ترافیک ونقل حملکمیته  همدان یانیمعابر شر سازی آرامو  سازی ایمنمطالعات  یبررس 10

 آبان ماه کمیته گردشگری/ کمیته حقوقی هگمتان یشرکت توسعه گردشگر یشنهادیاساسنامه پ یبررس 11

 

 

 

 

  98های کارشناسی  گزارش
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صصی گزارش  تفصیلی کمیته تخ
 اهی 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا
 

 
 1398سال 
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی 

 علمی دانشگاه مالیر/ هیئت )راه و ترابری( دکتری/ عمران محمدرضا الیاسی 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت (ونقل حمل) دکتری/ عمران نژاد یطاهرجواد  2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت )راه و ترابری( دکتری/ عمران ماسبیمحمدرضا طه 3

 شهر/ رئیس شورا شورای کارشناسی ارشد/ مدیریت کامران گردان 4

 بار و مسافر ونقل شهرداری/ سازمان حمل کارشناسی ارشد/ترافیک پوروخشوری محمد دیس 5

 و ترافیک لونق شهرداری/ سازمان حمل کارشناسی ارشد/عمران احسان صباغی 6

 رئیس حوزه شهردار شهرداری/ ریزی شهری دکتری/ برنامه محمدمهدی درگاهی 7

 اداره کل راه و شهرسازی کارشناسی ارشد/ ترافیک داریوش کمره 8

 مرکز تحقیقات زیرساخت های حمل و نقل خواجه نصیر دانشجوی دکتری/ راه و ترابری مرتضی قنبری 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات یک ماهگزارش جلسات به تفک

 28/1 فروردین

 1/3 خرداد

 14/4 تیر

 9/8 آبان

 و ترافیک ونقل لحماعضای کمیته 

 گزارش جلسات 
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 و تاکیف ونقل حملکمیته  ژپوهشی اهی اولویت

 ایمنی رد تاکیف:
 خیز در معابر محدوده شهر همدان؛ بندی نقاط حادثه . شناسایی و اولویت1

 شهری همدان؛ . طراحی مدل تصادفات در معابر درون2

 خیز؛ های حادثه های اورژانس با توجه به مکان ایستگاهیابی  . مکان3

ارتقا فرهنگ و رفتار  تأثیر. مطالعه رفتار رانندگان، شناسایی عوامل انسانی ایجاد تصادفات و راهکارهای کاهش آن و بررسی 4

 ونقل؛ سازی حمل ترافیکی در بهبود و روان

 های عابر پیاده در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی شهروندان؛ حداث پلبندی ا 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

 . ارزیابی علل تصادفات و ارائه راهکار مناسب؛7

 رس، دانشگاه و ادارات.های ساماندهی سرویس مدا طرح سازی بهینه. بررسی و 8
 

 :تأمینلجستیک و زنجیره 
 . 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؛ . ارائه مدل مسیریابی و مکان3

 هر همدان با رویکرد پدافند غیرعامل؛ونقل ش . طراحی شبکه حمل4

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

 های ملی، مذهبی و انقالبی و ارائه الگو در جهت ساماندهی و مدیریت آن. برگزاری مناسبت تأثیر. تحلیل ترافیکی 6

 ونقل عمومی: حمل
 ونقل عمومی شهر همدان؛ مبنای خطوط حمل سوار بر 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؛ . طراحی شبکه حمل4

 ونقل عمومی؛ ونقل یکپارچه و ترکیبی در افزایش سهم حمل سازی سیستم حمل یاده. تحلیل اثرات پ5

 ونقل عمومی شهر همدان؛ حمل یها سامانه. ارائه راهکارهای ترغیب شهروندان به استفاده از 6

 

 های پژوهشی کمیته اولویت
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الگوی بهینه برای شهر حمل و. نقل عمومی برای افراد ناتوان و معلول و ارائه  یها سامانهسازی  های مختلف مناسب . ارزیابی روش7

 همدان؛

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

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

 رانی در سطح شهر همدان؛ 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 وشبررسی ر .18

 کننده عرضه و تقاضای آن در شهر همدان. ونقل روستایی و عوامل تعیین شناخت حمل .19

 

 ونقل هوشمند: حمل
 ری همدان؛ونقل شه 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

 ان؛ونقل برای شهر همد هوشمند حمل یها سامانهسازی  . ارائه معماری و مدل کاربردی جهت یکپارچه4

 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: اقتصاد حمل
 عمومی شهر همدان؛ونقل  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؛ نونقل درو سازی حمل کننده تقاضای سفر با خودروی شخصی و عمومی در راستای بهینه . عوامل تعیین4

 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 ی حملها سامانهمختلف  های یابی تغییر هزینه سفر بر تغییر سهم مدلارز .6
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 مدرییت تاکیف:
 انین راهنمایی و رانندگی برای سطوح مختلف شهروندان؛. طراحی الگوی آموزش قو1

 . 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؛ مات شهری با درنظرگرفتن سیستم حملهای ارائه خد یابی محل . مکان4

ونقل شهری و پیشنهادهای ساختار یکپارچه با توجه به تجربیات کشورهای  حمل یانمتصد. تحلیل نقاط ضعف و قوت روابط بین 5

 مختلف و شرایط ایران؛

 ؛مدان. تدوین قوانین پیشنهادی در راستای ایجاد مدیریت واحد ترافیکی در شهر ه6

 سنجی تحقق مدیریت واحد ترافیکی شهر. . امکان7

 

 اه و شبکه معارب: مدرییت زریساخت
 ونقل ترافیک؛ سطح بر اساس طرح جامع حمل های موجود در شهر همدان برای تبدیل به تقاطع غیر هم بندی تقاطع . اولویت1

 در زمان انجام عملیات اجرایی در معابر شهری؛ها و ارائه راهکارهای مدیریت ترافیک  . بررسی ضوابط و دستورالعمل2

 های فرادست؛ ها برای شهر همدان بر اساس طرح های احداث پارکینگ بندی طرح یابی و اولویت . مکان3

 های مدیریت پارکینگ برای معابر شهر همدان؛ . ارائه روش4

 های فرادست. ظر گرفتن طرحسازی ترافیک با در ن 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

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

 منظور مدیریت تقاضای سفر. ونقل عمومی به رنده استفاده از حملهای تشویقی و بازدا . بررسی و مطالعه طرح3
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

28/1 

 هوشمند یها شرح خدمات طرح جامع سامانه بررسی            :           دستور جلسه

 :ها پیشنهاد

 یها مسئوالن فعال در حوزهمدیریت شهری و  مجموعه رویکرد شود مشخص باید ابتدا کار مقدمه عنوان به. 1

 ییاجراعنوان کارفرما نسبت به  و تمایل ایشان به ها تیطرح مذکور چیست و اولو به مختلف شهرداری همدان نسبت

 ؛است چگونههوشمند با محوریت مرکز کنترل ترافیک شهرداری  یها طرح جامع سامانه شدن

آمار و اطالعات ترافیکی طرح حاضر  آوری جمعام مراحل است انج بهتر های طرح، ینههز در ییجو صرفه منظور به. 2

با لحاظ نمودن مشترکات و اجتناب از موازی کاری انجام شود  است،ونقل و ترافیک مشترک  که با طرح جامع حمل

ونقل  اطالعات حاصل از انجام و بازنگری طرح جامع حمل بهاستناد  اهای هوشمند ب جامع سامانه حو این مرحله از طر

 ؛ترافیک به دست آیدو 

در همان ابتدای کار نسبت به تعیین تکلیف موضوع  شود میپیشنهاد  ،اجتناب از مشکالت امنیتی آتی منظور به .3

دسترسی  مکانیسمتعریف "رویکرد شهرداری در خصوص  سازی و شفاف " ها دسترسیمالحظات سرور مرکزی و "

 ،در متن قرارداد به اطالعات ربط ذیهای  سازمانهر یک از افراد و  و تعیین دامنه دسترسی " اطالعاتو  ها دوربینبه 

 ؛اقدامات الزم صورت پذیرد

و نیز بررسی نحوه برگزاری  ها آنبه هر یک از  امتیازدهیو نحوه  طرح انتخاب مشاور های آیتم شود میپیشنهاد . 4

ایی سازی موضوع در جلسات تخصصی و بررسی و نه پیشگام در این حوزهمناقصه از طریق استعالم از شهرهای 

پیشنهاد شد کارگروه حاضر متشکل از افراد متخصص و با تجربه شهرداری و با مشاوره  ،در همین راستا. انجام شود

 شود؛مرکز مطالعات دایر  های کمیتهاساتید عضو 

نیز در متن این طرح  " یرهغها و  تونل، ها های مهم شهری از قبیل پل پاالیش سالمت سازه"شود موضوع  توصیه می. 5

 ؛سازی اطالعات مرتبط در بستر این طرح فراهم آید آوری و یکپارچه گنجانده شود و امکان جمع

 های فنّاوریاز  گیری بهره" پیگیری و عملیاتی سازی موضوع ،با پلیس راهور دوسویهتعامل  در شود پیشنهاد می .6

مورد تأکید قرار  " کند میپوشانده شدن را نیز فراهم  در صورت حتیروز که امکان تشخیص پالک خودروها 

 گیرد؛

 1398شرح جلسات 
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 افزایی همو بهتر است توافق و  نیازمند استقرار مدیریت یکپارچه شهری است در بهترین حالت، اجرای این طرح. 7

 در الزم مالحظات، به همین جهت، شایسته استالزم در این خصوص از سوی نهادهای مربوطه انجام شود. 

 تمامی و باشد مدنظر طرح اجرای از پیش ترافیک کنترل مرکز های زیرساخت و شرایط سازی ناسبم خصوص

 های سامانهطرح جامع بودجه " . همچنین موضوعه مشخص و مدون پیگیری شودرا نقشه یک اساس بر اقدامات

 ؛شود سازی شفافو  بینی پیشمناسب  صورت بهنیز باید  " هوشمند

موضوع را در نظر  اینالزم است  اما است مهم و ضروری بسیار حاضر طرح خصوص در مطالعه انجام رویکرد. 8

حاضر دارای  خدمات ، شرحرسد یمبه نظر  بود. نخواهد عملیاتی شدن بودن به معنای جامع هموارهداشته باشیم که 

 دارای دهایبن تا است نفره چند و تخصصی کارگروه یک در پاالیش نیازمند و است متعدد جزئیات و بندها

قرار گیرند و سند حاضر  تأکیدو دارای اولویت بیشتر در طرح مورد  تر ضروریموارد  ،پوشانی با هم تلفیق شوندهم

و  درک قابلوضعیت مطلوب  های ویژگیو  تا وضعیت موجودشود  سازی سادهدو و سه  ،در فصول یک ویژه به

 ؛صورت پذیرد کارآمداجرای کار به شیوه مشخص باشند و در نتیجه انتخاب مشاور و نظارت بر حسن 

 کندا طرح را ارائه دهد و عنوان بط بمرتاز مشاور درخواست شود در انتهای کار نوعی اکشن پلن  شود میتوصیه  .9

زمان و قیمت پیشنهادی  ،الزم هستند های اولویتهایی با چه  مرکز کنترل ترافیک هوشمند چه پروژه اندازی راهبرای 

 یولارا در قالب جد این مطالب مهم و کاربردی فعال در این زمینه را ارائه نمایند و همه های تشرکو فهرست 

قرار  ربط ذیبرداری مدیران و مسئوالن  مورد بهره راحتی به کند تا سازی خالصه " طرحبرنامه اقدام " عنوان بهمختصر 

 .گیرد

 از مرحله هر در مرور به و کنیم تقسیم فاز چند به را آن تاس بهتر پروژه حاضر،هرچه بهتر  شدن عملیاتی منظور . به10

 اضافه کند؛ری را به فازها و مراحل قبلی بیشت جزئیات بخواهیم مشاور طرح

 کارشناسی، استقرار تصمیمات به ای سلیقه رویکردهای از گذر در مسیرمرکز مطالعات  مأموریتدر راستای . 11

 مدیریت حوزه تصمیمات در ثبات و مطالعات مرکز های یشنهادپ و اتمصوب اجرایی ضمانت" موضوع شد پیشنهاد

 در الزم تعهدات شهرداری و شود ارجاع شهر اسالمی شورای به مطالعات مرکز سوی از پیشنهادی قالب در " یشهر

 ؛دکنرائه خاص مدیریتی ا های جایگاهافراد در  وابستگی به تغییرهایی مصوب را بدون ن طرح بهتر  اجرای خصوص

نام و عنوان این مرکز  ،استمرکز کنترل ترافیک شهرداری متولی اجرای طرح مذکور  که درصورتییشنهاد شد . پ12

 (؛مرکز جامع کنترل ترافیک مثال عنوان به)جایگاه و اهمیت این مرکز باشد  بلورای تغییر یابد که مت شیوهنیز به 

و  گیری ارتباطالدستی را مدنظر داشته باشیم و نحوه تعامل و بهتر است در این طرح تمامی مصوبات و اسناد با. 13 

 کنیم.ای صحیح و قانونمند مشخص  شیوهدر این خصوص را نیز به  ربط ذی های ارگان بندی اولویت
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 دستور جلسه:

 ؛«راهبرد مدیریت بهینه ترافیک در بحران»پروپوزال طرح پژوهشی با عنوان بررسی  _

 .ونقل جهت دسترسی بوستان والیت مختلف حمل یها سامانه نرامویپ یبحث و بررس _

 پیشنهادها:

در کمیته بررسی شد و مورد موافقت  «راهبرد مدیریت بهینه ترافیک در بحران». پروپوزال طرح پژوهشی با عنوان 1

 شود؛  ای به پژوهشگر طرح مذکور اطالع داده این موضوع طی نامه مقرر شد قرار نگرفت.

ای به شهرداری درخواست شود طرح توجیهی و مطالعات فاز صفر دسترسی به بوستان والیت، به کمیته  ه. طی نام2

 ارسال شود.

14/4 

 :دستور جلسه

 پژوهشی؛ های اولویتتدوین  _

 ترافیک شهرداری همدان. ونقل حملهای مطالعاتی و عمرانی سازمان حمل بار و مسافر و سازمان  بررسی پروژه _
 :پیشنهادها

به تصویب اعضای کمیته رسید  1398مطالعات برای سال  ونقل و ترافیک مرکز های پژوهشی کمیته حمل . اولویت1 

 ؛استجلسه  که به پیوست صورت

های پژوهشی کمیته ارسال شود و عناوینی که شهرداری توانایی انجام  ای به شهرداری اولویت . مقرر شد طی نامه2

 بالغ شود؛مطالعات را دارد به کمیته ا

مطالعات "و  "همدان  زیخ حادثهبررسی نقاط  "مطالعاتی های  ونقل و ترافیک شرح خدمات پروژه . سازمان حمل3

 را به کمیته ارسال کند. "همدان معابر شریانی  سازی آرامسازی و  ایمن

9/8 

 :دستور جلسه

 معابر شریانی همدان                                                       سازی مآراو  سازی ایمن شرح خدمات مطالعات                               

 پیشنهادها:

 "همدان معابر شریانی  سازی آرامو  سازی ایمنشرح خدمات مطالعات "ر شد گزارش کارشناسی در خصوص مقر _

 تدوین و به کمیسیون خدمات شهری شورای شهر ارائه شود.
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح ع طرحنو عنوان *

1 
راهبرد مدیریت بهینه »

 «ترافیک در بحران
 پس از بحث و بررسی اعضا مورد موافقت واقع نشد. 1/3/1398 مهدی ترابی طرح پژوهشی

مات کمیته   و تاکیف ونقل حملاهم اقدا
 

 

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

 هوشمند یها شرح خدمات طرح جامع سامانه یبررس

 (راهبرد مدیریت بهینه ترافیک در بحران)ن پروپوزال طرح پژوهشی با عنوا یبررس

 ونقل جهت دسترسی بوستان والیت مختلف حمل یها سامانه رامونیپ یبحث و بررس

 ترافیک  ونقل حملهای مطالعاتی و عمرانی سازمان حمل بار و مسافر و سازمان  بررسی پروژه

 معابر شریانی همدان                                                       یساز آرامو  یساز منیا شرح خدمات مطالعات تدوین                          
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 (98ونقل و ترافیک )پاییز  جلسه کمیته حمل

 

 
 (98پاییز و ترافیک ) ونقل حملجلسه کمیته 
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 خدمات شهری کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر ریاحی خرم

 

 
 

 1398سال 
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

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

علمی دانشگاه آزاد/ هیئت زیست محیطدکتری/  مهرداد چراغی دکتر 2  

 علمی ی/ هیئتدانشگاه بوعل زیست محیطدکتری/  سهیل سبحان اردکانی 3

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

 علمی دانشگاه آزاد/ هیئت شناسی جامعهدکتری/  موسی اعظمی 5

 علمی علوم پزشکی/ هیئت داشت محیطدکتری/ به محمدتقی صمدی 6

دیپلم/ مکانیکفوق  حسین سیبی 7  شهرداری / مدیریت پسماند 

 شهرداری/ مدیریت بحران زیست محیطت دکتری/ مدیری بیتا روحی 8

 خدمات شهری شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون / ادبیات ارشد کارشناسی علی فتحی 9

 خدمات شهری شورای اسالمی شهر/ دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی/ کارشناسی ارشد منصور موسویید س 10

 شهری شهرداری/ معاون خدمات کارشناسی ارشد/ مدیریت وحید علیضمیر 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات تفکیک ماه گزارش جلسات به

 29/2 اردیبهشت

 31/4 تیر

 11/6 شهریور

 13/8 آبان

 اعضای کمیته

 گزارش جلسات
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 ژپوهشی کمیته خدمات شهری اهی اولویت

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
 

 ؛یآموزش شهروند تهیکم یسبز با همکار یفضا تیریدر مد یساز و فرهنگ یجلب مشارکت مردم یها وهیش یبررس. 1

 ؛موجود زاتیارتقاء آن و تجه یو ارائه راهکارها یمنیسبز شهر همدان از لحاظ اصول ا یها و فضاها پارک یابیو ارز یسشنا بیآس. 2

 ؛. طرح جایگزینی گیاهان پوششی با نیاز آبی کم، مقاوم به آلودگی و سرما جهت استفاده در فضاهای سبز شهری3

 ؛برگ پهنپرگ و  یسوزن های گونهبر  تأکیدبا  یسبز شهر یو سرما جهت استفاده در فضاها یوم به آلودگکم، مقا یآب ازیبا ن یپوشش اهانیگ ینیگزیطرح جا. 4

 و فضای سبز برای فصل زمستان؛ ها پارکویژه در  های برنامهاجرای  سنجی امکان. 5

 ؛مرتبط با آن یموانع اجرا یو بررس یشهر سبز احداث کمربند یاجرا یاتیعمل یطراح. 6

 .اصالح آن یو باباطاهر و ارائه راهکارها یبوعل ابانیبر تمرکز پرندگان در خ تأکیدبا  یشهر یاستقرار و تجمع پرندگان در فضا "شکالت م یبررس. 7

 مدرییت بحران

 سنجی و مکان نمایی و شرح خدمات جامع هشدار سریع سیالب؛ . امکان8

 های آبخیزداری؛ ان با تأکید بر طرحهای اجرایی پیشگیری از وقوع سیالب در شهر همد . بررسی روش9

 بندی وقوع طوفان در محدوده شهری همدان؛ . پهنه10

 افزار با تأکید بر خطرپذیری شهر همدان؛ ترین نرم افزارهای جامع مدیریت بحران و انتخاب مناسب بررسی نرم .11

 شهر همدان؛ یخیز های اضطراری و امدادرسان در شرایط بحران با تأکید بر سیل بررسی راه .12

 های مناسب جهت گردآوری و ذخیره سیالب در سطح شهر همدان؛ یابی سازه سنجی و مکان امکان .13

 .سازی منطبق با پدافند غیرعامل سنجی طراحی و احداث بوستان مناسب جهت آموزش و فرهنگ . بررسی و امکان14

 کشاورزی  یاه فراوردهسازمان ساماندهی مشاغل شهری و                                                                            

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

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

 مدرییت پسماند

 ؛محل دفن زباله همدان رابهیش هیجهت تصف یاتیو عمل ییاجرا نهیگز نیتر سبمنا سنجی امکانمطالعه و . 17

 ؛. بررسی کمی و کیفی شیرابه تولیدی محل دفن زباله همدان18

 شناسی مشکالت کارخانه پردازش و کمپوست شهر همدان. . آسیب19

 

 های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

29/2 

 بررسی مطالعات قنوات همدان                                    دستور جلسه:

 

 پیشنهادها:
توسط شهرداری  امانی، صورت بهشود قرارداد مطالعات تعیین موقعیت مسیر اصلی قنوات شهر همدان  . پیشنهاد می1

 و در نظر گرفتن اطالعات بومی تنظیم و انجام شود؛ ربط ذیهای  و با همکاری ارگان

خدمات شهری مرکز مطالعات، نمایندگان  کمیتهخدمات شهری، اساتید  با حضور اعضا کمیسیون . جلسه مشترکی2

 مشاور این حوزه تشکیل شود. های شرکتو  ربط ذیهای  ارگان

 

31/4 

 :دستور جلسه
 همدان شهر پسماندهای دفن سایت جامع طرح تهیه خدمات بررسی شرح

 پیشنهادها:
 ی ارسال شود؛به کمیسیون خدمات شهرموارد اصالحی طرح طی گزارشی . 1

 پژوهشی کمیته بازنگری شود. های اولویتدر جلسه بعد .  2

11/6 
 پژوهشی کمیته خدمات شهری های اولویتبازنگری         :          دستور جلسه

 پیشنهادها:
 پژوهشی کمیته اصالح و تصویب شد. های اولویتپس از بحث و بررسی اساتید 

13/8 

 :دستور جلسه
 حوزه خدمات شهری در استارت آپی برگزاری رویدادهایبررسی                                       

 پیشنهادها:
ه شهری با حضور از مهندس مختاری . مقرر شد در جلسه آینده در خصوص موضوع رصدخانه و پایشگا1

 ؛شود نظر تبادلبحث و  (کارشناس فناوری حوزه خدمات شهری)

در  برگزاری رویدادهای استارت آپی در حوزه خدمات شهری در خصوص شده بررسی قرر شد موضوعات. م2

 کمیته به کارگروه برگزاری استارت آپ ارسال شود.

 

 98شرح جلسات سال 



35 

 

 

 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 مرکز مطالعات و پژوهشزارش عملکرد گ
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مات کمیتهاهم ا  قدا

 بررسی مطالعات قنوات همدان

 همدان شهر پسماندهای دفن سایت جامع طرح تهیه خدمات بررسی شرح

 ارائه گزارش کارشناسی شرح خدمات طرح جامع سایت دفن پسماند

 بررسی برگزاری رویدادهای استارت آپی در حوزه خدمات شهری
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 (98جلسه کمیته خدمات شهری )تابستان 

 
 (98)بهار  ته خدمات شهریجلسه کمی
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 اه وری و بهبود روش آموزش، بهره کمیته 

ن ز مطالعات و ژپوهشمرک   اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر سهرابی

 

 
 

 1398سال 
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی م خانوادگینام و نا *

 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 یئتدانشگاه بوعلی/ ه دکتری/ علوم تربیتی مریم پورجمشیدی 4

 علمی هیئتنور/  دانشگاه پیام دکتری/ علوم تربیتی نصراله عرفانی 5

 علمی دانشگاه آزاد/ هیئت مدیریت بازرگانی/ دکتری کامبیز حمیدی  6

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت علوم تربیتیدکتری/  یوسف زادهمحمدرضا  7

 انسانی ریزی و توسعه سرمایه مهشهرداری/ نماینده معاونت برنا ارشد/مدیریت کارشناسی لوقره خان مرضیه  8

 شهرداری/ مشاور شهردار شهری ریزی برنامهکارشناسی ارشد/  سید حسین معصوم زاده 9
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 اه وری و بهبود  روش هآموزش، بهر کمیته اهی اولویت
 ؛توسط شهرداری همدان شده ارائه شهروندی های آموزشعنوان ارزشیابی اثربخشی . 1

 جامع طرح یراهکارها ارائه و همدان یشهردار در مختلف های سمت در افراد( یعمود و یافق) ییجا جابه شناسی آسیب. 2

 ؛یانسان منابع بهبود تیریمد

 ؛یادار و یمال تخلفات از یریشگیپ بر مؤثر عوامل ییشناسا بر دیتأک با یدارا سالمت ارتقا یراهکارها. 3

 .یابتکار فرا یها تمیالگور از استفاده با زمان و مسافت کاهش جهت زباله حمل آالت نیماش یرهایمس یساز نهیبه. 4

 

 

 

 

 

 

 

  های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

24/2 

 مان فرهنگی ورزشی شهرداری در حوزه آموزش شهروندی.بررسی گزارش عملکرد ساز _      دستور جلسه:

 پیشنهادها:

 رد؛یدستور کار قرار گ یشهردار یاجتماعی و ورزش ،یدر سازمان فرهنگ یسند طرح جامع آموزش شهروند نی. تدو1

آموزش  تهیبه کم یشهردار یسازمان فرهنگ یتهکم لیذ یو تخصص یراهبرد یها جلسات کارگروه یها یو خروج جی. نتا2 

 مرکز مطالعات ارائه شود؛

 .ردیقرار گ یروزرسان مورد به یآموزش شهروند ی. سند راهبرد3 

31/2 

 بررسی گزارش عملکرد شهرداری در حوزه آموزش کارکنان شهرداری._              :دستور جلسه

 پیشنهادها:

شتیبان عملکرد در دستور کار شهرداری قرار آموزش منابع انسانی طراحی و قرارداد سیستم پ یها . برای اصالح روش1

 گیرد؛

با حضور مدیران و معاونین شهرداری و آقای دکتر سهرابی، طرح ارزیابی و آموزش مدیران با مدل  یا طی جلسه .2

 .در شهرداری همدان، ارائه شود یریکارگ آموزشی مطالعه موردی )مورد نگاری( برای به

4/4 

 :دستور جلسه

 ؛"مستندسازی تجارب مدیران و کارکنان برگزیده شهرداری همدان  "طرح پژوهشی با عنوان   الپروپوز بررسی _

 ؛"نیازسنجی آموزشی شهروندان همدان  "بررسی پروپوزال طرح پژوهشی با عنوان  _
 پژوهشی کمیته. های اولویتتدوین  _

 پیشنهادها:

مورد موافقت  "یران و کارکنان برگزیده شهرداری همدان مستندسازی تجارب مد "طرح پژوهشی با عنوان   . پروپوزال1

 واقع نشد؛

 مورد موافقت واقع نشد؛ "نیازسنجی آموزشی شهروندان همدان  ". پروپوزال طرح پژوهشی با عنوان 2

ها و اجرایی  کمیته به شهرداری ابالغ شود و شهرداری وضعیت پرداخت شده بیتصوهای  ای لیست پروپوزال . طی نامه3

 ها را به کمیته اطالع دهد؛ ن آنشد

 پژوهشی کمیته پس از بحث و بررسی اصالح و تصویب شد. های اولویت. 4

 

 شرح جلسات 
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 .بررسی طرح تحول اداری _                  :                 دستور جلسه

 پیشنهادها:

معاونت مقرر شد  وجود در این زمینهو احصاء وضع م شدن مسیر بررسی و تدوین طرح تحول اداریهدفمندتر  منظور به. 1

های کیفی و پیگیری دو موضوع ذیل و ارائه نتیجه به  داده ستخراجریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری نسبت به ا برنامه

 اقدام نماید:مرکز مطالعات حداکثر تا پایان هفته جاری، 

ها بین شغل و شاغل  ه در چند درصد از پستص شود کهای شغلی مشخ . در یک جدول یا نمودار، به تفکیک رده1-1

 انطباق وجود دارد؛

شوند، قابلیت انجام  ها و وظایف شهرداری که در حال حاضر به شیوه سنتی انجام می از فعالیت یک کداممشخص شود . 1-2

 .های نوین را دارند از طریق روش

5/5 

 .تحول اداری بررسی طرح _                                  :دستور جلسه

                 پیشنهادها:
های شورای اسالمی از طریق شورای اداری استان پیگیری کند که در صورت اقدام  پیشنهاد شد مرکز مطالعات و پژوهش .1

هستند و چه موانع قانونی یا  حل قابلانطباق شغل و شاغل، چند درصد از مشکالت  یحداکثر سازشهرداری همدان به 

 ؛دارد ی در این مسیر وجودعملیات

، کارکنانریزی و توسعه سرمایه انسانی، اطالعات مدنظر کمیته از جمله اسم و اطالعات کلی  . مقرر شد معاونت برنامه2

بندی شغلی، میزان سابقه، سابقه کار قبلی و ستون مالحظات جهت درج  تخصص، تطابق/عدم تطابق شغل و شاغل، رده

ها  این داده بر اساستوان  نماید. در ادامه می ه را در جدولی تکمیل و در جلسه آتی کمیته ارائهاطالعات و توضیحات متفرق

هایی که از  کمیته اقدام کرد و راهکارهای عملیاتی جهت رفع عدم تطابق موردنیازنسبت به احصاء درصدها و نمودارهای 

 هستند، ارائه داد؛ قبول غیرقابل منظر کمیته، غیرمنطقی و

 ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری در گزارش خود موارد ذیل را مشخص کند: رر شد معاونت برنامهق. م3

های شغلی کاردان، متصدی، کارشناس، مدیر و سایر  شهرداری همدان، در رده کارکناننفر  1700چند درصد از  .3-1

 های شغلی مشغول به خدمت هستند؛ هرد

شهرداری همدان با شرح وظایف پستی که در آن مشغول به خدمت هستند، آشنایی  نانکارک. چند نفر/ چند درصد از 3-2

 ها ابالغ شده است؛ ف کارشان به آندارند و شرح وظای

 کنند؛ اجرا می قبول قابلا در سطح ر شده ابالغ، شرح وظایف کارکنان. چند درصد از 3-3

شهرداری همدان در خصوص تغییر و  98های سال  رداری، برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شه . مقرر شد معاونت برنامه4

 را در جلسه آتی کمیته ارائه کند؛ها  تحول اداری و ارزیابی این برنامه

توسط  شده ارائهتا پایان هفته جاری، مستندات گزارش  ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری . مقرر شد معاونت برنامه5

 کمیته )خانم مولوی( ارائه نماید؛رپوینت به دبیر را در قالب پاو آقای غیاثی

دو  " ها وری و بهبود روش و آموزش، بهره " بودجهریزی و  ارزیابی، برنامه"های  مشترک کمیته. مقرر شد سومین جلسه 6

 در مرکز مطالعات برگزار شود. 12ساعت  رأس 19/05/98هفته بعد روز شنبه مورخ 
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 .بررسی طرح تحول اداری _                                   :دستور جلسه

 پیشنهادها:

 بررسی و بحث مورد کمیته در کشور شهرهای کالن از یکی اداری تحول دفتر و انسانی سرمایه حوزه در بازدید ضوعمو .1

 جلسه در نتیجه و شود انجام زاده حضرت آقای  هماهنگی با مشهد یا اصفهان شهر از دبازی شد مقرر نهایت در و گرفت قرار

 ؛گیرد قرار بررسی و بحث مورد بعدی جلسه در دبازی نهایی تاریخ و مقصد تا شود ارائه آتی

 مجموعه های فرصت تا شود احصاءریزی و توسعه سرمایه انسانی  معاونت برنامه توسط اداری وضعیت SWOT جدول. 2

 .شود سازی شفاف و شناسایی باشند تأثیرگذار ودموج ضعف نقاط کردن محدود در تواند می که شهرداری مدیریت

11/7 

 .بررسی طرح تحول اداری _                                  :دستور جلسه

 پیشنهادها:

 تهیکم یآت جلسه در و احصاء یانسان هیسرما توسعه و یزیر برنامه معاونت توسط مستند صورت به لیذ موارد شد مقرر .1

 ،یادار تحول طرح موضوع خصوص در یباالدست ینهادها به شنهادیپ قابل یعمل و یعلم یراهکارها دامه،ا در تا شود ارائه

 :ردیگ قرار یبررس و بحث مورد

 شاغل؛ و شغل انطباق محاسبه یچگونگ قیدق فیتعر ارائه -

 یانسان یروین و اند اشتهد قرار ییها رده چه در یشهردار ریاخ یها سال  یخروج یانسان یروین نکهیا از یآمار ارائه -

 هستند؛ ییها رده چه در یورود

 ؛یسپار درون و برون بخش دو در شاغل و شغل تطابق آمار گزارش ارائه -

به  مأمور" فیرد در و شوند قیتلف مأمورها و شورا یاعضا فیرد ،یسازمان یها رده اساس بر یانسان یروین یبند دسته در -

 خدمت به مشغول یشهردار در حاضر در حال که ها ارگان ریسا "از  مأمور" افراد اطالعات و آمار ن،یهمچن. رندیبگ قرار "

 .شود ارائه زین هستند

 جمله از یراداتیا و شود اصالح ،شده ارائه یسازمان نمودار اساس بر ،یسازمان یها رده اساس بر یانسان یروین یبند دسته -

 .دشو رفع است، شده یمعرف خود نیمعاون با سطح هم ،شده ارائه آمار در دارد، قرار مجموعه رأس در که شهردار نکهیا

 ؛متخصص یروهاین خروج یشناس بیآس منظور به ،یشهردار یمانیپ و یرسم یروین 254 سابقه نمودار ارائه -

 .ضعف نقاط و ها فرصت ییشناسا منظور به همدان، یشهردار کارکنان اداری وضعیت SWOT جدول ارائه -

 

 در مندرج مختلف یها قسمت یاثربخش و یکارآمد زانیم یبررس و یشهردار یسازمان ساختار یشناس بیآس وعموض .2

 .گرفت قرار تهیکم یآت جلسات دستور کار در مذکور، نمودار

 

حضرت  یآقا و شود لیتشک بعد هفته دو ،یجار سال بودجه عملکرد یبررس رامونیپ یابیارز تهیکم یآت جلسه شد مقرر .3

 .دهند ارائه جلسه در را بودجه دوازدهم پنج عملکرد گزارش شخصاً هزاد
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 ادامه، در و شود زیفر و یمستندساز ،ییشناسا موجود تیوضع شد شنهادیپ ،یشهردار نامتوازن توسعه از اجتناب منظور به .4

 یاصل چارت از خارج یها بخش یجیتدر یسپار برون و یسازمان یچابک ساز یبرا ساختار، نیا توسعه از اجتناب ضمن

 .شود یشیاند چاره ،یشهردار

 موضوع رامونیپ مطالعات مرکز آموزش و یابیارز یها تهیکم مشترک جلسات در شده ارائه یکارشناس مباحث شد مقرر. 5

ه مطالب و شده ییشناسا قوت نقاط و ها بیآس مسئله، انیب قالب در تا شود منعکس شهر یاسالم یشورا به ،یادار تحول طرح

 یزیر برنامه معاونت ندهینما توسط و ها استان یعال یشورا جلسات در نجات یبادام مهندس توسط نه،یزم نیا در یگر

 .دشو مطرح زین ،یعراق مهندس حضور با یادار یشورا جلسه در یشهردار
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 :دستور جلسه

 . ادامه بررسی طرح تحول اداری؛1

 ه سال جاری شهرداری.. ارائه گزارش عملکرد شش دوازدهم بودج2

 پیشنهادها:

 معاونت به مطالعات مرکز از شده ارجاع های نامه و مستندات و ها درخواست تمامی ارزیابی، کمیته دبیر شد مقرر .1

 آقای شخص برای قبل های نامه شماره ذکر با مجدد را بودجه مباحث پیرامون شهرداری انسانی سرمایه توسعه و ریزی برنامه

 و پیگیری تسریع دستور ارزیابی، کمیته سوی شده خواسته موارد از اطالع ضمن ایشان تا نماید ارسال هزاد حضرت

 نمایند. صادر را مذکور موارد به پاسخگویی

 گیرد. قرار ارزیابی کمیته آتی کار دستور در همدان، شهر توسعه ساله پنج برنامه بررسی شد مقرر .2

 انسانی نیروی بهینه ساماندهی ضرورت بر مبنی شهرداری انسانی سرمایه توسعه و ریزی برنامه تمعاون نیاز اعالم به عنایت با .3

 مطالعات، مرکز آموزش و ارزیابی کمیته دو از نمایندگی به صارم اصغری دکتر شد مقرر همدان، شهرداری در فعال

 تهیه را اداری تحول طرح تدوین ستایرا در همدان شهرداری انسانی سرمایه موجود وضع شناسی آسیب کارشناسی گزارش

 اصغری دکتر با الزم هماهنگی و همکاری ریزی برنامه معاونت شد مقرر همچنین شود. ارائه ربط ذی مقامات به تا نمایند

 آورد. عمل به را ایشان سوی از ازیموردن اطالعات و فایل هرگونه ارائه و مذکور گزارش تدوین مسیر در صارم
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح نعنوا *

1 
مستندسازی تجارب مدیران و کارکنان  "

 "برگزیده شهرداری همدان 
 مورد موافقت واقع نشد. 4/4/98 اعظم شکوری طرح پژوهشی

 مورد موافقت واقع نشد. 4/4/98 اعظم شکوری طرح پژوهشی "نیازسنجی آموزشی شهروندان همدان  "  2

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

 

مات کمیته  اهم اقدا

 "نیازسنجی آموزشی شهروندان همدان  "بررسی پروپوزال طرح پژوهشی با عنوان  
 

 "همدان مستندسازی تجارب مدیران و کارکنان برگزیده شهرداری  "طرح پژوهشی با عنوان   پروپوزال بررسی
 

 بررسی طرح تحول اداری در شهرداری همدان

 بررسی گزارش عملکرد شهرداری در حوزه آموزش کارکنان شهرداری

 ورزشی شهرداری در حوزه آموزش شهروندی بررسی گزارش عملکرد سازمان فرهنگی
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 (98تابستان جلسه تلفیقی کمیته آموزش و کمیته ارزیابی )

 

 (98جلسه مشترک کمیته آموزش و کمیته ارزیابی )پاییز 
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 زیست و محیط امور زریبنایی عمران، کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر نیلی

 

 
 

 1398سال 
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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 سعودم 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت 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 وعلی/ هیئتدانشگاه ب دکتری/ عمران حسینیان مهدی 6

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران حسین ترابزاده خراسانی 7

 علمی هیئتبوعلی/  دانشگاه دکتری/ عمران  الیاسی محمدرضا 8

 و امور زیربنایی ونقل حمل شهرداری/ معاونت کارشناسی ارشد/مدیریت عزیزاله یوسفی 9

 ای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیونشور کارشناسی ارشد/ عمران رحیمی فر علی 10

 / دبیر کمیسیونشورای اسالمی شهر کارشناسی ارشد/معماری کمان نیرنگ محمدتقی 11

 انبحر ریتدیدبیر ستاد مشهرداری/ زیست محیط دکتری/مدیریت روحی بیتا 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 19/2 اردیبهشت

 خرداد
2/3 

23/3 

 17/5 مرداد

 5/6 شهریور

 اعضای کمیته

 گزارش جلسات
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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 آب دکتری/ مهندسی معروفی صفر 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت آب دکتری/ مهندسی ابیانه حمید زارع 3

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت از راه دور سنجش دکتری/ حیدری مظفر مرتضی 4

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران رضایی بهرام 5

 علمی هیئتنور/  دانشگاه پیام دکتری/ کشاورزی دکتر اسدیان 6

 شهرداری  دکتری/مدیریت روحی بیتا 7

 / مدیریت بحرانشهرداری - علی زارعی 8

 دآبا قاسم دهیار - آقای پاکیزه 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 11/6 شهریور

 های ذیل کمیته کارگروه

 کارگروه قنات

 گزارش جلسات
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 1397ژپوهشی سال  اهی 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

 آسفالت، بتن، مواد و مصالح عمرانی و بازیافت
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 بخش .1

 شرایط محیطی، اقلیم و وضعیت ترافیک شهر همدان؛

 ضعیت ترافیک شهر همدان؛سنجی استفاده از مصالح نوین جایگزین آسفالت با توجه به شرایط محیطی، اقلیم و و . 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 یژه بههای و کارگیری بتن . ارزیابی فنی و اقتصادی به5

 ( 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؛ ی رطوبتی در بتنها انیز. راهکارهای ارتقا کیفیت، افزایش دوام و کاهش 7

 سیمانی در شهر همدان. های ی رطوبتی در بتنها انیزراهکارهای 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

 شهر همدان. های عمران شهری در . پدافند غیرعامل در پروژه2

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

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

 در شهر همدان؛ وساز ساختهای عمران شهری و صنعت  هداری و عملیات اجرایی در راستای بهینه کردن فرایندهای پروژههای نوین تعمیر، نگ . شیوه3

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

 ن شهری شهرداری همدان.های عمرا و پروژه وسازها ساخت. بررسی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در 5

 

 

 

 

 وهشیهای پژ اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

19/2 

 بازدید از پروژه بوستان والیت:                                             دستور جلسه

 پیشنهادها: 

 نقطه افتیدر وهای مرتبط مرکز مطالعات  . مقرر شد شهرداری طرح پیشنهادی مشاور پروژه را جهت بررسی در کمیته1

 نظرات کارشناسی در هفته آینده ارائه کند.

2/3 
 شده از بوستان والیت پیرامون بازدید انجام یبحث و بررس                دستور جلسه:

 _                                                             پیشنهادها:

23/3 

 دستور جلسه:

 چند دستاوردی -یچندعاملهای عمرانی  در پروژه های تشویقیسازی قرارداد بررسی پروپوزال بهینه    

 پیشنهادها:

های عمرانی  در پروژه سازی قراردادهای تشویقی نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی پروپوزال بهینه . پروپوزال پایان1 

 ارسال شود: چند دستاوردی پس از رفع ایرادات به شرح ذیل برای تصویب به شورای پژوهشی -چندعاملی

 نحوه اعمال تشویق و مکانیسم اجرای آن پیشنهاد شود؛ _

 ی مدل از شهرداری همدان استفاده شود(؛معتبر سازبرای شود )پژوهش از شهرداری همدان گردآوری  ازیموردنهای  داده _

 در مرجع شماره پنج پروپوزال تنها پیرامون تشویق بحث شده است؛ _

 پروپوزال ذکر شود؛مراجع شش تا هشت در متن  _

کشور مطرح شده است که در منابع به آن اشاره  وبودجه برنامهسازمان  659موضوع مدیریت ریسک در نشریه شماره  _

 نشده است.

 نیز به تصویب اعضای محترم کمیته رسید. 1398مجدداً برای سال  1397سال  یپژوهشهای  . اولویت2 

 

 

 

 1398شرح جلسات   
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17/5 

 :دستور جلسه

 ها در مدیریت بحران؛ دستگاه پیرامون تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد ها استانای عالی شور بررسی نامه _

 ؛97عمرانی شهرداری در سال های  پروژه بررسی نامه درصد پیشرفت _
 های ذیل کمیته؛ بررسی تشکیل کارگروه _

 ."دستاوردی چند  -یاملچندعهای عمرانی  در پروژه قراردادهای تشویقی سازی بهینه"روپوزال پ بررسی اصالحات -
 پیشنهادها:

با توجه به  د،پیرامون تشکیل کمیته ارزیابی عملکر ها استانعالی  یشورا 22/4/98مورخ  2885/98. با توجه به نامه شماره 1

نامه مذکور جهت ابالغ به کمیته مرتبط، به مدیر  تهیکمعمرانی، با نظر اعضای  موضوع نامه و عدم ارتباط آن با کمیته

 پژوهشی مرکز ارجاع داده شد؛

در کمیته  "دستاوردی چند  -یچندعاملهای عمرانی  قراردادهای تشویقی در پروژه سازی بهینه "عنوان با پروپوزال . 2

 تصویب شد و برای تصویب نهایی به شورای پژوهشی ارسال شد؛

، به کمیته ارائه شده یطراحاط قنات نورد . مقرر شد در جلسه آینده کمیته، گزارش کاملی از وضعیت قنوات همدان و رب3

 شود؛

فنی و عمرانی شورای اسالمی  ونیسیکممشترک در صحن شورا با  صورت به. پیشنهاد شد اولین جلسه کارگروه قنوات 4

 شهر همدان تشکیل شود.

5/6 

 قنات نوردبررسی وضعیت قنوات همدان و ارائه ربات  _:               دستور جلسه

 ها:پیشنهاد

 . کلیات طرح ربات قنات نورد به تصویب کمیته رسید و مقرر شد جزئیات طرح در شورای پژوهشی مطرح شود؛1

صالح را برای مطالعه و پایش بر روی قنوات سطح شهر  . اداره مدیریت بحران شهرداری شرایط استفاده از مشاور ذی2

 بررسی کند. را سازی مقاومهمدان و همچنین شرایط 
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

1 

قراردادهای  سازی بهینه"

های عمرانی  در پروژه تشویقی

 "دستاوردی چند  -یچندعامل

 مورد موافقت واقع شد. اعمال اصالحات شرط بهکلیات  23/3/1398 الهام فرهپور نامه پایان

2 

قراردادهای  سازی بهینه"

ی های عمران در پروژه تشویقی

 "دستاوردی چند  -یچندعامل

 17/5/98 الهام فرهپور نامه پایان
 مورد موافقت واقع و شده انجامپس از بررسی اصالحات 

 به شورای پژوهشی ارجاع داده شد.

مات کمیته  اهم اقدا

 "یچندعاملهای عمرانی  در پروژهی قراردادهای تشویقی ساز نهیبه"بررسی پروپوزال با عنوان 

 بازدید از پروژه بوستان والیت

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

 قنات نورده ربات بررسی وضعیت قنوات همدان و ارائ
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 (98بهار جلسه کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی )

 

 

 (98تابستان ی )جلسه کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنای
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 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر  صفایی

 

 
 

 1398سال 
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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 دانشگاه بوعلی/ هیئت شناسی شهری امعهجدکتری/  اسداهلل نقدی 2

 علمی انشگاه بوعلی/ هیئتد بدنی دکتری/ تربیت مهرداد عنبریان 3

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ علوم تربیتی سید رسول عمادی 4

 علمی هیئتدانشگاه پیام نور/  دکتری/ علوم اجتماعی صفی اهلل صفایی 5

 علمی هیئتدانشگاه آزاد/  دکتری/ زبان و ادبیات عرب علی طاهری 6

 علمی هیئتاه بوعلی/ دانشگ دکتری/ علوم اجتماعی اسماعیل باللی 7

 مدیرکل پدافند غیرعاملاستانداری/  شناسی دانشجوی دکتری/ جامعه حمید خاورزمینی 8

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

 سازمان فرهنگیرئیس شهرداری/  سیاسیکارشناسی ارشد/ علوم  اهلل وجدی هویدا روح 10

 شهرداری/ مشاور شهردار کارشناسی/ حقوق محمدی حسن 11

 آموزش و پرورش  کارشناسی ارشد/ مدیریت حسن مراد مرادی 12

 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 خرداد

3/4 

10/4 

17/4 

 7/5 مرداد

 مهر
15/7 

22/7 

 آذر
4/9 

11/9 

 اعضای کمیته

 گزارش جلسات
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 محل اشتغال/ سمت حصیلیمدرک/ رشته ت نام و نام خانوادگی *

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

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت شناسی شهری امعهجدکتری/  اسداهلل نقدی 2

 علمی هیئتدانشگاه علوم پزشکی/  دکتری/ اطفال نصراهلل پزشکی 3

 دانشگاهو  وپرورش آموزش دکتری/حقوق محمد ستاره 6

 علمی هیئتدانشگاه بوعلی/  روانشناسی تربیتی دکتری/ رشید خسرو 7

 شهرداری/ معاونت خدمات شهری شهرداری / مدیریتدکتری وحید علیضمیر 8

 مدیر مرکز مطالعات/ شهرداری شهری ریزی برنامه دکتری/ اسماعیل یوسفی 9

 فرهنگی، اجتماعی سازمان کارشناس شهرسازی/ دکتری/ مدیریت شهری فاطمه پهلوانی 10

 سیرئ بیناانجمن کودک همرهان/  کارشناسی/ آموزش ابتدایی زهرا کاردانیان 11

 پرورش فکری/ معاون فرهنگی کانون کارشناسی ارشد/ علم اطالعات زهرا رضوی 12

 کودکانحوزه فعال  کارشناس/ عمران مکانیک محمدحسین 13

 

 

 

 های ذیل کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کارگروه

 کارگروه شهر دوستدار کودک

 اعضای کارگروه
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 محل اشتغال/ سمت ته تحصیلیمدرک/ رش نام و نام خانوادگی *

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

 علمی دانشگاه علوم پزشکی/ هیئت دکتری/ آموزش بهداشت معینی بابک 2

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

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت شناسی جامعهدکتری/  یاسداهلل نقد 4

 سرپرست نشریه الوند نامه کارشناسی/ خبرنگاری حسین زندی 5

 فعال گردشگری کارشناسی ارشد/ گردشگری مجتبی جوادیه 6

 وپرورش بازنشسته/ آموزش کارشناسی علی جهان پور 7

 و نوجوانان / بهزیستی دکانکارشناس کو شناسی کارشناسی ارشد/ جامعه زهره بختیاری 8

 سرپرست روزنامه سازندگی یشناس باستانکارشناسی ارشد/  میالد وندایی 9

 علمی دانشگاه مالیر/ هیئت قرآنی دکتری/ علوم آقای محمدی پیام 10

 موسسه سبک زندگی حوزوی 3سطح  آقای صالحی 11

 

 

برگزارشدهجلسات  ذیل کمیته یها کارگروه   

31/4  30/2 اجتماعی نشاط   

14/5  13/3  

11/6  20/3  

- 17/4  

14/7  27/5  30/4  1/3  شهر دوستدار کودک 

18/7  7/6  5/5  30/3  

_ 7/6  9/5  6/4  

_ 28/6  12/5  20/4  

_ 11/7  22/5  22/4  

 

 اجتماعی کارگروه نشاط

 ها گزارش جلسات کارگروه
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 کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ژپوهشی اهی اولویت
 ؛در مدیریت مراکز فرهنگی شهر همدان یمشارکت مردم های راهکارهای استفاده از ظرفیت. 1

 ؛شهری امور اداره در شهروندان مشارکت افزایش در فرهنگی راهکارهای. 2

 ؛شهروندی های آموزش ارائه در مختلف های تکنیک و ها رسانه ابزارها، اثرگذاری میزان. 3

 ؛همدان شهروندی های آموزش نیازسنجی. 4

 ؛کنونی های آموزش شناسی آسیب مدل تدوین و شهرداری توسط شده ارائه یشهروند های آموزش اثربخشی ارزیابی. 5

 ؛همدان شهر در اجتماعی نشاط افزایش راهکارهای بررسی. 6

 ؛آن توسعه راهکارهای و محالت ورزش نیازسنجی. 7

 ؛شهری رصدخانه ایجاد نیازسنجی. 8

 ؛تفریحی و هنری فرهنگی، مراکز و فضاها مورد در شهروندان از نیازسنجی. 9

 ؛شهر در فرهنگی های دستگاه بین افزایی هم و سویی هم هماهنگی، راهکارهای. 10

 .همدانی شهروندان اجتماعی سرمایه ارتقای راهکارهای و میزان بررسی. 11

 

 

 

 

 

 های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

3/4 

 شی کمیته.پژوه های اولویتمعارفه اعضای جدید و بازنگری _                    دستور جلسه:

 پیشنهادها:
 شود؛ برگزار 16تا  14. جلسات یه هفته در میان در روزهای دوشنبه و ساعت 1 

؛با نظر اعضا در جلسه بعد تعیین شود تهیکم سیرئ. 2  

ی حذف شود؛فرهنگ های اولویت از یگردشگر های اولویت و ی اصالحپژوهش های اولویت .3  

 .شود شناسی آسیبدر جلسه بعد  دهیبرگز شهروند انتخاب دستورالعمل .4

10/4 

 دستور جلسه:
 پژوهشی کمیته؛ های اولویتبازنگری _ 

 های تعیین شهروند برگزیده. شناسی شاخص آسیب_ 

 پیشنهادها:
؛در خصوص مبحث بانوان در دو هفته آینده چندین جلسه برگزار شود .1  

شود؛ ی اصالحپژوهش های اولویتادامه  .2  

گذاری مورد ارزیابی قرار دهند و در  یده را از نظر کمی و کیفی و ارزشتعیین شهروند برگز ایه شاخص. اساتید 3

 .جلسه بعد نظرات خود را مکتوب بیان کنند

17/4 

 دستور جلسه:

 .پژوهشی کمیته های اولویتبازنگری _ 

 پیشنهادها:
 جهت فراخوان داده شود؛ شده اصالحپژوهشی  های اولویت. 1

 .بحث بانوان در دو هفته آینده چندین جلسه برگزار شوددر خصوص م .2

7/5 

 دستور جلسه:
 .محالت یاجتماع یشورا اساسنامه یبررس _

 

 پیشنهادها:
طی گزارشی به  محالت یاجتماع یشورا اساسنامهاعضای کمیته در خصوص  های یشنهادپمقرر شد نظرات و . 1

 دبیرخانه شوراهای اجتماعی محالت ارسال شود.

 

 شرح جلسات 
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15/7  

 تدوین مدل فرهنگی شهرداری همدان                                    :دستور جلسه

 پیشنهادها:
در  گزارش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مقرر شد در جلسات بعد در راستای تدوین مدل فرهنگی شهرداری_ 

 شود. سیشنا آسیبآتی بررسی و  یها سالسازمان در  انداز چشماهداف و  خصوص

 
 

22/7  

 تدوین مدل فرهنگی شهرداری همدان :                           دستور جلسه

 پیشنهادها:
در سلسله جلسات بعد در راستای تدوین مدل فرهنگی شهرداری همدان گزارش سازمان فرهنگی، اجتماعی مقرر شد  _

هنری، ورزشی و گردشگری سازمان در -اقدامات اجرایی در سه حوزه اجتماعی، فرهنگی در خصوص و ورزشی

 شود. شناسی آسیبآتی بررسی و  یها سال
 

4/9  

 دوم سازمان فرهنگی ماهه شش انداز چشمبررسی      :                  دستور جلسه

 پیشنهادها:
جرایی اقدامات ا در خصوصزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ور دوم ماهه شش انداز چشم. مقرر شد در جلسه بعد 1

 شود؛ شناسی آسیبدوم بررسی و  ماهه ششهنری، ورزشی و گردشگری سازمان در و  رهنگیحوزه اجتماعی، فدر سه 

 شود. شناسی آسیب. مقرر در جلسات آتی دو کتابچه و نحوه تشکیل شوراهای اجتماعی محالت، بررسی و 2

11/9  

 دوم سازمان فرهنگی ماهه شش انداز چشمبررسی                      :دستور جلسه

 پیشنهادها:
اقدامات  در خصوصزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ور دوم ماهه شش انداز چشم ی نیز. مقرر شد در جلسه بعد1

 شناسی آسیبدوم بررسی و  ماهه ششهنری، ورزشی و گردشگری سازمان در و  رهنگیاجرایی در سه حوزه اجتماعی، ف

 .شود
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مات کمیته  اهم اقدا

 شناسی اساسنامه شورای اجتماعی محالت آسیب 

 بررسی دستورالعمل ابالغی پیرامون شهر دوستدار کودک

 (هریش محروم مناطق اولویت با راهکارهای ارتقاء نشاط اجتماعی )با محوریت کودکان" ارائه طرح     

 

 ها راه  بررسی راهکارهای ارتقای نشاط اجتماعی با استفاده از ظرفیت پیاده              

 های تعیین شهروند برگزیده شناسی شاخص آسیب

 گذر کودک در محالت همدان یگزارش کارگروه شهر دوستدار کودک در خصوص برگزار

 "تحقق شهر دوستدار کودک یشهر همدان در راستا یمعمو یفضاها یو باز طراح یابیارز"ارائه گزارش 

 "سالمندان تیبا اولو یدر خصوص نشاط اجتماع یاتیعمل یارائه راهکارها"ارائه گزارش       

 «وپرورش آموزشو  ها شهرداریبا همیاری  آموزی دانششادی و نشاط بیشتر در جامعه »ارائه طرح 

 "سالمندی شهر یها کانونبه  کننده مراجعهط با آن در بین سالمندان وضعیت شادکامی و عوامل مرتب"ارائه طرح 

 بررسی تدوین مدل فرهنگی شهرداری همدان

 دوم سازمان فرهنگی ماهه شش انداز چشمبررسی 



62 

 

 

 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 مرکز مطالعات و پژوهشزارش عملکرد گ
 

 

 (98کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی )تابستان  جلسه

 

 

 (98کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی )پاییز  جلسه
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 حقوقی کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر حمید گلی پور

 

 
 

 1398سال 
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 محل اشتغال/سمت مدرک/رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی علوم سیاسی /دکتری حمید گلی پور 1

 رییس کمیسیون حقوقی شهر/شورای  حقوق /کارشناسی ارشد بخش روانریم م 2

 علمی هیئتدانشگاه بوعلی سینا/عضو  تجارت حقوق /دکتری یونس نورانی مقدم 3

 وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه عمومی حقوق /دکتری محمد تبریزی 4

 علمی هیئتدانشگاه بوعلی سینا/عضو  عمومی حقوق /دکتری یونس فتحی 5

 علمی هیئتدانشگاه بوعلی سینا/عضو  عمومی حقوق /دکتری فردین مرادخانی 6

 وکیل دادگستری حقوق /دکتری مسعود صالحی پور  7

 رئیس واحد حقوقی شهرداری شهرداری/ حقوق /کارشناسی ارشد محمد طاهر خوش لفظ 8

 وکیل دادگستری شناسی جزا و جرم /کارشناسی ارشد شهاب انصافیان 9

 مشاور شهردار شهرداری/ کارشناسی ارشد مدیریت سید حسین معصوم زاده 10

 دبیر کمیسیون حقوقیشهر/ شورای  حقوق /کارشناس مهندس رنجبران 11

 وکیل دادگستری حقوق /کارشناسی مجید عزیزی 12

 وکیل دادگستری حقوق /دکتری دکتر مهدی غالمی جالل 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 18/3 9/3 خرداد

 10/4 تیر

 مرداد
17/5 

24/5 

31/5 

 28/6 شهریور

 مهر

1/7 

4/7 

24/7 

25/7 

 8/8 آبان

9/8 

 اعضای کمیته

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

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

 قانون شهرداری؛ 77ی . نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی، در کمیسیون ماده2

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

 . نظام حقوقی مطلوب حاکم بر واحد اجرائیات شهرداری7

 ؛101ی با تأکید بر ماده شناسی قانون شهرداری . آسیب8

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

 . تفکیک اموال دولتی از اموال عمومی؛10

 ها؛. نظام حقوقی حاکم بر استخدام در شهرداری11

 . آیین دادرسی مراجع اداری شهرداری؛12

 ها. ی در نظام اداری شهرداری. حقوق شهروند13
 

 ب( حقوق خصوصی:

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

 . تحلیل قراردادهای خصوصی و توافق برخالف مقررات شهرداری؛2

 اجرایی در مفاهیم سنتی(های  بست ها؛ )بررسی بن. ضرورت تحول مفاهیم سنتی حقوق خصوصی )مالکیت، مال، تعهد(، در حقوق شهرداری3

 های وابسته به شهرداری؛. اصول راهبری شرکتی، در شرکت4

 ها به امور تجاری؛سنجی حقوقی تصدی شهرداری . امکان5

 های شهرداری در پرتو حقوق اقتصادی؛. تحلیل فعالیت6

 وتحلیل نظام حقوقی حاکم بر اجرائیات شهرداری؛ . تجزیه7

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

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

 ج( حقوق کیفری:

 زیست و شهرداری؛ . حقوق کیفریِ محیط1

 . نقش شهرداری در پیشگیری از جرم؛2

 . شهرداری و حمایت کیفری از حقوق شهروندی؛3

 نامه:ی پایان. موضوعات پیشنهاد4

 ها؛تحلیل فقهی و حقوقی اصول حاکم بر مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در شهرداری -

 بررسی مسئولیت کیفری مدیران شهرداری با تأکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری؛ -

 جایگاه جهل در مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. -

 های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

9/3 

 دستور جلسه:

 ؛" یحقوقرسی قراردادهای شهرداری همدان با اشخاص ثالث حقیقی و بر"_ 

 ." ها بررسی پروپوزال دانشجویی واصله به کمیته: نظام حقوقی نظارت بر نهادهای فرهنگی وابسته به شهرداری"_ 

 پیشنهادها:
صوص انتخاب رئیس جدید گیری در خ و به دلیل تأکید ایشان، رأی بخش روان. با توجه به مشغله کاری باالی خانم 1

 عنوان رئیس کمیته حقوقی انتخاب شدند؛ کمیته حقوقی انجام و دکتر گلی پور به

نظام حقوقی نظارت بر نهادهای فرهنگی ". مقرر شد دبیر جلسه، فایل پروپوزال دانشجویی واصله به کمیته با موضوع 2

یدگی به موضوع تصویب یا عدم تصویب آن در جلسه را برای اعضای کمیته ارسال کند تا رس "ها  وابسته به شهرداری

 آتی کمیته انجام شود؛

علمی عضو کمیته حقوقی و نهایی سازی ترکیب کمیته، در جلسه آتی  . مقرر شد پیگیری موضوع حضور اساتید هیئت3

 ائه شود؛انجام شود تا ترکیب جدید جهت تصویب و اعطای احکام اعضای کمیته به شورای پژوهشی مرکز مطالعات ار

. دستور کار جلسه بعدی کمیته حقوقی، بررسی موضوع وقف باغ بهشت تعیین شد و مقرر شد آقای افراسیابی در 4

های مرتبط با موضوع و آقای شریفی در خصوص مدارک و مستندات حوزه امالک آن با  خصوص ابعاد حقوقی پرونده

شد دبیر کمیته از آقای شریفی )رئیس واحد امالک آمادگی کامل در جلسه حضور یابند. در همین راستا، مقرر 

شهرداری همدان( جهت حضور و پاسخگویی به ابهامات حوزه امالک در خصوص دستور جلسه، دعوت به عمل آورد 

 های الزم را انجام دهد؛ و هماهنگی

دن در شروط حق مصون بو". با توجه به تأکید صریح قانون حقوق شهروندی در نظام اداری، مبنی بر موضوع 5

عنوان نظرات کارشناسی کمیته  ، مقرر شد پیشنهادهای ذیل به" یادارها، معامالت و قراردادهای  آمیز در توافق اجحاف

حقوقی مرکز مطالعات جهت درج و رعایت در قراردادهای شهرداری همدان به شورای اسالمی شهر همدان ارائه شود 

شورای اسالمی شهر، در قالب یک دستورالعمل قانونی به شهرداری  تا در صورت تصویب در کمیسیون حقوقی و صحن

 ابالغ شود:

 ؛"قرارداد تعهدات ظرفیت "صورت  طرفه به . بازنویسی بند سوم قراردادهای شهرداری از حالت تعهدات یک5-1

 الزام دوطرفه بودن وجه التزامات برای شهرداری و شهروندان طرف قرارداد؛ .5-2

زمانی برای طرفین قرارداد جهت انجام وظایف و تعهدات مندرج در قرارداد و امکان فسخ قرارداد  درج محدودیت .5-3

 در صورت عدم انجام تعهدات تا پایان زمان مقرر؛

 ها؛ شناسی و رفع موضوع ناکارآمد بودن قراردادهای منعقدشده و افزایش قابلیت اجرایی آن . سعی در آسیب5-4

 

 شرح جلسات 
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هستند، نباید تا پیش از اخذ مصوبه مذکور هرگونه وجهی از  5م اخذ مصوبه کمیسیون ماده . در مواردی که مستلز5-5

 شهروندان طرف قرارداد اخذ شود؛

 آمیز بودن موضوع اسقاط حق شکایت در قراردادها؛ رفع اجحاف .5-6

زدن و در مکان . اعطای وجه مقرر از جانب شهرداری به مالک در قراردادهای مبتالبه باید همزمان با سند 5-7

 موردتوافق طرفین )ترجیحاً در دفترخانه( انجام شود؛

الزام دوطرفه  . در ارتباط با بند چهارم قراردادهای شهرداری با اشخاص ثالث، اعضای کمیته حقوقی ضمن تأکید بر5-8

، " ینطرف"عبارت به  "طرف "در این بند )اعم از تعهدات، کشف الفساد و ...( و تغییر عبارت بودن موارد قیدشده 

مشخص شود که ابالغیه مرتبط با  صراحت بهپیشنهاد کردند در خصوص پروسه انجام تعهدات قیدشده در متن قرارداد، 

این بند )در خصوص ارائه مصوبه شورا( باید به چه آدرسی برای مالک ارسال شود و مکان دفترخانه )جهت انجام 

موقع  مشخص و در متن قرارداد ذکر شود تا بتوان در صورت عدم حضور به تعهدات قرارداد در مکان مشخص( نیز دقیقاً

 شده در قرارداد اخذ کرد. یکی از طرفین، گواهی عدم حضور را از دفترخانه مشخص

. مقرر شد پیشنهاد ذیل از سوی کمیته حقوقی مرکز مطالعات جهت رسیدگی بیشتر در کمیسیون نظارت و امور اداری 6

 همدان، به شورای شهر ارسال شود: شورای اسالمی شهر

پذیری فردی در تخلفات شهرداری در مجموع باعث متضرر شدن شهرداری است و یک  موضوع عدم مسئولیت"

شود در صورت امکان، سازوکار مناسبی جهت احضار و  مجموعه باید تاوان اشتباه یک فرد را بپردازد؛ لذا پیشنهاد می

 ."شود هیئت تخلفات و سایر مراجع قانونی در نظر گرفته  پاسخگویی فرد یا افراد متخلف در

. به دعوت آقای مهدی افراسیابی، رئیس اداره حقوقی شهرداری همدان، مقرر شد موضوع بازدید اعضای کمیته از 7

شده در شهرداری همدان و اطالع اعضای کمیته از  واحد حقوقی شهرداری همدان جهت تبیین سامانه حقوقی تدوین

 شده، اقدامات و آراء صادره در این واحد، در دستور کار کمیته حقوقی قرار گیرد. های اجرایی تنظیم امهن بخش
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 بررسی موضوع وقف باغ بهشت؛_                                              دستور جلسه:

 نهایی سازی ترکیب کمیته؛_ 

 ها(. بر نهادهای فرهنگی وابسته به شهرداری )نظام حقوقی نظارت بررسی پروپوزال دانشجویی_ 
 پیشنهادها:

. مقرر شد آقای رنجبران به نمایندگی از کمیته حقوقی مرکز مطالعات، مذاکراتی در خصوص سوابق و مستندات موجود با آقای 1

 62ه با رأی صادره در سال امنای باغ بهشت بوده( و آقای دهنوی داشته باشد و نتیجه را همرا ای عضو هیئت سیبی )که در بازه

 پیرامون موضوع وقف باغ بهشت، در جلسه آتی کمیته ارائه دهد؛

دلیل  تأمیندادخواست ". پیشنهاد شد یک کارشناس متبحر و متخصص از سوی کمیته حقوقی مرکز مطالعات جهت پیگیری 2

و گزارشی مکتوب در خصوص ابعاد و برداری کند  مأمور شود تا از تمامی مدارک مرتبط نسخه " بهشتموضوع وقف باغ 

تعیین "مستندات ثبتی موضوع به کمیته حقوقی ارائه دهد تا بر اساس آن، پیشنهادهای کارشناسی کمیته حقوقی در خصوص 

 جهت پیگیری بیشتر به شورای اسالمی شهر ارائه شود. " همدانهای باغ بهشت توسط شهرداری  تکلیف وضعیت مالکیت زمین
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10/4  

 ." یعادنحوه تملک اراضی و امالک بررسی "_ :                           جلسهدستور 

 پیشنهادها:
راهکار  عنوان بهعدله قانونی  کارگیری به. در ارتباط با بررسی موضوع نحوه تملک اراضی عادی، موارد ذیل ضمن 1

 رفت از مشکالت موجود، مصوب شد: موقت جهت برون

 ها قانون شهرداری 96ماده  5در خصوص منسوخ بودن تبصره اجماع اعضای کمیته . 1-1

 . الیحه تملک مصوب شورای انقالب، باید مالک عمل باشد.1-2

قانون  62های عمرانی و عمومی شهرداری هستند، باید ماده  . در خصوص تملک امالک عادی که در مسیر طرح1-3

 اد.سند باالدستی مالک عمل قرار د عنوان بهاحکام عمومی را 

منابع مالی، مقرر  تأمین منظور به. نظر به اینکه در شهرداری همدان، برخی امالک فاقد سند وجود دارند و از طرفی 1-4

 شد شهرداری قبل از هرگونه اقدام نسبت به اخذ سند مالکیت ثبتی مبادرت نماید.

انونی، مقرر شد واحد حقوقی شهرداری ق خألهای. با عنایت به مأموریت کمیته حقوقی مرکز مطالعات در راستای رفع 2

، بحث تملک اراضی عادی 101، ماده 100نویس اولیه تمامی ایرادات قانونی مدنظر کمیته حقوقی )از جمله ماده  پیش

به تفکیک تهیه کند و موضوعات پس از بحث و بررسی و تصویب در کمیته حقوقی مرکز، همراه با ارائه  و...( را

خصوص هریک از موارد مطروحه، جهت پیگیری و تصویب در مجلس شورای اسالمی، به پیشنهادهای کمیته در 

 ها ارسال شود. شورای عالی استان

توسط واحد حقوقی شهرداری انجام شود و انتخاب و  " بهشتتملک باغ "دلیل  تأمینصوب شد پیگیری موضوع . م3

 کمیته حقوقی انجام شود.معرفی کارشناس و سایر اقدامات در این خصوص با هماهنگی رئیس 

موفق کشور در حوزه حقوقی، مقرر شد پیگیری خرید  شهرهای کالنارتباط ویدئو کنفرانس با  برقراری منظور به. 4

 تجهیزات ویدئو پروژکتور از سوی مرکز مطالعات در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد.

ها  شد تهیه و خرید چند نسخه کتاب قانون شهرداری به درخواست رئیس کمیته و بنا به ضرورت موضوع، پیشنهاد. 5

 توسط دبیر کمیته حقوقی در مرکز مطالعات پیگیری شود.

رسیدگی به ادامه موضوع  منظور به 12ساعت  رأس 17/04/98جلسه بعدی کمیته حقوقی روز دوشنبه هفته آتی مورخ . 6

حقوقی مرکز از نماینده اداره ثبت، نماینده داستان،  شود. همچنین مقرر شد، رئیس کمیته تملک امالک عادی برگزار می

بندی  مدیرکل دادگستری و یکی از قضات با تجربه جهت حضور در این جلسه دعوت به عمل آورد تا قبل از جمع

 موضوع در کمیته حقوقی، نظر دادگستری نیز در خصوص شرایط تملک امالک عادی استعالم شود.

 

17/5  

 :دستور جلسه
 اسی کمیتهشن آسیب_ 

 "ها نظام حقوقی نظارت بر نهادهای فرهنگی وابسته به شهرداری"با عنوان   بررسی پروپوزال دانشجویی_

 کمیته. 98پژوهشی سال  های اولویتروزرسانی  بازبینی و به _
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 پیشنهادها:
همچنین مقرر شد،  در مرکز مطالعات دایر شود. 11ساعت  رأسشنبه  . مقرر شد جلسات کمیته حقوقی روزهای پنج1

در مرکز مطالعات برگزار خواهد شد، ادامه  12:00ساعت  رأس 24/05/98شنبه مورخ  در جلسه آتی کمیته که روز پنج

بندی کمیته، توسط مهندس  کمیته قرار گیرد تا جمع کار دستوردر  "101 ماده لیتحلتفسیر و  موضوع"رسیدگی به 

ها ارائه شود. در ارتباط با جلسه مذکور، مقرر شد  ه شورای عالی استاندر قالب گزارشی کارشناسی ب بادامی نجات

در زمینه تفسیر  باتجربهارتباط اینترنتی )از طریق ویدئوکنفرانس، واتساپ، اسکایپ و...( با دکتر محمدی )متخصص و 

 دعوت به عمل آورند.ها( نیز برقرار شود و یا رئیس کمیته از ایشان جهت حضور در جلسه  قانون شهرداری 101ماده 

تحلیل  بندی جمعکمیته )از جمله  تمام مهین، تکمیل موضوعات 98. مقرر شد اولویت اصلی کمیته حقوقی در سال 2

، بحث وقف باغ بهشت و بررسی نحوه تملک اراضی عادی( و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص هریک 101ماده 

 از این موارد باشد.

 علمی هیئتس کمیته و به درخواست ایشان، مقرر شد در جلسه آتی کمیته یکی از اساتید به دلیل مشغله کاری رئی. 3

 جایگزین ایشان مسئولیت ریاست کمیته حقوقی مرکز مطالعات را به عهده گیرند. عنوان به

 عضو کمیته تجدیدنظر انجام شود تا فهرست علمی هیئتمقرر شد در جلسه آتی کمیته، نسبت به ترکیب اساتید . 4

نهایی ترکیب کمیته در اسرع وقت به شورای پژوهشی مرکز مطالعات ارائه گردد. همچنین مقرر شد، در شاکله اصلی 

های حقوق عمومی و خصوصی استفاده شود؛ در همین راستا، پیشنهاد شد مذاکراتی با  ترکیب کمیته بیشتر از تخصص

تخصص حقوق خصوصی(، دکتر فردین دکتر محمد تبریزی )متخصص حقوق عمومی(، دکتر یونس فتحی )م

مرادخانی )متخصص حقوق عمومی( و دکتر موالئی )متخصص حقوق عمومی( جهت عضویت در ترکیب کمیته 

 حقوقی صورت پذیرد.

 های اولویت) شده ارائهمرکز مطالعات، مقرر شد اعضای کمیته فایل  98حقوقی سال  های اولویتدر ارتباط با تدوین . 5

کز مطالعات در حوزه حقوقی( را مطالعه و بررسی و نظرات نهایی خود را در جلسه آتی ارائه مر 97پژوهشی سال 

 نمایند.

نظام حقوقی نظارت "با عنوان  پور ینادردر ارتباط با پروپوزال طرح پژوهشی واصله به کمیته از سوی آقای سجاد . 6

کمیته حقوقی از کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی مقرر شد ابتدا دبیر  " ها بر نهادهای فرهنگی وابسته به شهرداری

شهر در خصوص تشخیص ضرورت موضوع طرح در حوزه فرهنگی مدیریت شهری همدان استعالم کند و در صورت 

 تأیید موضوع از سوی کمیسیون مذکور، محتوا و ابعاد حقوقی طرح در کمیته حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

های دانشجویی مصوب در این مرکز و با هدف جذب حداکثری  کز مطالعات از پروپوزالبا عنایت به حمایت مر. 7

مدیریت شهری، مقرر شد آقای مجید عزیزی در این زمینه با  ازیموردنو  قبول قابلهای دارای کیفیت علمی  پروپوزال

 مرکز مطالعات اعالم نماید. ای داشته باشد و روند اداری موضوع را نیز پیگیری و نتیجه را به کانون وکال مکاتبه
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 :دستور جلسه
 ها؛ قوانین شهرداری 101ادامه بررسی ماده _ 

 کمیته. 98پژوهشی سال  های اولویتروزرسانی  بازبینی و به_ 
 پیشنهادها:

گی به در مرکز مطالعات دایر شود و ادامه رسید 12ساعت  رأسشنبه هفته آتی  . مقرر شد جلسه کمیته حقوقی پنج1

ذکرشده در متن ماده قانونی مذکور و  " درصد 25تا ")بحث در خصوص عبارت  101 ماده لیتحلتفسیر و  موضوع

اینکه آیا در افراز و تفکیک همزمان، دو عملیات حقوقی مجزا انجام شده و باید دو قدرالسهم برای شهرداری لحاظ 

پژوهشی  های اولویتروزرسانی  دیگر جلسه آتی، موضوع به دستور کارکمیته قرار گیرد.  دستور کارشود یا نه( در 

 کمیته حقوقی تعیین شد. 98سال 

ها، توسط رئیس کمیته برای اعضای کمیته  قانون شهرداری 101. مقرر شد متن مذاکرات مجلس در خصوص ماده 2

 ارسال گردد.

تواند قدرالسهمی  تفکیک، شهرداری می آیا در امالک متقاضی افراز یا"در خصوص اینکه  نظر تبادل. پس از بحث و 3

مخالفین: آقایان افراسیابی و )، تفسیر ذیل با اتفاق آراء "درصد از ملک را به رایگان تصاحب نماید؟ 75/43بیش از 

نظر کارشناسی کمیته حقوقی مرکز  عنوان بهموافقین: سایر اعضای حاضر در جلسه( به تصویب رسید و  -انصافیان

 ه گزارش کارشناسی به شورای اسالمی شهر ثبت گردید:مطالعات جهت ارائ

درصد از  75/43تواند بیش از  در خصوص امالک متقاضی تفکیک یا افراز، شهرداری در هیچ شرایطی نمی -

 ها به رایگان تصاحب نماید. قانون شهرداری 101در متن ماده  ذکرشدهموارد  تأمینملک را جهت 
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 :دستور جلسه
 ها؛ قوانین شهرداری 101ماده  ادامه بررسی_ 

 کمیته. 98پژوهشی سال  های اولویتروزرسانی  بازبینی و به_                                      
 پیشنهادها:

در مرکز مطالعات دایر شود و ادامه رسیدگی به  12ساعت  رأسشنبه هفته آتی  . مقرر شد جلسه کمیته حقوقی پنج1

دیگر جلسه آتی، ادامه موضوع  دستور کارکمیته قرار گیرد.  دستور کاردر  101 ماده لیتحلتفسیر و  موضوع

 کمیته حقوقی تعیین شد. 98پژوهشی سال  های اولویتروزرسانی  به

 ها، برای اعضای کمیته ارسال گردد. قانون شهرداری 101. مقرر شد متن مذاکرات مجلس در خصوص ماده 2

ها صورت پذیرد تا  قانون شهرداری 101ای با بانیان و متولیان اصالح ماده  ذاکره. پیشنهاد شد در صورت امکان م3

 را ارائه دهند. 101گذار، تصمیم نهایی خود در زمینه تفسیر ماده  داشتن نیت اصلی قانون نظر دراعضای کمیته بتوانند با 

شورای اسالمی شهر هماهنگی رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی  بخش روان. مقرر شد خانم 4

نام حوزه حقوقی مدیریت شهری که انتشارات  دو نفر از اساتید برجسته و صاحب)الزم با دکتر محمدی و دکتر کامیار 

 اند( جهت دعوت به جلسه آتی کمیته را انجام دهند. های فراوانی در این حوزه داشته و پژوهش
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 ها. قانون شهرداری 101ادامه بررسی تفسیر ماده  _                      :دستور جلسه

 پیشنهادها:
بندی  در مدیریت شهری و با عنایت به اضطرار موجود در تسریع جمع 101. با توجه به ابقای تشکیک تفسیر ماده 1

 صورت به های مبتالبه مقرر شد جلسات کمیته و ارائه نتایج به شورای اسالمی شهر جهت تکلیف پرونده 101بررسی ماده 

 بندی شود؛ در اسرع وقت جمع 101فشرده و منظم برگزار شود تا موضوع تفسیر ماده 

اقدام و  101تفسیر ماده  در خصوص( نسبت به استعالم نظر پیشنهادی دادگستری 4/7/98مقرر شد در جلسه آتی ). 2

 نتیجه در جلسه ارائه شود.

1/7  

 ها یشهردار نیقوان 101ماده  یدامه بررسا                        دستورجلسه:

 پیشنهادها:
ها در نهایت دو تفسیر پیرامون اینکه  قانون شهرداری 101پس از برگزاری چندین جلسه در خصوص تفسیر ماده . 1

با توجه به اینکه هر دو گروه ارائه شد؛  "ی شهرداری اتخاذ شود یا یک سهمبرا مجزا برای افراز و تفکیک باید دو سهم"

تفاسیر خود تأکید موکد دارند و با عنایت به مستحکم بودن ادله هر دو، مقرر شد نهایتا نظرات و صحت بر نظران  صاحب

گیری  پیشنهادات مطروحه در جلسات کمیته حقوقی همراه با مشروح مذاکرات به شورای اسالمی شهر ارائه و تصمیم

پیشنهاد شد در صورت  ،د. همچنینصحن شورای اسالمی شهر محول گردکمیسیون حقوقی یا نهایی در این خصوص به 

)گروه موافق  101صالحدید ریاست محترم شورای اسالمی شهر، یک نماینده از هر گروه تفاسیر حاصل از بررسی ماده 

( در جلسه مذکور حاضر در امالک و اراضی متقاضی تفکیک و افراز با اخذ دو سهم و گروه موافق با اخذ یک سهم

 رائه دهند. باشند و توضیحات الزم را ا

ها و سندهای عادی،  های مرتبط با تفکیک زمین گیری پرونده با توجه به اضطرار شهرداری همدان در خصوص تصمیم. 2

جهت بررسی موضوع مذکور و ارائه نتیجه به  12راس ساعت  04/07/98شنبه مورخ  مقرر شد جلسه آتی کمیته روز پنج

 کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر برگزار شود.

4/7  

 " یعادتفکیک اراضی و امالک " بررسی موضوع:                    دستور جلسه

 پیشنهادها:
 عادی اراضی خصوص در سردرگمی کاهش و قانونی یها روش بر مبتنی شهروندان مشکالت رفع در تسریع منظور به. 1

 فرایند تا آید عمل به دعوت بازرسی و دادگستری از نمایندگانی و ثبت اداره رئیس از کمیته آتی جلسه در شد مقرر

 عنوان به و نموده ترسیم غیره را و افراز تقاضای از پیش مراحل نگاری، نامه اراضی عادی شامل روندتفکیک  کامل

 گیرد؛ قرار مناطق تمامی اختیار در راهنما

 :است ذیل شرح به شهر در خصوص تفکیک اراضی عادی اسالمی شورای به حقوقی کمیته . نظر مشورتی2

 پیشنهاد درواقع. دهیم سوق رسمی سند اخذ سمت به را مالکین و نشود امانج امالک و اراضی تفکیک عنوان هیچ به"

 در سپس و کند پیگیری ثبت اداره از را بعد افراز و نسق زراعی بگیرد دارد اختیار در که زمینی اندازه بههر فرد  شود می

 هر چراکه کند؛ قانونی و رسمی تفکیک انجام به ، اقدامدانگ شش رسمی سند داشتن دست در و با 101 ماده قالب

 ؛" بود خواهد مجازات ، مستوجبشود می انجام 101 ماده برخالف تفکیکی
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 زمینه این در نیز ها استان عالی شورای ظرفیت از شد مقرر اراضی عادی، با مرتبط عدیده مشکالت به توجه . با3

 راستا، همین در شود. انجام طریق این زا قانونی خألهای رفع جهت موضوع پیگیری و راهکار ارائه تا گردد گیری بهره

عادی، به مهندس بادامی نجات ارائه  اراضی بررسی تفکیک خصوص در حقوقی کمیته جلسه نتایج بندی جمع شد مقرر

 شود.

 

24/7  

 اساسنامه پیشنهادی شرکت توسعه گردشگری هگمتان:                دستور جلسه

 پیشنهادها:
د رییس کمیسیون اقتصاد شورای اسالمی شهر، در جلسه آتی )دومین نشست مشترک مقرر شد در صورت صالحدی_ 

آید تا  به عملهای حقوقی و گردشگری( از متقاضی و متولی تأسیس شرکت توسعه گردشگری هگمتان دعوت  کمیته

عدم  یهتوجضمن حضور در جلسه و دفاع از پیشینه و علل ارائه پیشنهاد تأسیس شرکت مذکور، گزارشی پیرامون 

موازی کاری، عدم تداخل شرح وظایف، مباحث بودجه و ... ارائه کند. همچنین مقرر شد در صورت تشکیل جلسه 

 االختیار اداره میراث نیز دعوت به عمل آید. مذکور، از نماینده تام

 

25/7  

 :دستور جلسه
 " یعادررسی و ترسیم فرآیند نحوه تفکیک اراضی و امالک ب "

 پیشنهادها:
 خـود  یها شنهادیپ و راهکارها و نامه وهیش آتی جلسه در حقوقی اداری همفکری با شهرداری مستغالت و امالک واحد. 1

 کند؛ ارائه جزئیات با  ساختمانی پروانه صدور نحوه پیرامون همچنین و مالکیت احراز مناسب های روش خصوص در را

 آید؛ عمل به دعوت همدان اسناد ثبت اداره اریاالخت تام ندهنمای عنوان به زیوری آقای از مجدداً آتی جلسه در .2

 و "قـانون   45 مـاده  بررسـی " شهر، اسالمی شورای به گزارش ارائه و عادی اراضی تفکیک موضوع بندی جمع از پس. 3

 .گیرد قرار حقوقی کمیته کار دستور در آن متعاقب معضالت رفع جهت موضوع کارشناسی تحلیل

 

8/8  

 :دستور جلسه
 بررسی اساسنامه پیشنهادی شرکت توسعه گردشگری هگمتان                                    

 پیشنهادها:
 مدیریتی قانونی تأسیس امکان اینکه به توجه با و گردشگری حوزه در همدان شهر باالی ظرفیت به عنایت با_  

 پیرو نیز و دارد وجود ها شهرداری سازمان تشخیص و تصویب با و ویژه شرایط در مورد حسب شهرداری در جدید

 ذیل موضوع با 07/08/1389 مورخ 98080717253 شماره به همدان شهرداری حقوقی واحد پیشنهادی نامه 5 بند

 به نیاز چنانچه ،همدان شهرداری ورزشی فرهنگی سازمان وظایف شرح و ها صالحیت و اختیارات به توجه با"

 ایجاد به نسبت توان می وظایف تداخل از جلوگیری جهت دارد، وجود همدان شهرداری توسط گردشگری توسعه

 مستقل، حقوقی شخصیت بدون شهرداری، به وابسته موسسه یک تشکیل یا مزبور سازمان در مدیریتی واحد یک
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 الاعم انجام و تجارت هدف با تجاری شرکت تأسیس آن، الحاقی الیحه و تجارت قانون مطابق چراکه. نمود اقدام

 نبوده مدنظر تجارت و تجاری فعالیت ،موردنظر شرکت خصوص در که گیرد می صورت منفعت ایجاد و تجاری

 به شورای " شهردار مستقیم نظارت ذیل گردشگری امور هماهنگی مدیریت" ایجاد پیشنهاد شد مقرر ،" است

 آقایان) گردشگری کمیته از نمایندگانی ابتدا شد مقرر راستا همین در. گیرد قرار پیگیری مورد و ارائه شهر اسالمی

 الزم پیشنهادی های پست انواع و تعداد تعریف و بررسی به شهرداری واحد تشکیل همکاری با( خاکسار و ملکی

 و تدوین موضوع سپس و بپردازند مدیریت این کارشناسان و مدیر وظایف شرح احصاء و مذکور مدیریت در

 ادامه تا در شود شهرداری انجام تشکیالت واحد در گردشگری امور اهنگیهم پیشنهادی مدیریت ساختار تعریف

 گردد. ارائه شهر اسالمی شورای به تصویب و پیگیری جهت موضوع

 

9/8  

 :دستور جلسه
 نحوه تفکیک اراضی و امالک عادیررسی ب بندی جمع                                          

 پیشنهادها:
ها و معضالت مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدیریت  عنوان یکی از چالش به ،" عادیک اراضی تفکی"موضوع _ 

ها  استان و مهندس بادامی نجات در جلسات شورای عالی استان تأمینشهری، توسط شهردار همدان در جلسات شورای 

دی )از جمله نحوه تفکیک اراضی مطرح و نحوه ساماندهی و برخورد قانونی و اصولی با مباحث مرتبط با اراضی عا

کارشناسی و عملیاتی کمیته  های پیشنهادمذکور( از این طریق پیگیری شود. همچنین مقرر شد، در ادامه، راهکارها و 

گذار،  های قانون صالح و دستگاه های ذی حقوقی مرکز مطالعات در قالب یک طرح پژوهشی جهت ارائه به ارگان

 یب در شورای اسالمی شهر، به نهادهای مذکور پیشنهاد شود.تدوین و پس از تأیید و تصو
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مات کمیته  اهم اقدا

 "بررسی قراردادهای شهرداری همدان با اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی" 

 
 بررسی موضوع وقف باغ بهشت

 "بررسی نحوه تملک اراضی و امالک عادی"

  ها قوانین شهرداری 101بررسی ماده 

 

 "بررسی و ترسیم فرآیند نحوه تفکیک اراضی و امالک عادی "

 ت توسعه گردشگری هگمتانبررسی اساسنامه پیشنهادی شرک
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

1 

نظام حقوقی نظارت بر "

نهادهای فرهنگی وابسته 

 "ها  به شهرداری

 طرح پژوهشی
سجاد 

 پور ینادر
17/5 

بیر کمیته حقوقی از کمیسیون مقرر شد ابتدا د

فرهنگی شورای اسالمی شهر در خصوص تشخیص 

ضرورت موضوع طرح در حوزه فرهنگی مدیریت 

شهری همدان استعالم کند و در صورت تأیید 

موضوع از سوی کمیسیون مذکور، محتوا و ابعاد 

حقوقی طرح در کمیته حقوقی مورد بحث و بررسی 

 قرار گیرد.

از استعالم از کمیسیون الزم به ذکر است پس 

فرهنگی با توجه به مطابق نبودن عنوان طرح با 

 پژوهشی طرح مذکور را رد کرد. های اولویت

 در کمیته شده یبررسهای دکتری  های پژوهشی و رساله ها، طرح نامه پایان
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 (98جلسه کمیته حقوقی )تابستان 

 

 

 (98جلسه کمیته حقوقی )پاییز 
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 گردشگری  کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: آاقی ملکی

 

 
 

 1398سال 
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 گردشگری معاون /صدر شرکت سیاحتی علی ریزی گردشگری ارشد/ برنامه کارشناسی مسعود ملکی 1

محمدی فر یعقوب 2 شناسی دکتری/باستان  علمی هیئترئیس دانشگاه بوعلی سینا /    

ریزی گردشگری ارشد/برنامه کارشناسی مقدم مریم 3 گردشگریمدرس    

گردشگری دکتری/ توریسم و محمد رحمانی 4 هیئت علمی /دانشگاه آزاد   

 گذاری سرمایه شهر / رئیس کمیسیون  شورای ارشد/مدیریت مالی کارشناسی قرا باغی حسین 4

ریزی گردشگری ارشد/برنامه کارشناسی علی خاکسار 5  معاون گردشگری /میراث فرهنگیاداره  

 علمی هیئتبوعلی سینا /  دانشگاه دکتری/ معماری محمدیان منصور صاحب 6

احقر منوچهر 7 ریزی شهری دکتری/برنامه   دانشگاه آزاد همدانمدرس  

همتی اسماعیل  8 هیئت علمی /دانشگاه بوعلی سینا دکتری/ باستان شناسی   

 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 26/1 19/1 فروردین                      

23/2 2/2 اردیبهشت  

9/2 28/2  

 11/3 4/3 خرداد

 23/4 3/4 تیر

 31/5 12/5 5/5 مرداد

 16/6 16/6 شهریور

 24/7 7/7 مهر

 آبان
6/8 

8/8 

13/8 

19/8 

22/8 

26/8 

 10/9 آذر

17/9 
24/9 

 اعضای کمیته

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

 صدر ی علیگردشگری شرکت سیاحت معاون ریزی گردشگری ارشد/ برنامه کارشناسی مسعود ملکی 1

 شورای اسالمی شهر عضو بدنی ارشد/ تربیت کارشناسی رضوان سلماسی 2

ریزی گردشگری ارشد/برنامه کارشناسی مقدم مریم 3 روزنامه همدان پیامهیئت تحریریه    

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

رسازیدکتری/شه حسن سجاد زاده 5 علمی دانشگاه بوعلی سینا/عضو هیئت   

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

ها شهرداری/ بهبود روش کارشناسی ارشد/ روانشناسی البیع احسان سهل 7  

ریزی کارشناسی ارشد/ جغرافیا و برنامه رزیتا ناصرالمعمار 8 اث فرهنگیگذاری میر معاون سرمایه   

 شهرداری/ سازمان عمران و بازآفرینی کارشناسی/ معماری محمد طاهر طاهری 9

 شهرداری/ سازمان عمران و بازآفرینی کارشناسی/ مرمت مهدی غالمی 10

نگاری کارشناسی/ روزنامه حسین زندی 11 همدان نامهنشریه سردبیر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 30/2 اردیبهشت

 خرداد
18/3 

27/3 

 7/5 مرداد

 های تاریخی گذاری تملک، مرمت خانه کارگروه سیاست

 اعضای کارگروه

 گزارش جلسات
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 پژوهشی کمیته گردشگری های اولویت

 

 :ریزی گردشگری شهریررسی و تدوین طرح جامع برنامه. ب1

 ؛جانمایی و طراحی خدمات گردشگری شهری ،طرح شناسایی. 1-1

 ؛تهیه اطلس گردشگری شهری. 1-2

 ؛حوزه گردشگری گذاری درسرمایه جامعهای تهیه و تدوین بسته. 1-3

 ؛فرهنگی و طبیعی ،های تاریخیابنیه و فضاهای شهری واجد ارزش ءاحیا. 1-4

 ؛میراث ناملموس فرهنگی و اجتماعی شهر همدان احیا. 1-5

 ؛توسعه گردشگری هوشمند و طراحی سامانه جامع گردشگری شهر همدان. 1-6

 ؛ت مردمیهای گردشگری با مشارک راهکارهایی جهت تولید فرصت. ارائه 2

 ؛ها و تهدیدهای گردشگری شهر همدانفرصت ،هاضعف ،هامطالعه قوت. 3

 ؛های دانشگاهینامههای مطالعاتی و پایانداوری طرح. 4

 ؛المللی در زمینه گردشگریهای ملی و بینپیشنهاد برگزاری همایش و کنگره. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

19/1 

 دستور جلسه:

 د از گذر فرهنگی و گردشگری میدان اکباتان تا میدان باباطاهر جهت ایجاد پیاده راه.بازدی _        

 پیشنهادها:

 بوعلی، میدان امام و پیاده راه اکباتان در اولویت بررسی قرار گیرد؛ های پیاده راهکاربری _

. میدان اکباتان، خیابان الوند، کوچه شهید 2. میدان اکباتان، کوچه آخوند، میدان باباطاهر؛ 1سه مسیر پیشنهادی:  _ 

فرعی باباطاهر(، میدان باباطاهر ) یمعصومالقضات، خیابان آیت ا... . میدان اکباتان، میدان عین3جعفریان، میدان باباطاهر؛ 

جهت ایجاد گذر فرهنگی و گردشگری مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آتی بحث کارشناسی پیرامون آن 

 ت گیرد.صور

 

26/1 

 دستور جلسه:

 .بررسی کارشناسی ایجاد گذر گردشگری و فرهنگی از میدان اکباتان تا میدان باباطاهر _    

 پیشنهادها:

 د؛اعضای کمیته با اجرای پیاده راه جدید در چهار خیابان اصلی منتهی به میدان امام مخالفت کردن _ 

 گذاری در این حوزه شوند؛گذاران تشویق به سرمایهطالعه و سرمایهصورت جدی م ایجاد پارکینگ مرکز شهر به _ 

پیاده راه بوعلی، میدان امام و اکباتان مورد مطالعه جدی با تعریف کاربری گردشگری شود و تسریع در سرعت تغییر  _ 

 ؛ها داده شودکاربری

 و مقرر شد، در جلسات آتی بررسی شود. پیشنهاد پیاده راه جدید اکباتان به آرامگاه باباطاهر مورد بحث واقع _ 

 

2/2 

 دستور جلسه:

برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت  گذاری تملک، مرمت و بهره بررسی طرح تشکیل کمیته سیاست_ 

 فرهنگی.

 شرح جلسات 



82 

 

 

 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 مرکز مطالعات و پژوهشزارش عملکرد گ
 

 پیشنهادها:

 تند؛های حوزه میراث فرهنگی شهر دانس اعضای کمیته با تشکیل کمیته موافق کردند و یکی از ضرورت _

 در جلسه آتی نمایندگان محترم سازمان میراث استان قوانین مرتبط را ارائه کنند؛ _ 

 حاضرین محترم در جلسه آتی نقطه نظرات خود را در خصوص اصالح طرح ارائه کنند؛ _ 

 .معاونت محترم معماری و شهرسازی شهرداری در جلسه آتی گزارشی از سوابق موجود ارائه کنند _ 

9/2 

 جلسه: دستور

 بررسی کارشناسی در خصوص ایجاد گذر گردشگری و فرهنگی از میدان اکباتان تا میدان باباطاهر._  

 پیشنهادها:

بین شش گزینه مطروحه بهترین تشخیص داده   پیاده راه موصوف به کوچه شهید جعفریان در انتهای خیابان اکباتان، _

 شود؛شده و لذا پیشنهاد می

 ل مشاور مطالعاتی با شرایط ذیل انتخاب شود:توسط مقام مسئو _ 

 جواری تپه تاریخی هگمتانه با طرح؛ الف. تعامل نزدیک با سازمان میراث فرهنگی برای هم

جواری با مجموعه هگمتانه و آرامگاه باباطاهر طراحی  های جداره سازی سنتی و تاریخی به لحاظ همب. پیاده راه با طرح

 گردد؛

رای مردم شهر همدان، اهالی منطقه و متخصصان با هدف جلب مشارکت مردمی و اخذ مشکالت پ. فراخوان عمومی ب

 صورت پذیرد؛

 ت. با توجه به عبور پیاده راه از بخشی از بلوار الوند و پیاده راه اکباتان، پارکینگ با ظرفیت اسمی در طرح گنجانده شود؛

 احتمالی شود؛ مداخالتمیراث فرهنگی برای رفع  ث. مشاور موظف به مقایسه طرح با سند باالدستی شهری و

 ها در طرح دیده شود؛ ج. کاربری

 چ. نهایتاً طرح توسط مجری و مشاور در کارگروه گردشگری استانداری به تصویب برسد.

 

23/2 

 دستور جلسه:

 یت فرهنگی.برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هوگذاری تملک، مرمت و بهرهطرح تشکیل کمیته سیاست _

 پیشنهادها:

برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت گذاری تملک، مرمت و بهرهفوق در قالب کارگروه سیاست تهیکم .1

 عنوان زیرمجموعه کمیته گردشگری به فعالیت ادامه دهد؛ فرهنگی به

 لعات انجام شود؛عنوان کارشناس کارگروه تعیین و ابالغ توسط رئیس مرکز مطا . آقای طاهری به2
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 عنوان دبیر کارگروه منصوب شد؛ . آقای ضیائی مهر به3

 رئیس کارگروه منصوب شد؛ عنوان نایب عنوان رئیس و آقای ملکی به. خانم سلماسی به4

 شده توسط دکتر یوسفی جهت مطالعه و تکمیل به اعضا توسط دبیر ارسال شود؛ . پرینت طرح تشویقی ارائه5

 عات جلسه گذشته از مهندس ترابی توسط دبیر انجام شود؛. پیگیری وصول اطال6

 شده دارای قدمت تاریخی توسط دکتر یوسفی در جلسه بعد ارائه شود؛ . لیست اماکن شناسایی7

، شروع کار کارگروه، مصاحبه با اساتید فن و انعکاس دار و نسبت به معرفی اماکنای را عهده. خانم مقدم مدیریت رسانه8

 م کند؛خبری اقدا

 گری مردمی در خصوص موضوع تقویت شود؛ . مطالبه9

های ای تقویت پیگیریمهندسی بر نامه با سازمان میراث فرهنگی استان، ستاد بازآفرینی استانی و سازمان نظام . تفاهم10

 شود؛مرتبط منعقد 

 11 .NGO نند؛های تاریخی و امالک واجد ارزش باید ورود پیدا کهای مرتبط در حوزه خانه 

عنوان سند جامع شرح خدمات به تصویب کارگروه  تواند به. اقدامات فوق در صورت تکمیل در ستاد بازآفرینی می12

 گردشگری برسد؛

 .های تاریخی جزء تکالیف کارگروه قرار گیرد گذاری در حوزه خانه. موضوع بررسی سرمایه13

 

28/2/98 

 دستور جلسه:

 «.گذر فرهنگی و گردشگری در شهر همدان»نشست شهراندیشی با موضوع: ریزی و بررسی در خصوص  برنامه_ 

 پیشنهادها:

 های ارزیابی و پیشنهادهای هر دو کمیته بررسی شود. . مقرر شد در جلسه بعدی روش1

4/3/98 

 دستور جلسه:

 ."همدان  گذر فرهنگی و گردشگری در شهر "هر دو کمیته در خصوص  های اولویتبندی  موضوع بررسی و جمع_ 

 پیشنهادها:

بندی پیشنهاد گذر فرهنگی تشکیل دهند و با توجه به آن  . مقرر شد رئیس هر دو کمیته نشست مشترکی جهت جمع1

 .بندی شود های هر دو کمیته مسیرهایی تعریف و اولویت موارد در جلسه آینده با توجه به پیشنهاد
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 دستور جلسه:

 هنگی از میدان اکباتان تا میدان باباطاهرایجاد گذر گردشگری و فر

 پیشنهادها:

ای برگزار کنند و رسازی جلسه. آقای ملکی رئیس کمیته گردشگری با آقای عراقچیان رئیس کمیته معماری و شه1

 بندی الزم به عمل آید؛ جمع

مربوطه ارائه کند، از چهار  که هر کمیته یک طرح منتخب و برجسته را به کمیسیون های پیشنهادی طرح سوم از طرح. 2

طرح پیشنهادی آقای ملکی با اکثریت آرا به تصویب حاضرین جلسه رسیده و مقرر شد پس از نشست با آقای دکتر 

 گذاری و گردشگری شورای اسالمی شهر اعالم شود؛ عراقچیان به رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه

های شورای اسالمی شهر مبنی بر افزایش اعضای  و پژوهش. در خصوص نظر شورای محترم پژوهشی مرکز مطالعات 3

جدید با مدرک تحصیلی دکتری مقرر شد: آقایان دکتر همتی، دکتر رنجبر، دکتر عقیقی و خانم دکتر قاسمی به کمیته 

 عنوان عضو کمیته منصوب شوند. دعوت شوند و بعد از چند جلسه دو نفر از اعضا پیشنهادی به

3/4  

 در خصوص توسعه گردشگری شهر اللجین. ها شنهادیپفکری، ارائه نظرات و هم _        :دستور جلسه

 پیشنهادها:

ای از شورای اسالمی شهر همدان درخواست نصب تابلو معرفی شهر جهانی سفال اللجین را . شهردار اللجین طی نامه1

 داشته باشد؛

 دشگری اللجین اعالم آمادگی کردند.های آموزشی گراستاد جهت دوره تأمینبرای  . اعضای کمیته2

23/4  

 و فرهنگی از میدان اکباتان تا میدان باباطاهر. یگذر گردشگرارائه  _         :دستور جلسه

 پیشنهادها:

شورای اسالمی شهر همدان در به کمیسیون مربوطه فرهنگی و  یگذر گردشگرموضوع  نهایی پیرامونقرر شد طرح . م1

 ؛ارجاع شود

 مشترک مطالعاتی انجام شود. هایبرنامه همدان شهر اسالمی شورای و دانشگاه بوعلی بین شد قررم. 2

5/5  

 پژوهشی کمیته گردشگری. های اولویتتعیین _                           :دستور جلسه

 

 پیشنهادها:

 .تدوین شدمورد  11بند و  5پژوهشی کمیته در  های اولویت. پس از بحث و بررسی اعضای کمیته 1
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12/5  

 تاکسیرانی در حوزه گردشگری. بررسی اثربخشی سازمان _                     :دستور جلسه

 پیشنهادها:

یک طرح کامل توسط کمیته گردشگری در خصوص مشکالت رانندگان تاکسی در حوزه گردشگری جهت ارائه به . 1

 د؛را ارسال شوگذاری و گردشگری و بعد صحن شوسرمایه ،کمیسیون اقتصاد

 ؛همدانکامل گردشگری  یلوگو تهیهبرگزاری فراخوان کشوری جهت . 2

 های گردشگری استان همدان. . ایجاد سایت گردشگری به زبان انگلیسی در خصوص معرفی جاذبه3

31/5  

 بررسی شرح خدمات مطالعات طرح مرمت، احیاء و ایمنی بازار. _              :دستور جلسه

 :پیشنهادها

 ؛منصور به اعضای جلسه داده شود یانتوسط آقای محمد مطالعه طرح مرمت، احیاء و ایمنی بازار شرح خدمات. 1

های شورای اسالمی شهر همدان در مورد بررسی شهر خدمات در هفته آتی یک جلسه در مرکز مطالعات و پژوهش. 2

 د.برگزار شو

16/6  

 :دستور جلسه
 اربعین؛بررسی ظرفیت گردشگری مذهبی  -

 برگزاری جشنواره عکس همدان. -

 پیشنهادها:

 اقتصاد، در کمیسیون ریزی ظرفیت گردشگری مذهبی اربعینبرگزاری جلسه با کلیه ادارات مرتبط در خصوص برنامه .1

 در دستور کار قرار گیرد؛ همدان شهر اسالمی شورای گردشگری و گذاری سرمایه
و مدیریت انجمن  (آقای سعید کرمی)طراح از د شو مقرر  میته طرح و مصوبهمدان در ک گزاری جشنواره عکسبر. 2

 .به عمل آیددعوت  در این خصوص خانه عکاسان

16/6  

 .همدان بازار شهرشرح خدمات بافت  یبررس_                        :دستور جلسه

 پیشنهادها:

 به شرح خدمات افزوده شود:پس از بررسی کمیته شهرسازی و معماری  موارد زیر مقرر شد .1

 ؛تجربیات سایر کشورها و شهر در ایران. 1-1

 ؛پیشنهاد کاربری جدید برای راسته و مسیرهای مشاغل از بین رفته. 1-2

 ؛همانند میرزا باقر حسن خان شده تخریبها و کاروانسراهای  و اصالح بافت برای معابر، راسته پیشنهاد مرمت. 1-3

 .موضوع اصالح شرح خدمات را پیگیری و در جلسه بعد شورای اسالمی شهر ارائه نماید دکتر یوسفی . مقرر شد2
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17/7  

 ها شنهادیپو اعالم نظرات و  بررسی عملکرد یک سال گذشته کمیته             :دستور جلسه

 پیشنهادها:  

رد موافقت واقع شد که به پیوست . مقرر شد برنامه پیشنهادی نیم سال دوم کمیته گردشگری پس از بحث و بررسی مو1

 است؛ شده ارائهجلسه  صورت

 شود.داده . ترکیب پیشنهادی کمیته گردشگری جهت تصویب نهایی به شورای پژوهشی ارجاع 2

  

24/7  

 بررسی اساسنامه پیشنهادی شرکت توسعه گردشگری هگمتان                 :دستور جلسه

  پیشنهادها:

حدید رییس کمیسیون اقتصاد شورای اسالمی شهر، در جلسه آتی )دومین نشست مشترک مقرر شد در صورت صال_ 

آید تا  به عملهای حقوقی و گردشگری( از متقاضی و متولی تأسیس شرکت توسعه گردشگری هگمتان دعوت  کمیته

عدم موازی  یهتوجضمن حضور در جلسه و دفاع از پیشینه و علل ارائه پیشنهاد تأسیس شرکت مذکور، گزارشی پیرامون 

کاری، عدم تداخل شرح وظایف، مباحث بودجه و ... ارائه کند. همچنین مقرر شد در صورت تشکیل جلسه مذکور، از 

 االختیار اداره میراث نیز دعوت به عمل آید. نماینده تام

 

6/8  

 2018مدان ریزی جهت برگزاری همایش نقد و بررسی رویداد هبرنامه                   :دستور جلسه

 پیشنهادها:
 
 

 15 :30نشستی با عنوان نقش رویدادهای گردشگری بر توسعه استان همدان در ساعت  98 /8 /28در تاریخ . مقرر شد 1

 ،های قرآنی با حضور آقای الریجانی مدیرکل بازاریابی و تبلیغات وزارت میراث فرهنگیدر مرکز همایش 19الی 

گذاری و سرمایه ،حسین قراباغی عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون اقتصادو آقای  یدست عیصناگردشگری و 

استان  دستی صنایعگردشگری و  ،آقای مالمیر رئیس سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری شورای اسالمی شهر همدان

 رگزار شود؛استانداری همدان ب همدان و آقای محمودرضا عراقی معاون عمرانی

به آبان  13در تاریخ  ،های شورای اسالمی شهر همداندشگری مرکز مطالعات و پژوهشد اعضای کمیته گرشمقرر . 2

دستی استان کرمانشاه جهت مشاوره و راهنمایی در خصوص گردشگری و صنایع ،دعوت از سازمان میراث فرهنگی

 ؛کرمانشاه حضور یابند 2020اجالس 

 .به تصویب برسد لیست مدعوین و سین برنامه در جلسه آتی کمیته مقرر شد: .3
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 بررسی اساسنامه پیشنهادی شرکت توسعه گردشگری هگمتان                     :دستور جلسه
    

 پیشنهادها:

 جدید مدیریتی قانونی تأسیس امکان اینکه به توجه با و گردشگری حوزه در همدان شهر باالی ظرفیت به عنایت با_ 

 5 بند پیرو نیز و دارد وجود ها شهرداری سازمان تشخیص و تصویب با و هویژ شرایط در مورد حسب شهرداری در

 توجه با" ذیل موضوع با 07/08/1389 مورخ 98080717253 شماره به همدان شهرداری حقوقی واحد پیشنهادی نامه

 توسعه به نیاز چنانچه ،همدان شهرداری ورزشی فرهنگی سازمان وظایف شرح و ها صالحیت و اختیارات به

 یک ایجاد به نسبت توان می وظایف تداخل از جلوگیری جهت دارد، وجود همدان شهرداری توسط گردشگری

 اقدام مستقل، حقوقی شخصیت بدون شهرداری، به وابسته موسسه یک تشکیل یا مزبور سازمان در مدیریتی واحد

 تجاری اعمال انجام و تجارت دفه با تجاری شرکت تأسیس آن، الحاقی الیحه و تجارت قانون مطابق چراکه. نمود

؛ " است نبوده مدنظر تجارت و تجاری فعالیت ،موردنظر شرکت خصوص در که گیرد می صورت منفعت ایجاد و

 اسالمی به شورای " شهردار مستقیم نظارت ذیل گردشگری امور هماهنگی مدیریت" ایجاد پیشنهاد شد مقرر لذا

 و ملکی آقایان) گردشگری کمیته از نمایندگانی ابتدا شد مقرر راستا همین در. گیرد قرار پیگیری مورد و ارائه شهر

 مدیریت در الزم پیشنهادی های پست انواع و تعداد تعریف و بررسی به شهرداری واحد تشکیل همکاری با( خاکسار

 اختارس تعریف و تدوین موضوع سپس و بپردازند مدیریت این کارشناسان و مدیر وظایف شرح احصاء و مذکور

 جهت موضوع ادامه تا در شود شهرداری انجام تشکیالت واحد در گردشگری امور هماهنگی پیشنهادی مدیریت

 د.شو ارائه شهر اسالمی شورای به تصویب و پیگیری

 

13/8  

 :دستور جلسه

 "ر گردشگگردشگری شهر همدان با رویکرد شهر  یریپذ رقابتسند راهبردی  "بررسی طرح پژوهشی با عنوان    

 پیشنهادها:

 

 "گردشگر گردشگری شهر همدان با رویکرد شهر  یریپذ رقابتسند راهبردی  "طرح پژوهشی با عنوان  در خصوص. 1

توسط آقای مهندس خاکسار ارائه شود و  شهر گردشگر )مصوب میراث فرهنگی(در جلسه آتی طرح مصوب مقرر شد 

. )که پس از آید به عملگیری  دیان و هیئت همراه تصمیممحمدر خصوص پژوهش آقای  شده انجام یها طرح طبقسپس 

پذیری گردشگری  سند راهبردی رقابت"تر بودن آن طرح پژوهشی با عنوان  بررسی طرح آقای خاکسار و جامع و کامل

 ؛(از دستور کار خارج شد "گردشگر شهر همدان با رویکرد شهر 

 .ود گردشگری همدان دارند در جلسه آتی عنوان نمایندهر ایده یا پیشنهادی در جهت کمب اساتید محترم. 2
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19/8  

 ارائه طرح شهر گردشگر توسط آقای خاکسار                               :دستور جلسه
 پیشنهادها:

کمیته  نظر ریزی وهشود و کارگر بررسیدبیرخانه شهر گردشگر در مرکز مطالعات یا شهرداری مقرر شد پیشنهاد . 1

 ؛شود تشکیلهای شهر گردشگر جهت تکمیل و پیگیری طرح گردشگری

 ؛ان ارائه شودیدر جلسه آتی طرح شهر گردشگر توسط آقای عزیز. 2

 ؛شود ارائهآخرین اطالعات طرح شهر گردشگر در جلسه بعد گزارش . 3

گردشگری  گردشگری شهر همدان با رویکرد شهر گردشگر که در جلسه کمیته یریپذ رقابتد راهبردی نطرح س. 4

 د؛طور کامل رد شطرح شهر گردشگر به وجود لیبه دلتوسط آقای محمدیان و گروه همراه ارائه شد  98 /8 /13 مورخ

جهت مشاوره و  دستی صنایعگردشگری و  ،از اداره کل میراث فرهنگی نامه دعوتد اعضای کمیته طبق ش مقرر. 5

 /21مورخ  شنبه سهروز  2020و گردشگری روستایی  سمیو توراک یالملل نیبراهکارهای مناسب جهت برگزاری رویداد 

 .حرکت نمایند 98 /8

22/8  

 :دستور جلسه

و گردشگری  سمیاکو تورالمللی و ارائه مشاوره در خصوص میزبانی استان کرمانشاه از رویداد بین نظر تبادلاندیشی، هم_ 

 .2020روستایی در سال 

 پیشنهادها:

گذاری و مدیرکل سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه و رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایهبا عنایت به تقاضای _ 

شد تا برگزاری  گردشگری شورای اسالمی شهر کرمانشاه مبنی بر مشاوره و حمایت معنوی کمیته گردشگری مقرر

 .مساعدت صورت پذیرد المقدور یحت 2020اجالس 

26/8  

 :دستور جلسه

 با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان نظر تبادلش رویدادها در توسعه گردشگری و بررسی نهایی همایش نق

 _                                                   پیشنهادها:

10/9  

 ارائه پیشنهاد جشنواره یخ و برف و گردشگرارائه طرح شهر                :دستور جلسه

 پیشنهادها:
جداگانه برگزار نشود و تمامی موضوعات در این خصوص  صورت بهو بناهای تاریخی  رمت، احیاءکارگروه مد شمقرر . 1

 .اعضای کمیته گردشگری برگزار شودحضور در کمیته گردشگری با 

 ،دانهم استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره مشارکت و کاریهمد جشنواره زمستانی با شمقرر . 2

هیئت کوهنوردی استان همدان و شهرداری همدان  ،نامه دهکده تفریحی توریستی ورزشی گنج، سیاحتی علیصدر شرکت

 .برگزار شود ماه ید 23الی  18در تاریخ 
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17/9  

 :دستور جلسه

پیاده هر و مطالعه اجرایی در بررسی شرح خدمات مطالعه گذر گردشگری و فرهنگی از میدان بوعلی تا میدان باباطا_ 

 و طرح پیشنهادی چارت گردشگری. ها اهر

 پیشنهادها:

در موارد فوق طرح بررسی شرح خدمات مطالعه گذر گردشگری و  ذکرشدهبا اصالح موارد یک تا نه د شمقرر . 1

 عمالبعد از ا مورد تصویب کمیته واقع شود و ها راهفرهنگی از میدان بوعلی تا میدان باباطاهر و مطالعه اجرایی در پیاده 

 به شورای اسالمی شهر همدان ارجاع شود؛ اصالحات 

بعد ه و در موارد فوق طرح پیشنهادی چارت شهرداری به تصویب رسید ذکرشدهبا اصالح موارد یک تا سه د شمقرر . 2

 به شورای اسالمی شهر همدان ارجاع شود. عمال اصالحاتاز ا

24/9  

 ی هویت برند شهری همدانطراح                                :دستور جلسه

 پیشنهادها:

 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مجدداًمقرر شد موضوع طراحی برند شهری همدان در جلسات آتی _ 
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مات کمیته  اهم اقدا

 بررسی کارشناسی ایجاد گذر گردشگری و فرهنگی از میدان اکباتان تا میدان باباطاهر       

  اری از اماکن دارای قدمت تاریخی برد رمت و بهرهگذاری تملک، م تشکیل کارگروه سیاست

 ایجاد گذر گردشگری و فرهنگی از میدان اکباتان تا میدان باباطاهر طرح بررسی

 بررسی اثربخشی سازمان  تاکسیرانی در حوزه گردشگری

 بررسی شرح خدمات مطالعات طرح مرمت، احیاء و ایمنی بازار

 2020در سال   سمیاکو تورمللی الرویداد بین در خصوصبه استان کرمانشاه ارائه مشاوره 

 "گردشگری شهر همدان با رویکرد شهر گردشگر یریپذ رقابتسند راهبردی  "بررسی طرح پژوهشی با عنوان 

 بررسی شرح خدمات مطالعه گذر گردشگری و فرهنگی از میدان بوعلی تا میدان باباطاهر

 2018مدان برگزاری همایش نقد و بررسی رویداد ه

 بررسی اساسنامه پیشنهادی شرکت توسعه گردشگری هگمتان
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

1 

سند راهبردی  "

گردشگری  یریپذ رقابت

شهر همدان با رویکرد 

 "گردشگر شهر 

 طرح پژوهشی
آقای 

 محمدیان

13/8 

 و

19/8 

در جلسه آتی طرح مقرر شد طرح پژوهشی با عنوان 

توسط  شهر گردشگر )مصوب میراث فرهنگی(مصوب 

 یها طرح سپس طبقآقای مهندس خاکسار ارائه شود و 

در خصوص پژوهش آقای محمدیان و هیئت  شده انجام

. که پس از بررسی طرح آید به عملگیری  همراه تصمیم

تر بودن آن طرح پژوهشی  آقای خاکسار و جامع و کامل

پذیری گردشگری شهر  سند راهبردی رقابت"با عنوان 

از دستور کار خارج  "گردشگر همدان با رویکرد شهر 

 شد.

 

 در کمیته شده یبررسهای دکتری  های پژوهشی و رساله ها، طرح نامه پایان
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 (98تابستان جلسه کمیته گردشگری )

 

 (98جلسه کمیته گردشگری )پاییز 
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 فناوری اطالعات و شهر هوشمند  کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر  حسن بشیری 

 

 
 

 1398سال 
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

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

 قائم مقام مرکز مطالعات شورا دانشجوی دکتری/ بیوانفورماتیک سیامک سلیمی 

 علمی گاه بوعلی/ هیئتدانش 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

 مدیر واحد نوسازی شهرداری منطقه یک  شهرداری/ کارشناسی ارشد/ کامپیوتر آرش بختیاری 6

 شورا رئیس نایبشهر/ شورای  ارشد/ برق سیکارشنا بادامی نجات حمید 7

 اوارئیس سازمان ف شهرداری/ کارشناسی ارشد/ معماری رضا عسکری 8

 همداندانشگاه صنعتی مدرس  (شبکه و امور دادهبرق ) دکتری/ قاسمیاحسان  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 فروردین
21/1 

28/1 

 4/3 خرداد

 1/4 تیر

 23/5 مرداد

 کمیته  اعضای

 گزارش جلسات 
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 1397ژپوهشی سال  اهی اولویت
 سپاری خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات در حوزه مدیریت شهری؛ )مطالعه موردی: شهرداری همدان(؛ ی الگوهای برونشناسای

 تخصصی شهرداری همدان؛ افزارهای نرمهای توسعه، تهیه و استقرار  ارزیابی استراتژی

 های نوین در توسعه شهر هوشمند؛ بندی کاربست فناوری شناسایی و اولویت

 های دیجیتالی شهری؛ روزرسانی نقشه های مختلف تولید و بهروش ارزیابی

در توسعه و ارائه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات  سرمایه پذیریگذاری و  بررسی و تبیین الگوهای مشارکت، سرمایه

 شهرداری همدان؛

در حوزه  سرمایه پذیریت جهت ورود به بازار ها و امتیازا ها، فرصت گذاری بر دارایی نامه ارزش ها و ارائه شیوهبررسی روش

 فناوری اطالعات؛

 ها در خدمات فناوری اطالعات شهرداری؛ وارسی و اعتبارسنجی داده

 ها در شهرداری همدان؛ کاربست هوش سازمانی و تحلیل داده سنجی امکان

 ؛های ایجاد درآمد پایدار از حوزه فناوری اطالعات در شهرداری همدان بررسی روش

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

 های ترویج استفاده شهروندان از خدمات غیرحضوری مبتنی بر فناوری اطالعات. بررسی روش

 

 

 های پژوهشی  اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

21/1 

 دستور جلسه:

 ی قرارداد سیستم یکپارچه شهرداری؛بررس _                                          

 های هوشمند. بررسی شرح خدمات طرح جامع سامانه _                               

 پیشنهادها:

 

. اعضاء کمیته فناوری اطالعات تنها بندی از قرارداد سیستم یکپارچـه شـهرداری را کـه در خصـوص مالکیـت داده و      1

نمایند. تشخیص لزوم بررسی و یـا عـدم بررسـی کـل      شرط اعمال موارد ذیل تأیید می هها است را بررسی و ب پایگاه داده

این قرارداد در کمیته فناوری اطالعات مرکز مطالعات به عهـده اعضـاء محتـرم شـورای اسـالمی شـهر و سـایر مـدیران         

 در شهرداری همدان است: ربط ذی

های اطالعاتی سامانه موردنظر، دسترسی مسـتقیم بـه    های موجود در بانک . در خصوص دسترسی شهرداری به داده1-1

ها به صالح نیست و بهتر است در قرارداد روشی برای دریافت تمامی انواع داده در قالب خاص بـدون محـدودیت    داده

ها در بانـک   ها در سطح بانک اطالعاتی نیاز به دانش ساختار داده زمانی و مکانی مشخص شود. دسترسی مستقیم به داده

شود یا هزینه بسیار باالیی طلب  نوعی سرمایه و دانش فروشنده محسوب شده و معموالً پذیرفته نمی طالعاتی دارد که بها

نماید کـه   ها را برای کاربران ارشد فراهم می کاری داده ها امکان دست تر اینکه دسترسی مستقیم به داده نمایند و مهم می

 تواند در پی داشته باشد. خرابکاری( را میهای مختلفی )سو استفاده و  پذیری آسیب

شده در بانک  های ذخیره در همین راستا، تأکید گردید که موارد فوق نافی حاکمیت و مالکیت اطالعات و داده

 :    های موضوع قرارداد و همچنین حقوق زیر برای شهرداری همدان نیست اطالعاتی سامانه

 ی توسط شهرداری داده شود؛مجوز دسترسی به سرورهای بانک اطالعات_ 

پذیر  های پشتیبان از طریق سامانه و بدون دخالت نیروی انسانی امکان پشتیبان گیری از بانک اطالعاتی و بازیابی فایل_ 

 باشد.

 

 

 

  1398شرح جلسات 
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28/1 

 دستور جلسه:

 های هوشمند. بررسی شرح خدمات طرح جامع سامانه_                            

 پیشنهادها:

های مختلف  مدیریت شهری و مسئوالن فعال در حوزه مجموعه رویکرد شود مشخص باید ابتدا کار مقدمه نوانع . به1

عنوان کارفرما نسبت به اجرایی شدن طرح  ها و تمایل ایشان به شهرداری همدان نسبت طرح مذکور چیست و اولویت

 نه است؛های هوشمند با محوریت مرکز کنترل ترافیک شهرداری چگو جامع سامانه

آوری آمار و اطالعات ترافیکی طرح حاضر  است انجام مراحل جمع بهتر های طرح، هزینه در جویی صرفه منظور . به2

ونقل و ترافیک مشترک است، با لحاظ نمودن مشترکات و اجتناب از موازی کاری انجام شود و  که با طرح جامع حمل

ونقل و  تناد به اطالعات حاصل از انجام و بازنگری طرح جامع حملهای هوشمند با اس این مرحله از طرح جامع سامانه

 ترافیک به دست آید؛

شود در همان ابتدای کار نسبت به تعیین تکلیف موضوع  منظور اجتناب از مشکالت امنیتی آتی، پیشنهاد می . به3

مکانیسم دسترسی تعریف "سازی رویکرد شهرداری در خصوص  و شفاف " ها مالحظات سرور مرکزی و دسترسی"

به اطالعات، در متن قرارداد،  ربط ذیهای  و تعیین دامنه دسترسی هر یک از افراد و سازمان " اطالعاتها و  به دوربین

 اقدامات الزم صورت پذیرد؛

ها و نیز بررسی نحوه برگزاری  های انتخاب مشاور طرح و نحوه امتیازدهی به هر یک از آن شود آیتم . پیشنهاد می4

قصه از طریق استعالم از شهرهای پیشگام در این حوزه و بررسی و نهایی سازی موضوع در جلسات تخصصی انجام منا

شهرداری و با مشاوره اساتید  باتجربهشود. در همین راستا، پیشنهاد شد کارگروه حاضر متشکل از افراد متخصص و 

 های مرکز مطالعات دایر گردد؛ عضو کمیته

نیز در متن این طرح  " غیرهها و  ها، تونل های مهم شهری از قبیل پل پاالیش سالمت سازه"وع شود موض . توصیه می5

 سازی اطالعات مرتبط در بستر این طرح فراهم آید؛ آوری و یکپارچه گنجانده شود و امکان جمع

های روز  ری از فنّاوریگی بهره"شود در تعامل دوسویه با پلیس راهور، پیگیری و عملیاتی سازی موضوع  . پیشنهاد می6

 مورد تأکید قرار گیرد؛ " کند که امکان تشخیص پالک خودروها حتی در صورت پوشانده شدن را نیز فراهم می

افزایی  . اجرای این طرح در بهترین حالت، نیازمند استقرار مدیریت یکپارچه شهری است و بهتر است توافق و هم7

مالحظات الزم در خصوص به همین جهت، شایسته است طه انجام شود. الزم در این خصوص از سوی نهادهای مربو

های مرکز کنترل ترافیک پیش از اجرای طرح مدنظر باشد و تمامی اقدامات بر  سازی شرایط و زیرساخت مناسب

نیز باید  " هوشمندهای  بودجه طرح جامع سامانه"اساس یک نقشه راه مشخص و مدون پیگیری شود. همچنین موضوع 

 سازی شود؛ بینی و شفاف صورت مناسب پیش به
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الزم است این موضوع را در نظر داشته  اما است مهم و ضروری بسیار حاضر طرح خصوص در مطالعه انجام . رویکرد8

 و حاضر دارای بندها خدمات رسد، شرح به نظر می بود. نخواهد عملیاتی شدن بودن به معنای جامع هموارهباشیم که 

پوشانی با هم هم دارای بندهای تا است نفره چند و تخصصی کارگروه یک در پاالیش نیازمند است و متعدد جزئیات

ویژه در فصول  تر و دارای اولویت بیشتر در طرح مورد تأکید قرار گیرند و سند حاضر به تلفیق شوند، موارد ضروری

درک و مشخص باشند و در  قابلهای وضعیت مطلوب  سازی شود تا وضعیت موجود و ویژگی یک، دو و سه ساده

 نتیجه انتخاب مشاور و نظارت بر حسن اجرای کار به شیوه کارآمد صورت پذیرد؛

شود از مشاور درخواست شود در انتهای کار نوعی اکشن پلن مرتبط با طرح را ارائه دهد و عنوان نماید  . توصیه می9

الزم هستند، زمان و قیمت پیشنهادی و  های اولویتی با چه های اندازی مرکز کنترل ترافیک هوشمند چه پروژه برای راه

های فعال در این زمینه را ارائه نمایند و همه این مطالب مهم و کاربردی را در قالب جداولی مختصر  فهرست شرکت

 ار گیرد؛قر ربط ذیبرداری مدیران و مسئوالن  راحتی مورد بهره سازی کند تا به خالصه " طرحبرنامه اقدام "عنوان  به

 از مرحله هر در مرور به و کنیم تقسیم فاز چند به را آن است بهتر پروژه حاضر،هرچه بهتر  شدن عملیاتی منظور . به10

 ری را به فازها و مراحل قبلی اضافه نماید؛بیشت جزئیات بخواهیم مشاور طرح

به استقرار تصمیمات کارشناسی،  ای گذر از رویکردهای سلیقه در مسیر. در راستای مأموریت مرکز مطالعات 11

 مدیریت حوزه تصمیمات در ثبات و مطالعات مرکز های پیشنهاد و مصوبات اجرایی ضمانت" موضوع شد پیشنهاد

 در الزم تعهدات شهرداری و شود ارجاع شهر اسالمی شورای به مطالعات مرکز سوی از پیشنهادی قالب در " یشهر

های خاص مدیریتی ارائه  صوب را بدون وابستگی به تغییر افراد در جایگاههایی من طرح بهتر هرچه اجرای خصوص

 نمایید؛

که مرکز کنترل ترافیک شهرداری متولی اجرای طرح مذکور است، نام و عنوان این مرکز  . پیشنهاد شد درصورتی12

 رکز جامع کنترل ترافیک(؛مثال م عنوان ای تغییر یابد که متبلور جایگاه و اهمیت این مرکز باشد )به نیز به شیوه

گیری و  . بهتر است در این طرح تمامی مصوبات و اسناد باالدستی را مدنظر داشته باشیم و نحوه تعامل و ارتباط13

 ای صحیح و قانونمند مشخص نماییم. در این خصوص را نیز به شیوه ربط ذیهای  بندی ارگان اولویت

4/3 

 دستور جلسه:

 بررسی موضوع تدوین طرح جامع فناوری اطالعات؛_                        

 های موفق حوزه فناوری. بررسی موضوع بازدید اعضای کمیته از شهرداری _            

 پیشنهادها:

 . مصوبه یک: مشاوره و نظارت بر طرح جامع فناوری اطالعات1

ری اطالعات و ارتباطات( شهرداری همدان )سازمان فناو 98با عنایت به تخصیص ردیف در بودجه سال 

جهت تهیه طرح جامع فناوری اطالعات و با توجه به اهمیت تهیه طرح مذکور برای این مجموعه، موضوع 

در جلسه کمیته فناوری اطالعات و شهر  "قرارداد تهیه اسناد مناقصه، انتخاب پیمانکار، تنظیم و نظارت بر "
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نظر قرار گرفت و  شهر همدان مورد بحث و تبادل های شورای اسالمی هوشمند مرکز مطالعات و پژوهش

 موارد ذیل مصوب شد:

سپاری موارد تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر طرح از سوی  های استان و برون منظور استفاده از دانشگاه . به1-1

های شهر همدان  یک واحد حقوقی، مقرر شد سازمان فناوری اطالعات پس از بررسی ظرفیت علمی دانشگاه

ر حوزه فناوری اطالعات، با مشاوره اساتید کمیته فناوری اطالعات مرکز مطالعات نسبت به انتخاب یکی از د

اعالم نظر کند تا ضمن  "اطالعات مشاور و ناظر طرف قرارداد طرح جامع فناوری "عنوان  ها به این دانشگاه

های سطح شهر  ر همدان با دانشگاههای همکاری مرکز مطالعات شورای اسالمی شه نامه گیری از تفاهم بهره

همدان، عقد قرارداد با دانشگاه منتخب انجام شود. نماینده دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه صنعتی همدان و 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان در خصوص همکاری برای مشاوره و نظارت بر طرح جامع فناوری 

 اطالعات اعالم آمادگی کردند.

های  شود، نقش عنوان طرف قرارداد در تدوین طرح جامع فناوری انتخاب می نشگاهی که به. مقرر شد دا1-2

ای )جهت تدوین شرح خدمات طرح مذکور( و نظارتی )جهت نظارت بر روند انجام کار و ارائه  مشاوره

 ای در صورت لزوم در جلسات کمیته فناوری اطالعات مرکز( را به عهده داشته باشد. های دوره گزارش

. در خصوص شیوه انتخاب پیمانکار و نحوه اجرای فرآیند مناقصه، دو گزینه به شرح ذیل از سوی کمیته 1-3

فناوری اطالعات پیشنهاد و مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت. در همین راستا، مقرر شد سازمان فناوری 

رد )الف( با قوانین تعارض یا عدم تعارض گزینه پیشنهادی مو"اطالعات و ارتباطات در خصوص 

استعالمات الزم را از واحد حقوقی شهرداری انجام دهد تا در صورت عدم منع قانونی، فرآیند  "ها شهرداری

که امکان  مناقصه ترجیحاً به شیوه مذکور )بند الف( صورت پذیرد؛ اساتید کمیته تأکید داشتند تنها درصورتی

ود ندارد، مورد قیدشده در بند )ب( از سوی سازمان ای و محدود وج اجرای مناقصه در حالت دومرحله

 فناوری پیگیری گردد:

 ای، محدود و تخصصی؛ صورت دومرحله الف. برگزاری مناقصه به

 ای و عمومی. مرحله صورت تک ب. برگزاری مناقصه به

های  اری. مصوبه دو: بازدید اعضاء کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات از یکی از شهرد2

 موفق در امر هوشمند سازی حوزه مدیریت شهری

های موفق در تخصص مرتبط با  های مرکز مطالعات از حوزه بازدید اعضای کمیته"در خصوص برنامه  

اما  ؛مطرح شد " ینقزوشهرداری شهر "، پیشنهاد قبلی اعضای کمیته فناوری اطالعات جهت بازدید از "یتهکم

دن شهرداری در موضوع شهر هوشمند، مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و با توجه به لزوم پیشرو بو

های کشور در حوزه فناوری  ترین شهرداری ارتباطات شهردار نسبت به استعالم فهرستی از پیشروترین و موفق

اطالعات )ازجمله شهرداری مشهد(، اقدامات الزم را انجام دهد تا در جلسه آتی کمیته فناوری اطالعات در 

 گیری انجام شود. نظر و تصمیم این خصوص تبادل
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1/4  

 :دستور جلسه

 رایورز(؛ افزار نرممالی در حال خرید شهرداری ) افزار نرمبررسی  _

 بررسی موضوع تدوین طرح جامع فناوری اطالعات. _

 پیشنهادها:

های استان  فاده از ظرفیت دانشگاهاست"با موضوع  02/03/98با عنایت به مصوبه جلسه کمیته فناوری اطالعات مورخ . 1

، سازمان فناوری اطالعات پس از " اطالعاتسپاری موارد تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر طرح جامع فناوری  و برون

های شهر همدان در حوزه فناوری اطالعات و اخذ مشاوره از اساتید کمیته فناوری  بررسی ظرفیت علمی دانشگاه

انشگاه صنعتی همدان را به دلیل چابکی این دانشگاه در خصوص طی مراحل اداری اطالعات مرکز مطالعات، د

معرفی کرد و مقرر شد دانشگاه صنعتی  " اطالعاتمشاور و ناظر طرف قرارداد طرح جامع فناوری " عنوان بهمکاتبات 

ل آورد. همچنین، مقرر در ترکیب تیم مشاور طرح، از اساتید کمیته فناوری اطالعات مرکز مطالعات نیز دعوت به عم

 ا دانشگاه منتخب را پیگیری نماید؛شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات مراحل اداری عقد قرارداد ب

در خصوص شیوه انتخاب پیمانکار و نحوه اجرای فرآیند مناقصه طرح جامع فناوری اطالعات و با توجه به نتیجه . 2

ی، محدود و ا عدم منع قانونی برگزاری مناقصه دو مرحله"قوقی مبنی بر استعالم سازمان فناوری اطالعات از واحد ح

 ای انجام شود؛ ، مقرر شد برگزاری مناقصه در قالب فرآیند مناقصه دو مرحله" تخصصی

، با توجه به فنی بودن "رایورز( افزار نرممالی در حال خرید شهرداری ) افزار نرمبررسی "در ارتباط با موضوع . 3

کارفرمای  عنوان بهسازمان فناوری اطالعات شهرداری ای متشکل از نمایندگان سه گروه ) شد کمیته شنهاد، پیموضوع

افزار(  برداران نرم بهره عنوان بهمجری طرح و واحدهای مربوطه در شهرداری همدان  عنوان بهپروژه، شرکت رایورز 

 د.تشکیل و به بررسی مسائل و مشکالت موجود در این زمینه بپردازن

23/5  

 :دستور جلسه

 فناوری اطالعات؛ 98پژوهشی سال  های اولویتنهایی سازی _                          

 ."هوشمند شهر "با موضوع  اسالم پوربررسی طرح پژوهشی خانم  _

 پیشنهادها:

ند به تصویب ز مطالعات در یازده بکمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند مرک 98پژوهشی سال  های اولویت. 1

 رسید؛

با موضوع شهر هوشمند، با توجه به دالیل  پور اسالمپیرامون طرح پژوهشی خانم شیما  نظر تبادل. پس از بحث و 2

، حمایت از طرح پژوهشی مذکور مورد موافقت کمیته فناوری اطالعات و شهر جلسه صورتمطروحه در متن 

 هوشمند مرکز مطالعات قرار نگرفت.
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح ع طرحنو عنوان *

1 

 

 

 

 مورد موافقت واقع نشد. 23/5/98 اسالم پورشیما  طرح پژوهشی "هوشمند شهر "

مات کمیته  اهم اقدا

 بررسی موضوع تدوین طرح جامع فناوری اطالعات                       

 "شهر هوشمند"با موضوع  راسالم پوبررسی طرح پژوهشی خانم              

 های هوشمند بررسی شرح خدمات طرح جامع سامانه            

 بررسی قرارداد سیستم یکپارچه شهرداری                                                

                               _   

 

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

 یورز(را افزار نرممالی در حال خرید شهرداری ) افزار نرمبررسی 
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 (98بهار جلسه کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند )

 

 

 (98ناوری اطالعات و شهر هوشمند )تابستان جلسه کمیته ف
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 شهرسازی و معماری    کمیته 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر رعاقچیان

 

 
 

 1398سال 
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

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

 علمی دانشگاه بوعلی سینا/ هیئت دکتری/ شهرسازی حسن سجاد زاده 2

 علمی دانشگاه آزاد همدان/ هیئت دکتری/ معماری محمدمهدی سروش 3

 علمی دانشگاه آزاد مالیر/ هیئت دکتری/ شهرسازی مهران گومه 4

 شهرداری/ معاون شهرسازی و معماری کارشناسی ارشد/ عمران امیر فتحیان نسب 5

 / معاونوبودجه برنامهسازمان  کارشناسی ارشد/ مدیریت سید مهدی وفایی 6

 هر/ رئیس کمیسیونشورای اسالمی ش کارشناسی ارشد / معماری نرگس نور اله زاده 7

 دانشگاه بوعلی سینا/ معاون دانشجویی شناسی شهری دکتری/ جامعه اسداله نقدی 8

 ریزی شهری شهرداری/ مرکز مطالعات و برنامه دانشجو دکتری/ شهرسازی اسماعیل یوسفی 9

 شهرداری/ مشاور شهردار دکتری/ معماری حمیدرضا طبی مسرور 10

 ها ها و شهرداری ازمان همیاریسشهرداری/  / معماریدکارشناسی ارش مهدی مجیدی 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 28/2 19/2 اردیبهشت

 4/3 2/3 خرداد

 26/4 تیر

 31/5 9/5 مرداد

 30/6 16/6 شهریور

 4/7 مهر

 8/9 آبان

 16/9 آذر

 اعضای کمیته

 گزارش جلسات
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 پژوهشی شهرسازی و معماری های اولویت

 

 همدان؛ زیباسازی راهبردی سند تهیه .1

 همدان؛ مسکونی محالت بازآفرینی بندی اولویت .2

 همدان؛ مداری پیاده جامع طرح .3

 ؛المللی بین استانداردهای با همدان پایداری های شاخص سنجش و مطالعه .4

 همدان؛ در طراحی های حوزه برای خاص معماری و شهرسازی ضوابط بندیاولویت .5

 غیرعامل؛ پدافند جامع طرح .6

 ؛ها آن مدیریت یها روش و همدان در ها بحران چندگونگی بندی اولویت .7

 همدان؛ در آوریتاب یبند تیاولو .8

 همدان؛ غیررسمی یها سکونتگاه و ای حاشیه مناطق ساماندهی های اولویت .9

 همدان؛ در توسعه محرک های پروژه معرفی و یابیمکان .10

 همدان؛ حریم و محدوده در ویژه فعالیتی یها کانون و حوزه یابیمکان .11

 شهر؛ آتی توسعه در گیری بهره منظور به همدان شهرسازانه و معمارانه سنتی یالگوها یمعاصر ساز .12

 همدان؛ در معماری و شهرسازی ضوابط مستمر تغییرات بر مترتب ... و شناسانه بایز هویتی، فرهنگی، حقوقی، یها یبررس .13

 شهری؛ یها پروژه اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، ارزیابی .14

 شهری؛ توسعه یها طرح یریپذ تحقق افزایش منظور به( TDRتوسعه ) حق انتقال الگوی یساز ادهیپ سنجی امکان .15

 شهری؛ ارزشمند جدید یها نشانه یابی مکان هدف با شهری های نشانه و نمادها موضوعی جامع طرح .16

 معماری یالگوها ارائه و...  و هتل کاروان پانسیون، آپارتمان،هتل متل، هتل، مانند گردشگری موقت اقامتی الگوهای یابی مکان .17

 گذشته؛ معماری بر مبتنی متنوع

 (.سبز شهر) همدان شهر باغ تحقق منظور به یشهر درون باغات و قنوات ،ها باغ کوچه ارائه ءاحیا و شناسایی .18

 

 

 

 

 

 های پژوهشی اولویت



106 

 

 

 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 مرکز مطالعات و پژوهشزارش عملکرد گ
 

 

تاریخ 

 جلسه
 شرح جلسه

19/2 

 دستور جلسه:

 ز پروژه عمرانی پارک والیت.بازدید مشترک کمیته شهرسازی و معماری، فنی عمرانی و امور زیربنایی ا -

 پیشنهادها:

های مرتبط مرکز مطالعات و دریافت نقطه  . مقرر شد شهرداری طرح پیشنهادی مشاور پروژه را جهت بررسی در کمیته1

 نظرات کارشناسی در هفته آینده ارائه کند.

28/2 

 دستور جلسه:

 «.گذر فرهنگی و گردشگری در شهر همدان: »ریزی و بررسی در خصوص نشست شهراندیشی با موضوع نامهبر_   

 پیشنهادها:

 های ارزیابی و پیشنهادهای هر دو کمیته بررسی شود. . مقرر شد در جلسه بعدی روش1

2/3 

 دستور جلسه:

با موضوع بررسی الگوی تفکیک در شهر همدان؛_   بررسی پروپوزال طرح پژوهشی 

 فرهنگی. بررسی مسیرهای پیشنهادی کمیته در خصوص گذر_ 
 پیشنهادها:

 . پس از بحث و بررسی طرح پژوهشی با موضوع بررسی الگوی تفکیک در شهر همدان مقرر شد:1

های تفصیلی  های موردی در جهان را بررسی کند؛ الگوها و گونه پروپوزال مربوطه قابلیت مطالعه دارد؛ اما باید نمونه -

ای شهر همدان و  های زمینه های باالدست آمده بر اساس ویژگی حپیش مناطق پیشنهادی توسعه شهر همدان که در طر

 های سنتی پیشنهاد کند و در نهایت به تدوین ضوابط برسد؛ الگوهای پایدار مناطق بافت

 یافته و ناموفق در شهر همدان بررسی شود؛ شناسی الگوهای تفکیک موجود و مناطق از قبل توسعه آسیب -

 شود که شرح خدمات موردنظر پیوست شود؛ می     شده، پیشنهاد  مورد پروپوزال ارائهبا توجه به ابهام کلی در  -

 موضوعات و مسائل شهر همدان به تفصیل در بیان مسئله ذکر نشده است؛ -

 شرح جلسات 



107 

 

 

 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 مرکز مطالعات و پژوهشزارش عملکرد گ
 

 های موفق در ایران مانند محله نارمک، شهرک اکباتان و ... بررسی و تحلیل شود؛ تجارب و نمونه -

 ا مشاور طرح جامع هماهنگ شود؛شرح خدمات و پروپوزال ب -

ها یک موضوع نظیر  شود با توجه به کلی بودن موضوع به لحاظ موضوعی تفکیک بندی شود و از بین آن پیشنهاد می -

های خاص  های بافت قدیمی و با گونه های غیررسمی، تفکیک در حوزه گاه ها، تفکیک در محالت، سکونت تفکیک باغ

 هاد شود؛در بافت شهری بررسی و پیشن

 شده بسیار زیاد و متناسب با خدمات پیشنهادی نیست. های پیشنهاد داده هزینه -

. در خصوص بررسی مسیرهای پیشنهادی کمیته در خصوص گذر فرهنگی همدان پس از بحث و بررسی اعضا 2

 مسیرهایی پیشنهاد و مقرر شد:

 ن بوعلی، اکباتان و میدان امام از مناظر مختلف رفع شود؛های فعلی مانند خیابا قبل از شروع هر پروژه، اشکاالت پروژه -

 باز زنده سازی مجموعه بازار فعلی و ایجاد بازارهای تخصصی شهری؛ -

 ها از جوانب گوناگون؛ های مطالعاتی عمیق در خصوص ارزیابی پیاده راه انجام پروژه -

نی و باز زنده سازی مرکز محالت از طریق مشارکت زا( از طریق بازآفری بازآفرینی اقتصاد خرد محالت )توسعه درون -

 ها؛ مردمی و شناسایی و احیاء مشاغل گذشته و بازتعریف مشاغل ما به ازای آن

 القاء نقش فرهنگی و آموزشی به کاروانسراهای غیرفعال در همدان. -

4/3 

 دستور جلسه:

 ."همدان فرهنگی و گردشگری در شهر  گذر "هر دو کمیته در خصوص  های اولویتبندی  موضوع بررسی و جمع_ 

 پیشنهادها:

بندی پیشنهاد گذر فرهنگی تشکیل دهند و با توجه به آن موارد  . مقرر شد رئیس هر دو کمیته نشست مشترکی جهت جمع1

 شود. بندی اولویتهای هر دو کمیته مسیرهایی تعریف و  در جلسه آینده با توجه به پیشنهاد

26/4  

  :دستور جلسه

 ؛همدان شهر جامع طرح یبررس _

 .داریپا شهر عنوان با طرح پژوهشی پروپوزال یبررس _

 پیشنهادها:

ای به کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی  . مقرر شد پیشنهادهای اساتید پیرامون طرح جامع شهر همدان طی نامه1

 شهر همدان ارسال شود؛

 دار به پس از بحث و بررسی اعضای کمیته مورد موافقت اعضاء واقع نشد.. پروپوزال طرح پژوهشی با عنوان شهر پای2
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9/5  

 :دستور جلسه

 پژوهشی کمیته شهرسازی و معماری مرکز؛ های اولویت یبررس -

 همدان شهر در دیجد یهاتوسعه و میقد بافت کیتفک یالگو و ابعاد بر یتأمل" عنوان با طرح پژوهشی پروپوزال یبررس_ 

 ." آن یداریپا و

 پیشنهادها:

 بند تصویب شد؛ 18پژوهشی کمیته پس از بحث و بررسی اعضای کمیته در  های اولویت. 1

 و همدان شهر در دیجد یهاتوسعه و میقد بافت کیتفک یالگو و ابعاد بر یتأمل"عنوان  با طرح پژوهشی پروپوزال .2

 ع نشد.مورد موافقت واقپس از بحث و بررسی اعضای کمیته  "آن  یداریپا

31/5  

 بازار. یمنیو ا اءیشرح خدمات مطالعات طرح مرمت، اح یبررس _            :دستور جلسه

 :پیشنهادها

 جلسه داده شود؛ یمنصور به اعضا انیمحمد یتوسط آقا بازار یمنیو ا اءی. شرح خدمات مطالعه طرح مرمت، اح1

شهر خدمات  یشهر همدان در مورد بررس یاسالم یوراش های جلسه در مرکز مطالعات و پژوهش کی ی. در هفته آت2

 برگزار شود.

16/6  

 همدان. بازار شهرشرح خدمات بافت  یبررس_                        :دستور جلسه

 پیشنهادها:

 . پس از مذاکرات مقرر شد موارد زیر پس از بررسی کمیته شهرسازی و معماری به شرح خدمات افزوده شود:1

 ات سایر کشورها و شهر در ایران؛. تجربی1-1

 . پیشنهاد کاربری جدید برای راسته و مسیرهای مشاغل از بین رفته؛1-2

 همانند میرزا باقر حسن خان. شده تخریبو کاروانسراهای  ها راسته. پیشنهاد مرمت و اصالح بافت برای معابر، 1-3

 در جلسه بعد شورای اسالمی شهر ارائه نماید.دکتر یوسفی موضوع اصالح شرح خدمات را پیگیری و  . مقرر شد2

 

30/6  

 همدان. بازار شهرشرح خدمات بافت  یبررس_                          :دستور جلسه

 پیشنهادها:

ویب کمیسیون برسد و در صحن شورا . پس از بحث و بررسی شرح خدمات طرح جامع بافت بازار مقرر شد: طرح به تص1

 رح شود.ط
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4/7  

 های شهر همدان بررسی شرح خدمات ورودی:                         ور جلسهدست

 پیشنهادها:

های شهر همدان مقرر شد: شرح خدمات طراحی ورودی شهر اصالح  طراحی ورودی در خصوص نظر تبادلپس از بحث و 

 در کمیته و کمیسیون شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گیرد. مجدداًو 

9/8  

 غیرمجاز در شهر همدان وساز ساختجلوگیری از فرایند                     :جلسه دستور

 :شنهادهایپ
 پس از بحث و بررسی اعضای کمیته مقرر شد:

های گذشته تعیین تکلیف شود و  اولیه از سال یوسازها ساختتعمیرات و  در خصوص شده یگانیباهای  پرونده. اطالعات 1

 ته شود؛گرف 100از کمیسیون ماده 

رسانی استفاده  و سایر مراکز اطالع مایصداوسضوابط شهری از پتانسیل  در خصوصرسانی  سازی و اطالع . جهت فرهنگ2

 شود؛

. بهتر است کارشناسان مرکز کنترل و نظارت تخلفات شهرداری در مرکز کنترل ترافیک شهر استقرار داشته باشند و از 3

 هت رصد شهری بهره برده شود؛های مرکز مذکور ج امکانات و دوربین

شهرداری استفاده کرد؛ بدین منظور باید  های پارکبانتوان از  رسانی تخلفات به مرکز کنترل و نظارت می . جهت اطالع4

 ها بره برد. های طرف قرارداد جهت برگزاری دوره آموزشی برای آن توسط شرکت

16/9  

 بزرگ های شهرهای بررسی ویژگی                                            :دستور جلسه

 :شنهادهایپ
به بحث و بررسی پرداختند و مقرر نفر  ونیلیم کیهزار تا  500های شهرهای در رده جمعیتی  اعضای کمیته پیرامون ویژگی 

 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مجدداًبندی نهایی در جلسه آتی کمیته  شد این موضوع جهت جمع
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

1 

 یالگو و ابعاد بر یتأمل"

 و میقد بافت کیتفک

 شهر در دیجد یها توسعه

 "آن  یداریپا و همدان

طرح 

 پژوهشی
 2/3/98 امین فرجی

شرط اعمال اصالحات مدنظر اساتید مجدداً در کمیته  مقرر شد به

 بررسی شود.

 داریپا شهر  2
طرح 

 پژوهشی
 پس از بحث و بررسی اعضای کمیته مورد موافقت واقع نشد. 26/4/98 اسالم پوریما ش

3 

 یالگو و ابعاد بر یتأمل"

 و میقد بافت کیتفک

 شهر در دیجد یها توسعه

 "آن  یداریپا و همدان

طرح 

 پژوهشی
 9/5/98 امین فرجی

بحث و بررسی اعضا مورد موافقت واقع اعمال اصالحات و پس از 

 نشد.

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

 اصالحی کمیته یها شنهادیپو ارائه  همدان شهر جامع طرح یبررس

 بررسی پروپوزال طرح پژوهشی با موضوع بررسی الگوی تفکیک در شهر همدان

 "داریپا شهر" عنوان با طرح پژوهشی پروپوزال یبررس 

بازدید مشترک کمیته شهرسازی و معماری، فنی عمرانی و امور زیربنایی از پروژه عمرانی پارک 

 والیت

 

 بازار یمنیو ا اءیشرح خدمات مطالعات طرح مرمت، اح یبررس

 یهاتوسعه و میقد بافت کیتفک یالگو و ابعاد بر یتأمل" عنوان با طرح پژوهشی پروپوزال یبررس

 "آن یداریپا و همدان شهر در دیجد

 های شهر همدان بررسی شرح خدمات ورودی
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 (98بهار بازدید مشترک کمیته شهرسازی و معماری و کمیته فنی و عمرانی از پروژه بوستان والیت )

 

 

 (98تابستان جلسه کمیته شهرسازی و معماری )
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 (98جلسه کمیته شهرسازی و معماری )پاییز 

 

 



114 

 

 

 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 مرکز مطالعات و پژوهشزارش عملکرد گ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ری  سرماهیاقتصادی، مالی و    کمیته   گذا

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر رضایی راد

 

 
 

 1398سال 
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی انوادگینام و نام خ *

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

 دانشگاه آزاددرس م / اقتصاددکتری علی دادوند 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت یگذار هیسرما/ دکتری مصطفی رضایی راد 3

 گذاری ن سرمایهشهرداری/ مدیر سازما داریکارشناسی/ حساب انیحاجمهران  5

 علمی هیئتدانشگاه بوعلی/  یپژوهش ندهیآدکتری/  رهبر نیرحسیام 6

 بوعلی/ هیئت علمیدانشگاه  شهرسازی دکتری/ رضایی رادهادی  7

 آزاد/ هیئت علمیانشگاه د دکتری/ اقتصاد رضا کیهانی رهبر 8

 علمی هیئت /سینا بوعلی دانشگاه منابع انسانی دکتری/ مدیریت علی اصغری صارم 9

 دانشگاه آزاددرس م اقتصاد مالی دکتری/ سحر حواج 10

 معاون بانک انصار ناسی ارشد/ اقتصادکارش رج ملکی متمایلیا 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 19/3 خرداد

 تیر
3/4 

17/4 

 14/5 مرداد

 2/6 شهریور

 مهرماه
17/7 

24/7 

 اعضای کمیته

 گزارش جلسات
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ری  ژپوهشی کمیته اقتصادی و سرماهی اهی اولویت  گذا
منابع  تأمینذاری و گ انین و مقررات در راستای سرمایهگیری از قو قوانین و شناسایی راهکارهای بهرهبندی  و طبقهتنقیح . 1

 ؛مالی برای شهرداری همدان

 ؛مالی تأمیننوین  یبر ابزارهاشناسایی الگوهای منابع مالی پایدار شهرداری با تمرکز  .2

 ؛عوارض شهری موقع بهمدل فرایندی بازاریابی اجتماعی در راستای اخذ  ارائه. 3

 های شهری؛ گذاری در پروژه سرمایه انع مشارکت وشناسایی مو .4

 ؛گذاری در شهر( ء و بهبود در عملکرد سرمایهارتقاگذاری )شامل موارد مالی،  ی تشویقی سرمایه نامه تدوین و تبیین نظام .5

 های شهری؛ ذاری در پروژهگ سرمایه های حوزه مشارکت و شناسایی مشوق .6

 ؛)شناسایی تا اقدام( گذار در شهرداری همدان سرمایهمدل فرایندی جذب  ارائه .7

شهرداری در حوزه  یها در حوزهخدمات شهری  شده تمامخارجی قیمت حلیل و مقایسه تطبیقی داخلی و سنجش، ت .8

 و ارائه راهکارهای اقتصادی مناسب؛ ونقل حملو  عمرانی شهرسازی،

)همچون هوش  ها ذاری دادهگ برداری و اشتراک ریت و بهرهبا مدی مؤثرگیری  یت و تصمیمتبیین الگوهای افزایش شفاف .9

 ؛مصنوعی، هوش تجاری(

 ؛سودمندی مبنای حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و مسئولیت پاسخگویی در شهرداری یبررس .10

و عدم ثبات سیاسی   های اقتصادی، گذاری در راستای پوشش ریسک های سرمایه در پروژه ازیموردن های شناسایی مدل .11

 ؛های مدیران شهرداری در تصمیم

 ؛های شهرداریوصول درآمد یندهایفراهوشمند سازی  یسازوکارهاتبیین  .12

 ؛در شهرداری همدان انضباطدر بهبود  مؤثرهای شناسایی راهکار .13

 ؛گذاری ی همدان در حوزه اقتصاد و سرمایهها و مسائل شهردار شناسایی چالش .14

 ؛های اقتصادی شهر همدان ها و ظرفیت برداری از فرصت فی جهت بهرهمعر شناسایی، .15

 ؛های شهری همدان مالی پروژه تأمینهای خرد در جهت  طراحی اعتبارسنجی مدل استفاده از سرمایه .16

 .های شهری بی اقتصادی و اجتماعی کالن پروژهرزیا. ا17

 

 های پژوهشی اولویت
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 شرح جلسه تاریخ جلسه

19/3 

 .ها و تعیین اعضای جدید کمیتهبررسی سیاست_                دستور جلسه:

 پیشنهادها:

 گذاران موفق شهر همدان در جلسه دعوت به عمل آید؛از سرمایه. 1

 برگزار شود. 27/3/98. جلسه آتی با حضور اعضای جدید در تاریخ 2

 

3/4  

 .معرفی اعضای جدید کمیته_  :                        دستور جلسه

 نهادها:پیش

 ؛دشب انتخاگذاری عنوان رئیس کمیته اقتصاد و سرمایهبهبا نظر موافق اعضای کمیته رضایی  . دکتر1

 ؛شدند تصویباعضای جدید کمیته . پس از بحث و بررسی اسامی پیشنهادی 2 

ر شهرداری با درآمدی پایدا تأمینهای ترین روشبندی مهمبا موضوع شناسایی و رتبهنامه در جلسه بعد پایان. 3

 .بررسی خواهد شدمطالعه موردی شهرداری همدان  MCDMاز فنون  استفاده

17/4  

 :دستور جلسه

 ؛پژوهشی های اولویتتعیین . 1

درآمدی پایدار  تأمینهای ترین روشبندی مهمهنامه کارشناسی ارشد با موضوع شناسایی و رتببررسی پایان. 2

 .(مطالعه موردی شهرداری همدان) MCDMشهرداری با استفاده از فنون 

 پیشنهادها:

 ویت پژوهشی به جلسه بعد موکول شد؛لتعیین او. 1
خانم سحر حواج با مدرک دکتری اقتصاد مالی و آقای علی اصغری صارم با مدرک کمیته: اعضای جدید . 2

 دکتری مدیریت منابع انسانی؛
ترین بندی مهمهشناسایی و رتب"ی ارشد با موضوع نامه کارشناسپایان. پس از بحث و بررسی اعضای کمیته 3

 اصالحات تصویب و به شورای پژوهشی ارجاع شد؛ به شرط اعمال " یشهرداردرآمدی پایدار  تأمینهای  روش

های گذاری شهرداری همدان و اجرای پروژه. مقرر شد آقای حاجیان جهت شرح اقدامات سازمان سرمایه4

 ی در جلسه بعدی کمیته حضور داشته باشند.گذاری توسط بخش خصوصسرمایه

 شرح جلسات 
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14/5  

 :دستور جلسه

 هایها و فرصتدمی شهرداری همدان در خصوص پروژههای مرگذاری و مشارکتسازمان سرمایه گزارشارائه _ 

 .گذاریسرمایه

 پیشنهادها:

 ؛گذاری انجام شودهای سرمایهها و فرصتسنجی در خصوص پروژهمطالعه و امکان. 1

 .دگذاری ارائه شو سنجی توسط اعضای کمیته صورت پذیرد و به سازمان سرمایه ئه راهکارها و امکانارا .2

2/6  

 :دستور جلسه

 .98پژوهشی سال  های اولویتبررسی _ 

 پیشنهادها:

های مردمی شهرداری با گذاری و مشارکتگذاری و سازمان سرمایهجلسه مشترک کمیته اقتصاد و سرمایه. 1

 ؛گذاری تشکیل شودگذاری ادارات مرتبط برگزار کننده همایش سرمایهآقای پورمجاهد و مدیران سرمایهحضور 

 پژوهشی کمیته به جلسه آتی موکول شد. های اولویت. بررسی 2

17/7  

 شهرداری گذاری سرمایهبررسی روند برگزاری همایش               :  دستور جلسه

 :پیشنهادها

جای آن از طریق  هگذاری شهرداری در حال حاضر همایشی را برگزار نکند و ب سرمایه سازمانمقرر شد . 1

 گذار بپردازد؛ یگر به جذب سرمایهارهای دراهک

پیشنهادی سال بودجه  شورای اسالمی شهر گردشگری گذاری و به کمیسیون اقتصاد، سرمایهای  طی نامه د. مقرر ش2

گذاری مرکز  گذاری به کمیته اقتصاد و سرمایه اقتصادی و سرمایههای  شهرداری همدان جهت بررسی پیوست 99

 شود. داده مطالعات ارجاع

24/7  

 98پژوهشی سال  های اولویتبررسی                      :دستور جلسه

 پیشنهادها:

نهایی جلسه تدوین و  بند مندرج در صورت 17پژوهشی کمیته در  های اولویتپس از بحث و بررسی اعضای کمیته 

 شد.
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 وضعیت نهایی تاریخ مجری طرح نوع طرح عنوان *

1 

ترین  بندی مهمهشناسایی و رتب"

درآمدی پایدار  تأمینهای روش

شهرداری با استفاده از فنون 

MCDM" 

نامه  پایان

کارشناسی 

 ارشد

 اصالحات تصویب و به شورای پژوهشی ارجاع شد. شرط اعمال  17/4 آرزو صفری

مات کمیته  اهم اقدا

 درآمدی پایدار شهرداری  نیتأمهای ترین روشبندی مهمهه با موضوع شناسایی و رتبنامبررسی پایان

 گذاری های سرمایهها و فرصتگذاری شهرداری همدان در خصوص پروژهسازمان سرمایه بررسی گزارش

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

 

  1398های پژوهشی کمیته در سال  تدوین اولویت
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 (98تابستان گذاری ) جلسه کمیته اقتصاد و سرمایه

 

 (98گذاری )پاییز  جلسه کمیته اقتصاد و سرمایه
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 رزیی و بودهج کمیته ارزیابی، ربانهم

ن ات و ژپوهشمرکز مطالع  اهی شورای شهر همدا

 رئیس کمیته: دکتر توهید

 

 
 

 1398  سال 
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی دانشگاه آزاد/ هیئت دکتری/ فیزیک اصغر تروهید علی 1

 شورای شهر/ امور مالی و حسابداری دکتری/ اقتصاد هوشنگ حیدریان 2

 ریزی و توسعه رنامهشهرداری/ معاون ب ریزی شهری کارشناسی ارشد/ برنامه مرتضی حضرت زاده 3

 شورای شهر/ رئیس کمیسیون نظارت کارشناسی ارشد/ مدیریت تحول سید مسعود عسگریان 4

 شورای شهر/ رئیس کمیسیون بودجه کارشناسی ارشد/ ریاضی اکبر کاوسی امید 5

 معاون مالی و اداریوعلی/ دانشگاه ب دکتری/ کشاورزی )اموردامی( علی عربی 6

 مدیرگروه اقتصاددانشگاه بوعلی/  دکتری اقتصاد/ مدیریت منابع مالی جعفری سرشتداود   7

 معاون مالی و اداری / دانشگاه آزاد دکتری/ مدیریت بازرگانی علیرضا پیرحیاتی 8

 رئیس واحد بازرسی غربدانشگاه آزاد/  دکتری/ مدیریت هوشنگ مورک آبادی 9

 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 14/2 اردیبهشت

28/2 

 خرداد
4/3 

18/3 

21/3 

 1/4 تیر
22/4 

 مرداد
5/5 

19/5 

26/5 

 11/7 مهر

 25/8 آبان

 اعضای کمیته

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

 علمی دانشگاه آزاد/ هیئت دکتری/ فیزیک اصغر تروهید علی 1

 شورای شهر/ حسابرس دکتری/ اقتصاد هوشنگ حیدریان 2

 ریزی و توسعه شهرداری/ معاون برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد/ برنامه مرتضی حضرت زاده 3

 شورای شهر/ کارشناس ی ارشد/ اقتصادکارشناس حامد صادقی 4

 جلسات گزارش جلسات به تفکیک ماه

 خرداد

7/3 

12/3 

22/3 

 اعضای کارگروه

 شهرداری 1398کارگروه تفریغ بودجه سال 

 گزارش جلسات
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 ارزیابیهای پژوهشی کمیته  اولویت

های حوزه بودجه در شورای اسالمی شهر،  های حسن ارزیابی و نظارت عالیه و کالن بر روندها و برنامه مطالعه و بررسی روش. 1

 شهرداری؛ تابعه و وابسته شرکتهای موسسات، ها، سازمان شهرداری و کلیه

 غیرمنقول و منقول اموال و جنسی نقدی، های دارایی و سرمایه حفظ و اداره حسن بر ارتهای نظ مطالعه و بررسی روش. 2

 شهرداری؛

 نباشد؛ شهرداری امور عادی جریان مخل که ای گونه شهرداری به هزینه و درآمد حساب بر های نظارت روش مطالعه و بررسی.  3

هزینه شش  و درآمد جامع صورت"ی اسالمی شهر در خصوص های تدوین شده در شورا مطالعه و بررسی نسخه نهایی گزارش. 4

 کشور؛ وزارت به پیش از ارسال "شهرداری ماهه

 رعایت با شهرداری به وابسته شرکتهای و و موسسات شهرداری ساالنه بودجه متمم و اصالح مطالعه و بررسی کارشناسی بودجه،. 5

 ها؛ شهرداری مالی نامه آیین

 تابعه و وابسته شرکتهای موسسات، ها، سازمان کلیه و شهرداری مالی امور اداره حسن بر ی نظارتها مطالعه و بررسی روش. 6

 شهرداری؛ اختصاصی و عمومی اموال ها، دارایی سرمایه، حفظ و شهرداری

 تابعه و وابسته شرکتهای موسسات، ها، سازمان کلیه هزینه شهرداری و و درآمد حساب بر های نظارت مطالعه و بررسی روش. 7

 شهرداری؛

 مختلف مدیریت شهری؛ های ها و استانداردهای نظارت و ارزیابی به تناسب حوزه بازنگری شاخص مطالعه، بررسی و. 8

ها همگام  بهبود رویه جهتمهندسی مجدد فرآیندهای نظارت و ارزیابی پیشنهاد اصالح و و  ی نظارتیساختارهاو بررسی مطالعه . 9

 علمی؛های  با پیشرفت

 ؛های تخصصی های راهبردی در ارزیابی حوزه طراحی و تدوین سیاستمطالعه و بررسی کارشناسی پیرامون . 10

تر جهت  بینانه های عملیاتی و واقع ها از حالت سنتی به شیوه نویسی شهرداری های تغییر روند بودجه مطالعه و بررسی روش. 11

 وری و کاهش انحرافات موجود؛ افزایش بهره

ریزی و توسعه سرمایه انسانی در تغییر روش برنامه نویسی و بودجه  های ارائه مشاوره به معاونت برنامه ه و بررسی روشمطالع. 12

نویسی از حالت سنتی و پروژه محور به شکل برنامه عملیاتی و تخصیص بودجه مطابق با دستورالعمل ابالغی از سوی وزارت کشور 

 ها؛ ودجه در شهرداریدر خصوص اصول بودجه نویسی و اجرای ب

 ها. دهی بهینه سرمایه انسانی شهرداری های سامان مطالعه و بررسی روش. 13

 

 

 های پژوهشی اولویت
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تاریخ 

 جلسه
 شرح جلسه

14/2 

 دستور جلسه:
 معارفه اعضاء و بررسی کلیات و اهداف کمیته _                                                    

 پیشنهادها:
ریزی عملیاتی در شهرداری همدان، مقرر شد آقای حضرت زاده در جلسه  ریزی و برنامه یل اهمیت موضوع بودجهبه دل. 1

 " همدانشهرداری  99های شهرداری در مسیر اجرا و عملیاتی نمودن بودجه سال  ها و پیشنهاد برنامه"آینده گزارشی از 

های اعضای کمیته در این  کور و دریافت نظرات و پیشنهادارائه نمایند و یک ساعت آغازین جلسه به ارائه گزارش مذ

های الزم جهت  بررسی ابعاد مختلف نظارت و ارزیابی مدنظر کمیته و تخصص"زمینه اختصاص یابد. همچنین، موضوع 

 عنوان دومین دستور کار جلسه آتی کمیته تعیین شد؛ به " هدفپیشبرد این 

نویس  کلیات بودجه سالیانه شهرداری از دیدگاه مدیریتی )بر اساس فرم پیشنسبت به احصاء  خو نیک. مقرر شد آقای 2

 شده توسط دکتر تروهید( اقدام و نتیجه را در جلسه آتی ارائه نمایند؛ تهیه

عنوان رییس کمیته  اصغر تروهید به نظر حاضرین در خصوص انتخاب رییس کمیته، دکتر علی . پس از بحث و تبادل3

 زی و بودجه مرکز مطالعات انتخاب شدند؛ری ارزیابی، برنامه

طور  ریزی و بودجه، مقرر شد جلسات به . در ارتباط با تعیین زمان ثابت جهت برگزاری جلسات کمیته ارزیابی، برنامه4

برگزار شود. در همین راستا، مصوب شد جلسه آتی کمیته مورخ  16:30ساعت  رأسمنظم و هفتگی روزهای شنبه 

مصوبات، برگزار  2و  1شده در بندهای  در مرکز مطالعات با سه مورد دستور کار عنوان 16:30 ساعت رأس 21/02/98

 شود.

 

 

 شرح جلسات 
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 دستور جلسه:
 ریزی و توسعه سرمایه انسانی در حوزه بودجه ارائه گزارش برنامه عملیاتی پیشنهادی معاونت برنامه_  

 پیشنهادها:

کمیته، توسط دبیر کمیته برای اعضاء ارسال شود تا در جلسه آتی، ضمن  نویس اولیه اهداف و وظایف . مقرر شد پیش1

 دریافت نظرات و پیشنهادهای اصالحی، اقدامات الزم نسبت به نهایی سازی اهداف کمیته انجام شود.

و  ای وزارت کشور طراحی های بودجه ریزی که بر اساس دستورالعمل ل و الگوی پیشنهادی معاونت برنامهمد. مقرر شد 2

شهرداری مطابقت دارد و نیز کلیات آن  های اولویتاهداف و  باشده در آن  های هزینه و درآمد درج شده و ردیف تهیه

پروژه  CPMمتناظر با فایل بودجه از دیدگاه مدیریتی پیشنهادشده از سوی دکتر تروهید است، همراه با یک یا دو مورد 

 ها در جلسه آتی کمیته ارائه شود. ن آنعنوان نمونه جهت بررسی نحوه عملیاتی کرد به

 در مرکز مطالعات برگزار خواهد شد. 16:30ساعت  رأس 04/03/98. جلسه آتی کمیته، هفته آینده مورخ 3

 

4/3 

 ریزی عملیاتی ریزی در خصوص بودجه ارائه گزارش معاونت برنامهدستور جلسه:           

 پیشنهادها:
 
شده از سوی وزارت کشور در خصوص بودجه را  زی و توسعه سرمایه انسانی، بخشنامه ابالغری . مقرر شد معاونت برنامه1

 برای دکتر تروهید ارسال کنند؛

ریزی و توسعه سرمایه انسانی(  ریزی معاونت برنامه . مقرر شد هفته آینده نشست مشترکی بین آقایان جعفری )معاون برنامه2

ریزی و بودجه( جهت تبادل بیشتر تجربه و نظرات، رفع ابهامات موجود،  رنامهو دکتر تروهید )رییس کمیته ارزیابی، ب

ریزی، کالن  های دکتر تروهید و معاونت برنامه شده در گزارش های بودجه از دیدگاه مدیریتی تنظیم همانندسازی ردیف

ر نیل به این اهداف و اصالح ای و نیز تبیین دقیق اهداف کمیته جهت تسریع د نگر و برنامه محور کردن اقدامات بودجه

 گیری در زمینه بودجه، در مرکز مطالعات برگزار شود؛ فرآیند تصمیم

مقرر شد اعضای کمیته نسبت به  " بودجهریزی و  اهداف و وظایف پیشنهادی کمیته ارزیابی، برنامه". در خصوص فایل 3

بندی نظرات و  را به دبیر کمیته ارائه کنند تا پس از جمع مطالعه فایل پیشنهادی و اعمال اصالحات الزم اقدام نمایند و نتیجه

 های دریافت شده، فایل نهایی اهداف و وظایف کمیته تدوین شود. پیشنهاد
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 دستور جلسه:

 ؛97ارائه گزارش کارشناسی تفریغ بودجه _                                                        

 بررسی فایل اهداف و وظایف پیشنهادی کمیته._                                                    
 پیشنهادها:

شهرداری همدان که توسط اساتید عضو کارگروه تفریغ بودجه مرکز  97. گزارش کارشناسی تفریغ بودجه سال 1

و بودجه ارائه و کلیات آن به تأیید و  ریزی مطالعات تنظیم شده بود، توسط دکتر تروهید در جلسه کمیته ارزیابی، برنامه

ریزی و توسعه سرمایه انسانی  تصویب اعضای کمیته رسید. در همین راستا، مقرر شد موارد ذیل از سوی معاونت برنامه

شهرداری پیگیری و نتیجه به رئیس کمیته ارزیابی مرکز مطالعات ارائه شود تا در صورت صالحدید ایشان، موضوع در 

بندی علل  تحلیل کارشناسی و جمع"یته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. هدف از ارائه گزارش مذکور، جلسه آتی کم

در کمیته ارزیابی مرکز مطالعات جهت ارائه به شورای اسالمی شهر  " ها و کاهش هزینه شده بینی پیشعدم تحقق درآمد 

ترم ابالغ شود و ایشان با در نظر گرفتن گزارش است تا در صورت تصویب در صحن شورای شهر، نتایج امر به شهردار مح

 اند، اختصاص دهند: ها ضعیف عمل کرده هایی که نسبت به سایر آیتم نهایی، توجه و مبادرت بیشتری به حوزه

 ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شامل موارد ذیل: . تنظیم گزارش کارشناسی توسط معاونت برنامه1-1

 شده در بودجه سالیانه؛ بینی قق نشدن درآمدهای پیشتحلیل علل مح. 1-1-1

 های خدمات اداری و خدمات شهری؛ بررسی دالیل وجود انحرافات و اختالفات فاحش در هزینه. 1-1-2

صورت  ارائه میزان تحقق و عملکرد هریک از مناطق به تفکیک، جهت بررسی و تحلیل شرایط هر منطقه به. 1-1-3

 وت و ضعف هر منطقه.جداگانه و احصاء نقاط ق

سازی موارد  ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری در خصوص شفاف . ارائه گزارشی توسط معاونت برنامه1-2

 مندرج در جدول ذیل:

که در جلسه توسط  " مدیریتیبینی بودجه از دیدگاه  فایل صورت پیش"شده  روز و تکمیل . ارائه فایل اکسل به1-3

 .دکتر تروهید تبیین شد

که  "97 سالفایل گزارش کارشناسی تفریغ بودجه ". ارائه انتقادها، پیشنهادها و توضیحات تکمیلی در خصوص 1-4

 در جلسه توسط دکتر تروهید تشریح شد.

 97موازات جلسات بررسی تفریغ بودجه  صورت هفتگی و به ریزی و بودجه، به . مقرر شد جلسات کمیته ارزیابی، برنامه2

 دجه شورای اسالمی شهر، در مرکز مطالعات برگزار شود.در کمیسیون بو

های الزم با کمیسیون بودجه شورای اسالمی شهر را به عمل آورد تا گزارش کارشناسی  . مقرر شد دبیر کمیته هماهنگی3

یزی و بودجه ر شده در مرکز مطالعات، توسط دکتر تروهید به نمایندگی از کمیته ارزیابی، برنامه تهیه 97تفریغ بودجه سال 

 مرکز مطالعات، در یکی از جلسات تفریغ بودجه این کمیسیون ارائه شود.

ریزی و بودجه مرکز مطالعات با حضور شهردار همدان، معاون  . هماهنگی برگزاری جلسه مشترک کمیته ارزیابی، برنامه4

نظر در این خصوص،  ودجه و بحث و تبادلمنظور ارائه گزارش تفریغ ب ریزی شهرداری همدان به اداری مالی و معاون برنامه

 در دستور کار کمیته قرار گرفت.
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 دستور جلسه:

 ؛97ارائه گزارش کارشناسی تفریغ بودجه _ 

 بررسی فایل اهداف و وظایف پیشنهادی کمیته._ 
 پیشنهادها:

که در  97فریغ بودجه سال های دکتر حیدریان و دکتر تروهید در خصوص گزارش کارشناسی ت . مقرر شد فایل گزارش1

ریزی و بودجه مرکز مطالعات ارائه و مصوب شد، در قالب پاورپوینت مرکز  جلسات چهارم و پنجم کمیته ارزیابی، برنامه

 در شورای اسالمی شهر ارائه شود. 17:30ساعت  رأس 22/03/98مطالعات قرار گرفته و در جلسه تفریغ بودجه مورخه 

ها و اعضای شورای پژوهشی مرکز مطالعات از روند بررسی تفریغ بودجه در مرکز  یر حوزه. مقرر شد جهت اطالع سا2

در جلسه شورای پژوهشی مرکز مطالعات  97شده در خصوص تفریغ بودجه سال  های تهیه بندی گزارش مطالعات، جمع

 طور خالصه توسط دکتر تروهید ارائه شود؛ صبح به 8:30ساعت  رأس 30/03/98مورخه 

ها و مناطق شهرداری همدان ارسال  هایی در قالب اکسل با فرمت مشخص، از مرکز مطالعات به سازمان شنهاد شد فایل. پی3

ها به تفکیک در دستور کار  شده را بر اساس اطالعات موجود تکمیل کنند و بررسی این فایل های تکمیل شود تا فایل

نیز در  " ها درصد تحقق فیزیکی پروژه"همین راستا، پیشنهاد شد ستون ریزی و بودجه قرار گیرد؛ در  کمیته ارزیابی، برنامه

 فایل مذکور گنجانده شود؛

وبودجه شهرهای تهران و مشهد در دستور کار کمیته قرار بگیرد  . مقرر شد موضوع بازدید کمیته ارزیابی از حوزه برنامه4

ریزی و بودجه شورا و شهرداری تهران( در اسرع وقت  امهو بازدید از شهرداری تهران )از جمله مرکز مطالعات و حوزه برن

 توسط دبیر کمیته پیگیری شود.

1/4  

 .97ارائه گزارش کارشناسی تحلیل آماری تفریغ بودجه _ :                    دستور جلسه

 پیشنهادها:

سرمایه انسانی شهرداری  و توسعه ریزی برنامهمقرر شد موارد ذیل ظرف مدت حداکثر یک هفته از سوی معاونت . 1

 پیگیری و نتیجه به مرکز مطالعات ارائه گردد تا در جلسه آتی کمیته ارزیابی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 سرمایه انسانی شهرداری شامل موارد ذیل: و توسعهریزی  تنظیم گزارش کارشناسی توسط معاونت برنامه. 1-1

 در بودجه سالیانه؛ شده ینیب شیپتحلیل علل محقق نشدن درآمدهای . 1-1-1

 های خدمات اداری و خدمات شهری؛ بررسی دالیل وجود انحرافات و اختالفات فاحش در هزینه. 1-1-2

مورد پروژه( همراه با اسامی این  81)تعداد  97های مصوب در سال  از پروژه یتوجه قابلدالیل عدم اجرای تعداد . 1-1-3

 ؛97میلیاردی شهرداری در سال  85.5مد ها، با توجه به مازاد درآ پروژه

 ها داشته است؛ که شهرداری از آن همراه با سهمی 97توسط شهرداری در سال  شده کیتفکتعداد امالک . 1-1-4

 ؛های عمرانی درج عدد ریالی در کنار پروژه. 1-1-5

 ( لحاظ شده است؛ینقد ریغا )نقدی یمیلیارد تومان مازاد درآمد در کدام سرفصل  5/85تشریح اینکه مبلغ . 1-1-6

 ؛بودجه ینقد ریغارائه رقم . 1-1-7

 امل ریز موارد.و تشریح ک یساز شفاف. 1-1-8
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که در جلسه مورخ  " یتیریمدبینی بودجه از دیدگاه  فایل صورت پیش" شده لیتکمروز و  ارائه فایل اکسل به. 1-2

 یابی تبیین شد.توسط رییس کمیته ارز 18/03/98

که  "97سال فایل گزارش کارشناسی تفریغ بودجه "ارائه هرگونه انتقاد، پیشنهاد و توضیحات تکمیلی در خصوص . 1-3

 توسط رییس کمیته ارزیابی تشریح شد. 18/03/98در جلسه مورخ 

 

کمیته ارزیابی در جلسه آتی مقرر شد فایل اکسل پیشنهادی رییس کمیته ارزیابی پس از بحث و بررسی و تأیید اعضای . 2

ها )اعم از مناطق و  زیرمجموعه تمامی بهد تا توسط ایشان جهت تکمیل ریزی شهرداری ارائه شو نت برنامهکمیته، به معاو

های شورا ارسال شود تا کمیته ارزیابی،  آوری شود و نتیجه به مرکز مطالعات و پژوهش ها( ارجاع و جمع سازمان

ها به تفکیک،  مرکز مطالعات بتواند بر اساس اطالعات میزان تحقق و عملکرد مناطق و سازمانریزی و بودجه  برنامه

 را انجام دهد. ها آنو احصاء نقاط قوت و ضعف هریک از  اقدامات الزم در خصوص تحلیل شرایط

رع وقت نسبت به شهرداری در اس ریزی برنامههای بودجه و نظارت شورای اسالمی شهر و معاونت  مقرر شد کمیسیون. 3

مورد در کمیته ارزیابی مرکز مطالعات  تاریزی و بودجه اقدام نمایند  پژوهشی پیشنهادی حوزه برنامه های اولویتارسال 

تدوین ریزی و بودجه مرکز مطالعات  ارزیابی، برنامهکمیته  98پژوهشی سال  های اولویت بررسی قرار گرفته و در نهایت،

 د.شو

22/4  

 بررسی طرح تحول اداری. _                             :دستور جلسه

 پیشنهادها:

معاونت و احصاء وضع موجود در این زمینه، مقرر شد  شدن مسیر بررسی و تدوین طرح تحول اداریهدفمندتر  منظور به. 1

ضوع ذیل و ارائه نتیجه به های کیفی و پیگیری دو مو داده ستخراجریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری نسبت به ا برنامه

 اقدام نماید:مرکز مطالعات حداکثر تا پایان هفته جاری، 

ها، بین شغل و شاغل  های شغلی مشخص شود که در چند درصد از پست . در یک جدول یا نمودار، به تفکیک رده1-1

 انطباق وجود دارد؟

شوند، قابلیت  حاضر به شیوه سنتی انجام می ها و وظایف شهرداری که در حال از فعالیت کی کداممشخص شود، . 1-2

 های نوین را دارند؟ انجام از طریق روش

5/5  

 بررسی طرح تحول اداری. _                             :دستور جلسه

 پیشنهادها:

ورت های شورای اسالمی از طریق شورای اداری استان پیگیری کند که در ص پیشنهاد شد مرکز مطالعات و پژوهش .1

انطباق شغل و شاغل، چند درصد از مشکالت قابل حل هستند و چه موانع قانونی  یحداکثر سازاقدام شهرداری همدان به 

 ؛دارد یا عملیاتی در این مسیر وجود
، کارکنانریزی و توسعه سرمایه انسانی، اطالعات مدنظر کمیته از جمله اسم و اطالعات کلی  . مقرر شد معاونت برنامه2

بندی شغلی، میزان سابقه، سابقه کار قبلی و ستون مالحظات جهت درج  تطابق/عدم تطابق شغل و شاغل، رده تخصص،
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توان بر اساس این  اطالعات و توضیحات متفرقه را در جدولی تکمیل و در جلسه آتی کمیته ارائه نماید. در ادامه، می

هایی  اقدام کرد و راهکارهای عملیاتی جهت رفع عدم تطابق کمیته موردنیازها نسبت به احصاء درصدها و نمودارهای  داده

 هستند، ارائه داد؛ قبول غیرقابلکه از منظر کمیته، غیرمنطقی و 

 ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری در گزارش خود موارد ذیل را مشخص کند: قرر شد معاونت برنامه. م3

های شغلی کاردان، متصدی، کارشناس، مدیر و سایر  ن، در ردهشهرداری همدا کارکناننفر  1700چند درصد از  .3-1

 های شغلی مشغول به خدمت هستند؛ دهر

شهرداری همدان با شرح وظایف پستی که در آن مشغول به خدمت هستند، آشنایی  کارکنان. چند نفر/ چند درصد از 3-2

 ها ابالغ شده است؛ ف کارشان به آندارند و شرح وظای

 کنند؛ اجرا می قبول قابل، شرح وظایف ابالغ شده را در سطح کارکنانز . چند درصد ا3-3

شهرداری همدان در خصوص تغییر  98های سال  ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، برنامه . مقرر شد معاونت برنامه4

 را در جلسه آتی کمیته ارائه کند؛ ها و تحول اداری و ارزیابی این برنامه

توسط  شده ارائهتا پایان هفته جاری، مستندات گزارش  ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری نت برنامه. مقرر شد معاو5

 کمیته )خانم مولوی( ارائه نماید؛ آقای غیاثی در جلسه را در قالب پاورپوینت به دبیر

دو  "ها  وری و بهبود روش هو آموزش، بهر "بودجه ریزی و  ارزیابی، برنامه"های  . مقرر شد سومین جلسه مشترک کمیته6

 در مرکز مطالعات برگزار شود. 12ساعت  رأس 19/05/98هفته بعد روز شنبه مورخ 

19/5  

 بررسی طرح تحول اداری. _             :                    دستور جلسه

 پیشنهادها:

 بررسی و بحث مورد کمیته در کشور هایشهر کالن از یکی اداری تحول دفتر و انسانی سرمایه حوزه در بازدید ضوعمو .1

 در نتیجه و شود انجام زاده حضرت آقای  هماهنگی با مشهد یا اصفهان شهر از دیدباز شد مقرر نهایت در و گرفت قرار

 ؛گیرد قرار بررسی و بحث مورد بعدی جلسه در دبازی نهایی تاریخ و مقصد تا شود ارائه آتی جلسه

 مجموعه های فرصت تا شود احصاءریزی و توسعه سرمایه انسانی  معاونت برنامه سطتو اداری وضعیت SWOT جدول. 2

 .شود سازی شفاف و شناسایی باشند تأثیرگذار موجود ضعف نقاط کردن محدود در تواند می که شهرداری مدیریت

26/5  

 .98سال بررسی عملکرد سه دوازدهم بودجه _                                      :دستور جلسه

 پیشنهادها:

ریزی و بودجه مرکز مطالعات و  در جلسات پیشین کمیته ارزیابی، برنامه گرفته صورت. با توجه به مذاکرات 1

ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری در خصوص  معاون برنامه حضرت زادهتوافق اعضای کمیته با آقای 

یابی، مصوب شد پیگیری مصوبات این کمیته مستلزم ضرورت تسریع پاسخگویی به موارد مدنظر کمیته ارز

را از طریق یکی  جلسه صورتو  شده تنظیمنگاری رسمی نباشند؛ در همین راستا، مقرر شد دبیر کمیته فایل نامه  نامه

 ریزی ارسال کند؛ های مجازی جهت پیگیری به معاونت برنامه از شبکه



131 

 

 

 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 مرکز مطالعات و پژوهشزارش عملکرد گ
 

زی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری پیگیری و نتیجه در قالب ری . مقرر شد موارد ذیل از سوی معاونت برنامه2

 گزارشی مکتوب در جلسه آتی کمیته ارزیابی مرکز مطالعات ارائه گردد:

، شهرداری همدان چه برنامه شده بینی پیش. با توجه به کسری صد میلیاردی درآمد واقعی نسبت به درآمد 2-1

 مدنظر دارد؟ 98سایر فصول سال خاصی برای جبران این میزان افت درآمد در 

 در مناطق مختلف شهرداری؛ 98اول سال  ماه چهارالحساب  های علی عمرانی و هزینه های پرداخت پیش. میزان 2-2

 شهرداری همدان؛ کارکناننفر  1720پرداختی ماهیانه به  شده تمام. مجموع رقم حقوق و مزایای 2-3

 ؛98بودجه سال  نقدی غیر. ارائه رقم 2-4

و درصد پیشرفت فیزیکی همراه با درج عدد ریالی در کنار  98های عمرانی آغاز شده در سال  . گزارش پروژه2-5

 ها به تفکیک؛ این پروژه

در  شده سپری، با توجه به روند 98میلیارد تومان درآمد مصوب سال  805بینی شهرداری جهت تحقق  پیش. 2-6

 پنج ماه اول سال جاری؛

 ؛98زان انحراف متمم بودجه با بودجه مصوب سال بینی می . پیش2-7

ریزی  ، نحوه بودجه98درآمد مصوب سال  شده بینی پیشاز رقم  توجهی قابل. با عنایت به عدم تحقق بخش 2-8

سالیانه خود برنامه عملیاتی را در  ریزی بودجهای خواهد بود؟ و آیا شهرداری در  به چه شیوه 99شهرداری در سال 

 دهد؟ ار میقر دستور کار

به واقعیت، ممکن است  شده بینی پیشنزدیک شدن رقم  منظور به. با توجه به اینکه شهرداری طبق سنوات قبل و 2-9

، زنی چانههایی )اولویت سیاسی و  ها با چه اولویت پروژه گذاشتن کنار، بیندازدها را به تعویق  اجرای برخی پروژه

 شد؟ انی( انجام میمالی و عمر  شهری یا اولویت های اولویت

. مقرر شد در جلسه آتی کمیته از آقایان ابرار خرم )معاون محترم مالی شهرداری( و آقای طهماسبی )واحد 3

، برنامه استقرار ستاد درآمدهای پایدار اتخاذشدهدرآمد شهرداری( دعوت به عمل آید تا در خصوص تدابیر 

 رش ارائه نمایند.در این زمینه، گزا گرفته صورتشهرداری و اقدامات 

11/7  

 بررسی طرح تحول اداری. _:                              دستور جلسه

 پیشنهادها:

 تهیکم یآت جلسه در و احصاء یانسان هیسرما توسعه و یزیر برنامه معاونت توسط مستند صورت به لیذ موارد شد مقرر .1

 تحول طرح موضوع خصوص در یباالدست ینهادها به شنهادیپ بلقا یعمل و یعلم یراهکارها ادامه، در تا شود ارائه

 :ردیگ قرار یبررس و بحث مورد ،یادار

 شاغل؛ و شغل انطباق محاسبه یچگونگ قیدق فیتعر ارائه -

 یانسان یروین و اند داشته قرار ییها رده چه در یشهردار ریاخ یها سال  یخروج یانسان یروین نکهیا از یآمار ارائه -

 هستند؛ ییها رده چه در یورود

 شده؛ یسپار درون و برون بخش دو در شاغل و شغل تطابق آمار گزارش ارائه -

 مأمور" فیرد در و شوند قیتلف مأمورها و شورا یاعضا فیرد ،یسازمان یها رده اساس بر یانسان یروین یبند دسته در -

 به مشغول یشهردار در حاضر در حال که ها ارگان ریسا "از  مأمور" افراد اطالعات و آمار ن،یهمچن. رندیبگ قرار "به 
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 .شود ارائه زین هستند خدمت

 جمله از یراداتیا و شود اصالح ،شده ارائه یسازمان نمودار اساس بر ،یسازمان یها رده اساس بر یانسان یروین یبند دسته -

 .دشو رفع است، شده یمعرف خود نیمعاون با سطح هم ،شده ارائه آمار در دارد، قرار مجموعه رأس در که شهردار نکهیا

 ؛متخصص یروهاین خروج یشناس بیآس منظور به ،یشهردار یمانیپ و یرسم یروین 254 سابقه نمودار ارائه -

 .ضعف نقاط و ها فرصت ییشناسا منظور به همدان، یشهردار کارکنان اداری وضعیت SWOT جدول ارائه -

 در مندرج مختلف یها قسمت یاثربخش و یکارآمد زانیم یبررس و یشهردار ینسازما ساختار یشناس بیآس موضوع .2

 .گرفت قرار تهیکم یآت جلسات دستور کار در مذکور، نمودار

 یآقا و شود لیتشک بعد هفته دو ،یجار سال بودجه عملکرد یبررس رامونیپ یابیارز تهیکم یآت جلسه شد مقرر .3

 .دهند ارائه جلسه در را بودجه وازدهمد پنج عملکرد گزارش شخصاً حضرت زاده

 در و شود زیفر و یمستندساز ،ییشناسا موجود تیوضع شد شنهادیپ ،یشهردار نامتوازن توسعه از اجتناب منظور به .4

 چارت از خارج یها بخش یجیتدر یسپار برون و یسازمان یچابک ساز یبرا ساختار، نیا توسعه از اجتناب ضمن ادامه،

 .شود یشیاند چاره ،یشهردار یاصل

 موضوع رامونیپ مطالعات مرکز آموزش و یابیارز یها تهیکم مشترک جلسات در شده ارائه یکارشناس مباحث شد مقرر. 5

 و شده ییشناسا قوت نقاط و ها بیآس مسئله، انیب قالب در تا شود منعکس شهر یاسالم یشورا به ،یادار تحول طرح

 معاونت ندهینما توسط و ها استان یعال یشورا جلسات در بادامی نجات هندسم توسط نه،یزم نیا در یگر مطالبه

 .دشو مطرح زین ،یعراق مهندس حضور با یادار یشورا جلسه در یشهردار یزیر برنامه

25/8  

 .یشهردار یارائه گزارش عملکرد شش دوازدهم بودجه سال جار/ ادامه بررسی طرح تحول اداری   :دستور جلسه

 ادها:پیشنه

ارجاع شده از مرکز مطالعات به معاونت  یها ها و مستندات و نامه درخواست یتمام ،یابیارز تهیکم ری. مقرر شد دب1

شخص  یقبل برا یها مباحث بودجه را مجدد با ذکر شماره نامه رامونیپ یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیر برنامه

و  یریگیپ عیدستور تسر ،یابیارز تهیکم یسواز  شده خواستهموارد  ازاطالع ضمن  شانیتا ا دیارسال نما حضرت زاده یآقا

 .ندیبه موارد مذکور را صادر نما ییپاسخگو

 .ردیقرار گ یابیارز تهیکم یآت دستور کارتوسعه شهر همدان، در  ساله پنجبرنامه  ی. مقرر شد بررس2

 یروین نهیبه یبر ضرورت سامانده یمبن یشهردار یانسان هیماو توسعه سر یزیر معاونت برنامه ازیبه اعالم ن تی. با عنا3

و آموزش مرکز  یابیارز تهیاز دو کم یندگیصارم به نما یهمدان، مقرر شد دکتر اصغر یفعال در شهردار یانسان

طرح تحول  نیتدو یهمدان در راستا یشهردار یانسان هیماوضع موجود سر یشناس بیآس یمطالعات، گزارش کارشناس

الزم با  یو هماهنگ یهمکار یزیر مقرر شد معاونت برنامه نیارائه شود. همچن ربط ذیتا به مقامات  ندینما هیرا ته یادار

 به عمل را شانیا یاز سو یازموردنو اطالعات  لیگزارش مذکور و ارائه هرگونه فا نیتدو ریصارم در مس یدکتر اصغر

 آورد.
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مات کمیته  اهم اقدا

 سرمایه انسانی در حوزه بودجه ریزی و توسعه ارائه گزارش برنامه عملیاتی پیشنهادی معاونت برنامه

 

 ریزی عملیاتی ریزی در خصوص بودجه ارائه گزارش معاونت برنامه

 
 97ارائه گزارش کارشناسی تفریغ بودجه 

 

 98بررسی عملکرد سه دوازدهم بودجه سال 

 بررسی طرح تحول اداری

 97ارائه گزارش کارشناسی تحلیل آماری تفریغ بودجه 
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 (98بهار ریزی و بودجه ) کمیته ارزیابی، برنامه

 

 

 (98جلسه مشترک کمیته آموزش و کمیته ارزیابی )پاییز 
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 یگزارش واحد اجرای 

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 

 
 

 1398سال 
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 یها بخش بودن دارا با اجرایی مدیریت مرکز، پژوهشی بخش موردنیاز امکانات نمودن فراهم و پشتیبانی منظور به    

 مؤثر پشتیبانی نحوه و وظایف اجرای هماهنگی، وظیفه تدارکات و مالی اداری امور عمومی، روابط دبیرخانه،

 کردن فراهم و پژوهشی نیازهای تأمین برای تالش نظیر اموری انجام .دارد عهده بر را پژوهشی های فعالیت

 تخصصی های کارگاه شهراندیشی، های نشست سلسله برگزاری از اعم علمی مختلف های زمینه در الزم های زیرساخت

 .آید می شمار به حوزه این وظایف اهم از... و سمینارها آموزشی،

 

 های شورای شهر همدان به شرح زیر است: امور جاری واحد اجرایی مرکز مطالعات و پژوهش

 

 

 

 

اجرایی اقدامات واحد                               

عمومی روابط امور مربوط به واحد  

 امور مربوط به دبیرخانه مرکز

 امور مشترک با واحد پژوهشی

 

 

 

 

 

 
 

 واحد اجرایی
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  نسبت  یافکار عموم  تیرضا  جلب  یبرا  و نفوذ در آن  یافکار عموم  شناخت ، یروابط عموم  فهیوظ  نیتر مهم     

  در قالب  فهیوظ  نیا د،یترد ی. بشود یم  بالدن  از سازمان  رونیدر ب  و هم  سازمان  در درون  هم  که  است  سازمان  به

و   ی، امور فرهنگ ارتباطات   نیعناو ها را تحت  آن  توان یم  که شود یانجام م  یارتباط  یها تیاز فعال  یا مجموعه

 کرد.  یبند دسته  یزیر و برنامه  پژوهش ،افکار  ، سنجش انتشارات  ها، شگاهینما

 

 

 

 

 زیو ن ها تیها و روند فعال برنامه ها، یمش خط ها، استیاز س  یمنظور آگاه به  مرکز  مهم  یها لسهدر ج  و شرکت  تیعضو_ 

 ها؛ و جلسه ها ییها و گردهما نشست ریسا  جیاز نتا  یآگاه

 ، یو حقوق  یقیحق  یها تیباشخص  مرکز  مسئوالن  یدهایمالقات و بازد  در قالب" مرکز  ارتباطات  جامع  میتقو  نیتدو_ 

 ؛ یافکار عموم  میروابط و تنظ  فیو تلط  یاصول  و گسترش  تداوم  با هدف  مردم  و اقشار مختلف  کارکنان

 تیکانال، سا قیاز طر یافکار عموم ریتنو  زهیانگ  عملکرد مرکز مطالعات به  درباره  مردم  به  یرسان و اطالع  یزیر برنامه_ 

 مرکز مطالعات؛ نستاگرامیو صفحه ا

افکار   یازهایو ن  یسازمان  یها تیبا اولو  ، متناسب با مطبوعات مسئوالن مرکز  یها مصاحبه  ساالنه  برنامه  نیدوت_ 

 ؛ یعموم

 ؛ مختلف  یها زبان  به  سازمان  همانانیو م  نیمراجع  به  ارائه  یبرا  از مرکز  یا هیپا  اطالعات  میو تنظ  هیته_ 

  به  یرسان اطالع یها برا از آن  نهیبه  یبردار و بهره ها یو خبرگزار  ونیزیتلو و،ی، راد وعاتبا مطب  ارتباط احسن جادیا_ 

 . مردم

 واحد روابط عمومی

 وظایف 
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 اهم اقدامات واحد روابط عمومی
 

 جامع؛ اطالعاتی بانک قالب در ها آن بندی دسته و سایت از شهروندان نظرات و ها ایده استخراج و مرکز سایت مدیریت _

 ؛آن یروزرسان بهمرکز مطالعات و  دیجد تیسا یساز آماده _

 ؛اه ن مرکز و اخذ مجوزهای الزم جهت چاپ و توزیع آی و طراحی کلیه انتشارات یآرا متون شامل صفحه یساز آماده _

 ؛های مرکز امه از اقدامات و فعالیتن ها و ویژه پیگیری تهیه، تدوین و چاپ گزارش _

 ؛رکز مطالعاتم تیاخبار مرکز در سا یبارگذار _

 ؛... جهت چاپ به روزنامه و نارهایها، سم نشست یارسال خبرها و پوسترها _

 ؛چاپ کتاب گزارش عملکرد مرکز مطالعات آوری جمعو  سازی آماده _

 ؛مرکز مطالعاتو سایت  نستاگرامیل و اااخبار در کان یبارگذار _

 ایجاد صفحه التین در سایت مرکز مطالعات؛ _

 های معتبر جهانی در حوزه مدیریت شهری در سایت مرکز؛ های دسترسی به سایت ایجاد لینک _

 داخلی؛ های رسان یامپایجاد کانال مرکز مطالعات در تمامی  _

 سازی و پیگیری اجرایی تمامی اقدامات و رویدادهای مرکز مطالعات؛ آماده _

 ؛ت جهت شرکت در رویدادهای مرکزدر مرکز مطالعا شده یهتهها به بانک اطالعاتی  نامه ارسال دعوت _

 برپایی غرفه مرکز مطالعات در نمایشگاه افتتاحیه مرکز آموزش هتلداری غرب کشور؛ _

 هماهنگی الزم جهت برگزاری جشنواره ایده برتر شهری؛ _

 شهرداری تهران؛ هماهنگی الزم جهت برگزاری نشست با شورای اسالمی شهر اراک و مرکز مطالعات _

 های شهراندیشی هفتم و هشتم؛ رگزاری نشستهماهنگی ب _

 هماهنگی برگزاری دومین نشست نقد و بررسی کتاب؛ _

 ها در بحران؛ آوری سازه دانشجویی با عنوان تاب سمینار سومین برگزاری  در خصوصهماهنگی  _

 هماهنگی برگزاری همایش نقش رویدادها در توسعه گردشگری؛ _

 های تخصصی مرکز مطالعات؛ اندیشی و کارگاه های هم برگزاری نشست در خصوصهماهنگی  _

 رصدخانه شهری. در خصوصتهیه گزارش  _

 

 

 

 اهم اقدامات
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 اهم اقدامات واحد دبیرخانه

 سامانه؛ و دورنگار پستی، های نامه صادره و وارده های نامه توزیع و ثبت و . دریافت1

 ها؛ نامه ارجاع اصالح پیرو، و عطف ،ها پیوست و ضمایم جهت از ها نامه کنترل و . بازبینی2

 الکترونیکی؛ بایگانی و کاغذی بایگانی . انجام3

 ایشان؛ های نامه ردیابی جهت مراجعین به . پاسخ4

 تلفنی؛ و حضوری راهنمایی ارائه و مشکل رفع و جوابگویی و اتوماسیون امور . پیگیری5

 مکاران.ه به ارجاع یا و دبیرخانه در ثبت و دورنگار . دریافت6

 نامه همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی؛ . انعقاد تفاهم7

 پژوهشی به مراکز علمی شهر همدان. های اولویت. ارسال فراخوان 8

 

 اسالمی شورای های پژوهش و مطالعات مرکز دبیرخانه وارده نامه 211 و صادره نامه 189 تعداد است ذکر * شایان

 .است همدان شهر

 

 

 

 

 

 

 واحد  دبیرخانه
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مات مشترک واحد ژپوهشی و  اجرایی  اقدا

ن مرکز مطالعات و ژپوهش  اهی شورای شهر همدا

 

 
 

 1398سال 
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در دستور  یزندر فصول قبل اقدامات مشترکی را  یادشدهواحد پژوهشی و اجرایی مرکز مطالعات عالوه بر عملکردهای 

 از: اند عبارتکار دارند که 

 

 

 اقدامات مشترک واحد اجرایی و پژوهشی *
 شهراندیشی های نشست 1

 نقد و بررسی کتاب 2

 یهای تخصص کارگاه 3

 اندیشی هم های نشست 4

 سمینارهای دانشجویی 5

 های فصلی نشست 6

 مراکز مطالعاتی کشور  نشست 7

 فصلنامه 8

 های مدیریت شهری تازه بروشور 9

 همایش جشنواره/ 10

 ترجمه مقاله/ کتب مرتبط با مدیریت شهری 11

 تخصصی های مصاحبه 12

 بازدیدهای علمی 13

 

 

 

 

 اقدامات مشترک
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 حوزه کارشناسان و اندیشمندان نظران،صاحب با تعامل عام طور به اندیشیشهر های نشست سلسله برگزاری از هدف      

 عرصه در المللیبین و ملی تجربیات از گیریبهره حوزه، این هایدستاورد آخرین درباره نظر تبادل و شهری مدیریت

 و شهری مدیریت حوزه در مطرح مسائل حل و ییاب مسئله مباحث، کردن تخصصی شهری، مدیریت و ریزیبرنامه

 .است شهری مدیریت در مختلف هایحوزه در جدید های یافته و مباحث گوناگون و ارائه زوایای از موضوع واکاوی

 

 

 

 

 

 زمان عنوان نشست شهراندیشی *
 14/2/98 آوری شهر همدان با رویکرد بررسی سیالب تاب 1

 11/4/98 یشهر تیریتحقق مد یسو به یمدان گامه یشهردار تیسامانه جامع شفاف 2

3 
 سنجی بر امکان یدتأکتوسعه راهبردی هسته تاریخی شهر با 

 گذرهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری
27/6/98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شهراندیشی نشست
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 آوری شهر همدان با رویکرد بررسی سیالب        تاب        
 هدف:

 های طبیعی و سیالب های اجرایی حین بروز بحران ادگی مدیران و دستگاهآم افزایش
 اعضای پنل:

 دانشگاه بوعلی سینا همدان(؛ علمی هیئتدکتر محمدرضا عراقچیان )عضو _ 

 جمعیت کاهش خطرات(؛ کل دبیرمهندس علیرضا سعیدی ) _

 .بیتا روحی )مدیر اداره مدیریت بحران شهرداری همدان( دکتر_ 

 

 (14/2/98ششم ) شهراندیشی نشست
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 یشهر تیریتحقق مد یسو به یهمدان گام یشهردار تیسامانه جامع شفاف

 هدف:

 بخشی به شهروندان پیرامون تحقق شفافیت در مدیریت شهری آگاهی

 اعضای پنل:

 آروین )عضو شورای اسالمی شهر تهران(؛ دکتر بهاره _

 مهندس حمید بادامی نجات )عضو شورای اسالمی شهر همدان(؛ _

 لو )مدیرعامل مجمع معتمدین والیت مدار(؛مسعود کرد _

 منابع انسانی شهرداری همدان(. و توسعهریزی  مرتضی حضرت زاده )معاون برنامه _
 

 (11/4/98هفتم )نشست شهراندیشی 
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 سنجی گذرهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری بر امکان یدتأکتوسعه راهبردی هسته تاریخی شهر با 
 هدف:

تعیین محورهای مناسب ایجاد  اریخی و گردشگری وابعاد ایجاد گذرهای فرهنگی، ت ضرورت و بررسی

 این گذرها در شهر همدان
  اعضای پنل:

 معاون سابق وزارت راه و شهرسازی(؛) یزدیادکتر محمد سعید  _

 دانشگاه بوعلی(؛ علمی هیئت)عضو  سجاد زادهدکتر حسن  _

 دانشگاه بوعلی(. علمی هیئتعضو منصور )دکتر صاحب محمدیان  _
 

 
 

  (27/6/98هشتم ) نشست شهراندیشی



146 

 

 

 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 مرکز مطالعات و پژوهشزارش عملکرد گ
 

 

 

 

 

 
 (1398ماه  آوری شهر همدان )اردیبهشت با موضوع تاب نشست شهراندیشی ششم
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 (11/4/98نشست شهراندیشی هفتم؛ سامانه شفافیت گامی در راستای تحقق مدیریت شهری )
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 (27/6/98نشست شهراندیشی هشتم؛ گذرهای فرهنگی و تاریخی )

 

 
 

 (27/6/98تاریخی )نشست شهراندیشی هشتم؛ گذرهای فرهنگی و 
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 نایس یگروه عمران دانشگاه بوعل یانجمن علم یسازه در بحران با همکار آوری تاب
 هدف:

 ها در بحران آوری سازه تاب ءهای علمی و دانشجویان/ بررسی راهکارهای ارتقا ارتباط سازنده با انجمن

  اعضای پنل:

ی(؛علمی دانشگاه بوعل . دکتر حسینیان )هیئت1  

. دکتر میرزایی )معاونت اداره کل پدافند غیرعامل(؛2  

 . دکتر بیتا روحی )مدیر اداره مدیریت بحران شهرداری همدان(؛3

 . آقای طالبی )مدیرکل اداره بحران استانداری همدان(.4

 (18/2/98ها در بحران ) آوری سازه سمینار دانشجویی با عنوان تاب

 سمینارهای دانشجویی
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 (18/2/98ها در بحران ) آوری سازه سمینار دانشجویی با عنوان تاب
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 " اجتماعیبازآفرینی شهری و پایداری " عنواننقد و بررسی کتاب با دومین نشست 

 هدف:
 ؛ارائه آثار اساتید حوزه مدیریت شهری در راستای پاسداشت از آنان_ 

 قدم نهادن در مسیر ارتقای فرهنگ مطالعه؛ _

پر رنگ  جهت به مشی گذاران شهری بیان مسائل مهم و روز شهری در سطح اساتید دانشگاه، مدیران شهری و خط_ 

 نمودن مبناهای علمی در تصمیمات.

  اعضای پنل:

 معاون سابق وزارت راه و شهرسازی(؛) یزدیادکتر محمد سعید  _

 دانشگاه بوعلی(؛ علمی هیئت)عضو  سجاد زادهدکتر حسن  _

 دانشگاه بوعلی(؛ علمی هیئتعضو منصور )دکتر صاحب محمدیان  _

 انشگاه آزاد(.د علمی هیئتدکتر مهدی انصاری ) _

 نشست نقد و بررسی کتاب

 (2/4/98نقد و بررسی کتاب )
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 (2/4/98دومین نشست نقد و بررسی کتاب )

 

 
 (2/4/98دومین نشست نقد و بررسی کتاب )
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 کارگاه آموزشی مدیریت تغییر و تحول در مدیریت شهری

  مدرس:
 

 برایان تریسی(. ییدتأمشاور، مدرس و سخنران مورد  EMBA/دکتر نوید قیاسی )کارشناس ارشد _

 

 

 

 

 های تخصصی و آموزشی کارگاه
 یآموزش

 (10/6/98ارگاه مدیریت تغییر و تحول )ک
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 (10/6/98کارگاه مدیریت تغییر و تحول )

 

 
 (10/6/98کارگاه مدیریت تغییر و تحول )
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 کارگاه آموزشی مسئله یابی مشارکتی موانع تحقق خانواده مطلوب

 )مرحله دوم طرح گفتگوی ملی خانواده(

  مدرس:
 

 شناسی شهری(/ ناظر طرح؛ دکتر اسداله نقدی )دانشیار جامعه _

 / تسهیل گر. تن روئینحبوبه خانم م _
 

 

 (26/6/98مشارکتی ) یابیمسئله کارگاه آموزشی 
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 (26/6/98مشارکتی ) یابیمسئله کارگاه آموزشی 

 

 
 (26/6/98مشارکتی ) یابیمسئله کارگاه آموزشی 
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 کارگاه آموزشی هفتم مسئله یابی مشارکتی موانع تحقق خانواده مطلوب

 )مرحله دوم طرح گفتگوی ملی خانواده(

 

  مدرس:
 شناسی شهری(/ ناظر طرح؛ ی )دانشیار جامعهدکتر اسداله نقد _

 / تسهیل گر. تن روئینخانم محبوبه  _
 

 (25/07/98مشارکتی ) یابیمسئله کارگاه آموزشی 
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 (25/07/98مشارکتی ) یابیمسئله کارگاه آموزشی 
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 کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک

  مدرس:
 دکتر آسیاچی _

 پژوهی( راتژیک و آینده)دکترای مدیریت استراتژیک از آمریکا و مدرس و مشاور مدیریت است 
 

 

 (03/07/98کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک )
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 زمان اندیشی عنوان نشست هم *
 خردادماه بررسی روند پیشرفت بوستان والیت 1

 تیرماه  اندیشی با شورای اسالمی شهر اراک نشست هم 2

 شهریورماه اندیشی با دکتر بوچانی رئیس مرکز مطالعات شهرداری تهران نشست هم 3

 مهرماه ریزی شهری تهران العات و برنامهاندیشی با مرکز مط نشست هم 4

 مهرماه اندیشی با سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان نشست هم 5

 آبان ماهمهرماه/ اندیشی پیرامون ایجاد پایشگاه شهری در همدان نشست هم 6

 آبان ماه اندیشی با مدیر مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری قزوین نشست هم 7

 آذرماه های نگاشت  سیستم شده یبومپیرامون مدل  اندیشی نشست هم 8

 

 

 

 

 
 

 (26/3/98اندیشی بررسی پروژه بوستان والیت ) نشست هم                                             

 اندیشی های هم نشست
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 (26/3/98اندیشی بررسی پروژه بوستان والیت ) نشست هم
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 (98)تیرماه  اندیشی با شورای اسالمی شهر اراک نشست هم
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 (98ی با دکتر بوچانی رئیس مرکز مطالعات شهرداری تهران )شهریورماه اندیش همنشست 
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 (98ریزی شهری تهران )مهرماه  اندیشی با مرکز مطالعات و برنامه نشست هم
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 (98های نگاشت )آذرماه  سیستم شده یبوماندیشی پیرامون مدل  نشست هم
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 (98جلسه کمیته داوری جشنواره ایده برتر شهری )خرداد 

 

مات جشنواره *  اترخی جدول اقدا

98فروردین  فراخوان اولین جشنواره ایده برتر شهری در حوزه گردشگری 1  

ها ایده برتر از طریق سایت مرکز مطالعات و پژوهش 258احصا  2 98اردیبهشت    

98خرداد  برگزاری مستمر جلسات کمیته داوری 3  

های برتر یدهبندی نهایی و تعیین ا جمع 4 98خرداد    

98تیر  برگزاری اختتامیه جشنواره ایده برتر شهری 5  

 های مرتبط با حوزه مدیریت شهری جشنواره

 حوزه گردشگریجشنواره ایده برتر شهری در 

 روند برگزاری
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 (98پوستر اختتامیه جشنواره ایده برتر شهری در حوزه گردشگری )تیرماه 

 

 

 
 

 (98گری )تیرماه اختتامیه جشنواره ایده برتر شهری در حوزه گردشمراسم 

 اختتامیه جشنواره
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 (98 یرماهتنفرات برگزیده جشنواره در یک قاب )

 نفرات برگزیده جشنواره
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 المللی در توسعه گردشگری همایش نقش رویدادهای بین

 اعضای پنل:
 

 مهندس عراقی )معاون امور عمرانی و هماهنگی استانداری(؛_ 

دکتر محمدی فر )ریاست دانشگاه بوعلی سینا(؛ _  

هردار همدان(؛ش)عباس صوفی  _  

(؛دستی صنایعو  مهندس مالمیر )مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری _  

و گردشگری(. گذاری سرمایهرئیس کمیسیون اقتصاد، ) یقراباغحسین  _  

 
 

 (30/8/98المللی در توسعه گردشگری ) همایش نقش رویدادهای بین

 های مرتبط با حوزه مدیریت شهری همایش
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 (30/8/98المللی در توسعه گردشگری ) همایش نقش رویدادهای بین
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 (98ری غرب کشور )تیرماه غرفه مرکز مطالعات در نمایشگاه هتلدا

 

 
 (98غرفه مرکز مطالعات در نمایشگاه هتلداری غرب کشور )تیرماه 

 (98ور )تیرماه شرکت در نمایشگاه افتتاحیه مرکز آموزش هتلداری غرب کش

 های مرتبط با حوزه مدیریت شهری نمایشگاه
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 (98یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری )آذرماه  مطالعات همدان در مرکز غرفه

 

شرکت در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و ششمین جشنواره 

 پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و روستایی در تهران

(23/9/98) 
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 بازدیدهای مرتبط با حوزه مدیریت شهری

 (98ریزی شهری شهرداری تهران )مهرماه  بازدید از مرکز مطالعات و برنامه
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 (98دید از رصدخانه شهری تهران )مهرماه باز
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