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   سالهعملکرد یک   گزارش

نر    اهی شورای شه ز مطالعات و ژپوهشمرک   همدا
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 گزارش عملکرد مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان 

 

 رضوان سلماسی

 

 

 

پ و  شهرها  گسترش  به  توجه  موضوعات    دهی چی با  شدن 

مد به  آبان  یشورا   ،یشهرت یریمربوط  در  همدان  ماه  شهر 

پا  نیا  حی با درک صح  1392سال   اساس    هیضرورت که  و 

تحق  هاگیرییمتصم استوار   قی بر  مطالعه  نسبت  است  و  به  ، 

 کرد.اقدام ها مرکز مطالعات و پژوهش  یاندازراه

زم  ن یا از  با   یسع  ،تاکنون  لی تشک  انمرکز  است  کرده 

مسائل و مشکالت شهر و    قیضمن شناخت دق   ن ی نو  ینگرش

بهرهآن  یندبتیاولو با  دان   یر ی گها  و  ِش  از  کارشناسان 

ا  ن یمتخصص کارشناسانه  حل  به  نسبت  ها  چالش   ن ی خبره 

 ام اقد
 

موقع و به  قی اتخاذ دق  ها،استی س  ی علم  ن یمحور، تدودانش   یزیرهمچون برنامه  یبه اهداف  لی ن  یشهر همدان در راستا  یو به شورا 

 کمک کند. ،یشهرتیریها و نظارت اثربخش بر مجموعه مدمیتصم

 ی و مشورت  یکارشناس   یارائه نظرها  یراستادر    یمنظور ارائه خدمات پژوهششهر همدان به  یشورا  یهامرکز مطالعات و پژوهش 

 مورد نظر شکل گرفته است. به اهداف  لین  یشهر در راستا  یشورا یاعضا ریها و ساونیسی کم  یبه روسا

و مطلوب   دیجد  یدستاوردها  یو معرف  ییشناسا  ؛شهر  یشورا  یکار   یهااستی انداز، اهداف، راهبردها و س چشم  ن ییمک به تبک

  شیشهر؛ افزا  یدر شورا  پژوهییندهو آ  یتفکر راهبرد  تیکمک به حاکم  ؛ یشهرت یریدنه مددر بآن    یشهر و تسر  ندهیآ  یبرا

 ی ها تیبه فعال  یبخش و انسجام  یده جهت  و  شهر  یشورا  یهامی تصم  ی ابیو ارز  یزیربرنامه  ،یگذاراستی س   یندهایفرا  یاثربخش

 است. شهر همدان  اسالمی های شورایوهش مهمترین اهداف مرکز مطالعات و پژ از ی شهرتیریمرتبط با مد یپژوهش
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 اهداف مرکز *

  یکارشناس   یدر جهت ارائه نظرها  یر ارائه خدمات پژوهشمنظوشهر همدان به  ی اسالم  یشورا  یها مرکز مطالعات و پژوهش       

 شده است:   لی تشک ری به اهداف ز لی ن یشهر در راستا  یاسالم یشورا  یاعضا ریها و ساونیسی کم  یبه روسا یو مشورت

 شهر؛  یاسالم یشورا یکار  یهااستی انداز، اهداف، راهبردها و س چشم  ن یی . کمک به تب 1 

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

 شهر؛   یاسالم یدر شورا پژوهییندهو آ یتفکر راهبرد  تی . کمک به حاکم3 

 شهر؛ یاسالم یشورا  یهامی تصم یابیو ارز یزیربرنامه ،ی گذاراستی س  ی ندهایفرا یبخش ثرا ش ی. افزا4 

 .یشهر تیریمرتبط با مد یپژوهش یهاتی به فعال یبخش و انسجام یده. جهت5 

 

 ء *هیئت امنا

 ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک/ رشته تحصیلی  محل اشتغال

  سعود عسگریان دمسی کارشناسی ارشد / مدیریت  رئیس شورای شهر 

 1 رضوان سلماسی  کارشناسی ارشد تربیت بدنی  رییس مرکز مطالعات 

 2 نجاتحمید بادامی رق ب کارشناسی ارشد/  رئیس کمیسیون بوجه شورا 

 3 امید اکبر کاووسی ی سی ارشد / ریاضکارشنا تماعی رئیس کمیسیون فرهنگی اج

 4 حسین قراباغی  یریت رشد / مد کارشناسی ا ئیس کمیسیون اقتصاد و گردشگریر

 5 عباس صوفی  ریزی شهری کارشناسی ارشد/برنامه شهردار 

 6 محمود نیلی دکتری عمران  هیئت علمی دانشگاه بوعلی 

 7 محمدرضا الیاسی  دکتری عمران  هیئت علمی دانشگاه مالیر 

 8 محمدرضا عراقچیان دکتری معماری  هیئت علمی دانشگاه بوعلی 

 

 جلسات 

 دستورجلسه  تاریخ

18/03/1399 
 تشکیل کمیته گردشگری 

 امور اداری مالی 

26/09/1399 
 اعضای شورای پژوهشی تعیین تکلیف قراردادو نحوه فعالیت مشاورین 

 مرکز  1400بررسی بودجه 

04/12/1399 
 مرکز  1400تصویب بودجه 

 نمودار سازمانی مرکز 
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 *شورای پژوهشی 

 

 ردیف  ادگی نام و نام خانو مدرک/ رشته تحصیلی  محل اشتغال

 1 رضوان سلماسی  کارشناسی ارشد تربیت بدنی  رییس مرکز مطالعات 

 2 اسداله نقدی  دکتری جامعه شناسی شهری  هیئت علمی دانشگاه بوعلی 

 3 محمدرضا عراقچیان دکتری معماری  هیئت علمی دانشگاه بوعلی 

 4 اکبر عروتی موفق  دکتری معارف اسالمی  دانشگاه بوعلی هیئت علمی 

 5 محمود نیلی دکتری عمران  دانشگاه بوعلی علمی هیئت 

 6 محمدرضا الیاسی  دکتری عمران  هیئت علمی دانشگاه مالیر 

 7 محمدمهدی درگاهی  ریزی شهری دکتری برنامه دفتر شهردار 

 8 سجادزاده حسن  دکتری شهرسازی  هیئت علمی دانشگاه بوعلی 

 9 ی بشیرحسن  دکتری کامپیوتر  هیئت علمی دانشگاه صنعتی همدان 

 10 اصغر تروهید سید علی  دکتری فیزیک  هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

 11 مرتضی حضرت زاده  ریزی شهری کارشناسی ارشد برنامه  ریزی شهرداری همدان معاونت برنامه

 

 

 جلسات 

 دستورجلسه  تاریخ

04/02/1399 
 "های دیجیتالی شهری زرسانی نقشه رومقایسه روشهای مختلف تولید و به "بررسی طرح پژوهشی با موضوع 

 نامه مرکز مطالعات بندی چاپ پیش شماره دوفصلزمان

25/02/1399 

 ی و فرهنگی، اجتماعی و ورزشیهای حقوقتعیین ترکیب نهایی کمیته

 بررسی تشکیل کارگروه میراث فرهنگی و محیط زیست )حفظ باغات(

 بندی نشستهای شهراندیشیبندی و زماناولویت

 روز حوزه مدیریت شهری از ژورنالهای معتبرجهانه ترجمه مقاالت بهکتابچدوین ت

04/10/1399 

 صی بررسی اسامی پیشنهادی برای عضویت در کمیته های تخص

 تصویب برنامه سه ماهه مرکز مطالعات

 تشکیل کارگروه بررسی تخصصی برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری همدان 

 شهرداری همدان  ردی عملیاتی شهر وبررسی برنامه راهب 18/10/1399
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 گزارش آماری* 

 

وظایف و اختیارات   ها براساست امنا و شورای پژوهش مرکز مطالعات و پژوهش هیأ نیز مانند ادوار گذشته،  1399در سال 

 .اقدام کرد گیریی و تصمیمگذارسیاست برایبه تشکیل جلسه  نسبت ،اساسنامه مصوب مرکز مندرج در

 

 ها و شورای پژوهش مرکز مطالعات و پژوهش  امنا هیأت جلسات

 تعداد جلسات  عنوان

 جلسه  3 ت امنا هیأ 

 جلسه 4 شورای پژوهشی 

 

 

 امنا ت اهم موضوعات بررسی شده در هیأ * 

 تکلیف نحوه فعالیت مشاوران مرکز و تعیین  تصویب اعضای شورای پژوهشی ▪

 مرکز 1400بررسی و تصویب بودجه  ▪

 سازمانی مرکزبررسی و تصویب نمودار  ▪

 

 شده در شورای پژوهشی  بررسیاهم موضوعات  *

 های پژوهشی بررسی طرح ▪

 های تخصصی مرکزبررسی و تصویب ترکیب اعضای کمیته ▪

 اندیشی مرکزهای شهراندیشی و همبندی نشستها و زمانبرنامهتصویب  ▪

 ی شهرروز حوزه مدیریت نامه و کتابچه مقاالت بهبندی، تدوین و چاپ فصلزمان ▪

 بندی نهایی برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری و تشکیل کارگروه مربوطه و جمعبررسی  ▪

 

 

 ها کمیته* 

و   مرکز مطالعاتکمیته در  11های مختلف شهری در قالب  متخصصان و پژوهشگران حوزه ای ارزشمند ازمجموعه 1399سال 

ها  رسی موضوعات حائز اهمیت در کمیتهبراند. اری داشتهاری همکو شهرد عنوان بازوی علمی شورابهشهر  شورایی  هاپژوهش 

 برداری قرار گرفت. منتج و مورد بهره پیشنهادات علمیبا برگزاری جلسات و بازدیدها به ارائه گزارش و نظرات و 
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 1399در سال  ها تعداد جلسات کمیتهسهم 

 

 

 
 

 ها جلسات کمیته

 تعداد جلسات  عنوان تعداد جلسات  عنوان

 9 رزشیفرهنگی، اجتماعی و و 15 شهرسازی و معماری 

 8 ونقل و ترافیکحمل 9 خدمات شهری 

 7 ریزی و بودجهارزیابی، برنامه 8 گردشگری 

 4 ذاری گاقتصاد و سرمایه 7 هوشمندفناوری اطالعات و شهر 

 4 حقوقی 4 ها وری و بهبود روشآموزش، بهره 

 *  4 عمران، امورزیربنایی و محیط زیست



 

 های شورای اسالمی شهر همدان شالمللی همدان، مرکز مطالعات و پژوه های قرآنی و بین ارم، مرکز همایش نی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 سمه تعالی با

 های شورای اسالمی شهر همدان مرکز مطالعات و پژوهش

 

 

 های تخصصی مرکزهم موضوعات مورد پیگیری در کمیتها* 

 

 های پژوهشی طرح بررسی ▪

 عملیاتی شهر و شهرداری  -راهبردیبررسی برنامه  ▪

 شهرداری ارائه شده از سوی شورای شهر همدان  1400بررسی کلیات بودجه  ▪

 بررسی طرح جامع شهر  ▪

 نامهبررسی پایان ▪

 های مختلف شهریرونا در حوزهد و راهکار برای دوران پساکشناسی کرونا و ارائه پیشنهاآسیب ▪

 نظر و پیشنهاداتاعالمبررسی موضوعات تخصصی در هر کمیته و  ▪

 

 

 عنوان گزارش  *

 ی راهبردی عملیاتی شهرداری همدان انداز برنامه بررسی چشم 1

 1400های بودجه سال بررسی کلیات سیاست 2

 شهرداری همدان  تحلیل وضع موجود منابع انسانی  3

 طراحی ضوابط بام سبز نویسپیش 4

 بط اجرای بام سبز شهر همدان پیشنهادات ضوا 5

 قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری و باغات  گزارش اصالح 6

 ضوابط و الزامات نما  7

 ارائه نظرهای کارشناسی در خصوص پارک اکباتان و والیت 8

 همدان  و مطالعه قنوات سطح شهر ساماندهی 9

 گزارش بازدید از پل شهید همدانی  10

 ن شهر همدان در حوزه حمل و نقل و ترافیک بررسی طرح جامع کال 11

 در سطح شهر همدان  ادهیعابر پ یپل ها یابیو مکان یبررس 12

 از پسماند تر  Euro4طرح تولید گازوئیل "بررسی طرح اجرایی    13

 بر اقتصاد ایران و جهان گزارش ابعاد و آثار بیماری کرونا  14
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 شهرسازی و معماری 

 دستور جلسه  تاریخ

 بررسی ضوابط بام سبز 20/02

 ارائه پیشنهادات در خصوص ضوابط اجرای بام سبز شهر همدان  01/03

 5بررسی محدوده پیشنهادی شهرداری منطقه  11/03

 شهر همدان  5محدوده پیشنهادی شهرداری منطقه  26/03

 وژه چندعملکردی مرکز محله کبابیان ی پربررس 04/04

11/04 
 بازنگری ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت شده  -

 بررسی اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها  -

 گذاری محله کبابیان پروژه سرمایه 29/05

29/05 
 محیطی در منطقه کوهستانی الوند  بررسی تعرضات زیست

 پروژه پارک والیت 

28/08 

 رساله دکتری  بررسی

 آفرینی مراکز شهری با رویکرد ایجاد نواحی بهبود کسب و کار جهت شهروندان«» ارائه الگوی باز

 و بررسی طرح پژوهشی 

 کالبدی و ویژگی های اجتماعی محالت سنتی شهر همدان«  -» مستندسازی الگوی فضایی

07/10 

 محیطزیست و امور زیربنایی جلسه مشترک کمیته شهرسازی و معماری و کمیته عمران، 

 ه پارک والیت)حیدره( و پارک اکباتان« »بررسی پروژ

 

17/10 
 های تختی، شهدا، شریعتی و باباطاهری خیابانسازراه شناسی پیاده آسیب  _

 ی عمارت کبابیانبررسی پروژه  _

 بررسی ضوابط پیشنهادی نما 21/10

 ک با کمیته حقوقی( اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز )مشتر 04/11

 انون حفظ و گسترش فضای سبز )مشترک با کمیته حقوقی( اصالح ق 25/11

 هکتاری ارم  48بررسی طرح پیشنهادی اصالحی پارک  29/11

 

 زیستو محیط یایامورزیربن،  عمران

 دستور جلسه  تاریخ

 ارائه گزارش پیرامون استفاده از مشاور ذیصالح برای مطالعه و پایش قنوات سطح شهر همدان  04/02

29/05 
 محیطی در منطقه کوهستانی الوند  بررسی تعرضات زیست

 پروژه پارک والیت 

 ترک با کمیته شهرسازی()جلسه مش »بررسی پروژه پارک والیت)حیدره( و پارک اکباتان« 07/10

 از پل سردار شهید حسین همدانی  بازدید 30/10
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 و ورزشی اجتماعیفرهنگی 

 

 دستور جلسه  تاریخ

08/02 
وره مجلس شورای  مین دیازده بررسی طرح پژوهشی با عنوان علل کاهش مشارکت مردم همدان در انتخابات

 اسالمی 

 معارفه اعضای جدید و تعیین راهبردهای جاری کمیته  19/03

 بررسی چشم انداز، اهداف و اقدامات اجرایی سازمان فرهنگی  26/03

           یاتی شهر و شهرداری همدان عمل -بررسی برنامه راهبردی 02/04

 های مردمی تشکلد بر ی ی شهرداری همدان با تاک بررسی نحوه برون سپاری مراکز فرهنگی، ورزش 27/05

 عملیاتی شهر و شهرداری همدان -بررسی چشم انداز برنامه راهبردی 09/09

 شهرداری همدان  1400بررسی کلیات بودجه سال  13/90

 ی راهکار در خصوص آنهای اجتماعی کرونا و ارائهآسیب بررسی 06/11

 هرداری همدان ونت اجتماعی سازمان فرهنگی ش انداز و اهداف معابررسی چشم 27/11

 

 

 خدمات شهری 
 

 دستور جلسه  تاریخ

01/02 
  ه ی در تصف یو لجن گرانوله هواز  یرحرارتی غ  یپالسما یبی فرایند ترک   ییکارا  یبررس  " یطرح پژوهش یبررس

              فتاالت  لیهگز   لی ات  ی د س یب یحاو  رابهی ش

 "در شهر همدان انتشار و مدل سازی آلودگی هوا تعیین سیاهه"بررسی طرح پژوهشی   15/02

 "از پسماند تر Euro4طرح تولید گازوئیل "اجرایی  بررسی طرح 22/02

19/03 
مطالعه امکان سنجی کسب وکار تفکیک وگردآوری پسماند به  "بررسی پروپزال مقطع کارشناسی ارشد با عنوان  

                          کمک فناوری در شهر همدان

26/03 
با   البی شهر همدان در برابر س  ساختمان های    یآور تاب ارائه مدل "بررسی پروپزال مقطع دکتری با عنوان  

           "رویکرد پدافند غیر عامل 

 بررسی جانمایی پلهای عابرپیاده با توجه به شرح خدمات تدوین شده توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک  04/04

26/08 
کارایی و اثربخشی مدیریت شهری و میزان  بر 137 ارتباطی نقش سامانه  بررسی   "یشنهادی پژوهشی  بررسی طرح پ

 "همدان شهری مدیریت به شهروندان  تاثیر آن بر رضایت و اعتماد

 عملیاتی شهرداری همدان_ی راهبردیانداز برنامهبررسی چشم 09/09

 شهرداری همدان  1400بررسی کلیات بودجه سال  13/09
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 رافیکحمل ونقل و ت

 دستور جلسه  تاریخ

                  "مدل سازی آلودگی هوا در شهر همدانتعیین سیاهه انتشار و   "بررسی طرح پژوهشی  04/02

 بررسی طرح جامع کالن شهر همدان 11/02

 )اجراشده و دردست اجرا(  اده یعابرپ یپل ها یابیو مکان یبررس 25/02

 ل های عابرپیاده با توجه به شرح خدمات تدوین شده توسط سازمان حمل و نقل و ترافیکبررسی جانمایی پ 02/04

 عملیاتی شهرداری همدان _ی راهبردی انداز برنامه بررسی چشم 09/09

 شهرداری همدان  1400بررسی کلیات بودجه سال  13/09

 های ویژه بررسی موضوعات ترافیکی ساختمان 25/10

 های ویژه )مشترک با کمیسیون( رافیکی ساختمانبررسی موضوعات ت 09/11

 

 گردشگری 

 دستور جلسه  تاریخ

30/01 
 گردشگری استان همدان های عملکرد پساکرونا در شیوه  -

 99ارائه پیشنهادات موضوعات قابل بررسی در سال  –

25/03 
قوت مباحث گردشگری و   شناسی و بررسی نقاط ضعف وبررسی جاده سالمت از میدان گنجنامه تا میشان و آسیب 

 ارائه پیشنهاد عملیاتی از طرف اساتید

 وت مباحث گردشگری و ارائه پیشنهاد عملیاتی شناسی و بررسی نقاط ضعف و ق¬ارائه کامل آسیب 01/04

06/05 
های بخش خصوصی گردشگری همدان با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و بخش  ¬ریزی نشست تشکل¬برنامه

 ر خصوص طرح برندینگدولتی و تصمیم د

 آباد¬ان عباسارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص طرح بازگشایی و آزادسازی رودخانه گنجنامه تا مید  26/06

22/07 
های حمایتی از تاسیسات گردشگری  ¬ها و مشوق¬ارائه نظرات و پیشنهادات اعضای کمیته در خصوص حمایت

 همدان 

 جهت رونق گردشگری گردشگری پساکرونا و همفکری در  12/08

 ایران  ئه گزارش در خصوص برند ملی گردشگریاار 02/10

 

 حقوقی

 دستور جلسه  تاریخ

 های دارای اعیانی فاقد عرصه  ی زمین بررسی صدور پروانه برا 02/02

 بررسی موضوع حفظ و توسعه باغات و فضای سبز شهری  08/10

 اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز )مشترک با کمیته شهرسازی(  04/11

 اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز )مشترک با کمیته شهرسازی(ادامه بررسی موضوع  25/11
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 ریزی و بودجهارزیابی، برنامه

 دستور جلسه  تاریخ

 گزارش بودجه و تراز مالی شهرداری 30/01

13/02 
ریزی امهبود روشهای معاونت برنارائه گزارش تحلیلی وضعیت موجود منابع انسانی شهرداری همدان توسط واحد به 

 و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 

27/02 
ریزی و توسعه سرمایه انسانی  ادامه ارائه گزارش تحلیلی حوزه منابع انسانی توسط واحد بهبود روشهای معاونت برنامه 

 شهرداری 

 انسانی شهرداری  شناسی وضعیت موجود منابع  بررسی موضوع عقد قرارداد تدوین گزارش آسیب  21/03

 ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارائه گزارش بودجه توسط معاونت برنامه  25/05

11/09 
گران سازمان الزحمه پیشنهادی مربیان، اساتید و تسهیل حق "ارائه نظرات و پیشنهادات اعضای کمیته پیرامون موضوع 

 "فرهنگی و اجتماعی شهرداری همدان

17/10 

 های شهروندی شهر همدان نجی آموزشنیازس طرح پژوهشی با عنوان  بررسی _

بر پیشگیری از   مؤثرید بر شناسایی عوامل تأک بررسی طرح پژوهشی با عنوان راهکارهای ارتقای سالمت اداری با  _

 تخلفات مالی و اداری 

 

 

 فناوری اطالعات و شهر هوشمند

 دستور جلسه  تاریخ

08/02 

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات  1399و  1398های سال ارائه گزارش اقدامات و برنامه 

ء در پروژه هوشمندسازی پیاده  بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیاشناسایی و اولویت "ارائه پایان نامه با موضوع 

 "مطالعه موردی: پیاده راه بوعلی شهر همدان -گیری چند معیاره های تصمیمها با استفاده از تکنیک راه 

 گیری از سیستم یکپارچه فناوری اطالعات در شهرداری همدانفنی به فاوا در خصوص بهره ارائه مشاوره  04/04

 د اخیر فاوا و بازدید از سیستم یکپارچه شهرداری کرجارائه گزارش در خصوص عملکر 27/05

 و مشخصه های شهر هوشمند. ارائه گزارش اقدامات حوزه فاوا بررسی ملزومات 10/10

13/10 

 ی دیجیتال مدیریت شهری در مرکز مطالعاتایجاد کتابخانه سنجی امکان _

 شهر هوشمند   یهارساختیالزامات و ز یبررس _

 کرونا  امیدر ا هاته یجلسات کم یبرگزار ی الزم برا یهارساختیز روند و یبررس _

 های شهر هوشمند )مجازی( ی گزارش در خصوص شاخصارائه 08/11

 های شهر هوشمند )مجازی( خصی گزارش در خصوص شاارائه 21/11

05/12 
 شهر لندن  کپارچهی از سامانه  یمطالعه الگوبردار  ارائه گزارش-

 همکاری شرکت کنترل گاز اکباتان  بررسی پیشنهاد -
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 گذاری اقتصاد و سرمایه

 دستور جلسه  تاریخ

 راهکار کمک به اصناف از طریق شهرداری در دوران پسا کرونا  03/02

 گذاری در بورسهای سرمایهای همدان در خصوص شرکتسازمان بورس منطقه رئیس ارائه گزارش 14/02

 از پسماند تر Euro4طرح تولید گازوئیل  بررسی 22/02

 گذاری و ارائه پیشنهاد عملیاتی از طرف اساتید ¬آسیب شناسی و بررسی نقاط ضعف و قوت مباحث اقتصاد و سرمایه 26/03

 

 ها شوری و بهبود رو، بهره آموزش

 دستور جلسه  تاریخ

 ارائه گزارش توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  13/02

 ادامه  ارائه گزارش توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 27/02

 ری همدان جهت انجام طرح پژوهشی آسیب شناسی وضعیت موجود منابع انسانی شهردا دکتر صارم بررسی عقد قرارداد 21/03

17/10 

 های شهروندی شهر همدان نیازسنجی آموزش بررسی طرح پژوهشی با عنوان  _

بر پیشگیری از   مؤثرید بر شناسایی عوامل تأک سی طرح پژوهشی با عنوان راهکارهای ارتقای سالمت اداری با برر _

 تخلفات مالی و اداری 
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 های پژوهشی ها و طرحنامهپایان

 

 نامه و طرح پژوهشی بررسی شده پایان

 تعداد اجرایی  -طرح پژوهشی

 6 طرح پژوهشی

 1 اجرایی  –طرح پژوهشی

 1 طرح اجرایی 

 نامهپایان

 2 دکتری 

 1 کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

                  

   

          

   

                      

   

                        

      

   

                

   

                       

     

   

                                                  

                                                                          

 

 

 های پژوهشیسهم هر حوزه در طرح
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 ها نامهپایانهای پژوهشی و طرح

 نوع طرح عنوان  ردیف

 طرح پژوهشی های شهروندی شهر همداننیازسنجی آموزش 1

بر پیشگیری از   مؤثرید بر شناسایی عوامل تأک راهکارهای ارتقای سالمت اداری با  2

 تخلفات مالی و اداری 

 طرح پژوهشی

اثربخشی مدیریت شهری و  کارایی و میزان  بر 137 ارتباطی نقش سامانه بررسی  3

 همدان شهری مدیریت به شهروندان  تاثیر آن بر رضایت و اعتماد

 اجرایی _طرح پژوهشی

  وکارکسبی الگوی بازآفرینی مراکز شهری با رویکرد ایجاد نواحی بهبود ارائه 4

 جهت شهروندان

 دکتری  رساله

اعی محالت سنتی شهر  اجتمهای کالبدی و ویژگی_مستندسازی الگویی فضایی 5

 همدان

 طرح پژوهشی

 طرح پژوهشی هوا در شهر همدان یآلودگ  یانتشار و مدل ساز اهه ی س  ن یی تع 6

در   ی و لجن گرانوله هواز یرحرارتی غ  یپالسما یب یفرایند ترک ییکارا  یبررس " 7

 فتاالت  لیهگز لیات   ید س یب یحاو  رابهی ش  هیتصف

 طرح پژوهشی

 طرح اجرایی  "از پسماند تر Euro4تولید گازوئیل طرح "بررسی طرح اجرایی  8

مطالعه امکان سنجی کسب وکار تفکیک وگردآوری پسماند به کمک فناوری در   9

 شهر همدان 

 

پروپوزال کارشناسی  

 ارشد 

پدافند  کردیبا رو البیشهر همدان در برابر س یساختمانها  یارائه مدل تاب آور 10

 عامل  ری غ

 روپوزال دکتریپ

با عنوان علل کاهش مشارکت مردم همدان در انتخابات   یطرح پژوهش یبررس 11

 ی اسالم یدوره مجلس شورا ن یازدهمی

 طرح پژوهشی

 

 ترجمه مقاالت 

 

 

 

 انتشار تاریخ  عنوان

 (2020 ؛)تاریخ انتشار مقاالت شهرهای دوستدار کودک 

روشنایی هایی از شرکت تأمین تسهیل راه برای شهرهای هوشمند: درس

 فیلیپس 
 (2020 ؛ت)تاریخ انتشار مقاال 
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 ها: نشست 

  حوزه   کارشناسان  و  اندیشمندان  نظران،صاحب  با  تعامل  عام  طوربه  اندیشیشهراندیشی و هم  هاینشست  سلسله  برگزاری  از  هدف

  و ریزیبرنامه عرصه  در المللیبین  و ملی تجربیات  از گیریبهره حوزه، این  دستاوردهای آخرین  درباره نظرتبادل و شهریمدیریت 

 زوایای   از  موضوع  واکاوی  و  شهریمدیریت  حوزه  در  مطرح  مسائل  حل  و  یابیلهأمس  مباحث،  کردن  تخصصی  شهری،  تمدیری

 است.  شهری مدیریت در  مختلف هایحوزه در جدید هاییافته و مباحث گوناگون و ارائه 

 

 ها نشست 

 جلسه  4 شهراندیشی

 04/10/1399 جایگاه پژوهش در مدیریت شهرینقش و 

آور؛ کشوری شهرهای تاب همدان، دبیرخانهی شهردار

 ها و راهبردها چالش
20/10/1399 

 26/11/1399 شهر مطلوب؛ گفتگوی مطلوب

 01/02/1400 ها و الزامات شهر هوشمندکارکردها، مولفه

 جلسه  6 اندیشی هم

 03/09/1399 ( 1توسعه )های انتقال حقوق روش

 05/09/1399 ( 2های انتقال حقوق توسعه )روش

 16/10/1399 شهر دوستدار کودک 

 01/11/1399 حفظ و گسترش باغات؛ الزامات و راهبردها 

 28/11/1399 حفظ بافت تاریخی با رویکرد اقتصاد گردشگری 

 20/12/1399 ها ها و داده طبیعت همدان؛ ستانده 

 26/12/1399 دهکده شهری در سیطره توسعه پایدار  جلسه  1 خوان کتاب

 

 

 نامه ویژه 

 عنوان ردیف 

 شهر هوشمند؛ الزامات و راهبردها 1

 دار کودک شهر دوست 2

 

 

 



 

 های شورای اسالمی شهر همدان شالمللی همدان، مرکز مطالعات و پژوه های قرآنی و بین ارم، مرکز همایش نی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 سمه تعالی با

 های شورای اسالمی شهر همدان مرکز مطالعات و پژوهش

 

 ( 4/10/99شهری )پوستر نشست شهراندیشی با عنوان نقش و جایگاه پژوهش در مدیریت 



 

 های شورای اسالمی شهر همدان شالمللی همدان، مرکز مطالعات و پژوه های قرآنی و بین ارم، مرکز همایش نی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 سمه تعالی با

 های شورای اسالمی شهر همدان مرکز مطالعات و پژوهش

 

ها و  آور؛ فرصت کشوری شهرهای تاب مدان، دبیرخانهپوستر نشست شهراندیشی با عنوان شهرداری ه

 ( 20/10/99ها )چالش

 



 

 های شورای اسالمی شهر همدان شالمللی همدان، مرکز مطالعات و پژوه های قرآنی و بین ارم، مرکز همایش نی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 سمه تعالی با

 های شورای اسالمی شهر همدان مرکز مطالعات و پژوهش

 

 (26/11/99)پوستر نشست شهراندیشی با عنوان شهر مطلوب؛ گفتگوی مطلوب 

 



 

 های شورای اسالمی شهر همدان شالمللی همدان، مرکز مطالعات و پژوه های قرآنی و بین ارم، مرکز همایش نی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 سمه تعالی با

 های شورای اسالمی شهر همدان مرکز مطالعات و پژوهش

 
 (16/10/99اندیشی با عنوان شهر دوستدار کودک )پوستر نشست هم

 



 

 های شورای اسالمی شهر همدان شالمللی همدان، مرکز مطالعات و پژوه های قرآنی و بین ارم، مرکز همایش نی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 سمه تعالی با

 های شورای اسالمی شهر همدان مرکز مطالعات و پژوهش

 
 (11/99/ 1و راهبردها )اندیشی با عنوان حفظ و گسترش باغات؛ الزامات پوستر نشست هم

 



 

 های شورای اسالمی شهر همدان شالمللی همدان، مرکز مطالعات و پژوه های قرآنی و بین ارم، مرکز همایش نی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 سمه تعالی با

 های شورای اسالمی شهر همدان مرکز مطالعات و پژوهش

 
 ( 20/12/99) هاها و ستانده اندیشی با عنوان طبیعت همدان؛ داده پوستر نشست هم

 

 



 

 های شورای اسالمی شهر همدان شالمللی همدان، مرکز مطالعات و پژوه های قرآنی و بین ارم، مرکز همایش نی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 سمه تعالی با

 های شورای اسالمی شهر همدان مرکز مطالعات و پژوهش

 
 (28/11/99)بافت تاریخی با رویکرد اقتصاد گردشگری اندیشی با عنوان حفظ پوستر نشست هم

 



 

 های شورای اسالمی شهر همدان شالمللی همدان، مرکز مطالعات و پژوه های قرآنی و بین ارم، مرکز همایش نی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 سمه تعالی با

 های شورای اسالمی شهر همدان مرکز مطالعات و پژوهش

 
 

 انتشارات: نشر روزاندیش  /نویسندگان: امیر رحمانی، محسن قربانخانی /سیطره توسعه پایدارعنوان: دهکده شهری در 



 

 های شورای اسالمی شهر همدان شالمللی همدان، مرکز مطالعات و پژوه های قرآنی و بین ارم، مرکز همایش نی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 سمه تعالی با

 های شورای اسالمی شهر همدان مرکز مطالعات و پژوهش

 

 و دبیرخانه مرکز  عمومی  اهم اقدامات واحد روابط
 

 جامع؛  اطالعاتی بانک  قالب در  آنها بندی دسته  و  سایت از  شهروندان  نظرات و  هاایده  استخراج و مرکز   مجازی فضای و  سایت مدیریت _

 ؛ مداوم سایت مرکز یروز رسانه و ب سازی آماده  _

 ؛اهنذ مجوزهای الزم جهت چاپ و توزیع آ ی و طراحی کلیه انتشارات مرکز و اخیآراآماده سازی متون شامل صفحه  _

   ؛های مرکزامه از اقدامات و فعالیتنها و ویژه پیگیری تهیه، تدوین و چاپ گزارش _

 ؛ و توزیع دیجیتال  روزنامه در ... جهت چاپ و  نارهایها، سمنشست  ی ارسال خبرها و پوسترها _

 ؛ طالعاتمرکز مو سایت    نستاگرامیل و اااخبار در کان ی بارگذار _

 ایجاد صفحه التین در سایت مرکز مطالعات؛  _

 های معتبر جهانی در حوزه مدیریت شهری در سایت مرکز؛ های دسترسی به سایتایجاد لینک _

 های داخلی؛ ایجاد کانال مرکز مطالعات در تمامی پیام رسان _

 ی مرکز مطالعات؛ اقدامات و رویدادها پیشنهادات، تمامی شدن سازی و پیگیری اجراییآماده  _

 ها به بانک اطالعاتی تهیه شده در مرکز مطالعات جهت شرکت در رویدادهای مرکز؛نامهارسال دعوت  _

 ؛ و پوشش خبری نشستها های مرکز مطالعات نشست هماهنگی الزم جهت برگزاری پیگیری و    _

 امانه؛ س و دورنگار پستی، هاینامه  صادره  و وارده  هاینامه   توزیع و  ثبت  دریافت،_

 ها؛ نامه  ارجاع  اصالح  پیرو،  و عطف ها،پیوست  و ضمایم  جهت از هانامه   کنترل و  بازبینی _

 الکترونیکی؛   بایگانی  و  کاغذی بایگانی  انجام  _

 ایشان؛  هاینامه  ردیابی جهت مراجعین به پاسخ  _

 فنی؛ تل  و حضوری راهنمایی ارائه و  مشکل رفع و جوابگویی و  اتوماسیون امور پیگیری   _

 همکاران؛  به  ارجاع  یا و  دبیرخانه در  ثبت و  دورنگار دریافت  _

 نامه همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی؛روزرسانی و انعقاد تفاهمپیگیری به  _

 
 


