
 :کمیته شهرسازی

 ؛یشهر یدر شهر و بناها نیمعلول 

 ؛یو  معمار یکرونا، شهرساز 

 ؛یلیطرح تفص یدر طراح دهایو نبا دهایبا 

 ؛طرح جامع شهر همدانو بررسی  یابیارز 

 (؛دیتهد ایشهر )فرصت  میو کاهش محدوده و حر شیافزا 

 ؛سازی در شهر همدان های مستعد بلندمرتبه پهنه  یابی و مکان دیتهد ایفرصت  ،یساز بلندمرتبه 

 ؛و اجرا یقبل از طراح ،یعمران شهر یها در پروژه یو اقتصاد یطیمح ستیز ،یاجتماع-یفرهنگ یها یابیارز نیو تدو میضرورت تنظ 

 ؛نیها و قوان حفظ و توسعه باغات، راهکارها، چهارچوب یلگوهارائه اا 

 ؛یشهر یها پروژه یابینظام ارز نیتدو 

  ؛همدان یها ونقل، سبز، و روددره نظام حمل یطرح جامع و الگوبررسی 

 ی(؛همدان)طرح راهبرد یخیبافت تار یشهردار فیمحدوده و وظا 

 ؛( در شهراتیشبانه)ح ستیز 

 ؛همدان یها محالت و چمن یمستندساز 

 (؛نگیو شهر خالق)برند یریپذ رقابت 

 (؛هوشمند یشهر تیریاطالعات در شهر همدان)مد یو فناور کپارچهی تیریمد 

 ؛و الزامات یمشاغل مزاحم، سامانده 

 (؛سالمت و ،یدر همدان)ادار یموضوع یها شهرک... 

 ؛پذیری شهری در حریم شهر همدان راهکارهای افزایش زیست 

 ؛در شهر یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمح ستیعدالت ز 

 ؛دالوقوعیناشناخته و جد یدر مقابل بحران ها ژهیبو یاجتماع یآور تاب یارتقا یراهکارها 

 ؛یشهر یساز بایز یسند راهبرد هیته 

 ؛یمحالت مسکون ینیبازآفر یبند تیاولو 

 ؛شهر یمدار ادهیطرح جامع پ 

 ؛ها و راهکارهای توسعه پایدار شهری مفاهیم، دیدگاه 

 ؛ها و راهکارهای هوشمندسازی شهری ارائه طرح 

 ؛در شهر همدان یبا طراح یحوزه ها یخاص برا یو معمار یضوابط شهرساز یبند تیاولو 

 ؛یپدافند یروش ها یبند تیولوا 

 ؛شهری بحران تیریمد عوامل کلیدی موثر در یبند تیولورزیابی و اا 

 ؛در شهر یتاب آور یاولوبت بند 

 ؛شهر همدان )با رعایت اولویت مناطق حاشیه( یا هیمناطق حاش یسامانده ارائه طرح 

 ؛محرک توسعه در شهر یپروژه ها فیتعر 

 ؛شهر میدر محدوده و حر یتیفعال یحوزه و کانون ها یابیو مکان  یامکان سنج 

 ؛شهر یآت داریدر توسعه پا یریمعمارانه و شهرسازانه همدان به منظور بهره گ یسنت یالگوها یمعاصرساز 



 ؛هر همدانمستمر ضوابط معمارانه و شهرسازانه ش راتییحقوق مترتب بر تغ یبررس 

 ؛یشهر یپروژه ها یاقتصاد یابیارز 

 نظام( انتقال حق توسعه یالگو یساز ادهیپ یامکان سنج( (TDR) ؛همدان یتوسعه شهر یطرح ها یریتحقق پذ شیبه منظور افزا 

 ؛یارزشمند شهر دیجد ینشانه ها یابیبا هدف مکان  یشهر ینمادها و نشانه ها یطرح جامع موضوع 

 الگوهای ارائه و …کاروان و  ون،هتلیمانند هتل،هتل آپارتمان،هتل پانس یموقت گردشگر یاقامت یالگوها یابیو مکان  یامکان سنج 

 .متنوع یمعمار

 

 :کمیته فناوری

 ی: شهرداریاطالعات و ارتباطات؛ )مطالعه مورد یبا استفاده از فناور یشهر تیریخدمات در حوزه مد یسپار برون یالگوها ییشناسا 

 ن(؛همدا

 ؛همدان یشهردار یتخصص یافزار نرم یها سامانه نیتوسعه و تأم یها یاستراتژ یابیرزا 

 ؛شهر همدان یدر توسعه شهر هوشمند: مطالعه مورد ییاجرا یها دستگاه یمشارکت یالگوها ییشناسا 

 ؛یشهر یتالیجید یها نقشه یروزرسان و به دیمختلف تول یها روش سهیمقا 

 ؛اطالعات و استخراج چارچوب مناسب یقرارداد مشارکت در حوزه فناور یها الگوها و مدل نییو تب یبررس 

 ؛اطالعات یفناور یها در مشارکت یریپذ هیو سرما یگذار هیسرما یو حسابرس یحسابدار یها ها و مدل روش نییو تب یبررس 

 ؛اطالعات یآبونمان در خدمات فناور افتیپرداخت و در نییو تب یبررس 

 یدر حوزه فناور یریپذ هیجهت ورود به بازار سرما ازاتیها و امت فرصت ها، ییبر دارا یگذار ارزش نامه وهیشها و ارائه  روش یبررس 

 ؛اطالعات

 ؛یوکار شهردار محور در کسب یفناور یندهایفرآ تیامن یبررس 

 ؛کیارائه خدمات الکترون یمشارکت مردم در استفاده از ساختارها شیو افزا قیتشو یراهکارها 

 ؛همدان یها در شهردار داده لیمرکز تحل یو ارائه مدل راه انداز یبررس 

 از اتفاقات مشابه با استفاده از  یریبه منظور جلوگ ییو ارائه راهبردها یشهر تیریکرونا در مد یماریب وعیاز ش یناش یها خسارت یبررس

 ؛اطالعات یفناور

 یها یگذار استیو س ها یریگ میبه منظور استفاده در تصم یاطالعات در خصوص خدمات شهر یآور و ارائه مدل جمع یسنج امکان 

 ی.شهر تیریمد

 

 :کمیته عمران

 الف(: آب

 در شهر همدان آنهااز یبردار کنترل و بهره ا،یاح یوههایش یموجود و بررس یها لیها و مس قنوات، چشمه یایاح یامکانسنج 

 بر دیبا تأک کشورگسترده در یمصرف آب در همدان با توجه به بروز فاجعه کم آب یساز نهیجهت به یعمل یراهکارها ارائه: 



 شهر همدان؛ یمرز یها حفظ آب رودخانه یروشها یطراح  1

 ؛یمختلف شهر یقنوات در بخشها یبازساز  2

 ما؛یصدا و س قیاز آب از طر نهیاستفاده به یارائه راهبردها  3

 ؛(آب بر کم)دارند یبه آب کمتر ازیکه ن یاهیگ یها استفاده از گونه   4

 د؛یجد یمنابع آب افتنی   5

 کم آب و گرم فصلهای در استفاده جهتها رواناب و آب رودخانه یآور و جمع رهیدو منظوره جهت ذخ ینیرزمیز یسازهها و تونلها یطراح  6

 :ستیز طیمحب( 

 ؛ ها )مشابه شهر کرمانشاه( زباله افتیشهر همدان با تمرکز بر باز یدفن زباله ها تیسا یطراح 

 ؛و . درهیسد اکباتان و ارتفاعات اطراف ح هیحاش ن،یویمنطقه د ستیز طیدر جهت حفظ مح یحقوق شهروند یراهبردها ارائه.. 

 ؛محدود و استفاده در ساعات محدود یها محله به مساحت یها پارک یطراح 

 ؛در شهر بیو در حال تخر یمتول رها شده، بدون یها به باغ یدگیراهکار جهت رس ارائه 

 ؛در شهر یبرق یخودروها ینیگزیجا یسنج امکان  

 در روز  رانیمد یاستفاده از خودرو برا تیشهر )ممنوع یتنفس ستمیروز با دوچرخه در شهر همدان بر س کی یاجرا ریتأث یبررس

  ؛مشخص(

 تنگ شهر یها قواره در کوچه یبلندمرتبه ب یها ساخت ساختمان تیممنوع قیهوا در مناطق مختلف از طر یها تونل جادیا یراهکارها. 

 :افتیو باز یبتن، مواد و مصالح عمران آسفالت،ج( 

 آن با  تیفیبهبود ک نینو یها وهیارائه ش نیو همچن یو نگهدار ریحمل، پخش و تعم د،یتول یها مشکالت آسفالت معابر در بخش یبررس

 ؛شهر همدان کیتراف تیو وضع میاقل ،یطیمح طیتوجه به شرا

 ؛شهر همدان کیتراف تیو وضع میاقل ،یطیمح طیآسفالت با توجه به شرا نیگزیجا نیاستفاده از مصالح نو یسنج امکان 

 ؛شهر همدان میاقل ،یطیمح طیبا توجه به شرا ها یساز آسفالت و بتن متخلخل در محوطه نیگزیجا یسنج امکان 

 ؛در شهر همدان یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یعمران دگاهیمواد و مصالح از د افتیباز یسنج امکان 

 ؛در شهر همدان یمعمول یها بتن یجا به ژهیو یها بتن یریکارگ به یو اقتصاد یفن یابیارز 

 یا  دانه سنگ یبند سرد، استخوان یها استفاده از انواع آسفالت یو اقتصاد یفن یابیارز (SMA) ؛در شهر همدان یو حفاظت یو سطح 

 در شهر همدان یآسفالت یها در بتن یرطوبت یها انیدوام و کاهش ز شیافزا ت،یفیارتقا ک یراهکارها. 

 ی:بحران و سوانح عمران تیریمدد( 

 در شهر همدان یعمران شهر یها پروژه یها تیاز فعال یو کاهش سوانح ناش یریشگیپ نینو یها وهیش. 

 :ساخت یو مهندس تیریمدو( 

 ؛در شهر همدان یعمران شهر یها پروژه یابیکنترل، نظارت و ارز سک،یر تیریمد یها وهیمنابع، مخاطرات و ش ییشناسا 

 ؛در شهر همدان داریوساز با توسعه پا و صنعت ساخت یعمران شهر یها انطباق پروژه یراهکارها 

 وساز در  و صنعت ساخت یعمران شهر یها پروژه یندهایآکردن فر نهیبه یدر راستا ییاجرا اتیو عمل ینگهدار ر،یتعم نینو یها وهیش

 ؛شهر همدان



 ؛همدان یدر شهردار یعمران شهر یها در انجام پروژه یمشارکت بخش خصوص شیافزا یراهکارها 

 ؛همدان یشهردار یعمران شهر یها وسازها و پروژه در ساخت یکاهش مصرف انرژ یراهکارها یبررس 

 مصرف آب هستند نهیکه اجراکننده طرح به یدر مناطق یشهردار انریمد یقیطرح تشو ارائه. 

 

 کمیته گردشگری:

 ؛نامه گنج تا آباد عباس رودخانه یگردشگر محور طرح یاجرا 

 ؛همدان یگردشگر یفرهنگ و یخیتار محور طرح یاجرا 

 ؛همدان یشهر برند مطالعه 

 ؛شبانه یگردشگر پروژه یریگیپ 

 ؛یساز المان یراهبرد طرح 

 ؛(هتل کیبوت و یگرد بوم یها خانه احداث) یقیتشو هایاستیس نیتدو 

 ؛یگردشگر رکود از خروج حهیال یریگیپ 

 ؛اکباتان یهکتار 25۲ پارک و تیوال بوستان یها یکاربر مجدد مطالعه 

 ؛نیازسنجی و امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه در همدان 

 ؛یگردشگر دیجد خدمات و محصوالت توسعه کردیرو با  همدان شهر یگردشگر توسعه یراهبرد برنامه طرح 

 ؛آنها ییشناسا و سالمت یگردشگر توسعه یراهبرد برنامه 

 ؛یگردشگر رسانخدمات مراکز یبند رتبه 

 ؛ارزانفود دره و اکباتان سد یفرهنگ و یعیطب - یخیتار محور یگردشگر یها تیقابل و ها رساختیز یبررس 

 ؛یگردشگر یکردهایرو با همدان یشهر یها المان یبررس و یبازنگر 

  شناسایی و تبیین زیرساختهای گردشگری در بافت تاریخی شهر همدان؛ 

 ارائه طرح گردشگری هوشمند شهری در همدان؛ 

 امکان سنجی ایجاد دهکده ورزشی در همدان؛ 

 ؛تهیکم یتخصص حوزه در( ها ییزدا مانع و ها یبانیپشت د،یتول) 14۲۲ سال شعار یاتیعمل یراهکارها شنهادیپ و یبررس 

 ؛(تهیکم یتخصص حوزه در یشهر تیریمد بر کرونا آثار یبررس) کرونا و یگردشگر 

 ؛یمجاز یگردشگر 

  ؛همدان شهر یخیتار بافت در  یگردشگرارائه راهکارهای ارتقاء جذابیت 

 ؛(یگرد عتیطب) همدان عتیطب و یگردشگر 

  ؛یورزش یگردشگرتهیه و تدوین طرح 

 ؛یشهر یگردشگر یزیر برنامه جامع طرح نیتدو و یبررس 

 ؛و تبیین خدمات و ظرفیت گردشگری شهر همدان ییشناسا طرح 

 ؛یشهر یگردشگر اطلس هیته 

 ؛یگردشگر حوزه در یگذار هیسرما جامع یها بسته نیتدو و هیته 

 ؛یعیطب و یفرهنگ یخیتار یها ارزش واجد یشهر یفضاها و هیابن یایاح 



 ؛همدان شهر یاجتماع و یفرهنگ ناملموس راثیم ایاح 

 ؛همدان شهر یگردشگر جامع سامانه یطراح و هوشمند یگردشگر توسعه 

 ؛یمردم مشارکت با یگردشگر یها فرصت دیتول جهت ییراهکارها رائها 

 ؛همدان شهر یگردشگر یدهایتهد و ها فرصت ها ضعف و ها قوت مطالعه 

 

  

 کمیته اقتصاد:

 سنتر تاید های¬تیظرف بر هیتک با یشهر تیریمد هاینشیکیاپل سنجی امکان و کار و کسب مدل یطراح همدان؛ شهر یساز هوشمند 

 ؛همدان

 تفکر کردیرو با استان یگذار هیسرما بزرگ یها پروژه یبرخ انسداد و نفع یذ قدرتمند یها گروه یبرخ مخالفت لیدال یکاو عُمق 

 ؛یارزش

 راثیم یهمکار با) یگردشگر بوم ستیز یارتقا یراهکارها نییتع و شهر از خروج هنگام همدان گردشگران تیرضا شیمایپ 

 ؛(یفرهنگ

 با) سالمت یگردشگر بوم ستیز یارتقا یراهکارها نییتع و شهر از خروج هنگام همدان سالمت گردشگران تیرضا شیمایپ 

 ؛(یپزشک علوم دانشگاه یهمکار

 یزیر بودجه استقرار جهت یکاربرد و گام به گام مدل ارائه و همدان یشهردار عملکرد یابیارز و یزیر بودجه ستمیس یابی عارضه 

 ؛عملکرد بر یمبتن

 فاصله حفظ جهت یعمل یراهکارها ارائه و( نیچ یشهرها از یاریبس همانند) کرونا دوران در شرویپ یشهر یاقتصادها یبرخ یابیتراز 

 ؛همدان در( یگردشگر و اصناف) اقتصاد چرخ چرخش و یاجتماع یگذار

 ؛یمقاومت اقتصاد یرهنمودها پرتو در( یشهر اقتصاد حوزه بر دیتأک با) یشهر یآور تاب لیتحل و یواکاو 

 ؛تالیجید تحول یسو و سمت به همدان یسنت یکارها و کسب بیترغ یراستا در ییراهکارها ارائه و یبررس 

 اشتراک اقتصاد یسنج تیظرف(ی Sharing Economyدر شهر همدان )؛ 

 یجمع یمال نیتأم یراستا در ییراهکارها ارائهCrowdfunding)  )؛همدان شهر یها یگذار هیسرما در 

 ؛همدان شهر هیپا ریغ از هیپا اقتصاد مطالعه و ییشناسا 

 ؛همدان شهر داریپا یدرآمدها و یمال منظر از یشهر یآور تاب مطالعه 

 ؛لوتیپا بصورت یانتفاع یها پروژه فیتعر و یمشارکت و یگذار هیسرما یها پروژه یرو شیپ یها چالش و موانع مطالعه 

 ؛اقتصاد یرسم ریغ بخش تیظرف به توجه ضرورت و همدان شهر سطح در دستفروشان یسامانده 

 یتهایمامور احصا جهت(  بوده پرچالش البته و شده هیته رایاخ که یجامع طرح)شهر تیریمد سند نیمهمتر از تیوضع نیآخر یریگیپ 

 ؛کند یانیشا کمک تهیکم یحرکت یرهایمس یجهتده به تواند یم که شهر یگذار هیسرما و یگردشگر و یابیبازار و اقتصاد حوزه

 را مرحله هر در شهر یها یگذار هیسرما بحث در موجود موانع تواند یم که شهر یگذار هیسرما اطلس سند تیوضع نیخرآ یریگیپ 

 ؛داد انجام را ها ییزدا مانع  جهت الزم اقدامات آن بواسطه بتوان و کرده ییشناسا

 ؛شهر به مرتبط یعموم بودجه برنامه نیتدو در شهروندان یعموم یسنج نظر 

 ؛تحلیل وضعیت مبلمان شهری همدان 



 ارائه طرح مبلمان چند کاربری جهت بهینه سازی اقتصادی و رفاهی در مبلمان شهری؛ 

 ؛شهروندان یروانشناخت تیاولو گرفتن نظر در با یا محله یها پارک احداث 

 ؛ها پروژه بودن محور محله 

 ؛شهرها یورود یمباد در سبز کمربند احداث 

 ؛یشهردار یمشارکت یها پروژه یرو شیپ یها چالش و موانع بررسی 

 ؛یشهردار یگذار هیسرما یها پروژه یرو شیپ یها چالش و موانع بررسی 

 ؛فرهنگ و اقتصاد سم،یتور صنعت: هیپا ریغ از هیپا اقتصاد ییشناسا 

 ؛یمحل اقتصاد توسعه حوزه به ها یشهردار ورود 

 با همکاری سازمان  یمحل اقتصاد توسعه یگذار استیس و یزیر برنامه حوزه به ورود یبرا الزم ینهاد یکارها و ساز ینیب شیپ(

 ؛ها( شهرداری و دهیاری

 یگذار هیسرما طرح CIP  ، ؛ یگذار هیسرما یها پروژه یزیر برنامه در یاتیعمل بودجه بعد و یاتیعمل برنامه 

 ؛یمحل اقتصاد در ییزا تحول 

 ؛یاقتصاد یها تیفعال نوع نیا به یرسم یها جنبه دنیبخش و یاختصاص یها بازارچه جادیا 

 ؛یخصوص بخش تیریمد یباال تیظرف از استفاده 

 ؛یخصوص بخش مشارکت قیطر از دیجد یها یتکنولوژ از نهیبه استفاده 

 ؛بخش نیا یمال منابع از یعیوس دامنه یسازمانده و حصول نهیزم در یخصوص بخش اتیتجرب از یبرخوردار 

 ؛گر توسعه و نیکارافر یخصوص بخش قیتشو 

 ؛ها تیمحدود و امکانات به توجه با یگذار هیسرما جذب یبرا یشهردار یها ینواور و ابتکارات 

 ؛گذار هیسرما جذب و یگردشگر یباال تیظرف با ییروستا و یشهر مناطق لیتحل و ییشناسا جهت یقاتیتحق میت جادیا 

 ؛ها پروژه و ها طرح یاجتماع راتیتاث یابیرزا 

 ؛(یمال نیتام نینو یها روش از استفاده)یمال نیتام جهت هیسرما بازار یابزارها از یشهردار استفاده 

  ؛یشهردار داریپا یدرامدهاارائه سازوکارها و راهکارهای افزایش 

 ییاجرا یها یاستراتژ نیتدو جهت یشهردار یاستگذاریس در یشهر اقتصاد فعاالن یاتیعمل و یفکر مشارکت یبرا یساز نهیزم 

 ؛اقتصاد

 ؛شهر ییفضا-یاقتصاد یزیر برنامه هدف با شرفتهیپ خدمات و یشرکت اطالعات جامع بانک جادیا 

 ؛یشرکت یها تیفعال مقررات و یقانون کیبورکرات موانع کاهش جامع برنامه نیتدو 

 ؛همدان شهر یاقتصاد کیاستراتژ مناطق بر دیتاک با یفرامل ییاجرا یاستراتژ نیتدو 

 ؛منطقه یشهردار با یونداقتصادیپ لیتسه جامع یاستراتژ نیتدو 

 ؛ییفضا-یاقتصاد یها استیس یساز کپارچهی یراهبرد برنامه نیتدو 

 ؛و سیاستهای توسعه اقتصادی شهر همدانها  تدوین و اولویت بندی برنامه  

 ؛تهیکم یتخصص حوزه در( ها ییزدا مانع و ها یبانیپشت د،یتول) 14۲۲ سال شعار یاتیعمل یراهکارها شنهادیپ و یبررس 

 ؛(تهیکم یتخصص حوزه در یشهر تیریمد بر کرونا آثار یبررس) کرونا و یشهر اقتصاد 

 ؛همدان در یگذار هیسرما یها چالش و موانع یبررس 

 ؛یگردشگر اقتصاد هیپا بر یخیتار بافت حفظ یسنج امکان 

 ؛های محلی در توسعه گردشگری نقش بازارچه 



 های محلی در تحقق اقتصاد مقاومتی؛ نقش بازارچه 

 ؛سنجی ایجاد شهرک هوشمند اداری نیازسنجی و امکان 

 ؛ورزشی کمپ و هکدهدسنجی ایجاد و ساخت  نیازسنجی و امکان 

 ؛فنی و مشاغل مزاحم شهری مشاغل شهرکسنجی احداث  امکان 

 ؛ارائه طرح ایجاد مراکز خرید چندمنظوره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی؛ 

  ؛و راهکارهای نوین کشت این نوع گیاهان دارویی اهانیگ دهکدهارائه طرح ایجاد 

 ؛یساز مرتبه بلند یها پهنه ساختمانی یها نخاله پردازش 

 یبرا یمال منابع نیتام و یگذار هیسرما یراستا در مقررات و نیقوان از یریگ بهره یها راهکار ییشناسا و نیقوان یبند طبقه و حیتنق 

 ؛همدان یشهردار

 ؛یمال نیتام نینو یابزارها بر تمرکز با یشهردار داریپا یمال منابع یالگوها ییشناسا 

 ؛یشهر عوارض موقع به اخذ یراستا در یاجتماع یابیبازار یندیفرا مدل ارائه 

 ؛یشهر یها پروژه در یگذار هیسرما و مشارکت موانع ییشناسا 

 ؛(شهر در یگذار هیسرما عملکرد در بهبود و ارتقا ، یمال موارد شامل)یگذار هیسرما یقیتشو نامه نظام نییتب و نیتدو 

 ؛یشهر یها پروژه در یگذار هیسرما و مشارکت حوزه یها مشوق ییشناسا 

 ؛(اقدام تا ییشناسا) همدان یشهردار در گذار هیسرما جذب یندیفرآ مدل ارائه 

 یعمران یشهرساز حوزه در یشهردار یها حوزه در یشهر خدمات شده تمام متیق یخارج و یداخل یقیتطب سهیمقا و لیتحل سنجش 

 ؛مناسب یاقتصاد یراهکارها ارائه...  و نقل و حمل

 یمصنوع هوش همچون) ها داده یگذار اشتراک و یبردار بهره و تیریمد با موثر یریگ میتصم و تیشفاف شیافزا یالگوها نییتب 

 ؛یشهردار در ییپاسخگو تیمسئول و یگر گزارش تیشفاف در یتعهد یحسابدار یمبنا یسودمند یبررس (یتجار هوش

 در ثبات عدم و یاسیس یاقتصاد یها سکیر پوشش یراستا در یگذار هیسرما یها پروژه در ازین مورد نیتضام یمدلها ییشناسا 

 ؛یشهردار رانیمد یها میتصم

 ؛یشهردار یدرآمدها وصول یها ندیفرا یساز هوشمند یها کار و ساز نییتب 

 ؛همدان یشهردار در انضباط بهبود در موثر یراهکارها ییشناسا 

 ؛یگذار هیسرما و اقتصاد حوزه در همدان یشهردار مسائل و ها چالش ییشناسا 

 ؛همدان شهر یاقتصاد یها تیظرف و ها فرصت از یبردار بهره جهت یمعرف و ییساشنا 

 ؛همدان یشهر یها پروژه یمال نیتأم جهت در خرد یها هیسرما از استفاده مدل یاعتبارسنج یطراح 

 یشهر یها پروژه کالن یاجتماع و یاقتصاد یابیارز. 

 

 کمیته ارزیابی:

 ها و مانع زدایی ها( در حوزه تخصصی کمیته؛ )تولید، پشتیبانی 14۲۲ بررسی و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی شعار سال 

 بررسی آثار کرونا بر مدیریت شهری در حوزه تخصصی کمیته؛ 

 های مختلف شهرداری؛ بندی حوزه بررسی چگونگی بودجه 

 ارزیابی بودجه در پایان هر سال مالی )تفریغ بودجه(؛ 



 های تخصصی؛ ل شهرداری در حوزهبررسی چگونگی ارزیابی عملکرد مدیران و پرسن 

 بررسی چارت مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر و امکان سنجی تقویت ساختار سازمانی مرکز مطالعات؛ 

 آسیب شناسی وضعیت موجود سرمایه انسانی شهرداری همدان؛ 

 تفریغ بودجه سال جاری کمیته؛ 

  همراه با تحلیل کارشناسی جهت ارائه به شورای اسالمی شهر.ارائه نظر کارشناسی در خصوص بودجه بندی سال آتی 

 

 کمیته فرهنگی:

 ی؛شهر درون موقت یاقامتگاهها یسامانده یراهها یبررس 

 زانیم بر دیتأک با شهر یشورا و یشهردار یها یزیر وبرنامه بااقدامات شهروندان یفرهنگ یاجتماع یازهاین انطباق زانیم یبررس 

 ی؛تمندیرضا جادیا و یمدار قانون ،ییپاسخگو

 ؛...( و یصوت و ینور یها یآلودگ) شهروندان آرامش یها چالش یبررس 

 ؛همدان شهر در یعیتوز یعدالت یب در مختلف یرانتها نقش یبررس 

 بانوان، ورزش،: )مختلف یها حوزه در شهروندان یفکر یها هیسرما یارتقا در یشهروند یها آموزش یشناس بیآس و یازسنجین 

 ؛..(یاجتماع نشاط خانواده،

 ی؛همدان شهروندان یاجتماع نشاط و یاجتماع هیسرما یارتقا یراهکارها یبررس 

 و یادار فساد  کاهش جهت در همدان مناطق یها یشهردار در یادار امور یساز هوشمند و کیالکترون دولت یساز ادهیپ موانع یبررس 

  ی؛حضور مراجعات

 ی؛همدان شهروندان یعموم فرهنگ بر کرونا ریتاث 

 ؛مردم و یشهر  رانیمد دگاهید از مطلوب شهر یها شاخص یقیتطب مطالعه  

 ی؛حیتفر و یهنر ،یفرهنگ مراکز و فضاها جمله از یشهر امور در شهروندان مشارکت شیافزا یفرهنگ - یاجتماع یراهکارها 

 یشهر نگیبرند یسنج امکان (City Branding ) آن یراهکارها و همدان در.  

 

 کمیته حقوقی:

 الف( حقوق عمومی: 

 و...(77، ماده 1۲۲ینظام حاکم بر رسیدگی، در مراجع شبه قضایی شهرداری، )کمیسیون ماده  ، 

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

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

 ها؛ بر معامالت شهرداری نظام حقوقی حاکم 

  بررسی قابلیت ارجاع اختالفات و توافقات شهرداری به داوری؛ 

 های تملک شهرداری؛ نظام حقوقی حاکم بر طرح 

 نظام حقوقی مطلوب حاکم بر واحد اجرائیات شهرداری 



 ؛1۲1ی شناسی قانون شهرداری با تأکید بر ماده آسیب 

 ها و نظارت بر آنها؛ها و مؤسسات وابسته به شهرداریرداریهای وابسته به شهماهیت حقوقی سازمان 

 تفکیک اموال دولتی از اموال عمومی؛ 

 ها؛نظام حقوقی حاکم بر استخدام در شهرداری 

 آیین دادرسی مراجع اداری شهرداری؛ 

 ها. حقوق شهروندی در نظام اداری شهرداری 

 ب( حقوق خصوصی: 

  ی مدیریت شهری؛ حوزهمبانی، اصول و ابعاد مسئولیت مدنی در 

  تحلیل قراردادهای خصوصی و توافق بر خالف مقررات شهرداری؛ 

 های اجرایی در مفاهیم ها؛ ) بررسی بن بستضرورت تحول مفاهیم سنتی حقوق خصوصی )مالکیت، مال، تعهد(، در حقوق شهرداری

  ؛سنتی(

 های وابسته به شهرداری؛  بری شرکتی، در شرکتاصول راه 

  ها به امور تجاری؛سنجی حقوقی تصدی شهرداریامکان 

 های شهرداری در پرتو حقوق اقتصادی؛تحلیل فعالیت 

 شهرداری؛ اجرائیات بر حاکم حقوقی نظام تحلیل و تجزیه 

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

 ر رویه قضایی.میراث و شهرداری با تاکید ب -مخابراتی -ها حریم رودخانه 

 ج( حقوق کیفری: 

 حقوق کیفریِ محیط زیست و شهرداری؛ 

  نقش شهرداری در پیشگیری از جرم؛ 

 شهرداری و حمایت کیفری از حقوق شهروندی؛ 

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

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

 .جایگاه جهل در مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 

 های حوزه حقوقی مرکز مطالعات: د( اولویت

  کمیته؛ها( در حوزه تخصصی  زدایی ها و مانع )تولید، پشتیبانی 14۲۲بررسی و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی شعار سال 

 بررسی آثار کرونا بر مدیریت شهری در حوزه تخصصی کمیته؛ 

 ( بررسی موارد حقوقی در خصوص موضوع حق انتقال توسعهTDR؛) 

 ارائه راهکارهای قانونی و حقوقی برای ساخت و ساز در باغات محدوده و حریم.    بررسی و 

 

 



:آموزشکمیته   

  ؛استراتژیک شهرداری همدان و ارائه راهکارهای بهبودبررسی اثربخشی و آسیب شناسی نظام مدیریت 

 ؛بررسی اثربخشی و آسیب شناسی نظام بودجه ریزی شهرداری همدان و ارائه راهکارهای بهبود 

 ؛بررسی اثربخشی و آسیب شناسی نظام مدیریت دانش شهرداری همدان و ارائه راهکارهای بهبود 

  مرکز مطالعات در امور پژوهش شهرداری همدان و شورای شهر همدان و ارائه بررسی اثربخشی و آسیب شناسی جایگاه سازمانی

 ؛راهکارهای بهبود

 ؛طراحی و اعتباریابی آموزش های شهروندی برای شهروندان شهر همدان 

 ؛راهکارهای استفاده از فضای مجازی برای آموزش های شهروندی  

 ؛ارکنان شهرداریشناسایی راهبردهای موثر آموزش مجازی در ارتقاء عملکرد ک  

  ؛یا عملکرد ( منابع انسانی(بررسی ویژگی ها و مولفه های سیستم های پشتیبان عملکرد در راستای افزایش بهره وری  

 ؛و ارائه راهکارهای بهبود آن بررسی عوامل و موانع موثر بر اثربخشی آموزش های شهروندی 

 منابع بهبود جامع مدیریت طرح راهکارهای ارایه و همدان شهرداری مختلف های سمت در افراد )عمودی و افقی( شناسی آسیب 

 انسانی؛

 اداری؛ و مالی تخلفات از پیشگیری بر مؤثر عوامل شناسایی بر تأکید با اداری سالمت ارتقای راهکارهای 

 فراابتکاری.های  الگوریتم از استفاده با زمان و مسافت کاهش جهت زباله حمل آالت ماشین مسیرهای بهینه سازی 

 

 کمیته حمل و نقل:

 الف( اولویتهای حوزه حمل و نقل و ترافیک مرکز مطالعات:

 کمیته؛ حوزه تخصصی در  )ها زدایی مانع و پشتیبانی ها تولید،( 14۲۲سال  شعار عملیاتی راهکارهای پیشنهاد و بررسی 

 ؛کمیته تخصصی حوزه در شهری مدیریت بر کرونا آثار بررسی 

 پروژه ها؛ ترافیکی سنجی عارضه طالعاتم 

 و اکباتان سد حیدره، گنجنامه،( گردشگری محورهای نقلی و حمل مباحث و ها چالش بررسی…) 

 :کیتراف در یمنیاب( 

 همدان؛ شهر محدوده معابر در زیخ حادثه نقاط یبند تیاولو و ییشناسا 

 همدان؛ یشهر درون معابر در تصادفات مدل یطراح 

 ز؛یخ حادثه یها مکان به توجه با اورژانس یها ستگاهیا یابی مکان 

 یکیتراف رفتار و فرهنگ ارتقا ریتأث یبررس و آن کاهش یراهکارها و تصادفات جادیا یانسان عوامل ییشناسا رانندگان، رفتار مطالعه 

 ونقل؛ حمل یساز روان و بهبود در

 ؛تصادفات کاهش در ادهیپ عابر یها پل احداث یبند تیاولو و یابی مکان مؤثر، یارهایمع ییشناسا 

 ؛یکیتراف سوانح زمان مدت برحسب ریتأخ مدل جادیا 

 همدان؛ شهر ی محدوده معابر در زیخ حادثه نقاط نییتع 



 مناسب؛ راهکار ارائه و تصادفات علل یابیارز 

 ادارات و دانشگاه مدارس، سیسرو یسامانده یها طرح یساز نهیبه و یبررس. 

 :نیتأم رهیزنج و کیلجستج(  

 آن؛ بهبود راهکار ارائه و همدان شهر در کاال و خدمات ارائه عیتوز ستمیس یابیارز 

 همدان؛ شهر یگردشگر یرهایمس جادیا یسنج امکان 

 ؛یشهر خدمات هینقل لیوسا یابی مکان و یابیریمس مدل ارائه 

 رعامل؛یغ پدافند کردیرو با همدان شهر ونقل حمل شبکه یطراح 

 خطرناک؛ و خاص یکاالها حمل یابیریمس یزمان مدل ارائه 

 آن تیریمد و یسامانده جهت در الگو ارائه و یانقالب و یمذهب ،یمل یها مناسبت یبرگزار ریتأث یکیتراف لیتحل. 

 :یعموم ونقل حملد(  

 همدان؛ شهر یعموم ونقل حمل خطوط یمبنا بر سوار پارک و انهیپا ییجانما و یسنج امکان 

 همدان؛ شهر در آن یتقاضا و عرضه کننده نییتع عوامل و ییروستا ونقل حمل یقیتطب مطالعه 

 ؛یسوار دوچرخه یرهایمس یابی مکان و یسنج امکان 

 همدان؛ شهر ییفضا ساختار اساس بر کپارچهی یعموم ونقل حمل شبکه یطراح 

 ؛یعموم ونقل حمل سهم شیافزا در یبیترک و کپارچهی ونقل حمل ستمیس یساز ادهیپ اثرات لیتحل 

 همدان؛ شهر یعموم ونقل حمل یها سامانه از استفاده به شهروندان بیترغ یراهکارها ارائه 

 شهر یبرا نهیبه یالگو ارائه و معلول و ناتوان افراد یبرا یعموم نقل. و حمل یها سامانه یساز مناسب مختلف یها روش یابیارز 

 همدان؛

 همدان؛ شهر در معلول و ناتوان افراد رفتار درنظرگرفتن با یعموم ونقل حمل صیتخص مدل ارائه 

 همدان؛ شهر در تندرو اتوبوس ستمیس نقش و عملکرد یساز نهیبه و یابیارز 

 روز؛ مختلف ساعات در یران اتوبوس خطوط شبکه به اتوبوس ناوگان صیتخص یساز نهیبه و یابیارز 

 ؛یران اتوبوس ستمیس در یور بهره شیافزا و ها نهیهز کاهش یساز نهیبه و یابیارز 

 همدان؛ شهر سطح در یران یتاکس ناوگان اندازه نییتع و ها ستگاهیا خطوط، شبکه یطراح 

 یهمگان ونقل حمل بر یمبتن توسعه در مؤثر یها شاخص یبند تیاولو و ییشناسا TOD))؛ 

 ؛یشهر یها راه شبکه بر یران اتوبوس خطوط راتیتأث یابیارز 

 اده؛یپ یسفرها انجام در موجود موانع و شهروندان لیتما زانیم یبررس 

 ؛یشهر معابر در تندرو اتوبوس خطوط یسنج اثر 

 ران؛یتاکس خطوط ارتقا و بهبود یها روش یبررس و عملکرد یابیارز 

 ؛یمرکز نگیر بر هیتک با یشهر درون معابر در کاال و بار ونقل حمل سامانه ارتقا و بهبود یها روش یبررس 

 همدان شهر در آن یتقاضا و عرضه کننده نییتع عوامل و ییروستا ونقل حمل شناخت. 

 



 

 :هوشمند ونقل حمل و(  

 همدان؛ یشهر ونقل حمل ستمیس در هوشمند ونقل حمل یفناور از استفاده ریتأث یبررس 

 ؛یعموم ونقل حمل ستمیس یها سامانه از استفاده با سفر اطالعات یآور جمع یراهکارها ارائه 

 ونقل؛ حمل و کیتراف هوشمند کنترل نهیزم در نینو یها یفناور یقیتطب یبررس 

 همدان؛ شهر یبرا ونقل حمل هوشمند یها سامانه یساز کپارچهی جهت یکاربرد مدل و یمعمار ارائه 

 ها؛ تقاطع در شمار معکوس یتابلوها اثر لیتحل و یا سهیمقا یابیارز 

 همدان شهر کیتراف و ونقل حمل جامع طرح مقصد -مبدأ سیماتر کردن بهنگام جهت کیتراف یها شمارنده یابی مکان. 

 :ونقل حمل اقتصاد ی(

 همدان؛ شهر یعموم ونقل حمل ستمیس در موجود یها تیفعال یسپار برون یها مدل نییتع 

 ؛یعموم ونقل حمل خدمات انواع یگذار متیق مدل نیتدو 

 مصرف؛ یالگو تیریمد منظور به یعموم ونقل حمل از استفاده بازدارنده و یقیتشو نیقوان و ها طرح مطالعه 

 ؛یشهر درون ونقل حمل یساز نهیبه یراستا در یعموم و یشخص یخودرو با سفر یتقاضا کننده نییتع عوامل 

 ها؛ نهیهز نیا کردن نهیکم یبرا ییراهکارها ارائه و همدان در تصادفات از آمده وجود به یها بندان راه از یناش ریتأخ نهیهز برآورد 

 یعموم ونقل حمل یها سامانه مختلف یها مدل سهم رییتغ بر سفر نهیهز رییتغ یابیارز. 

 :کیتراف تیریمدن(   

 شهروندان؛ مختلف سطوح یبرا یرانندگ و ییراهنما نیقوان آموزش یالگو یطراح 

 همدان؛ شهر در یکیتراف واحد تیریمد جادیا یراستا در یشنهادیپ نیقوان نیتدو 

 شهر؛ کیپرتراف و یمرکز معابر شبکه در نیسرنش تک یخودروها سهم کاهش خصوص در مناسب راهکار ارائه و یبررس 

 همدان؛ شهر یعموم ونقل حمل ستمیس درنظرگرفتن با یشهر خدمات ارائه یها محل یابی مکان 

 مختلف یکشورها اتیتجرب به توجه با کپارچهی ساختار یشنهادهایپ و یشهر ونقل حمل انیمتصد نیب روابط قوت و ضعف نقاط لیتحل 

 ران؛یا طیشرا و

 همدان؛ شهر در یکیتراف واحد تیریمد جادیا یراستا در یشنهادیپ نیقوان نیدوت 

 شهر یکیتراف واحد تیریمد تحقق یسنج مکانا. 

 :معابر شبکه و ها رساختیز تیریمدم(   

 ک؛یتراف ونقل حمل جامع طرح اساس بر سطح هم ریغ تقاطع به لیتبد یبرا همدان شهر در موجود یها تقاطع یبند تیاولو 

 ؛یشهر معابر در ییاجرا اتیعمل انجام زمان در کیتراف تیریمد یراهکارها ارائه و ها دستورالعمل و ضوابط یبررس 

 فرادست؛ یها طرح اساس بر همدان شهر یبرا ها نگیپارک احداث یها طرح یبند تیاولو و یابی مکان 

 همدان؛ شهر معابر یبرا نگیپارک تیریمد یها روش ارائه 

 فرادست یها طرح گرفتن نظر در با کیتراف یساز روان منظور به معابر توسعه یبند تیاولو و یبررس. 



 :ونقل حمل در تقاضا تیریمدط( 

 همدان؛ شهر در یبیترک و منفرد صورت به گوناگون یها یکاربر سفر دیتول یکیتراف اثرات یبررس 

 همدان؛ شهر در سفر یتقاضا بر کیتراف تیمحدود یها طرح یاجرا راتیتأث یبررس 

 سفر یتقاضا تیریمد منظور به یعموم ونقل حمل از استفاده بازدارنده و یقیتشو یها طرح مطالعه و یبررس. 

 

 کمیته خدمات شهری:

 خدمات شهریالف(  

 ؛تهیکم یتخصص حوزه در (ها ییزدا مانع و های بانیپشت د،یتول) 14۲۲ سال شعار یاتیعمل یراهکارها شنهادیپ و یبررس 

 بررسی و ارائه راهکار آثار کرونا بر ارائه مدیریت خدمات شهری؛ 

 یابی استقرار مراکز خدمات شهری؛ مکان 

  ی؛شهر خدمات حوزه ییاجرا اقدامات یساز استانداردتدوین فرایندها و 

  ؛همدان شهر یشهر خدمات حوزه اقدامات یهوشمندسازامکان سنجی 

 ی؛شهر خدمات حوزه در نینو یراهکارها یریبکارگ یسنج امکان 

 جذب مرحله در یاستاندار پژوهشی شورا یکارشناس تهیکم در حاضر درحال ) همدان شهر صنوف و مشاغل یسامانده جامع مطالعات 

 (؛باشد یم مشاور

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری:ب( 

 ؛و باغات محدوده شهریی شهر سبز یفضا گسترش و حفظ یراهکارها ی و تنظیم سندبررس 

 ؛بررسی آسیب ها و مخاطرات زیست محیطی در محدوده و حریم شهر و ارائه راهکارهای مناسب 

 ؛یشهر دائم یها المان یابی مکاناستقرار  مطالعات طرح 

  ی؛شهر سبز یفضا جامع طرحمطالعه و بازنگری 

 ؛تهیه و تنظیم سند راهبردی سیما و منظر شهری 

 هی فضای سبز شهری؛طرح مدیریت و ساماند 

 بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی و فرهنگ سازی در مدیریت فضای سبز؛ 

 آسیب شناسی و ارزیابی پارک ها و فضاهای سبز شهر همدان از لحاظ اصول ایمنی و ارائه راهکارهای ارتقاء آن؛ 

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

 ؛برگ جهت استفاده در فضاهای سبز شهری برگ و سوزنی بررسی مزایا و معایب استفاده از درختان پهن 

 ؛طرح مطالعاتی جانمایی مناسب فضای سبز در پروژه های عمرانی شهرداری 

 ؛امکان سنجی اجرای برنامه های ویژه در پارک ها و فضای سبز برای فصل زمستان 

 ؛بررسی روش های اجرایی کمربند سبز شهری 

 ساماندهی استقرار و تجمع پرندگان در فضای شهری با تاکید بر تمرکز پرندگان در خیابان بوعلی و باباطاهر. 

 



 :بحران مدیریتج( 

 سیالب؛ سریع هشدار جامع خدمات شرح و نمایی مکان و سنجی امکان 

 آبخیزداری؛ های طرح بر تاکید با همدان شهر در سیالب وقوع از پیشگیری اجرایی های روش بررسی 

 همدان؛ شهری محدوده در طوفان وقوع بندی پهنه 

 همدان شهر خطرپذیری بر تاکید با افزار نرم ترین مناسب انتخاب و بحران مدیریت جامع افزارهای نرم بررسی  

 همدان شهر خیزی سیل بر تاکید با بحران شرایط در امدادرسان و اضطراری های راه بررسی 

 :کشاورزی های فراورده و شهری مشاغل ساماندهی سازماند( 

 همدان؛ شهر صنوف و مشاغل ساماندهی جامع طرح تهیه 

 عملیاتی؛ و اجرایی راهکارهای ارائه و شهری زیست مشکالت کاهنده های اهرم و ابزارها و ها شاخص بررسی 

 :پسماند مدیریتو( 

  افتیباز)و نخاله های ساختمانی در محدوده شهری   شهری، صنعتی، خطرناک پسماند تیریمد در یاجرائ نینو یراهکارهارائه, 

 ؛(ینهائ دفع و لیتبد ،پردازش

  ؛پسماند دفن تیسا در سبک یها کیپالستانتشار ضایعات  و  تیریمدارائه راهکارهای 

  با تاکید بر حمل و نقل؛ پسماند تیریمد در یکاربرد یافزارها نرمامکان سنجی و شناسایی استفاده از 

 راهکارهای استفاده مجدد از آن؛ پسماند و شیرابه تصفیه جامع مطالعات 

 همدان؛ زباله دفن محل شیرابه تصفیه جهت عملیاتی و اجرایی های روش از استفاده سنجی امکان 

 همدان؛ زباله دفن محل تولیدی شیرابه کیفی و کمی بررسی 

 یمنیا خدمات و ینشان آتش سازمانحوزه ی( 

  ؛عملیات روش های بهینه سازی 

 ی.منیا خدمات و ینشان آتش سازمان یها ستگاهیا ییجانما 

 


