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 تهران/1361متولد  :نيبهاره آرو

 (نکيل) رزومه -ت مدرس يدانشگاه ترب یشناسار جامعهياستاد

 

 یانتخابات یهاوعده
 کسال نخست محقق شده است:يوعده آن در  2، (نکيل) یاشهيشتمام يشهردار یوعده انتخابات 4از مجموع 

 ت شورا )+(يوبسا که درک از مصوبات يشهر به هر یشورا يک از اعضايهر  یانتشار آرا ت آرا:يشفاف .1
 .است یقابل دسترس

تهران که در  یارد تومان شهرداريليک مي یباال یانتشار اطالعات قراردادها ت قراردادها:يشفاف .2
 .است یقابل دسترس ت شفاف )+(يوبسا

 دستاوردهاو  خالصه عملکرد

 صحن
 شورا

 یاطالعات معامالت شهردار یو اعالن عموم یکيتهران به انجام الکترونی طرح مصوب: الزام شهردار 
 (نکيل)
  (نکيل) تهران يدر شهردار ت تعارض منافعيريت مصوب: مديک فوريطرح با 
  محور سوم  یاطالعات شهرساز يتهران به انتشار عموم یت مصوب: الزام شهرداريفورک يطرح با(

 (نکيل) (یاشهيتمام ش یشهردار
ت ئيه
 سهيير

  شورا به همراه  یصحن علن (نکيل) جلساتو صورت (نکيل) دستورجلسات یعمومانتشار
  شهر تهران یاسالم یت شورايوبسا یبر رو هام آنيضما

 آن يشهر تهران و ارتقا یاسالم يدر صحن شورا يريگيرا یکيانجام الکترون یريگيپ 
 ک از موضوعات مطروحه در صحن يشهر به هر یشورا يثبت آراء موافق و مخالف اعضا

 شهر تهران یاسالم یت شورايوبسا يرو بر هاآن یعموم انتشار و جلساتدر صورت يعلن
 ت يوبسا يشهر تهران بر رو ياسالم يصحن شورا يصوت جلسات علن یانتشار عموم

 (نکيل) شهر تهران یاسالم یشورا

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2018/08/Detailed-report.pdf
http://baharvin.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B7.pdf
http://mglassy.ir/about
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
https://shafaf.tehran.ir/
http://shora.tehran.ir/Portals/0/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87/attach/65/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.2446.pdf
http://mglassy.ir/2018/07/10/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
http://mglassy.ir/2018/07/29/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1121
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
https://www.google.com/url?q=http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid%3D336%23lt-994325-&sa=D&ust=1534921332766000&usg=AFQjCNFOJ7tA6c8-ZVaFw2XRLbvZdc2rgQ


 یشهر تهران بر رو ياسالم یمشروح مذاکرات صحن شورا یه و انتشار عموميته يريگيپ 
 (نکيل) شهر تهران یاسالم یت شورايوبسا

ته يکم
ت و يشفاف

شهر 
 هوشمند

 (نکيل) ون برنامه بودجه يسيکم ليت و شهر هوشمند ذيته شفافيل کميتشک 
 يوبسا ياندازراه یريگيپ( ت شفافshafaf.tehran.ir) 
 (نکيلت شفاف )يوبسا يبر رو یکالن شهردار ياطالعات قراردادها یانتشار عموم یريگيپ 
 ت يوبسا یدر قالب استاندارد بر رو 97حه بودجه و بودجه مصوب سال يال یانتشار عموم یريگيپ

 (نکيلشفاف )
 (نکيل: )مشروح گزارش

  یکارنامه آمار

 0: جلسات صحن يبت هايتعداد غ   ۸1  :یتعداد جلسات صحن علن
   0: ل )خروج از صحن(يتعجتعداد    جلسه 2: در ريتعداد تاخ

 
 رئيسهجلسه هيئت ۷3جلسه از  ۷۲حضور در               يشيجلسه هم اند 60جلسه از  60حضور در 
 ون برنامه و بودجه    يسيجلسه کم ۷۲جلسه از  ۷۰حضور در  قيون تلفيسيجلسه کم 1۴جلسه از  1۴حضور در 
 یاريجلسه شورا 31از جلسه  31حضور در  ت و شهر هوشمنديته شفافيجلسه کم 3۹حضور در 

 یگزارش مال

 ون تومان(يليانه )ميماه يافتيدر

 سال
1396 

 اسفند همنب    ید      آذر آبان مهر وريشهر   
 یديع

 آخرسال

7.560 7.560 7.560 5.490 5.490 5.490 5.490 5.460 

 الس
1397  

 مرداد    ريت خرداد    بهشتيارد نيفرورد
 

5.552 5.570 5.570 5.570 5.570 
 
 
 
 
 

http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1141
http://mglassy.ir/2017/10/08/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=414
http://shafaf.tehran.ir/
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2018/08/Detailed-report.pdf


 
 

 ناهزار توم 1۰۰ون و يليم1در مجموع شهروند:  يرفاه بن
 رفتمينپذ :1۷و  16بن و کمک در قالب ماده انواع 

 (کنمیه شورا استفاده مياز خدمات نقل با شورا مرتبطدر امور ) رفتمينپذ :ی اختصاص نيماش
 تيشفافته يدر کم یخدمات کارشناسعت سا 120استفاده از امکان ار داشتن راننده از يدراخت يبه جا)  ندارم: انندهر

 (امبهره برده
  رفتمينپذ ار:يک سيطرح ترافسه     استفاده کردم تبلت:
    امنرفته :ي )خارجی و داخلی(کارسفر 

 
 نده:يسال آ يبرنامه هااهم 

 سه طرح مصوب در سال نخست يب و  اجرايتصو یريگيپ 
 ه ياراخدمات  يتمامکه  یاگونه به عوارض و هاکار، استعالمان يافت پروانه، پايند دريک کردن کامل فرآيالکترون

قابل  تهران یشهردار تيساوبق يو از طر یتوسط خود متقاضن دفاتر، يبدون مراجعه به ا ،کيدفاتر الکترونشده در 
 انجام باشند.

 یشهردار یهاپرداخت و هاافتيه دريات عملکرد بودجه شامل کليجزئدر قالب انتشار  يت بودجه شهرداريشفاف 
 (یاشهيتمام ش ين محور شهرداريچهارم -هاکمک يتهران )انتشار عموم

 حمل و نقل در شهر تهران یهاداده مورد در بازنظام داده یاجرا یريگيپ 
 1888و  137 ینظارت همگان يهاسامانه يارتقا 


