
 به نام خدا

 ساله بهاره آروینسهخالصه عملکرد 

 عضو پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران

 

  ۱۳۶۱بهاره آروین: متولد 

شناسی دانشگاه تربیت مدرس استادیار جامعه

 (رزومه)

ال سسه گزارش تفصیلی فعالیت بهاره آروین در 

عضویت در پنجمین دوره شورای اسالمی شهر 

 (لینک)تهران 

گزارش تفصیلی فعالیت کمیته شفافیت و شهر 

 (لینکهوشمند )

 

 ی شهری تحقق شفافیت در شهرداری و شورادستاوردها

o سال سوم 

 تهران شهر مکانی اطالعات نقشه روی تفصیلی طرح سوابق به دسترسی برقراری  

  (لینک)در قالب اکسل  ۹۶تا  ۸۷های انتشار عمومی تفریغ بودجه سال 

  های شهرداریها و سازماننامه معامالتی و شرکتهای مالی، اساسنامه و آیینصورتانتشار عمومی 

 (لینک)

 حساب طریق از الکترونیکتمام صورت به نوسازی و تخریب پروانه صدور درخواست ثبت امکان 

 من تهران درگاه شهروندی

 حوزه در خود فعال یهاپرونده اطالعات به افراد یدسترس امکان و شهروندی کارتابل اندازی راه 

 آن قیطر از یشهرساز

 در لوکیشن و عکس ارسال امکان ایجاد و من تهران درگاه طریق از ۱۳۷ سامانه به دسترسی ایجاد 

 ۱۳۷ سامانه در پیام ثبت هنگام

http://baharvin.ir/wp-content/uploads/2020/08/%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%B9-2.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/10/detailed-y3.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/10/صورتجلسات-سال-دوم-و-سوم.pdf
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=538
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=470


  (لینک) ۹۸ تا ۹۶ سال از ۱۳۷ سامانه در شده ثبت هایپیام خام هایدادهانتشار 

 خوانماشین فرمت در جلسات مذاکرات مشروح انتشار XML (باز-سند استاندارد با مطابق )همراه به 

 (لینک) شده انجام هایگیریرای تمام در افراد آراء

 شده انجام هایگیریرای در ایشان آراء و نظرها اظهار همراه به شهر شورای اعضای صفحه اندازیراه 

 (لینک) شورا جلسه هر در

 
o دوسال نخست 

 و  یمشارکت ی،درآمد ای،ینهاز هز اعم شهرداری کالن قراردادهای اطالعات برخط و عمومی انتشار

 (لینک) گذارییهسرما

 اند و اطالعات کرده یافتپروانه در ۹۷سال  یکه از ابتدا ییهااطالعات پرونده یعموم انتشار

 (لینک) ۹۹تا  ۹۷کاربرد از سال  ییرتغ یدارا یهاپروانه

 انتصاب، مدرک  مدیران شامل پست سازمانی، وضعیت استخدام، تاریخاطالعات  عمومی انتشار

 (لینکای آن )روزرسانی دورهتحصیلی و مبلغ حقوق مندرج در حکم روی وبسایت شفاف و به

  ای روزرسانی دورهروی وبسایت شفاف و به۹۸تا  ۹۴خارجی از سال اطالعات سفرهای انتشار عمومی

 (لینکآن )

  (لینکانجام شده در شهرداری تهران )های پژوهشانتشار 

  (لینککلیه کارکنان شهرداری تهران )اطالعات انتشار 

 ۹۸و  ۹۷ یهاو عملکرد بودجه سال ۹۹تا۹۷ یهابودجه و بودجه مصوب سال حهیال یانتشار عموم 

 (لینک) اکسل( لیدر قالب استاندارد )فا

  (لینک) ۹۲باغ از سال های صادره برجاطالعات پروانهانتشار 

  صوت جلسات علنی انتشار و  (لینک)ها صحن علنی شورا به همراه ضمایم آندستورجلسات انتشار

 روی وبسایت شورای اسالمی شهر تهران( لینک)صحن شورا 

  

http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=526
http://mashruh.tehran.ir/
http://mashruh.tehran.ir/List.html
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=457
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=453
http://amar.tehran.ir/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Modiran-Shafaf.qvw&host=QVS%40srvci33-site103&anonymous=true
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=450
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=461
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=451
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=454
http://shafaf.tehran.ir/Portals/1/Documents/Parvaneh/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%20%D8%A8%D8%A7%D8%BA13920201%D8%A7%D9%84%DB%8C13980207.xlsx
http://shoratehran.ir/page/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B5%D8%AD%D9%86
http://shoratehran.ir/page/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88+%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C


 کارنامه آماری حضور در جلسات

 رئیسهجلسه هیئت ۱۷۷جلسه از  ۱۶۶حضور در  جلسه صحن شورا ۲۳۲جلسه از  ۲۲۴حضور در 

 جلسه کمیسیون برنامه و بودجه ۱۹۳جلسه از  ۱۸۳حضور در  جلسه کمیسیون تلفیق ۴۷جلسه از  ۳۸حضور در 

 جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۱۰۵ و اداره برگزاری جلسه شورایاری ۸۵حضور در 

 عملکرد صحن 

 طرح مصوب پنج ارائه 

o «(لینک) ۱۰/۱۰/۹۸ مصوب «تهران شهرداری در منافع تعارض مدیریت مصوبه اصالحیه 

o و هاسازمان ها،شرکت سهام عرضه خصوص در الیحه ارائه به تهران شهرداری الزام» مصوبه تصویب 

 (لینک) ۲۱/۰۷/۹۸ ،«سرمایه بازار در تابعه موسسات

o «(لینک) ۲۹/۰۷/۹۷ مصوب «شهرسازی اطالعات عمومی انتشار به تهران اریشهرد الزام 

o «(لینک) ۱۰/۰۷/۹۷ مصوب «تهران شهرداری در منافع تعارض مدیریت 

o «مصوب «شهرداری معامالت اطالعات عمومی اعالن و الکترونیکی انجام به تهران شهرداری الزام 

 (لینک) ۰۲/۰۳/۹۷

 بررسی دست در طرح یک ارائه

o «۲۰/۱۱/۹۸ ،«کارگاهی حصار سازیایمن و غیرمجاز ساختمانی معبر سد رفع به تهران شهرداری لزاما 

 (لینک)

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%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-22522.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-20355.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf

