
 

 به نام خدا

 ساله بهاره آروینچهارخالصه عملکرد 

 عضو پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران

 

 

  ۱۶۳۱بهاره آروین: متولد 

 (رزومه)شناسی دانشگاه تربیت مدرس استادیار جامعه

سال  چهار گزارش تفصیلی فعالیت بهاره آروین در

عضویت در پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران 

 (لینک)

گزارش تفصیلی فعالیت کمیته شفافیت و شهر هوشمند 

 (لینک)

 

 دستاوردهای تحقق شفافیت در شهرداری تهران

 مشارکتی و ، )+( درآمدی، )+( ایهزینهاعم از  و متوسط شهرداری کالن معامالت و برخط اطالعات عمومی انتشار

  )+( قراردادهای ملکیو  )+(ها حواله، )+( گذاریسرمایه

 مستقل حسابرس گزارش و داخلی حسابرس گزارش) )+( هاشرکت و )+( هاسازمان مالی هایصورت عمومی انتشار 

 (شورا

 فرمت اکسل در ۱۰۱۱تا۷۹های سال )+( عملکرد بودجهو  مصوب )+( بودجه ،بودجه )+( الیحه عمومی انتشار 

 (لینکاکسل )در فرمت  ۷۹تا سال  ۷۹تهران از سال  یبودجه شهردار غیتفر یهاانتشار گزارش 

 (لینک)۷۷تا  ۷۹های سال نهیدرآمد و هز ماهانه انتشار عملکرد 

 و اطالعات ( لینک)اند دریافت کردهساختمانی پروانه  ۷۹هایی که از ابتدای سال انتشار عمومی اطالعات پرونده

 (لینک) ۷۷تا  ۷۹از سال  دارای تغییر کاربریساختمانی های پروانه

 برقراری دسترسی به سوابق طرح تفصیلی روی نقشه اطالعات مکانی شهر تهران از طریق درگاه تهران من 

http://baharvin.ir/wp-content/uploads/2021/08/رزومه-بهاره-آروین-تابستان-1400.pdf
http://baharvin.ir/wp-content/uploads/2021/08/رزومه-بهاره-آروین-تابستان-1400.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/08/detailed-year4.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/08/detailed-year4.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/08/صورتجلسات-کمیته-شفافیت-و-شهر-هوشمند.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/08/صورتجلسات-کمیته-شفافیت-و-شهر-هوشمند.pdf
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=638
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=459
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=460
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=460
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=460
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=554
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=645
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=625
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=630
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=627
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=624
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=628
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=629
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=629
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=628#417694------
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=628#417694------
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=635
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=635
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=549
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=549


 

  ان رالکترونیک از طریق حساب شهروندی درگاه تهتخریب و نوسازی به صورت تمامامکان ثبت درخواست صدور پروانه

 من

 صدور پروانه ندینقشه در فرا دییمرحله تاو سیستمی شدن  یکیالکترون 

 های فعال خود در حوزه شهرسازی از طریق آنی و امکان دسترسی افراد به اطالعات پروندهکارتابل شهروند یاندازراه 

  تحصیلی و مبلغ حقوقانتشار عمومی اطالعات مدیران شامل پست سازمانی، وضعیت استخدام، تاریخ انتصاب، مدرک 

 (لینکای آن )روزرسانی دورهمندرج در حکم و به

  (لینکای آن )روزرسانی دورهو به ۷۰انتشار عمومی اطالعات سفرهای خارجی از سال 

  ی در سامانه شهرسازتهران  یشهردارهای مرتبط در شهرسازی در حوزهمسدود کردن نام مهندسان شاغل در  

 ( لینکانتشار اطالعات کلیه کارکنان شهرداری تهران) 

 شده در شهرداری تهران های چاپ( و کتابلینکها و مطالعات انجام شده )انتشار عمومی نسخه کامل گزارش پژوهش

 (لینک)

 درخواست امکان ایجاد API  سایت روی شهریهای جغرافیایی ونقل عمومی، خدمات شهری و الیهحوزه حملدر 

api.tehran.ir  

 سایت روی شهری حوزه۱۷ در تهران شهرداری هایداده انتشار data.tehran.ir 

 (لینک) ۷۳ل از سا ۱۶۹ثبت شده در سامانه  یهاامیخام پ یهاانتشار داده 

 (لینک) ۷۳ سال از ۱۷۷۷ سامانه در شده ثبت هایپیام خام هایانتشار داده 

 لوکیشن و عکس ارسال و بازخورد ثبت امکان ایجاد و من تهران درگاه طریق از ۱۶۹ سامانه به دسترسی ایجاد 

  ۱۶۹سامانه در پیام ثبت هنگام

 لوکیشن و عکس ارسال و بازخورد ثبت امکان ایجاد و من تهران درگاه طریق از ۱۷۷۷ سامانه به دسترسی ایجاد 

 سامانه در پیام ثبت هنگام

 (لینکها )برداران آنو بهره اهیگل و گ یهاوسکیو ک یمطبوعات یهاوسکیک ی اطالعاتانتشار عموم 

 (لینکها )پیمانکاران مجاز در آناطالعات روزبازارها و  یانتشار عموم 

 (لینکباغ )تا زمان لغو مصوبه برج ۷۹از سال باغ های صادره برجانتشار عمومی اطالعات پروانه 

 دستاوردهای تحقق شفافیت در شورای شهر 

  خواننیدر فرمت ماشجلسه شورای شهر ۱۶۱انتشار مشروح مذاکرات XML به همراه  باز(-)مطابق با استاندارد سند

 (لینکهای انجام شده )گیریآراء افراد در تمام رای

 های انجام شده در هر جلسه گیریشهر به همراه اظهار نظرها و آراء ایشان در رایاندازی صفحه اعضای شورای راه

 (لینکشورا )

 (لینک) تهران شهر اسالمی شورای وبسایت روی آن ضمائم همراه به شورا علنی صحن انتشار دستورجلسات 

http://amar.tehran.ir/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Modiran-Shafaf.qvw&host=QVS%40srvci33-site103&anonymous=true
http://amar.tehran.ir/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Modiran-Shafaf.qvw&host=QVS%40srvci33-site103&anonymous=true
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=547
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=547
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=451
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=451
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=461
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=461
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=535
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=535
https://api.tehran.ir/
https://data.tehran.ir/
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=615
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=615
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=609
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=609
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=643
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=643
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=644
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=644
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=548
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=548
http://mashruh.tehran.ir/
http://mashruh.tehran.ir/
http://mashruh.tehran.ir/List.html
http://mashruh.tehran.ir/List.html
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%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B5%D8%AD%D9%86


 

 (لینک) تهران شهر اسالمی شورای وبسایت روی تهران شهر اسالمی شورای صحن علنی جلسه ۹۱۱ انتشار صوت 

 و لوایحها سامانه متمرکز گردش کار تصویب طرحاندازی راه 

 گیری روی نمایشگر آرای موافق و مخالف در هر رایگیری در جلسات شورای شهر و نمایش انجام الکترونیکی رای

 صحن شورا

 سیستمی در شورای شهر برای تذکر، نطق پیش از دستور و نطق موافقان و مخالفان در بررسی دهی اندازی نوبتراه

 ها و لوایحطرح

 پارلمانی )+( جلسات گزارش و ثبت برای فنی راهکارهای و )+( پارلمانی هایوبسایت راهنمای متن دو ترجمه 

 کارنامه آماری حضور در جلسات

 رئیسهجلسه هیئت ۱۱۱جلسه از  ۱۲۲حضور در  جلسه صحن شورا ۵۱۳ جلسه از ۶۹۲ حضور در

 جلسه کمیسیون برنامه و بودجه ۶۴۳ جلسه از ۶۶۱ حضور در  جلسه شورایاری ۵۳حضور در 

 هوشمند شهر و شفافیت کمیته جلسه ۱۵۱ اداره و برگزاری

 عملکرد صحن 

 مصوب هایطرح

o  «(لینک) ۱۹/۱۶/۷۹ مصوب «شهرداری معامالت اطالعات عمومی اعالن و الکترونیکی انجام به تهران شهرداری الزام 

o «(لینک) ۱۱/۱۹/۷۹ مصوب «تهران ریشهردا در منافع تعارض مدیریت 

o «(لینک) ۹۷/۱۹/۷۹ مصوب «شهرسازی اطالعات عمومی انتشار به تهران شهرداری الزام 

o «(لینک) ۹۷/۱۰/۱۰۱۱مصوب « تهران شهرداری در فساد و تخلف گزارشگران از صیانت و حمایت 

o «سرمایه بازار در تابعه موسسات و هاسازمان ها،شرکت سهام عرضه خصوص در الیحه ارائه به تهران شهرداری الزام»، 

 (لینک) ۹۱/۱۹/۷۷

o «صوب م« تهران شهرداری نقد غیر منابع تهاتر الکترونیکی بازار در تهاتر فرآیند و فعالیت چگونگی دستورالعمل

 (لینک) ۹۹/۱۰/۱۰۱۱

o «(لینک) ۱۱/۱۱/۷۷ مصوب «تهران شهرداری در منافع تعارض مدیریت مصوبه اصالحیه 

o «(لینک) ۱۹/۱۱/۷۷ مصوب «شهروندان تشویق نحوه و هامشارکت ثبت هوشمندسازی 

o «۱۱/۱۱/۱۰۱۱ مصوب «کارگاهی حصار سازی ایمن و مجاز غیر ساختمانی معبر سد رفع به تهران شهرداری الزام 

 (لینک)

http://shoratehran.ir/page/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%B5%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://shoratehran.ir/page/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%B5%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهنمای-وب_سایت_های-پارلمانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهکارهای-فنی-برای-ثبت-و-گزارش-جلسات-پارلمانی.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/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/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/%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%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/%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/%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/2021/07/مصوبه-حمایت-و-صیانت-از-گزارشگران-تخلف-و-فساد-در-شهرداری-تهران.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/مصوبه-حمایت-و-صیانت-از-گزارشگران-تخلف-و-فساد-در-شهرداری-تهران.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/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/2021/07/دستورالعمل-چگونگی-فعالیت-و-فرآیند-تهاتر-در-بازار-الکترونیکی-تهاتر-منابع-غیر-نقد-شهرداری-تهران.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/دستورالعمل-چگونگی-فعالیت-و-فرآیند-تهاتر-در-بازار-الکترونیکی-تهاتر-منابع-غیر-نقد-شهرداری-تهران.pdf
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
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