
 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 و شهر هوشمند تیشفاف تهیکم یگروه راهبر

 

ه اهداف ب دنیرس یبرا ییامور اجرا مدتانیمدت و مکوتاه یهایزیربرنامه تیمسئول ت،یشفاف تهیکم یگروه راهبر

الن و کارشناسان و مسئو تهیکارشناسان کم انیم یهماهنگ جادیگروه با ا نیرا برعهده داشت. ا تهیکم شدهنییتع

. بردیم شیگام پبهتهران را گام یدر شهردار تیشفافآنها، تحقق  یاز هر دو ازیمورد ن یهایریگیو پ یشهردار

 شهر داشت. یدر شورا تیدر تحقق شفاف یاریتالش بس نیگروه همچن نیا

 

 

 

 

 نجمه طاهری
 najme.taheri@gmail.com 

 ۹۶۳۱متولد: 

 

 مدرک تحصیلی: 

 علوم دانشگاه تهران، کارشناسی پژوهشگری از شناسیکارشناسی ارشد جامعه

 دانشگاه تهران از اجتماعی

 

 همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند: هایحوزه
 کمیته شفافیتریزی جلسات برنامه 

 تهیه دستورجلسات و صورتجلسات کمیته شفافیت 

 های بندی فعالیتایجاد هماهنگی میان کارشناسان کمیته شفافیت و اولویت

 کارشناسان

  در شورای شهرشفافیت 

o انتشار دستورجلسات و صوت جلسات صحن شورای شهر 

o تهیه مشروح مذاکرات صحن شورای شهر 

mailto:najme.taheri@gmail.com


 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 

 سید محمود جواهریان
 smjavaherian@gmail.com 

 ۹۶۳۱متولد: 

 

 مدرک تحصیلی:
 مدیریت دولتی از دانشگاه عالمه طباطباییو کارشناسی ارشد  کارشناسی

 

 همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند: هایحوزه
 شفافیتهای مختلف رئیس کمیته ایجاد هماهنگی میان فعالیت 

 هماهنگی برگزاری جلسات کمیته شفافیت 

 ای هبندی فعالیتایجاد هماهنگی میان کارشناسان کمیته شفافیت و اولویت

 کارشناسان

  در شورای شهرشفافیت 

o انتشار دستورجلسات و صوت جلسات صحن شورای شهر 

o تهیه مشروح مذاکرات صحن شورای شهر 

o لوایح و هاطرح تصویب کار گردش متمرکز سامانه اندازیراه 

o رئیسه شورای شهرتنطیم صورتجلسات هیئت 

mailto:smjavaherian@gmail.com


 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 

 محمد حسین صدوقی

sadooghi@gmail.com h 

 ۹۶۳۱متولد : 

 

 مدرک تحصیلی:
 الملل کیش دانشگاه صنعتی شریفپردیس بینکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از 

 

 همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند: هایحوزه
  جلسات کمیته شفافیتهماهنگی برگزاری 

 ارتباط با شهرداری و پیگیری اجرای صورتجلسات کمیته شفافیت 

 

 

 

 

 

 ندا عاصی طهرانی
 nedaasi@gmail.com 

 ۹۶۳۹متولد: 

 

 مدرک تحصیلی:
شد  سی ار شنا شگاه پیام از MBAکار صنع، نوردان سی مدیریت  شنا شگاه  از یتکار دان

 طباطباییعالمه

 

 

 

 همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند: هایحوزه
 یری اجرای صورتجلسات کمیتهایجاد هماهنگی میان کارشناسان کمیته شفافیت و پیگ 

mailto:nedaasi@gmail.com


 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 و شهر هوشمند تیشفاف تهیکم کارشناسانگروه 
 

 یفروغ هیسم
 smy.foroughi@gmail.com 

   ۹۶۳۱: متولد
 

 :مدرک تحصیلی

، اندانشگاه تهر از و محیط زیست های انرژیمهندسی سیستم کارشناسی ارشد

 مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی 

 

 همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند: هایحوزه
 شفافیت معامالت شهرداری تهران 

  معامالت در شهرداری تهرانانجام الکترونیکی 

 شفافیت واحدهای تابعه شهرداری تهران 

 شفافیت بودجه  

 

 سمیه فروغی است:  هاییوپیگیر هااین بخش از دستاوردهای حاصله در کمیته شفافیت و شهر هوشمند، نتیجه تالش
 هاگذاری، ملکی و حوالهمشارکتی و سرمایهای، درآمدی، انتشار عمومی اطالعات معامالت کالن و متوسط شهرداری اعم از هزینه 

 های حسابرسی مصوب شورای شهرانتشار عمومی گزارش 

 های حوزه مالی شهرداریهای معامالت و مالی در واحدهای تابعه و ثبت اطالعات معامالت این واحدها در سامانهاندازی سامانهراه 

 مالی عملکرد ثبت هایسامانه یکپارچگی 

 گانه۲۲ مناطق در مناقصات صورتجلسات الکترونیک امضای 

 شهری خدمات و عمران و فنی هایحوزه در مناقصات صورتجلسات الکترونیکی تولید و استانداردسازی 

 از درگاه واحد برای شهروندان معامالتر آگهی و امکان مشاهده آگهی اندازی تاالراه 

 بودجه شهرداریو تفریغ عملکرد  ،انتشار عمومی الیحه، مصوبه 

  نهیدرآمد و هز ماهانه عملکردانتشار عمومی 

  

mailto:smy.foroughi@gmail.com


 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 

 پریسا مختاباد
 parisa.mokhtabad@gmail.com 

   ۹۶۳۱ متولد:

 

 مدرک تحصیلی: 

دانشجوی دکترای مطالعات علم و فناوری دانشگاه چالمرز سوئد، 

های بروکسل و کپنهاگ، کارشناسی ارشد مطالعات شهری، از دانشگاه

دانشگاه تهران، کارشناسی کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی از 

 دانشگاه تهراناز شناسی انسان

 

 حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:

  مشارکت شهروندانافزایش 

 کردن نظارت همگانیفعال 

 تهران شهرداری در فساد و تخلف گزارشگران از صیانت و حمایت» نامهآیین» 

 باز در شهرداری تهرانتحقق داده 

 هرانت آوری پسماند خشکطرح مدل پیشنهادی جایگزین برای جمع 

  ها و نحوه تشویق شهروندانثبت مشارکتهوشمندسازی »طرح» 

 

 ست: ا پریسا مختاباد هاییو پیگیر هادستاوردهای حاصله در کمیته شفافیت و شهر هوشمند، نتیجه تالشاین بخش از 

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

 سایت روی شهری حوزه۹۱ در تهران شهرداری هایداده انتشار data.tehran.ir 

 ۹۱۱۱و  ۹۶۳ هایسامانه در شدهثبت هایپیام خام هایداده انتشار  

 لوکیشن و عکس ارسال و بازخورد ثبت امکان ایجاد و من تهران درگاه طریق از ۹۱۱۱و  ۹۶۳های سامانه به دسترسی ایجاد 

 سامانه در پیام ثبت هنگام

 ۹۱۱۱و  ۹۶۳های ها و تسهیل ثبت پیام در سامانهاصالح رویه 

 تهران شهرداری در فساد و تخلف گزارشگران از صیانت و حمایت نامهآیین کردن متننهایی 

  ها و نحوه تشویق شهروندانثبت مشارکتهوشمندسازی »تهیه طرح» 

  تدوین سند حکمروایی داده در شهرداری تهران 

mailto:parisa.mokhtabad@gmail.com
https://api.tehran.ir/
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 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 محمدمهدی حسینی ریوندی

 hosseinirivandi@gmail.com  

 ۹۶۳۱متولد: 

 

 مدرک تحصیلی:
کارشناس مهندسی ، سیدانشگاه لوگانو سوئکارشناسی ارشد مدیریت از 

 دانشگاه صنعتی شریف از عمران

 

 حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:

 شفافیت در حوزه شهرسازی 

 شدن فرایندهای حوزه شهرسازیالکترونیکی 

 بازار آنالین تهاتر اندازی راه 

 

محمدمهدی  هاییو پیگیر هاتالشاین بخش از دستاوردهای حاصله در کمیته شفافیت و شهر هوشمند، نتیجه 

 است: حسینی ریوندی 

  الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطالعات شهرسازی» طرحتهیه » 

  اندپروانه ساختمانی دریافت کرده ۱۳هایی که از ابتدای سال اطالعات پروندهانتشار 

  های ساختمانی دارای تغییر کاربریاطالعات پروانهانتشار 

 بق طرح تفصیلی روی نقشه اطالعات مکانی شهر تهران از طریق درگاه تهران منبرقراری دسترسی به سوا 

  الکترونیک از طریق حساب شهروندی درگاه تهرانتخریب و نوسازی به صورت تمامامکان ثبت درخواست صدور پروانه 

 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 

 شهروندی حساب در استعالمات و خالف فرم عوارض، نقشه، دستور الکترونیکی دریافت امکان 

  سامانهدر تهران  یشهردارهای مرتبط در شهرسازی در حوزهمسدود کردن نام مهندسان شاغل در 

 باغتا زمان لغو مصوبه برج ۱۲باغ از سال های صادره برجانتشار عمومی اطالعات پروانه 

  تهران شهرداری نقد غیر منابع تهاتر الکترونیکی بازار در تهاتر فرآیند و فعالیت چگونگی دستورالعمل»نهایی کردن متن» 

  کارگاهی حصار سازیایمن و غیرمجاز ساختمانی معبر سد رفع به تهران شهرداری الزام» طرحتهیه» 

mailto:hosseinirivandi@gmail.com


 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 

 بهراد فرمهینی فراهانی

 behradup@gmail.com 

 ۹۶۳۱متولد: 

 

 مدرک تحصیلی:
 یبهشت دیدانشگاه شه از یاو منطقه یشهر یزیربرنامه ،یشهرساز یدکترا

 

 :حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 مطالعات شهرداری تهرانها و بخشی به پژوهششفافیت 

 

 هاشتالاین بخش از دستاوردهای حاصله در کمیته شفافیت و شهر هوشمند، نتیجه 

 است:بهراد فرمهینی فراهانی  هاییو پیگیر

 شده انجام مطالعات و هاپژوهش گزارش کامل نسخه عمومی انتشار 

 تهران شهرداری در شدهچاپ هایانتشار عمومی کتاب 

 یند پژوهش و پس از عقد واحدهای پژوهشی، پیش از شروع فرآ پژوهشیار، بر اساس نیازهای مختلف سامانه گسترش و توسعه

 های مدیریتیگیریهای مرتبط با گزارشقرارداد و بخش

 و  کاریند کاری به جهت جلوگیری از موازیبارگذاری پیشنهادهای پژوهشی در سامانه پژوهشیار و سیستماتیک شدن فرای

 های مشابه و موازیوهشتعریف پژ



 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 

 پروشات مهرورزی
 .mehrvarzi@gmail.comp 

 ۹۶۳۱ :متولد

 

 مدرک تحصیلی: 
پژوهش علوم اجتماعی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات کارشناسی ارشد 

 طباطبایی دانشگاه عالمهاز فرهنگی، کارشناسی آمار 
 

 حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:

 شفافیت منابع انسانی شهرداری تهران 

 های شهر تهرانشفافیت اطالعات ایمنی ساختمان 

 

 پروشات مهرورزی هاییو پیگیر هاتالش این بخش از دستاوردهای حاصله در کمیته شفافیت و شهر هوشمند، نتیجه

 است:

 انتشار عمومی اطالعات مدیران و کارکنان شهرداری 

 خارجی انتشار عمومی اطالعات سفرهای 

 اندازی سامانه حقوق و دستمزد در واحدهای تابعه شهرداریراه 

 ثبت سیستماتیک اطالعات کارکنان شهرداری تهران در سامانه منابع انسانی 

 های مسکونی در این سامانهاندازی سامانه پالک ایمن و ثبت سیستماتیک اطالعات ساختمانراه 



 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 الهه فرمد
 @gmail.come.farmad 

 ۹۶۳۱ :متولد

 

 مدرک تحصیلی: 
 از افزارنرمکارشناسی مهندسی  عالمه طباطبایی،دانشگاه  از شناسیجامعهکارشناسی ارشد 

 تهراندانشگاه 

 

 حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:

 شفافیت در شورای شهر 

 ها و شوراهای کشورانجام پروژه رصد شفافیت شهرداری 

 

 است:الهه فرمد  هاییو پیگیر هاتالشاین بخش از دستاوردهای حاصله در کمیته شفافیت و شهر هوشمند، نتیجه 

 خواننیدر فرمت ماشاندازی سامانه مشروح مذاکرات و انتشار مشروح مذاکرات صحن شورای شهر راه XML  مطابق با استاندارد(

 شدههای انجامگیریفراد در تمام رایا به همراه آراء باز(-سند

 شده در هر جلسه شوراهای انجامگیریراء ایشان در رایاندازی صفحه اعضای شورای شهر به همراه اظهار نظرها و آراه 

 تداوم آناز نمایشی شدن شفافیت و اطمینان از برای جلوگیری  ها و شوراهای کشورانجام پروژه رصد شفافیت شهرداری 

 ارتقای نحوه نمایش اطالعات روی وبسایت شفاف 

 

 

 محمد مالنوری
 com.gmail@mollanoori.mohammad 

 ۹۶۳۹ :متولد
 

 مدرک تحصیلی:

 از  عصنعتی شریف، کارشناسی مهندسی صنای کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه

  دانشگاه خواجه نصیر

 حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:

 شفافیت واحدهای تابعه شهرداری تهران 

 شفافیت بودجه 

 های احداثی شهرداریشفافیت پروژه 

 ست:امحمد مالنوری  هاییو پیگیر هاتالشاین بخش از دستاوردهای حاصله در کمیته شفافیت و شهر هوشمند، نتیجه 

 واحدهای تابعه شهردارینامه مالی و معامالتی مالی و اساسنامه و آیین هایصورت عمومی انتشار 

  یبودجه شهردار غیمصوبه و تفر حه،یالانتشار عمومی 

 اههای ثبت عملکرد مالی برای افزایش اعتبار دادهو اتصال به دیگر سامانه ی احداثیهاثبت سیستماتیک اطالعات پروژه 



 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 

 الهه فالطونی 

elahe.falatooni@gmail.com 

 ۹۶۳۱ :متولد
 

 مدرک تحصیلی:
 فیزیک شیمیکارشناسی ارشد 

 

 حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:

 ها و شوراهای کشورانجام پروژه رصد شفافیت شهرداری 

 

این بخش از دستاوردهای حاصله در کمیته شفافیت و شهر هوشمند، نتیجه 

 است: فالطونیالهه  هاییو پیگیر هاتالش

 از نمایشی شدن شفافیت و اطمینان از تداوم آنبرای جلوگیری ها و شوراهای کشور انجام پروژه رصد شفافیت شهرداری 

 

 

 

 

 صنم عابدی
anitaaa_abedi@yahoo.com  

 ۹۶۳۳: متولد

 

 مدرک تحصیلی:
 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز  از نگاریکارشناسی علوم ارتباطات گرایش روزنامه

 

 همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:حوزه 

 های کمیته شفافیتای فعالیتبازنمایی رسانه  



 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 

 یهمدان یزیعز یمهد
 mahdyhamedany@gmail.com 

  ۹۶۳۱ تولد:م
 

 مدرک تحصیلی:
 دانشگاه علم و صنعت یمعمار یدکترا یدانشجو

 

 با کمیته شفافیت و شهر هوشمند: حوزه همکاری

 شفافیت در حوزه شهرسازی 

 شدن فرایندهای حوزه شهرسازیالکترونیکی 

 

این بخش از دستاوردهای حاصله در کمیته شفافیت و شهر هوشمند، 

 است:مهدی عزیزی همدانی  هاییو پیگیر هاتالشنتیجه 

 شهروندی حساب در استعالمات و خالف فرم عوارض، نقشه، دستور الکترونیکی دریافت امکان 

 

 

 

 زادهعبداهلل نیرحسیام
 miraje2015@gmail.com 

 ۹۶۳۱ تولد:م

 

 مدرک تحصیلی:
 مدرس تیدانشگاه ترب یشهرساز یدکترا

 

 حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:

 شفافیت در حوزه شهرسازی 

 شدن فرایندهای حوزه شهرسازیالکترونیکی 

 

ه زادامیرحسین عبداهلل هاییو پیگیر هاتالش این بخش از دستاوردهای حاصله در کمیته شفافیت و شهر هوشمند،

 است:

 شهروندی حساب در استعالمات و خالف فرم عوارض، نقشه، دستور الکترونیکی دریافت امکان 

mailto:mahdyhamedany@gmail.com


 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 ساززاله چیتغ

ghazaleh.chitsaz@gmail.com  

 ۹۶۳۱ تولد:م

 

 مدرک تحصیلی:
ز اطباطبایی، کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه عالمهاز شناسی کارشناسی ارشد جامعه

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 

 حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:

  ها و شوراهای کشوررصد شفافیت شهرداریانجام پروژه 

 

 هااین بخش از دستاوردهای حاصله در کمیته شفافیت و شهر هوشمند، نتیجه تالش

 است:ساز غزاله چیت هاییو پیگیر

 از نمایشی شدن شفافیت و اطمینان از تداوم آنبرای جلوگیری ها و شوراهای کشور انجام پروژه رصد شفافیت شهرداری 

 

 

 

 ریکمحمدحسین عس

_askari27@yahoo.com h  

 ۹۶۳۲ :متولد

 

 مدرک تحصیلی:
ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه  کارشناسی

 بوعلی

 

 

 

 حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:

 برنامه و بودجه ونیسیشده به کمارجاع حیها و لواطرح یبررس 

 آنها یبودجه جهت انتشار عموم غیتفر یهااکسل هیته 

 

 یعسگر نیحس یهایریگیها و پتالش جهیو شهر هوشمند، نت تیشفاف تهیحاصله در کم یبخش از دستاوردها نیا

 است:

 یبودجه شهردار غیانتشار تفر 



 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 

 مند مارال نوری

 maral_n70@yahoo.com 

 ۹۶۳۱ تولد:م

 

 مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناسی مهندسی هوا فضا از 

 دانشگاه صنعتی شریف 

 

 حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:

 ۹۱۱۱و  ۹۶۳های ارتقای سامانه 

 

 

 

 

 

 

 

 هادی برابری

 adibarabari66@gmail.comh 

 ۹۶۳۳ :متولد
 

 مدرک تحصیلی: 
دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد از  شناسی سیاسیدانشجوی دکترای جامعه

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  از شناسیدانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی مردماز شناسی جامعه

 

 حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:
  شهرداری تهرانو سفرهای خارجی کارکنان شفافیت منابع انسانی 

 ی احداثیهاثبت سیستماتیک اطالعات پروژه  

 



 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 

 نیلوفر دمنه 
 Nilfr.demneh@gmail.com 

 ۹۶۳۳ :متولد

 

 مدرک تحصیلی:
 دانشگاه صنعتی شریف  ،دانشجوی دکترای اقتصاد

 

 حوزه همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:

 برنامه و بودجه ونیسیشده به کمارجاع حیها و لواطرح یبررس 

 

 

 

 

 

 

 میرزایی فرهاد خان
 khanmirzaeif@gmail.com 

 ۹۶۳۱ :متولد

 

 مدرک تحصیلی:
 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف 

 

 با کمیته شفافیت و شهر هوشمند:حوزه همکاری 

 برنامه و بودجه ونیسیشده به کمارجاع حیها و لواطرح یبررس 



 

 کمیته شفافیت و شهر هوشمند

 و شهر هوشمند تیشفاف تهیمشاوران کمگروه 

شاوران تیشفاف تهیکم صص م سان، از تجربه و تخ شنا شمند عالوه بر کار شهر هو با  ه،گرو نیبهره برد. ا زین یو 

 تهیکم یهایگذارهدف نیها و همچنطرح هیته ،حیلوا یدر بررس  خود  هایدراختیار قرار دادن نظرات و دیدگاه

 .به پیشبرد امور یاری رساندند تیشفاف

 

 مرتضی احمدی

 sama.ahmadi@gmail.com 

الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات » طرح تهیه

 «معامالت شهرداری
 

 

 

 

 نیما نامداری
 n.namdari@gmail.com 

 سهام عرضه خصوص در الیحه ارائه به تهران شهرداری الزام» طرح تهیه

 «سرمایه بازار در تابعه موسسات و هاسازمان ها،شرکت
 

 

 

 خانی میثم هاشم
 m.hashemkhany@gmail.com 

  «شهروندان تشویق نحوه و هامشارکت ثبت هوشمندسازی»طرح تهیه

 

 

 

 

  اندیشکده شفافیت برای ایران

 salam@tp4.ir 

 «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» طرح تهیه
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