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تسن اهلل الزحوي الزحین
تْشاى، ثضسگتشیي والى ضْش وطَس ػضیضهبى، ثب دس ثرش داضرتي   
ُ ای اص خرشدُ   ُ ای اص وبسثشی ّبی ضْشی ٍ ػصبس عیف گستشد
فشٌّگْبی ًبة ایشاًی، اتخبر ًگبّی جبهغ ٍ هطبسوتی دس اهرش  

دس هیرربى هووَػررِ . هررذیشیش ضررْشی سا ا ررضام هرری ًوبیررذ  
فشآیٌذّبی هذیشیش ضْش، اهش ًظبست ثش ضْشسربصی ٍ تَسرؼِ   
حشین ضْش سا هی تَاى ولیذی تشیي ػبهل دستیبثی ثِ تَسؼِ 

.پبیذاس ضْشی ثشضوشد
ضشوش ضْشثبى ٍ حشین ثبى ضْشداسی تْشاى ثِ ػٌَاى ثبصٍی ًظبست هؼبًٍرش ضْشسربصی ضرْشداسی دس اجرشای هووَػرِ      
لَاًیي ضْشسبصی، ّوَاسُ سؼی ًوَدُ اسش تب ثب اتىبء ثِ لَاًیي ٍ سشهبیِ ّبی اًسبًی آهَصش دیذُ تَسؼِ لبًًَوٌذ ضرْش  

. تْشاى سا تضویي ًوبیذ
دس هسیش اجشای ایي هبهَسیش آًچِ اسصضوٌذتشیي سشهبیِ هبسش، هطبسوش ٍ ّویبسی ضْشًٍذاى ػضیرض دس اجرشای یر ی     

 زا ثب تَجِ ثِ چٌیي سشهبیِ گشاًمذسی، هب هؼتمذین ورِ تیییرش   . لَاًیي ضْشسبصی ٍ ثِ هَاصات ًظبست ثش تَسؼِ ضْشیسش
دیذگبُ دس هووَػِ ضْشداسی ٍ ضْشًٍذاى ًسجش ثِ هفَْم ضْشثبى ٍ حشین ثبى اص ًگبُ پلیسی دس هسب ِ سبخش ٍ سبص، ثِ 

اص ایري سٍ  . پیطگیشی ٍ هطبٍسُ حضَسی دس هشاحل سبخش، ًمص لبثل تَجْی دس وبّص تخلفبت ضرْشی خَاّرذ داضرش   
هووَػِ ضشوش ثب ه َس لشاسدادى سِ ایل اعالع سسبًی هٌبست ثِ ضْشًٍذاى، آهَصش ٍ فشٌّگ سبصی ًیرشٍی اًسربًی ٍ   

.تمَیش ٍ ثِ سٍص سسبًی صیشسبختْبی ًظبستی، سؼی داسد تب دس یه افك صهبًی هیبى هذت ثِ ایي تیییش ًگشش دسش یبثذ

احساى الِ ضزیفی
هذیزعاهل ٍ عضَ ّیات هذیزُ



ضشوش ضْشثبى ثبصٍی اجشایی ضْشداسی تْشاى دس اًوبم هصَثبت ضَسای ضْش ثشای ضٌبسبیی، پیطرگیشی ٍ       

جلَگیشی اص تخلفبت سبختوبًی ٍ ػولیبت غیش هوبص ثِ ػٌَاى فؼب یش ه َسی اسش تب عرش  ّرب ٍ ثشًبهرِ    
ضشوش ضْشثبى ثب سبختبسی هٌسرون ٍ  . ّبی هشتجظ هصَة تَسؼِ ضْشی ثب ووتشیي اً شاف ه مك ضًَذ

ثشًبهِ ای هذٍى تؼبهل ّذفوٌذ ثب ًْبدّبی ریشثظ دس ضرْشداسی تْرشاى ٍ سربیش ًْبدّربی هرشتجظ ثشلرشاس       
. سبختِ تب ّوىبسی ثیي ثخطی ٍ دسٍى ثخطی دس ػب ی تشیي سغ  ٍ ثْتشیي ویفیش اجشایی ضَد

ضشوش ضْشثبى ثِ پطتَاًِ ًیشٍی اًسبًی آهَصش دیذُ ٍ ثب توشثِ ت ش سیستن وبسآهذ اسصیبثی ػولىرشد ٍ       
پبیص هذیشیتی ٍ ثْشُ گیشی اص في آٍسی ّبی سٍص، ویفیش ٍ سشػش سا دس اًوبم ٍظبیف ٍ هبهَسیتْب هتولی 

ضشوش ضْشثبى ثب دسن ضشٍست ٍ اّویش هطبسوش ضْشًٍذاى، ساّىبسّربی ت مرك پرزیش ثرشای     . هی سبصد
استمبی سغ  آگبّی ضْشًٍذاى ٍ ایوبد حسبسیش ّبی الصم دس آًْب ٍ ّوچٌیي سبصهبى ّربی هرشدم ًْربد    
هشتجظ دس اًوبم ٍظبیف لبًًَی خَد سا اتخبر هی ًوبیذ تب ثِ پطتَاًِ آى تلمری ضرْشداسی ثرِ ههبثرِ ًْربد      

. اجتوبػی دس ایي حَصُ فؼب یش ػیٌیش یبثذ
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ضزح ٍظایف هٌذرج در اساسٌاهِ ضزوت ضْزتاى ٍ حزین تاى ضْزداری تْزاى 
90/6/15هصَب چْار صذ ٍ یىویي جلسِ ضَرای اسالهی ضْز تْزاى 

ثشًبهِ سیضی ، سبصهبًذّی ٍ ّوبٌّگی هیبى ولیِ ًْبدّبی ػوَهی ، دٍ تی ٍ هرذًی ریرشثظ دس   ( ا ف
ساستبی اّذاف سٌذ چطن اًذاص ، ساّجشدّبی سٌذ عش  جبهغ ضْش تْشاى ٍ ثشًبهِ ّربی هصرَة   
پٌج سب ِ ضْشداسی تْشاى ٍ دس چربسچَة ٍظربیف ٍ هبهَسیرش ّربی لربًًَی ضرْشداسی تْرشاى        

ضٌاسایی ، پیطگیزی ٍ جلَگیزی اس تخلفات ساختواًی ٍ عولیاات عوزاًای   : ثوٌظرَس  
غیز هجاس اعن اس تفىیه اراضی، تغییز واارتزی، حفااری، دیاَار وطای، ساذ ه ثاز       
ساختواًی ٍ ّزگًَِ عولیات ساخت ٍ ساس خارج اس ضَاتط ٍ همازرات ضْزسااسی در   

هحذٍدُ ضْز ٍ حزین ضْز تْزاى 
جوغ آٍسی هستٌذات الصم جْش تطرىیل پشًٍرذُ تخلفربتی ٍ اػرالم آى ثرِ هشاجرغ ریرشثظ دس              

ضْشداسی پیگیشی ٍ اجشای آسای وویسیَى ّبی هبدُ یذ ٍ سفغ آثبس تخلرف ٍفرك آسای لغؼری    
ضذُ وویسیَى ّبی هزوَس ٍ اسائِ گضاسش اص الذاهبت اًوبم ضذُ ثِ هشاجغ ریشثظ
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 تْزاى ضْزداری تاى حزین ٍ ضْزتاى ضزوت اساسٌاهِ در هٌذرج ٍظایف ضزح
90/6/15 تْزاى ضْز اسالهی ضَرای جلسِ یىویي ٍ صذ چْار هصَب

ثشًبهِ سیضی جْش استفبدُ اص هطبسوتْبی اجتوبػی ػورَم ضرْشًٍذاى اص عشیرك اعرالع سسربًی،      ( ة
آهَصش ٍ سبیش فؼب یش ّبی فشٌّگی ٍ اجتوبػی الصم دس ساستبی ٍظبیف ضشوش

اسایِ اًَاع خذهبت هطبٍسُ ای ٍ ًظبستی دس چبسچَة ٍظبیف ٍ فؼب یش ّبی ضشوش( ج
اخز اػتجبسات ٍ تسْیالت اص ًظبم ثبًىی ٍ هَسسبت اػتجبسی هرَسد تبییرذ ضرْشداسی تْرشاى ٍ دس     ( د

چبسچَة ٍظبیف ٍ اختیبسات ، ثشًبهِ ٍ ثَدجِ هصَة سبالًِ ضشوش ثب سػبیش لَاًیي ٍ همرشسات  
هَضَػِ

اًوبم هؼبهالت ٍ داد ٍ ستذ ٍ اًؼمبد لشاسدادّبی الصم دس استجبط ثب هَضَع فؼب یش ضشوش( ّا
سبیش اهَس هشتجظ ثب هَضَع فؼب یش هٌذسج دس ثٌذ ا رف ٍ ة ثٌرب ثرِ تطرخیت ٍ تصرَیت ّیربت       ( ٍ

.هذیشُ
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ضْزتاى ٍ حزین تاى در دستَرال ول       
ًاحیِ هحَری اتالغی ضْزدارهحتزم 

:تْزاى
وٌتررشک ولیررِ سرربخش ٍ سرربصّب ٍ تیییررش      

وبسثشی ّربی هوربص ٍ غیرش هوربص ، داسای     
پشٍاًِ ٍ فبلذ پشٍاًرِ دس توربم هشاحرل دس    
ضش  ٍظبیف اداسات ضْشسربصی ٍ وٌترشک   

تااا ّوىاااری عَاهاال ) سرربخش ٍ سرربص 
ثرذیْی  . هیجبضرذ ( ضْزتاى ٍ حزین تاى

اسش هسئَ یش ٍ ًظبست ولی ثش سبخش ٍ 
سبص دس سرغ  ًبحیرِ ثرش ػْرذُ ضرْشداس      

.ًبحیِ هی ثبضذ
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پیشیىٍ شُربان

لاًَى صذ هادُ وویسیَى ّای ف الیت ّای ٍض یت ساهاًذّی" هَضَع 
 ٍ ساخت تخلفات اس جلَگیزی تِ تْزاى ضْزداری الشام ٍ ضْزداری ّا

 فَق ا ؼبدُ ٍ ػلٌی ر سسوی جلسِ ّطتویي ٍ یىصذ دس "تْزاى ضْز در ساس
 هووغ.ضذ تصَیت ٍ هغش  1387/3/28 تبسیخ دس تْشاى ضْش اسالهی ضَسای
 ٍ تطىیل 1387/5/15 تبسیخ دس "ضْزی خذهات تَس ِ" ضشوش ػوَهی

 -هوبص غیش سبص ٍ سبخش اص جلَگیشی هَضَع ثب ٍ اًتخبة آى جذیذ هذیشُ ّیبت
یذ هبدُ وویسیًَْبی سَی اص یبدسُ آسای اجشای دس ّوبٌّگی –هؼجش سذ سفغ
 .ضذ آغبص فؼب یتص هشالجتی ٍ حفبظتی اهَس اًوبم ٍ ضْش حشین اص حفبظش –

  ثبى حشین ٍ ضْشثبى ضشوش ًبم ثِ ضشوش ًبم ًیض 1388/4/24 تبسیخ دس سپس
.یبفش تیییش تْشاى ضْشداسی
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پیشیىٍ شُربان

ساخت تز ًظارت اعوال چگًَگی اًضثاطی آییي ًاهِ " ا ف ثٌذ اسبس ثش ٍ 
  1388 هبُ دی 16 هَسخِ جلسِ دس هصَة "تْزاى ضْز در ضْزی ساسّای

 سبختوبًی، تخلفبت ٍلَع اص جلَگیشی هٌظَس ثِ تْشاى، ضْش اسالهی ضَسای
 ضوي هىلفٌذ تْشاى ضْشداسی ًَاحی (ضْشثبى ضشوش) ًظبست ٍ وٌتشک هأهَسیي

ِ سٍص دس وبسی ضیفش دٍ حذالل) هستوش ثبصدیذّبی اًوبم  ولیِ اص (ضجبً
 ّشگًَِ هطبّذُ یَست دس هشثَط، جیشافیبیی ه ذٍدُ سغ  سبختوبى ّبی

 اػالم ًبحیِ ضْشداس ثِ ٍلش فَت ثذٍى سا هشاتت غیشهوبص سبختوبًی فؼب یش
 ضشوش فؼب یش چگًَگی ثِ ًیض ًبهِ آییي دیگش ثٌذّبی دس ّوچٌیي .ًوبیٌذ

 ًبهِ آییي ایي ضشوش، اسبسٌبهِ تصَیت اص لجل تب .اسش ضذُ اضبسُ ضْشثبى
.وشد هی هطخت سا ضشوش فؼب یش ولی خغَط
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پیشیىٍ شُربان

تْشاى ضْش اسالهی ضَسای تَسظ ضشوش جذیذ اسبسٌبهِ 1390 ضْشیَس پبًضدّن دس 
 اجشای ٍ سبختوبًی تخلفبت اص جلَگیشی ٍ پیطگیشی ضٌبسبیی، فؼب یش ثش توشوض ثب

.ضذ تصَیت یذ هبدُ وویسیًَْبی آسای
اص تربسیخ  الثاال اضازفی   دس ًخسش فؼب یرش ضرشوش ضرْشثبى ٍ حرشین ثربى آلربی        

حسیي خااًلزی  ًخستیي هذیشػبهل ایي ضشوش ثَد؛  1389/11/29تب  1387/5/15
وِ جبی خَد سا ثرِ احسربى ضرشیفی داد     1392/ 21/5تب  1389/11/30ًیض اص تبسیخ 

ّن اوٌَى آلبی الجبک اضرشفی هرذیشول پطرتیجبًی ضرْشداسی     . هذیشػبهل ضشوش ثَد
تْشاى اسش ٍ آلبی حسیي خبًلشی ًیض ثِ ػٌَاى هذیشول حشین دس هؼبًٍش ضْشسبصی 

.ٍ هؼوبسی ضْشداسی تْشاى ثِ خذهش هطیَک اسش
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اعضای َیات مدیرٌ

تا تاریخاز تاریخنام و نام خانوادگی
1387/05/151388/10/01عثادالِ فتح الْی 

1387/05/151389/11/30هحوذ اتزاّین تَالیی
1387/05/151389/11/30سیذ عیسی احوذی 
1387/05/151388/10/01حسي واظن دّىزدی 
1387/05/151389/11/30حویذ هحوذ تیگی 

1388/10/011389/04/31س یذ غفزاًی 
1388/10/011389/11/30سیذ هٌاف ّاضوی 
1389/04/311391/04/13عشیشالِ رجة سادُ

1389/11/301390/05/26ًادر وزهی 
1389/11/301391/04/13هحوذ احوذی تافٌذُ 

1390/05/261392/05/22علیزضا ًادری  
ادامٍ دارد1389/11/30هحوذ احساى واظن ًیا 

ادامٍ دارد1389/11/30حسیي خاًلزی 
ادامٍ دارد1391/04/13هٌصَر تالزصاد رًاًی 

ادامٍ دارد1391/04/13علیزضا جاٍیذ 
ادامٍ دارد1392/05/22احساى الِ ضزیفی
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ساختار سازماوی
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تعداد خًدريَا ی شرکت 
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شهربان 127 123

حریم بان 31 23

موتورسوار 98 0

عملکرد
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49.4%

39.2%

11.4%

نسبت ثبت عملکرد اکیپهای اجرایی در سامانه جامع شهربان

شهربان حریم بان موتورسوار

عملکرد
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عملکرد

بر اساس چُارچًب  ابالغی از ( در محديدٌ شُر)اَم يظایف شرکت شُربان ي حریم بان 

: شًرای اسالمی شُر تُران ي درصد عملکرد عًامل اجرایی در شاخص َای اعالمی

21.50%

36%

29%

8.20%

5.30%
ضٌاسایی، پیطگیزی ٍ جلَگیزی اس ساخت ٍ •

ساسّای غیزهجاس ٍ رفع آثار تخلف
تاسدیذ اهالن دارای هجَس ٍ اتالغ اخطارّای صادرُ •

اس ًاحیِ ٍجلَگیزی اس حفاری غیزهجاس
ضٌاسایی ٍ جلَگیزی اس  سذه ثز ساختواًی•
پیطگیزی ٍ جلَگیزی اس هحَطِ ساسی، دیَار وطی، •

تفىیه اراضی ٍ ّزگًَِ ساخت ٍساس غیزهجاس
پیگیزی ٍ هستٌذساسی السم جْت تطىیل پزًٍذُ •

تخلفات ٍ اجزای آراء ووسیَى ّای هادُ صذ 
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عملکرد

بر اساس چُارچًب  ابالغی  ( خارج محديدٌ شُر)اَم يظایف شرکت شُربان ي حریم بان 

: از شًرای اسالمی شُر تُران ي درصد عملکرد عًامل اجرایی در شاخص َای اعالمی

تاسدیذ ٍ وٌتزل هحذٍدُ حزین ٍ اهالن دارای هجَس•

ضٌاسایی ، جلَگیزی ٍ رفع خالف اس ساخت ٍ ساس •

غیز هجاس

%33%56صیاًت اس هحذٍدُ حزین•

11%

19



عملکرد

 
با َمکاری مشترک شرکت شُربان ي حریم بان ي ادارٌ کل مادٌ صد ي شُرداری مىاطق ،

تعداد آراء اجرا وشدٌ  

 1387از سیصد َسار فقرٌ  در ابتدای سال 

1392بٍ پىجاٌ ي دي َسار فقرٌ در ابتدای سال 

.کاَش یافتٍ است    
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عملکرد

 
:فراياوی پريودٌ َای در حال ساخت بٍ تفکیک مىاطق 

باالتر از میاوگیه

(  پريودٌ در حال ساخت واحیٍ 380) میاوگیه 

پاییه تر از میاوگیه
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عملکرد

 
:آمار عملکرد عًامل شُربان بٍ تفکیک مىاطق در َفت ماٍَ سال جاری 

بیشتریه

متًسط

کمتریه 
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عملکرد

:تحلیل عملکرد جاری وايگان شُربان

ٍض یت جاری گشارش تحلیل

هبهَسیش 19(ظشفیش جبسی)هیبًگیي هبهَسیش ّشاویپ دس سٍص

هبهَسیش 25(ظشفیش اسوی)ثیطیٌِ هبهَسیش ّشاویپ دس سٍص

%76(ساًذهبى)وبسایی جبسی اویپ ّب

ضزٍرت ًَساسی ًاٍگاى حول ٍ ًمل     :)فزسَدگی ًاٍگاى( 1
پیواًىاراى؛وِ تاتَجِ تِ افشایص چطوگیز لیوت خَدرٍ ٍ عذم افشایص  

.(اجارُ هتٌاسة تا آى، هَجة فزسَدگی ًاٍگاى گزدیذُ است
درعثَر ٍ هزٍر ضْزیهطىالت تزافیىی ( 2
ٍجَد رٍیِ ّای دستی ٍ سٌتی( 3
:  اتالغ هاهَریتْای پیص تیٌی ًطذُ اس سَی ًَاحی( 4
...(اجزای آراء هادُ صذ وِ ًیاس تِ تیص اس یه اویپ هی تاضذ)
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عملکرد

:يضعیت مطلًب شُربان در حًزٌ مدیریت شُری

گسارش وضعیت مطلوب

ريز یکبار 15ديرٌ زماوی مطلًب برای سرکشی بٍ امالک در حال ساخت

ريز یکبار 35میاوگیه يضعیت جاری

پريودٌ فعال 380میاوگیه پريودٌ َای جاری وًاحی

%86کارایی بروامٍ ریسی شدٌ اکیپ َا

در وًاحی کٍ تعداد امالک درحال ساخت باالی حد متًسط می باشد میاوگیه سرکشی  
.ريز افسایش می یابد 55بٍ امالک تا 
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عملکرد

:برگساری صبحگاٌ َای ديرٌ ای

ثب ّذف حفظ آهبدگی ٍ ّوبٌّگی ًیشٍّبی اجشایی ضْشثبى ٍ حشین ثبى ٍ هذیشاى ضشوش ٍ 
ّوچٌیي تبویذ ثش سیبستْب ٍ خرظ هطری ضرشوش ٍ گَضرضد ًورَدى ًىربت هْرن دسثربسُ         
فؼب یش ّب، ثشًبهِ یج گبُ ثشای ولیِ ػَاهل اجشایی ّشهٌغمِ ٍ ثب حضَس هرذیشاى اسضرذ آى   

.هٌغمِ ٍ ضشوش ضْشثبى ٍ حشین ثبى ثشگضاس هی ضَد
گبًِ ثب حضرَس  22دس ّویي ساستب ثشًبهِ ّبی یج گبُ هطتشن ولیِ ػَاهل اجشایی هٌبعك 

.هذیشاى اسضذ ضْشداسی تْشاى ثشًبهِ سیضی ٍ اجشایی هی ضَد
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فصل سوم
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صیاوت از شُر ي سیمای آن

  ٍ دسساسررتبی یرریبًش اص سرریوبی ضررْش
آساهسبصی آى ضشوش ضرْشثبى ٍ حرشین   
ثبى الذام ثِ ثبص عشاحی ٍ ثشًبهرِ سیرضی   
ثررشای اجررشای عررش  فررَسیتی یىپبسچررِ 
سرربصی وبسگبّْرربی سرربختوبًی ًوررَدُ  

ثِ هَجت اجشای ایري عرش  ّورِ    .اسش
وبسگبّْررربی سررربختوبًی ثبیرررذ ثرررب    
استبًذاسدّبی تؼشیف ضذُ حصبس وطری  
ضًَذ ٍ ّوچٌیي تبثلَ هطخصبت هلره  
ًیض دس ّوبى چبسچَة تْیِ ٍ دس هؼشض 

.دیذ ضْشًٍذاى ًصت ضَد
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پاسخگویی

هب .اسش اهشٍص سبصهبًْبی دس اسصضْب ٍ اسوبى هْوتشیي اص یىی پبسخگَیی 
 خجش ٍ پیطٌْبد ٍ اًتمبد اص اػن هی گَیٌذ هب ثِ ضْشًٍذاى آًچِ هؼتمذین
  ایي دس.اسش سبصهبى تؼب ی هسیشّبی ٍ فشیتْب ثِ هب ساٌّوبی تبثلَّبی

:اسش پیگیشی حبک دس صیش هَاسد ضشوش جذیذ هذیشیش دٍسُ دس ساستب
1888استمشاس سبهبًِ ًظبست ّوگبًی ضْشداسی تْشاى دس ضشوش •
.عشاحی پَستبک خجشی ضشوش•
ِ ّب• ِ ّب، خجشگضاسی ّب ٍ سٍصًبه تَسؼِ تؼبهل ثب سسبً
ثبص عشاحی ٍ تَسؼِ سبهبًِ ضْشثبى یبس•
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سرمایه های انسانی و سازمانی

     ّبیی ّستٌذ وِ دس ضوبس داسایی ّبی ًربهلوَس ثرِ ضروبس هری ِ سبصهبًْب داسای سشهبی
سًٍذ ًیشٍی اًسبًی سبصهبى یىی اص ایي سشهبیِ ّب اسرش ورِ هرذیشیش ٍ ثشًبهرِ سیرضی      
سبصهبى هی تَاًذ ایي داسایی ًب هلوَس سا ثِ پیبهرذّبی هلورَس ٍ ًتیورِ ّربی لبثرل      

دس ّویي ساستب هَاسد صیش دس ضشوش ضْشثبى ٍ حرشین ثربى پری    .اًذاصُ گیشی تجذیل وٌذ
.گشفتِ ضذُ اسش

تزًاهِ ریشی تزای ارایِ آهَسش ّای هزتثط ٍ اثزتخص ًیزٍی اًساًی ٍ هصَتِ ّیات هذیزُ ضازوت  •
.در ایي سهیٌِ

تثادل تفاّن ًاهِ تا یىی اس هزاوش داًطگاّی هزتثط تا ضْزداری تزای تثییي سزفصلْای آهَسضای  •
ُ ّای ضزوت هَرد ًیاس ّز یه اس رد

.ضفاف ساسی ساهاًذّی ٍ ًظام هٌذ ساختي ضیٍَُ هحاسثِ ٍ پزداخت دستوشد•
تخاص  عواذُ ای اس   . ) اصالح ٍ چاته ساسی فزآیٌذ رسیذگی تِ صَرت ٍض یت ّای پیواًىااراى •

.(ف الیتْای ضزوت تِ ٍاسطِ پیواًىاراى صَرت هی پذیزد
.تزخَردّای تٌثیْی ٍ تطَیمی تا ًیزٍّای خطاوار ٍ ّوچٌیي ًیزٍّای ضایستِ ٍ پاوذست•
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فناوری اطالعات

ّبی هْوتشیي اص ضفبفیش ِ   ٍ سبصهبى دس فسبد وبّص دس گزاس اثش هَ ف
 پٌوشُ اعالػبت فٌبٍسی فضایٌذُ لبثلیتْبی .اسش آى ثخطی اثش افضایص

  حشین ٍ ضْشثبى ضشوش سٍ ایي اص .گطبیٌذ هی هب سٍی ثِ جذیذی ّبی
 دادُ اًوبم لبثلیش ّب ایي اص ثْشهٌذی ثشای سا ای گستشدُ هغب ؼبت ثبى

  یِ صیش پشٍطُ ّبی دس تَاى هی سا ثشسسی ّب ٍ هغب ؼبت ایي دستبٍسد ٍ اسش
.یبفش آسبًی

ساهاًِ ضْزتاى•
تزًاهِ ریشی ٍ ّذایت خَدرٍّای ضْزتاى Web GISساهاًِ •
پَرتال داخلی ضزوت•
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رئًس بروامٍ َای فىايری اطالعات
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پارکساهانه هوبایل 

شهرباىساهانه جاهع 

GISساهانه نظارت هبتنی بر 



ضريرت َا

توسعه و ارتقاء سطح خذمت رسانی به ضهزونذان•

سزعت تصميم گيزي در سطوح مختلف ضهزداري افشايص•

سزمايه انسانی و منابع فيشيکی( بهزه وري)افشايص کارآيی و اثزبخطی •

تحول در ضيوه هاي اجزايی وظايف ضزکت ضهزبان به منظور چابک ساسي،  •

متناسب ساسي و کارآمذي آن



سیاستُای کلی

.انتقال حذاکثز فعاليتهاي اجزايی اس ستاد به مناطق و نواحی•

.تقويت امور راهبزي، سياستگذاري، بزنامه ريشي و نظارتی ستاد•

.توسعه و بهبود سيستم ها و روش هاي کار با نگاه فزآينذ محوري•

.مکانيشاسيون يکپارچه کليه سيستم هاي عملياتی•

.توسعه سامانه هاي ضهز و ضهزونذ الکتزونيک•



شُربانساماوٍ جامع 

• هشاهده و توصیف بازدید
• هاهوریتدریافت 
• خودکارهاهوریت 

سبهبًِ ضْشسبصی

GISًمطِ ّبی 
ًظبستهشوض 

سبهبًِ ضْشثبى

سبهبًِ هذیشیش 
پیوبًىبساى



 ِثب تَجِ ثِ گستشش فضایٌذُ اثضاسّبی استجبعی ثشپبیIT     ضشوش ضرْشثبى ٍ حرشین ثربى ،
ضْشداسی تْشاى دس سٍیىشدی ًَیي ، سبهبًِ ای سا ایوبد ًوَد وِ ضٌبسبیی ، جلَگیشی ٍ 
پیطگیشی سبخش ٍ سبصّبی غیش هوبص ٍ ًظبست ثش ػولىشد سبختوبًْبی داسای پشٍاًِ سا 

. ثصَست سیستوی سیذ ًوبیذ 

دس حَصُ ایٌتشاًش ضْشداسی تْشاى فؼبک  Shahrban.tehran.irایي سبهبًِ ثِ آدسس
هی ثبضذ ٍ ثب تَجِ ثِ اتصربک ثرِ سربهبًِ ی ضْشسربصی ضرْشداسی تْرشاى گضاسضرْبی        

.ضْشثبى دس ثبسُ ی ّش هله دس پشًٍذُ ا ىتشًٍیىی ضْشسبصی آى لشاس هی گیشد 
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شُربانساماوٍ جامع 



 اص جولِ فَایذ ایي سبهبًِ هی تَاى ثِ هَاسد ریل اضبسُ ًوَد:
تزٍس رساًی آهار عولىزد گطتْای ضْزتاى ٍ حزین تاى  •
ٍ گشارش گیزی آًالیي ایجاد داضثَرد هذیزیتی •
هذیزیت یىپارچِ در هٌطمِ ، ًاحیِ ٍ ضزوت ضْزتاى اس طزیك ساهاًِ  •
ارتماء سطح وارایی ٍ اثز تخطی ًیزٍّا  •
اًطثاق هاهَریتْای ارجاعی تِ ًیزٍّا تا ضزح ٍظایف هصَب ٍ جلَگیزی اس اهَر •

غیز هزتثط 
لاتل استٌاد تَدى گشارضْای سیستن ٍ پاسخگَیی پیواًىار ٍ ًیزٍّا در لثاال  •

تخلفات ٍ لصَرّا 

36

شُربانساماوٍ جامع 



جامع شُربانساماوٍ 

کارتابل

گردش اطالعات•
هشاهده هستندات•
هشاهده سوابق شهرسازی•



شُربانساماوٍ جامع 

اطالعات هلک

اطالعات اکیپ



پارکساماوٍ مًبایل 

راننده

پارکباى

سیستن



  GISساماوٍ وظارت مبتىی بر وقشٍ َای

Application 
server

Internet

تطبیق فرآیند انجام هاهوریت با هسیر حرکت •
خودرو

اهکاى تعریف خودکار هاهوریت بر اساس هلک •
و هدایت و ناوبری خودرو

رد گیری وسایل در هر نطقه و هکاى•
رویت هسیر حرکتی پیووده شده•
تطبیق صورت وضعیت خودرو با هاهوریت•
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