بنام خداوند بخشنده مهربان
پرتال شورا با هدف اطالع ر سانی به شهروندان محترم تهرانی طراحی گردیده به همین منظور در طراحی پرتال شورا صفحه ا صلی شورا
بدلیل حجم باالی اطالعات از دیگر قسمتهای کاربردی شورا مجزا کرده ایم تا شهروندان تهرانی درصورت احتیاج و مراجعه به قسمت های
دیگر شورا وارد صفحه اصلی شورا نگردند.

طراحی :
طراحی اولیه پرتال شورا با الهام از "و امرهم شورا " و در نظر گرفتن لوگو شورا که دارای هفت نقطه ( 7موضوع کاربردی) می باشد را
بصورت باکس هایی با موضوعات مختلف تعریف شده  ،طراحی شده است.

دسته بندی و رنگ ها  :با ایجاد رنگ بندی برای کمیسیون ها  ،کمیته ها  ،مجامع  ،معاونت نظارت  ،معاونت اجرائی  ،سامانه ارتباط مردمی
وغیره ...توانسته ایم تا حدودی به طبقه بندی و دسته بندی ها دسترسی یافته و از سردر گمی شهروندان و کاربران بکاهیم.

توجه  :برای تغییر کیفیت صفحه در هر قسمت پرتال با کلید
) Ctrl -صفحه کوچک) ) Ctrl +صفحه بزرگ) و ( Ctrl 0صفحه استاندارد) می گردد.

فرم کلی رپاتل که رب گرفته از صفحه اصلی و صفحه ابتدا یی (اینترو) می باشد شامل موارد ذیل است .
آیکون های اینترو :

ریاست

کمیسیون ها

نمایندگی ها

مصوبات

مجامع

سامانه ارتباط مردمی

عمومی

ریاست :
هیات رئیسه – معاونت نظارت – معاونت اجرایی -کمیته مشترک – روابط عمومی – مرکز پژوهش ها

کمیسیون ها :
-

سالمت و محیط زیست -

برنامه و بودجه

فرهنگی اجتماعی -

-

معماری و شهر سازی

عمران و حمل و نقل و ترافیک
نظارت و امور حقوقی

برنامه و بودجه:

کمیته ها  ( :کمیته منابع انسانی-کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات-کمیته برنامه بودجه –کمیته شفافیت و شهر هوشمند)
سالمت و محیط زیست :

کمیته ها  ( :کمیته ایمنی– کمیته محیط زیست – کمیته و سالمت-کمیته بحران)
عمران و حمل و نقل و ترافیک :

کمیته ها ( :کمیته حمل و نقل وایمنی– کمیته حمل ونقل وهوشمندسازی –کمیته عمران)
فرهنگی اجتماعی :

کمیته ها  :کمیته نامگذاری  -کمیته ورزشی  -کمیته دینی – کمیته فرهنگی وهنری – کمیته مشارکت های مردمی-
کمیته اجتماعی

معماری و شهر سازی :

کمیته ها  :کمیته شهر سازی – کمیته معماری وطراحی شهری–کمیته بافت فرسوده -کمیته باغات

نظارت و امور حقوقی :

کمیته ها :کمیته تنقیح – کمیته حقوقی وامور بین الملل–کمیته نظارت

نمایندگی ها :
کمیسیون بند  ، 20کمیسیون ماده  ، 64کمیسیون بدوی کفالت نظام وظیفه  ،کمیسیون سازمان میادین ...

سامانه جامع مصوبات :
سامانه جامع مصوبات  -مصوبات  -دفتر مصوبات

مجامع :
مجمع مشورتی روسا  -مجمع مشورتی کمیسیون های فرهنگی – مجمع مشورتی بانوان

سامانه ارتباط مردمی :
سامانه ارتباط مردمی

عمومی :
صفحه اعضا – شورایاری ها – سمن ها – محله های تهران  -هوای تهران

صفحه اصلی :

منو بار :
صفحه اصلی – سامانه جامع مصوبات –گزارش عملکرد-دستورجلسات – صورتجلسات – درباره ما

قسمتهای مختلف صفحه اصلی :
اسالیدر – کمیسیون ها –شورا در رسانه – اخبار -یادداشت ها –کنکاش – مالتی مدیا –اطالع رسانی

آیکون های دسترسی سریع به اینترو

صفحه اعضا :

(اینترو اعضا)

مهم :
استقبال از ایده ها :
شورای شهر به ایده های جدید یا نظرات شهروندان که باعث کم شدن معظالت شهری در زمینه های مختلف گرددو بتواند بعنوان
موضوعات شهری به پرتال شورا اضافه گردد یا آن ایده ها در رفع مشکالت شهری اعم از فنی عمرانی خدمات شهری و غیره  ...باری ازدوش
مسائل شهری بردارد  ،استقبال می نماید.
برای ثبت ایده ها یا نظرات به سامانه ارتباط مردمی رفته و با ثبت نظرات ویا ایده خود و گرفتن کد پی گیری آن را به نام خودتان ثبت نمائید

بخش سامانه ارتباط مردمی یکی از مهمترین بخشها می باشد که همشهریان عزیز می توانند برای مطرح کردن مشکالت خود با شورای
شهر و عدم نتیجه گیری در بخش های مختلف شهرداری از آن استفاده نمایند.

بخش سامانه جامع مصوبات و مصوبات شورا هم یکی دیگر از بخشهای مهم پرتال می باشد که کلیه شهروندان میتوانند برای دسترسی به
مصوبات قانونی شورا به آن بخش رجوع نمایند و قابلیت جستجوی پیشرفته را دارد.

روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر تهران

