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:  شماره   

: تاریخ  

  ساعت : 

 پیوست : 

 

 »و شوراهاي شهر و روستا شهرداریها« شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
 

امه هاي و آیین ن 1387قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  18این شیوه نامه بر اساس ماده 
ساس ابه تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات رسیده و بر  17/12/99اجرایی آن، در تاریخ

ز تأیید اقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پس  18ماده  2تبصره 
 است. جمهور رسیده به تأیید رئیس محترم 01/01/1400رئیس جمهور الزم االجرا است در تاریخ 

 
 بند اول : اطالعات سازمانی 

 
باید حسب مورد در پایگاه  موارد زیر به عنوان مهمترین اطالعات سازمانی شهرداریها -1ماده 

 قرار گیرد :آنها در دسترس حسب درخواست متقاضیان  واطالع رسانی آنها منتشر شده 
 

 وظایف و اختیارات شهرداري،سند یا مجوز تأسیس، چارت تشکیالت سازمانی و شرح  )1
هرداري شتابعه یا وابسته  تشکیالتسند مؤسس،چارت تشکیالت سازمانی و شرح وظایف و اختیارات  )2

 ،نظیر مناطق، سازمانها و مناطق
بعه انهاي تاي سازمعین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی واجرایی شهرداران، معاونان و مدیران آنها، روسا )3

 نها،یا وابسته و مدیران آ
 مشخصات و سوابق تحصیلی و اجرایی روسا، معاونان و مدیران تشکیالت تابعه یا وابسته شهرداري، )4
 مشخصات کلیه واحدهاي تصمیم گیر جمعی نظیر کمیسیون ها و هیأت هاي داخلی شهرداري و )5

 مشخصات اعضا و سوابق تحصیلی و اجرایی آنها،
 اسطه ارائه می دهند،اطالعات کلیه خدماتی که به طور مستقیم یا با و )6
 آمار تفکیکی نیروي انسانی و شرح وظایف کارکنان، )7
 مؤسسات و شرکت هاي زیرمجموعه اعم از تابع یا وابسته،اطالعات  )8
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:  شماره   

: تاریخ  

  ساعت : 

 پیوست : 

 امالك، مستغالت و ساختمانهاي تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره برداي،اطالعات  )9
 قه بندياماکن و تأسیسات داراي طباطالعات کلیه اماکن،تأسیسات و تسهیالت شهري به استثناي  )10

 (حیاتی، حساس، مهم).
 

پایگاه باید حسب مورد در موارد زیر اطالعات راجع به شوراهاي شهر و روستا ازجمله در – 2ماده 
 قرار گیرد : آنهادر دسترس حسب درخواست متقاضیان  اطالع رسانی آنها منتشر شده و

 
 و شرح وظایف و اختیارات هر کدام،کمیسیون هاي تخصصی شورا ساختار سازمانی و تشکیالت تابعه،  )1
 ت،اعضاي شوراها و تعداد آراء مأخوذه هر یک در انتخابا اسناد سوابق تحصیلی و اجرایی )2
 وضعیت حضور و غیبت هر یک از اعضاي شوراها در جلسات، )3
 دستور جلسات و مستندات،  )4
 صورت جلسات صحن علنی کمیسیون هاي تخصصی شوراها، )5
 متن تذکر ها و سئواالت اعضاي شوراهاي شهر و روستا از شهرداران، )6
رت در صو آراء موافق، مخالف و ممتنع هریک ازاعضاي شوراها به هر یک از مصوبات و تصمیمات آن )7

 صالحدید شورا،
 پیش نویس کلیه لوایح و طرح هاي پیشنهادي اعضاي شوراها، )8
 کلیه مصوبات، )9

 مشخصات اعضاي مستعفی یا سلب عضویت شده شوراها،  )10
 نطق هاي پیش از دستور اعضاي شوراهاي شوراي عالی استانها، )11
 ذاکرات جلسات شوراي عالی استانها.مشروح م )12

 
 بند دوم : اسناد شهري
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:  شماره   

: تاریخ  

  ساعت : 

 پیوست : 

تشر شده اسناد و اطالعات زیر به عنوان اسناد و اطالعات شهر و روستا باید به صورت عمومی من –3ماده 
 قرار گیرد :آنها در دسترس حسب درخواست متقاضیان  و

 
 ،اسناد طرح هاي جامع، تفصیلی و هادي شهرها )1
 طرح هاي هادي روستاها، )2
 نقشه جامع شهرسازي، )3
 اسناد محدوده شهرها، شهرکها و روستاها و حریم شهرها،  )4
 اراضی و امالك شهري و تغییرات کاربریها، ياطالعات راجع به انواع کاربریها )5
 مشروح مذاکرات راجع به تصویب اسناد مذکور. )6
 

فع اطالعات زیر به عنوان اسناد و اطالعات شهر و روستا باید در دسترس اشخاص ذین – 4ماده 
 رد :قرار گی

 
 ،هاي معمارينقشهساختمان خود همانند  هاي تاییدشدهنقشهپروانه ساختمان و کلیه  )1
 گواهی هاي پایان کار و گواهی هاي عدم خالف (در مورد ساختمان هاي ناتمام)، )2
 مفاصا حساب هاي نوسازي، )3
 ،در جریان ساختامالك گزارشات ناظرین شهرداري ثبت شده در سامانه شهرسازي براي  )4
ت امالك ومشخصاهاي نظام مهندسی در خصوص عملیات ساختمانی در ها و گزارشتمام اخطاریه )5

 هر ساختمان و سوابق حرفه اي آنها، مجري و مهندس ناظر از جمله مهندسمهندسین مرتبط 
ود تان موجدرقالب فرم الف و ب که شامل وضعیت و تعداد درخ ساختمان فضاي سبزاطالعات راجع به  )6

 ، از بازرسی از ملک پس در ملک
 اسناد ایمنی ساختمان (صادر شده از سازمان آتش نشانی)، )7
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:  شماره   
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  ساعت : 

 پیوست : 

 نتشار وعنوان از سوي شهرداري صادر می شود با رعایت شیوه نامه ا کلیه مجوزهایی که تحت هر )8
 مصوب دسترسی آزاد به اطالعات مجوزهاي دولتی و مجوزهاي مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی

 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات. 29/07/1397
 

 بند سوم : اطالعات راجع به خدمات و فرایندهاي کاري
 

، اع خدماتهرست انوف: اطالعات راجع به کلیه خدماتی که شهرداریها و دهیاریها ارائه می دهند از جمله -5ماده 
ه نحوي که ب ئه آنهاز اراها و شرایط کامل و به رو فرایند کاري و مدارك مورد نیاز براي هر خدمت، زمان، مکان، تعرفه

انه هایی اتر و سامن و دفدر پایگاه اطالع رسانی شهرداریها منتشر شده و در کلیه اماک براي عموم مردم قابل فهم باشد
 که این خدمات ارائه می شوند در معرض مشاهده مراجعان قرار خواهد گرفت.

 
امور  ها، کمیته ها و سایر نهادهاي تصمیم گیر در زمینهکمیسیون تصمیمات اطالعات راجع به  -6ماده 

ن قانو 100قانون شهرداري، احکام کمیسیون ماده  99ماده  2احکام کمیسیون تبصره و روستا نظیر شهر
فکیک شیوه نامه تشخیص وت«با رعایت  ناظر به فضاي سبز 5کمیسیون ماده و  کمیته نماي منطقه شهرداري،

کمیسیون 29/07/1397مصوب »حریم خصوصی و اطالعات شخصی از اطالعات عمومی ات مربوط بهاطالع
 انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات قابل دسترس خواهد بود : 

 
 مشخصات اعضاي کمیسیون ها، کمیته ها و سایر مراجع تصمیم گیر حسب مورد، )1
 کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و مقرراتی که مبناي تصمیمات آنها است یا تصویب کرده اند،  )2
 آمار تفکیکی آرایی که در انجام وظایف خود صادر کرده اند، )3
 ادر کردهصروانه پآرایی که کمیسیون نسبت به قلع تمام یا قسمتی از بناي بدون پروانه یا مخالف مفاد  )4
 ،است
 ،رده استکه کمیسیون نسبت به پرداخت جریمه در موارد عدم ضرورت قلع اضافه بنا صادر کآرایی  )5
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:  شماره   

: تاریخ  

  ساعت : 

 پیوست : 

تعطیلی  ریب یافهرست اماکن و مشاغل مزاحم و آمار تفکیکی تصمیمات ناظر برجلوگیري از ایجاد یا تخ )6
 .مذکوریا انتقال اماکن 

 
العات مربوط به حریم خصوصی و شیوه نامه تشخیص و تفکیک اط« اطالعات زیر باید با رعایت -7ماده 

حسب مورد از طریق  کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 29/07/1397مصوب » اطالعات شخصی
حسب  وانتشار درپایگاه اطالع رسانی شهرداریها، شوراهاي شهر و روستا و سازمانهاي وابسته منتشر شده 

 درخواست متقاضیان، در دسترس قرار گیرد : 
 

تعداد  اطالعات مربوط به عملکرد حوزه صالحیت هر شهرداري مشتمل بر آمار خدمات ارائه شده، )1
نی، ي میدامراجعه کنندگان، تعداد درخواست هاي رسیدگی شده و در حال رسیدگی، تعداد بازرسی ها

  ،تعداد اعتراض ها و شکایت ها از عملکرد مؤسسه در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداري 
ح هاي ها وطر اجتماعی، پژوهشی و آموزشی و نتایج حاصل ازجمله برنامه -ات فعالیتهاي فرهنگیاطالع )2

هاي  مصوب و اجرا شده، مشخصات مجریان و ناظران آنها، بودجه مصوب و تخصیص یافته، آموزش
 صات مجري دوره ها و شرکت کنندگان،برگزار شده و مشخ

 حمل و نقل عمومی،اطالعات فعالیت هاي عمرانی، خدمات شهري و  )3
یان ب مل برخارجی شهرداران، مدیران شهرداریها و اعضاي شوراهاي شهر و روستا مشت گزارش سفرهاي )4

فر، س، مدت دالیل سفر، ترکیب هیأت همراه و ریاست آن، مکان هاي بازدید شده، اشخاص مالقات شده
 ج سفر،هزینه هاي سفر و محل تأمین آنها، هدایاي داده یا گرفته شده و نتای

 اطالعات سامانه هاي ارائه خدمات، دریافت شکایات و رضایت سنجی. )5
 

 ها و سایر)  ها ومزایده (مناقصهقراردادها بند چهارم : اطالعات راجع به معامالت و 
 

متن، متمم، الحاقات، ضمایم و نحوه برگزاري مناقصات(عمومی، محدود،یک مرحله اي،دو مرحله اي  - 8ماده 
باید بر اساس شیوه نامه انتشار و  معامالت و قراردادهاي شهرداري ها و شوراها یا سازمانهاي وابستهو ....) کلیه 
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:  شماره   

: تاریخ  

  ساعت : 

 پیوست : 

حسب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 17/12/1399 دسترسی آزاد به اطالعات قراردادها مصوب
 در دسترس متقاضیان قرار گیرد. یامورد در پایگاه اطالع رسانی آنها منتشر شده 

 

 طرح هاي اجرایی بند پنجم : اطالعات راجع به
 

ه از جمل شهرداري جراياجرا و در شرف ا مصوب، خاتمه یافته، در حال اطالعات کلیه طرح هاي -9ماده 
ات گزارش ،طمرتب کلیه نقشه هاي ،برآورد ،متره ،آدرس دقیق ،شناسنامه و برنامه زمانبندي ،کلیه مشخصات فنی

ها و  رت وضعیتي، صویا مزایده،منابع تأمین اعتبار، گزارش هاي میان دوره ا نوع مناقصه ،نوع قرارداد ،توجیهی
سته نهاي وابسازما واز طریق انتشار در پایگاه اطالع رسانی شهرداریها  سایر اسناد و ضمائم مرتبطپرداخت ها، 

 منتشر شده و در دسترس عمومی قرار خواهد گرفت.
 

جام رهاي انتهاتطالعات اراضی و امالکی که در اجراي طرحهاي عمرانی شهرداري تملک شده اند، ا -10ماده 
 نها قابلآقوقی ح، فرایند، میزان و شیوه کارشناسی و روش هاي پرداخت و جبران خسارتهاي مالکان حقیقی یا شده

 دسترس خواهند بود. 
 

 امورمالیاطالعات راجع به بند ششم :

 

شیوه نامه «با رعایت شهرداریها، دهیاریها و شوراها و سازمانهاي وابسته، اطالعات مالی زیر را  -11ماده 
کمیسیون 29/07/1397مصوب » تشخیص و تفکیک اطالعات مربوط به حریم خصوصی و اطالعات شخصی

شهرداریها و  انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات حسب مورد از طریق انتشار در پایگاه اطالع رسانی
 سازمانهاي وابسته منتشر کرده یا به درخواست متقاضیان، در دسترس آنها قرار خواهند داد :

 
 الیحه بودجه و متمم یا اصالحیه بودجه پیشنهادي، )1
 مصوب، سند بودجه مصوب و متمم یا اصالحیه بودجه )2
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: تاریخ  

  ساعت : 

 پیوست : 

 سال، وماه  زه هاي زمانیاطالعات کلیه درآمدها و هزینه هابه تفکیک انواع خدمات و عوارض و در با )3
 مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت هاي مالی، حسابرستفریغ بودجه، گزارش گزارش  )4
 صورت هاي مالی،  )5
 اطالعات کلیه حسابها، )6
 سسات تابعه،ؤنسبت هاي مالی در شرکت ها و م )7
 ا، اطالعات دیون، مطالبات، بدهی ها، تسهیالت دریافتی و شیوه نامه اولویت دهی پرداخت ه )8
 اطالعات بهاي تمام شده ارائه خدمات به تفکیک کاالها و خدمات ارائه شده. )9

 

قی و شخاص حقیهایی که از محل بودجه شهرداریها یا سازمانهاي وابسته دراختیار ااطالعات کمک -12ماده 
مشخصات  نهاد قرار گرفته است مشتمل بر مستند قانونی کمک،جمله در اختیار تشکل هاي مردم حقوقی از

رد گیرنده، جهت کمک، میزان و کیفیت کمک پرداختی، تاریخ کمک و گزارش مصرف کمک در محل موکمک
 بصوم» شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطالعات مربوط به حریم خصوصی و اطالعات شخصی«با رعایت نظر 

طالع رسانی پایگاه ا طریق انتشار در حسب مورد از به اطالعات کمیسیون انتشار ودسترسی آزاد 29/07/1397
 رفت.واهد گدرخواست متقاضیان، در دسترس آنها قرار خ و حسبشهرداریها و سازمانهاي وابسته منتشر شده 

 
ات می اطالعدر صورت بروز اختالف در چگونگی پاسخ به درخواست هاي متقاضیان یا انتشار عمو -13ماده 

نتشار و اکمیسیون 15/02/1397مصوب نامه رفع اختالف درچگونگی ارائه اطالعات وهیشقراردادها براساس 
 رسیدگی و تصمیم گیري الزم صورت خواهد گرفت.  دسترسی آزاد به اطالعات
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