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عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب دانشکده فنی و مهندسی، مشاور کمیته عمران شورای  - محبوبه پیری زاده

 کتری مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرساسالمی شهر تهران، دارای د

 

 :چکیده مقاله

ریزی عملیاتی در شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارزیابی تاثیر این روش اله حاضر سیر استقرار نظام بودجهدر مق

 اتخاذ شده توسط نهاد سیاست ها و خدمات در نهاد عمومی مدیریتی شهرداری، راهکارهایریزی بر بهبود عملکرد فعالیتدجهبو

ها و خدمات و ها و افزایش ارزش فعالیتصول مهندسی ارزش برای کاهش هزینهگذاری شورای اسالمی شهر تهران بر مبنای ا

 ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی و عملیاتی نهاد عمومی شهرداری تهران ارایه شده است. 

یزی بر مبنای عملکرد در صورتی که به صورت یک زنجیره متصل با نظام فنی و نتایج مطالعه نشان داده است که نظام بودجه ر

ها و سیستم بهای تمام شده در سیستم مدیریتی ها و نظام کنترل پروژهنامه پنج ساله، نظام پذیرش پروژهاجرایی، نظام پایش بر

تواند با ایجاد ارتباط  اده سازی شود میهای کنترلی مدیریت شهری پیبه صورت مستمر و تدریجی در سیستمشهرداری تهران 

ها منجر گردد. همچنین به کارگیری های عملکردی و تخصیص بهینه منابع به بهبود بهره وری عملکرد شهردارین شاخصبی

سیستم مهندسی ارزش در دیدگاه کالن مدیریت شهری در اقداماتی مانند فرآیند تصویب بودجه در شورای شهر می تواند فرصت 

ها و اختارشکن برای افزایش کارایی طرحهای خالقانه و سهای منفصل و استفاده از ایدهبی برای ایجاد هم افزایی در طرحمناس

 .های مدیریت شهری و افزایش سرمایه مالی و اجتماعی شهر فراهم کندکاهش هزینه
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