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 پيشگفتار وزیر راه و شهرسازي

در  یاورو فن یعلم ی،اول اقتصاد یگاهبه جا یابیدستتحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران و 

ن ی بیهای نوین و همكاری و هماهنگگیری از دانش و فناوریریزی هدفمند، بهرهنگری، برنامه، مستلزم جامعسطح منطقه

کند به را تؤاماً مدیریت می 2نظم .2ای که بالغ بر های مختلف اجرایی کشور است. وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانهبخش

ای در تحقق بدیل آن در نیل به توسعه پایدار، جایگاه ویژهعنوان یكی ارکان اصلی بدنه اجرایی و اقتصادی کشور و بنابر نقش بی

ها، توسعه و ها و اهداف سازمانطرف دیگر به دلیل نقش راهبردی فناوری اطالعات در تحقق مأموریتاهداف مذکور دارد. از 

ریزان وزارت راه و شهرسازی گذاران و برنامهبكارگیری یكپارچه و کارآمد فناوری اطالعات، همواره اهمیت باالیی نزد سیاست

برداری از مدیریت مؤثر و بهرهرا در یك  سازمان بزرگ و پیچیده،  عامل کلیدی موفقیت کسب و کارای که گونهداشته است، به

 .انددانستهاطالعات از مجرای فناوری اطالعات، 

در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، صورت گرفته، در زمینه فناوری اطالعات  های قابل توجهیهای گذشته اقدامدر سال

های این وزارتخانه بزرگ همواره از ضرورت ،الن در حوزه فناوری اطالعاتاما ضرورت وجود یك محتوای راهبردی و برنامه ک

و پیچیده بوده است. بر این اساس تدوین معماری سازمانی کالن وزارت راه و شهرسازی با رویكرد فناوری اطالعات، در بهمن 

های و جامع، با مشارکت و همكاری معاونتاین وزارتخانه قرار گرفت و پس از دو سال مطالعه دقیق ر ر دستور کاد، 2939ماه سال 

به تصویب  2931های تابعه و وابسته وزارتخانه، نقشه راه معماری سازمانی تدوین و در بهمن ماه ها و شرکتستادی، سازمان

اوری ن، برنامه جامعی در زمینه توسعه و بكارگیری یكپارچه ف«نقشه راه معماری سازمانی کالن وزارت راه و شهرسازی»رسید. 

 دهد.، ارائه می..20تا  2931های مختلف این وزارتخانه، در افق زمانی پنج ساله اطالعات در بخش

ساز تحولی بنیادین در عملكرد وزارت راه و شهرسازی، از طریق توسعه یكپارچه رود اجرای این نقشه راه، زمینهانتظار می

 فیت زندگی مردم و احیای حقوق شهروندی باشیم.فناوری اطالعات شده و متعاقب آن شاهد افزایش سطح کی

قطعاً آنچه در این مرحله الزم و ضروری است، اهتمام همه جانبه همكاران مجموعه وزارت راه و شهرسازی، اعم از ستاد، 

 شد.باسازی معماری و اجرای نقشه راه میهای تابعه و وابسته و ادارات کل راه و شهرسازی در پیادهها و شرکتسازمان

ها و زحمات ارزشمند کلیه دست اندرکاران این پروژه قدردانی نمایم. توفیق روز افزون ایشان دانم، از تالشبر خود الزم می

 نمایم.را از درگاه خداوند بزرگ مسألت می

       يعباس آخوند

                                                 
Discipline2  
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 ریزي و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازي سخن معاون برنامه

 هبري معماري سازمانيو رئيس شوراي را

است که  نفعانیاز مخاطبان و ذ یعیوس یفط یو اهداف، دارا هایتتنوع گسترده مأمور یلبه دل ی،وزارت راه و شهرساز

وزارتخانه و مجموعه  ینا یو فلسفه وجود یتمأمور ینتر یمناسب به آنها، اصل یفیتک یارائه خدمات مؤثر، به موقع و دارا

 ییربطور مرتب در حال تغ نفعانیذ ینو انتظارات ا یازهان ینتعداد، نوع و همچن ی،امروز یرمتغ یایدن رد آن است. یریتتحت مد

 یبرا وزارتخانه ینست که اا معنا ینامر بد ین. اشودیمجموعه افزوده م ینانتظار از ا یفیتبوده و هر لحظه بر سطح و حجم و ک

و  مند، هوشمحور یسچابك، سرو یا،سازمان پو یكالزم است  ییرات،ات و تغحجم گسترده از انتظار ینارائه پاسخ مناسب به ا

 کارآمد را شكل دهد.

 یرپذمكانعمالً ااطالعات  یو استفاده از فناور یریو بدون بكارگ یسنت یریتمد یهابا روش یسازمان ینبه چن دستیابی

بر  مبتنی ای جامع راهبردی برای توسعه سامانه هایبرای تحقق این مدیریت مؤثر از طریق فاوا، وجود یك محتو. باشدینم

. بدین منظور پروژه معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی با رویكرد فناوری اطالعات و باشدضروری میفناوری اطالعات 

 ارتباطات در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

رای ای و داشهرسازی مورد استفاده قرار گرفته است یك فرآیند چرخهفرآیند توسعه معماری سازمانی، که در وزارت راه و 

 باشد:های اصلی زیر میتكرار است و شامل مراحل و بخش

 انداز معماریچشم :2 فاز

 معماری کسب و کار :1 فاز

 های اطالعاتی و دادهمعماری سامانه :9 فاز

 معماری فناوری :0 فاز

 نقشه راه معماری :1 فاز

 )اجرای نقشه راه(سازی معماری راهبری پیاده -سازی معماری پیاده :1 فاز

 مدیریت تغییرات معماری :7 فاز

معماری سازمانی، یعنی نقشه راه معماری سازمانی به همراه معماری وضعیت  0و  1های اصلی فازهای سند حاضر خروجی

 21باشد. این سند در یازدهمین نشست شورای راهبری معماری سازمانی وزارتخانه، در های اطالعاتی و داده میمطلوب سامانه

 ، با حضور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تصویب و توسط ایشان به منظور اجرا ابالغ گردیده است.2931بهمن 
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 دستاوردهای اصلی اجرای سند نقشه راه معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی، به شرح زیر خواهد بود:

   و اطالعات یاطالعات یهاسامانه یندها،فرا یكپارچگی 

 قع به اطالعات جامع، یكپارچه و با کیفیتدسترسی به مو 

 وزارتخانه هاییتو فعال یندهافرا هاییتو قابل یکارآمد افزایش 

  ینفعانذ یربه عموم شهروندان، صاحبان حرفه و سا یكپارچهارائه خدمات 

 مختلف یهابخش ینشفاف اطالعات ب یانجر یاطالعات و برقرار یشفاف ساز 

 ثربرنامه ریزی و تصمیم گیری مؤ 

 

در پایان از زحمات همه همكاران، خصوصاً اعضای شورای راهبری معماری سازمانی و همچنین همكاران دفاتر فناوری 

اً گردد. قطعاند قدردانی میاطالعات و ارتباطات مجموعه وزارت راه و شهرسازی، که نقش مهمی در نهایی شدن این سند داشته

تن روز نگهداشسازی معماری و همچنین زنده و بهاما مسیر باقیمانده، که همان پیادهبا همت ایشان کار بزرگی انجام گردیده، 

باشد، کاری بس دشوارتر است که با یاری خداوند متعال و همكاری و همت مجدد همه همكاران مجموعه وزارت راه و آن می

 شهرسازی میسر خواهد شد.

 

 امير اميني
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 مقدمه

دستور با مجوز مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، در  2939معماری سازمانی کالن وزارتخانه در بهمن ماه تدوین  پروژه

ا مشارکت ب ات حاسب سیستم، وقرار گرفت. این پروژه توسط شرکت مشاوره مدیریت و فناوری اطالعریزی معاونت برنامهکار 

های تابعه و وابسته و همچنین سه اداره کل راه و شهرسازی اصفهان، خراسان رضوی ها و شرکتهای ستادی، سازمانمعاونت

نقشه راه معماری سازمانی کالن گردید. انجام در مدت دو سال )به عنوان نمایندگان ادارات کل راه و شهرسازی(  وینو قز

، در جلسه یازدهم شورای راهبری معماری ی)سند حاضر(، به عنوان خروجی اصلی این پروژهت راه و شهرسازمجموعه وزار

 و توسط ایشان به منظور اجرا، ابالغ گردیده است.، با حضور مقام عالی وزارت تصویب 2931بهمن ماه  21سازمانی، در 

که  است سنتی اغلب مجزا، به یك فضای یكپارچهفرآیندهای سازمان با تبدیل معماری سازمانی، بهینه کردن  هدف

جرای برداری از اطالعات از مباشد. مدیریت مؤثر و بهرهپاسخگو به تغییرات بوده و پشتیبان راهبردهای کسب و کار در سازمان 

 هبردی برایرا محتوایفناوری اطالعات، عامل کلیدی موفقیت کسب و کار است. معماری سازمانی این نیاز را با ارائه یك 

 د.دهمبتنی بر فناوری اطالعات به منظور پاسخ به تغییرات مداوم نیازهای کسب و کار، پوشش می سامانه هایتوسعه 

 یانجام گردیده، دارا ADM1و روش  TOGAF2که با چارچوب  معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی پروژه

های مطلوب سامانه یتپروژه، شامل وضع ییآورد نهادو دست یوجباشد. در سند حاضر، خرمی یمتعدد و متنوع هاییخروج

گردد. براساس نقشة راه معماری سازمانی ارائه می یاطالعاتی و نقشه راه معماری سازمانی کالن مجموعه وزارت راه و شهرساز

ها ، توسط ستاد وزارتخانه، سازماندر حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات یدکه با ییهاکالن وزارتخانه، مجموعه اقدامات و پروژه

ساله دنبال شوند، مشخص شده و نوع ارتباط  1افق  یكتابعه و وابسته و همچنین ادارات کل راه و شهرسازی در  یهاو شرکت

 شده است. یفزیرمجموعه تعر یستاد و واحدها یهاسامانه ینب

 یت، وضع20الی  2در فصول  ،9ائه خالصه مدیریتیپس از ار .باشدیم یوستپ یكفصل و  21حاضر مجموعاً شامل  سند

 21ل گردد. فصهای تابعه و وابسته ارائه میها و شرکتهای اطالعاتی و نقشه راه به تفكیك هر ستاد و سازمانمطلوب سامانه

های حوزه پروژه 21اختصاص دارد. در فصل ها ادارات کل راه و شهرسازی استان باهای مرتبط پروژههای اطالعاتی و به سامانه

آن  ایهیبه خروج یابیدست یانجام مطالعات و چگونگ یشده است. در پیوست، روش شناسزیرساخت فناوری اطالعات ارائه 

  مطرح گردیده است.

های اعالمی در این سند، تخمینی بوده و محاسبه دقیق آن در فرایند پیش از عقد قرارداد هر پروژه، انجام خواهد هزینه

  شد.
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 خالصه مدیریتی

وع گسترده و تن یچیدگیپ یلکشور و بدل یو اقتصاد ییدر بدنه اجرا یوزارت راه و شهرساز یژهو یگاهباتوجه به نقش و جا

دارد.  یقابل توجه یتوزارتخانه اهم ینمختلف ا یهاجامع و هدفمند در بخش یزیو اهداف وزارت متبوع، برنامه ر هایتمأمور

و  یها، اعم از دولتو اهداف سازمان هایتاطالعات در تحقق مأمور یفناور ردیو راهب یدینقش کل یلدلبه  یگراز طرف د

ت. مختلف قرار گرفته اس یهاحوزه یزانرو برنامه یاستگذاراناطالعات کانون توجه س یفناور یریتوسعه و بكارگ ی،خصوص

 یشو همچنین افزا یشهرساز واطالعات در وزارت راه و  یندهافرا یكپارچگیاطالعات موجب  یمناسب فناور یریبكارگ

 یزیرهبرنام ین. بنابراسازدیو اهداف وزارت متبوع را ممكن م هایتوزارتخانه شده و تحقق مأمور هاییتو فعال یندهافرا یکارآمد

 دارد. ییباال یتوزراتخانه اهم یندهایو فرا هایتراستا با مأموراطالعات، هم یجامع فناور

 2939اطالعات، در بهمن ماه سال  یفناور یكردبا رو یکالن وزارت راه و شهرساز یسازمان یمعمار ینمنظور تدو ینبد

منابع وزارت متبوع قرار گرفت و پس از  یریتریزی و مدبا مجوز مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، در دستور کار معاونت برنامه

سه اداره کل راه و  ینتابعه و وابسته و همچن یهاها و شرکتسازمان ی،دستا یهاسال، با مشارکت و همراهی معاونت 1

اور مش یروزاصفهان، خراسان رضوی و قزوین )به عنوان نمایندگان ادارات کل راه و شهرسازی( و نیز تالش شبانه یشهرساز

 یمجموعه وزارت راه و شهرساز النک ی( به پایان رسید. نقشه راه پنج ساله معماریستممشاور حاسب س یطرح )شرکت مهندس

های اصلی این پروژه، با حضور مقام عالی وزارت، در جلسه یازدهم شورای راهبری معماری سازمانی، به عنوان یكی از خروجی

 ، به تصویب رسید.2931بهمن ماه  21در 

ی سازمانی در دنیا ، که معروف ترین و پرکاربردترین چارچوب معمارADM1و روش  TOGAF2چارچوب پروژه مذکور با 

، انجام گرفته است و بر این اساس نقشه راه پنج ساله معماری سازمانی کالن وزارت راه و شهرسازی از سال شودمیمحسوب 

های تابعه و ها و شرکتتدوین شده است. محدوده این معماری، شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان 20.2تا سال  2931

باشد. این پروژه در قالب پنج مرحله اصلی به شرح زیر صورت ها میارات کل راه و شهرسازی استانوابسته وزارت مذکور و اد

 گرفته است.
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ها و معاونت هاییتو مأمور یفمرحله بر اساس شرح وظا ین: در اوكاركالن كسب يمعمار ینمرحله اول: تدو

 یندوت يارزش وزارت راه و شهرساز يرهزنجو مقررات،  ینو قوان یتابعه و وابسته، اسناد باالدست یهاها و شرکتسازمان

شده  ینتدو ارزش یرهشده است. زنج ییارزش تا سه سطح شناسا یرهزنج یبانیو پشت یاصل یریتی،مد یندهایشده است و فرا

 .باشدیم یاتیعمل یندکالن فرا 111و در سطح سوم، شامل  گیردیرا در بر م یوزارت راه و شهرساز هاییتمأمور یتمام

 یهاداده مرحله، در گام اول گروه ین: در اياطالعات يهاكالن داده و سامانه يمعمار يمرحله دوم: طراح

 یدردگ ییشناسا یندهر فرا یو خروج یورود یهاداده ارزش احصاء شد و گروه یرهسطح سه زنج یندهایمتناظر با هر کدام از فرا

و  یستاد وزارت راه و شهرساز یاطالعات یهاموجود سامانه یتوضع دیر گام بعها استخراج شد. دو چرخه عمر گروه داده

در  یاز مطالعات الگوبردار یاقرار گرفت. سپس مجموعه یلتابعه و وابسته مستند شده و مورد تحل یهاها و شرکتسازمان

ا، . در انتهیدگرد یبند عمجزا جم سند یكدر قالب  یمطالعات الگوبردار ینا یهاموضوعات مختلف انجام شد و درس آموخته

تابعه و وابسته و ادارات کل راه و  یهاها و شرکتسازمان ی،وزارت راه و شهرساز یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار

و  هاتیو قابل ینتدو یامطلوب شناسنامه جداگانه یتوضع یاطالعات یهاهمه سامانه ی. برایدگرد یها، طراحاستان یشهرساز

مطلوب  یتوضع یو برا ییگروه داده شناسا ..20از  یشمرحله ب ینشد. در ا یینتع ی،اطالعات یهااین سامانه تل اطالعاتباد

 شده است. یینتع ی،اطالعات سامانه .21حدود 

و  تیرساخز یتكنولوژ ی: در مرحله سوم، موضوعات اصليتکنولوژ يمعمار ینتدو یزيرمرحله سوم: برنامه

متوازن  توسعه یبرا یاو برنامه یدمطلوب، مشخص و مدون گرد یتوضع یافزارها یانو م یاطالعات یهامانهبراساس سا یستمس

 .یدگرد نهای اطالعاتی، تدویهای فناوری اطالعات و سامانهزیرساخت

 هشكاف صورت گرفت تا شكاف و فاصل یلمرحله ابتدا تحل ین: در انقشه راه و برنامه گذار ینمرحله چهارم: تدو

ها و وژهاز پر یاشده، مجموعه ییشناسا یهاشود. سپس متناسب با شكاف ییمطلوب شناسا یتموجود و وضع یتوضع ینب

های تعریف شده، مطلوب محقق شود. برای هریك از پروژه وضعیتها و اقدامات، پروژه ینشد تا با انجام ا یفاقدامات تعر

انجام پروژه،  ینهپروژه، برآورد زمان و هز ی، اقدامات اصلاهداف و خروجی پروژهای تدوین گردید. در هر شناسنامه، شناسنامه

متبوع و با توجه به الزامات  رتوزا هاییتپروژه مشخص شده است. در گام بعد متناسب با اولو ییپروژه و الزامات اجرا یمتول

سال، از  نقشه راه، پنج یاست. افق زمان یدهگرد یینها تعانجام پروژه یو برنامه زمانبند شده یبند یتها اولوپروژه ی،باالدست

در  کلتابعه و ادارات  یهاها و شرکتها، سازمان، درنظر گرفته شده است و نقش هر کدام از معاونت..20تا سال  2931سال 

  شده است. یینتع پروژه .11مطلوب، حدود  یتمرحله به منظور تحقق وضع ینشده است. در ا یینتب ینقشه راه به روشن ینا
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ر : دييراتتغ یریتو مد يسازمان يمعمار ياجرا ينظام راهبر يهاي طراحمرحله پنجم: اجراي برنامه

به منظور  ینتابعه و وابسته و همچن یهاها و شرکتدر ستاد و سازمان یسازمان یمعمار یاجرا یمرحله، به منظور راهبر ینا

 یهاامهن یینها و آدستورالعمل یندها،است و ساختار، فرا ردیدهگ یم مربوطه طراحنظا ید،جد هاییازمندیو ن ییراتتغ یریتمد

 شده است. ینتدو ییرات،تغ یریتاجرا و مد یراهبر

 باشد:هاي اصلي این پروژه به شرح زیر ميخروجي

 مدون نمودن زنجیره ارزش وزارت راه و شهرسازی و شناسایی کالن فرایندهای زنجیره ارزش -2

 ها در وضعیت مطلوبها و تبادل اطالعات سامانههای اطالعاتی و تعیین کلیه قابلیتری مطلوب سامانهطراحی معما -1

 هاها و اقدامات، تعیین اولویت بندی و زمانبندی پروژهتدوین نقشه راه معماری سازمانی شامل شناسایی پروژه -9

 شهرسازی با راهبردهای این وزارتخانه سو سازی راهبردی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت راه وهم -0

 

دستاوردهاي اصلي اجراي سند نقشه راه معماري سازماني وزارت راه و شهرسازي، به شرح زیر 

 خواهد بود:

ها و ، کلیه فرایندها، سامانههای نقشه راهبا اجرای پروژه :و اطالعات ياطالعات يهاسامانه یندها،فرا یکپارچگيِ -1

های تابعه و وابسته، به صورت یكپارچه، هماهنگ ها و شرکتعاد وزارت راه و شهرسازی و سازماناطالعات در تمامی اب

 و همراستا با یكدیگر، عمل خواهند کرد.

عبیه شده های تسازی مكانیزمها و پیادهایجاد سامانه دسترسي به موقع به اطالعات جامع، یکپارچه و با كيفيت: -2

ها و اطالعات به صورت ثبتی، استاندارد و در طی فرایند تولید شود و که داده شوددر معماری سازمانی موجب می

 امكان بهره برداری از اطالعات جامع، استاندارد و با کیفیت، توسط سیاست گذاران و برنامه ریزان فراهم گردد.

، به نحوی که بهینه کردن فرآیندها :وزارتخانه هاييتو فعال یندهافرا هاييتو قابل يكارآمد افزایش -3

کار باشد، وهای وزارتخانه بوده و پشتیبان راهبردهای کسبپاسخگوی تغییرات مداوم شرایط محیطی مؤثر بر فعالیت

شود. لذا یكی از دستاوردهای اصلی برداری از اطالعات از مجرای فناوری اطالعات ممكن میبا مدیریت مؤثر و بهره

 هاییتو فعال یندهافرا هاییتو قابل یکارآمد افزایشت راه و شهرسازی، اجرای نقشه راه معماری سازمانی وزار

   باشد.، میوزارتخانه



 

 نقشه راه معماري سازماني كالن وزارت راه و شهرسازي 

 

ه: 
ح
صف

18
 

زی سااز طریق توسعه و پیاده ینفعان:ذ یربه عموم شهروندان، صاحبان حرفه و سا یکپارچهارائه خدمات  -4

را به صورت الكترونیكی و از راه  توان همه خدمات موردنیازهای اطالعاتی تعیین شده در معماری سازمانی، میسامانه

ها ، ارائه داد. بدون آنكه کاربران را درگیر پیچیدگیینفعانذ یرصاحبان حرفه و سا های اجرایی،دستگاه شهروندان،دور به 

 و بروکراسی داخلی وزارتخانه نماید.

شه نق: پیاده سازی مختلف يهابخش ينشفاف اطالعات ب یانجر ياطالعات و برقرار يشفاف ساز -5

و تبادل مناسب  عات، برقراری جریان شفاف اطالعاتراه معماری سازمانی موجب  شفاف سازی و استانداردسازی اطال

 های مختلف، خواهد شد.ها و بخشاطالعات بین حوزه

ناوری مبتنی بر ف یابزارها یجاداهای استاندارد و با کیفیت و تولید داده :برنامه ریزي و تصميم گيري مؤثر -6

، ناشی از پیاده سازی نقشه راه معماری سازمانی، منجر به در سطوح مختلف یماتاز تصم یبانیپشت یبرا عاتاطال

 گیری در کیفیت برنامه ریزی و تصمیم گیری در وزارت راه و شهرسازی خواهد شد.بهبود چشم
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازی  -1

)شامل  یوزارت راه و شهرسازهای اطالعاتی در این فصل، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

ونقل، معاونت شهرسازی و معماری، معاونت مسكن و ساختمان، معاونت ، معاونت حملعبرنامه ریزی و مدیریت منابمعاونت 

 شود.، ارائه میها، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و دفاتر وزارتی(حقوقی، امور مجلس و استان

 

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع -1-1

برنامه ریزی و مدیریت های اطالعاتی معاونت مطلوب سامانهدر این قسمت، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت 

 شود.، ارائه میمنابع

 (منابع یریتو مد یزی)معاونت برنامه ر انتقال و برنامه گذار ی، معمارنقشه راه -1-1-1

دارد. اص ، اختصمنابع یریتو مد یزیمعاونت برنامه راین قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

 1های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول زمانیها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2تدوین نقشه راه

بندی آنها در قالب ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامالزم برای 

عیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین معماری های کاری و تبسته

برای تحقق معماری مطلوب موقت  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارمطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

شود. در این قسمت به محورهای زیر پرداخته در آن، ایجاد میعه های زیر مجمونقش هر یك از دستگاه تعیین تعیین شده و

 شود:می

 ماتریس تحلیل شكاف -

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 

۵
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

 (منابع یریتو مد یزيمعاونت برنامه ر) ماتریس تحليل شکاف  -1-1-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه بتعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوبه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

ربوط مهایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.منابع یریتو مد یزیمعاونت برنامه ربه 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

عنوان 

 سيستم

زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

سامانه جامع 
جاری سازی 
 راهبردها

زیر سیستم برنامه  -
 ریزی راهبردی

زیر سیستم برنامه  -
 یان مدتریزی م

زیر سیستم برنامه  -
ریزی عملیاتی 

 ساالنه

    

 یپروژه ایجاد سامانه جامع جار -
 )زیرسامانه راهبردها یساز

ریزی راهبردی،  های برنامه
 مدت، برنامه ریزی میان برنامه

 ریزی عملیاتی ساالنه(

 یعو تجم سازییكپارچهپروژه  -
ا راهبرده یشو پا یااسناد برنامه
 یكوزارتخانه در  یهاو برنامه
 یزیبرنامه ر یكپارچهبستر 

نظام  یپروژه باز طراح -
 سازییو جار یزیربرنامه

راهبردها و  یشراهبردها و پا
 هابرنامه

پروژه تدوین راهكارهای  -
 سیاست گذاری یكپارچه در

 ونقل و شهرسازیحمل حوزه

سامانه جامع 
جاری سازی 
 راهبردها

     زیر سیستم تصمیم یار
 ییجاد سامانه جامع جارپروژه ا -

)زیرسامانه  راهبردها یساز
 یار(تصمیم

های پروژه شناسایی پروژه -
کاوی، دارای سازی و دادهمدل

 ریزیاولویت در فرآیند برنامه

سازی و های مدلپروژه -
کاوی، دارای اولویت در داده

 ریزیفرآیند برنامه

۶
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

عنوان 

 سيستم

زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

سامانه جامع 
 یاطالعات

وزارت راه و 
 یشهرساز

ار مدیریت افزمیان  -
و هماهنگی 

 هاسرویس
مرکز تبادل  -

اطالعات خوشه 
نقل و  و حمل
 یشهرساز

(TUIX) 

 سیستم زیر -
مدیریت 
های پایه داده
(Reference 

Data) 

 هایزیرسامانه -
مستقل هر دستگاه 
ها و )ستاد، سازمان

های تابعه  شرکت
و ادارات کل راه و 

 یشهرساز
 ها(:استان

  انباره داده
(Data 

Warehouse) 
 داشبوردها 
  محاسبه اقالم

براساس  یآمار
 هاداده

 یلتحل ابزارهای 
 داده

    

میان افزار » یجادپروژه ا -
مدیریت و هماهنگی 

مرکز تبادل »و « هاسرویس
نقل و واطالعات خوشه حمل

 «یشهرساز
میان »سازی ژه عملیاتیپرو -

افزار مدیریت و هماهنگی 
مرکز تبادل »و « هاسرویس

نقل و و  شه حملاطالعات خو
توسط هر  «یشهرساز
 اجراییدستگاه

نظام مستندسازی  ینپروژه تدو -
ها و ها و گزارشفرآیندها، فرم

 یو استقرار ابزار مدلساز یهته
 هاها، گزارشفرم یندها،فرآ

 یریتپروژه ایجاد سامانه مد -
 Referenceمرجع ) یهاداده

Data Management) 
، های ایجاد انباره دادهپروژه -

داشبورد و  یلی،تحل یابزارها
 محاسبه اقالم آماری

 هاییزممكان ینپروژه تدو -
و ساختار  هایهها، رو)فرم اییهپا
( استقرار نظام اطالعاتی ییاجرا
 یوزارت راه و شهرساز یو آمار
 یپروژه استانداردساز -

وزارت  یاطالعات هاییتموجود
 یراه و شهرساز

 یو استانداردساز یینپروژه تع -
مرجع  یاطالعات یهامقل
(Reference Data) 
مستندسازی روال دریافت  پروژه -

 هاییتروزرسانی موجودو به
 پایه یاطالعات

پروژه تعیین و استانداردسازی  -
 های کلیدیموجودیت 

اقالم  یپروژه استانداردساز -
 یوزارت راه و شهرساز یآمار
 یینتع یپروژه مطالعات -

ه سامان یكمشخصات تكنولوژ
و  یو آمار یطالعاتجامع ا

 کسب و کار یسازسامانه مدل

پروژه تدوین نظام به  -
 هاگذاری دادهاشتراک

 یسالزامات سرو یینپروژه تع -
 یدر وزارت راه و شهرساز ییگرا

۷
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

عنوان 

 سيستم

زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

سامانه 
اطالعات 
 جغرافیایی

     

پروژه ایجاد هسته اصلی  -
سرویس  WEB GISسامانه 

محور با محوریت ارائه سرویس 
 WEBپایه  نقشه و امكانات

GIS 

های استقرار سامانهپروژه  -
 WEB GISمرکزی و محلی 

سرویس محور و ارائه مبدل 
 WEB GISهای سامانه داده

های موجود ستاد و دستگاه
 تابعه

پروژه توسعه کارکردهای  -
Web GIS  سرویس محور به

های منظور ارائه سرویس
تحلیل داده و  همچنین 

 WEBامكانات پیشرفته  

GIS 

برقراری ارتباط  پروژه -
Clearing House   با

Web GIS سازی و پیاده
های مورد نیاز به سرویس

های مكانی با منظور تبادل داده
های اجرایی خارج از دستگاه

 وزارت راه و شهرسازی

 Clearingپروژه توسعه  -

House سطح آنالیز 

پروژه توسعه سامانه  -
Clearing House  به

های سازی الیهمنظور عمومی
سازی نظام به داده و پیاده
 های مكانیگذاری دادهاشتراک

 یجادا یهاپروژه اتصال سامانه -
شده در سال اول به سامانه 

Web GIS 

های مكانی پروژه پاالیش داده -
ثبت شده در سامانه متا و ارزیابی 

 های مكانی موجودداده

های پروژه مدون نمودن پروژه -
سازی برداشت داده و آماده

، هابندی پروژه، اولویتهانقشه
برآورد هزینه و تعیین ساختار 

 اجرایی مورد نیاز

پروژه تدوین الگوی دستورالعمل  -
برداشت برای هر موجودیت »

های سازی نقشهمكانی و آماده
 «موجود

پروژه تدوین دستورالعمل  -
برداشت برای هر موجودیت »

های سازی نقشهمكانی و آماده
 «موجود

های داده های برداشتپروژه -
مكانی موجود که متولی آنها 
 باشدوزارت راه و شهرسازی می

های پایه و پروژه دریافت نقشه -
های پایه مورد نیاز که داده

وزارت راه و شهرسازی متولی 
باشد و ذخیره آن تولید آن نمی

 Web GISدر 

۸
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

عنوان 

 سيستم

زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

سامانه 
 مدیریت پروژه

     

ارسال »سامانه  یجادپروژه ا -
ورت گزارش عملكرد و ص

 «وضعیت
بهبود  یا یجادپروژه ا -

های مدیریت پروژه سامانه
 های تابعهها و شرکتسازمان

پروژه بهبود سامانه مدیریت  -
و  وزارت راه و شهرسازیپروژه 

ادارات کل راه و شهرسازی 
 )سامانه سبا(

پروژه تدوین نظام مدیریت  -
 پروژه و ارزیابی ارائه

خدمات )فرآیندها، دهندگان 
ها و ساختار( و ارشها، گزفرم
نظام  یمخزن نرم افزار یجادا
 پروژه و ارزیابی ارائه یریتمد

 خدماتدهندگان 

سامانه 
مدیریت منابع 
و اعتبارات 
سالیانه 
 )بودجه(

     

ایجاد یا بهبود  یهاپروژه -
مدیریت منابع و »های سامانه

اعتبارات سالیانه 
ها و سازمان« نقدی)بودجه(
 های تابعهشرکت

مدیریت »ژه بهبود سامانه پرو -
« منابع و اعتبارات سالیانه
و  وزارت راه و شهرسازی

ادارات کل راه و شهرسازی 
 )سامانه سبا(

پروژه تدوین نظام مدیریت منابع  -
و اعتبارات سالیانه و 

ها، )فرآیندها، فرمیحسابدار
 یجادها و ساختار( و اگزارش
نظام مدیریت  یافزارممخزن نر

رات سالیانه و منابع و اعتبا
 یحسابدار

سامانه 
 یریتمد

 یحسابدار
 یمال

     
 یهاهای ایجاد سامانهپروژه -

 حسابداری مالی
 

سامانه 
 یریتمد

 قراردادها
     

های پروژه ایجاد سامانه -
وزارت راه مدیریت قراردادهای 

و ادارات کل راه و  و شهرسازی
 شهرسازی

های ایجاد سامانه یهاپروژه -
ها دادهای سازمانمدیریت قرار
 های تابعهو شرکت

پروژه تدوین نظام مدیریت  -
قراردادها و مناقصات و 
ها، مزایدات )فرآیندها، فرم

 یجادها و ساختار( و اگزارش
نظام  یافزارممخزن نر

مدیریت قراردادها و 
 مناقصات و مزایدات

سامانه جامع 
 هابرنامه یشپا

     
پروژه ایجاد سامانه جامع پایش  -

 هابرنامه
 

۹
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

عنوان 

 سيستم

زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 سامانه جامع
 تأمین مالی و

 یگذار یهسرما
-     

پروژه ایجاد سامانه جامع  -
 سرمایه گذاری و یمال ینتأم

 

سامانه 
 یریتمد

مناقصات و 
 یداتمزا

-     
پروژه ایجاد سامانه مدیریت  -

مناقصات و مزایدات وزارت راه 
 و شهرسازی

 

سامانه 
 یریتمد

اطالعات و 
ارزیابی 
گان دهندارائه

 خدمات

-     
پروژه ایجاد سامانه جامع  -

اطالعات و ارزیابی  یریتمد
 دهندگان خدماتارائه

 

سامانه 
 دانش یریتمد

     
پروژه ایجاد سامانه مدیریت  -

 دانش
پروژه تدوین نظام مدیریت  -

 دانش

سامانه 
 یریتمد

خدمات 
 یفناور

 اطالعات

 

    
پروژه ایجاد سامانه مدیریت  -

 العاتخدمات فناوری اط
 

سامانه 
 یریتمد
 یمعمار
 یسازمان

 
    

پروژه ایجاد سامانه مدیریت  -
 معماری سازمانی

 

سامانه 
 یریتمد

مستندات 
(DMS) 

 
    

 یریتسامانه مدپروژه ایجاد  -
 (DMSمستندات )

 

 

  

۱۰



 

 

ه: 
ح
صف

11 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (منابع یریتو مد یزيمعاونت برنامه ر) هاشناسنامه پروژه -1-1-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه می های تعیینشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

هدف تحلیل  ز با هدفهای سیستمی نیاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور مستندسازی  -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 روژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود.بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پ -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژهسامانههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب  -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

ه امانه دریافت کننده اطالعات(، سامان)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )س

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا می

ای بود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانهبه

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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وزارتخانه هاي هو پایش راهبردها و برنام يااسناد برنامه يعو تجم سازيیکپارچهپروژه  -1-1-1-2-1

 یزيامه ربرن یکپارچهبستر  یکدر 

 راهبردها و یشو پا يااسناد برنامه يعو تجم سازيیکپارچهپروژه 

 یزيبرنامه ر یکپارچهبستر  یکوزارتخانه در  يهابرنامه 

 معرفي پروژه

 هیكپارچبستر  یكدر  راه و شهرسازی وزارت یااسناد برنامه یعو تجم سازیكپارچههدف از این پروژه، ی

ای و پایش برنامه وزارتخانه تجمیع، مستندسازی، یكپارچه، روژه اسناد برنامه، است. در این پیزیربرنامه

 شود. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد، عبارتند از: دسته بندی، نهایی سازی و ابالغ می

 :بررسی و تحلیل وضع موجود  -2

 ریزیآوری و بررسی اسناد موجود برنامهجمع -

 راکات متدولوژیكتجزیه و تحلیل شناسایی اشت -

 های مشترکتفكیك محتوای کلیه اسناد به المان -

 :طراحی چارچوب تجمیعی بهینه -1

 های متدولوژیك اسناد موجودبررسی چارچوب -

 طراحی چارچوب تجمیعی برنامه ریزی وزارتخانه -

ی های راهبردی و مدل ارزیابهای عملیاتی و برنامهتعیین روابط علی و معلولی میان برنامه -

 هاش برنامهو پای

 هاو پایش برنامه مستندسازی داشبوردهای مدیریتی -

 نهایی سازی متدولوژی با کارگروه خبرگان وزارتخانه -

 :اولویت بندی و یكپارچه سازی سند جامع برنامه ریزی -9

 تعیین معیارهای اولویت بندی تعهدات برنامه ریزی -

 اینظرسنجی از مجریان جهت اولویت بندی تعهدات برنامه -

 بندی سند برنامه ریزی وزارتخانه و تدوین نقشه راه براساس آنجمع  -

 ریزی به همراه داشبوردها در قالب فایل اکسلسازی سند جامع برنامهپیاده -0

 :شفاف سازی برنامه عملیاتی -1

لیه و ک وزارت راه و شهرسازیتشكیل، آموزش و توانمندسازی نمایندگان برنامه ریزی در  -

 های زیرمجموعهشرکت

 سازی اسناد برنامه ریزی عملیاتی توسط نمایندگان برنامه ریزی با کمك مشاور نهایی -

 تصویب و ابالغ سند برنامه ریزی وزارتخانه -

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
های مرکز توسعه سیاست ؛راه و شهرسازی وزارت و وابسته های تابعهها و شرکتسازمانهای ستادی؛ معاونت
 راهبردی

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه 
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 راهبردها و یشو پا يااسناد برنامه يعو تجم سازيیکپارچهپروژه 

 یزيبرنامه ر یکپارچهبستر  یکوزارتخانه در  يهابرنامه 

 الزامات اجرایي

زم ریزی، الهای مختلف در امور برنامهبه منظور دستیابی به اهداف این پروژه و ایجاد هماهنگی بین بخش

)کد «ریزی و پایش برنامهی ضوابط و نظام برنامهکارگروه راهبری تدوین و اجرا»است کارگروهی با عنوان 

C1)  ها و ریزی سازمانو عضویت دفاتر برنامه وزارت راه و شهرسازی ریزی ستادبرنامه معاونتبه ریاست

 ، تشكیل شود. محصوالت این پروژه، باید در این کارگروه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.های تابعهشرکت
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاراهبردها و برنامه یشراهبردها و پا سازييو جار یزيرنظام برنامه يپروژه باز طراح -1-1-1-2-2

 هاو پایش راهبردها و برنامه راهبردها سازييو جار یزيرنظام برنامه يطراح باز پروژه

 معرفي پروژه

است. در این پروژه ساختارها،  راهبردها سازییو جار یزیرنظام برنامه یطراحهدف از این پروژه، باز 

ها و راهبردها، باز های برنامه ریزی و جاری سازی و پایش برنامهها، سازوکارها و رویهنامهرایندها، آیینف

 شود. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد، عبارتند از: طراحی و پیاده سازی می

 بررسی و تحلیل وضع موجود -2

 مطالعه و مستندسازی وضع موجود و مصاحبه با ذینفعان -

 ایمشكالت و شناسایی دالیل ریشه یشه یابیر -

 طراحی مفهومی نظام مطلوب -1

 طراحی مدل جریان اطالعاتی -

 ی و پایش برنامهریزحی مدل فرآیندی نظام برنامهطرا -

 هاها و مسئولیتراحی ساختار، نقشط -

 طراحی تفصیلی وضع مطلوب -9

 هاها و دستورالعملتعیین رویه -

 هاطراحی فرم -

 تطراحی الگوی گزارشا -

 طراحی برنامه گذار -0

 آموزش سیستم جدید در سه سطح مدیریتی، کارشناسی و راهبری -

 مطلوبو پایش برنامه ریزی استقرار نظام برنامه تهیه نقشه راه فازبندی شده -

 و پایش برنامه ریزیطراحی تقویم کاری نظام برنامه -

 ازیمعاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرس متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
 یهاتاسیهای تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی؛ مرکز توسعه سها و شرکتهای ستادی؛ سازمانمعاونت
 یراهبرد

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 (C1) کد: «ش برنامهریزی و پایکارگروه راهبری تدوین و اجرای ضوابط و نظام برنامه»ایجاد  الزامات اجرایي

 - نيازهاي پيشپروژه

 نيازهاي همپروژه
 كپارچهی بستر یك در وزارتخانه هایبرنامه و راهبردها پایش و ایبرنامه اسناد تجمیع و سازییكپارچه پروژه

 ریزی برنامه
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ریزي راهبردي، هاي برنامه)زیرسامانه راهبردها يسازيپروژه ایجاد سامانه جامع جار -1-1-1-2-3

 ریزي عملياتي ساالنه(مدت، برنامهریزي ميانامهبرن

 ریزي عملياتي ساالنه(مدت، برنامهریزي ميانریزي راهبردي، برنامههاي برنامه)زیرسامانهراهبردها يساز يپروژه ایجاد سامانه جامع جار

 معرفي پروژه

« راهبردها یساز یجامع جار»سازی و استقرار سامانه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده هدف از این پروژه

پروژه  است. در این ریزی عملیاتی ساالنه(مدت، برنامهریزی میانریزی راهبردی، برنامههای برنامه)زیرسامانه

ای وزارت راه و شهرسازی، سامانه جامع و اسناد برنامه راهبردها سازییو جار یزیرنظام برنامهباتوجه به 

 شود.جاری سازی راهبردها، ایجاد می

ط مربو«  راهبردها یساز یجامع جار»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

ن پروژه باید در ای ریزی عملیاتی ساالنهمدت، برنامهریزی میانریزی راهبردی، برنامههای برنامهزیرسامانهبه 

 اجرایی و عملیاتی شود.

 زی و توسعه مدیریت وزارت راه و شهرسازیریمعاونت برنامه متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
ونقل، معاونت مسكن و حملوزارت راه و شهرسازی، معاونت و وابسته های تابعه ها و شرکتسازمان

، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت توسعه مدیریت و منابع، ساختمان، معاونت شهرسازی و معماری
 دفاتر وزارتی

 ان الزم برآورد زم

 براي اجرا
 ماه 0

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي
رت ای وزارتخانه صوایجاد سامانه جامع جاری سازی راهبردها باید باتوجه به نظام برنامه ریزی و اسناد برنامه

 ای باید در این سامانه پیاده سازی شود.ریزی و اسناد برنامهگیرد و نظام برنامه

 نيازهاي پيشپروژه

 سترب یك در وزارتخانه هایبرنامه و راهبردها پایش و ایبرنامه اسناد تجمیع و سازییكپارچه پروژه -

 ریزی برنامه یكپارچه

 هابرنامه و راهبردها پایش و راهبردها سازیجاری و ریزیبرنامه نظام طراحی باز پروژه -

 - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هابرنامه یشمع پاسامانه جا یجادا پروژه -1-1-1-2-4

 هابرنامه یشسامانه جامع پا یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

. در است« هاپایش برنامهجامع »سازی و استقرار سامانه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده هدف از این پروژه

بردها و برنامه راه یشراهبردها و پا سازییو جار یزیرنظام برنامه»این پروژه سامانه مذکور باتوجه به 

 شود.، ایجاد می«هابرنامه

این پروژه  در باید «هاپایش برنامهجامع »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 اجرایی و عملیاتی شود.

 ریزی و توسعه مدیریت وزارت راه و شهرسازیمعاونت برنامه متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
نقل، معاونت مسكن و ووزارت راه و شهرسازی، معاونت حملو وابسته های تابعه کتها و شرسازمان

، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت توسعه مدیریت و منابع، ساختمان، معاونت شهرسازی و معماری
 دفاتر وزارتی

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 9

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

  - يالزامات اجرای

 نيازهاي پيشپروژه

 سترب یك در وزارتخانه هایبرنامه و راهبردها پایش و ایبرنامه اسناد تجمیع و سازییكپارچه پروژه -

 ریزی برنامه یكپارچه

 هابرنامه و راهبردها پایش و راهبردها سازیجاری و ریزیبرنامه نظام طراحی باز پروژه -

 نيازهاي همپروژه
ریزی ریزی راهبردی، برنامههای برنامهراهبردها )زیرسامانه سازییجامع جار پروژه ایجاد سامانه -

 ریزی عملیاتی ساالنه(مدت، برنامهمیان
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ریزيكاوي، داراي اولویت در فرآیند برنامهسازي و دادههاي مدلشناسایي پروژهپروژه  -1-1-1-2-5

 ریزير فرآیند برنامهكاوي، داراي اولویت دسازي و دادههاي مدلپروژه شناسایي پروژه

 معرفي پروژه

سزایی به تواند سهمکاوی میسازی و دادهریزی است که مدلشناسایی مسائل اصلی برنامه هدف از این پروژه

های مدیران ارشد وزارتخانه داشته باشد. در این پروژه پس از شناسایی مسائل سازیدر کمك به تصمیم

 ای و متولی هر پروژهکاوی، اولویت آنها، نیازهای دادهسازی و دادهای مدلهریزی تعیین، پروژهاصلی برنامه

های گردد. همچنین در این پروژه )پروژه شناسایی(، الگوی مناسب جهت ارائه نتایج و خروجیتعیین می

 سازی تبیین خواهد شد.مدل

 ریزی وزارت راه و شهرسازیمعاونت برنامه متولي پروژه

 های ستادیوزارت راه و شهرسازی، معاونتو وابسته های تابعه ها و شرکتسازمان ارهاي همکدستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه 

 (C1) کد: «ریزی و پایش برنامهکارگروه راهبری تدوین و اجرای ضوابط و نظام برنامه»ایجاد  الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه

تر بس یكوزارتخانه در  یهاراهبردها و برنامه یشو پا یااسناد برنامه یعو تجم سازیارچهیكپپروژه  -

 یزیبرنامه ر یكپارچه

 هابرنامه یشسامانه جامع پا یجادپروژه ا -

 - نيازهاي همپروژه

 

  ریزيكاوي، داراي اولویت در فرآیند برنامهسازي و دادههاي مدلپروژه -1-1-1-2-6

 ریزيكاوي، داراي اولویت در فرآیند برنامهدادهسازي و هاي مدلپروژه

 معرفي پروژه

 است. ریزیدارای اولویت در فرآیند برنامه مسائل کاویسازی و دادهمدلها هدف از این پروژه

های پروژه سازی الزم است، نتایج و خروجیسازی پس از انجام پروژه مدلهای مدلمتولی هر یك از پروژه

 یار، ارائه نمایند.قالب الگوی تعیین شده جهت بهره برداری در زیرسامانه تصمیمسازی را در مدل

 پیش نیاز پروژههای اجرایی تعیین شده در دستگاه متولي پروژه

 وزارت راه و شهرسازی ریزی و مدیریت منابعمعاونت برنامه هاي همکاردستگاه

 سازی تعیین خواهد شد.های مدلپس از شناسایی پروژه زمان الزم براي اجرا

 سازی تعیین خواهد شد.های مدلپس از شناسایی پروژه برآورد هزینه پروژه 

 - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
 ریزیکاوی، دارای اولویت در فرآیند برنامهسازی و دادههای مدلپروژه شناسایی پروژه -

 داشبورد و محاسبه اقالم آماری یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه -

 - نيازهاي همپروژه
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 یار(زیرسامانه تصميم) راهبردها يساز يپروژه ایجاد سامانه جامع جار -1-1-1-2-7

 (یار)زیرسامانه تصميم راهبردها يساز يپروژه ایجاد سامانه جامع جار

 معرفي پروژه

انه یار از سامر سامانه زیرسامانه تصمیمسازی و استقراتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده هدف از این پروژه

 است.« راهبردها یساز یجامع جار»

ذخیره و اجرا شده و نتایج را جهت کمك به  کاوی،سازی و دادههای مدلپروژههای در این پروژه خروجی

ی اوکسازی و دادههای مدلفرآیندهای مرتبط با شناسنامه پروژهدهد. سازی مدیران ارشد ارائه میتصمیم

 شود.نیز در این پروژه مدیریت می

 یارجامع ج»یار از سامانه ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه زیرسامانه تصمیمتمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« راهبردها یساز

 وزارت راه و شهرسازیو مدیریت منابع ریزی معاونت برنامه متولي پروژه

 هاي همکارتگاهدس
وزارت راه و شهرسازی، معاونت حمل و نقل، معاونت مسكن و و وابسته های تابعه ها و شرکتسازمان

 ساختمان، معاونت شهرسازی و معماری

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

 سازی تعیین خواهد شد.های مدلپس از شناسایی پروژه برآورد هزینه پروژه 

 الزامات اجرایي
 قابل یار(کاوی باید به اتمام رسد تا این پروژه )زیرسامانه تصمیمسازی و دادهل یك پروژه مدلحداق

 شدن باشد.عملیاتی

 - نيازهاي پيشپروژه

 ریزیکاوی، دارای اولویت در فرآیند برنامهسازی و دادههای مدلپروژه - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 استقرار نظام (یيو ساختار اجرا هایهها، رو)فرم ايیهپا هاييزممکان ینپروژه تدو -1-1-1-2-8

 يوزارت راه و شهرساز يآمار اطالعاتي و

  (یيو ساختار اجرا هایهها، رو)فرم ايیهپا هاييزممکان ینپروژه تدو

 يوزارت راه و شهرساز يآماراطالعاتي و  استقرار نظام

 معرفي پروژه

استقرار نظام  ها و ساختار سازمانی اجرایی(ها، رویه)فرم یایهپا هاییزممكان ینتدو ،پروژههدف از این 

د ای توسط دفتر آمار ستاهای پایهای که این مكانیزماست به گونه یوزارت راه و شهرساز یآماراطالعاتی و 

 های تابعه وزارتخانه قابل مدیریت و پیاده سازی باشد.ها و شرکتو سازمان

 د:شوموردنیاز برای اقدامات زیر طراحی می ساختار سازماني اجرایي ها وها، رویهفرمدر این پروژه 

های دارای ماهیت غیر موجودیتاعم از ) یاطالعات های (entity) یتموجود یاستانداردساز  -2

های دارای ماهیت مكانی، اقالم اطالعاتی مرتبط با هر موجودیت و مقیاس مكانی و موجودیت

 (؛هر موجودیت مكانی

 های( هر قلمو مقادیر )دامنه (Reference Data) مرجع یاطالعات یهاقلم سازیاستاندارد  -1

 ؛ (Master Dataهای کلیدی )موجودیت  استانداردسازی  -9

تعاریف اقالم آماری، شناسنامه قلم آماری ) یوزارت راه و شهرساز یاقالم آمار استانداردسازی  -0

 روال استخراج مقادیر هر قلم آماری(و 

 وزارت راه و شهرسازی و مدیریت منابع ریزیمعاونت برنامه همتولي پروژ

 وزارت راه و شهرسازی و وابسته های تابعهها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 الزامات اجرایي

 زم است:به منظور استقرار نظام اطالعاتی و آماری وزارت راه و شهرسازی، ال

به ریاست دفتر آمار  (C2)کد: «کارگروه راهبری تدوین و اجرای نظام آماری»کارگروهی با عنوان  -2

های تابعه و عضویت ها و شرکتو عضویت دفاتر آمار سازمان وزارت راه و شهرسازیو پایش برنامه 

ازی تشكیل شود. محصوالت پروژه های مرتبط )استانداردس (،C3)کد:  GISدبير كارگروه 

های کلیدی و های اطالعاتی مرجع، استانداردسازی موجودیتها، استانداردسازی قلمموجودیت

 استانداردسازی اقالم آماری(، باید در این کارگروه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 تعیین یك شرکت مشاور در حوزه فناوری اطالعات به عنوان ناظر پروژه به صورت متمرکز در ستاد -1

 هاهای آمار هریك از دستگاهکارشناسان حوزه آموزش -9

)در صورت لزوم با کمك یك مشاور بیرون از انجام استانداردسازی توسط کارشناسان حوزه آمار -0

 سازمان(

 ها توسط ناظرارزیابی خروجی -1
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

  (یيو ساختار اجرا هایهها، رو)فرم ايیهپا هاييزممکان ینپروژه تدو

 يوزارت راه و شهرساز يآماراطالعاتي و  استقرار نظام

 وزارت راه و شهرسازیبندی پروژه توسط دفتر آمار جمع -1

 - نيازپروژه پيش

 - نيازپروژه هم

 

 يوزارت راه و شهرساز ياطالعات هايیتموجود يتانداردسازپروژه اس -1-1-1-2-9

 يوزارت راه و شهرساز ياطالعات هايیتموجود يپروژه استانداردساز

 معرفي پروژه

است. در این پروژه با  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات 2هاییتموجود یاستانداردساز ،پروژههدف از این 

ستقرار ( اییو ساختار اجرا هایهها، رو)فرم اییهپا هاییزممكان ینتدو» توجه به مكانیزم طراحی شده در پروژه

های دارای ماهیت مكانی، های دارای ماهیت غیر مكانی و موجودیتموجودیت« ینظام اطالعاتی و آمار

 هایفلیدها و اقالم ارتباطی مرتبط با هر موجودیت )مكانی و غیر مكانی( و همچنین مقیاس موجودیت

 شود.استانداردسازی و مستندسازی می مكانی،

های دارای های دارای ماهیت مكانی و موجودیتمستندات استانداردسازی موجودیتالزم به ذکر است که 

 ماهیت غیرمكانی باید به صورت یكپارچه تدوین گردد.

 د(،انی شناسایی شده)که در پروژه معماری سازمان هاها از گروه دادهدر این پروژه، ابتدا الزم است موجودیت

ر ها انجام شود. متولی هنداردسازی موجودیتها استا. سپس براساس اولویتبندی گردنداستخراج و اولویت

 های اطالعاتی نیز باید در این پروژه مشخص شود.کدام از موجودیت

 بسته وزارت راه و شهرسازیو وا های تابعهها و شرکت، سازمانو مدیریت منابع  ریزیمعاونت برنامه متولي پروژه

 وزارت راه و شهرسازیهای معاونت هاي همکاردستگاه

 ماه 1 اجرا يزمان الزم برا

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 - الزامات اجرایي

 نيازپروژه پيش
 وزارت یآمار و اطالعاتی نظام استقرار( ییجراا ساختار و هاهیرو ها،فرم) یاهیپا یهازمیمكان نیتدو پروژه
 یشهرساز و راه

 - نيازپروژه هم

  

                                                 
2 Entity 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (Reference Data) مرجع ياطالعات يهاقلم يو استانداردساز يينپروژه تع -1-1-1-2-11

 (Reference Data) مرجع ياطالعات يهاقلم يو استانداردساز يينپروژه تع

 معرفي پروژه

در وزارت راه و  (Reference Data) مرجع یاطالعات یهاقلم یداردسازو استان یینتع ،پروژههدف از این 

 شهرسازی است.

های( هر قلم، شناسایی های اطالعاتی مرجع وزارت راه و شهرسازی و همچنین مقادیر )دامنهدر این پروژه قلم

 شود.و استانداردسازی می

 و شهرسازیوزارت راه و مدیریت منابع ریزی معاونت برنامه متولي پروژه

 وزارت راه و شهرسازی های ستادیو معاونتو وابسته های تابعه ها وشرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 9

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي

 مرکز درتعیین یك شرکت مشاور در حوزه فناوری اطالعات به عنوان ناظر پروژه به صورت مت -2

 ستاد

 هاهای آمار هریك از دستگاهآموزش کارشناسان حوزه -1

 انجام استانداردسازی توسط کارشناسان حوزه آمار -9

 ارزیابی خروجیها توسط ناظر -0

 بندی پروژه توسط دفتر آمار ستادجمع -1

در  (، محصوالت این پروژه، بایدC2)کد: « کارگروه راهبری تدوین و اجرای نظام آماری»تشكیل کارگروه 

 این کارگروه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 ی( استقرار نظام اطالعاتی و آمارییو ساختار اجرا هایهها، رو)فرم اییهپا هاییزممكان ینتدو نيازپروژه پيش

 ژه(ماه از شروع پرو 0)با احتساب  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز نيازپروژه هم
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 پایه ياطالعات هايیتروزرساني موجودروال دریافت و به مستندسازيپروژه  -1-1-1-2-11

 پایه ياطالعات هايیتموجودروزرساني مستندسازي روال دریافت و به پروژه

 معرفي پروژه

هایی است که وزارت راه و شهرسازی مسؤول تولید آن پایه، موجودیت یاطالعات هاییتموجودمنظور از 

ها مجزا نمودن این موجودیت ،پروژههدف از این لی به منظور انجام وظایف مربوطه به آن نیاز دارد. نبوده و

های ذیربط و های مرتبط با هر موجودیت از دستگاههای احصاء شده و تدوین روال دریافت دادهاز موجودیت

 باشد.ها میهمچنین روال به روزرسانی این داده

های با ماهیت غیر مكانی را شامل های با ماهیت مكانی و موجودیتموجودیت ،یهپا یاطالعات هاییتموجود

 شود.می

 وزارت راه و شهرسازی مدیریت منابعریزی و معاونت برنامه متولي پروژه

 وزارت راه و شهرسازیو وابسته های تابعه ها و شرکتهای ستادی، سازمانمعاونت هاي همکاردستگاه

 م برآورد زمان الز

 براي اجرا
 یك ماه

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي
 (C2)کد: « کارگروه راهبری تدوین و اجرای نظام آماری»تشكیل

 (C3)کد:  GISتشكیل کارگروه 

 یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز نيازهاي پيشپروژه

 - هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (Master Dataهاي كليدي )پروژه تعيين و استانداردسازي موجودیت  -1-1-1-2-12

 (Master Dataهاي كليدي )پروژه تعيين و استانداردسازي موجودیت 

 معرفي پروژه

های مختلف در بخش (Master Dataهای کلیدی )تعیین و استانداردسازی موجودیت  ،پروژههدف از این 

 وزارت راه و شهرسازی است.

 شوند.های کلیدی شناسایی، استانداردسازی و مستندسازی میپروژه موجودیت در این

 متولي پروژه
ت وزار و وابسته های تابعهها و شرکت؛ سازمانوزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه
 راه و شهرسازی

  هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 0

 زینه پروژه برآورد ه

 به ریال
 

 الزامات اجرایي
های کلیدی هر سازمان و شرکت تابعه، باید توسط آن سازمان یا شرکت تعیین و استانداردسازی موجودیت

 صورت گیرد. ولی جمع بندی نهایی توسط معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، می گیرد.

 ی( استقرار نظام اطالعاتی و آمارییو ساختار اجرا هایهها، رورم)ف اییهپا هاییزممكان ینتدو نيازهاي پيشپروژه

 نيازهاي همپروژه
 ماه از شروع پروژه( 0ی )با احتساب وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز -

 توسعه و عمران یهاطرح یاستاندارد محتوا ینپروژه تدو -

 

  

۲۳



 

 

ه: 
ح
صف

24 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يوزارت راه و شهرساز يماراقالم آ يپروژه استانداردساز -1-1-1-2-13

 يوزارت راه و شهرساز ياقالم آمار يپروژه استانداردساز

 معرفي پروژه
است. در این پروژه تعاریف  یوزارت راه و شهرساز یاقالم آمار یپروژه استانداردساز ،پروژههدف از این 

 شود.زی و استانداردسازی میاقالم آماری، شناسنامه هر قلم آماری و نحوه استخراج هر قلم آماری، مستندسا

 و وابسته های تابعهها و شرکت، سازمانوزارت راه و شهرسازیریزی معاونت برنامه متولي پروژه

 های ستادیمعاونت هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 9

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي

 وزه آمار به عنوان ناظر پروژه به صورت متمرکز در ستادتعیین یك شرکت مشاور در ح -2

 هاهای آمار هریك از دستگاهآموزش کارشناسان حوزه -1

 انجام استانداردسازی توسط کارشناسان حوزه آمار -9

 ها توسط ناظرارزیابی خروجی -0

 بندی پروژه توسط دفتر آمار ستادجمع -1

(، محصوالت این پروژه، باید در C2)کد: « آماریکارگروه راهبری تدوین و اجرای نظام »تشكیل کارگروه 

 این کارگروه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 ی( استقرار نظام اطالعاتی و آمارییو ساختار اجرا هایهها، رو)فرم اییهپا هاییزممكان ینتدو هاي پيش نيازپروژه

 ماه از شروع پروژه( 0)با احتساب  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ها )مکاني و غيرمکاني(دادهگذاري راكتبه اش نظامپروژه تدوین  -1-1-1-2-14

 ها )مکاني و غير مکاني(دادهگذاري راكتبه اش نظامپروژه تدوین 

 معرفي پروژه
های اعم گذاری دادهبه اشتراکهای ها و روالمشخص و مدون نمودن الزامات و چاچوب ،پروژههدف از این 

 باشد.های مكانی و غیرمكانی میاز داده

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
های ها و شرکت، مشاور امور اجتماعی مقام عالی وزارت و سازمانوزارت راه و شهرسازیمعاونت حقوقی 

 های ستادی، سه اداره کل راه و شهرسازی، معاونتوابسته تابعه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي
 (C2ایجاد کارگروه )کد: 

 (C3)کد:  GISایجاد کارگروه 

 یشهرساز و راه وزارت یاطالعات یهاتیموجود یاستانداردساز پروژه نيازهاي پيشپروژه

 - هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

انه و سام جامع اطالعاتي و آماري سامانهپروژه مطالعاتي تعيين مشخصات تکنولوژیک  -1-1-1-2-15

 كاروسازي كسبمدل

و سامانه  يو آمار يسامانه جامع اطالعات یکمشخصات تکنولوژ يينتع يپروژه مطالعات

 وكاركسب يسازمدل

 پروژه معرفي

های سامانه نظام بخش ینههای موجود در زمها و فناوریشناسایی زیرساختبررسی و  ،پروژههدف از این 

 سازی کسب و کار در محورهای زیر می باشد:جامع آماری و اطالعاتی و سامانه مدل

2. ESB 

1. IX 

 انباره داده .9

 یلیتحل یابزارها .0

 داشبورد .1

1. MDM   (Master Data Management) 

7. RDM    (Reference Data Management) 

 هاها، گزارشسازی فرآیندها، فرممدل .8
 

 باشد:در هر یك از محورهای فوق دو بعد زیر مورد نظر می

  امنیت .2

 سازی یكپارچه .1
 

 بایست موارد زیر انجام پذیرد:در هر یك از محورها و ابعاد فوق می

 موجود یتوضع یبررس .2

 مطرح هاییانواع تكنولوژ یبررس .1

 یقابل دسترس یرضه کنندگان تجارع یبررس .9

 مطلوب وزارتخانه هاییاستس ینتدو .0

 مطلوب وزارتخانه ینهگز یینتع .1

 یشنهادیپ ینهگز یفن یقمشخصات دق ینتدو .1

 برآورد هزینه .7

 RFPتدوین اسناد مرتبط  .8

 مناقصه و انتخاب پیمانكار یندفرا یکمك به کارفرما برای برگزار .3

 های تعریف شدهرت بر اجرای پروژهنظا ..2

 وزارت راه و شهرسازی و مدیریت منابع ریزیمعاونت برنامه متولي پروژه

 و وابسته وزارت راه و شهرسازی های تابعهها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه
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و سامانه  يو آمار يسامانه جامع اطالعات یکمشخصات تکنولوژ يينتع يپروژه مطالعات

 وكاركسب يسازمدل

 - الزامات اجرایي

 - نيازهاي پيشپروژه

 - نيازهاي همپروژه

 

مركز تبادل اطالعات خوشه »و « هاميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس» جادیا ژهپرو -1-1-1-2-16

 («TUIX) ينقل و شهرسازوحمل

 و « هاميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس» جادیپروژه ا

 («TUIX) ينقل و شهرسازومركز تبادل اطالعات خوشه حمل»

 معرفي پروژه

مرکز »و « هامیان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس»ازی و استقرار ایجاد و پیاده س ،پروژههدف از این 

 است. («TUIX) ینقل و شهرسازوتبادل اطالعات خوشه حمل

 یكژمشخصات تكنولو یینتع یپروژه مطالعات »در این پروژه باتوجه به فناوری و معماری تعیین شده در 

 گردد:افزار زیر تولید میدو میان «کار کسب و یو سامانه مدلساز یو آمار یسامانه جامع اطالعات

 هاافزار مدیریت و هماهنگی سرویسمیان  -2

 (TUIX) ینقل و شهرسازومرکز تبادل اطالعات خوشه حمل -1

ونقل و های بهره برداری از سامانه جامع نظام اطالعاتی و آماری و مرکز تبادل اطالعات خوشه حملروال

 ن شود.شهرسازی نیز باید در این پروژه تدوی

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 وزارت راه و شهرسازیو وابسته های تابعه ها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال

نیاز( مشخص خواهد )پروژه پیش های موجودریها و فناوشناسایی زیرساخت یپروژه مطالعاتپس از انجام 
 شد.

  الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
 و کسب یسازمدل سامانه و یآمار و یاطالعات جامع سامانه كیتكنولوژ مشخصات نییتع یمطالعات پروژه
 کار

  نيازهاي همپروژه
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مركز تبادل »و « هاان افزار مدیریت و هماهنگي سرویسمي»سازي ژه عملياتيپرو -1-1-1-2-17

 اجرایيتوسط هر دستگاه(« TUIX) ينقل و شهرسازو  اطالعات خوشه حمل

 مركز تبادل»و « هاميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس»سازي ژه عملياتيپرو

 اجرایيتوسط هر دستگاه(« TUIX) ينقل و شهرسازو  اطالعات خوشه حمل 

 عرفي پروژهم

مرکز تبادل اطالعات »و « هامیان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس»سازی عملیاتی ،پروژههدف از این 

 است. اجراییهای دستگاهکدام از توسط هر (« TUIX) ینقل و شهرسازو  خوشه حمل

نقل و و  حمل مرکز تبادل اطالعات خوشه»و « هامیان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس»در این پروژه 

ای ههای عملیاتی، توسط هر کدام از دستگاههای سامانهشود و سرویسعملیاتی می («TUIX) یشهرساز

 شود.اجرایی، در آن تعریف می

 و وابسته های تابعهها و شرکتوزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت منابعریزی و ت برنامهنمعاو متولي پروژه

  هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 0

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال

نیاز( مشخص خواهد )پروژه پیش های موجودها و فناوریشناسایی زیرساخت یپروژه مطالعاتپس از انجام 
 شد.

  الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه

 و نقلوحمل خوشه اطالعات تبادل مرکز» و «هاسرویس هماهنگی و مدیریت افزار میان» جادیا پروژه -

 («TUIX) یشهرساز

 (TIA) یالملل ینتا سطح دو استاندارد ب یفعل یتاسنترپروژه فاز اول ارتقاء د -

  نيازهاي همپروژه
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( و Reference Data Managementهاي مرجع )دادهمدیریت  پروژه ایجاد سامانه -1-1-1-2-18

 (Master Dataهاي كليدي )داده

هاي و داده (Reference Data Management) مرجع يهاداده تیریپروژه ایجاد سامانه مد

 (Mastar dataكليدي )

 معرفي پروژه

 مرجع یهاداده تیریسامانه مد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

(Reference Data Management) »ست.ا 

وان های مرجع )به عنها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه زیرسیستم مدیریت دادهتمامی قابلیت

های سامانه جامع اطالعاتی وزارت راه و شهرسازی( باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی یكی از زیرسیستم

 شود.

 و شهرسازیریزی و مدیریت منابع وزارت راه معاوت برنامه متولي پروژه

 و وابسته وزارت راه و شهرسازی سازمان ها و شرکت های تابعه هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 0

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال

نیاز( مشخص خواهد )پروژه پیشهای موجودها و فناوریشناسایی زیرساخت یپروژه مطالعاتپس از انجام 
 شد.

  ایيالزامات اجر

 نيازهاي پيشپروژه

 یسازمدل سامانه و یآمار و یاطالعات جامع سامانه كیتكنولوژ مشخصات نییتع یمطالعات پروژه -
 کار و کسب

 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم یو استانداردساز یینپروژه تع -
 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  -

  هاي هم نيازپروژه
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 داشبورد و محاسبه اقالم آماري يلي،تحل يهاي ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه -1-1-1-2-19

 داشبورد و محاسبه اقالم آماري يلي،تحل يهاي ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه

 معرفي پروژه

)شامل انباره داده، داشبوردها،  یمع اطالعاتهای مستقل  سامانه جازیر سامانه جادیا ،پروژههدف از این 

های ها و ابزارهای تحلیل داده( توسط هر کدام از دستگاهزیرسیستم محاسبه اقالم آماری براساس داده

 اجرایی است.

سنجی سامانه نظام جامع پروژه مطالعات امكاندر این پروژه باتوجه به فناوری و معماری تعیین شده در 

های تابعه و ادارات کل ها و شرکتستاد، سازمانهای مستقل هر دستگاه )، زیرسامانهیاطالعاتی و آمار

 شود. ( توسط دستگاه مذکور، ایجاد و پیاده سازی میهااستان

 ردد.گتعیین می« سنجی سامانه نظام جامع اطالعاتی و آماریپروژه مطالعات امكان»سازی در معماری پیاده

 وزارت راه و شهرسازی وابسته های تابعهها و شرکتریزی و سازمانامهمعاونت برن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا

نیاز( مشخص خواهد )پروژه پیشهای موجودها و فناوریشناسایی زیرساخت یپروژه مطالعاتپس از انجام 
 شد.

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال

نیاز( مشخص خواهد )پروژه پیشهای موجودها و فناوریشناسایی زیرساخت یمطالعات پروژهپس از انجام 
 شد.

 الزامات اجرایي
 تعیین قالب مستندسازی داشبوردها

 تی مورد نیاز قبل از انجام پروژهمستند کردن داشبوردهای مدیری

 وکارسبک یسازو سامانه مدل یو آمار یطالعاتسامانه جامع ا یكمشخصات تكنولوژ یینتع یپروژه مطالعات نيازهاي پيشپروژه

 هاي هم نيازپروژه

 یوزارت راه و شهرساز یاقالم آمار یاستانداردسازپروژه  -

 هخوش اطالعات تبادل مرکز» و «هاسرویس هماهنگی و مدیریت افزار میان» سازیعملیاتی ژهپرو -

 اجراییدستگاه هر توسط(« TUIX) یشهرساز و نقل و حمل
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استقرار ابزار و تهيه و  هاها و گزارشنظام مستندسازي فرآیندها، فرمپروژه تدوین  -1-1-1-2-21

 هاها، گزارشفرم یندها،فرآ يمدلساز

 و  هاها و گزارشنظام مستندسازي فرآیندها، فرمپروژه تدوین 

 هاشها، گزارفرم یندها،فرآ يو استقرار ابزار مدلساز يهته

 معرفي پروژه

 یو استقرار ابزار مدلساز تهیهها و ها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینتدو ،هدف از این پروژه

 باشد. در این پروژه باید اقدامات زیر انجام شود:، میهاها، گزارشفرم یندها،فرآ

  های امانهبرداری در تمامی سبه منظور بهره هاها و گزارشمستندسازی فرآیندها، فرمتدوین نظام

 BPMNاز استاندارد  یدبا یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرابینی شده: اطالعاتی پیش

 استاندارددر این پروژه همچنین باید تعریف دقیقی از هر کدام از نمادهای  استفاده شود. 2.0

BPMN 2.0 نمادهای مشترک،  جموعهها از مها و شرکتها و سازمانارائه شود تا همه معاونت

 ای برای مستندسازی فرایندها، استفاده کنند.مشخص و تعریف شده

  در این پروژه باتوجه به فناوری و : «هاگزارشها، فرم یندها،فرآ یابزار مدل ساز»تهیه و استقرار

و  یسامانه جامع اطالعات یكمشخصات تكنولوژ یینتع یپروژه مطالعات»معماری تعیین شده در 

های بهره روال گردد.ابزار فوق الذکر تهیه و مستقر می« کسب و کار یو سامانه مدلساز یمارآ

 برداری از ابزار مذکور نیز باید در این پروژه تدوین شود.

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 و سه اداره کل راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی های تابعه رکتها و شهای ستادی، سازمانمعاونت هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 0

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال

نیاز( مشخص خواهد )پروژه پیش های موجودها و فناوریشناسایی زیرساخت یپروژه مطالعاتپس از انجام 
 شد.

  - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
 یسازمدل سامانه و یآمار و یاطالعات جامع سامانه كیتكنولوژ مشخصات نییتع یمطالعات پروژه -

 کار و کسب

 - هاي هم نيازپروژه
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، ها، فرمفرآیندها) خدماتدهندگان  و ارزیابي ارائهپروژه تدوین نظام مدیریت پروژه  -1-1-1-2-21

 خدماتدهندگان و ارزیابي ارائه نظام مدیریت پروژه افزاري و ایجاد مخزن نرم و ساختار( هاگزارش

ها ها، گزارش)فرآیندها، فرم خدماتدهندگان  تدوین نظام مدیریت پروژه و ارزیابي ارائهپروژه 

 خدماتدهندگان  پروژه و ارزیابي ارائه یریتنظام مد يمخزن نرم افزار یجادو ساختار( و ا

 همعرفي پروژ

 باشد:هدف از این پروژه موارد زیر می

وزارت راه و شهرسازی، شامل فرآیندها،   خدماتدهندگان  ارزیابی ارائه و تدوین نظام مدیریت پروژه -2

نظام مستندسازی فرآیندها، ها و ساختار سازمانی مورد نیاز و مستندسازی آن بر اساس ها، گزارشفرم

 (نیاز)پروژه پیش هاها و گزارشفرم

 ندها،یفرآ یسازابزار مدل»با استفاده از  خدماتدهندگان  و ارزیابی ارائه سازی نظام مدیریت پروژهمدل -1

ها فرم قالبها و فرم، به طوری که «پروژه یریتنظام مد یافزارمخزن نرم»و ایجاد « هاها، گزارشفرم

 ابل دریافت و استفاده باشد.تمی قبه صورت سیس های مدیریت پروژه،از طریق سامانه هاو گزارش

و ارزیابی  های کلیدی مرتبط با نظام مدیریت پروژههای مرجع و موجودیتدر این پروژه داده -9

ثبت  RDMو  MDMهای ، احصا و در صورت وجود بازنگری و در سامانهخدماتدهندگان ارائه

 خواهند شد.

ان دهندگو ارزیابی ارائه پروژه یریتنظام مد یافزارمخزن نرم»از  هاو قالب هاالزامات فنی دریافت رویه -0

 نیز باید در این پروژه تدوین شود. برداری از آنو ضوابط فنی بهره« خدمات

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
سه اداره کل راه و شهرسازی وزارت راه  وو وابسته  های تابعه ها و شرکتهای تخصصی و سازمانمعاونت

 و شهرسازی

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي
 های عمرانیاستفاده از یك مشاور مسلط به امور مدیریت پروژه خصوصاً مدیریت پروژه -

 (C4ایجاد کارگروه نظام مدیریت پروژه )کد:  -

 نيازپيش هايپروژه
 یندها،فرآ یو استقرار ابزار مدلساز تهیهها و ها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو -

 هاها، گزارشفرم

 هاي هم نيازپروژه

 و ساختار( ها، گزارشها، فرمفرآیندها)و حسابداری سالیانه اعتبارات و منابع مدیریتپروژه تدوین نظام   -

 و حسابداری سالیانه اعتبارات و منابع مدیریتافزاری نظام مو ایجاد مخزن نر

ها و ساختار( و ها، گزارشپروژه تدوین نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات )فرآیندها، فرم -

 نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات یافزارممخزن نر یجادا
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 «و صورت وضعيتارسال گزارش عملکرد »سامانه  یجادا پروژه -1-1-1-2-22

 «ارسال گزارش عملکرد و صورت وضعيت»سامانه  یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

است که، مدیریت فرآیند دریافت  «ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت»هدف از این پروژه ایجاد سامانه 

 را از طرف قرارداد برعهده دارد. گزارش عملكرد و صورت وضعیتسازی اطالعات و ذخیره

ت به صور راها ها و گزارشها و قالب فرمفرمبایست می «ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت»ه سامان

 .نمایددریافت « پروژه یریتنظام مد یافزارمخزن نرم»از سیستمی 

 سازی گردد.بایست در این پروژه پیادهای مندرج در شناسنامه سامانه میالزامات کارکردی و داده

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع ت برنامهمعاون متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
و سه اداره کل راه و وابسته وزارت راه و شهرسازی های تابعه ها و شرکتهای تخصصی و سازمانمعاونت

 و شهرسازی 

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 (C4د کارگروه نظام مدیریت پروژه )کد: ایجا - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
ار( ها و ساختها، گزارشخدمات )فرآیندها، فرمدهندگان  پروژه تدوین نظام مدیریت پروژه و ارزیابی ارائه -

 خدماتدهندگان پروژه و ارزیابی ارائه یریتنظام مد یمخزن نرم افزار یجادو ا

 - هاي هم نيازپروژه
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ها سازمان)وزارت راه و شهرسازي، هاي مدیریت پروژه بهبود سامانه یا یجادا هايوژهپر -1-1-1-2-23

 و وابسته و ادارات كل راه و شهرسازي( هاي تابعهو شركت

 و وابسته هاي تابعهها و شركتهاي مدیریت پروژه سازمانبهبود سامانه یا یجادا هايپروژه

 معرفي پروژه

 باشد.می های تابعهها و شرکتهای مدیریت پروژه سازمانسامانهیا بهبود  های ایجادهدف از این پروژه

مخزن »از به صورت سیستمی  راها ها و گزارشها و قالب فرمفرمبایست میهای مدیریت پروژه سامانه

 .نماینددریافت « پروژه یریتنظام مد یافزارنرم

ها که برای هر سازمان به طور مجزا ذکر گردیده، های مندرج در شناسنامه سامانالزامات کارکردی و داده

 سازی شود.ها پیادهبایست در این پروژهمی

وجه به بات یدبا ی،مال یقراردادها و سامانه حسابدار یریتپروژه با سامانه مد یریتتبادل اطالعات سامانه مد

 شود. یجاد، امدیریت پروژه مطلوب سامانه یتشناسنامه وضع

 وزارت راه و شهرسازی و وابسته های تابعهها و شرکتزمانسا متولي پروژه

  هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 (C4ایجاد کارگروه نظام مدیریت پروژه )کد:  - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
ها و ساختار( و ها، گزارشخدمات )فرآیندها، فرمدهندگان  رائهپروژه تدوین نظام مدیریت پروژه و ارزیابی ا

 خدماتدهندگان پروژه و ارزیابی ارائه یریتنظام مد یمخزن نرم افزار یجادا

 «وضعیت صورت و عملكرد گزارش ارسال» سامانه جادیا پروژه هاي هم نيازپروژه
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و ادارات كل راه و شهرسازي )سامانه  وزارت راه و شهرسازيانه مدیریت پروژه پروژه بهبود سام

 سبا(

 معرفي پروژه

ای سامانه مدیریت پروژه سبا به منظور پوشش الزامات کارکردی و داده سامانهبهبود  هدف از این پروژه

 باشد.و ادارات کل راه و شهرسازی میوزارت راه و شهرسازی 

 نه سبا در بخش مدیریت پروژه موارد زیر باید لحاظ گردد:در بازنویسی ساما

 پایبندی به معماری شیء گرا -2

 ها از مخزن نظام مدیریت پروژهها و گزارشها و قالب فرمدریافت فرم -1

مجزا نمودن زیرسامانه مدیریت پروژه )با کارکردهای اشاره شده در شناسنامه سامانه  -9
 در سامانه به طوری که: از بقیه بخشهای موجود مدیریت پروژه(

 ای ذخیره گردد.سورس در پكیج جداگانه 

 ها مجزا گردد.بانك اطالعاتی از بقیه بخش 

 سرویسی های دیگر سامانه سبا به صورت وبتبادل داده این زیرسامانه با بخش
 صورت پذیرد.

 های تبادل داده با سایر اجزاء سامانه نظام مدیریت پروژه و همچنین سایر سامانه
 صورت پذیرد. مشخص شده در شناسنامه سامانه

های دارای ماهیت مكانی از طریق دریافت سرویس نقشه از سامانه ثبت مكان موجودیت -0
GIS حین فرآیند. 

 های مورد نیازبازنگری گزارش -1

 کاربر پسند نمودن رابط کاربری -1

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 سه اداره کل راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و های تخصصی معاونت هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي

 (C4ایجاد کارگروه نظام مدیریت پروژه )کد:  -

باتوجه  یدبا ی،مال یقراردادها و سامانه حسابدار یریتپروژه با سامانه مد یریتتبادل اطالعات سامانه مد -

 شود. یجاد، امدیریت پروژه مطلوب سامانه یتبه شناسنامه وضع

 نيازهاي پيشپروژه
ها و ساختار( و ها، گزارشخدمات )فرآیندها، فرمدهندگان  پروژه تدوین نظام مدیریت پروژه و ارزیابی ارائه

 خدماتدهندگان پروژه و ارزیابی ارائه یریتنظام مد یمخزن نرم افزار یجادا

 «وضعیت صورت و عملكرد گزارش ارسال» سامانه جادیا پروژه هاي هم نيازپروژه
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، اه، فرمفرآیندها) و حسابداري ساليانه اعتبارات و منابع مدیریتپروژه تدوین نظام  -1-1-1-2-24

 ساليانه اعتبارات و منابع مدیریتنظام  افزارينرمو ایجاد مخزن  و ساختار( هاگزارش

 و حسابداري

ها و ها، گزارش)فرآیندها، فرم يپروژه تدوین نظام مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه و حسابدار

 ينظام مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه و حسابدار يافزارممخزن نر یجادساختار( و ا

 معرفي پروژه

 باشد:وژه موارد زیر میهدف از این پر

اختار ها و سها، گزارش، شامل فرآیندها، فرمیمدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدارتدوین نظام  -2

 )پروژههاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرمسازمانی مورد نیاز و مستندسازی آن بر اساس 

 نیاز(پیش

زن مخ»و ایجاد « هافرمها، گزارش یندها،فرآ یسازابزار مدل»از  سازی نظام مدیریت پروژه با استفادهمدل -1

ها و فرم قالبها و فرم، به طوری که «ینظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدار یافزارنرم

به  ،یحسابدارهای همپنین سامانهمدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و های از طریق سامانه هاگزارش

 تمی قابل دریافت و استفاده باشد.یسصورت س

و  نهسالیا اعتبارات و منابع مدیریتهای کلیدی مرتبط با نظام های مرجع و موجودیتدر این پروژه داده -9

 ثبت خواهند شد. RDMو  MDMهای ، احصا و در صورت وجود بازنگری و در سامانه حسابداری

مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و نظام  یافزاررممخزن ن»از  هاو قالب هاالزامات فنی دریافت رویه -0

 نیز باید در این پروژه تدوین شود. برداری از آنو ضوابط فنی بهره« یحسابدار

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
و سه اداره کل راه و وزارت راه و شهرسازی  ابستهو و های تابعهها و شرکتهای تخصصی و سازمانمعاونت

 شهرسازی 

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 الزامات اجرایي

 استفاده از یك مشاور مسلط به امور بودجه و حسابداری -

 (C5ایجاد کارگروه نظام بودجه و حسابداری )کد:  -

حسابداری تعهدی توجه داشت و الزامات حسابداری  در تدوین نظام حسابداری الزم است به الزامات -

 تعهدی باید در تدوین نظام حسابداری وزارت راه و شهرسازی رعایت شده باشند.

 نيازهاي پيشپروژه
 ندها،یفرآ یو استقرار ابزار مدلساز تهیهها و ها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو -

 هاها، گزارشفرم

 هاي هم نيازپروژه

( ها و ساختارها، گزارشخدمات )فرآیندها، فرمدهندگان  پروژه تدوین نظام مدیریت پروژه و ارزیابی ارائه -

 خدماتدهندگان پروژه و ارزیابی ارائه یریتنظام مد یمخزن نرم افزار یجادو ا

ها و ساختار( و گزارش ها،پروژه تدوین نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات )فرآیندها، فرم -

 نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات یافزارممخزن نر یجادا
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« )بودجه( مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه»هاي ایجاد یا بهبود سامانه هايهپروژ -1-1-1-2-25

و وابسته و ادارات كل راه و  هاي تابعهها و شركتسازمان)وزارت راه و شهرسازي، 

 شهرسازي(

ا و هسازمان« مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(»هاي ایجاد یا بهبود سامانه يهاپروژه

 هاي تابعهشركت

 معرفي پروژه

ها و سازمان مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه)بودجه(های سامانهها، ایجاد یا بهبود هدف از این پروژه

 باشد.می های تابعهشرکت

ها شها و گزارها و قالب فرمفرمبایست می« )بودجه( نقدی ابع و اعتبارات سالیانهمدیریت من»های سامانه

ریافت د« ینظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدار یافزارنرممخزن »از به صورت سیستمی  را

 .نمایند

ور مجزا ذکر گردیده، ها که برای هر سازمان به طای مندرج در شناسنامه سامانهالزامات کارکردی و داده

 سازی شود.بایست در این پروژه پیادهمی

 وزارت راه و شهرسازی و وابسته های تابعهها و شرکتسازمان متولي پروژه

  هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 (C5ایجاد کارگروه نظام بودجه و حسابداری )کد:  - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
 یجادها، گزارشها و ساختار( و ا)فرآیندها، فرمیپروژه تدوین نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدار

 ینظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدار یافزارمخزن نرم

 هاي هم نيازپروژه
 مدت،میان ریزیبرنامه راهبردی، ریزیبرنامه هایزیرسامانه) راهبردها یسازیجار جامع هسامان ایجاد پروژه

 (ساالنه عملیاتی ریزیبرنامه
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ه و ادارات كل را وزارت راه و شهرسازي« )بودجه( مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه»پروژه بهبود سامانه 

 و شهرسازي )سامانه سبا(

 معرفي پروژه

 مدیریت منابع وای سامانه سبا به منظور پوشش الزامات کارکردی و داده سامانهبهبود  این پروژه هدف از
 باشد:های زیر میدر بخش اعتبارات سالیانه

 (ستاد و ادارات کل راه و شهرسازی) نقدی 

 ( ستاد و ادارات کل راه و شهرسازیغیر نقدی) 

  تلفیق اطالعات منابع و اعتبارات سالیانه 
 موارد زیر باید لحاظ گردد:« مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه»بازنویسی سامانه سبا در بخش در 

 پایبندی به معماری شیء گرا -2
نظام مدیریت منابع و اعتبارات  یافزارنرمها از مخزن ها و گزارشها و قالب فرمدریافت فرم -1

 یسالیانه و حسابدار
 )با کارکردهای اشاره شده در شناسنامه« اعتبارات سالیانهمدیریت منابع و »مجزا نمودن زیرسامانه  -9

 از بقیه بخشهای موجود در سامانه به طوری که: سامانه(
 ای ذخیره گردد.سورس در پكیج جداگانه -0
 بانك اطالعاتی از بقیه بخشها مجزا گردد. -1
 یرد.ذسرویسی صورت پتبادل داده این زیرسامانه با بخشهای دیگر سامانه سبا به صورت وب -1
های مشخص شده تبادل داده با سایر اجزاء سامانه نظام مدیریت پروژه و همچنین سایر سامانه -7

 در شناسنامه سامانه
 GISهای دارای ماهیت مكانی از طریق دریافت سرویس نقشه از سامانه ثبت مكان موجودیت -8

 حین فرآیند 
 های مورد نیازبازنگری گزارش -3

 کاربر پسند نمودن رابط کاربری -.2

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 کل راه و شهرسازی ه ادارسه و  وزارت راه و شهرسازی های تخصصیمعاونت هاي همکاردستگاه

برآورد زمان الزم براي 

 اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 (C5و حسابداری )کد:  ایجاد کارگروه نظام بودجه - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
 یجادها، گزارشها و ساختار( و ا)فرآیندها، فرمیپروژه تدوین نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدار

 ینظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدار یافزارمخزن نرم

 هاي هم نيازپروژه
 مدت،میان ریزیبرنامه راهبردی، ریزیبرنامه هایزیرسامانه) راهبردها یسازیجار جامع سامانه ایجاد پروژه

 (ساالنه عملیاتی ریزیبرنامه
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)وزارت راه و شهرسازي،  حسابداري مالي سامانه بهبود بازنویسي/ ایجاد/ پروژه -1-1-1-2-26

 كل راه و شهرسازي(و وابسته و ادارات  هاي تابعهها و شركتسازمان

ي است و شناسنامه این پروژه در بخش و منابع انسان یریتمعاونت توسعه مد)متولي این پروژه 

ي ارائه شده است. تنها به دليل ایجاد هماهنگي و منابع انسان یریتمعاونت توسعه مدمربوط به 

 ریزي، این شناسنامه در اینجا تکرار شده است(.با معاونت برنامه

 يسامانه حسابداري مالي ستاد و ادارات كل راه و شهرساز ایجاداي هپروژه

 معرفي پروژه

ستاد و ادرات کل وزارت راه و شهرسازی است، به حسابداری مالی  یهاایجاد سامانه هدف از این پروژه،

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه مدیریت طوری که تمامی قابلیت

ها، باید سابدای مالی، پوشش داده شود. ستاد وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی استانح

 از یك سامانه حسابداری مالی مشترک استفاده کنند.

خزن م»از به صورت سیستمی  راها ها و گزارشها و قالب فرمفرمبایست می« حسابداری مالی»های سامانه

 .نماینددریافت « یحسابداریت منابع و اعتبارات سالیانه و نظام مدیر یافزارنرم

 یهاداده یریتسامانه مد( مربوط به حسابداری را از Reference Dataهای مرجع )این سامانه باید داده

 ، دریافت کند.(Reference Data Management) یهپا

 توسعه مدیریت و منابع انسانیمعاونت  متولي پروژه

 سه اداره کل راه و شهرسازی ، وزارت راه و شهرسازی  ریزی و توسعه مدیریتمعاونت برنامه مکارهاي هدستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 (C5ایجاد کارگروه نظام بودجه و حسابداری )کد:  - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
ار( و ها و ساختها، گزارش)فرآیندها، فرم یت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدارپروژه تدوین نظام مدیری

 ینظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدار یافزارمخزن نرم یجادا

 هاي هم نيازپروژه
 ،مدتمیان ریزیبرنامه راهبردی، ریزیبرنامه یهازیرسامانه) راهبردها یازس یجار جامع سامانه ایجاد پروژه

 (ساالنه عملیاتی ریزیبرنامه
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 تابعه يهاها و شركتحسابداري مالي سازمان يهاسامانه یسيبازنو یاایجاد هاي پروژه

 معرفي پروژه

ه است، ب بعهتا یهاها و شرکتحسابداری مالی سازمان یهاسامانه یسیبازنو یاایجاد  پروژه، هدف از این

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه مدیریت طوری که تمامی قابلیت

 حسابدای مالی، پوشش داده شود.

خزن م»از به صورت سیستمی  راها ها و گزارشها و قالب فرمفرمبایست می« حسابداری مالی»های سامانه

 .نماینددریافت « یعتبارات سالیانه و حسابدارنظام مدیریت منابع و ا یافزارنرم

ها که برای هر سازمان به طور مجزا ذکر گردیده، ای مندرج در شناسنامه سامانهالزامات کارکردی و داده

 سازی شود.بایست در این پروژه پیادهمی

 یهاداده یریتدسامانه م( مربوط به حسابداری را از Reference Dataهای مرجع )این سامانه باید داده

 ، دریافت کند.(Reference Data Management) یهپا

تبادل اطالعات این سامانه با سامانه مدیریت قراردادها و سامانه مدیریت اعتبارات و منابع ساالنه )بودجه( 

 باتوجه به شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه مدیریت حسابداری مالی، ایجاد شود.

 و وابسته وزارت راه و شهرسازی های تابعهشرکت ها وسازمان متولي پروژه

  هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 (C5ایجاد کارگروه نظام بودجه و حسابداری )کد:  - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
ار( و ها و ساختها، گزارش)فرآیندها، فرم ینه و حسابدارپروژه تدوین نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیا

 ینظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدار یافزارمخزن نرم یجادا

 هاي هم نيازپروژه
 ،مدتمیان ریزیرنامهب راهبردی، ریزیبرنامه هایزیرسامانه) راهبردها یازس یجار جامع سامانه ایجاد پروژه

 (ساالنه عملیاتی ریزیبرنامه
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 ها، گزارشها، فرمفرآیندها) و مناقصات و مزایدات قراردادها مدیریتپروژه تدوین نظام  -1-1-1-2-27

 و مناقصات و مزایدات قراردادها مدیریتنظام  افزاريو ایجاد مخزن نرم و ساختار(

ها و ها، گزارش)فرآیندها، فرم و مزایداتو مناقصات  پروژه تدوین نظام مدیریت قراردادها

 و مناقصات و مزایدات نظام مدیریت قراردادها يافزارممخزن نر یجادساختار( و ا

 معرفي پروژه

 باشد:هدف از این پروژه موارد زیر می

 ها،، شامل فرآیندها، فرم یوزارت راه و شهرساز یداتمناقصات و مزاقراردادها و مدیریت تدوین نظام -2

ها و نظام مستندسازی فرآیندها، فرمها و ساختار سازمانی مورد نیاز و مستندسازی آن بر اساس گزارش

 نیاز( )پروژه پیشهاگزارش

ها، فرم یندها،فرآ یسازابزار مدل»با استفاده از و مناقصات و مزایدات  قراردادهاسازی نظام مدیریت مدل-1

، به طوری که «و مناقصات و مزایدات قراردادهام مدیریت نظا یافزارنرممخزن »و ایجاد « هاگزارش

مدیریت  همپنین سامانهو  مدیریت قراردادهاهای از طریق سامانه هاها و گزارشفرم قالبها و فرم

 به صورت سیستمی قابل دریافت و استفاده باشد.  ،مناقصات و مزایدات 

قراردادها و منناقصات و مرتبط با نظام مدیریت های کلیدی های مرجع و موجودیتدر این پروژه داده-9

 ثبت خواهند شد. RDMو  MDMهای ، احصا و در صورت وجود بازنگری و در سامانهمزایدات

و مناقصات  قراردادهامدیریت نظام  یافزارمخزن نرم »از  هاو قالب هاالزامات فنی دریافت رویه -0

 باید در این پروژه تدوین شود. نیز برداری از آنو ضوابط فنی بهره« و مزایدات

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
راه  کل سه ادارهو وزارت راه و شهرسازی  و وابسته های تابعهها و شرکتهای تخصصی و سازمانمعاونت

 و شهرسازی 

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  ینه پروژهبرآورد هز

 الزامات اجرایي
 استفاده از یك مشاور مسلط به امور قراردادها -

 (C6ایجاد کارگروه نظام مدیریت قراردادها)کد:  -

 نيازهاي پيشپروژه
 یندها،فرآ یو استقرار ابزار مدلساز تهیهها و ها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو -

 هاها، گزارشفرم

 اي هم نيازهپروژه

ار( ها و ساختها، گزارشخدمات )فرآیندها، فرمدهندگان  پروژه تدوین نظام مدیریت پروژه و ارزیابی ارائه -

 خدماتدهندگان پروژه و ارزیابی ارائه یریتنظام مد یمخزن نرم افزار یجادو ا

 و ساختار( ها، گزارشها، فرمفرآیندها)و حسابداری سالیانه اعتبارات و منابع مدیریتپروژه تدوین نظام  -

 و حسابداری سالیانه اعتبارات و منابع مدیریتافزاری نظام و ایجاد مخزن نرم
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ها و سازمان)وزارت راه و شهرسازي،  هاهاي مدیریت قراردادایجاد سامانه پروژه -1-1-1-2-28

 و وابسته و ادارات كل راه و شهرسازي( هاي تابعهشركت

 ادهاي ستاد و ادارات كل راه و شهرسازيهاي مدیریت قراردپروژه ایجاد سامانه

 معرفي پروژه

 باشدمی مدیریت قراردادهای ستاد و ادارات کل راه و شهرسازی پروژه ایجاد سامانههدف از این 

 مخزن»از به صورت سیستمی  راها ها و گزارشها و قالب فرمفرمبایست می« مدیریت قراردادها» سامانه

 .نماینددریافت « قراردادهانظام مدیریت  یافزارنرم

ها که برای هر سازمان به طور مجزا ذکر گردیده، ای مندرج در شناسنامه سامانهالزامات کارکردی و داده

 سازی شود.بایست در این پروژه پیادهمی

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 هاراه و شهرسازی استان کل سه اداره هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 (C6ایجاد کارگروه نظام مدیریت قراردادها)کد:  - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
 یجادتار( و اها و ساخها، گزارشپروژه تدوین نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات )فرآیندها، فرم

 نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات یافزارممخزن نر

 هاي هم نيازپروژه
 مدت،میان ریزیبرنامه راهبردی، ریزیبرنامه هایزیرسامانه) راهبردها یسازیجار جامع سامانه ایجاد پروژه

 (ساالنه عملیاتی ریزیبرنامه
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 ه و وابستههاي تابعها و شركتادهاي سازمانهاي مدیریت قراردایجاد سامانه هايپروژه

 معرفي پروژه

 باشد.های تابعه میها و شرکتسازمانهای مدیریت قراردادهای پروژه ایجاد سامانههدف از این 

 مخزن»از به صورت سیستمی  راها ها و گزارشها و قالب فرمفرمبایست می« مدیریت قراردادها» سامانه

 .نماینددریافت « قراردادهانظام مدیریت  یافزارنرم

ها که برای هر سازمان به طور مجزا ذکر گردیده، ای مندرج در شناسنامه سامانهالزامات کارکردی و داده

 سازی شود.بایست در این پروژه پیادهمی

 وزارت راه و شهرسازی و وابسته های تابعهها و شرکتسازمان متولي پروژه

  هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 (C6ایجاد کارگروه نظام مدیریت قراردادها)کد:  - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
 یجادها و ساختار( و اگزارش ها،پروژه تدوین نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات )فرآیندها، فرم

 نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات یافزارممخزن نر

 هاي هم نيازپروژه
 مدت،میان ریزیبرنامه راهبردی، ریزیبرنامه هایزیرسامانه) راهبردها یسازیجار جامع سامانه ایجاد پروژه

 (ساالنه اتیعملی ریزیبرنامه
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 يوزارت راه و شهرساز یداتمناقصات و مزا یریتسامانه مد یجادپروژه ا -1-1-1-2-29

 يوزارت راه و شهرساز یداتمناقصات و مزا یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 باشد.می یوزارت راه و شهرساز یداتمناقصات و مزا یریتسامانه مد یجاداپروژه هدف از این 

ا هها و گزارشها و قالب فرمفرمبایست می« یوزارت راه و شهرساز یداتمناقصات و مزا تیریمد» سامانه

 .ایندنمدریافت « و مناقصات و مزایدات  قراردادهانظام مدیریت  یافزارنرممخزن »از به صورت سیستمی  را

ر مجزا ذکر گردیده، ها که برای هر سازمان به طوای مندرج در شناسنامه سامانهالزامات کارکردی و داده

 سازی شود.بایست در این پروژه پیادهمی

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 هااستانکل راه و شهرسازی  سه ادارهو  و وابسته های تابعهها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 د هزینه پروژه برآور

 به ریال
 

 (C6ایجاد کارگروه نظام مدیریت قراردادها)کد:  - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
 یجادها و ساختار( و اها، گزارشپروژه تدوین نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات )فرآیندها، فرم

 زایداتنظام مدیریت قراردادها و مناقصات و م یافزارممخزن نر

  هاي هم نيازپروژه
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 دهدگان خدمات و ارزیابي ارائه اطالعات یریتسامانه جامع مد یجادپروژه ا -1-1-1-2-31

 دهندگان خدماتو ارزیابي ارائهاطالعات  یریتسامانه جامع مدپروژه ایجاد 

 معرفي پروژه

 باشد.می ان خدماتدهندگو ارزیابی ارائهاطالعات  یریتجامع مد پروژه ایجاد سامانههدف از این 

ها ها و قالب فرمفرمبایست می« دهندگان خدماتو ارزیابی اطالعات ارائهاطالعات  یریتمد »جامع  سامانه

« دهندگان خدماتمدیریت پروژه و ارزیابی ارائهافزاری نظام نرممخزن »از به صورت سیستمی  راها و گزارش

ها که برای هر سازمان به طور مجزا مندرج در شناسنامه سامانهای الزامات کارکردی و داده .نماینددریافت 

 سازی شود.بایست در این پروژه پیادهذکر گردیده، می

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 هاکل راه و شهرسازی استان ارهسه ادو و وابسته وزارت راه و شهرسازی های تابعه ها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  نه پروژهبرآورد هزی

 پروژهایجاد کارگروه نظام مدیریت  - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
ها و ساختار( و ها، گزارشپروژه تدوین نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات )فرآیندها، فرم -

 نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات یافزارممخزن نر یجادا

  - هاي هم نيازپروژه

 

 يگذاریهسرماو  يمال ينتأمسامانه جامع  یجادپروژه ا -1-1-1-2-31

 يگذاریهسرماو  يمال ينتأمسامانه جامع  یجادپروژه ا

 معرفي پروژه
« گذاریهیو سرما یمال ینع تأمسامانه جام»سازی و استقرار تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده هدف از این پروژه

« گذارییهو سرما یمال ینسامانه جامع تأم»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت است.
 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 و وابسته وزارت راه و شهرسازی های تابعهها و شرکتو سازمان ونت های تخصصی ستادیمعا هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - الزامات اجرایي

  - نيازهاي پيشپروژه

 هاي هم نيازپروژه
 ریزیبرنامه راهبردی، ریزیبرنامه هایزیرسامانه) هاراهبرد یسازیجار جامع سامانه ایجاد پروژه -

 (ساالنه عملیاتی ریزیبرنامه مدت،میان
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سرویس محور با محوریت ارائه سرویس  WEB GISپروژه ایجاد هسته اصلي سامانه  -1-1-1-2-32

 WEB GISنقشه و امکانات پایه 

ویس نقشه و سرویس محور با محوریت ارائه سر WEB GISپروژه ایجاد هسته اصلي سامانه 

 WEB GISامکانات پایه 

 معرفي پروژه

با محوریت ایجاد امكان ارائه سرویس نقشه  WEB GISهسته اصلی سامانه  یجادپروژه، ا ینهدف از ا

 باشد.های فرآیند محور احصاء شده در پروژه معماری سازمانی میبه سامانه

 Local WEBو Centeral WEB GISشامل WEB GISسامانه یاین پروژه هسته اصل در

GIS  و همچنینMAP SERVICE MANAGER  مطروحه در شناسنامه سامانه، به منظور ارائه

 شود.های فرآیند محور احصاء شده در پروژه معماری سازمانی، پیاده سازی میسرویس نقشه به سامانه

 سازی خواهد شد.پیاده WEB GISامكانات پایه  لههمچنین در این مرح

ها و موجود سازمان GISهای این پروژه تدوین ضوابط فنی تبادل داده مابین سامانه اهداف دیگر از

 باشد.های تابعه با سامانه مرکزی میشرکت

های یادشده در ستاد وزارت راه و شهرسازی مستقر و مدل داده سامانه این پروژه به عنوان پایلوت، سامانه در

پس از بازنگری در سامانه پیاده سازی و مورد استفاده  ...2:11اطالعات مكانی پایه وزارت خانه در مقیاس 

توسط متولی پروژه،  همواره WEB GISقرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که هسته اصلی سامانه 

 توسعه و پشتیبانی خواهد شد.

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 وزارت راه و شهرسازیو وابسته های تابعه ها و شرکتزمانسا هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 3

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 - الزامات اجرایي

 - نيازهاي پيشپروژه

 - هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ادهسرویس محور و ارائه مبدل د WEB GISهاي مركزي و محلي پروژه استقرار سامانه -1-1-1-2-33

 هاي تابعهموجود ستاد و دستگاه WEB GISهاي سامانه

 سرویس محور و ارائه مبدل داده WEB GISهاي مركزي و محلي پروژه استقرار سامانه

 هاي تابعهموجود ستاد و دستگاه WEB GISهاي سامانه

 معرفي پروژه

 موارد زیر می باشد: ،پروژههدف از این 

سرویس محور در  WEB GISهای محلی سامانه engineرار استقیكی از اهداف این پروژه  -2

های تابعه وزارت راه و شهرسازی و اتصال یك نمونه سامانه فرآیند محور به ها و شرکتسازمان

نیاز توسط معاونت بر اساس پروژه پیش engineاین . باشدمی سرویس محور WEB GISسامانه 

و استقرار و اتصال آن به سامانه فرآیند محور، توسط  گرددریزی و مدیریت منابع ارائه میبرنامه

 پذیرد.ای تابعه صورت میها و شرکتهسازمان

موجود که در اسناد معماری سازمانی مشخص « ای GIS -فرآیندی»های سامانهان ذکر است شای

 سرویس محور، مستثنی هستند. WEB GISهای محلی از اتصال به سامانه اند،شده

 ایجاد هسته اصلی»ن پروژه، بر اساس ضوابط فنی تبادل داده تدوین شده در پروژه همچنین در ای -1

های های سامانهبه منظور تبدیل داده افزار مبدل داده، یك نرم«محورسرویس WEB GISسامانه 

GIS ها و ها و به روزرسانی پایگاه داده سامانه مرکزی تهیه و در ستاد و سازمانموجود سازمان

و  ریزی و مدیریت منابع ارائهی تابعه استقرار خواهد یافت. این مبدل توسط معاونت برنامههاشرکت

 های تابعه، مستقر و عملیاتی خواهد شد.ها و شرکتتوسط سازمان

ای موجود که در اسناد معماری سازمانی  GIS -فرآیندیهای بر اساس همین مكانیسم، سامانه

شود، نسبت به های زمانی که مشخص میدائمی در بازهبایست به صورت اند، میمشخص شده

 روزرسانی پایگاه داده مرکزی اقدام نمایند.به

 و وابسته وزارت راه و شهرسازی های تابعهها و شرکتسازمانریزی و مدیریت منابع؛ معاونت برنامه متولي پروژه

  هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 د هزینه پروژه برآور

 به ریال
 

  الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
سرویس محور با محوریت ارائه سرویس نقشه و امكانات  WEB GISپروژه ایجاد هسته اصلی سامانه 

 WEB GISپایه 

 یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 Web GISهاي ایجاد شده در سال اول به سامانه امانهپروژه اتصال س -1-1-1-2-34

 Web GISهاي ایجاد شده در سال اول به سامانه پروژه اتصال سامانه

 معرفي پروژه

باشد. می Web GISهای ایجاد یا بهبود داده شده در سال اول به سامانه هدف از این پروژه، اتصال سامانه

ریق فراخوانی سرویس نقشه و در حین فرآیند ثبت موجودیت ثبت ، از ط«اطالعاتی وزارت راه و شهرسازی

 گردند.

  هایی که در سها )سامانهدر خصوص سایر سامانه

های دارای ماهیت مكانی بر های تولید شده، اطالعات مكانی موجودیتدر این پروژه الزم است در سامانه

شود(، الزم است ثبت بهبود داده میال دوم ایجاد یا های استانداردسازی موجودیت»اساس پروژه 

 های مكانی در حین انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه صورت پذیرد.موجودیت

 متولي پروژه
، معاونت حمل و نقل، معاونت مسكن و ساختمان، معاونت شهرسازی و و مدیریت منابع ریزیمعاونت برنامه
 ارت راه و شهرسازیو وابسته وز های تابعهها و شرکتمعماری، سازمان

 - هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 0

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه

 پروژه ایجاد هسته اصلی سامانه WEB GIS  سرویس محور با محوریت ارائه سرویس نقشه و

 WEB GIS امكانات پایه

 های مرکزی و محلیانهپروژه استقرار سام WEB GIS هایسامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده 

WEB GIS های تابعهموجود ستاد و دستگاه 

 - هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

هاي تحليل سرویس محور به منظور ارائه سرویس Web GISپروژه توسعه كاركردهاي  -1-1-1-2-35

 WEB GISداده و همچنين امکانات پيشرفته 

هاي تحليل داده و ر ارائه سرویسسرویس محور به منظو Web GISكاركردهاي پروژه توسعه 

 WEB GISهمچنين امکانات پيشرفته 

 معرفي پروژه

های تحلیل داده و همچنین امكانات به منظور ارائه سرویس WEB GISپروژه، توسعه سامانه  ینهدف از ا

سرویس محور  توسط هر یك از  WEB GISباشد. این توسعه بر روی هسته میWEB GISپیشرفته 

 های اجرایی به صورت مجزا بنا به نیاز دستگاه صورت خواهد گرفت.دستگاه

 بندی شوند.های تحلیل داده مستند و اولویتابتدای پروژه الزم است سرویس در

 راه و شهرسازی وزارتو وابسته های تابعه ها و شرکتریزی و مدیریت منابع ، سازمانمعاونت برنامه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 باشد.های مورد نیاز هر دستگاه متفاوت میوابسته به تحلیل

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 باشد.های مورد نیاز هر دستگاه متفاوت میوابسته به تحلیل

 بندی آنهاولویتهای مكانی مورد نیاز و اتعیین تحلیل الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
های سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده WEB GISهای مرکزی و محلی استقرار سامانهپروژه 

WEB GIS های تابعهموجود ستاد و دستگاه 

 - هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

مورد  هايسازي سرویسپيادهو  Web GISبا   Clearing Houseپروژه برقراري ارتباط  -1-1-1-2-36

هاي اجرایي خارج از وزارت راه و هاي مکاني با دستگاهنياز به منظور تبادل داده

 شهرسازي

هاي مورد نياز سازي سرویسو پياده Web GISبا   Clearing Houseپروژه برقراري ارتباط 

 هاي اجرایي خارج از وزارت راه و شهرسازيهاي مکاني با دستگاهبه منظور تبادل داده

 پروژه معرفي

 باشد:موارد زیر می پروژههدف از این 

 Clearing Houseبه  Web GISامكان انتقال سیستمی اطالعات از  -

 های اجرایی خارج از وزارتهای مكانی با دستگاههای مورد نیاز به منظور تبادل دادهسازی سرویسپیاده -

 راه و شهرسازی

ه نظام ب های مكانی با رعایتگذاری دادهاشتراکسازی فرآیندهای الزم به منظور به همچنین پیاده -

 «(هاگذاری دادهنظام به اشتراک تدوین »)خروجی پروژه  هاگذاری دادهاشتراک

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

  هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 2

 ژه برآورد هزینه پرو

 به ریال
 

 - الزامات اجرایي

 مكانی اطالعات سرویس ارائه امكان ایجاد محوریت با WEB GIS سامانه اصلی هسته ایجاد پروژه نيازهاي پيشپروژه

 - هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

( و ارزیابي Clearing House) هاي مکاني ثبت شده در سامانه متاپاالیش دادهپروژه  -1-1-1-2-37

 هاي مکاني موجودداده

 ( Clearing House) هاي مکاني ثبت شده در سامانه متاپاالیش دادهپروژه 

 هاي مکاني موجودو ارزیابي داده

 معرفي پروژه

( و ارزیابی Clearing Houseهای مكانی ثبت شده در سامانه متا)پاالیش داده ،پروژههدف از این 

مورد  تأیید شده و ها، به منظور دستیابی به الیهسازی الیهو در صورت لزوم یكپارچه ودهای مكانی موجداده

 باشد.ای میاستناد و همچنین تعیین خألهای داده

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

  هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 9

 رد هزینه پروژه برآو

 به ریال
 

 - الزامات اجرایي

 - نيازهاي پيشپروژه

 - هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

ها، بندي پروژهها، اولویتسازي نقشههاي برداشت داده و آمادهمدون نمودن پروژهپروژه  -1-1-1-2-38

 برآورد هزینه و تعيين ساختار اجرایي مورد نياز 

 بنديها، اولویتسازي نقشهده و آمادههاي برداشت دامدون نمودن پروژهپروژه 

 ها، برآورد هزینه و تعيين ساختار اجرایي مورد نيازپروژه 

 معرفي پروژه
ها، برآورد بندی پروژهها، اولویتسازی نقشههای برداشت داده و آمادهمدون نمودن پروژه ،پروژههدف از این 

 باشدها میوژهو متولی پر هزینه و تعیین ساختار اجرایی مورد نیاز

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 وزارت راه و شهرسازیو وابسته های تابعه ها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي

ا ریاست معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع؛ و دبیری مدیر کل دفتر فناوری اطالعات ب GISایجاد کارگروه 

های تابعه و نمایندگان ادارات کل راه و شهرسازی )کد: ها و شرکتو ارتباطات ستاد؛ و عضویت سازمان

C3) 

 نيازهاي پيشپروژه

 یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز -

های مكانی ( و ارزیابی دادهClearing Houseهای مكانی ثبت شده در سامانه متا)پاالیش داده -

 موجود

 - هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سازيبرداشت براي هر موجودیت مکاني و آماده»دستورالعمل  الگويپروژه تدوین  -1-1-1-2-39

(GIS READYنقشه )هاي موجود» 

 اي هر موجودیت مکانيبرداشت بر»دستورالعمل  الگوي پروژه تدوین

 «هاي موجودنقشه (GIS READYسازي)و آماده 

 معرفي پروژه

 GISسازی)برداشت برای هر موجودیت مكانی و آماده»الگوی دستورالعمل تدوین  ،پروژههدف از این 

READYهای تدوین دستورالعمل برداشت داده و ، به منظور استفاده در پروژه«های موجود( نقشه

 باشد.ی نقشه میسازآماده

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 وزارت راه و شهرسازی و وابسته  های تابعهها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي
 هایها و شرکتبا ریاست دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ستاد و عضویت سازمان GISایجاد کارگروه 

 (C3تابعه و نمایندگان ادارات کل راه و شهرسازی )کد: 

 نيازهاي پيشپروژه
 هزینه برآورد ها،پروژه بندیاولویت ها،نقشه سازیآماده و داده برداشت هایپروژه نمودن مدونپروژه  -

 نیاز مورد اجرایی ساختار تعیین و

  - هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 GIS) سازيبرداشت براي هر موجودیت مکاني و آماده»پروژه تدوین دستورالعمل  -1-1-1-2-41

READYهاي موجود( نقشه » 

 برداشت براي هر موجودیت مکاني»پروژه تدوین دستورالعمل 

 «ي موجودها( نقشهGIS READYسازي)و آماده 

 معرفي پروژه

موجودیت دارای برای هر های موجود سازی نقشهو آمادهتدوین دستورالعمل برداشت داده  ،پروژههدف از این 

، بر «یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یاستانداردساز»احصاء شده در پروژه  مكانی ماهیت

انی مكهای دارای ماهیت موجودیتستورالعمل برداشت تدوین الگوی د»اساس الگوی تدوین شده در پروژه

 باشد.و تعیین متولی برداشت هر داده می« 

 مشخص« های اطالعاتیپروژه استانداردسازی موجودیت»های اطالعاتی باید درمتولی هر کدام از موجودیت

شت آن موجودیت را شود. در این پروژه معاونت یا سازمان یا شرکت متولی هر موجودیت، دستورالعمل بردا

 تدوین خواهد کرد.

 وزارت راه و شهرسازیو وابسته های تابعه ها و شرکتهای تخصصی ستادی و سازمانمعاونت متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 د.باشهای مكانی احصاء شده میوابسته به موجودیت

 (C3)کد:  GISایجاد کارگروه  الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه

 هزینه برآورد ها،پروژه بندیاولویت ها،نقشه سازیآماده و داده برداشت هایپروژه نمودن مدونپروژه  -

 نیاز مورد اجرایی ساختار تعیین و

 GIS)سازیآماده و مكانی موجودیت هر برای برداشت» دستورالعمل الگوی تدوین پروژه -

READY )موجود هاینقشه» 

 یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز -

 - هاي هم نيازپروژه
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و شهرسازي مکاني موجود كه متولي آنها وزارت راه  هايموجودیتبرداشت  هايپروژه -1-1-1-2-41

 باشدمي

 باشدهاي مکاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و شهرسازي ميبرداشت دادههاي پروژه

 معرفي پروژه

 یاستانداردساز»های دارای ماهیت مكانی احصاء شده در پروژه موجودیتبرداشت  ها،پروژههدف از این 

 دستورالعمل ستورالعمل ، تدوین شده در پروژه، بر اساس د«یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود

 باشد.می«های موجود( نقشهGIS READYسازی)برداشت برای هر موجودیت مكانی و آماده»

نامه شیوه بر اساس  های مكانی)متا(بایست تأییدیه الزم را از سامانه تبادل دادههر یك از این پروژه می

 دریافت نماید. ت مكانیدریافت تأییدیه از مرکز تبادل اطالعا

بایست در فرآیند تولید داده و از طریق  های مكانی میهای مرتبط با موجودیتالزم به یادآوری است داده

ها، قبل ثبت گردند. در این پروژه صرفًا برداشت داده WEB GISسامانه فرآیند محور مربوط در سامانه 

 باشد. وجودیت مكانی مورد نظر میهای فرآیند محور مرتبط با ماز استقرار سامانه

 متولي پروژه
و ادارات کل و وابسته وزارت راه و شهرسازی های تابعه ها و شرکتهای تخصصی ستادی، سازمانمعاونت

 راه و شهرسازی 

 - هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 باشد.های مكانی احصاء شده میوابسته به موجودیت

 هزینه پروژه برآورد 

 به ریال
 باشد.های مكانی احصاء شده میوابسته به موجودیت

 الزامات اجرایي
 نامه دریافت تأییدیه از مرکز تبادل اطالعات مكانیشیوه شدنعملیاتی -

 (C3)کد:  GISایجاد کارگروه  -

 نيازهاي پيشپروژه
 هاینقشه( GIS READY)سازیآماده و مكانی موجودیت هر برای شتبردا» دستورالعمل تدوین پروژه

 «موجود

 - هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

وزارت راه و شهرسازي متولي كه  مورد نيازهاي پایه و داده هاي پایهنقشهدریافت پروژه  -1-1-1-2-42

 Web GISباشد و ذخيره آن در توليد آن نمي

مورد نياز كه وزارت راه و شهرسازي متولي توليد  هاي پایههاي پایه و دادهپروژه دریافت نقشه

 Web GISباشد و ذخيره آن در آن نمي

 معرفي پروژه

 یاستانداردساز»های دارای ماهیت مكانی احصاء شده در پروژه موجودیتبرداشت  ها،پروژههدف از این 

 دستورالعمل ده در پروژه، بر اساس دستورالعمل ، تدوین ش«یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود

 باشد.می«های موجود( نقشهGIS READYسازی)برداشت برای هر موجودیت مكانی و آماده»

بایست در فرآیند تولید داده و از طریق های مكانی میهای مرتبط با موجودیتالزم به یادآوری است داده

ها، قبل ین پروژه صرفًا برداشت دادهثبت گردند. در ا WEB GISسامانه فرآیند محور مربوط در سامانه 

 باشد. های فرآیند محور مرتبط با موجودیت مكانی مورد نظر میاز استقرار سامانه

 متولي پروژه
و ادارات کل و وابسته وزارت راه و شهرسازی های تابعه ها و شرکتهای تخصصی ستادی، سازمانمعاونت

 راه و شهرسازی 

 - هاي همکاردستگاه

 رد زمان الزم برآو

 براي اجرا
 باشد.های مكانی احصاء شده میوابسته به موجودیت

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 باشد.های مكانی احصاء شده میوابسته به موجودیت

 (C3)کد:  GISایجاد کارگروه  الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
 هاینقشه( GIS READY)سازیآماده و مكانی موجودیت هر برای برداشت» تورالعملدس تدوین پروژه

 «موجود

 - هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

و  دادههاي سازي الیهبه منظور عمومي Clearing Houseتوسعه سامانه پروژه  -1-1-1-2-43

 ي مکانيهاگذاري دادهبه اشتراك نظامسازي پياده

سازي و پياده دادههاي سازي الیهبه منظور عمومي Clearing Houseپروژه توسعه سامانه 

 هاي مکانيدادهگذاري اشتراك نظام به

 معرفي پروژه
 داده به منظور استفاده کاربران داخل و خارج از وزاتخانه از طریق های سازی الیهعمومی، پروژههدف از این 

 باشد. می هاگذاری دادهسازی فرآیند به اشتراکپیاده

 وزارت راه و شهرسازی ریزی و مدیریت منابعبرنامه معاونت پروژه متولي

 و وابسته وزارت راه و شهرسازی های تابعهها و شرکتهای تخصصی و سازمانمعاونت هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 9

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي
 های دادهسازی الیهسازی و تجاریعمومی مدون نمودن راهبردهای

 (C3)کد:  GISایجاد کارگروه 

 - نيازهاي پيشپروژه

 هاگذاری دادهپروژه تدوین نظام به اشتراک هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سطح آناليز  Clearing Houseپروژه توسعه  -1-1-1-2-44

 سطح آناليز Clearing Houseپروژه توسعه 

 معرفي پروژه

به منظور ارائه امكان ساخت عوارض مورد  Clearing Houseسامانه توسعه  ،روژهپهدف از این 

های متفاوت موجود در سامانه درخواست کاربر )که در سامانه موجود نیست(، از عوارض موجود در الیه

 باشد. می

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 وزارت راه و شهرسازیو وابسته های تابعه ها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 21

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي
های تابعه و ها و شرکتهای ستادی، سازمانتوسط معاونت Clearing Houseسامانه های تكمیل داده

 هانادارات کل راه و شهرسازی استا

 با محوریت ایجاد امكان ارائه سرویس اطالعات مكانی WEB GISسامانه  یپروژه ایجاد هسته اصل نيازهاي پيشپروژه

 - هاي هم نيازپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 تعيين الزامات سرویس گرایي در وزارت راه و شهرسازيپروژه  -1-1-1-2-45

 يدر وزارت راه و شهرساز یيگرا یسالزامات سرو يينتعپروژه 

 ژهمعرفي پرو

، است. در این پروژه باید اقدامات یدر وزارت راه و شهرساز ییگرا یسالزامات سرو یینتع ،پروژههدف از این 

 زیر انجام شود:

 ( مطروحه در مدل  2در ابعادارزیابی سطح بلوغ سرویس گرایی در وزارت راه و شهرسازی

OSIMM  ازTOGAF) 

  ازمانی وزارت راه و شهرسازیسطح سرویس گرایی هدف در نقشه راه معماری ستعیین 

 تعیین الزامات سرویس گرایی براساس سطح سرویس گرایی هدف در ابعاد مطروحه 

 وزارت راه و شهرسازیریزی و مدیریت منابع معاونت برنامه متولي پروژه

 وزارت راه و شهرسازیو وابسته  های تابعهها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 ماه 9 ازمان الزم براي اجر

  برآورد هزینه پروژه

 - الزامات اجرایي

 - نيازهاي پيشپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 

 (DMSمستندات ) یریتسامانه مد یجادپروژه ا -1-1-1-2-46

 (DMSمستندات ) یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 .است «(DMSمستندات ) یریتمد» سامانه ایجاد پروژه این از هدف

تندات مس یریتمد» سامانه مطلوب وضعیت شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

(DMS)» شود عملیاتی و اجرایی پروژه این در باید. 

 وزارت راه و شهرسازی منابع یریتو مد یزیمعاونت برنامه ر متولي پروژه

 های ستادیمعاونت هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  آورد هزینه پروژهبر

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 دانش یریتنظام مد ینتدو پروژه -1-1-1-2-47

 دانش یریتنظام مد ینپروژه تدو

 معرفي پروژه

 هدف از این پروژه تدوین نظام مدیریت دانش در وزارت راه و شهرسازی است.

 های موردنیاز برای شكل گیری نظام مدیریتها و دستورالعملین نامهدر این پروژه باید ساختارها، فرایندها، آی

 دانش در وزارت راه و شهرسازی باید تدوین شود.

 وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - نيازهاي پيش پروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي

 

 دانش یریتسامانه مد یجادا پروژه -1-1-1-2-48

 دانش یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

در این پروژه باتوجه به نظام مدیریت دانش تدوین  .است «دانش یریتسامانه مد» ایجاد پروژه این از هدف

لیل، طراحی، توسعه و استقرار سامانه مدیریت دانش انجام ، تح«تدوین نظام مدیریت دانش»شده در پروژه 

 شود.می

 باید «دانش یریتسامانه مد» مطلوب وضعیت شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

 شود. عملیاتی و اجرایی پروژه این در

 وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 دانش یریتنظام مد ینپروژه تدو - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 اطالعات يخدمات فناور یریتسامانه مد یجادا پروژه -1-1-1-2-49

 اطالعات يخدمات فناور یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 پروژهمعرفي 

 .است «اطالعات یخدمات فناور یریتمد» سامانه ایجاد پروژه این از هدف

 یات فناورخدم یریتمد» سامانه مطلوب وضعیت شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

 .شود عملیاتی و اجرایی پروژه این در باید «اطالعات

 وزارت راه و شهرسازی نابعمعاونت برنامه ریزی و مدیریت م متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي

 

 يسازمان يمعمار یریتسامانه مد یجادا پروژه -1-1-1-2-51

 يسازمان يمعمار یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 .است «یسازمان یمعمار یریتمد» سامانه ایجاد پروژه نای از هدف

 یارمعم یریتمد» سامانه مطلوب وضعیت شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

 .شود عملیاتی و اجرایی پروژه این در باید «یسازمان

 وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع متولي پروژه

  - هاي همکارستگاهد

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يونقل و شهرسازحمل حوزه در یکپارچه يگذار ياستس يراهکارها ینپروژه تدو -1-1-1-2-51

 يشهرسازونقل و حملحوزه در  یکپارچه يگذار ياستس يراهکارها ینپروژه تدو

 معرفي پروژه

و تدوین  یونقل و شهرسازدر حوزه حمل یكپارچه گذارییاستس یراهكارها ینپروژه، تدو ینهدف از ا

درخصوص نحوه  یدپروژه با ینباشد. در اهای یاد شده میهای راهبردی در حوزهچارچوب مرجع طرح

 ارائه شود. یقو دق یراهبرد یها، راهكارهاحوزه یندر ا یكپارچه گذارییاستس

 ی،طرح توسعه و عمران مل ین،سرزم یشراهبردی مانند طرح آما یهاطرح یگاهمنظور الزم است جا بدین

 دیگریكونقل ، نسبت به حمل هاییرساختو طرح کالن توسعه ز اییهو ناح یاطرح توسعه و عمران منطقه

رح، روزرسانی هر طفرآیندهای به وجزاء شود؛ همچنین ا تعیینها با یكدیگر طرح ینمشخص شود و ارتباط ا

 گردد.مدون 

 هایهای پایین دستی با طرحها و برنامهالزم است راهكارهای مناسب جهت ارزیابی تطابق طرح همچنین

 راهبردی مشخص شود.

 وزارت راه و شهرسازی  معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع - متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
وزارت راه و  های راهبردیمرکز توسعه سیاستماری، نقل، معاونت شهرسازی و معومعاونت حمل -

 شهرسازی

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

شورای عالی  الزم به ذکر است که نتایج این پروژه باید در شورای عالی شهرسازی و معماری و -

 های الزم با نهادهایهمچنین الزم است هماهنگی هماهنگی ترابری، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 بیرونی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در این خصوص صورت گیرد.
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (منابع یریتو مد یزيمعاونت برنامه ر) هااولویت بندي پروژه  -1-1-1-3

 ،منابع یریتو مد یزیمعاونت برنامه رها در ای از پروژهضعیت مطلوب، الزم است مجموعهبه منظور حرکت به سمت و

ها اهمیت بندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتانجام شود. شناسنامه این پروژه

قدم و تمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعز ای امجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولوبه سزایی دارد. 

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه یتأخر فن

ام نظ هایحوزه)های مختلف به تفكیك حوزه منابع یریتو مد یزیمعاونت برنامه رهای ترتیب اولویت پروژه جدولدر 

(، نظام مدیریت پروژه، نظام مدیریت بودجه و حسابداری GISبرنامه ریزی، نظام آماری و اطالعاتی، مدیریت اطالعات مكانی )

 و نظام مدیریت قراردادها( ارائه شده است. 

 حوزه
ترتيب 

 اولویت
 عنوان پروژه

نظام برنامه 
 ریزی

2 
ر بست یكوزارتخانه در  یهاراهبردها و برنامه یشو پا یااسناد برنامه یعو تجم سازییكپارچهپروژه  -

 یزیربرنامه یكپارچه

 هاراهبردها و برنامه یشراهبردها و پا سازییو جار یزیرنظام برنامه یپروژه باز طراح - 

 یونقل و شهرسازدر حوزه حمل یكپارچه یگذار یاستس یراهكارها ینپروژه تدو - 1

9 
ریزی ریزی راهبردی، برنامههای برنامه)زیرسامانه راهبردها یساز یپروژه ایجاد سامانه جامع جار -

 ریزی عملیاتی ساالنه(مدت، برنامهمیان

 هابرنامه یشسامانه جامع پا یجادپروژه ا - 0

 ریزیکاوی، دارای اولویت در فرآیند برنامهسازی و دادههای مدلپروژه شناسایی پروژه - 1

 ریزیکاوی، دارای اولویت در فرآیند برنامهدهسازی و داهای مدلپروژه - 1

 یار()زیرسامانه تصمیم راهبردها یساز یپروژه ایجاد سامانه جامع جار - 7

نظام اطالعاتی 
 و آماری

2 

 ی( استقرار نظام اطالعاتی و آمارییو ساختار اجرا هایهها، رو)فرم اییهپا هاییزممكان ینپروژه تدو -
 یوزارت راه و شهرساز

 یسازو سامانه مدل یو آمار یسامانه جامع اطالعات یكمشخصات تكنولوژ یینتع یوژه مطالعاتپر -
 وکارکسب

 یدر وزارت راه و شهرساز ییگرا یسالزامات سرو یینپروژه تع -

 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز - 1

9 

نقل و وبادل اطالعات خوشه حملمرکز ت»و « هامیان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس» یجادپروژه ا -
 «یشهرساز

 ندها،یفرآ یو استقرار ابزار مدلساز یهها و تهها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو -
 هاها، گزارشفرم

 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم یو استانداردساز یینپروژه تع - 0
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 حوزه
ترتيب 

 اولویت
 عنوان پروژه

 های کلیدییت پروژه تعیین و استانداردسازی موجود -
 یوزارت راه و شهرساز یاقالم آمار یپروژه استانداردساز -

1 
 پایه یاطالعات هاییتروزرسانی موجودمستندسازی روال دریافت و به پروژه -

 هاگذاری دادهپروژه تدوین نظام به اشتراک -

1 
 اطالعات خوشه حمل مرکز تبادل»و « هامیان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس»سازی ژه عملیاتیپرو -

 اجراییتوسط هر دستگاه «ینقل و شهرسازو 

7 
های کلیدی ( و دادهReference Data Managementمرجع ) یهاداده یریتپروژه ایجاد سامانه مد -

(Mastar Data) 

 داشبورد و محاسبه اقالم آماری یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه - 8

مدیریت 
 ت مكانیاطالعا

2 
سرویس محور با محوریت ارائه سرویس نقشه و امكانات  WEB GISپروژه ایجاد هسته اصلی سامانه  -

 WEB GISپایه 

 های مكانی موجودهای مكانی ثبت شده در سامانه متا و ارزیابی دادهپروژه پاالیش داده - 1

9 

های سامانه ارائه مبدل دادهسرویس محور و  WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه -
WEB GIS های تابعهموجود ستاد و دستگاه 

های مورد نیاز به سازی سرویسو پیاده Web GISبا   Clearing Houseپروژه برقراری ارتباط  -
 های اجرایی خارج از وزارت راه و شهرسازیهای مكانی با دستگاهمنظور تبادل داده

0 
ها، برآورد هزینه و بندی پروژهها، اولویتسازی نقشهبرداشت داده و آماده هایپروژه مدون نمودن پروژه -

 تعیین ساختار اجرایی مورد نیاز

 «های موجودسازی نقشهبرداشت برای هر موجودیت مكانی و آماده»پروژه تدوین الگوی دستورالعمل  - 1

1 

 Web GISشده در سال اول به سامانه  یجادا یهاروژه اتصال سامانهپ -

های تحلیل داده و  سرویس محور به منظور ارائه سرویس Web GISپروژه توسعه کارکردهای  -
 WEB GISهمچنین امكانات پیشرفته  

 «های موجودسازی نقشهبرداشت برای هر موجودیت مكانی و آماده»پروژه تدوین دستورالعمل  -

7 
سازی نظام به های داده و پیادهالیهسازی به منظور عمومی Clearing Houseپروژه توسعه سامانه  -

 های مكانیگذاری دادهاشتراک

8 
 باشدهای مكانی موجود که متولی آنها وزارت راه و شهرسازی میهای برداشت دادهپروژه -
های پایه مورد نیاز که وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن های پایه و دادهپروژه دریافت نقشه -

 Web GISآن در باشد و ذخیره نمی

 سطح آنالیز Clearing Houseپروژه توسعه  - 3

نظام مدیریت 
 پروژه

2 
ار( ها و ساختها، گزارشخدمات )فرآیندها، فرمدهندگان  پروژه تدوین نظام مدیریت پروژه و ارزیابی ارائه -

 خدماتدهندگان پروژه و ارزیابی ارائه یریتنظام مد یمخزن نرم افزار یجادو ا

1 
 «ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت»سامانه  یجاده اپروژ -
 پروژه بهبود سامانه مدیریت پروژه ستاد و ادارات کل راه و شهرسازی )سامانه سبا( -
 های تابعهها و شرکتهای مدیریت پروژه سازمانبهبود سامانه یا یجادا یپروژه ها -
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 حوزه
ترتيب 

 اولویت
 عنوان پروژه

نظام مدیریت 
اعتبارات و 
 حسابداری

2 
اختار( ها و سها، گزارش)فرآیندها، فرم یریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدارپروژه تدوین نظام مدی -

 ینظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدار یافزارممخزن نر یجادو ا

1 

 ستاد و ادارات کل راه و شهرسازی )سامانه سبا(« مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه»پروژه بهبود سامانه  -
و  هاسازمان« مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه نقدی)بودجه(»های ایجاد یا بهبود سامانه یهاهپروژ -

 های تابعهشرکت
 یایجاد سامانه حسابداری مالی ستاد و ادارات کل راه و شهرساز پروژه -
 تابعه یهاها و شرکتحسابداری مالی سازمان یهاسامانه یسیبازنو یاهای ایجاد پروژه -

 گذارییهو سرما یمال ینسامانه جامع تأم یجادوژه اپر - 9

نظام مدیریت 
 قراردادها

2 
ها و ساختار( و ها، گزارشپروژه تدوین نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات )فرآیندها، فرم -

 نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایدات یافزارممخزن نر یجادا

1 

 ای مدیریت قراردادهای ستاد و ادارات کل راه و شهرسازیهپروژه ایجاد سامانه -
 های تابعهها و شرکتهای مدیریت قراردادهای سازمانایجاد سامانه یهاپروژه -

 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتپروژه ایجاد سامانه جامع مد -

 یوزارت راه و شهرساز یداتمناقصات و مزا یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

نظام مدیریت 
 دانش

 یسازمان یمعمار یریتسامانه مد یجادا پروژه - 2

 (DMSمستندات ) یریتسامانه مد یجادا پروژه - 1

 دانش یریتنظام مد ینپروژه تدو - 9

 دانش یریتسامانه مد یجادا پروژه - 0

 اطالعات یخدمات فناور یریتسامانه مد یجادا پروژه - 1
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 (منابع یریتو مد یزيرمعاونت برنامه ) برنامه گذار -1-1-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

، ارائه منابع یریتو مد یزیمعاونت برنامه ردو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

 ست.اشده 

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

2  

 ای و پایشسازی و تجمیع اسناد برنامهپروژه یكپارچه

های وزارتخانه در یك بستر یكپارچه راهبردها و برنامه

 برنامه ریزی

  9ماه اول ماه 1

1  
سازی ریزی و جاریهپروژه باز طراحی نظام برنام

 هاراهبردها و پایش راهبردها و برنامه
  0ماه سوم ماه 1

9  
در  یكپارچه یگذار یاستس یراهكارها ینپروژه تدو

 یونقل و شهرسازحوزه حمل
  ماه نهم ماه 8

0  

پروژه ایجاد سامانه جامع جاری سازی راهبردها 

ریزی ریزی راهبردی، برنامههای برنامه)زیرسامانه

 ریزی عملیاتی ساالنه(مدت، برنامهمیان

  دهمماه  ماه 0

  چهاردهمماه  ماه 9 هاپروژه ایجاد سامانه جامع پایش برنامه  1

1  
کاوی، دارای سازی و دادههای مدلپروژه شناسایی پروژه

 ریزیاولویت در فرآیند برنامه
  هفدهمماه  ماه 1

7  

ها و ها، رویهای )فرمهای پایهپروژه تدوین مكانیزم

ساختار اجرایی( استقرار نظام اطالعاتی و آماری وزارت 

 راه و شهرسازی

  ماه اول ماه 9

8  
های اطالعاتی وزارت راه پروژه استانداردسازی موجودیت

 و شهرسازی
  چهارمماه  ماه 7

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه اول است. 9
 منظور ابتدای ماه سوم است. 0
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 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

3  
های اطالعاتی مرجع پروژه تعیین و استانداردسازی قلم

(Reference Data) 
  هشتمماه  ماه 9

2.  
روزرسانی مستندسازی روال دریافت و به هپروژ

 های اطالعاتی پایهموجودیت
  یازدهمماه  ماه 2

  هشتمماه  ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت   22

  هشتمماه  ماه 9 پروژه استانداردسازی اقالم آماری وزارت راه و شهرسازی  21

  یازدهمماه  ماه 1 هاهگذاری دادپروژه تدوین نظام به اشتراک  29

20  
پروژه مطالعاتی تعیین مشخصات تكنولوژیك سامانه 

 سازی کسب و کارجامع اطالعاتی و آماری و سامانه مدل
  ماه اول ماه 0

21  

میان افزار مدیریت و هماهنگی »پروژه ایجاد 

نقل ومرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس

 («TUIXو شهرسازی )

  مماه پنج ماه 1

21  

میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس

 اجرایی توسط هر دستگاه(« TUIXو شهرسازی )

  دوازدهمماه  ماه 0

27  

های مرجع پروژه ایجاد سامانه مدیریت داده

(Reference Data Managementو داده ) های

 (Mastar Dataکلیدی )

  سیزدهمماه  ماه 0

28  
 داشبورد و های ایجاد انباره داده، ابزارهای تحلیلی،پروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

23  

ها و نظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو

 یندها،فرآ یو استقرار ابزار مدلساز یهها و تهگزارش

 هاها، گزارشفرم

  ماه پنجم ماه 0

1.  
دگان دهن پروژه تدوین نظام مدیریت پروژه و ارزیابی ارائه

 یجادها و ساختار( و اها، گزارشخدمات )فرآیندها، فرم
  نهمماه  ماه 1
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 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

پروژه و ارزیابی  یریتنظام مد یمخزن نرم افزار

 خدماتدهندگان ارائه

12  
ارسال گزارش عملكرد و صورت »پروژه ایجاد سامانه 

 «وضعیت
  همپانزدماه  ماه 1

11  
 وزارت راه و شهرسازیپروژه بهبود سامانه مدیریت پروژه 

 و ادارات کل راه و شهرسازی )سامانه سبا(
  پانزدهمماه  ماه 1

19  

پروژه تدوین نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و 

ها و ساختار( و ایجاد ها، گزارشحسابداری )فرآیندها، فرم

بع و اعتبارات سالیانه افزاری نظام مدیریت مناممخزن نر

 و حسابداری

  نهمماه  ماه 1

10  

 «مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه»پروژه بهبود سامانه 

و ادارات کل راه و شهرسازی  وزارت راه و شهرسازی

 )سامانه سبا(

  پانزدهمماه  ماه 1

11  
وزارت راه و ایجاد سامانه حسابداری مالی  پروژه

 هرسازیو ادارات کل راه و ش شهرسازی
  پانزدهمماه  ماه 1

11  

پروژه تدوین نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و 

 یجادها و ساختار( و اها، گزارشمزایدات )فرآیندها، فرم

نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و  یافزارممخزن نر

 مزایدات

  نهمماه  ماه 1

17  
 وزارت راه وهای مدیریت قراردادهای پروژه ایجاد سامانه

 و ادارات کل راه و شهرسازی شهرسازی
  پانزدهمماه  ماه 1

18  
پروژه ایجاد سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات وزارت 

 راه و شهرسازی
  پانزدهمماه  ماه 1

13  
اطالعات و ارزیابی  یریتپروژه ایجاد سامانه جامع مد

 دهندگان خدماتارائه
  پانزدهمماه  ماه 0

  بیست و یكمماه  ماه 1 گذاریأمین مالی و سرمایهپروژه ایجاد سامانه جامع ت  .9
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 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

92  

سرویس  WEB GISپروژه ایجاد هسته اصلی سامانه 

محور با محوریت ارائه سرویس نقشه و امكانات پایه 

WEB GIS 

  ماه اول ماه 3

91  

 WEBهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه

GIS های سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده

WEB GIS  و  وزارت راه و شهرسازیموجود

 های تابعهدستگاه

  دهمماه  ماه 1

99  
های ایجاد شده در سال اول به پروژه اتصال سامانه

 Web GISسامانه 
  پانزدهمماه  ماه 0

90  

سرویس محور  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 

های تحلیل داده و همچنین به منظور ارائه سرویس

 WEB GISامكانات پیشرفته 

  پانزدهمماه  ماه 21

91  

 Webبا   Clearing Houseپروژه برقراری ارتباط 

GIS های مورد نیاز به منظور سازی سرویسو پیاده

های اجرایی خارج از های مكانی با دستگاهتبادل داده

 وزارت راه و شهرسازی

  دهمماه  ماه 1

91  
های مكانی ثبت شده در سامانه متا و پروژه پاالیش داده

 های مكانی موجودیابی دادهارز
  هشتمماه  ماه 9

97  

سازی های برداشت داده و آمادهپروژه مدون نمودن پروژه

ها، برآورد هزینه و تعیین بندی پروژهها، اولویتنقشه

 ساختار اجرایی مورد نیاز

  یازدهمماه  ماه 1

98  
برداشت برای هر »پروژه تدوین الگوی دستورالعمل 

 «های موجودسازی نقشهدهموجودیت مكانی و آما
  سیزدهمماه  ماه 1

93  
برداشت برای هر موجودیت »پروژه تدوین دستورالعمل 

 2«های موجودسازی نقشهمكانی و آماده
  پانزدهمماه  ماه 1

                                                 
 3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یتولم 2
 انجام خواهد شد. شد،اب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

0.  
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 

 بیستم
 

02  

های پایه مورد نیاز های پایه و دادهه دریافت نقشهپروژ

 باشد وکه وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی

 Web GISذخیره آن در 

- 
شروع از ماه 

 بیستم
 

01  

به منظور  Clearing Houseپروژه توسعه سامانه 

سازی نظام به های داده و پیادهسازی الیهعمومی

 یهای مكانگذاری دادهاشتراک

  هفدهمماه  ماه 9

09  
در وزارت راه و  ییگرا یسالزامات سرو یینپروژه تع

 یشهرساز
  ماه اول ماه 9

  ماه اول ماه 1 یسازمان یمعمار یریتسامانه مد یجادا پروژه  00

  ماه پنجم ماه 9 (DMSمستندات ) یریتسامانه مد یجادا پروژه  01

  ماه پانزدهم ماه 1 دانش یریتنظام مد ینپروژه تدو  01

 ماه 1 دانش یریتمدسامانه  یجادا پروژه  07
ماه بیست و 

 چهارم
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 منابع( یریتو مد یزی)معاونت برنامه ر های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -1-1-2

)و همچنین آن دسته از  منابع یریتو مد یزیمعاونت برنامه ر یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

های تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی، وجود داشته ها و شرکتید هم در ستاد و هم در سازمانهای اطالعاتی که باسامانه

 یندشده است. ب ارائه های مدیریت بودجه، مدیریت حسابداری مالی و مدیریت پروژه(،باشد نیز معرفی شده اند، مانند سامانه

سپس و  یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یه در طراحشد یترعا یها و خطوط اصلمنظور ابتدا نمودار ارتباط سامانه

 گردد.می هارائ ،یاطالعات یهاشناسنامه هر کدام از سامانه

 

 هاي اطالعاتي در وضعيت مطلوبارتباط سامانه  -1-1-2-1

ا و ای از نمادههای اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده جدول زیر  عالئم استفاده شده است.

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-2جدول 

 هاي اطالعاتياستفاده شده براي بيان ارتباط سامامانهعالئم و نمادهاي 

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این اطالعاتی و زیر سیستم دهنده سامانهاین نماد نشان
زیر  های پایینی عنوانشود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 

 

 گروه داده
 

ده باشد. گروه داده تبادل شهای اطالعاتی میاین نماد بیانگر تبادل اطالعاتی بین سامانه
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطالعاتی نشان نمیباشد و تبادل اطالعات را بین سامانهدرخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشاین لینك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سامانه
 شود.متصل می

اطالعات مكانی 0
 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

فرایندی که نیازمند اطالعات مكانی باشد  است و بیانگر این موضوع است که هر سامانه
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  یكاننقشه اطالعات م
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و در ادامه این بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانه

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهشده در طراحی معماری مطلوب تشریح شودمحورهای رعایت 

 .شود شود و سپس مدیریت اطالعات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان میاطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»ترتیب از طریق دو سامانه  های مكانی بههای اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »گیرد. برای تبادل اطالعات بین دستگاهی از انجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS باشد. عالوه بر موارد ذکر شده، سایر از طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 باشد.اصولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر می

 ه و سامانه نظام اطالعاتیشود: سامانه تولید کننده دادداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره GISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISسامانه اطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در  (0

پذیر امكان GISاز طریق فراخوانی سرویس نقشه  فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی باشد، اطالعات مكانی آن صرفاً

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 عاتي: سامانه نظام اطالعاتيهاي اطالبستر ارتباطاتي بين سامانه -1-1-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -1-1-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتدر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدیریت ارتباطات بین سامانه

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسدارات کل راه و شهرسازی استانهای تابعه و اها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:ها، متشكل از بخشاست. به منظور تحقق این معماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامهای اطالعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانههای غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت مین میانها و ادارات راه و شهرسازی از طریق ایها و شرکتسازمان
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 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -1-1-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با مرجعبه منظور مدیریت اطالعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) يديكل هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -1-1-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 خواهد پذیرفت ها صورتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataهای کلیدی )تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبنها زمانی مهم میباشند و مدیریت آراه و شهرسازی می

ود، در شدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص می «راه»شوند. به عنوان مثال های متفاوت نگهداری میمختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. و شناسه اول شناسایی میبرداری نیز با شناسه متفاوت از دزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند دهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع ). موجودیتشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

ند ، مانگیردهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

های مرجع موجودیتزیر سامانه مدیریت ها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میپذیرد. مقادیر این موجودیتصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -1-1-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهدر آن ه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که به نقش توجهبا 

ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا )خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  ا ایجاد کند. این بسترر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

ات گیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مرکز تبادل اطالعالكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده قرار می

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل

 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یاطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك محل تبادل TUIXمرکز  .2
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 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یتبادل اطالعات به شیوه خدمات الكترونیك .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یپایش و نظارت برای تبادالت الكترونیكاین مرکز امكان  .0

 .دارد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  ونقل و شهرسازیحمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 ه کنند.زیر همان خوشه ارائ یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. که در باال، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.افزار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمسازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -1-1-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم : این زیر سامانه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانهداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میز خود را از انباره داده کند. این زیر سیستم اطالعات موردنیامی

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف کند و در اختیار آن سامانه قرار میهای اطالعاتی را ایجاد میسامانه

زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس : این هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

گیرد. این زیر سامانه اطالعات موردنیاز برای محاسبه اقالم های عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قرار میداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهليل دادهابزارهاي تح .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهسازی مورد استفاده قرار میها و مدلاست که برای تحلیل داده

 قرار گیرد.های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده گیریتصمیم

 

                                                 
2 Data Mining 
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 يمکان هايداده یشو نما یرایش، تحليلو ،تبادل، ثبت یریتمد -1-1-2-1-2

های موجود در وزارت راه و شهرسازی ماهیت مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، باتوجه به اینكه بخش بزرگی از داده

در وزارت راه و شهرسازی، درنظر  ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

1-1-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذاراشتراک ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا دگیریمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهای. همه فراباشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیمانجام  یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

1-1-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهو ارائه سرویس یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه لیل اطالعات مكانی و ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحنحوه ارتباط بین سامانه

های یك موجودیت، اطالعات مكانی مربوط به موجودیت را از طریق سامانه است که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS حلیل ت یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام شایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطالعات مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید داده

ای بر تولید  GISهای های سامانهبوده و همچنین محدودیتبر هزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISها، ارائه سرویس نقشه توسط سامانه باشد، بنابراین در معماری سامانههای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

هده كل زیر قابل مشاهای موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شهای فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.که در حال حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا می GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2-2شكل 

 

 هایی از سناریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:مثال

 :1 مثال

حداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور نویس قرارداد مربوط به یك طرح اخواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  .1

 ند.کمكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

ح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با شود. این نقشه حاوی الیه طرنویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در حالت درج است.

 زند.کاربر نقطه ابتدایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را می .1

1. WEB GIS به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد دهنده قرارداد را با توجه خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2مثال 

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میه ثبت پیشفرم مربوط ب

در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»امتر ورودی با پار WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است. کد مورد نظر نمایش داده

ه تأیید کند و دکمکاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد را به صورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص می .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن ح، پس از نشاندهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینخواهد قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میکاربر می .2

 کند.ل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میگزینه مربوط به ثبت قطعات قاب

فراخوانی و در پارامتر ورودی الیه مربوط به  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

بر نمایش داده قرار گرفته است به کار« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.کاربر بر روی قطعات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك می .1

 شود.نمایش داده می توسط سامانه مدیریت پروژهفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 های مكانیایش دادهمكانیزم ثبت و ویر -9مثال 

 :4مثال 

 در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.سامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»وسط سرویس نقشه ت .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوقرار گرفته است به کاربر نمایش داده می« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISورد نظر که توسط نقشه م .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد، کاربر نقشه پروژهمدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.رش کلیك میکاربر بر روی دکمه مشاهده گزا .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 
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o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:از نظر منطقی دارای سه بخش اصلی می Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن  -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 ته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشیمدیریت امكانات پیشرف -

ها، این اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی دستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localشوند یا یك بار فراخوانی شده و در می

 یرد.گنقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه های تابعه وزارت راه و شهرسازی نصب میها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

های فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارند ولی ها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهت نگهداری و بهمدیری -

باشد و امكان استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به متولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 گیری مكانی:رس و جو گزارشمدیریت امكانات پ -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهبه صورت سرویس از طریق سامانه 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتمدیریت امكانات ویرایشی و دریافت دسته -

ها، ردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهها دریافت گنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیار  -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

1-1-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  های تابعه(شرکت

 ها و عوارضد محور به الیههای فرآینمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o صورت مستقیم از بار به ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS  و استفاده مجدد از آن بدون فراخوانی دوباره ازCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده خصوص به توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمند و غیر هوشمند دادهمدیریت استخراج و ذخیره هوش -

 گیرد.قرار می Local Web GISکه قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باشند، این اطالعات در اختیار 
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 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 (منابع یریتو مد یزينت برنامه رمعاو) هاي اطالعاتيشناسنامه سامانه -1-1-2-2

و  یزیمعاونت برنامه رشده در وضعیت مطلوب برای  تعیینهای اطالعاتی در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، ها(ها و شرکتهای مشترک در سازمان)و سامانه منابع یریتمد

 باشد.ها، میو نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه سامانه یخروج یهاداده ، گروهرتبط با سامانهم هاییتفعال
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 سامانه جامع جاري سازي راهبردها -1-1-2-2-1

 راهبردها يساز يجامع جار سامانه

 شرح سامانه

 گردد.به صورت متمركز، ایجاد مي این سامانه

یان ریزی مریزی راهبردی؛ برنامهگذاری و برنامهات مربوط به امور سیاستاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالع

ین های اصلی اگیرد. زیرسیستمریزی ساالنه مجموعه وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار میمدت )چندساله(؛ و برنامه

 سامانه عبارتند از:

 (DSSیار )زیر سیستم تصمیم -

 ریزی راهبردیزیر سیستم برنامه -

 ریزی چند ساله )میان مدت(زیر سیستم برنامه -

 ریزی ساالنهزیر سیستم برنامه -

ل اطالعات حاص ی؛مرتبط با اطالعات مكان یاشبوردها: این زیرسیستم به منظور نمایش د(DSS)یار زیر سيستم تصميم

 از طریق نمایش داشبوردهای مربوط گیرد. این زیرسیستممورد استفاده قرار می ها؛ و اطالعات ارزیابی عملكرداز تحلیل داده

رساند ها یاری میها؛ و اولویت بندی برنامهگیرندگان را در امر تلفیق و تصویب برنامههای اساسی، تصمیمبه هر کدام از تصمیم

 شتر کمك کند. قابلیت اصلی این زیر سیستم عبارت است از: نمایهای بهتر و با اولویتتواند به شناسایی تصمیمو می

یری گکه برای تصمیم ها و اطالعات ارزیابی عملكرداطالعات حاصل از تحلیل داده ،یمرتبط با اطالعات مكان یداشبوردها

 باشند.ها موردنیاز میدرباره برنامه

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور ثبت، ویرایش، زیر سيستم برنامه ریزي راهبردي

 اقدامات؛ و های کمی مربوطهاهداف و شاخص؛ های اجراییسیاست؛ راهبردها؛ اهداف کلیحیح و تأیید، تصویب نهایی تص

ریزی راهبردی به ای از اجزای برنامهگیرد. نمونههای مختلف مورد استفاده قرار میوزارت راه و شهرسازی در بخش کالن

 شرح زیر است:

 نقل کشوروحمل یستمس یالملل یننقش ب یتقاو ار یتترانز یشافزا اهداف کلی: -

 گرمداخله یهادستگاه ینب یکاال و مسافر از کشور و هماهنگ یتترانز یكپارچگیواحد و  یریتمد یجاداراهبردها:  -

 یتیدر انجام امور مربوط به محموالت ترانز ICT یژهبه و یننو هاییاستفـاده از فناورهای اجرایی: سیاست -

 ونقل ترانزیتی کشور تا سال پنجم این برنامهدرصد حمل 1: افزایش مربوطه یکم یهااهداف و شاخص -

 یادروازه XRAYبه دستگاه  ینریکانت یتترانز یو خروج یورود یمباد یزتجهاقدامات کالن:  -

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: قابلیت

های های اجرایی؛ اهداف و شاخصی؛ راهبردها؛ سیاستاهداف کل یینها یبتصوتأیید و  ،یرایشثبت، ومدیریت فرایند  -

)باتوجه به چرخه عمر هر کدام از راهبردها،  مختلف یهادر بخش یوزارت راه و شهرسازکمی مربوطه؛ و اقدامات کالن 

 های مربوطه و اقدامات کالن(ها، اهداف و شاخصسیاست

می های کهای اجرایی؛ اهداف و شاخص؛ راهبردها؛ سیاستاهداف کلی مراتبی بینایجاد ارتباط درختی و سلسلهامكان  -

 مربوطه؛ و اقدامات کالن
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 راهبردها يساز يجامع جار سامانه

 مشخص شده یهایسسرو یقداده از طر هاطالعات به انبار یافتامكان ارائه و در -

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به زیر سيستم برنامه ریزي ميان مدت )چندساله(

های ریزی چندساله به منظور تحقق برنامهگیرد. برنامههای میان مدت )چندساله( مورد استفاده قرار میبرنامهامور تدوین 

های گیرد. در این بخش اهداف و شاخصهای راهبردی مورد استفاده قرار میراهبردی و اقدامات کالن شناسایی شده در برنامه

شود. شود و اقدامات کالن نیز به چند اقدام میان مدت تبدیل میم میهای میان مدت تقسیکمی کالن به اهداف و شاخص

ریزی چندساله همه فرایندهای مربوط برنامه ریزی چندساله )از مرحله ایجاد تا مرحله تصویب و ابالغ( در زیر سیستم برنامه

 شود.مدیریت می

 XRAYبا اولویت باالتر به دستگاه  ینریکانت یتترانز یو خروج یورود یمباد یزمدت: تجهمیان اتاقدامای از نمونه -

 یادروازه

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند از:قابلیت

زارت وهای کمی مربوطه؛ و اقدامات چندساله اهداف و شاخص یینها یبتصوتأیید و  ،یرایشثبت، ومدیریت فرایند  -

 مختلف یهادر بخش یراه و شهرساز

 های راهبردیهای چندساله و برنامهمراتبی بین برنامه امكان ایجاد ارتباط درختی و سلسله -

 های کمی مربوطه چندساله؛ و اقدامات چندسالهاهداف و شاخص مراتبی بینایجاد ارتباط درختی و سلسلهامكان  -

 مشخص شده یهایسسرو یقداده از طر هاطالعات به انبار یافتامكان ارائه و در -

 WEB GISطی فرآیند با استفاده از سرویس نقشه سامانه قدامات چند ساله امكان ثبت اطالعات مكانی مربوط به ا -

 (Web GISونقل در سامانه )مانند ثبت اطالعات مكانی مربوط به کریدورهای حمل

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور زیر سيستم برنامه ریزي عملياتي ساالنه

گیرد. در زیر سیستم برنامه های مختلف، مورد استفاده قرار میساالنه وزارت راه و شهرسازی در بخشهای تدوین برنامه

ریزی چندساله، ریزی راهبردی و برنامههای تابعه باتوجه به برنامهها و شرکتها، ادارات و سازمانریزی ساالنه، معاونت

های وژهها و پرهای عملیاتی ساالنه، طرحسیستم اهداف ساالنه، برنامهکنند. در این زیر های ساالنه خود را تدوین میبرنامه

ها ها و پروژهها و طرحها، اعتبارات ساالنه و محل تأمین اعتبار برنامهها و پروژهها و طرحساالنه، اهداف کمی هر یك از برنامه

 شود.میها، تدوین و تصویب ها و پروژهها و طرحو دستگاه اجرایی متولی برنامه

 XRAYبندر امام به دستگاه  ینریکانت یتترانز یخروجویورود یمباد یزها: پروژه تجهپروژه و هاطرحای از نمونه -

 یادروازه

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند از:قابلیت

 ی مختلفهاو شهرسازی در بخشثبت، ویرایش، تأیید و تصویب نهایی اهداف ساالنه وزارت راه مدیریت فرایند  -

 های راهبردیهای چندساله و برنامهایجاد ارتباط درختی و سلسله مراتبی بین اهداف ساالنه و برنامه -

و  های ساالنه وزارت راهها و پروژهطرح های عملیاتی وبرنامه ثبت، ویرایش، تأیید و تصویب نهاییمدیریت فرایند  -

 های مختلفشهرسازی در بخش
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 راهبردها يساز يجامع جار سامانه

 های راهبردیهای چندساله و برنامهبرنامه های ساالنه،برنامه و سلسله مراتبی بین امكان ایجاد ارتباط درختی -

 های ساالنهها و پروژهطرحها و برنامهایجاد ارتباط درختی و سلسله مراتبی بین اهداف ساالنه و  -

 مشخص شده یهایسسرو یقداده از طر هاطالعات به انبار یافتامكان ارائه و در -

 WEB GISبا استفاده از سرویس نقشه سامانه ها و پروژه ها ات مكانی مربوط به طرحامكان ثبت اطالع -

ریزی ریزی راهبردی، برنامهباشد و همه فرایندهای مربوط به برنامهریزی میمتولی سامانه جاری سازی راهبردها معاونت برنامه

 ها وها و دفاتر ستادی و سازمانزی، توسط معاونتهای مختلف وزارت راه و شهرسابخش یریزی ساالنهمیان مدت و برنامه

 شود.های تابعه و ادارات راه و شهرسازی در همین سامانه مدیریت میشرکت

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P1.0 یگذار یاستس 

P2.0 یو امكان سنج یزیر برنامه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده دادهکد گروه 

P1.0D1 - یراهبر یهااطالعات برنامه 

P1.0D2 - مدت یانم یهااطالعات برنامه 

P2.0D1 - یاتیعمل یهااطالعات برنامه 

P2.0D2 - هاها و پروژهاطالعات طرح 

P2.0D3 - اطالعات اعتبارات مصوب 

P2.0D4 - یکم یهااطالعات اهداف و شاخص 

 
 

 هايگروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

اطالعات حاصــل از  ،یمرتبط با اطالعات مكان یداشــبوردها -
 ها و اطالعات ارزیابی عملكردتحلیل داده

ستم  سی سازی: زیر  شهر سامانه جامع نظام اطالعاتی وزارت راه و 
 داشبوردها

نمودار سطح 

 انهصفر سام
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 راهبردها يساز يجامع جار سامانه

  Map 

Service Management

  Central WebGIS 

يزاسرهش و هار ترازو يزكرم GIS هناماس

  ClearingHouse

 Local  WebGIS

 

  

اهسیورس تیریدم رازفا نایم
ESB

 مالقا هبساحم متسیس ریز
اه هداد ساسارب یرامآ

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

 و اه حرط دركلمع تاعالطا -
اه هژورپ

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

هنالاس یتایلمع یزیر همانرب هلاسدنچ یزیر همانرب یدربهار یزیر همانرب رای میمصت متسیسریز

يبایزرا عماج هناماس

 تایلمع تیریدم یاه متسیس دركلمع تاعالطا -
اه هژورپ و اه حرط دركلمع تاعالطا -

اه  هداد لیلحت زا لصاح تاعالطا -

 تایلمع تیریدم یاه متسیس دركلمع تاعالطا -
اه هژورپ و اه حرط دركلمع تاعالطا -
هیاپ تاعالطا -

يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

دركلمع یبایزرا تاعالطا -

هدش هبساحم یرامآ یاه ملق -
اه  هداد لیلحت زا لصاح تاعالطا -
دركلمع یبایزرا تاعالطا -

نالک یمک یاه صخاش و فادها تاعالطا -
هلاسدنچ یمک یاه صخاش و فادها تاعالطا -
هنالاس یمک یاه صخاش و فادها تاعالطا -
اه هژورپ و اه حرط یمک فادها تاعالطا -

 و فادها تاعالطا -
هلاسدنچ یمک یاه صخاش

 و فادها تاعالطا -
هنالاس یمک یاه صخاش
 اه حرط یمک فادها تاعالطا -
اه هژورپ و
 بوصم تارابتعا تاعالطا -
اه هژورپ و اه حرط هنالاس

 و فادها تاعالطا -
نالک یمک یاه صخاش

هدش هبساحم یرامآ یاه ملق -

:زا هدش هبساحم یرامآ مالقا -
اه هژورپ و اه حرط دركلمع تاعالطا    
 تایلمع تیریدم یاه متسیس دركلمع تاعالطا   
هیاپ تاعالطا  -

 تاعالطا اب طبترم یاهدروبشاد
 لیلحت زا لصاح تاعالطا ؛یناكم
دركلمع یبایزرا تاعالطا و ؛اه هداد

 یاهدروبشاد
 یبایزرا اب طبترم

دركلمع

Map 
Service

يناکم تاعالطا
2 حطس ياه هژورپ 

Map 
Service

Map 
Service

 / نامزاس /داتس  هجدوب تیریدم هناماس
لك هرادا/ تكرش

  ياه هژورپ و اه حرط تیریدم هناماس
لك هرادا/ تكرش / نامزاس

 اههژورپ و اهحرط هیاپ تاعالطا
 ؛اههژورپ و اهحرط نیوانع لماش
 تارابتعا تاعالطا ؛یمک فادها
 ؛اههژورپ و اهحرط هنالاس بوصم
 دروآرب و لبق یاهلاس تارابتعا
هدنیآ لاس

تايلمع تیریدم ياه هناماس 

 یاه متسیس دركلمع تاعالطا -
 تایلمع تیریدم

هداد هرابنا

 
 

 توضيحات
های خروجی این سامانه در زنجیره ارزش به صورت جزئی تفكیك شده است و کلیه گروه الزم به ذکر است که گروه داده

 ، خروجی این سامانه خواهد بود.P1.13D1تا کد  P1.1.1D1ها از کد داده
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ملکردها و ارزیابي عبرنامهسامانه جامع پایش  -1-1-2-2-2

 عملکرد یابيها و ارزبرنامه یشجامع پا سامانه

 شرح سامانه

 گردد.این سامانه به صورت متمركز، ایجاد مي

 و پایش میزان تحققها و ارزیابی عملكرد این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور پایش برنامه

مورد استفاده قرار  ،های تابعهها و شرکتها، دفاتر، ادارات کل و سازماناهداف ساالنه و اهداف کالن هر یك از معاونت

های مجموعه وزارت راه و شهرسازی و میزان انطباق این گیران نگاه دقیق و جامعی از فعالیتاین سامانه به تصمیم. گیردمی

با  این سامانه کند.مك میموثرتر کهتر و بگیری دهد و به تصمیمها با راهبردها، اهداف کالن و اهداف ساالنه، میفعالیت

ها، اطالعات ها و پروژهدریافت اطالعات مربوط به اهداف کالن، اهداف چندساله )میان مدت( و اهداف ساالنه، اطالعات طرح

در  های مدیریت عملیات، به ارزیابی عملكرد وزارت راه و شهرسازیها و اطالعات عملكرد سامانهها و پروژهعملكرد طرح

 پردازد.های مختلف میبخش

 های اصلی این سامانه عبارتند از:قابلیت

 های کمی )کالن، میان مدت و ساالنه( از سامانه جامع جاری سازی راهبردهامدیریت دریافت اهداف و شاخص -

 های مدیریت عملیاتهای عملیاتی از سامانهمدیریت دریافت اطالعات عملكرد برنامه -

 هاهای مدیریت پروژهها از سامانهعات عملكرد پروژهمدیریت دریافت اطال -

 ها و معیارهای ارزیابی عملكرد از انباره دادهشاخصمدیریت دریافت اطالعات پایه موردنیاز برای محاسبه  -

 ها و ارزیابی عملكردمدیریت فرایند محاسبه و ثبت و نگهداری اطالعات مربوط به پایش برنامه -

 با ارزیابی عملكرد نمایش داشبوردهای مرتبط -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P8.6.1 عملكرد یریتو مد ارزیابی 

P11.7.1 عملكرد یریتو مد ارزیابی 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P8.6.1D1 - عملكرد یابیاطالعات ارز 

P11.7.1D1 - عملكرد یابیاطالعات ارز 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها یکم یهااطالعات اهداف و شاخص  -

 های مدیریت عملیاتسامانه یاتیعمل یهااطالعات عملكرد برنامه -

 هاهای مدیریت پروژهسامانه هاپروژه یشرفتپ یهاد و شاخصاطالعات گزارش عملكر -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

۸۸



 

 

ه: 
ح
صف

89 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 عملکرد یابيها و ارزبرنامه یشجامع پا سامانه

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیسریز
 و مالقا هبساحم
 یاه صخاش
یرامآ

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 BI_ يزاسرهش و هار هرادا / تكرش / نامزاس /داتس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 يبایزرا و اه همانرب شیاپ عماج هناماس
درکلمع

Map 
Service

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 یزیر همانرب
هنالاس یتایلمع

 یزیر همانرب
هلاسدنچ

 یزیر همانرب
یدربهار

 متسیسریز
رای میمصت

 یمک یاه صخاش و فادها تاعالطا -
اه هژورپ و اه حرط تاعالطا -
هنالاس یاه همانرب تاعالطا -

اه هژورپ و اه حرط یمک فادها تاعالطا -
اه هژورپ و اه حرط هنالاس بوصم تارابتعا تاعالطا -

یدربهار یاه همانرب تاعالطا -
نالک یمک یاه صخاش و فادها تاعالطا -

تدم نایم یاه همانرب تاعالطا -
هلاسدنچ یمک یاه صخاش و فادها تاعالطا -

یمک یاه صخاش و فادها تاعالطا  -
یتایلمع یاه همانرب دركلمع تاعالطا -
 یاه صخاش و دركلمع شرازگ تاعالطا -

اه هژورپ تفرشیپ دركلمع یبایزرا تاعالطا -

دركلمع یبایزرا تاعالطا -

اه هژورپ تیریدم هناماس

اه هژورپ و اه حرط تاعالطا -

 دركلمع شرازگ تاعالطا 
 تفرشیپ یاه صخاش و

اه هژورپ

تايلمع تیریدم ياه هناماس 

یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -

 یاه همانرب دركلمع تاعالطا -
یتایلمع

 و دركلمع شرازگ تاعالطا 
اه هژورپ تفرشیپ یاه صخاش
 یاه همانرب دركلمع تاعالطا -

یتایلمع
یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -

اه هژورپ و اه حرط  تاعالطا -

Map 

Service 

  Central WebGIS 

يزاسرهش و هار ترازو يزكرم GIS هناماس

  Clearing 
House

 Local  WebGIS
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاهاي مرتبط با مدیریت پروژهمجموعه سامانه -1-1-2-2-3

 هاپروژه یریتهاي مرتبط با مدمجموعه سامانه

 شرح سامانه

 :دهندگان خدماترزیابي ارائهو ا افزاري نظام مدیریت پروژهسامانه مخزن نرم -1

 گردد.این سامانه به صورت متمركز، ایجاد مي

 های مرتبطها و گزارشهای فرمدهندگان خدمات، قواعد، فرآیندها و قالبو ارزیابی ارائه نظام مدیریت پروژهپس از تدوین 

های مدیریت ل دریافت و استفاده در سامانهای که به صورت سیستمی قابگردد، به گونهبا این نظام در این سامانه ذخیره می

 باشد:های اصلی زیر میهای تابعه باشد. این سامانه دارای قابلیتها و شرکتسازمان پروژه ستاد،

 روزرسانی باشند.قابل ذخیره و به BPMNفرایندها با نماد  -

 های قابل ذخیره سازی باشند.های فرم ها و گزارشقواعد، قالب -

های مدیریت پروژه (، به سایر سامانهBPML)مانند  های استانداردها با روشها و گزارشدها و قالب فرمیناقواعد، فر -

 قابل ارسال باشد. )به شرط رعایت استاندارد مربوطه(

 :سامانه ارسال گزارش عملکرد و صورت وضعيت -2

 گردد.این سامانه به صورت متمركز، ایجاد مي

های وزارت راه و قراردادهای مرتبط با پروژه توسط طرف ،ارش عملكرد و صورت وضعیتارسال گزاین سامانه به منظور 

مخزن ها را از ها و گزارشهای فرمگیرد. این سامانه از یك طرف قواعد، فرایندها و قالبشهرسازی مورد استفاده قرار می

ها ه به مالك پروژه و کارفرمای قرارداد، صورت وضعیتنماید و از طرف دیگر با توجدریافت می افزاری نظام مدیریت پروژهنرم

 نماید.مدیریت پروژه دستگاه مربوطه ارسال می ها را به سامانهو گزارش

 ها:هاي مدیریت پروژهسامانه  -3

هاي تابعه و ستاد وزارت راه و شهرسازي ایجاد ها و شركتها توسط هریک از سازماناین سامانه

 شود(.ستاد و ادارات كل راه و شهرسازي به صورت متمركز ایجاد مي گردند )توجه: سامانهمي

رد مو ،هاپروژهها و طرحو نظارت بر  یشپا یریت،و اطالعات مربوط به امور مد یندهافرااجرای  یریتسامانه به منظور مد ینا

مربوطه دریافت افزاری مخزن نرما از ها رها و گزارشهای فرماین سامانه قواعد، فرآیندها و قالب .گیردیاستفاده قرار م

 های اصلی این سامانه عبارتند از:نماید. قابلیتمی

 قبل از اجرا:

)تفویضی( از سامانه جامع جاری سازی راهبردها  1های سطحها و پروژهها و پروژهمدیریت دریافت اطالعات پایه طرح -

ها اطالعات اعتبارات مصوب ساالنه طرحها، ها و پروژهها، اهداف کمی طرحها و پروژه)مانند اطالعات عناوین طرح

 های قبل و برآورد سال آینده(و اطالعات اعتبارات سال هاو پروژه

 مدیریت فرایند تفكیك پروژه/ پروژه سطح دو در سطح اجرایی )ایجاد زیر پروژه/ قطعه( -

 مدیریت ثبت وزن پروژه سطح دو نسبت به پروژه و پروژه نسبت به طرح -

 ، پروژه سطح دو نسبت به پروژه و پروژه نسبت به طرحپروژه سطح دو/ یریت ثبت وزن هر قرارداد نسبت به پروژهمد -

-  
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاپروژه یریتهاي مرتبط با مدمجموعه سامانه

های تملك زمین و ارسال به سامانه مدیریت فرآیند امالک )حسب موضوع پروژه این بخش مدیریت تعیین زیرپروژه -

 کاربرد دارد( و دریافت اطالعات مرتبط پس از انجام فرآیند.

 زیرپروژه های دارای قرارداد تأمین مالی مدیریت تعیین قطعات/ -

 اجرا:

 : هاپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعر -

 ثبت اطالعات اولیه قرارداد 

 های فهرست بهاء در خصوص قراردادهای پیمانكاری(ثبت شكست کار )تا ریزآیتم 

 ایثبت فازبندی انجام کار در خصوص قراردادهای مشاوره 

 ت زمانبندی با توجه به شكست/فازبندی کارثب 

 ارسال اطالعات اولیه قرارداد به سامانه مدیریت قراردادها 

  دریافت اطالعات قرارداد نهایی از سامانه مدیریت قراردادها )شامل شماره، تاریخ، طرف قرارداد، ناظر

 قرارداد و ...(

 مدیریت ثبت وزن هر قرارداد نسبت به پروژه/پروژه سطح دو -

 از طریق سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت شده طرف قرارداد ییدتأ هاییتصورت وضعمدیریت دریافت  -

 هامدیریت صدور و گردش کار دستور پرداخت -

 از سامانه مدیریت حسابداری مالی طرف قرارداد یهاهای صورت وضعیتپرداختمدیریت دریافت اطالعات  -

 هاقراردادها و پروژهریالی پیشرفت فیزیكی و  یشپا یریتمد -

 هاروژهپ های سطح دو،ها، پروژه، زیر پروژهقراردادها یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتمد 

 هاو طرح

 تیشرفپ یزیكی،ف یشرفتپ انندها )مارزش کسب شده قراردادها و پروژه یهامحاسبه شاخص یریتمد 

 و غیره(. SPI1، شاخص CPI2شاخص  یالی،ر

 مدیریت اطالعات بازدیدهای میدانی 

 مدیریت اطالعات مرتبط با علل عدم تحقق اهداف و راهكارها 

 ارزیابی عملكردی طرف قرارداد 

 ها و مانیتور اقدامات مرتبطها و پروژهها و نظرات مدیران ارشد ستاد وزارتخانه در خصوص طرحامكان ثبت پیام -

 های تأمین مالی شدهدادهای پروژهپیشرفت ریالی و فیزیكی قرارمدیریت پایش  -

 های تأمین مالی شده از سامانه مدیریت تأمین مالی و سرمایه گذاریمدیریت دریافت قرادادهای پروژه 

 هاروژهپ های سطح دو،ها، پروژه، زیر پروژهقراردادها یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتمد 

 هاو طرح

                                                 
2 Cost Performance Index (CPI) 

1 Schedule Performance Index (SPI) 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاپروژه یریتهاي مرتبط با مدمجموعه سامانه

 تیشرفپ یزیكی،ف یشرفتپ انندها )مزش کسب شده قراردادها و پروژهار یهامحاسبه شاخص یریتمد 

 و غیره(. SPI1، شاخص CPI2شاخص  یالی،ر

 مدیریت اطالعات مرتبط با علل عدم تحقق اهداف و راهكارها 

 ارزیابی عملكردی طرف قرارداد 

 :های ساخت()پروژه بردارافتتاح و تحویل به بهره

 ردار و ارسال اطالعات به سامانه مربوطه )مرتبط با فرآیند بهره برداری(بمدیریت فرآیند تحویل به بهره -

 ها/قطعات قابل افتتاحمدیریت زیرپروژه -

 :مشترک

 WEB GISامكان ثبت اطالعات مكانی طی فرآیند با استفاده از سرویس نقشه سامانه  -

 امكان دریافت و نمایش داشبورهای موردنیاز -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت د فعالیتک

 هاها و پروژهمدیریت طرح مراجعه به ردیف توضیحات

 
 

هاي گروه داده

سامانه خروجي 

ارسال گزارش 

عملکرد و صورت 

 وضعيت

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

 اطالعات گزارش عملكرد طرف قرارداد - 

 اطالعات صورت وضعیت طرف قرارداد - 

 هامربوط به پروژهاطالعات مستندات  - 

 
 

هاي گروه داده

خروجي 

هاي سامانه

 مدیریت پروژه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

 هاهپروژ یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول - مراجعه به ردیف توضیحات

 هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت - مراجعه به ردیف توضیحات

 هااطالعات مستندات مربوط به پروژه - عه به ردیف توضیحاتمراج

 هاپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص - مراجعه به ردیف توضیحات
 

 

هاي گروه داده

سامانه ورودي به 

ارسال گزارش 

عملکرد و صورت 

 وضعيت

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 سامانه مدیریت پروژه دستگاه مربوط شناسه قرارداداطالعات  -

                                                 
2 Cost Performance Index (CPI) 

1 Schedule Performance Index (SPI) 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاپروژه یریتهاي مرتبط با مدمجموعه سامانه

هاي گروه داده

ورودي به 

هاي سامانه

 مدیریت پروژه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها هاپروژهها و طرح یهاطالعات پا -

 سامانه مدیریت قراردادها هاژهاطالعات قراردادهای پرو -

های های صـــورت وضـــعیتپرداخت) هااطالعات پرداخت -
 طرف قرارداد(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 سامانه مدیریت تأمین مالی و سرمایه گذاری شده یمال ینتأم یهااطالعات قرارداد پروژه -

 اطالعات گزارش عملكرد طرف قرارداد -
 وضعیت طرف قرارداد اطالعات صورت -
 هااطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت

 دهندگان خدماته و ارزیابی ارائهافزاری نظام مدیریت پروژمخزن نرم هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

همانرب/)1حطس(یضیوفت هژورپ/هژورپ ،حرط
اهتیولوا

رابتعا نیمأت عبانم و زاین دروم تارابتعا

 

اهدربهار يزاس يراج هناماس
)هنايلاس يتايلمع يزیر همانرب(

1حطس هژورپ/هژورپ و حرط
+
تارابتعا

همانرب
+
تارابتعا

اهدادرارق تیریدم هناماس
تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس اه هژورپ و اه حرط تیریدم  هناماس

)دادرارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

)دادارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

                                      
                      

يلام يرادباسح هناماس

تیعضو تروص و تخادرپ روتسد

 هدش ماجنا یاهتخادرپ
 فرط تابلاطم و

دادرارق

 و تخادرپ روتسد
تیعضو تروص

 و هدش ماجنا یاهتخادرپ
دادرارق فرط تابلاطم

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم هناماس

هدش رداص دادرارق تاعالطا هصالخ

                                                    
        . 

 

)RDM(كرتشم و هیاپ ،يلصا تاعالطا تیریدم هناماس ریز

 یمومع یرادباسح گنیدک

 یمومع یرادباسح گنیدک

هدش رداص دادرارق همانسانش

 و عبانم كیكفت هب هژورپ تارابتعا
هنیزه لوصف

+
 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 تارابتعا رد هدنریگ  یوفت ییارجا

یدقن
+

 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 ییارجا هاگتسد ،حرط ییارجا
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق

 هدش ماجنا یدقن یاهتخادرپ
 اهدادرارق

+
 ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم 

) . . . و تایلام

 طوبرم دنس هرامش
 غالبا تساوخرد هب
 هجو هلاوح و رابتعا
یدقن تارابتعا رد

+
 طوبرم دنس هرامش
 ریغ تخادرپ هب
 فرط هب یدقن

دادرارق

 و یرابتعا عبانم
 یاهدمآرد
هدش ققحم

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

ناوخارف/هصقانم هدنرب
+

ناوخارف/هصقانم دک

هصقانم یرازگرب دنمزاین دادرارق تاعالطا

و تاعالطا تیریدم هناماس 
تامدخ ناگدنهد هئارا يبایزرا 

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا یدركلمع تاعالطا

 
 

 توضيحات

های تابعه در گزارش وضعیت مطلوب هر کدام ها و شرکتهای پوشش داده شده توسط سامانه مدیریت پروژه سازمانفعالیت

های خروجی سامانه مدیریت پروژه ها و کد گروه دادههای تابعه به تفكیك ارائه شده است و کد فعالیتها و شرکتاز سازمان

 های تابعه در گزارش مذکور، مشخص شده است.ها و شرکتسازمان

 

  

۹۳



 

 

ه: 
ح
صف

94 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(هاي مرتبط با مجموعه سامانه -1-1-2-2-4

 نابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(مدیریت م سامانههاي مرتبط با مجموعه سامانه

 شرح سامانه

 ه و حسابداريمدیریت منابع و اعتبارات ساليانافزاري نظام سامانه مخزن نرم -1

 گردد.این سامانه به صورت متمركز، ایجاد مي

رتبط های مهای فرم ها و گزارش، قواعد، فرآیندها و قالب و حسابداری منابع و اعتبارات سالیانهمدیریت نظام پس از تدوین 

های مدیریت فاده در سامانهای که به صورت سیستمی قابل دریافت و استگردد، به گونهبا این نظام در این سامانه ذخیره می

 اشد.بهای تابعه باشد. این سامانه دارای قابلیتهای اصلی زیر میها و شرکتسازمان منابع و اعتبارات سالیانه ستاد،

 روزرسانی باشند.قابل ذخیره و به BPMNفرآینددها با نماد  -

 قابل ذخیره سازی باشند. هایهای فرم ها و گزارشقواعد، قالب -

منابع های مدیریت (، به سایر سامانهBPML)مانند  های استانداردها با روشها و گزارشفرآیندها و قالب فرمقواعد،  -

 قابل ارسال باشد. رعایت استاندارد مربوطه( )به شرط های حسابداریو سامانه و اعتبارات سالیانه

 

 هاي مدیریت منابع و اعتبارات ساليانهسامانه -2

هاي تابعه و ستاد وزارت راه و شهرسازي ایجاد ها و شركتریک از سازمانها توسط هاین سامانه

 شود(.گردند )توجه: سامانه ستاد و ادارات كل راه و شهرسازي به صورت متمركز ایجاد ميمي

برنامه ی هر اتعیین منابع و فصول هزینه برامور  ها و اطالعات مربوط بهیتفعال یندها،فرا اجرای یریتبه منظور مد سامانه ینا

ی گیرد. این اعتبارات اعم از نقدی و غیرنقد، مورد استفاده قرار میپس از تحقق فرآیند توزیع اعتبارو پروژه؛ و مدیریت اجرای 

 وند.ش( و همچنین از منابع عمومی و داخلی را شامل می(اوراق قرضه اسالمیقیر و مصالح و صكوک ) )اسناد خزانه اسالمی،

 نماید.مربوطه دریافت میافزاری مخزن نرمها را از ها و گزارشهای فرمعد، فرآیندها و قالباین سامانه قوا

پذیرد، اطالعات مالی مربوطه پس های تأمین مالی انجام میها و قطعاتی که منابع مالی از طریق روشدر خصوص زیرپروژه

 شود.از انجام در سامانه تأمین مالی به این سامانه منتقل می

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 - گیرنده در اعتبارات نقدییی تفوی اطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرا 

SP1.1D3 -  دقرارداد، طرف قرارداد و قراردااطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی 

 
 

 دهكننده گروه دا یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 نابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(مدیریت م سامانههاي مرتبط با مجموعه سامانه

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

مدیریت منابع و 

 اعتبارات ساليانه

 و منابع تأمین اعتباراطالعات اعتبارات مصوب  -
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدارینرممخزن 

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 ات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...(اطالع -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

همانرب/)1حطس(یضیوفت هژورپ/هژورپ ،حرط
اهتیولوا

رابتعا نیمأت عبانم و زاین دروم تارابتعا

 

اهدربهار يزاس يراج هناماس
)هنايلاس يتايلمع يزیر همانرب(

1حطس هژورپ/هژورپ و حرط
+
تارابتعا

همانرب
+
تارابتعا

اهدادرارق تیریدم هناماس
تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس اه هژورپ و اه حرط تیریدم  هناماس

)دادرارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

)دادارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

                                      
                      

يلام يرادباسح هناماس

تیعضو تروص و تخادرپ روتسد

 هدش ماجنا یاهتخادرپ
 فرط تابلاطم و

دادرارق

 و تخادرپ روتسد
تیعضو تروص

 و هدش ماجنا یاهتخادرپ
دادرارق فرط تابلاطم

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم هناماس

هدش رداص دادرارق تاعالطا هصالخ

                                                    
        . 

 

)RDM(كرتشم و هیاپ ،يلصا تاعالطا تیریدم هناماس ریز

 یمومع یرادباسح گنیدک

 یمومع یرادباسح گنیدک

هدش رداص دادرارق همانسانش

 و عبانم كیكفت هب هژورپ تارابتعا
هنیزه لوصف

+
 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 تارابتعا رد هدنریگ  یوفت ییارجا

یدقن
+

 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 ییارجا هاگتسد ،حرط ییارجا
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق

 هدش ماجنا یدقن یاهتخادرپ
 اهدادرارق

+
 ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم 

) . . . و تایلام

 طوبرم دنس هرامش
 غالبا تساوخرد هب
 هجو هلاوح و رابتعا
یدقن تارابتعا رد

+
 طوبرم دنس هرامش
 ریغ تخادرپ هب
 فرط هب یدقن

دادرارق

 و یرابتعا عبانم
 یاهدمآرد
هدش ققحم

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

ناوخارف/هصقانم هدنرب
+

ناوخارف/هصقانم دک

هصقانم یرازگرب دنمزاین دادرارق تاعالطا

و تاعالطا تیریدم هناماس 
تامدخ ناگدنهد هئارا يبایزرا 

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا یدركلمع تاعالطا
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 مدیریت حسابداري ماليمرتبط با  هايسامانهمجموعه  -1-1-2-2-5

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 ه و حسابدارينابع و اعتبارات ساليانمدیریت مافزاري نظام سامانه مخزن نرم -1

ت مندرج در گزارش وضعیت مطلوب معاون «همدیریت منابع و اعتبارات سالیان»های مرتبط با توضیحات در شناسنامه سامانه

 .ارائه گردیده است ریزی و مدیریت منابع،برنامه

 هاي مدیریت حسابداري ماليسامانه -2

هاي تابعه و ستاد وزارت راه و شهرسازي ایجاد ها و شركتازمانها توسط هریک از ساین سامانه الف(

 شود(.گردند ) توجه: سامانه ادارات كل راه و شهرسازي به صورت متمركز ایجاد ميمي

در  انهسامي است و شناسنامه این و منابع انسان یریتمعاونت توسعه مد این سامانه مرتبط با ب(

ي ارائه شده است. تنها به دليل ایجاد هماهنگي و منابع انسان تیریمد توسعهمعاونت بخش مربوط به 

 ریزي، این شناسنامه در اینجا تکرار شده است(.با معاونت برنامه

صدور ؛ ندثبت س ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فراانجام  یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیمور حسابدارا؛ و ارائه صورت مالی

 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

 نماید.ت میمربوطه دریافافزاری مخزن نرمها را از ها و گزارشهای فرماین سامانه قواعد، فرآیندها و قالب

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها ایهپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی اطالعات 

SP1.3D5 - (...مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و  اطالعات 

SP1.3D6 - مالی هایصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 هاسامانه مدیریت قرارداد قراردادها اطالعات -

 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه( اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

مدیریت 

 حسابداري مالي

ستگاه اجرایی تفوی  - گیرنده اطالعات اعتبارات به تفكیك د
 در اعتبارات نقدی

ستگاه  - ستگاه اجرایی طرح، د اطالعات اعتبارات به تفكیك د
 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 های مدیریت عملیاتسامانه هااطالعات دستور پرداخت -

های تأیید شده ها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 هاپروژه

 هاسامانه مدیریت پروژه

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

همانرب/)1حطس(یضیوفت هژورپ/هژورپ ،حرط
اهتیولوا

رابتعا نیمأت عبانم و زاین دروم تارابتعا

 

اهدربهار يزاس يراج هناماس
)هنايلاس يتايلمع يزیر همانرب(

1حطس هژورپ/هژورپ و حرط
+
تارابتعا

همانرب
+
تارابتعا

اهدادرارق تیریدم هناماس
تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس اه هژورپ و اه حرط تیریدم  هناماس

)دادرارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

)دادارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

                                      
                      

يلام يرادباسح هناماس

تیعضو تروص و تخادرپ روتسد

 هدش ماجنا یاهتخادرپ
 فرط تابلاطم و

دادرارق

 و تخادرپ روتسد
تیعضو تروص

 و هدش ماجنا یاهتخادرپ
دادرارق فرط تابلاطم

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم هناماس

هدش رداص دادرارق تاعالطا هصالخ

                                                    
        . 

 

)RDM(كرتشم و هیاپ ،يلصا تاعالطا تیریدم هناماس ریز

 یمومع یرادباسح گنیدک

 یمومع یرادباسح گنیدک

هدش رداص دادرارق همانسانش

 و عبانم كیكفت هب هژورپ تارابتعا
هنیزه لوصف

+
 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 تارابتعا رد هدنریگ  یوفت ییارجا

یدقن
+

 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 ییارجا هاگتسد ،حرط ییارجا
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق

 هدش ماجنا یدقن یاهتخادرپ
 اهدادرارق

+
 ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم 

) . . . و تایلام

 طوبرم دنس هرامش
 غالبا تساوخرد هب
 هجو هلاوح و رابتعا
یدقن تارابتعا رد

+
 طوبرم دنس هرامش
 ریغ تخادرپ هب
 فرط هب یدقن

دادرارق

 و یرابتعا عبانم
 یاهدمآرد
هدش ققحم

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

ناوخارف/هصقانم هدنرب
+

ناوخارف/هصقانم دک

هصقانم یرازگرب دنمزاین دادرارق تاعالطا

و تاعالطا تیریدم هناماس 
تامدخ ناگدنهد هئارا يبایزرا 

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا یدركلمع تاعالطا
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 گذاريسرمایهسامانه جامع تأمين مالي و  -1-1-2-2-6

 گذاريیهو سرما يمال ينتأمجامع  سامانه

 شرح سامانه

 گردد.این سامانه به صورت متمركز، ایجاد مي

ای مختلف تأمین مالی و سرمایه گذاری )شامل هاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور روش

صندوق توسعه ، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت از طریق بانك مرکزی، BOT، فاینانسیا تأمین مالی خارجی 

ها گیرد. همچنین معرفی فرصتمورد استفاده قرار می (بورس وبازار سرمایه ، تأمین مالی از تهاتر، تأمین مالی از طریق ملی

 شود. های وزارت راه و شهرسازی، نیز در این سامانه انجام میها و پروژههای سرمایه گذاری در طرحو بسته

های سرمایه گذاری و همچنین معرفی فرصتها و دفاتر ستادی باید برای های تابعه و معاونتها و شرکتدر واقع همه سازمان

ری از یك سامانه واحد استفاده کنند. عالوه بر این الزم است که در این سامانه مدیریت فرایندهای تآمین مالی و سرمایه گذا

های های وزارت راه و شهرسازی به زبانها و پروژههای مربوط به سرمایه گذاری در طرحکلیه قوانین، مقررات و آیین نامه

های وزارت راه و شهرسازی شود و جذابیت ژهها و پرودر طرح گذاریوجود داشته باشد، تا موجب تسریع در سرمایهمختلف 

 های اصلی این سامانه عبارتند از:ها را افزایش دهد. قابلیتها و پروژهگذاری در این طرحسرمایه

 سازی راهبردهاهای تأمین مالی از سامانه جاریهای پروژهدریافت فهرست و اولویت -

 های قابل تأمین مالیهرسانی پروژهمدیریت اطالع -

 دیریت فرایندهای تأمین مالی و سرمایه گذاریم -

 کننده مالی مدیریت تعیین صالحیت تأمین -

 کننده مالیمدیریت برگزاری فراخوان انتخاب تأمین -

کننده منتخب تا صدور شناسنامه اولیه قرارداد و ارسال به سامانه عقد قرارداد تأمین مالی با تأمینمدیریت فرایند  -

 مربوطهمدیریت قرارداد دستگاه 

 مدیریت تعریف شناسنامه اولیه قراردادهای تأمین مالی و سرمایه گذاری -

 مدیریت دریافت اطالعات قراردادهای تأمین مالی و سرمایه گذاری از سامانه مدیریت قراردادها -

 مدیریت پروژه مربوطه های تأمین مالی شده به سامانهاطالعات قرارداد پروژهارسال  -

 ین مالیپایش تحقق قرارداد تأم -

 تأمین مالی محقق شده 

 بازگشت سرمایه محقق شده 

 شود.پیشرفت فیزیكی محقق شده که از سامانه مدیریت پروژه دستگاه مربوطه اخذ می 

 WEB GISامكان ثبت اطالعات مكانی طی فرآیند با استفاده از سرویس نقشه سامانه  -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.2SP1 یمال ینو تأم یهجذب سرما یریتمد 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 گذاريیهو سرما يمال ينتأمجامع  سامانه

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 
 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.2D1 - )اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها )قراردادهای سرمایه گذاری و تأمین مالی 

SP1.2D2 - اطالعات عملكرد تأمین مالی 

SP1.2D3 - مین مالی شدههای تأاطالعات قرارداد پروژه 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اطالعات قراردادها )قراردادهای سرمایه گذاری و تأمین مالی( -
 ها(اطالعات قراردادها )قراردادهای پروژه -

 سامانه مدیریت قراردادها

 هاوژهها و پراطالعات طرح -
 های تأمین مالیهای پروژهاطالعات فهرست و اولویت -

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

 هاپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
ستور پرداخت - ضعیتاطالعات د صورت و شده ها و  های تأیید 

 هاپروژه
 هاهای مدیریت پروژهسامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

يراذگ هیامرس عماج هناماس

 اب طبترم یاهدروبشاد
 اه حرط یناكم تاعالطا

اه هژورپ و

Map 
Service

Map 

Service 

  Central WebGIS 

يزاسرهش و هار ترازو يزكرم GIS هناماس

  Clearing 
House

 Local  WebGIS

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 یزیر همانرب
هنالاس یتایلمع

 یزیر همانرب
هلاسدنچ

 یزیر همانرب
یدربهار

 متسیسریز
رای میمصت

اه هژورپ و اه حرط تاعالطا -
 یاه تیولوا و تسرهف تاعالطا -

یلام نیمأت یاه هژورپ

)یلام نیمأت و یراذگ هیامرس یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)اه هژورپ یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

اه هژورپ و اه حرط تاعالطا -
یلام نیمأت یاه هژورپ یاه تیولوا و تسرهف تاعالطا -

اه هژورپ تفرشیپ یاه صخاش و دركلمع شرازگ تاعالطا -
اه هژورپ هدش دییأت یاه تیعضو تروص و اه تخادرپ روتسد تاعالطا -

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
 هیامرس یاهدادرارق( اهدادرارق

)یلام نیمأت و یراذگ
یلام نیمأت دركلمع تاعالطا -

 یاه هژورپ دادرارق تاعالطا -
هدش یلام نیمأت

اه هژورپ تیریدم هناماس

اه هژورپ و اه حرط تاعالطا -
هدش یلام نیمأت یاه هژورپ دادرارق تاعالطا -

 یاه صخاش و دركلمع شرازگ تاعالطا -
اه هژورپ تفرشیپ

 تروص و اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
اه هژورپ هدش دییأت یاه تیعضو

اهدادرارق تیریدم هناماس

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
 هیامرس یاهدادرارق( اهدادرارق

)یلام نیمأت و یراذگ

 هیامرس یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یلام نیمأت و یراذگ

)اه هژورپ یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه مدیریت قراردادها -1-1-2-2-7

 قراردادها یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 افزاري نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتسامانه مخزن نرم -2

 گردد. این سامانه به صورت متمركز، ایجاد مي

های مرتبط با این های فرم ها و گزارشعد، فرآیندها و قالب، قواو مناقصات و مزایداتپس از تدوین نظام مدیریت قراردادها 

ت های مدیریای که به صورت سیستمی قابل دریافت و استفاده در سامانهگردد، به گونهنظام در این سامانه ذخیره می

 .باشدهای تابعه باشد. این سامانه دارای قابلیتهای اصلی زیر میها و شرکتسازمان قراردادهای ستاد،

 روزرسانی باشند.قابل ذخیره و به BPMNفرآیندها با نماد  -

 قابل ذخیره سازی باشند. هایهای فرم ها و گزارشقواعد، قالب -

های مدیریت (، به سایر سامانهBPMLهای استاندارد)مانند ها با روشها و گزارشقواعد، فرآیندها و قالب فرم -

 قابل ارسال باشد. دات)به شرط رعایت استاندارد مربوطه(مدیریت مناقصات و مزای قراردادها و سامانه

 هاي مدیریت قراردادهاسامانه -2

هاي تابعه و ستاد وزارت راه و شهرسازي ایجاد ها و شركتها توسط هریک از سازماناین سامانه

 شود(.گردند )توجه: سامانه ستاد و ادرات كل راه و شهرسازي به صورت متمركز ایجاد ميمي

 هاییتل. قابگیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرااجرای  یریتبه منظور مد هامانس ینا

 یلمتك عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا یاصل

از سامانه  هیدمزا یااطالعات برنده مناقصه  یافتدر یاز؛موردن یداتمناقصات و مزا یهمه اولشناسنا یفشناسنامه قراردادها؛ تعر

 اطالعات یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پ یافتدر یدات؛مناقصات و مزا یریتمد

 ، الحاقیه و متمم آنها.؛ و ثبت اطالعات انواع قراردادها«دهندگان خدماتو ارزیابی ارائه

 نماید.مربوطه دریافت میافزاری مخزن نرمها را از ها و گزارشهای فرماین سامانه قواعد، فرآیندها و قالب

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده دهکد گروه دا

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

SP2.3D2 - شناسنامه اولیه مناقصات و مزایدات موردنیاز اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهامز مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 هاسامانه مدیریت پروژه هااطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -

 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد اطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پیمانكاران( -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 قراردادها یریتمد سامانه

مدیریت 

 قراردادها

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 های مدیریت عملیاتسامانه قراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

همانرب/)1حطس(یضیوفت هژورپ/هژورپ ،حرط
اهتیولوا

رابتعا نیمأت عبانم و زاین دروم تارابتعا

 

اهدربهار يزاس يراج هناماس
)هنايلاس يتايلمع يزیر همانرب(

1حطس هژورپ/هژورپ و حرط
+
تارابتعا

همانرب
+
تارابتعا

اهدادرارق تیریدم هناماس
تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس اه هژورپ و اه حرط تیریدم  هناماس

)دادرارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

)دادارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

                                      
                      

يلام يرادباسح هناماس

تیعضو تروص و تخادرپ روتسد

 هدش ماجنا یاهتخادرپ
 فرط تابلاطم و

دادرارق

 و تخادرپ روتسد
تیعضو تروص

 و هدش ماجنا یاهتخادرپ
دادرارق فرط تابلاطم

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم هناماس

هدش رداص دادرارق تاعالطا هصالخ

                                                    
        . 

 

)RDM(كرتشم و هیاپ ،يلصا تاعالطا تیریدم هناماس ریز

 یمومع یرادباسح گنیدک

 یمومع یرادباسح گنیدک

هدش رداص دادرارق همانسانش

 و عبانم كیكفت هب هژورپ تارابتعا
هنیزه لوصف

+
 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 تارابتعا رد هدنریگ  یوفت ییارجا

یدقن
+

 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 ییارجا هاگتسد ،حرط ییارجا
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق

 هدش ماجنا یدقن یاهتخادرپ
 اهدادرارق

+
 ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم 

) . . . و تایلام

 طوبرم دنس هرامش
 غالبا تساوخرد هب
 هجو هلاوح و رابتعا
یدقن تارابتعا رد

+
 طوبرم دنس هرامش
 ریغ تخادرپ هب
 فرط هب یدقن

دادرارق

 و یرابتعا عبانم
 یاهدمآرد
هدش ققحم

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

ناوخارف/هصقانم هدنرب
+

ناوخارف/هصقانم دک

هصقانم یرازگرب دنمزاین دادرارق تاعالطا

و تاعالطا تیریدم هناماس 
تامدخ ناگدنهد هئارا يبایزرا 

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا یدركلمع تاعالطا
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 مناقصات و مزایداتهاي مرتبط با مدیریت سامانه -1-1-2-2-8

 یداتمناقصات و مزا یریتمدا هاي مرتبط بسامانه

 شرح سامانه

 افزاري نظام مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتسامانه مخزن نرم -2

 .ارائه گردیده است «قراردادهامدیریت »های مرتبط با توضیحات در شناسنامه سامانه

 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات -2

 گردد.این سامانه به صورت متمركز، ایجاد مي

این سامانه به منظور مدیریت اجرای فرایندها و اطالعات مربوط به امور برگزاری مناقصات و مزایدات مورد استفاده قرار 

های اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریت ثبت درخواست برگزاری مناقصه و مزایده؛ ثبت اطالعات مناقصات گیرد. قابلیتمی

ناد مناقصه و مزایده؛ مدیریت برگزاری مناقصات و مزایدات؛ مدیریت اسناد و مستندات و مزایدات موردنیاز؛ مدیریت تهیه اس

زایدات؛ و ثبت ات و ممناقص هایهصورت جلس تهیهدریافتی؛ مدیریت بررسی اسناد دریافتی و ارزیابی کیفی و فنی؛ مدیریت 

 برنده مناقصات و مزایدات.

 نماید.مربوطه دریافت میافزاری مخزن نرمها را از ا و گزارشههای فرماین سامانه قواعد، فرآیندها و قالب

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.1 یداتها، مناقصات و مزافراخوان مدیریت 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

D1SP2.1 - یده/ مزااطالعات برنده فراخوان/ مناقصه 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها یازموردن یداتمناقصات و مزا یهاطالعات شناسنامه اول -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  ها، فراخوان یریتمربوط 
 یداتمناقصات و مزا

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم

 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتمدسامانه  (یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پ -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 یداتمناقصات و مزا یریتمدا هاي مرتبط بسامانه

همانرب/)1حطس(یضیوفت هژورپ/هژورپ ،حرط
اهتیولوا

رابتعا نیمأت عبانم و زاین دروم تارابتعا

 

اهدربهار يزاس يراج هناماس
)هنايلاس يتايلمع يزیر همانرب(

1حطس هژورپ/هژورپ و حرط
+
تارابتعا

همانرب
+
تارابتعا

اهدادرارق تیریدم هناماس
تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس اه هژورپ و اه حرط تیریدم  هناماس

)دادرارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

)دادارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

                                      
                      

يلام يرادباسح هناماس

تیعضو تروص و تخادرپ روتسد

 هدش ماجنا یاهتخادرپ
 فرط تابلاطم و

دادرارق

 و تخادرپ روتسد
تیعضو تروص

 و هدش ماجنا یاهتخادرپ
دادرارق فرط تابلاطم

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم هناماس

هدش رداص دادرارق تاعالطا هصالخ

                                                    
        . 

 

)RDM(كرتشم و هیاپ ،يلصا تاعالطا تیریدم هناماس ریز

 یمومع یرادباسح گنیدک

 یمومع یرادباسح گنیدک

هدش رداص دادرارق همانسانش

 و عبانم كیكفت هب هژورپ تارابتعا
هنیزه لوصف

+
 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 تارابتعا رد هدنریگ  یوفت ییارجا

یدقن
+

 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 ییارجا هاگتسد ،حرط ییارجا
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق

 هدش ماجنا یدقن یاهتخادرپ
 اهدادرارق

+
 ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم 

) . . . و تایلام

 طوبرم دنس هرامش
 غالبا تساوخرد هب
 هجو هلاوح و رابتعا
یدقن تارابتعا رد

+
 طوبرم دنس هرامش
 ریغ تخادرپ هب
 فرط هب یدقن

دادرارق

 و یرابتعا عبانم
 یاهدمآرد
هدش ققحم

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

ناوخارف/هصقانم هدنرب
+

ناوخارف/هصقانم دک

هصقانم یرازگرب دنمزاین دادرارق تاعالطا

و تاعالطا تیریدم هناماس 
تامدخ ناگدنهد هئارا يبایزرا 

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا یدركلمع تاعالطا
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 دهندگان خدماتو ارزیابي ارائه عاتمدیریت اطال هاي مرتبط با سامانه -1-1-2-2-9

 دهندگان خدماتارائه و ارزیابي اطالعات یریتمدهاي مرتبط با سامانه

 شرح سامانه

 :دهندگان خدماتو ارزیابي ارائه افزاري نظام مدیریت پروژهسامانه مخزن نرم -1

 .ارائه گردیده است «پروژهمدیریت »های مرتبط با توضیحات در شناسنامه سامانه

 دهندگان خدماتسامانه مدیریت اطالعات و ارزیابي ارائه -2

 گردد.این سامانه به صورت متمركز، ایجاد مي

های تابعه در ها و سازماناین سامانه به منظور مدیریت اطالعات ارائه دهندگان خدمات وزارت راه و شهرسازی و شرکت

سامانه  یندر اگیرد. ندگان خدمات، مورد استفاده قرار میهای مختلف و همچنین مدیریت ارزیابی عملكرد ارائه دهحوزه

رد عملك یابیاطالعات ارز ی. ثبت و نگهدارشودیثبت مارائه دهندگان خدمات  از  یكو سابقه عملكرد هر  یهاطالعات پا

 ت.سامانه اس ینا یاز کارکردها یگرد یكیبراساس عملكرد آنها، ارائه دهندگان خدمات  یو رتبه بندارائه دهندگان خدمات 

 نماید.مربوطه دریافت میافزاری مخزن نرمها را از ها و گزارشهای فرماین سامانه قواعد، فرآیندها و قالب

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.2 ارائه دهندگان خدمات ییشناسا 

SP2.4 عملكرد ارائه دهندگان خدمات یابیارز 

 
 

هاي دادهگروه 

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

D1SP2.2 - )اطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پیمانكاران 

SP2.4D1 - عملكرد ارائه دهندگان خدمات اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 هاهای مدیریت پروژهسامانه هااطالعات گزارش عملكرد پروژه -

 های مدیریت عملیاتسامانه یاتیعمل یهااطالعات عملكرد برنامه -

ئهمربوط به  هاییهها و روها، فرمقالب - دهندگان ارزیابی ارا
 خدمات

ئهمخزن نرم یابی ارا یت پروژه و ارز مدیر ظام  گان افزاری ن ند ده
 خدمات

ودار سطح نم

 صفر سامانه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 دهندگان خدماتارائه و ارزیابي اطالعات یریتمدهاي مرتبط با سامانه

همانرب/)1حطس(یضیوفت هژورپ/هژورپ ،حرط
اهتیولوا

رابتعا نیمأت عبانم و زاین دروم تارابتعا

 

اهدربهار يزاس يراج هناماس
)هنايلاس يتايلمع يزیر همانرب(

1حطس هژورپ/هژورپ و حرط
+
تارابتعا

همانرب
+
تارابتعا

اهدادرارق تیریدم هناماس
تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس اه هژورپ و اه حرط تیریدم  هناماس

)دادرارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

)دادارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

                                      
                      

يلام يرادباسح هناماس

تیعضو تروص و تخادرپ روتسد

 هدش ماجنا یاهتخادرپ
 فرط تابلاطم و

دادرارق

 و تخادرپ روتسد
تیعضو تروص

 و هدش ماجنا یاهتخادرپ
دادرارق فرط تابلاطم

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم هناماس

هدش رداص دادرارق تاعالطا هصالخ

                                                    
        . 

 

)RDM(كرتشم و هیاپ ،يلصا تاعالطا تیریدم هناماس ریز

 یمومع یرادباسح گنیدک

 یمومع یرادباسح گنیدک

هدش رداص دادرارق همانسانش

 و عبانم كیكفت هب هژورپ تارابتعا
هنیزه لوصف

+
 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 تارابتعا رد هدنریگ  یوفت ییارجا

یدقن
+

 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 ییارجا هاگتسد ،حرط ییارجا
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق

 هدش ماجنا یدقن یاهتخادرپ
 اهدادرارق

+
 ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم 

) . . . و تایلام

 طوبرم دنس هرامش
 غالبا تساوخرد هب
 هجو هلاوح و رابتعا
یدقن تارابتعا رد

+
 طوبرم دنس هرامش
 ریغ تخادرپ هب
 فرط هب یدقن

دادرارق

 و یرابتعا عبانم
 یاهدمآرد
هدش ققحم

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

ناوخارف/هصقانم هدنرب
+

ناوخارف/هصقانم دک

هصقانم یرازگرب دنمزاین دادرارق تاعالطا

و تاعالطا تیریدم هناماس 
تامدخ ناگدنهد هئارا يبایزرا 

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا یدركلمع تاعالطا
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاي مدیریت اسنادسامانه -1-1-2-2-11

 هاي مدیریت اسنادسامانه

 شرح سامانه

سامانه  شود. ایندر این سامانه کلیه اسناد تولید شده در هر دستگاه در سامانه مدیریت اسناد مربوطه ثبت و نگهداری می

 های دستگاه سرویس آرشیو سند و بازخوانی آن را ارائه نماید.بایست بتواند به بقیه سامانهمی

اندارد شود باید با فرمت مشخص و استهمچنین اطالعات مرتبط با مكاتبات دستگاه که در سامانه اتوماسیون اداری تولید می

 شده به صورت روزانه در سامانه مدیریت اسناد ذخیره شده و قابل بازیابی باشد.

 ی این سامانه باید مورد توجه قرار گیرد.لزوم امنیت باال

ادارات كل راه و شهرسازي و ستاد وزارت  هاي تابعه،ها، شركتتوسط هریک از سازمان این سامانه

 گردند.راه و شهرسازي ایجاد مي

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

4SP9. مدیریت اسناد و مستندات 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

4D1SP9. - اسناد اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

-  -  

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 

هنايلاس يتايلمع يزیر همانرب

اهدادرارق تیریدم هناماس
تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس

هژورپ تیریدم ياه هناماس

                                      
                      

يلام يرادباسح هناماس

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم هناماس

 

دانسا تیریدم  هناماس

 

عماجم هناماس

عماجم هسلجتروص

اهتیعضو تروص
+

امرفراک هب هدش لیوحت ینف دانسا

یلام یاه تروص و دانسا

اه همانتقفاوم
+
رابتعا غالبا

اهدادرارق

یدقن ریغ یاهتخادرپ اب طبترم یاه همان

اهتیعضو تروص
+

امرفراک هب هدش لیوحت ینف دانسا

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه مدیریت دانش -1-1-2-2-11

 دانش یریتمد سامانه

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( متولي سامانه

 شرح سامانه

، تعریف و کدبندی دانشدر وزارت راه و شهرسازی و با هدف موثر و کارای نظام مدیریت دانش این سامانه به منظور مدیریت 

ا اطالعات تشود که این سامانه موجب می گیرد.، مورد استفاده قرار میروز رسانی دانشذخیره و تسهیم دانش و بازیابی و به

نشده وجود دارند،  یو به طور معمول به صورت سازمانده شودیمحسوب م یمهم را که به عنوان حافظه سازمان دانشو 

 های اصلی این سامانه عبارتند از:قابلیت .یدو منتشر نما یانتخاب، سازمانده یی،شناسا

 لدهای متنی، عكس، صوت و فیلمتعریف انواع عناوین دانش به صورت فی 

 های دانشتعریف انواع فرم 

 های دانش در چند سطحتعریف انواع دسته 

 تعریف و ساخت درخت دانش 

 های دانش(ای خاص )دستهتخصیص عناوین دانش یه دسته 

 های دانشچینش چارت سلسله مراتبی دسته 

 های دانش به هر دستهتخصیص فرم 

 های دانش بر اساس چارت سازمانیتهاعمال سطوح دسترسی بر روی دس 

 یواگذاری مدیریت یك دسته دانشی )اعم از افزودن و ویرایش کردن( بر اساس چارت سازمان 

 ورود و ثبت اطالعات برای هریك از عناوین دانش )فیلد( در هر فرم 

 ها برای موضوع دانشکردن انواع مختلفی از فایل یمهضم 

 ات دانششده ذیل موضوع رجارزیابی مطالب د 

 ها برای هریك از عناوین دانشسابقه از کلیه اطالعات وارد شده و اصالحات آن ینگهدار 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

1SP9. دانش و بكارگیری خلق 

2SP9. دانش یاستخراج و جمع آور 

SP9.3 دانشو تكامل  اشتراک 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP9.1D1 - دانشهای و سرفصل یناطالعات عناو 

SP9.2D1 - دانش یهاها و دستهاطالعات فرم 

SP9.2D2 - اطالعات درخت دانش 

SP9.3D1 - شده یلموضوعات دانش تكم یابیاطالعات ارز 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 دانش یریتمد سامانه

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانهسامان ورودي عنوان گروه داده
 یسازمان یاطالعات واحدها -
 یها و مشاغل سازماناطالعات پست -
 واحدها یفاطالعات شرح وظا -
 ها و مشاغلپست یفطالعات شرح وظا -

 (یالتتشك یستمس زیر)ی منابع انسان یریتجامع مد سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

شناد یاه لصفرس و نیوانع تاعالطا -
شناد یاه هتسد و اه مرف تاعالطا -

شناد تخرد تاعالطا -
هدش لیمكت شناد تاعوضوم یبایزرا تاعالطا -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیس ریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

 یاه هداد تیریدم متسیس ریز
 یدیلک و عجرم

)RDM و MDM(

شناد تیریدم هناماس

 يناسنا عبانم تیریدم عماج هناماس

ینامزاس یاهدحاو تاعالطا -
ینامزاس لغاشم و اه تسپ تاعالطا -

اهدحاو فیاظو حرش تاعالطا -
لغاشم و اه تسپ فیاظو حرش تاعالط -

ینامزاس یاهدحاو تاعالطا -
ینامزاس لغاشم و اه تسپ تاعالطا -

اهدحاو فیاظو حرش تاعالطا -
لغاشم و اه تسپ فیاظو حرش تاعالط -

 
 

 

  

۱۰۸



 

 

ه: 
ح
صف

10
9

 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه مدیریت خدمات فناوري اطالعات -1-1-2-2-12

 اطالعات يخدمات فناور یریتمد سامانه

 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( متولي سامانه

 شرح سامانه

به  دهیاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور پشتیبانی از خدمات فناوری اطالعات و سرویس

 های اصلی این سامانه عبارتند از:گیرد. قابلیتان خدمات فناوری اطالعات، مورد استفاده قرار میمتقاضی

 اطالعات یخدمات فناور یهاثبت درخواست 

 های متقاضی، ماهیت درخواست و زمان دریافت درخواستهای رسیده بر اساس واحددرخواست بندیطبقه 

 با انجام درخواستهای رسیده به افراد مرتبط درخواست ارجاع 

 اطالعات کاربران فناوری اطالعات و شبكه ثبت 

 افزارها و تجهیزاتافزارها، نرمو تعمیرات سخت اطالعات خرابی ثبت 

 افزارها و تجهیزاتافزارها، نرممشخصات سخت ثبت 

 استفاده و ...(مكان مورد  افزار،افزار، سختهای فناوری اطالعات شامل )نرمو ثبت اطالعات دارایی نگهداری 

 هاهای مهم در سیستم و کنترل وضعیت آنو نگهداری مشكالت و رخداد ثبت 

 های نرم افزاری، سخت افزاری و شبكهانجام عملیات رفع مشكالت در سیستم پیگیری 

 های تعریف شده و کنترل وضعیت آنو نگهداری ریسك ثبت 

 و شبكهافزار، سخت افزار نرم میزان و علل خرابی گیریگزارش 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

3SP8. یبانیو پشت یده یسسرو یل،تحو 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP8.3D1 - های خدمات فناوری اطالعاتاطالعات درخواست 

SP8.3D2 - هااطالعات نتایج بررسی درخواست 

SP8.3D3 -  افزارها و تجهیزاتافزارها ، نرمو تعمیرات سخت خرابیمشخصات و وضعیت اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

-  -  

نمودار سطح 

 1صفر سامانه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه مدیریت معماري سازماني -1-1-2-2-13

 يسازمان يمارمع یریتمد سامانه

 واحد معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی متولي سامانه

 شرح سامانه

گیرد. این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به تكرارهای مختلف معماری سازمانی، مورد استفاده قرار می

 های اصلی این سامانه عبارتند از:قابلیت

 ری سازمانیتعریف تكرارهای مختلف معما 

 تعریف اصول و چشم انداز معماری سازمانی 

 تعریف فرایندها به صورت سلسله مراتبی و درخت وار، تعریف زنجیره ارزش 

  ارزش( یرهبا زنج دهاینرابطه فرآ یینتع یند،سطح بلوغ فرآ یند،فرآ یمتول یین)تعتعریف شناسنامه هر کدام از فرایندها 

 چرخه عمر گروه داده، فرایند مربوطه و ...(دادهح گروهشرها )تعریف شناسنامه گروه داده ، 

 های اطالعاتی )عنوان موجودیت، فیلدهای اطالعاتی موجودیت، گروه داده مربوطه(تعریف شناسنامه موجودیت 

 ترسیم نمودار ارتباط موجودیت( هاERD) 

 و  های ورودیای سامانه، دادهههای اطالعاتی )شرح سیستم، فرایند مربوطه، قابلیتتعریف شناسنامه سیستم

 های اطالعاتیترسیم نمودار ارتباط سیستم؛ خروجی سامانه(

 شامل شرح پروژه، اهداف پروژه، محصوالت پروژه، متولی پروژه، زمان و هزینه پروژه،  2هاتعریف شناسنامه پروژه(

 ای اطالعاتی(هها با سیستمهای پیش نیاز و هم نیاز هر پروژه، تعریف ارتباط پروژهپروژه

 ها و ...(ها، زمان شروع هر کدام از پروژهتعریف نقشه راه )اولویت پروژه 

 ها و اسناد تكرارهای مختلف معماری سازمانیها و برقراری ارتباط بین اسناد پروژهثبت اسناد پروژه 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP8.1 روکااطالعات و کسب یفناور یو همسو ساز یو سامانده یسازمان یمعمار یریتمد 
 

 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP8.1D1 - تكرارهای مختلف معماری سازمانی 1هایاطالعات فرآورده 
 

 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 گروه دادهكننده  یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

-  -  

نمودار سطح 

 3صفر سامانه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ونقلمعاونت حمل -1-2

 شود.، ارائه میونقلحملمعاونت های اطالعاتی در این قسمت، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 (ونقلمعاونت حمل) انتقال و برنامه گذار ی، معمارنقشه راه -1-2-1

 2، اختصاص دارد. تدوین نقشه راهونقلمعاونت حملعماری انتقال و برنامه گذار مربوط به این قسمت به ارائه نقشه راه، م

 انجامالزم برای  1های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول زمانیها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از 

 های کاریبندی آنها در قالب بستهها و دستهها و فعالیتژهبندی پرواولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت

و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین معماری مطلوب موقت 

 طلوب موقت تعیین شده وبرای تحقق معماری م 1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذاربرای فاز بعدی پروژه

 شود:شود. در این قسمت به محورهای زیر پرداخته میدر آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 (ونقلحملمعاونت ماتریس تحليل شکاف )  -1-2-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوبمنظور به 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

وب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلمطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.ونقلمعاونت حملبه 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 تیریسامانه مد
 یساز كپارچهی

اطالعات 
 ونقلحمل

     

 تیریسامانه مد جادیپروژه ا
اطالعات  یساز كپارچهی

)مدیریت  ونقلحمل
 اطالعات لجستیك(

پروژه تدوین برنامه تفصیلی  -
ونقل چند وجهی و توسعه حمل

 بهبود عملكرد لجستیك
ها تسیاس نییتع یپروژه مطالعات -

ارائه خدمات  یسازوکارهاو 
 به مسافر كپارچهی

ها پروژه مطالعاتی تعیین سیاست -
ای ارائه خدمات و سازوکاره

 یكپارچه به صاحب کاال

و انتشار طرح  یپروژه جمع بند -
 ونقلجامع حمل

سامانه جامع 
اطالعات سوانح و 

حمل و  حوادث
 کشور نقل

     

پروژه بهبود سامانه جامع  -
اطالعات سوانح و 

 حمل و نقل حوادث
 )فاز یك( کشور
پروژه بهبود سامانه جامع  -

اطالعات سوانح و 
 نقلحمل و  حوادث
 )فاز دو( کشور

 

 تیریسامانه مد
ها و ونیسیکم
 یعال یهایشورا
 ونقلحمل

     
 تیریسامانه مد جادیپروژه ا
 یها یها و شورا ونیسیکم
 حمل و نقل یعال
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (ونقلحملمعاونت ) هاشناسنامه پروژه -1-2-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژه. شودهای تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شدهو طراحی، توسعه و پی

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

مربوط به های ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 سامانه، حتما باید انجام شود.بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود  -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدمه پروژههای اطالعاتی و همچنین در شناسناهمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه 

لید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه تو

تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا می

ای ود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانهبهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام ش

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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و بهبود عملکرد  يونقل چند وجهتوسعه حمل يليبرنامه تفصمعماري و  ینپروژه تدو -1-2-1-2-1

 يکلجست

 کيبهبود عملکرد لجست و يونقل چند وجهتوسعه حمل يليبرنامه تفص معماري و  ینپروژه تدو

 معرفي پروژه

به منظور  یكو بهبود عملكرد لجست یونقل چند وجهتوسعه حمل یلیبرنامه تفص ینتدو ،پروژهاین هدف از 

ای در این زمینه است. محورهایی که باید در این پروژه به آنها پرداخته شود دستیابی به سند جامع و یكپارچه

 عبارتند از:

 ونقل بیقی و بررسی تجربیات کشورهای مختلف در زمینه بهبود لجستیك و حملانجام مطالعات تط

 چند وجهی

 ونقل چند وجهیشناسایی و بررسی وضعیت موجود کشور در زمینه لجستیك و حمل 

 ونقل چند وجهی و بهبود عملكرد لجستیكها و مسائل پیش روی توسعه حملشناسایی چالش 

 ونقل، مراکز نگهداری کاال و ...( و های حملو زیرساخت های فیزیكی )شبكهتوجه به زیرساخت

، منابع مالی و ...( موردنیاز برای توسعه تكنولوژی و فناوری اطالعاتهای غیر فیزیكی )زیرساخت

 ونقل چند وجهی و بهبود عملكرد لجستیكحمل

 دوجهی و ونقل چنها و کمبودهای موجود در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با حملبررسی ضعف

 عملیات لجستیك

 ونقل چندوجهی و عملیات لجستیكتدوین چشم انداز و راهبردهای کشور در حوزه حمل 

  ونقل چندوجهی و عملیات حملوضعیت مطلوب طراحی وضعیت مطلوب و ارائه تعریف دقیق از

 های مختلف آنلجستیك و تعیین نقش نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی در بخش

 ونقل چندوجهیاستانداردهای تحقق حمل تعیین الزامات و 

 یكونقل چند وجهی و بهبود عملكرد لجستتدوین نقشه راه و برنامه زمانبندی تفصیلی توسعه حمل 

 های فیزیكی و غیر فیزیكیهای مختلف زیرساختدر حوزه

در  عاتشایان ذکر است که در تدوین این معماری و برنامه، الزم است به نقش تكنولوژی و فناوری اطال

ها و ای شود و مجموعه تكنولوژیونقل چندوجهی و بهبود عملكرد لجستیك توجه ویژهتحقق حمل

ها باید ها و تبادل اطالعات این سیستمهای اطالعاتی موردنیاز بدین منظور، شناسایی شود و قابلیتسیستم

 رنظر گرفته شود.های اطالعاتی در دست تهیه، دهای اطالعاتی موجود یا سیستمسایر سیستم

دیریت م»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه همچنین الزم است قابلیت

 در تدوین برنامه تفصیلی لحاظ شود. « ونقلیكپارچه سازی اطالعات حمل

ند نقل چوهای مطروحه در اسناد منتشر شده توسط سازمان ملل متحد در زمینه حملعالوه بر این توصیه

 The use"این معماری و برنامه مورد توجه قرار گیرد.)رجوع شود به   وجهی و لجستیك، باید در تدوین

of Logistics Inforamtion Systems for increased efficiency and 

"effectiveness بخش ،Standard Model of Logestics Iforamation" 

"Systems (112)صفحه 
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 کيبهبود عملکرد لجست و يونقل چند وجهتوسعه حمل يليبرنامه تفص معماري و  ینپروژه تدو

 در این پروژه باید در راستای اهداف زیر اقدامات و راهكارهای عملی و اجرایی پیشنهاد گردد: به عبارت دیگر،

 ه هاب لجستیك تجاریالملل از طریق تبدیل شدن بتوسعه و گسترش نقش ایران در تجارت بین -

 منطقه و جهان

ی منطقه و زیتبه گذرگاه ترانالملل از طریق تبدیل شدن توسعه و گسترش نقش ایران در تجارت بین -

 جهان

اط با قابلیت برقراری ارتب یونقل چندوجههای حملدر کشور و ایجاد پایانه یونقل چندوجهتوسعه حمل -

 بار در کشور یلیسهم حمل ر یشافزا یكردونقل و با روهای مختلف حملمناسب بین شبكه

 ید شهرهاسازی آن )ایجامطلوب پیكربندی شبكه تجارت داخلی کشور و نوین یالگوتحقق  -

 های لجستیكی(های بار و پارکبنادر خشك، دهكده یی،هوا یو بار یمسافر یهابها یكی،لجست

المللی جارت ملی، بینهای لجستیكی در کشور برای حضور در صحنه تحمایت از ایجاد و توسعه شرکت -

 ایو منطقه

های مراکز و هابدر ونقل و خدمات لجستیكی بزرگ دنیا برای استقرار های حملترغیب شرکت -

 لجستیكی کشور

 كیجانبه در جهت ارتقای شاخص عملكرد لجستپایش مستمر وضعیت لجستیك کشور و تالش همه -

 یرانا یالمل ینب

تجارت و بهبود عملكرد  یلونقل به منظور تسههماهنگی بین نهادی در حوزه تجارت و حمل یجادا -

 یتجار یكلجست

 ونقلمعاونت حمل متولي پروژه

 هاي همکاراهدستگ
ها سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن، سازمان راهداری، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه

 و ناوبری هوایی ایران

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

م ونقل، الزهای مختلف درگیر در امر حمله اهداف این پروژه و هماهنگی بین بخشبه منظور دستیابی ب

است کمیسیون فرعی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در روند انجام این پروژه همكاری داشته باشد و 

 نتایج این پروژه در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بررسی و تصویب گردد.
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اطالعات  یریتونقل )مداطالعات حمل يساز یکپارچه یریتنه مدساما یجادپروژه ا -1-2-1-2-2

 (يکلجست

 (يکاطالعات لجست یریتونقل )مداطالعات حمل يساز یکپارچه یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

طالعات ا یساز یكپارچه یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« (یكاطالعات لجست یریتونقل )مدحمل

 یساز پارچهیك یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« (یكاطالعات لجست یریتونقل )مداطالعات حمل

 ونقلمعاونت حمل متولي پروژه

 - ارهاي همکدستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 یكو بهبود عملكرد لجست یونقل چند وجهتوسعه حمل یلیبرنامه تفص ینپروژه تدو -

نقل ومرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هامیان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس» یجادپروژه ا -
 «یو شهرساز

 - م نيازهاي هپروژه

 - الزامات اجرایي
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 به مسافر یکپارچهارائه خدمات  يو سازوكارها هاياستس يينتع يپروژه مطالعات -1-2-1-2-3

 به مسافر یکپارچهارائه خدمات  يو سازوكارها هاياستس يينتع يمطالعاتپروژه 

 معرفي پروژه

در  است. به عبارت دیگر مسافر به یكپارچهارائه خدمات  یو سازوکارها هایاستس یینتع ،پروژهاین هدف از 

ونقل برون شهری ارائه داد، شناسایی شود و سپس توان به مسافر حملاین پروژه باید انواع خدماتی که می

درباره سازوکارهای ارائه این خدمات سیاستگذاری و تصمیم گیری صورت گیرد. انواع مختلفی از خدمات را 

رائه داد. به عنوان مثال یكی از خدمات این است که با وارد کردن ونقل برون شهری اتوان به مسافر حملمی

ای، ریلی و هوایی موجود را های جادهمبدا و مقصد و زمان سفر در یك سامانه، مسافر بتواند همه بلیط

را به  ای، ریلی و هواییمشاهده کرده و از بین آنها انتخاب کند. یا اینكه مسافر بتواند سفرهای مختلف جاده

صورت هماهنگ انجام دهد )مثال اینكه از شهر الف به شهر ب را با هواپیما و سپس از شهر ب به شهر ج 

 را با اتوبوس انجام دهد(.

های ارائه آن به مسافران تعیین شود. محورهایی که باید در این در این پروژه باید این نوع خدمات و مكانیزم

 پروژه به آنها پرداخته شود، عبارتند از:

 قابل ارائه به مسافر یكپارچهانواع خدمات  ییشناسا 

 ارائه هر کدام از خدمات یمتول تعیین 

 تعیین نقش نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی در ارائه این خدمات 

  شناسایی خدماتی که باید توسط نهادهای حاکمیتی مربوطه ارائه شود و تدوین برنامه ارائه این

 خدمات

 یصوصخ یهاکه شرکت یالزامات ها خصوصی و تعیینه توسط شرکتشناسایی خدمات قابل ارائ 

 .کنند یترعا یدخدمات با ینارائه دهنده ا

 ونقلمعاونت حمل متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
ای؛ شرکت راه آهن؛ سازمان بنادر و دریانوردی؛ سازمان هواپیمایی ونقل جادهسازمان راهداری و حمل
 و ناوبری هوایی ایران. هاکشوری؛ شرکت فرودگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 های زیر صورت گیرد:انجام این پروژه باید با هماهنگی با پروژه

 یماییهواپ یهاشرکت CRS یهاسامانه یساز یادهالزامات پ یینپروژه تع -

 هاهمسافر در فرودگا یرشسامانه پذ یالزامات اجرا یینو تع یریگ یمتصم گذاری،یاستس روژهپ -

 قطار یطفروش بل هاییستمس هاییرساختز یجادا پروژه -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 به صاحب كاال یکپارچهارائه خدمات  يو سازوكارها هاياستس يينتع يمطالعات پروژه -1-2-1-2-4

 به صاحب كاال یکپارچهرائه خدمات ا يو سازوكارها هاياستس يينتع يمطالعاتپروژه 

 معرفي پروژه

 است. به عبارت به صاحب کاال یكپارچهارائه خدمات  یو سازوکارها هایاستس یینتع ،پروژهاین هدف از 

توان به صاحب کاال ارائه داده شناسایی شود و سپس درباره دیگر در این پروژه باید انواع خدماتی که می

دمات سیاستگذاری و تصمیم گیری صورت گیرد. به عنوان مثال یكی از خدماتی سازوکارهای ارائه این خ

د که ایجا« سامانه مشتریان حمل»ای تحت عنوان توان به صاحب کاال ارائه داد این است که سامانهکه می

ه ونقل ارائهای حملصاحب کاال در آن سامانه درخواست حمل را ثبت کند. سپس درخواست حمل به شرکت

ونقل پیشنهادها را ارائه دهند و سپس صاحب کاال شرکت مدنظر را انتخاب کند. های حملو شرکت شود

احراز هویت صاحبان کاال و همچنین اطالع رسانی اطالعات بارنامه صادر شده به صاحب کاال از دیگر 

 تواند ارائه دهد.ای میخدماتی است که چنین سامانه

های ارائه آن به صاحبان کاال تعیین شود. محورهایی که باید ت و مكانیزمدر این پروژه باید این نوع خدما

 در این پروژه به آنها پرداخته شود، عبارتند از:

 صاحبان کاالانواع خدمات قابل ارائه به  ییشناسا 

 ارائه هر کدام از خدمات یمتول تعیین 

 تعیین نقش نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی در ارائه این خدمات 

 ایی خدماتی که باید توسط نهادهای حاکمیتی مربوطه ارائه شود و تدوین برنامه ارائه این شناس

 خدمات

 یصوصخ یهاکه شرکت یالزامات ها خصوصی و تعیینشناسایی خدمات قابل ارائه توسط شرکت 

 .کنند یترعا یدخدمات با ینارائه دهنده ا

 ونقلمعاونت حمل متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
ای؛ شرکت راه آهن؛ سازمان بنادر و دریانوردی؛ سازمان هواپیمایی ونقل جادهمان راهداری و حملساز

 ها و ناوبری هوایی ایران.کشوری؛ شرکت فرودگاه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (یکونقل كشور)فاز اطالعات سوانح و حوادث حمل جامع سامانه پروژه بهبود -1-2-1-2-5

 (یک )فازونقل كشوراطالعات سوانح و حوادث حمل جامع بهبود سامانهپروژه 

 معرفي پروژه

است، به طوری که این  ونقل کشوربهبود سامانه جامع اطالعات سوانح و حوادث حمل، هدف از این پروژه

امانه پذیر بوده و در سای از طریق این سامانه امكانو مقاطع پر تصادف جاده امكان تحلیل و شناسایی نقاط

 برداری باشد.هسازی راهبردها )به منظور برنامه ریزی رفع نقاط و مقاطع پر حادثه( قابل بهرجاری

 ونقلمعاونت حمل متولي پروژه

 ایاری و حمل و نقل جادهسازمان راهد ریزی )دفتر فاوا(،معاونت برنامه هاي همکاردستگاه

 ماه 21با توجه به الزامات اجرایی،  زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه

 )ریال(
 

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 نامه مها به منظور عملیاتی شدن تفاهو ابالغ ساز و کار اجرایی الزم از طریق کمیسیون ایمنی راه تدوین

ای به همراه ای، برای ثبت اطالعات تصادفات جادهپلیس راهور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

اطالعات مكانی تصادف، توسط پلیس )با استفاده از تبلت( و ارسال اطالعات به سامانه اطالعات جامع 

 حوادث.

 ها، به منظور دریافت اطالعات هتدوین و ابالغ ساز و کار اجرایی الزم از طریق کمیسیون ایمنی را

تصادفات کمتر از حد مشخص شده برای ثبت کروکی پلیس، توسط بیمه )بیمه مرکزی یا سندیكای 

 گران(بیمه

 ها، به منظور دریافت اطالعات تدوین و ابالغ ساز و کار اجرایی الزم از طریق کمیسیون ایمنی راه

باشد که قانونی کشور. این نكته قابل توجه می شدگان مربوط به هر تصادف از سازمان پزشكیفوت

شده در هر تصادف )دریافتی از پزشكی قانونی( با اطالعات تصادف)دریافتی کلید ارتباطی اطالعات فوت

گردد، فراهم از پلیس(، از طریق کد کروکی پلیس که باید بر روی اسناد ارسالی به پزشكی قانونی ثبت 

 شود.می
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 )فاز دو( ونقل كشورانه جامع اطالعات سوانح و حوادث حملروژه بهبود سامپ -1-2-1-2-6

 )فاز دو( ونقل كشوربهبود سامانه جامع اطالعات سوانح و حوادث حملپروژه 

 معرفي پروژه

است، به طوری که این سامانه  ونقل کشوربهبود سامانه جامع اطالعات سوانح و حوادث حمل، هدف از این پروژه

انح و مدیریت اطالعات سو»دل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه ها و تباتمامی قابلیت

طالعاتی اها و تبادل را دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و قابلیت« ونقل کشورحوادث حمل

 که باید به این سامانه افزوده شود، عبارتند از:

 را از سامانه مدیریت حوادث، سوانح و  «ایجادهو حوادث حمل و نقل  سوانح»اطالعات  یدسامانه با ینا

 -هوشمندونقل حمل هایهای سامانهای )یكی از مجموعهونقل جادهی سازمان راهداری و حملامداد رسان

ITS.دریافت کند ،) 

  مل ح یمنیا تیریمد یكپارچهسامانه را از « ییسوانح و حوادث حمل و نقل هوا»این سامانه باید اطالعات

 یی(، دریافت کند.ونقل هواسوانح و حوادث حمل یلو تحل یبررس یستمس )زیر ییو نقل هوا

  تجسس و نجات حوادث  یریتمد را از سامانه« ییحوادث حمل و نقل هوا»اطالعات این سامانه باید

 یی، دریافت کند.ونقل هواحمل

  ریتیمد یایی )زیر سیستمامور در یریتجامع مد هرا از سامان« یاییحوادث در»اطالعات این سامانه باید 

 یایی(، دریافت کند.تجسس و نجات در

  ریتیمد یایی )زیر سیستمامور در یریتجامع مدرا از سامانه « سوانح دریایی»این سامانه باید اطالعات 

 یایی(، دریافت کند.سوانح در

  یتنو ام یمنیا یریتمد را از سامانه« ریحوادث بند»و اطالعات « سوانح بندری»این سامانه باید اطالعات 

 ی(، دریافت کند.سوانح و حوادث بندر یو بررس یریتسامانه مد )زیر بندر

  انح، به سو یدگیو رس یریتمد را از سامانه« یلیسوانح و حوادث حمل و نقل ر»اطالعات این سامانه باید

 لی(، دریافت کند.یونقل رسوانح و حوادث حمل یریتمد یستمس )زیر حوادث و تخلفات

 های تعیین شده در سامانه این سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb GIS .دریافت کند 

 ونقلمعاونت حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 هاي هم نيازپروژه

 ییونقل هواحمل یمنیا یریتمد یكپارچهسامانه  یجاده اپروژ -
 ییونقل هواتجسس و نجات حوادث حمل یریتمد یجادتوسعه ا پروژه -
 یاییجامع در یستمبهبود س پروژه -
 (HSE) یستز یطو مح یمنیسامانه بهداشت، ا یجادا پروژه -
 یلیبهبود سامانه سوانح ر پروژه -
 ITS -ونقل هوشمندحمل یهاتوسعه سامانه پروژه -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ونقلحمل يعال يهاها و شورايسيونكم یریتسامانه مد یجادپروژه ا -1-2-1-2-7

 ونقلحمل يعال يهاها و شورايسيونكم یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 یوراهاها و شیسیونکم یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« ونقلحمل یلعا

ها یسیونکم یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« ونقلحمل یعال یو شوراها

 ونقلمعاونت حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  رد هزینه پروژهبرآو

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (ونقلحملمعاونت ) هااولویت بندي پروژه  -1-2-1-3

، انجام شود. شناسنامه ونقلحملمعاونت ها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

ه بها اهمیت به سزایی دارد. بندی انجام این پروژه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویت ها در بخش قبلی ارائهاین پروژه

؛ هاروژهپ یتقدم و تأخر فنمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتمنظور اولو

ت معاونهای ی. در جدول ترتیب اولویت پروژهالزامات باالدست؛ هاشرکتها و ها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو

 ، ارائه شده است.ونقلحمل

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

 یكتو بهبود عملكرد لجس یونقل چند وجهتوسعه حمل یلیمعماری و  برنامه تفص ینپروژه تدو - 2

 (كیاطالعات لجست یریتقل )مدوناطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 1

9 
 به مسافر یكپارچهارائه خدمات  یو سازوکارها هایاستس یینتع یپروژه مطالعات -

 به صاحب کاال یكپارچهارائه خدمات  یو سازوکارها هایاستس یینتع یپروژه مطالعات -

 (یكپروژه بهبود سامانه جامع اطالعات سوانح و حوادث کشور )فاز  - 0

 سامانه جامع اطالعات سوانح و حوادث کشور )فاز دو(پروژه بهبود  - 1

 حمل و نقل یعال یها یها و شورا یسیونکم یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 1
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (ونقلحملمعاونت برنامه گذار ) -1-2-1-4

و نقش  اولدو سال  هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

 است.، ارائه شده ونقلحملمعاونت دو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

2 
قل چند ونتوسعه حمل یلیمعماری و  برنامه تفص ینپروژه تدو
 یكو بهبود عملكرد لجست یوجه

  ماه اول ماه 1

1 
اطالعات  یساز یكپارچه یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 (یكاطالعات لجست یریتونقل )مدحمل

  ماه دهم ماه 1

9 
ات ارائه خدم یو سازوکارها هایاستس یینتع یپروژه مطالعات
 به مسافر یكپارچه

  ماه دوازدهم ماه 1

0 
ات ارائه خدم یو سازوکارها هایاستس یینتع یعاتپروژه مطال
 به صاحب کاال یكپارچه

  ماه دوازدهم ماه 1

1 
پروژه بهبود سامانه جامع اطالعات سوانح و حوادث کشور )فاز 

 (یك
  ماه شانزدهم ماه 21

 

  

                                                 
2 Migeration Plan 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (ونقلحمل)معاونت های اطالعاتی معماری مطلوب سامانه -1-2-2

منظور شناسنامه هر کدام  ینشده است. بد ارائه ونقل،حملمعاونت  یاطالعات یاهسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

 گردد.می هارائ ،یاطالعات یهااز سامانه

 

 (ونقلحملمعاونت ) هاي اطالعاتيشناسنامه سامانه -1-2-2-1

رائه ، اونقلحملمعاونت های اطالعاتی تعیین شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

اط و نمودار ارتب سامانه یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعالخواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، 

 باشد.ها، میسامانه با سایر سامانه

 

 ونقلاطالعات حمل يساز یکپارچه یریتمدسامانه  -1-2-2-1-1

 ونقلاطالعات حمل يساز یکپارچه یریتسامانه مد

 مانهشرح سا

ونقل لونقل، امور حماین سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور تبادل اطالعات بین شقوق مختلف حمل

چند  ونقلهدف از این سامانه کمك به تحقق حملگیرد. چند وجهی و امور لجستیك در سطح کشور، مورد استفاده قرار می

زامات ای باشد که تمامی الهای این سامانه باید به گونههمچنین قابلیتور است. کشدر وجهی و بهبود عملكرد لجستیك 

 آن، را پوشش دهد.تعیین شده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین نامه اجرایی 

 1اده امه اجرایی مها و تبادل اطالعات تعیین شده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین ننشان دهنده سامانهشكل زیر 

ونقل های تعیین شده در این قانون، سامانه جامع حملآن، است. همانطور که در شكل مشخص شده است، یكی از سامانه 1و 

 است.

۱۲۴
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ونقلاطالعات حمل يساز یکپارچه یریتسامانه مد

تراجت عماج هناماس

اه ناگرزاب

الاک راهظا تاعالطا -

 اچاق اب هزرابم و يیاسانش هناماس

لقنو لمح عماج هناماس

هدنهد زوجم یاه نامزاس

 تاعالطا -
زایندروم یاهزوجم

 /الاك هسانش هدنهد هئارا هناماس
يريگهر هسانش

الاک هسانش تاعالطا -

 تاعالطا -
اهزوجم

دحاو هرجنپ هناماس

الاک راهظا تاعالطا -
تراجت یاهزوجم تاعالطا -

 رداص تیكلام تیعضو و دیرخ روتکاف -
هدش راهظا یاهالاک هب تبسن هدننک

رابنا ضوبق تاعالطا -
لقنو لمح دانسا تاعالطا -

تالماعم طخرب تبث عماج هناماس

 رداص تیكلام تیعضو و دیرخ روتکاف -
هدش راهظا یاهالاک هب تبسن هدننک

هطوبرم یاه نامزاس

 تاعالطا -
دمآرد  بق

 و اه تخادرپ تاعالطا -
یكناب دیسر یاتكی هسانش

الاک هسانش تاعالطا -

 و تارداص تاعالطا -
اهالاک تیزنارت و تادراو
یکرمگ دانسا تاعالطا -

 هبتر و يجنسرابتعا هچراپکی هناماس
يرابتعا يدنب

 یرابتعا هبتر تاعالطا -
یقوقح و یقیقح صاخشا

 تهج مزال تاعالطا -
 صاخشا یجنسرابتعا
 تفایرد :یقوقح و یقیقح
طبریذ یاه هاگتسد زا هدش

ا.ا.ج یماظتنا یورین

 دانسا مالعتسا -
 ناگوان لقنو لمح
ددرت لاح رد

 لقنو لمح دانسا تاعالطا -
ددرت لاح رد ناگوان

 يرادهگن زكارم و اهرابنا عماج هناماس
الاك

الاک هسانش تاعالطا -

تسپ تکرش

 مالعتسا -
یتسپ دک

 تیعضو -
 دک )سردآ(
یتسپ

 زکارم /ا.ا.ج یزکرم همیب
 تامدخ هدننک هضرع
یناگرزاب یا همیب

 دانسا مالعتسا -
لقنو لمح

 تاعالطا -
لقنو لمح دانسا

 همانراب :لقنو لمح دانسا تاعالطا -
ددرت هناورپ ،یللملا نیب همانهار ،یلخاد
 رد عقاو یاهرابنا( اهرابنا  بق تاعالطا -

)یراجت ردانب یاه  هطوحم

لقنو لمح دانسا تاعالطا -

 یاهددرت تاعالطا -
هدش تبث

 هیلخت ،یرادهگن عجارم
الاک یریگراب و

  بق و یدوجوم تاعالطا -
 الاک تاصخشم رب لمتشم( رابنا
)لقن و لمح دانسا رد جردنم

 ضوبق یاتكی هسانش تاعالطا -
یجورخ  یدورو یاهالاک رابنا

رابنا ضوبق تاعالطا -
رابنا  بق یاتكی هسانش تاعالطا -

الاک هسانش تاعالطا -
یریگهر هسانش تاعالطا -

زرا و الاك  اچاق ياه هدنورپ هناماس

 تاعالطا -
تراجت یاهزوجم

 هدنورپ تاعالطا -
قاچاق یاه

 هرداص ی ر تاعالطا -
قاچاق یاه هدنورپ هرابرد

رابنا ضوبق تاعالطا -
رابنا  بق یاتكی هسانش تاعالطا -

 زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن

یکرمگ دانسا تاعالطا -

 همانراب :لقنو لمح دانسا تاعالطا -
ددرت هناورپ ،یللملا نیب همانهار ،یلخاد

یکرمگ دانسا تاعالطا -

 

 

ها و زمانها در وزارت راه و شهرسازی و ساای از سامانهونقل، الزم است مجموعهبرای شكل گیری سامانه جامع حمل

ها عبارت است از: سامانه های تابعه آن، وجود داشته باشد که در شكل زیر قابل مشاهده است. یكی از این سامانهشرکت

ونقل. همانطور که عنوان شد، این سامانه عالوه بر پوشش دادن الزامات تعیین شده مدیریت یكپارچه سازی اطالعات حمل

ونقل چندوجهی و مدیریت اطالعات لجستیك در سطح کشور را ارز، باید قابلیت تحقق حمل در قانون مبارزه با قاچاق کاال و

 داشته باشد.

۱۲۵
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ونقلاطالعات حمل يساز یکپارچه یریتسامانه مد

لقنو لمح تاعالطا يزاس هچراپکی تیریدم هناماس

 و تیزنارت تیریدم هناماس
يا هداج ياهزرم زا ددرت

نوناق عوضوم ياه هناماس ریاس

یکرمگ دانسا تاعالطا -
رابنا ضوبق تاعالطا -

رابنا  بق یاتكی هسانش تاعالطا -
لمح دانسا هیدییأت تاعالطا -

 همانراب :لقنو لمح دانسا تاعالطا -
ددرت هناورپ ،یللملا نیب همانهار ،یلخاد

هدش تبث یاهددرت تاعالطا -
 رد عقاو یاهرابنا( اهرابنا  بق تاعالطا -

)یراجت ردانب یاه  هطوحم

همانراب هناماس همانهار هناماس

یکرمگ دانسا -
لمح دانسا هیدییأت -

Reference Data Management

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

یکرمگ دانسا -
لمح دانسا هیدییأت -

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

 عجرم یتاعالطا یاه ملق -
)Reference Data(

 دانسا تاعالطا -
یلخاد همانراب  :لقنو لمح

 :لقنو لمح دانسا تاعالطا -
یللملا نیب همانهار

یکرمگ دانسا -
لمح دانسا هیدییأت -

 دانسا تاعالطا -
ددرت هناورپ :لقنو لمح

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

 عجرم یتاعالطا یاه ملق -
)Reference Data(

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

 عجرم یتاعالطا یاه ملق -
)Reference Data(

يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس نهآ هار تكرش

للملا نيب همانراب هناماس همانراب هناماس

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

 عجرم یتاعالطا یاه ملق -
)Reference Data(

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

 عجرم یتاعالطا یاه ملق -
)Reference Data(

یکرمگ دانسا -
لمح دانسا هیدییأت -

 دانسا تاعالطا -
یلخاد همانراب  :لقنو لمح

یکرمگ دانسا -
لمح دانسا هیدییأت -

  :لقنو لمح دانسا تاعالطا -
یللملا نیب همانراب

يدرونایرد و ردانب نامزاس

 تايلمع تیریدم عماج هناماس
يردنب

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

 عجرم یتاعالطا یاه ملق -
)Reference Data(- یکرمگ دانسا تاعالطا

رابنا  بق یاتكی هسانش تاعالطا -

لقنو لمح دانسا تاعالطا -
 یاهرابنا( اهرابنا  بق تاعالطا -
)یراجت ردانب یاه  هطوحم رد عقاو

 راب تیریدم هناماس
يیاميپاوه ياه تكرش

یکرمگ دانسا تاعالطا -
لمح دانسا هیدییأت -

 دانسا تاعالطا -
لقنو لمح

يیاوه لقن و لمح

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

 عجرم یتاعالطا یاه ملق -
)Reference Data(

)TUIX(يزاسرهش و لقن و لمح هشوخ تاعالطا لدابت رتسب

 ياه هناماس هعومجم
)ITS( دنمشوه لقنو لمح

 یاهددرت تاعالطا -
هدش تبث یا هداج

يیایرد عماج متسيس

 یاهددرت تاعالطا -
هدش تبث ییایرد

 

 

 ونقل، عبارتند از:های اصلی سامانه مدیریت یكپارچه سازی اطالعات حملقابلیت

 های تابعهو شرکت هاهای سازمانونقل صادر شده در سامانهدریافت اطالعات اسناد حمل 

 استعالم کد پستی مبدا و مقصد درج شده در بارنامه از شرکت پست 

 استعالم اطالعات فرستنده و گیرنده درج شده در بارنامه از سازمان ثبت احوال 

 های تابعهها و شرکتهای سازمانونقل و ارسال تأییدیه به سامانهتأیید اسناد حمل 

 ونقلبه سامانه تجارت و دریافت تأییدیه اسناد حملونقل ارسال اطالعات اسناد حمل 

  ل، ونقاسناد حمل ینبدریافت اطالعات اسناد گمرکی و اطالعات قبوض انبار از سامانه تجارت و برقراری اتصال

 و قبوض انبار یاسناد گمرک

 ها اطالعات محمولهونقل، به طوری که نیاز به ورود مجدد ونقل بین شقوق مختلف حملتبادل اطالعات اسناد حمل

های جابجایی یك محموله در سطح کشور های مختلف نباشد و همچنین امكان شناسایی شیوهو کاالها در سامانه

ونقل یك محموله عوض شود و یا هر جایی که نیاز باشد . در واقع هر جایی که نیاز باشد شیوه حملفراهم شود

شود، در هنگام صدور بارنامه جدید اطالعات موردنیاز باید از اسناد ونقل یك محموله صادر بارنامه جدیدی برای حمل

ونقل جدید باید به سند قبلی متصل باشد، به ونقل قبلی )در صورت وجود( دریافت شود و همچنین سند حملحمل

ونقل یك محموله توسط چه سندی انجام شده است و اسناد مراحل طوری که مشخص شود هر مرحله از حمل

 ونقل به یكدیگر مرتبط باشند.حملمختلف 

 ا ههای مربوط در سازمانونقل به سامانهونقل چند وجهی و ارسال اطالعات مربوط به هر نوع حملصدور بارنامه حمل

 های تابعهو شرکت

۱۲۶
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ونقلاطالعات حمل يساز یکپارچه یریتسامانه مد

س پونقل اعتباری نیز باید در تحلیل و طراحی این سامانه تعیین شده و سالزم به ذکر است که سازوکارهای تحقق حمل

ایر ونقل و سسازی حمل یكپارچه یریتارتباط سامانه مدپیاده سازی گردد. همچنین ذکر این نكته حائز اهمیت است که 

 انجام شود.(« ESBها )میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس»های ذکر شده در شكل باال، باید از طریق سامانه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 الیتعنوان فع کد فعالیت

 مدیریت اطالعات لجستیك 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

 ونقلاطالعات تأییدیه اسناد حمل - 

 ونقلاطالعات اسناد گمرکی مربوط به هر سند حمل - 

 ونقلاطالعات قبوض انبار مربوط به هر سند حمل - 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایونقل جادهاطالعات اسناد حمل -

 شرکت راه آهن ونقل ریلیاطالعات اسناد حمل -

 سازمان بنادر و دریانوردی ونقل دریاییاطالعات اسناد حمل -

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه نقل هواییواطالعات اسناد حمل -

 شرکت پست اطالعات کد پستی -

اطالعات مشــخصــات اشــخاص حقیقی )فرســتند و گیرنده  -
 محموله(

 سازمان ثبت احوال

 اطالعات اسناد اسناد گمرکی و قبوض انبار -
 ونقلاطالعات تأییدیه اسناد حمل -

 سامانه تجارت

 کاالاطالعات شناسه  -
 کاال یاطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار -
 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم -

 Reference Data Managementسامانه 

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 در بخش شرح سامانه قابل مشاهده است. 2
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ونقلي كشورسامانه جامع اطالعات سوانح و حوداث حمل -1-2-2-1-2

 كشور يونقلجامع اطالعات سوانح و حوداث حملسامانه 

 سامانه شرح

 لییر ی،اجاده کشور )اعم از یونقلاطالعات سوانح و حوادث حمل یو مرتب ساز یدسته بند یع،سامانه به منظور تجم ینا

 سامانه عبارتند از: ینا یاصل هایقابلیت .گیردیاستفاده قرار م ورد(، مییهواو  یاییدر

  سازمان  یمدیریت حوادث، سوانح و امداد رساناز سامانه  یااطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل جادهدریافت

 (ITS -ونقل هوشمندحمل یهاسامانه یهااز مجموعه یكی) یاونقل جادهو حمل یراهدار

  یستمس یر)ز ییونقل هواحمل یمنیا یریتمد یكپارچهاز سامانه  ییاطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل هوادریافت 

 (ییقل هواونسوانح و حوادث حمل یلو تحل یبررس

  ییونقل هواتجسس و نجات حوادث حمل یریتاز سامانه مد ییاطالعات حوادث حمل و نقل هوادریافت 

  (ایییتجسس و نجات در یریتمد یستمس یر)ز یاییامور در یریتاز سامانه جامع مد یاییاطالعات حوادث دردریافت 

  (یاییسوانح در یریتمد یستمس یر)ز یییاامور در یریتاز سامانه جامع مد یاییسوانح دردریافت اطالعات 

  ریتیسامانه مد یربندر )ز یتو امن یمنیا یریتاز سامانه مد یو اطالعات حوادث بندر یاطالعات سوانح بندردریافت 

 (یسوانح و حوادث بندر یو بررس

  ریتخلفات )زبه سوانح، حوادث و  یدگیو رس یریتاز سامانه مد یلیاطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل ردریافت 

 (یلیونقل رسوانح و حوادث حمل یریتمد یستمس

 های درگیر در سوانح و حوادث )پلیس، اورژانس، هالل احمر و پزشكی قانونی(های سایر ارگاندریافت گزارش 

 ایای و شناسایی نقاط و مقاطع پر حادثه جادهقابلیت تحلیل سوانح و حوادث جاده 

 .ید به یكدیگر مرتبط و متصل باشندهای مختلف، درباره یك سانحه یا حادثه بارگانهای اگزارشالزم به ذکر است که 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

  

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

 ونقلی کشورسوانح و حوادث حمل اطالعات - 

 ایع پر حادثه جادهنقاط و مقاط اطالعات - 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 یااطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل جاده -
و  یســازمان راهدار یســامانه مدیریت حوادث، ســوانح و امداد رســان

نه یهااز مجموعه یكی) یاونقل جادهحمل ما ـــا ونقل حمل یهاس
 (ITS -هوشمند

 ییاطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل هوا -
 یررسب یستمس یر)ز ییونقل هواحمل یمنیا یریتمد یكپارچهسامانه 
 (ییونقل هواسوانح و حوادث حمل یلو تحل

 ییونقل هواتجسس و نجات حوادث حمل یریتسامانه مد ییاطالعات حوادث حمل و نقل هوا -

۱۲۸
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 كشور يونقلجامع اطالعات سوانح و حوداث حملسامانه 

 یاییعات حوادث دراطال -
 تجســس و یریتمد یســتمســ یر)ز یاییامور در یریتســامانه جامع مد

 (یایینجات در

 (ایییسوانح در یریتمد یستمس یر)ز یاییامور در یریتسامانه جامع مد یاییاطالعات سوانح در -

 یاطالعات سوانح بندر -
 یاطالعات حوادث بندر -

ــامانه مد ــامانه مد ریبندر )ز یتو امن یمنیا یریتس  یو بررســ یریتس
 (یسوانح و حوادث بندر

 یلیاطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل ر -
س یریتسامانه مد سوانح، حوادث و تخلفات )ز یدگیو ر  ستمیس یربه 

 (یلیونقل رسوانح و حوادث حمل یریتمد

 (کشور یپزشك هاییتحوادث و فور یریتمرکز مد) اورژانس گزارش اورژانس درباره سانحه یا حادثه -

 )سازمان امداد و نجات( یرانا یاسالم یهالل احمر جمهور جمعیت درباره سانحه یا حادثههالل احمر گزارش  -

 نیراا یاسالم یجمهور یانتظام یروین یو رانندگ ییراهنما پلیس گزارش پلیس درباره سانحه یا حادثه -

 کشور یقانون یپزشك سازمان حادثه گزارش سازمان پزشكی قانونی درباره سانحه یا -

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 

 و حناوس تاعالطا عماج هناماس
روشك يلقنو لمح ثادوح

 دادما و حناوس ،ثداوح تیریدم هناماس
 يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يناسر

 ثداوح و حناوس تاعالطا -
یلیر لقن و لمح

 ينمیا تیریدم هچراپکی هناماس
 يیاوه لقنو لمح

 تاجن و سسجت تیریدم هناماس
يیاوه لقنو لمح ثداوح

 يیایرد روما تیریدم عماج هناماس
 ردنب تينما و ينمیا تیریدم هناماس

 ثداوح و حناوس تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح

 ثداوح و حناوس تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح

 ،حناوس هب يگديسر و تیریدم هناماس
)يلیر لقنو لمح( تافلخت و ثداوح

ییایرد ثداوح تاعالطا -
ییایرد حناوس تاعالطا -

یردنب حناوس تاعالطا -
یردنب ثداوح تاعالطا -

 ثداوح تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح

رمحا لاله سناژروا

ینوناق یكشزپ

 سیلپ

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
 يزاسرهش

یناكم تاعالطا -

 سناژروا شرازگ -
هثداح ای هحناس هرابرد

 رمحا لاله شرازگ -
هثداح ای هحناس هرابرد

 هرابرد سیلپ شرازگ -
هثداح ای هحناس

 نامزاس شرازگ -
 هرابرد ینوناق یكشزپ

هثداح ای هحناس

 
 

 

  

                                                 
 یاهنگو هم یریتافزار مد یانم» یقاز طر ید، بانمودار سطح صفر سامانه ذکر شده در یهاسامانه یرساونقلی کشور و جامع مدیریت سوانح و حوادث حملارتباط سامانه  2
 انجام شود.(« ESB) هایسسرو
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ونقلحمل يعال هاييو شورا هايسيونكم یریتسامانه مد -1-2-2-1-3

 ونقلحمل يعال هاييو شورا هايسيونكم یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ونقل های بخش حملشوراهای عالی و کمیسیون العات مربوط به امورو اط هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ترابری  عالی هماهنگی شورای کمیسیون فرعی ، سازی ترانزیتکارگروه توسعه و روان، عالی هماهنگی ترابری کشور شورای)

عالی  رایارشناسی شوکارگروه ک، ونقلورای عالی فنی امور زیربنایی حملش، شورای سازماندهی مبادی زمینی کشور، کشور

گیرد. (، مورد استفاده قرار میکارگروه هماهنگی ایمنیو  کارگروه ویژه کمیسیون ،های کشورکمیسیون ایمنی راه، فنی

 سامانه عبارتند از: ینا یاصل هاییتقابل

 هاثبت اطالعات جلسات شوراها و کمیسیون 

 ثبت اطالعات اعضای هر کدام از جلسات 

 هاهای شوراها و کمیسیونجلسه ثبت مصوبات و صورت 

 هاثبت اطالعات اقدامات صورت گرفته در راستای هر کدام از مصوبات و صورت جلسه 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

 ونقلهای بخش حملمدیریت امور شوراها و کمیسیون 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 روه دادهعنوان گ کد گروه داده

 هایسیوناطالعات جلسات شوراها و کم - 

 هاهای شوراها و کمیسیونمصوبات و صورت جلسه اطالعات - 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

-  - 

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 
 

 

  

                                                 
 ها ندارد.این سامانه تبادل اطالعاتی با سایر سامانه 2
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 معاونت شهرسازی و معماری -1-3

 ،یو معمار یشهرسازهای اطالعاتی معاونت در این قسمت، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.ارائه می

 (یو معمار یشهرسازمعاونت ) انتقال و برنامه گذار ی، معمارنقشه راه -1-3-1

 ، اختصاص دارد. تدوینیو معمار یسازشهرمعاونت این قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

الزم  1های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول زمانیها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2نقشه راه

قالب بندی آنها در ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامبرای 

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین معماری بسته

برای تحقق معماری مطلوب موقت  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارمطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

شود. در این قسمت به محورهای زیر پرداخته در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه از دستگاهنقش هر یك  تعیین تعیین شده و

 شود:می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 (شهرسازي و معماريمعاونت ماتریس تحليل شکاف )  -1-3-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه د و وضعیت مطلوبتعیین فاصله بین وضع موجوبه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

یس تحلیل شكاف مربوط هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماترمطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.یو معمار یشهرسازمعاونت به 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه 

 يوكاركسب
 یریتسامانه مد

 یبو تصو بررسی
توسعه و  یهاطرح
 عمران

و  یبررس یستمس زیر
 یاه طرح یبتصو

 توسعه و عمران
    

سامانه  پروژه بازنویسی
 بیو تصو بررسی یریتمد
 توسعه و عمران یهاطرح

 ینپروژه تدو
 یاستاندارد محتوا

توسعه و  یهاطرح
 عمران

 یریتسامانه مد
 یبو تصو بررسی
توسعه و  یهاطرح
 عمران

 یریتمد یستمس یرز
مصوبات کارگروه امور 

 یو شهرساز یربناییز
    

جاد زیرسیستم پروژه ای
مصوبات کارگروه  یریتمد
 یو شهرساز یربناییامور ز

 

 یریتسامانه مد
 یبو تصو بررسی
توسعه و  یهاطرح
 عمران

 یریتمد یستمس زیر
 یمصوبات شورا

و توسعه  یزیربرنامه
 استان

    

 یستمس زیرپروژه ایجاد 
 یمصوبات شورا یریتمد
و توسعه  یزیربرنامه
 استان

 

 یریتسامانه مد
 یبو تصو ررسیب

توسعه و  یهاطرح
 عمران

 یریتمد یستمس زیر
 هایصورت جلسه

 یفن هاییتهکم
و دفاتر  یعال یشورا
 یربطذ یتخصص

    

 یستمس زیرپروژه ایجاد 
صورت  یریتمد
 یفن هاییتهکم هایجلسه
و دفاتر  یعال یشورا
 یربطذ یتخصص

 

 یریتسامانه مد
 یبو تصو بررسی
توسعه و  یهاطرح
 عمران

 یریتمد یستمس یرز
 یعال یمصوبات شورا
 یو معمار یشهرساز

    

 یستمس زیرپروژه ایجاد 
 یمصوبات شورا یریتمد
و  یشهرساز یعال
 یمعمار

 

 یریتسامانه مد
 یبو تصو بررسی
توسعه و  یهاطرح
 عمران

 یوآرش یستمس زیر
 یهاطرح یجیتالد

 توسعه و عمران
    

 ویسامانه آرشپروژه بهبود 
توسعه  یهاحطر یجیتالد

 و عمران
 

۱۳۲



 

 

ه: 
ح
صف

13
3

 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه 

 يوكاركسب
 یریتسامانه مد

 یبو تصو بررسی
 و یلیتفص یهاطرح
 آنها یبعد ییراتتغ

 یریتمد یستمس زیر
 یبو تصو یبررس
 یلیتفص یهاطرح

    

سامانه پروژه ایجاد 
 بیو تصو بررسی یریتمد
و  یلیتفص یهاطرح
 آنها یبعد ییراتتغ

 

 یریتسامانه مد
 یبو تصو بررسی
 و یلیتفص یهاطرح
 آنها یبعد ییراتتغ

 یریتمد یستمس زیر
 یبو تصو یبررس
 یهاطرح ییراتتغ
 یلیتفص

    

سامانه پروژه ایجاد 
 بیو تصو بررسی یریتمد
و  یلیتفص یهاطرح
 آنها یبعد ییراتتغ

 

 یریتسامانه مد
 ینظارت بر اجرا

توسعه و  یهاطرح
 عمران

     
سامانه پروژه ایجاد 

 ینظارت بر اجرا یریتمد
 توسعه و عمران یاهطرح
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 (شهرسازي و معماريمعاونت ) هاشناسنامه پروژه -1-3-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، ار در پروژههای همكدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

ن راه یوکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیهای کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژهسامانه اطالعاتی و 

مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  -

 شود.سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده میاز فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای 

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.دسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجیمستن

 بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود. -

عریف شده های توجه به مكانیزمای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

ری العات از سامانه دیگاست، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اط

)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه 

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا  تواندمی

ای بهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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 توسعه و عمران يهاطرح ياستاندارد محتوا ینتدوروژه پ -1-3-1-2-1

 توسعه و عمران يهاطرح ياستاندارد محتوا ینپروژه تدو

 معرفي پروژه

 یپروژه دستورالعمل ینا یخروج ، است.توسعه و عمران یهاطرح یاستاندارد محتوا ینتدوپروژه،  ینهدف از ا

 .یردتوسعه و عمران قرار گ یهاو اسناد طرح شرح خدمات، محتوا یهته یمبنا یدخواهد بود که با

ها توسعه و عمران را ملزم سازد که نقشه یهاطرح یهشود که مشاوران ته ینتدو یابه گونه یدالزامات با این

ای تحویل داده و عالوه بر آن ضوابط و مقررات  GISرا بر اساس استاندارد و الزامات تدوین شده به صورت 

 .یندنما یهارا اندیدهگرد ندیو کدب یینآنها تع یهاکه دامنه یقالم اطالعاتمرتبط را در قالب ا

ناد ای تدوین گردد که مشاور به استالزامات و دستورالعمل  مربوطه به گونه یدپروژه با یندر ا یگرعبارت د به

ه ها، آستانتراکم ها،یقطعات، کاربر ها،یبندهای توسعه و عمران، اعم از منطقهآن بتواند کل محتوای طرح

ارائه دهد که قابل ذخیره کردن در بانك اطالعاتی  یارا به گونه یره،ضوابط و مقررات مربوطه و غ ها،یرتمغا

 باشد.« توسعه و عمران یطرح ها یبو تصو بررسی یریتسامانه مد»

 یو معمار یمعاونت شهرساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 توسعه و عمران يطرح ها یبو تصو بررسي یریتسامانه مد یسيپروژه بازنو -1-3-1-2-2

 توسعه و عمران يطرح ها یبو تصو بررسي یریتسامانه مد یسيپروژه بازنو

 معرفي پروژه

 نیتوسعه و عمران، است. در ا یطرح ها یبو تصو بررسی یریتسامانه مد یسیوپروژه، بازن ینهدف از ا

نامه باتوجه به شناس )سامانه وضع موجود( توسعه و عمران یهاطرح یبو تصو بررسی یریتپروژه، سامانه مد

 جایگزین و شودیم یسی، بازنو«توسعه و عمران یهاطرح یبو تصو بررسی یریتمد»مطلوب سامانه  یتوضع

 مانه موجود خواهد شد.سا

 یتوضع شده در شناسنامه یفو تبادل اطالعات تعر هایتموجود، قابل یتسامانه وضع ینكهواقع باتوجه به ا در

سامانه  ینرا ندارد، الزم است ا« توسعه و عمران یهاطرح یبو تصو بررسی یریتمد»مطلوب سامانه 

 وجود گردد.م یتسامانه وضع یگزینجا یدشود و سامانه جد یسیبازنو

مطلوب  سامانه  یتشده در شناسنامه وضع یفو تبادل اطالعات تعر هایتقابل یتمام ید،سامانه جد در

ا بر هشود )از جمله نقشه یاتیو عمل ییاجرا یدبا« توسعه و عمران یهاطرح یبو تصو بررسی یریتمد»

در قالب  تبطو مقررات مر ای و همچنین ضوابط GISاساس استاندارد و الزامات تدوین شده به صورت 

 قابل ثبت باشند(. اندیدهگرد یو کدبند یینآنها تع یهاکه دامنه یاقالم اطالعات

به  دیسامانه با ینا یساز یادهمطلوب سامانه اشاره شده است، پ یتواقع همانطور که در شناسنامه وضع در

قطعات،  ها،یبنداز منطقه توسعه و عمران اعم یهاطرح یباشد که امكان ثبت تمامی محتوا ینحو

ساختارمند در سامانه  رتبه صو یره،ضوابط و مقررات مربوطه و غ ها،یرتها، آستانه مغاتراکم ها،یکاربر

 برداری باشد.پذیر بوده و از طریق سامانه قابل بهرهامكان

رح زمان افق ط های توسعه و عمران به منظور پایش پایان)مانیتورینگ( طرح باید امكان پایش همچنین

 یك شهر و زمان تهیه طرح جدید، در این سامانه پیاده گردد.

 یو معمار یمعاونت شهرساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 توسعه و عمران توسط مشاوران یاهطرح یساختارمند محتوا یهالزامات الزم به منظور ارا ینپروژه تدو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 Webهای تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزم -

GIS .دریافت کند 

الزام استفاده از سیستم مدیریت « های کلیدیاستانداردسازی موجودیت»پس از انجام پروژه  -

 های کلیدی، برای این سامانه بررسی شود.ودیتموج
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يو شهرساز یيربنایمصوبات كارگروه امور ز تیریمد ستميرسیز جادیپروژه ا -1-3-1-2-3

 يو شهرساز یيربنایمصوبات كارگروه امور ز تیریمد ستميرسیز جادیاپروژه 

 معرفي پروژه

روه امور مصوبات کارگ تیریمد ستمیسریزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

توسعه  یهاطرح یبو تصو بررسی یریتمدهای سامانه )به عنوان یكی از زیرسیستمی و شهرساز ییربنایز

 ( است.و عمران

امور  مصوبات کارگروه تیریمد ستمیرسیز»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 ر این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.باید د ،«یو شهرساز ییربنایز

 یو معمار یمعاونت شهرساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 توسعه و عمران یطرح ها یبو تصو بررسی یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

  - رایيالزامات اج
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 و توسعه استان يزیربرنامه يمصوبات شورا تیریمد ستميس ریز جادیا پروژه -1-3-1-2-4

 و توسعه استان يزیربرنامه يمصوبات شورا تیریمد ستميس ریز جادیاپروژه 

 معرفي پروژه

 یرامصوبات شو تیریمد ستمیس ریزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 یهاطرح یبو تصو بررسی یریتمدهای سامانه )به عنوان یكی از زیرسیستم و توسعه استان یزیربرنامه

 ( است.توسعه و عمران

 یمصوبات شورا تیریمد ستمیس ریز»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 .باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود ،«و توسعه استان یزیربرنامه

 یو معمار یمعاونت شهرساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 توسعه و عمران یطرح ها یبو تصو بررسی یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

فاتر و د يعال يشورا يفن يهاتهيكم يهاصورت جلسه تیریمد ستميس ریز جادیا پروژه -1-3-1-2-5

 ربطیذ يتخصص

و دفاتر  يعال يشورا يفن يهاتهيكم يهاصورت جلسه تیریمد ستميس ریز جادیاپروژه 

 ربطیذ يتخصص

 معرفي پروژه

 یاههصورت جلس تیریمد ستمیس ریزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 یریتدمهای سامانه )به عنوان یكی از زیرسیستم ربطیذ یو دفاتر تخصص یعال یشورا یفن یهاتهیکم

 ( است.توسعه و عمران یهاطرح یبو تصو بررسی

 یهاصورت جلسه تیریمد ستمیس ریز»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود. ،«ربطیذ یصو دفاتر تخص یعال یشورا یفن یهاتهیکم

 یو معمار یمعاونت شهرساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 توسعه و عمران یطرح ها یبو تصو بررسی یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو هاي پيش نيازپروژه

 - يازهاي هم نپروژه

 - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يو معمار يشهرساز يعال يمصوبات شورا تیریمد ستميس ریز جادیا پروژه -1-3-1-2-6

 يو معمار يشهرساز يعال يمصوبات شورا تیریمد ستميس ریز جادیاپروژه 

 معرفي پروژه

 یعال یارمصوبات شو تیریمد ستمیس ریزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

وسعه ت یهاطرح یبو تصو بررسی یریتمدهای سامانه )به عنوان یكی از زیرسیستم یو معمار یشهرساز

 ( است.و عمران

 یعال یمصوبات شورا تیریمد ستمیس ریز»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 ود.باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی ش ،«یو معمار یشهرساز

 یو معمار یمعاونت شهرساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 توسعه و عمران یطرح ها یبو تصو بررسی یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 توسعه و عمران يهاطرح تاليجید ويآرشبهبود سامانه  پروژه -1-3-1-2-7

 توسعه و عمران يهاطرح تاليجید ويبهبود سامانه آرشپروژه 

 معرفي پروژه

است، به طوری که این سامانه  توسعه و عمران یهاطرح تالیجید ویبهبود سامانه آرش ،هدف از این پروژه

 یجیتالد یوآرشت مطلوب زیرسیستم ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیتمامی قابلیت

 یاهطرح یبو تصو بررسی یریتمدهای سامانه )به عنوان یكی از زیرسیستم توسعه و عمران یهاطرح

ی که ها و تبادل اطالعات(، را دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و قابلیتتوسعه و عمران

 رتند از:باید به این سامانه افزوده شوند، عبا

  مربوط به  یهااطالعات گزارش»و « مصوب یهامربوط به طرح یهااطالعات نقشه»این سامانه باید

های )یكی از زیرسیستم توسعه و عمران یهاطرح بیو تصو یبررس ستمیس ریزرا از « مصوب یهاطرح

 (، دریافت کند.توسعه و عمران یهاطرح بیو تصو بررسی تیریمد سامانه

 یهااطالعات گزارش»و « مصوب یلیتفص یهامربوط به طرح یهااطالعات نقشه»ه باید این سامان 

و  یلیصتف یهاطرح رییتغ بیو تصو بررسی تیریمد سامانهرا از « مصوب یلیتفص یهامربوط طرح

 ، دریافت کند.آنها یبعد راتییتغ

 یو معمار یمعاونت شهرساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زم براي اجرازمان ال

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 توسعه و عمران یطرح ها یبو تصو بررسی یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو -
 آنها یبعد ییراتو تغ یلیتفص یهاطرح یبو تصو یبررس یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 آنها يبعد راتييو تغ يليتفص يهاطرح بیو تصو يبررس تیریامانه مدس جادیا پروژه -1-3-1-2-8

 آنها يبعد راتييو تغ يليتفص يهاطرح بیو تصو يبررس تیریسامانه مد جادیاپروژه 

 معرفي پروژه

 بیو تصو یبررس تیریسامانه مد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 است. ،«آنها یبعد راتییتغو  یلیتفص یهاطرح

 یلیفصت یهاطرح بیو تصو یبررس تیریمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود. ،«آنها یبعد راتییو تغ

 یو معمار یمعاونت شهرساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 توسعه و عمران یطرح ها یبو تصو بررسی یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 Webهای تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزم -

GIS .دریافت کند 

 یریتمد یستمالزام استفاده از س «یدیکل هاییتموجود یاستانداردساز»س از انجام پروژه پ -

 شود. یسامانه بررس ینا یبرا یدی،کل هاییتموجود
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 توسعه و عمران يهاطرح ينظارت بر اجرا تیریسامانه مد جادیا پروژه -1-3-1-2-9

 توسعه و عمران يهاطرح ينظارت بر اجرا تیریسامانه مد جادیاپروژه 

 معرفي پروژه

 یهارحط ینظارت بر اجرا تیریمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« توسعه و عمران

 یهاطرح ینظارت بر اجرا تیریمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 اجرایی و عملیاتی شود. باید در این پروژه« توسعه و عمران

 یو معمار یمعاونت شهرساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه

 توسعه و عمران یطرح ها یبو تصو بررسی یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو -

 آنها یبعد ییراتو تغ یلیتفص یهاطرح یبو تصو یبررس یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

های های مرتبط با بخشسازی و تبادل دادهسنجی راهكارهای یكپارچهپروژه مطالعات امكان -

 اییهای اجرریزی و کنترلی مسكن و ساختمان مابین وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهبرنامه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (شهرسازي و معماريمعاونت ) هاپروژهاولویت بندي  -1-3-1-3

، انجام شود. یو معمار یشهرسازمعاونت ها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

زایی ها اهمیت به سبندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتشناسنامه این پروژه

 یتقدم و تأخر فنمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولوارد. د

های ی. در جدول ترتیب اولویت پروژهالزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه

 ، ارائه شده است.یارو معم یشهرسازمعاونت 

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

 توسعه و عمران یهاطرح یاستاندارد محتوا ینپروژه تدو - 2

 توسعه و عمران یطرح ها یبو تصو بررسی یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو - 1

 هاآن یبعد ییراتو تغ یلیتفص یهاطرح یبو تصو یبررس یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 9

0 
 و دفاتر یعال یشورا یفن هاییتهکم یهاصورت جلسه یریتمد یستمس یرز جادیپروژه ا -

 یربطذ یتخصص

 یو معمار یشهرساز یعال یمصوبات شورا یریتمد یستمس یرز یجادپروژه ا -

1 
 توسعه و عمران یهاطرح یجیتالد یوپروژه بهبود سامانه آرش -

 و عمران توسعه یهاطرح ینظارت بر اجرا یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

1 
 یو شهرساز یربناییمصوبات کارگروه امور ز یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا -
 و توسعه استان یزیربرنامه یمصوبات شورا یریتمد یستمس یرز یجادپروژه ا -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (شهرسازي و معماريمعاونت برنامه گذار ) -1-3-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، روژهباتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پ 2در تدوین برنامه گذار

، ارائه شده یو معمار یشهرسازمعاونت دو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

رنامه گذار به نقشه راه و ب یر،جدول ز 22و  .2، 3، 8 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یالزم به ذکر است که برا است.

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیمعاونت برنامه ر

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

  ماه اول ماه 1 توسعه و عمران یهاطرح یاستاندارد محتوا ینپروژه تدو 2

1 
 یح هاطر یبو تصو سیبرر یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو

 توسعه و عمران
  ماه هفتم ماه 8

9 
 یهاطرح یبو تصو یبررس یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 آنها یبعد ییراتو تغ یلیتفص

  ماه دوازدهم ماه 8

0 
 هایتهیکم یهاصورت جلسه یریتمد یستمس یرز یجادپروژه ا
 یربطذ یو دفاتر تخصص یعال یشورا یفن

  ماه شانزدهم ماه 9

1 
 یعال یمصوبات شورا یریتمد یستمس یرز یجادپروژه ا
 یو معمار یشهرساز

  ماه شانزدهم ماه 9

  ماه بیستم ماه 9 توسعه و عمران یهاطرح یجیتالد یوپروژه بهبود سامانه آرش 1

7 
ه توسع یهاطرح ینظارت بر اجرا یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 و عمران

  ماه بیستم ماه 1

های ایجاد شده در سال اول به سامانه ال سامانهپروژه اتص 8
Web GIS 

  پانزدهمماه  ماه 0

3 
برداشت برای هر موجودیت مكانی »پروژه تدوین دستورالعمل 

 9«های موجودسازی نقشهو آماده
  پانزدهمماه  ماه 1

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

22 
های پایه مورد نیاز که های پایه و دادهپروژه دریافت نقشه

باشد و ذخیره آن وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی
 Web GISدر 

- 
شروع از ماه 

 بیستم
 

  

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یمتول 9
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (شهرسازی و معماری)معاونت های اطالعاتی معماری مطلوب سامانه -1-3-2

 منظور شناسنامه ینشده است. بد ارائه ،یو معمار یشهرسازمعاونت  یاطالعات یهاسامانه طلوبم یمعمار قسمت یندر ا

 گردد.می هارائ ،یاطالعات یهاهر کدام از سامانه

 

 (شهرسازي و معماريمعاونت ) هاي اطالعاتيشناسنامه سامانه -1-3-2-1

 و یشهرسازمعاونت یت مطلوب برای های اطالعاتی تعیین شده در وضعدر این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

 هسامان یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعال، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، یمعمار

 باشد.ها، میو نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه

تصویب شوراي هاي توسعه و عمران )با مرجع مدیریت بررسي و تصویب طرح سامانه -1-3-2-1-1

 (عالي و شوراي برنامه ریزي استان

 هاي توسعه و عمرانمدیریت بررسي و تصویب طرحسامانه 

 شرح سامانه

های توسعه و عمران مورد و تصویب طرح بررسیها و اطالعات مربوط به این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 باشد:ذیل میهای گیرد و شامل زیر سیستماستفاده قرار می

: این زیر سیستم به منظور مدیریت کلیه فرایندها، هاي توسعه و عمرانزیر سيستم بررسي و تصویب طرح

های توسعه و عمران که مرجع تصویب آنها شورای عالی ها و اطالعات مربوط به امور بررسی و تصویب طرحفعالیت

، ایتوسعه و عمران )جامع( ناحیه هایطرح، ایکالبدی منطقههای طرح، طرح کالبدی ملیشامل شهرسازی و معماری است )

های توسعه ( و همچنین طرحو ... های ویژهطرح، های شهرهای جدیدطرح، های جامع شهرطرح، های مجموعه شهریطرح

های طرح، های مسكونیهای شهرکطرحو عمران که مرجع تصویب آنها شورای برنامه ریزی و توسعه استان است )

(، و... یحیرتف یستی،تور صنعتی، یربا عملكرد خاص نظ) هاشهرک یرطرح سا، های روستاییساماندهی فضا و سكونتگاه

 گیرد.موارد مغایرت اساسی و ...(، مورد استفاده قرار می

قطعات،  ها،یدبناعم از منطقه)توسعه و عمران  یهاطرح یامكان ثبت تمامی محتواای باشد که این زیرسیستم باید به گونه

انه در سام و کد گذاری شده ساختارمند رتبه صو یره(،ضوابط و مقررات مربوطه و غ ها،یرتها، آستانه مغاتراکم ها،یکاربر

 های توسعه و عمران )ماننددر واقع هرکدام از اجزای طرح برداری باشد.پذیر بوده و از طریق سامانه قابل بهرهامكان

(، باید به صورت اقالم و ضوابط و مقررات مربوطه ها ویرتها، آستانه مغاتراکم ها،ی، کاربرقطعات ها،یبندمنطقه

 اند، در این زیرسیستم ثبت و به روز رسانی شوند.های آنها تعیین و کدبندی گردیدههای اطالعاتی که دامنهموجودیت

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند از:قابلیت
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاي توسعه و عمرانمدیریت بررسي و تصویب طرحسامانه 

انه ها، آستتراکم ها،یقطعات، کاربر ها،یبندمنطقه )مانندهای توسعه و عمران جزای طرحمدیریت ثبت محتوا و ا -

های آنها تعیین و های اطالعاتی که دامنه(، به صورت اقالم و موجودیتضوابط و مقررات مربوطه ها ویرتمغا

 اندکدبندی گردیده

و توسعه استان،  یزیبرنامه ر یشورا ی،و شهرساز یربناییها به کارگروه امور زارجاع هر کدام از طرح یریتمد -

 یعال یشورا و یفن یهایتهکم یربط،ذ یدفاتر تخصص یران،ا یو معمار یشهرساز یعال یشورا یرخانهدب

 یرانا یو معمار یشهرساز

 یو شهرساز یربناییکارگروه امور زریزی بررسی طرح در زمانبندی و برنامه -

 ریزی و توسعه استانرح در شورای برنامهندی و برنامه ریزی بررسی طزمانب -

 ریزی بررسی طرح در دفاتر تخصصی ذیربطزمانبندی و برنامه -

 های فنی شورای عالی شهرسازی و معماریریزی بررسی طرح در کمیتهزمانبندی و برنامه -

 ریزی بررسی طرح در شورای عالی شهرسازی و معماریزمانبندی و برنامه -

 یهانقشه ،یبانپشت یهاهای وضع موجود، نقشهنقشههای توسعه و عمران )ه طرحمدیریت مستندات مربوط ب -

ر اوراق و سای ضوابط و مقررات اجرایی طرح ،و استنتاج یلشناخت، تحلهای گزاش ،وضع مطلوب یبرا یشنهادیپ

 و جداول پیوست(

 مدیریت اطالعات مصوبات مربوط به هر طرح -

 از مراحل یكدر هر برای هر طرح شده  نهادیشو اصالحات پ ییراتاعمال تغ یریتمد -

 یربطذ یو نهادها ییاجرا یهاابالغ طرح به دستگاه مدیریت -

های توسعه و عمران به منظور پایش پایان زمان افق طرح یك شهر و زمان امكان پایش )مانیتورینگ( طرح -

 تهیه طرح جدید

اطالعات  ریتیبه منظور مد یستمس یرز ینا :يو شهرساز یربنایيكارگروه امور ززیر سيستم مدیریت مصوبات 

اصلی  هایقابلیت .گیردیمورد استفاده قرار م یو شهرساز یربناییامور ز کارگروه یهامربوط به مصوبات و صورت جلسه

 این زیرسیستم عبارت است از: 

 های کارگروه امور زیربنایی و شهرسازیثبت شناسنامه مصوبات و صورت جلسه -

 های کارگروه امور زیربنایی و شهرسازیهای مصوبات و صورت جلسهستثبت متن و پیو -

اطالعات  یریتبه منظور مد یستمس یرز ینا: ریزي و توسعه استانزیر سيستم مدیریت مصوبات شوراي برنامه

ورد توسعه و عمران( م یها )درباره طرح هاو توسعه استان یزیبرنامه ر یشورا یهامربوط به مصوبات و صورت جلسه

 های اصلی این زیرسیستم عبارت است از: قابلیت .گیردیاستفاده قرار م

ه و توسع یها )درباره طرح هاو توسعه استان یزیبرنامه ر یشوراهای ثبت شناسنامه مصوبات و صورت جلسه -

 عمران(
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاي توسعه و عمرانمدیریت بررسي و تصویب طرحسامانه 

 یه طرح هاها )دربارو توسعه استان یزیبرنامه ر یشوراهای های مصوبات و صورت جلسهثبت متن و پیوست -

 توسعه و عمران(

این زیر  :فني شوراي عالي و دفاتر تخصصي ذیربطهاي كميته يهاصورت جلسهزیر سيستم مدیریت 

عالی و  های فنی شورایهای کمیتهها و اطالعات مربوط به ثبت صورت جلسهسیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 های اصلی این زیرسیستم عبارت است از: یرد. قابلیتگدفاتر تخصصی ذیربط مورد استفاده قرار می

 یربطذ یو دفاتر تخصص یعال یشورا یفن هاییتهکمهای ثبت شناسنامه صورت جلسه -

 یربطذ یو دفاتر تخصص یعال یشورا یفن هاییتهکمهای های صورت جلسهثبت متن و پیوست -

 : این زیر سیستم به منظور مدیریتنایرا زیر سيستم مدیریت مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري

های شورای عالی شهرسازی و معماری مورد استفاده ها و اطالعات مربوط به ثبت مصوبات و صورت جلسهفرایندها، فعالیت

 های اصلی این زیرسیستم عبارت است از: گیرد. قابلیتقرار می

 یعمارو م یشهرساز یعال یشوراهای ثبت شناسنامه مصوبات و صورت جلسه -

 یو معمار یشهرساز یعال یشوراهای های مصوبات و صورت جلسهثبت متن و پیوست -

 ثبت اطالعات ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری -

: این زیر سیستم به منظور مدیریت آرشیو اطالعات مربوط هاي توسعه و عمرانآرشيو دیجيتال طرح زیر سيستم

 یهاهای وضع موجود، نقشهنقشههای توسعه و عمران تصویب شده )شامل ی مربوط به طرحهاهای و نقشهبه گزارش

و  رحضوابط و مقررات اجرایی ط ،و استنتاج یلشناخت، تحلهای گزاش ،وضع مطلوب یبرا یشنهادیپ یهانقشه ،یبانپشت

ن زیر های ایها از دیگر قابلیتا و گزارشهگیرد. جستجو و مشاهده نقشهسایر اوراق و جداول پیوست( مورد استفاده قرار می

 باشد.سیستم می

الزم به ذکر است که در هر مرحله از فرایندهای پوشش داده شده توسط این سامانه، هر وقت به ثبت و ویرایش اطالعات 
، جهت "ستاد وزارت راه و شهرسازی GIS Web Central"اطالعات مكانی، از سامانه  2مكانی نیاز باشد، سرویس نقشه

 شود.های توسعه و عمران، فراخوانی میثبت و ویرایش اطالعات مكانی طرح

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P9.2.2 (اناست یزیبرنامه ر یو شورا یعال یشورا یبتوسعه و عمران )با مرجع تصو یهاطرح تصویب 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
و  یبررس
 یبتصو
 یهاطرح

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.2.2D29 - توسعه و عمران یهاطرح یااطالعات شناسنامه 

P9.2.2D1 - یو شهرساز یربناییکارگروه امور زطرح در  یبررس یاطالعات زمانبند 

                                                 
2 Map Service 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاي توسعه و عمرانمدیریت بررسي و تصویب طرحسامانه 

توسعه و 
 عمران

P9.2.2D2 - و توسعه استان یزیبرنامه ر یارطرح در شو یبررس یاطالعات زمانبند 

P9.2.2D3 
 یصو دفاتر تخص یعال یشورا یفن یتهطرح در کم یبررس یاطالعات زمانبند -
 یربطذ

P9.2.2D4 - یعال یطرح در شورا یبررس یاطالعات زمانبند 

P9.2.2D5 
 ازیو اصالحات موردن ییراتشده و تغ یهته یهاطرح یبررس یجاطالعات نتا -
 هر طرح یبو تصو ییدتأ یبرا

P9.2.2D6 - هر طرح یبررس یتاطالعات وضع 

P9.2.2D7 - شده یبتوسعه و عمران تصو یهااطالعات طرح 

P9.2.2D8 - توسعه و عمران مصوبی هامربوط به طرح یهااطالعات نقشه 

P9.2.2D9 - توسعه و عمران مصوب یهامربوط به طرح یهااطالعات گزارش 

P9.2.2D10 - یربطذ یو نهادها ییاجرا یهاتگاهاطالعات ابالغ طرح به دس 

P9.2.2D11 
شورای عالی درباره مغایرت اطالعات - شورای برنامه ریزی و  صوبات  های م

 تفصیلی هایاساسی طرح

P9.2.2D12 - یدجد یجامع مصوب شهرها اطالعات طرح 

 
 

 یستمس یرز
 یریتمد

مصوبات 
کارگروه امور 

و  یربناییز
 یشهرساز

 

 وان گروه دادهعن کد گروه داده

P9.2.2D13 - یو شهرساز یربناییکارگروه امور زای مصوبات اطالعات شناسنامه 
P9.2.2D14 - یو شهرساز یربناییکارگروه امور زی هاورت جلسهاطالعات مصوبات و ص 

P9.2.2D15 - شه صوباطالعات نق ست م شات، اوراق و جداول پیو کارگروه امور  اتها، گزار
 یازو شهرس یربناییز

 
 

 یستمس یرز
 یریتمد

مصوبات 
 یشورا
و  یزیربرنامه

 توسعه استان

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده
P9.2.2D16 - ای مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استاناطالعات شناسنامه 

P9.2.2D17 - ی شورای برنامه ریزی و توسعه استانهاورت جلسهاطالعات مصوبات و ص 
P9.2.2D18 - ها، گزارشات، اوراق و جداول پیوست مصوب شورای استاناطالعات نقشه 

 
 

 یستمس یرز
 یریتمد

صورت 
 یهاجلسه
 هاییتهکم
 یشورا یفن
و دفاتر  یعال

 یتخصص
 یربطذ

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.2.2D19 
کمیته فنی شورای عالی و دفاتر ی هاصورت جلسهای اطالعات شناسنامه -

 ذیربطتخصصی 

P9.2.2D20 - ی کمیته فنی شورای عالی و دفاتر تخصصی ذیربطهاورت جلسهاطالعات ص 

P9.2.2D21 
ی هاصــورت جلســهها، گزارشــات، اوراق و جداول پیوســت اطالعات نقشــه -

 کمیته فنی شورای عالی و دفاتر تخصصی ذیربط
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاي توسعه و عمرانمدیریت بررسي و تصویب طرحسامانه 

 یستمس یرز
 یریتمد

مصوبات 
 یعال یشورا
و  یشهرساز
 انایر یمعمار

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده
P9.2.2D22 - ای مصوبات شورای عالیاطالعات شناسنامه 

P9.2.2D23 - ی شورای عالیهاورت جلسهاطالعات مصوبات و ص 

P9.2.2D24 - ها، گزارشات، اوراق و جداول پیوست مصوب شورای عالیاطالعات نقشه 

 
 

زیر سیستم 
آرشیو دیجیتال 

های طرح
و  توسعه
 عمران

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.2.2D26 - هر طرح یوآرش ایاطالعات شناسنامه 

P9.2.2D27 - توسعه و عمران آرشیو شده یهامربوط به طرح یهااطالعات نقشه 
P9.2.2D28 - آرشیو شده ی توسعه و عمرانهامربوط به طرح یهااطالعات گزارش 

 

 
 

هاي گروه داده

 سامانهورودي به 

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه عنوان گروه داده زیرسيستم

 یستمس یرز
و  یبررس
 یبتصو
 یهاطرح

توسعه و 
 عمران

)شماره قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران  اطالعات -
شروع  یخطرح، تار یهقرارداد، مشاور ته یخقرارداد، تار
 ارفرما قرارداد(، کشده یهته یطرح ها یلتحو یخقرارداد، تار

 هاسامانه مدیریت پروژه

کارگروه امور  یهااطالعات مصوبات و صورت جلسه -
 یو شهرساز یربناییز
 یوستها، گزارشات، اوراق و جداول پاطالعات نقشه -

 یو شهرساز یربناییکارگروه امور زات مصوب

 نایییربمصوبات کارگروه امور ز یریتمد یستمس یرز
 یو شهرساز

برنامه  یشورا یهاطالعات مصوبات و صورت جلسها -
 و توسعه استان یزیر
 یوستها، گزارشات، اوراق و جداول پاطالعات نقشه -

 استان یمصوب شورا

و  زییربرنامه یمصوبات شورا یریتمد یستمس یرز
 توسعه استان

 یوراش یفن یتهکم یهااطالعات مصوبات و صورت جلسه -
 ربطیذ یو دفاتر تخصص یعال
 یوستها، گزارشات، اوراق و جداول پاطالعات نقشه -

 یربطذ یو دفاتر تخصص یعال یشورا یفن یتهمصوب کم

 ایهیتهکم یهاصورت جلسه یریتمد یستمس یرز
 یربطذ یو دفاتر تخصص یعال یشورا یفن

 یعال یشورا یهااطالعات مصوبات و صورت جلسه -
 یوستجداول پ ها، گزارشات، اوراق واطالعات نقشه -

 یعال یمصوب شورا

 یسازشهر یعال یمصوبات شورا یریتمد یستمس یرز
 یرانا یو معمار

 یهاطرح یشده در اجرا ییشناسا هاییرتاطالعات مغا -
 توسعه و عمران

 یهاشده در طرح ییشناسا یاساس هاییرتاطالعات مغا -
 یلیتفص

توسعه و  یهاطرح ینظارت بر اجرا یریتسامانه مد
 عمران

 بنیاد مسكن انقالب اسالمی های هادی روستاطرح اطالعات -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاي توسعه و عمرانمدیریت بررسي و تصویب طرحسامانه 

 مصوب یلیتفص یهامربوط به طرح یهااطالعات نقشه -
 مصوب یلیتفص یهامربوط طرح یهااطالعات گزارش -

ای هتصویب تغییر طرح بررسی وسامانه مدیریت 
و تغییرات بعدی آنها: زیر سیستم بررسی و  تفصیلی
 های تفصیلیحتصویب طر

 های شورای عالیمصوبات سایر دستگاه اطالعات -
های عضو شورای عالی شهرسازی و سایر دستگاه
 معماری

 یستمس یرز
 یریتمد

مصوبات 
کارگروه امور 

و  یربناییز
 یشهرساز

 توسعه و عمران یهاطرح یااطالعات شناسنامه -
 یییربناکارگروه امور زطرح در  یبررس یاطالعات زمانبند -

 یو شهرساز

 توسعه و یهاطرح یبو تصو یبررس یستمس یرز
 عمران

 یستمس یرز
 یریتمد

مصوبات 
 یشورا
و  یزیربرنامه

 توسعه استان

 توسعه و عمران یهاطرح یااطالعات شناسنامه -
 یزیبرنامه ر یارطرح در شو یبررس یاطالعات زمانبند -

 و توسعه استان

 توسعه و یهاحطر یبو تصو یبررس یستمس یرز
 عمران

 یستمس یرز
 یریتمد

صورت 
 یهاجلسه
 هاییتهکم
 یشورا یفن
و دفاتر  یعال

 یتخصص
 یربطذ

 توسعه و عمران یهاطرح یااطالعات شناسنامه -
 یشورا یفن یتهطرح در کم یبررس یاطالعات زمانبند -
 یربطذ یو دفاتر تخصص یعال

 توسعه و یهاطرح یبو تصو یبررس یستمس یرز
 مرانع

 یستمس یرز
 یریتمد

مصوبات 
 یعال یشورا
و  یشهرساز
 یرانا یمعمار

 توسعه و عمران یهاطرح یااطالعات شناسنامه -
 یعال یطرح در شورا یبررس یاطالعات زمانبند -

 توسعه و یهاطرح یبو تصو یبررس یستمس یرز
 عمران

زیر سیستم 
آرشیو دیجیتال 

های طرح
توسعه و 
 عمران

 توسعه و عمران یهاطرح یاشناسنامهاطالعات  -
 مصوب یهامربوط به طرح یهااطالعات نقشه -
 مصوب یهامربوط به طرح یهااطالعات گزارش -

ستمس زیر س ی صو یبرر سعه و یهاطرح یبو ت  تو
 عمران

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه
 یلیتفص یهاطرح یااطالعات شناسنامه -
 مصوب یلیتفص یهامربوط به طرح یهااطالعات نقشه -
 مصوب یلیتفص یهامربوط طرح یهااطالعات گزارش -

ای هتصــویب تغییر طرح بررســی وســامانه مدیریت 
صیلی ستمس یرزو تغییرات بعدی آنها:  تف  یریتدم ی
 یلیتفص یهاطرح یبو تصو یبررس

۱۵۱



 

 

ه: 
ح
صف

15
2

 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاي توسعه و عمرانمدیریت بررسي و تصویب طرحسامانه 

 یهامصوب طرح ییراتمربوط به تغ یهااطالعات نقشه -
 یلیتفص
مصوب  ییراتمربوط به تغ یهاعات گزارشاطال -
 یلیتفص یهاطرح

ای هتصــویب تغییر طرح بررســی وســامانه مدیریت 
صیلی ستمس یرزو تغییرات بعدی آنها:  تف  یریتدم ی
 یلیتفص یهاطرح ییراتتغ یبو تصو یبررس

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

 بیوصت و يسررب تیریدم هناماس
نارمع و هعسوت ياه حرط

یمالسا بالقنا نكسم داینب

 یاه حرط تاعالطا -
اتسور یداه

 یاروش یاه هاگتسد ریاس
یرامعم و یزاسرهش یلاع

 ریاس تابوصم تاعالطا
 یاروش روضع یاه هاگتسد

یلاع

بوصم یلیصفت یاه حرط هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
بوصم یلیصفت یاه حرط طوبرم یاه شرازگ تاعالطا -

 طسوت هدش شرازگ( عماج حرط اب یلیصفت  حرط یساسا یاه تریاغم تاعالطا -
 )یلیصفت یاه حرط نویسیمک

یلیصفت یاه حرط بوصم تارییغت تاعالطا -
یلیصفت یاه حرط بوصم تارییغت هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
یلیصفت یاه حرط بوصم تارییغت هب طوبرم یاه شرازگ تاعالطا -

 رواشم ،دادرارق خیرات ،دادرارق هرامش( نارمع و هعسوت حرط هیهت دادرارق تاعالطا -
)دادرارق امرفراک ،هدش هیهت یاه حرط لیوحت خیرات ،دادرارق عورش خیرات ،حرط هیهت

یلیصفت یاه حرط رد هدش ییاسانش یساسا یاه تریاغم تاعالطا -

نارمع و هعسوت یاه حرط یا همانسانش تاعالطا -
یزاسرهش و ییانبریز روما هورگراک رد حرط یسررب یدنبنامز تاعالطا -
ناتسا هعسوت و یزیر همانرب یراوش رد حرط یسررب یدنبنامز تاعالطا -

طبریذ یصصخت رتافد و یلاع یاروش ینف هتیمک رد حرط یسررب یدنبنامز تاعالطا -
یلاع یاروش رد حرط یسررب یدنبنامز تاعالطا -

حرط ره بیوصت و دییأت یارب زایندروم تاحالصا و تارییغت و هدش هیهت یاه حرط یسررب جیاتن تاعالطا -
حرط ره یسررب تیعضو تاعالطا -

هدش بیوصت نارمع و هعسوت یاه حرط تاعالطا -
بوصم نارمع و هعسوت یاه حرط هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
بوصم نارمع و هعسوت یاه حرط هب طوبرم یاه شرازگ تاعالطا -

طبریذ یاهداهن و ییارجا یاه هاگتسد هب حرط غالبا تاعالطا -
یلیصفت  یاه حرط یساسا یاه تریاغم هرابرد یلاع یاروش و یزیر همانرب یاروش تابوصم تاعالطا -

دیدج یاهرهش بوصم عماج  حرط تاعالطا -
یزاسرهش و ییانبریز روما هورگراک تابوصم یا همانسانش تاعالطا -

یزاسرهش و ییانبریز روما هورگراک یاه هسلج تروص و تابوصم تاعالطا -
یزاسرهش و ییانبریز روما هورگراک تابوصم تسویپ لوادج و قاروا ،تاشرازگ ،اه هشقن تاعالطا -

ناتسا هعسوت و یزیر همانرب یاروش تابوصم یا همانسانش تاعالطا -
ناتسا هعسوت و یزیر همانرب یاروش یاه هسلج تروص و تابوصم تاعالطا -
ناتسا یاروش بوصم تسویپ لوادج و قاروا ،تاشرازگ ،اه هشقن تاعالطا -

طبریذ یصصخت رتافد و یلاع یاروش ینف هتیمک تابوصم یا همانسانش تاعالطا -
طبریذ یصصخت رتافد و یلاع یاروش ینف هتیمک یاه هسلج تروص و تابوصم تاعالطا -

طبریذ یصصخت رتافد و یلاع یاروش ینف هتیمک بوصم تسویپ لوادج و قاروا ،تاشرازگ ،اه هشقن تاعالطا -
یلاع یاروش تابوصم یا همانسانش تاعالطا -

یلاع یاروش یاه هسلج تروص و تابوصم تاعالطا -
یلاع یاروش بوصم تسویپ لوادج و قاروا ،تاشرازگ ،اه هشقن تاعالطا -

حرط ره ویشرآ یا همانسانش تاعالطا -
هدش ویشرآ نارمع و هعسوت یاه حرط هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
هدش ویشرآ نارمع و هعسوت یاه حرط هب طوبرم یاه شرازگ تاعالطا -

اه هژورپ تیریدم هناماس

 و هعسوت حرط هیهت دادرارق تاعالطا -
 ،دادرارق خیرات ،دادرارق هرامش( نارمع
 ،دادرارق عورش خیرات ،حرط هیهت رواشم
 ،هدش هیهت یاه حرط لیوحت خیرات

)دادرارق امرفراک

 بیوصت و يسررب تیریدم هناماس
اهنآ يدعب تارييغت و يليصفت ياه حرط

بوصم یلیصفت یاه حرط هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
بوصم یلیصفت یاه حرط طوبرم یاه شرازگ تاعالطا -

 هدش شرازگ( عماج حرط اب یلیصفت  حرط یساسا یاه تریاغم تاعالطا -
)یلیصفت یاه حرط نویسیمک طسوت

یلیصفت یاه حرط بوصم تارییغت تاعالطا -
یلیصفت یاه حرط بوصم تارییغت هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
یلیصفت یاه حرط بوصم تارییغت هب طوبرم یاه شرازگ تاعالطا -
 یاه حرط اب یلیصفت یاه حرط تارییغت یساسا یاه تریاغم تاعالطا -
 نویسیمک طسوت هدش شرازگ( بوصم عماج حرط و بوصم یلیصفت

)یلیصفت یاه حرط

هدش بیوصت نارمع و هعسوت یاه حرط تاعالطا -
 یاروش و یزیر همانرب یاروش تابوصم تاعالطا -
یلیصفت  یاه حرط یساسا یاه تریاغم هرابرد یلاع

 يارجا رب تراظن تیریدم هناماس
 یاه تریاغم تاعالطا -نارمع و هعسوت ياه حرط

 یارجا رد هدش ییاسانش
نارمع و هعسوت یاه حرط

 یساسا یاه تریاغم تاعالطا -
 یاه حرط رد هدش ییاسانش

یلیصفت

 و تبث روظنم هب هشقن سیورس
 حرط یناكم تاعالطا شیاریو

 نارمع و هعسوت یاه

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش

 و هعسوت یاه حرط تاعالطا -
بوصم نارمع
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يلي و تغييرات بعدي آنهاتفص يهاطرح یبصوتو بررسي سامانه مدیریت  -1-3-2-1-2

 آنها يبعد ييراتو تغ يليتفص يهاطرح یبو تصو بررسي یریتمدسامانه 

 شرح سامانه

یلی مورد های تفصها و اطالعات مربوط به امور تهیه، تصویب و تغییر طرحاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 باشد: های زیر میر سیستمگیرد و شامل زیاستفاده قرار می

ها عالیت: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فهاي تفصيليزیر سيستم مدیریت بررسي و تصویب طرح

ای هبافت و مرمت یبازساز ی،نوساز ی،بهساز یهاطرحهای تفصیلی، و اطالعات مربوط به امور بررسی و تصویب طرح

 های جدید در شهرهاسازی توسعههای آمادهطرح(، شهرها یلیتفص یهااز طرح ین قسمتبه عنوافرسوده و ناکارآمد شهری )

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند از:گیرد. قابلیتهای شهری، مورد استفاده قرار میو طراحی

انه ها، آستتراکم ها،یقطعات، کاربر ها،یبندمنطقه های توسعه و عمران )مانندمدیریت ثبت محتوا و اجزای طرح -

های آنها تعیین و های اطالعاتی که دامنه(، به صورت اقالم و موجودیتضوابط و مقررات مربوطه ها ویرتمغا

 اندکدبندی گردیده

 2مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی برگزاری جلسات کمیسیون طرح تفصیلی -

 های تخصصیزمانبندی و برنامه ریزی بررسی طرح در کمیته -

 های تفصیلیبرنامه ریزی بررسی طرح در کمیسیون طرحزمانبندی و  -

 یشنهادیپ یهانقشه یبان،پشت یهاهای وضع موجود، نقشهنقشههای تفصیلی )مدیریت مستندات مربوط به طرح -

و سایر اوراق و جداول  ضوابط و مقررات اجرایی طرح ،و استنتاج یلشناخت، تحلهای گزاش ،وضع مطلوب یبرا

 پیوست(

 مال تغییرات و اصالحات پیشنهاد شده برای طرح تفصیلیمدیریت اع -

 های تفصیلیهای کمیسیون طرحمدیریت اطالعات مصوبات و صورت جلسه -

 فصیلیت یربط و مدیریت اطالعات آرشیو طرحذ یو نهادها ییاجرا یهابه دستگاه تفصیلی ابالغ طرح مدیریت -

قطعات،  ،هایبنداعم از منطقه) ی تفصیلیهاطرح یامی محتواامكان ثبت تمای باشد که این زیرسیستم باید به گونه

مانه در سا و کد گذاری شده ساختارمند رتبه صو یره(،ضوابط و مقررات مربوطه و غ ها،یرتها، آستانه مغاتراکم ها،یکاربر

 ها،یبندمنطقه تفصیلی )مانند هایدر واقع هرکدام از اجزای طرح برداری باشد.پذیر بوده و از طریق سامانه قابل بهرهامكان

ی های اطالعات(، باید به صورت اقالم و موجودیتضوابط و مقررات مربوطه ها ویرتها، آستانه مغاتراکم ها،یقطعات، کاربر

 اند، در این زیرسیستم ثبت و به روز رسانی شوند.های آنها تعیین و کدبندی گردیدهکه دامنه

 

های معماری و طراحی شهری باید در این زیرسیستم ثبت گردد. مربوط به نتایج پروژه الزم به ذکر است که اطالعات

های ها صورت گیرد، ولی اطالعات نتایج و خروجیهای معماری و طراحی شهری باید در سامانه مدیریت پروژهمدیریت پروژه

 در این زیرسیستم ثبت گردد. بایدها این پروژه

                                                 
 ماری ایران( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و مع1کمیسیون موضوع ماده ) 2
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 آنها يبعد ييراتو تغ يليتفص يهاطرح یبو تصو بررسي یریتمدسامانه 

ریت فرایندها، : این زیر سیستم به منظور مدیهاي تفصيليتغييرات طرحصویب بررسي و تزیر سيستم مدیریت 

های یرد. قابلیتگ، مورد استفاده قرار مییلیتفص یهاطرح ییراتتغ یبو تصو یبررس یریتمدها و اطالعات مربوط به فعالیت

 اصلی این زیر سیستم عبارتند از: 

 یلیتفص یهادر طرح ییرتغ یهادرخواست یافتدر یریتمد -

 یلیتفص یهاطرح یسیوندر کم ییرتغ یهادرخواست یبررس یو زمانبند یزیبرنامه ر -

 درخواست شده ییراتدرباره تغ یلیتفص یهاطرح یسیوناطالعات مصوبات کم یریتمد -

 .یربطذ یو نهادها ییاجرا یهابه دستگاه یلیتفص یهامصوب طرح ییراتتغ ابالغ مدیریت -

مرحله از فرایندهای پوشش داده شده توسط این سامانه، هر وقت به ثبت و ویرایش اطالعات الزم به ذکر است که در هر 

، جهت "ستاد وزارت راه و شهرسازی GIS Web Central"اطالعات مكانی، از سامانه  2مكانی نیاز باشد، سرویس نقشه

 شود.های تفصیلی، فراخوانی میثبت و ویرایش اطالعات مكانی طرح

هاي فعاليت

 رتبط با سامانهم

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P9.2.3 آنها یبعد ییراتو تغ یلیتفص یهاطرح یبو تصو یبررس 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
 یریتمد
و  یبررس
 یبتصو
 یهاطرح
 یلیتفص

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.2.3D1 - یلیتفص یهاطرح یااطالعات شناسنامه 

P9.2.3D2 - یلیتفص یهاطرح یسیونطرح در کم یبررس یاطالعات زمانبند 

P9.2.3D3 - یلیمربوط به طرح تفص یهااطالعات نقشه 

P9.2.3D4 - یلیمربوط طرح تفص یهااطالعات گزارش 

P9.2.3D5 
 هر طرح یبو تصو ییدتأ یبرا یازو اصالحات موردن ییراتاطالعات تغ -
 یلیتفص

P9.2.3D6 - یلیتفص یهاطرح یسیونکم یهاصوبات و صورت جلسهاطالعات م 

P9.2.3D7 
 یسیونمصوبات کم یوستها، گزارشات، اوراق و جداول پاطالعات نقشه -
 یلیتفص یهاطرح

P9.2.3D8 - مصوب یلیتفص یهامربوط به طرح یهااطالعات نقشه 

P9.2.3D9 - مصوب یلیتفص یهامربوط طرح یهااطالعات گزارش 

P9.2.3D10 
فرسوده  یهاو مرمت بافت یبازساز ی،نوساز ی،بهساز یهاطرحاطالعات  -

 ی مصوبو ناکارآمد شهر

P9.2.3D11 - های تفصیلی مصوب شهرهای جدیدطرح اطالعات 

P9.2.3D12 
با طرح جامع )گزارش شده  یلیتفص طرح یاساس هاییرتاطالعات مغا -

 (یلیتفص یهاطرح یسیونتوسط کم

P9.2.3D13 - یربطذ یو نهادها ییاجرا یهابه دستگاه یلیاطالعات ابالغ طرح تفص 

                                                 
2 Map Service 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 آنها يبعد ييراتو تغ يليتفص يهاطرح یبو تصو بررسي یریتمدسامانه 

P9.2.3D14 - یلیهر طرح تفص یواطالعات شناسنامه آرش 

 
 

 یستمس زیر
 یریتمد
 ییراتتغ
 یهاطرح
 یلیتفص

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.2.3D15 - های تفصیلیتغییرات مصوب طرح اطالعات 
P9.2.3D16 - یلیتفص یهاطرح تغییرات مصوب مربوط به یهانقشه اطالعات 

P9.2.3D17 - یلیتفص یهاطرح به تغییرات مصوب مربوط یهااطالعات گزارش 

P9.2.3D18 
رباره یلی دتفص یهاطرح یسیونکم یهااطالعات مصوبات و صورت جلسه -

 تغییرات درخواست شده

P9.2.3D19 

های های تفصــیلی با طرحرحهای اســاســی تغییرات طمغایرت اطالعات -
 یســیون)گزارش شــده توســط کمتفصــیلی مصــوب و طرح جامع مصــوب 

 (یلیتفص یهاطرح
 

 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه عنوان گروه داده زیرسيستم

 یستمس یرز
 یریتمد
و  یبررس
 یبتصو
 یهاطرح
 یلیتفص

 های تفصیلیصوب طرحتغییرات م اطالعات -
 تغییرات مصوب مربوط به یهااطالعات نقشه -
 یلیتفص یهاطرح
 به تغییرات مصوب مربوط یهااطالعات گزارش -
 یلیتفص یهاطرح

ستمس یرز س یریتمد ی صو یبرر  یهارحط ییراتتغ یبو ت
 یلیتفص

 شده یبتوسعه و عمران تصو یهااطالعات طرح -
ــو ــی و تص ــامانه مدیریت بررس ــعه و یب طرحس های توس

ستمس زیر عمران: س ی صو یبرر سعه و یهاطرح یبو ت  تو
 عمران

)شماره قرارداد، قرارداد تهیه طرح تفصیلی  اطالعات -
شروع قرارداد،  یخطرح، تار یهقرارداد، مشاور ته یختار
 ، کارفرما قرارداد(شده یهته یطرح ها یلتحو یختار
ی و طراحی شهری های معمارقرارداد پروژه اطالعات -

 یخطرح، تار یهقرارداد، مشاور ته یخ)شماره قرارداد، تار
، شده یهته یطرح ها یلتحو یخشروع قرارداد، تار
 کارفرما قرارداد(

 هاسامانه مدیریت پروژه

 یو شـورا یزیبرنامه ر یاطالعات مصـوبات شـورا -
 یلیتفص یهاطرح یاساس هاییرتدرباره مغا یعال

ــامانه مدیریت ــویب طرح س ــی و تص ــعه و بررس های توس
صویب طرح سی و ت ستم برر سی سعه و عمران: زیر  های تو

 عمران

عات - ـــده برای طرح اطال یه ش های تفصـــیلی ته
 شهرهای جدید

 شرکت عمران شهرهای جدید

ساز یهاطرحاطالعات  - ساز ی،به ساز ی،نو و  یباز
 تهیه شده یفرسوده و ناکارآمد شهر یهامرمت بافت

 کت عمران و بهسازی شهری ایرانشر

 یستمس زیر
 یریتمد
 ییراتتغ

 یلیتفص یهامربوط به طرح یهااطالعات نقشه -
 مصوب

 یلیتفص یهاطرح یبو تصو یبررس یریتمد یستمس یرز
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 آنها يبعد ييراتو تغ يليتفص يهاطرح یبو تصو بررسي یریتمدسامانه 

 یهاطرح
 یلیتفص

 یلیتفص یهامربوط طرح یهااطالعات گزارش -
 مصوب

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

 بیوصت و يسررب تیریدم هناماس
نارمع و هعسوت ياه حرط

بوصم یلیصفت یاه حرط هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
بوصم یلیصفت یاه حرط طوبرم یاه شرازگ تاعالطا -

یلیصفت یاه حرط بوصم تارییغت تاعالطا -
یلیصفت یاه حرط بوصم تارییغت هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
یلیصفت یاه حرط بوصم تارییغت هب طوبرم یاه شرازگ تاعالطا -
 یاه حرط اب یلیصفت یاه حرط تارییغت یساسا یاه تریاغم تاعالطا -
 نویسیمک طسوت هدش شرازگ( بوصم عماج حرط و بوصم یلیصفت

)یلیصفت یاه حرط

هدش بیوصت نارمع و هعسوت یاه حرط تاعالطا -
 هرابرد یلاع یاروش و یزیر همانرب یاروش تابوصم تاعالطا -

یلیصفت  یاه حرط یساسا یاه تریاغم

یلیصفت یاه حرط یا همانسانش تاعالطا -
یلیصفت یاه حرط نویسیمک رد حرط یسررب یدنبنامز تاعالطا -

یلیصفت حرط هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
یلیصفت حرط طوبرم یاه شرازگ تاعالطا -

یلیصفت حرط ره بیوصت و دییأت یارب زایندروم تاحالصا و تارییغت تاعالطا -
یلیصفت یاه حرط نویسیمک یاه هسلج تروص و تابوصم تاعالطا -

یلیصفت یاه حرط نویسیمک تابوصم تسویپ لوادج و قاروا ،تاشرازگ ،اه هشقن تاعالطا -
بوصم یلیصفت یاه حرط هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
بوصم یلیصفت یاه حرط طوبرم یاه شرازگ تاعالطا -

بوصم یرهش دمآراکان و هدوسرف یاه تفاب تمرم و یزاسزاب ،یزاسون ،یزاسهب یاه حرط تاعالطا -
دیدج یاهرهش بوصم یلیصفت یاه حرط تاعالطا -

)یلیصفت یاه حرط نویسیمک طسوت هدش شرازگ( عماج حرط اب یلیصفت  حرط یساسا یاه تریاغم تاعالطا -
طبریذ یاهداهن و ییارجا یاه هاگتسد هب یلیصفت حرط غالبا تاعالطا -

یلیصفت حرط ره ویشرآ همانسانش تاعالطا -
یلیصفت یاه حرط بوصم تارییغت تاعالطا -

یلیصفت یاه حرط بوصم تارییغت هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
یلیصفت یاه حرط بوصم تارییغت هب طوبرم یاه شرازگ تاعالطا -

هدش تساوخرد تارییغت هرابرد یلیصفت یاه حرط نویسیمک یاه هسلج تروص و تابوصم تاعالطا -
 شرازگ( بوصم عماج حرط و بوصم یلیصفت یاه حرط اب یلیصفت یاه حرط تارییغت یساسا یاه تریاغم تاعالطا -

)یلیصفت یاه حرط نویسیمک طسوت هدش

هدش بیوصت نارمع و هعسوت یاه حرط تاعالطا -
 هرابرد یلاع یاروش و یزیر همانرب یاروش تابوصم تاعالطا -

یلیصفت  یاه حرط یساسا یاه تریاغم
 خیرات ،دادرارق هرامش( یلیصفت حرط هیهت دادرارق تاعالطا -
 حرط لیوحت خیرات ،دادرارق عورش خیرات ،حرط هیهت رواشم ،دادرارق

)دادرارق امرفراک ،هدش هیهت یاه
 هرامش( یرهش یحارط و یرامعم یاه هژورپ دادرارق تاعالطا -
 ،دادرارق عورش خیرات ،حرط هیهت رواشم ،دادرارق خیرات ،دادرارق

)دادرارق امرفراک ،هدش هیهت یاه حرط لیوحت خیرات

 یزاسهب و نارمع تکرش
ناریا یرهش

 یاه حرط تاعالطا -
 یزاسزاب ،یزاسون ،یزاسهب
 هدوسرف یاه تفاب تمرم و
هدش هیهت یرهش دمآراکان و

 یاه حرط تاعالطا -
 یزاسزاب ،یزاسون ،یزاسهب
 هدوسرف یاه تفاب تمرم و
بوصم یرهش دمآراکان و

 یاهرهش نارمع تکرش
دیدج

 یاه حرط تاعالطا -
 یارب هدش هیهت یلیصفت

دیدج یاهرهش
 یاه حرط تاعالطا -
 بوصم یلیصفت
دیدج یاهرهش

 و تبث روظنم هب هشقن سیورس
 حرط یناكم تاعالطا شیاریو

یلیصفت یاه

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش

اه هژورپ تیریدم هناماس

 هرامش( یلیصفت حرط هیهت دادرارق تاعالطا -
 خیرات ،حرط هیهت رواشم ،دادرارق خیرات ،دادرارق
 هیهت یاه حرط لیوحت خیرات ،دادرارق عورش

)دادرارق امرفراک ،هدش
 یحارط و یرامعم یاه هژورپ دادرارق تاعالطا -
 رواشم ،دادرارق خیرات ،دادرارق هرامش( یرهش
 لیوحت خیرات ،دادرارق عورش خیرات ،حرط هیهت

)دادرارق امرفراک ،هدش هیهت یاه حرط

 بیوصت و يسررب تیریدم هناماس
اهنآ يدعب تارييغت و يليصفت ياه حرط
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاي توسعه و عمرانسامانه مدیریت نظارت بر اجراي طرح -1-3-2-1-3

 توسعه و عمران يهاطرح ينظارت بر اجرا یریتمدسامانه 

 شرح سامانه

های توسعه و ها و اطالعات مربوط به امور نظارت بر حسن اجرای طرحاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 گیرد.ه قرار میعمران مصوب، مورد استفاد

های توسعه و عمران باید در سه مرحله قابل انجام باشد. این سه مرحله عبارتند از: انطباق کنترل و نظارت بر اجرای طرح

ورت وسازهای صتفصیلی؛ و انطباق ساخت های ساختمانی صادر شده با طرحطرح تفصیلی با طرح جامع؛ انطباق پروانه

 نی. در واقع این سامانه باید قابلیت کنترل این سه مرحله را داشته باشد.های ساختماگرفته با پروانه

های توسعه و عمران و همچنین اطالعات مربوط به ساخت و سازهای شهری را دریافت این سامانه اطالعات مربوط به طرح

های توسعه و ر اجرای طرحهای مكانی، به نظارت بهای دادههای مختلف، از جمله تحلیلکرده و از طریق انجام تحلیل

 ییراتغت و تراکم ییراتتغکند. این سامانه همچنین باید امكان پایش های اساسی، کمك میعمران و شناسایی مغایرت

 ها را فراهم سازد.یکاربر

های حالزم به ذکر است که مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به بازرسی و بازدید میدانی به منظور نظارت بر اجرای طر

 شود.توسعه و عمران نیز توسط این سامانه، انجام می

های های اساسی طرحها و اطالعات مربوط به شناسایی مغایرتاین سامانه همچنین به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

یلی های تفصیلی با طرح تفصهای اساسی تغییرات بعدی طرحتفصیلی با طرح جامع شهر و همچنین شناسایی مغایرت

 گیرد.مصوب و طرح جامع شهر مورد استفاده قرار می

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P9.2.4 هایرتتوسعه و عمران و کنترل مغا یهاطرح ینظارت بر اجرا 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده
P9.2.4D1 - توسعه و  یهاطرح یاز اجرا یناناطم یصورت گرفته در راستا یظارتاطالعات اقدامات ن

 عمران
P9.2.4D2 - توسعه و عمران یهاطرح یشده در اجرا ییشناسا هاییرتاطالعات مغا 

P9.2.4D3 - یلیتفص یهاشده در طرح ییشناسا یاساس هاییرتاطالعات مغا 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه عنوان گروه داده
های ساختمانی و سازها و پروانه مربوط به ساختاطالعات  -

 صادر شده
مراجع صـــدور مجوزهای شـــروع و پایان عملیات ها و شـــهرداری
 2ساخت

 مصوب یلیتفص یهااطالعات طرح -
تغییرات  و های تفصیلیتصویب تغییر طرح بررسی وسامانه مدیریت 

 های تفصیلیبعدی آنها: زیر سیستم بررسی و تصویب طرح

                                                 
 عملیات ساختمان خاتمهسازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع و ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرکشهرداری 2
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 توسعه و عمران يهاطرح ينظارت بر اجرا یریتمدسامانه 

با طرح جامع  یلیتفص طرح یاساس هاییرتاطالعات مغا -
 (یلیتفص یهاطرح یسیونتوسط کم)گزارش شده 

 یلیتفص یهامصوب طرح ییراتاطالعات تغ -
با  یلیتفص یهاطرح ییراتتغ یاساس هاییرتاطالعات مغا -
گزارش شده : جامع مصوب طرح مصوب و یلیتفص یهاطرح

 (یلیتفص یهاطرح یسیونتوسط کم

تغییرات  و های تفصیلیتصویب تغییر طرح بررسی وسامانه مدیریت 
 یهارحط ییراتتغ یبو تصو یبررس یریتمد یستمس یرزبعدی آنها: 

 یلیتفص

 توسعه و عمران مصوب یهااطالعات طرح -
ــورا - ــوبات ش ــورا یزیبرنامه ر یاطالعات مص  یعال یو ش

 یلیتفص یهاطرح یاساس هاییرتدرباره مغا
 توسعه و عمران یهاطرحسامانه مدیریت بررسی و تصویب 

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

 بیوصت و يسررب تیریدم هناماس
نارمع و هعسوت ياه حرط

 رد هدش ییاسانش یاه تریاغم تاعالطا -
نارمع و هعسوت یاه حرط یارجا

 ییاسانش یساسا یاه تریاغم تاعالطا -
یلیصفت یاه حرط رد هدش

 یاه حرط تاعالطا -
بوصم نارمع و هعسوت

 تابوصم تاعالطا -
 و یزیر همانرب یاروش
 هرابرد یلاع یاروش
 یساسا یاه تریاغم
یلیصفت  یاه حرط

 بیوصت و يسررب تیریدم هناماس
اهنآ يدعب تارييغت و يليصفت ياه حرط

بوصم یلیصفت یاه حرط تاعالطا -
بوصم یلیصفت یاه حرط تاعالطا -

 یلیصفت  حرط یساسا یاه تریاغم تاعالطا -
 نویسیمک طسوت هدش شرازگ( عماج حرط اب

)یلیصفت یاه حرط

 يارجا رب تراظن تیریدم هناماس
نارمع و هعسوت ياه حرط

 تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -
 یارجا زا نانیمطا یاتسار رد هتفرگ

نارمع و هعسوت یاه حرط
 رد هدش ییاسانش یاه تریاغم تاعالطا -
نارمع و هعسوت یاه حرط یارجا

 ییاسانش یساسا یاه تریاغم تاعالطا -
یلیصفت یاه حرط رد هدش

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش

 عجارم و اه یرادرهش
 و عورش یاهزوجم رودص
 تخاس تایلمع نایاپ

  تخاس هب طوبرم تاعالطا -
 یاه هناورپ و اهزاس و
 تبث روظنم هب هشقن سیورسهدش رداص ینامتخاس

 یناكم تاعالطا شیاریو و
 نارمع و هعسوت یاه حرط

بوصم نارمع و هعسوت یاه حرط تاعالطا -
 هرابرد یلاع یاروش و یزیر همانرب یاروش تابوصم تاعالطا -

یلیصفت  یاه حرط یساسا یاه تریاغم
بوصم یلیصفت یاه حرط تاعالطا -

 عماج حرط اب یلیصفت  حرط یساسا یاه تریاغم تاعالطا -
)یلیصفت یاه حرط نویسیمک طسوت هدش شرازگ(
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 معاونت مسکن و ساختمان -1-4

ارائه  ،مسكن و ساختماناونت های اطالعاتی معدر این قسمت، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.می

 مسکن و ساختمان(معاونت ) انتقال و برنامه گذار ی، معمارنقشه راه -1-4-1

 ، اختصاص دارد. تدوینمسكن و ساختمانمعاونت این قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

الزم  1های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول زمانیتها و گروه فعالیشناسایی پروژهعبارت است از  2نقشه راه

بندی آنها در قالب ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامبرای 

ن معماری به وضعیت مطلوب و تعیی های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجودبسته

برای تحقق معماری مطلوب موقت  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارمطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

شود. در این قسمت به محورهای زیر پرداخته در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین تعیین شده و

 د:شومی

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (مسکن و ساختمانمعاونت ماتریس تحليل شکاف )  -1-4-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میل شكاف صورت میوضعیت مطلوب، تحلی

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.مسكن و ساختمانمعاونت به 

 هاژهپرو اقدامات محور تحليل شکاف

عنوان 

 سيستم

زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه/ اقدام  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 یكپارچهسامانه 
اطالعات  یساز

 امالک و اسكان
-     

پروژه ایجاد سامانه  -
یكپارچه سازی 
اطالعات امالک و 

 اسكان

سنجی پروژه مطالعات امكان -
سازی و  های یكپارچه راهكار
های مرتبط با دهتبادل دا
ریزی و های برنامهبخش

کنترلی مسكن و ساختمان 
مابین وزارت راه و شهرسازی 

 های اجراییو سایر دستگاه

سامانه ثبت 
معامالت امالک 
و مستغالت 

 کشور

-     
سامانه پروژه بهبود  -

ثبت معامالت امالک و 
 مستغالت کشور

 

سامانه جامع 
و  ینظام مهندس

 کنترل ساختمان
     اعضا ریتیمد

 زیرسیستمیجاد اپروژه  -
مدیریت اعضا از سامانه 
 جامع نظام مهندسی

 

سامانه جامع 
و  ینظام مهندس

 کنترل ساختمان

 یینتع مدیریت
 هارشته یهم ارز

    

 زیرسیستمیجاد اپروژه  -
مدیریت تعیین هم 

ها از سامانه ارزی رشته
 جامع نظام مهندسی

 

سامانه جامع 
و  ینظام مهندس

 نترل ساختمانک

 مدیریت
 یهادوره
 یآموزش

    

 زیرسیستمیجاد اپروژه  -
های مدیریت دوره

آموزشی از سامانه 
 جامع نظام مهندسی

 

سامانه جامع 
و  ینظام مهندس

 کنترل ساختمان

پروانه  مدیریت
 اشتغال

    

 زیرسیستمیجاد اپروژه  -
مدیریت پروانه اشتغال 
از سامانه جامع نظام 

 مهندسی
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاژهپرو اقدامات محور تحليل شکاف

عنوان 

 سيستم

زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه/ اقدام  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

ه جامع سامان
و  ینظام مهندس

 کنترل ساختمان

و نظارت  کنترل
 یاتبر عمل

ساخت و 
ارائه  یریتمد

 یخدمات مهندس

    

 زیرسیستمیجاد اپروژه  -
کنترل و نظارت بر 

ساخت و  یاتعمل
ارائه خدمات  یریتمد

از سامانه  یمهندس
 جامع نظام مهندسی

 

سامانه جامع 
و  ینظام مهندس

 کنترل ساختمان

 بانتخا مدیریت
افراد به  یو معرف

مراجع درخواست 
کننده خدمات 

 یمهندس
 یکارشناس

    

 زیرسیستمیجاد اپروژه  -
انتخاب و  مدیریت
افراد به مراجع  یمعرف

درخواست کننده 
 یخدمات مهندس

از سامانه  یکارشناس
 جامع نظام مهندسی

 

سامانه جامع 
و  ینظام مهندس

 کنترل ساختمان

امور  مدیریت
مربوط به مجمع 

 یأتو ه یمومع
 یرهمد

    

 زیرسیستمیجاد اپروژه  -
امور مربوط به  مدیریت

 یأتو ه یمجمع عموم
از سامانه جامع  یرهمد

 نظام مهندسی

 

سامانه جامع 
و  ینظام مهندس

 کنترل ساختمان

امور  مدیریت
 یأتمربوط به ه

 یو شورا یعموم
 یمرکز

    

 زیرسیستمیجاد اپروژه  -
امور مربوط به  مدیریت
و  یعموم یأته
از  یمرکز یشورا

سامانه جامع نظام 
 مهندسی

 

سامانه جامع 
و  ینظام مهندس

 کنترل ساختمان

 مدیریت
انتخابات نظام 

 یمهندس
 هااستان

    
سامانه پروژه بازنگری  -

انتخابات نظام 
 یمهندس

 

سامانه جامع 
و  ینظام مهندس

 کنترل ساختمان

به  رسیدگی
و  یاتشكا
 تخلفات

    

 زیرسیستمد یجااپروژه  -
و  یاتبه شكا رسیدگی
از سامانه جامع  تخلفات

 نظام مهندسی

 

سامانه جامع 
و  ینظام مهندس

 کنترل ساختمان

آزمون  مدیریت
 تیصالح یینتع
 یاحرفه

    
پروژه بهبود سامانه  -

های ورود به آزمون
مهندسان، حرفه 

 

۱۶۱



 

 

ه: 
ح
صف

16
2

 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 هاژهپرو اقدامات محور تحليل شکاف

عنوان 

 سيستم

زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه/ اقدام  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

مهندسان، 
ها و کاردان

 یمعماران تجرب

ها و معماران کاردان
 یتجرب

سامانه جامع 
و  ینظام مهندس

 کنترل ساختمان

مقررات،  مدیریت
قواعد و 
 هادستورالعمل

    

 زیرسیستمیجاد اپروژه  -
مقررات،  یریتمد

 هاقواعد و دستورالعمل
از سامانه جامع نظام 

 مهندسی

 

 یریتسامانه مد
ثبت نام و 

 یواگذار
 ینتأم یهاطرح
 مسكن

-     
سامانه پروژه بهبود  -

 یو واگذار ثبت نام
 مسكن

 

سامانه اطالعات 
بازار امالک 

 یرانا
-     

پروژه بهبود سامانه  -
اطالعات بازار امالک 

 ایران
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (مسکن و ساختمانمعاونت ) هاشناسنامه پروژه -1-4-1-2

 اننداردی مها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبژهوکاری. پروو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میالعاتی، تعریف شدهو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اط

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

ود سامانه، باید صورت گیرد. منظور مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهب -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»ندها در مستندسازی و بهبود فرای

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود. -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمجاد یا بهبود سامانه باید به گونهای -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

ت، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری اس

)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه 

اشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه تولید کننده اطالعات وجود نداشته ب

تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا می

ای ات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانهبهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالع

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

هاي مرتبط با سازي و تبادل دادهسنجي راهکارهاي یکپارچهپروژه مطالعات امکان -1-4-1-2-1

ریزي و كنترلي مسکن و ساختمان مابين وزارت راه و شهرسازي و هاي برنامهبخش

 هاي اجرایيسایر دستگاه

هاي هاي مرتبط با بخشسازي و تبادل دادهسنجي راهکارهاي یکپارچهه مطالعات امکانپروژ

 هاهرسازي و سایر دستگاهریزي و كنترلي مسکن و ساختمان مابين وزارت راه و شبرنامه

 معرفي پروژه

دنیاز بخش های مور، انجام مطالعات موردنیاز به منظور شناسایی راهكارهای تبادل دادهپروژههدف از این 

اخت و س یاتکنترل و نظارت بر عملسازی امالک و اسكان و زیرسامانه یكپارچه مسكن و ساختمان )سامانه

های اجرایی بیرون از ( و سایر دستگاه)از سامانه جامع نظام مهندسی( یارائه خدمات مهندس یریتمد

 شود، عبارتند از:وزارتخانه، است. محورهایی که باید در این پروژه به آنها پرداخته 

  ظور هایی که به منسازی دادههای تبادل داده و همچنین یكپارچهروشبررسی و مستندسازی فرایندها و

 اتیکنترل و نظارت بر عمل»و زیرسامانه « سازی امالک و اسكانیكپارچه»انجام کارکردهای سامانه 

نظارت  یریتمد»و سامانه « سی()از سامانه جامع نظام مهند یارائه خدمات مهندس یریتساخت و مد

از الزم است ، «های معاونت شهرسازی و معماری)یكی از سامانه توسعه و عمران یهاطرح یبر اجرا

 ، دریافت و یا به آنها ارسال شود.کاروهای کسبهای اجرایی بیرونی وزارتخانه و بنگاهدستگاه

 الذکرهای فوقسازی دادهارچهتبیین راهكار مناسب و عملی به منظور تبادل داده و یكپ 

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 معاونت شهرسازی و معماری هاي همکاردستگاه

برآورد زمان الزم براي 

 اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 - الزامات اجرایي

 - نيازهاي پيشپروژه

 - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 اطالعات امالك و اسکان يساز پارچهیکسامانه  ایجادپروژه  -1-4-1-2-2

 اطالعات امالك و اسکان يساز یکپارچهسامانه  یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

العات اط یساز یكپارچهسامانه »تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« امالک و اسكان

امالک  اطالعات یساز یكپارچهسامانه »ه در شناسنامه سامانه ها و تبادل اطالعات تعریف شدتمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« و اسكان

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

برآورد زمان الزم براي 

 اجرا
 ماه 8

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي

های های تبادل داده با دستگاهیجاد زیرسامانه الزم است بررسی الزم به منظور روشقبل از شروع به ا -

های کسب و کار مرتبط، صورت پذیرد و راهكار عملی مناسب اتخاذ اجرایی ذیربط و همچنین بنگاه

 های مرتبط مبادله گردد.نامهگردد. همچنین تفاهم

 Webشده در شناسنامه سامانه  یفتعر هاییزمنرا باتوجه به مكا یاطالعات مكان یدسامانه با ینا -

GIS کند. یافتدر 

 پروژه بهبود سامانه ثبت معامالت»به منظور ایجاد سامانه امالک و اسكان، باید اقدامات تعریف شده در  -

به طور کامل انجام گیرد. بنابراین الزم است هماهنگی های الزم با وزارت « امالک و مستغالت کشور

 رت، صورت گیرد و اقدامات تعریف شده در شناسنامه پروژه مذکور، انجام شود.صنعت معدن تجا

 نيازهاي پيشپروژه

های های مرتبط با بخشسازی و تبادل دادهسنجی راهكارهای یكپارچهپروژه مطالعات امكان -

ی و یهای اجراریزی و کنترلی مسكن و ساختمان مابین وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهبرنامه

 های کسب و کاربنگاه

 پروژه بهبود سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور سامانهپروژه بهبود  -1-4-1-2-3

 پروژه بهبود سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور

 معرفي پروژه

 یاتو تبادل اطالع هایتقابلالت امالک و مستغالت کشور است. ، بهبود سامانه ثبت معامهدف از این پروژه

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با

  دریافت کند. پست را از شرکت« ملك یکد پست»اطالعات این سامانه 

  فت دریا« یجامع نظام مهندس سامانه»را از « ساختمان یو ملك یشناسنامه فن»این سامانه اطالعات

 کند.

  سازمان ثبت احوال را از « طرف معامله )قرارداد( یقیاشخاص حق یاشناسنامه»این سامانه اطالعات

 ، استعالم بگیرد.کشور

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشوررا از « طرف معامله )قرارداد( یاشخاص حقوق»اطالعات این سامانه، 

 استعالم بگیرد.

  یاتی، دریافت کند.سازمان امور مالرا از  «یاتیمفاصا حساب مال»این سامانه اطالعات 

  ارائه های را از سازمان« ب و برق و شماره اشتراکآ انشعاب گاز، یتوضع»این سامانه اطالعات

 ، استعالم بگیرد.آن یردهندگان خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظا

  استعالم بگیردرسازمان ثبت اسناد و امالک کشورا از « ملك یتسند مالك»این سامانه اطالعات ،. 

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

برآورد زمان الزم براي 

 اجرا
 ماه 0

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي

 یافترد «یسامانه جامع نظام مهندس»را از « ساختمان یو ملك یشناسنامه فن»اطالعات  باید سامانه ینا -

وجه به اینكه زمان شروع این پروژه زودتر از پروژه مربوط به سامانه جامع نظام مهندسی است، بات کند.

 برقراری این تبادل اطالعات باید پس از ایجاد سامانه جامع نظام مهندسی، ایجاد گردد.

 - نيازهاي پيشپروژه

 - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ينظام مهندس امعجاعضا از سامانه  یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه  -1-4-1-2-4

 ياعضا از سامانه جامع نظام مهندس یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

ه جامع اعضا از سامان یریتمد یرسیستمزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 ، است.ینظام مهندس

نظام  اعضا از سامانه جامع یریتمد یرسیستمز ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامهتمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود. ،یمهندس

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - الزامات اجرایي

 - نيازهاي پيشپروژه

 - نيازهاي همپروژه

 

 يها از سامانه جامع نظام مهندسرشته يهم ارز يينتع یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه  -1-4-1-2-5

 يها از سامانه جامع نظام مهندسرشته يهم ارز يينتع یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

ها رشته یارز هم یینتع یریتمد یرسیستمزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 ، است.یاز سامانه جامع نظام مهندس

، باید هارشته یهم ارز یینتع یریتمد یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - الزامات اجرایي

 - نيازهاي پيشپروژه

 - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ياز سامانه جامع نظام مهندس يآموزش يهادوره یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه  -1-4-1-2-6

 ياز سامانه جامع نظام مهندس يآموزش يهادوره یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

از  یآموزش یهادوره یریتمد یرسیستمزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  ههدف از این پروژ

 ، است.یسامانه جامع نظام مهندس

، باید در یآموزش یهادوره یریتمد یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 مسكن و ساختمان معاونت متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - الزامات اجرایي

 مهندسی نظام جامع سامانه از اشتغال پروانه مدیریت زیرسیستم ایجاد پروژه نيازهاي پيشپروژه

 - نيازهاي همپروژه

 

 ياز سامانه جامع نظام مهندسپروانه اشتغال  یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه  -1-4-1-2-7

 يپروانه اشتغال از سامانه جامع نظام مهندس یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

ل از سامانه پروانه اشتغا یریتمد یرسیستمزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 ، است.یجامع نظام مهندس

ن پروژه ، باید در ایپروانه یریتمد یرسیستمزاطالعات تعریف شده در شناسنامه ها و تبادل تمامی قابلیت

 اجرایی و عملیاتی شود.

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 7 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - الزامات اجرایي

 یاعضا از سامانه جامع نظام مهندس یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا نيازهاي پيشپروژه

 - نيازهاي همپروژه
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ارائه خدمات  یریتساخت و مد ياتكنترل و نظارت بر عمل یرسيستمز یجاداپروژه  -1-4-1-2-8

 ياز سامانه جامع نظام مهندس يمهندس

 ساخت و  ياتكنترل و نظارت بر عمل یرسيستمز یجاداپروژه 

 يجامع نظام مهندس از سامانه يارائه خدمات مهندس یریتمد

 معرفي پروژه

 اتیکنترل و نظارت بر عمل یرسیستمزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 ، است.یاز سامانه جامع نظام مهندس یارائه خدمات مهندس یریتساخت و مد

ساخت و  اتیرل و نظارت بر عملکنت یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 ، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.یارائه خدمات مهندس یریتمد

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

برآورد زمان الزم براي 

 اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 الزامات اجرایي
ها، های تبادل داده با شهرداریمانه الزم است بررسی الزم به منظور روشقبل از شروع به ایجاد زیرسا -

 های مرتبط مبادله گردد. نامهصورت پذیرد و راهكار عملی مناسب اتخاذ گردد. همچنین تفاهم

 نيازهاي پيشپروژه

های های مرتبط با بخشسازی و تبادل دادهسنجی راهكارهای یكپارچهپروژه مطالعات امكان -

ی و های اجرایریزی و کنترلی مسكن و ساختمان مابین وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهرنامهب

 های کسب و کاربنگاه

 مهندسی نظام جامع سامانه از اشتغال پروانه مدیریت زیرسیستم ایجاد پروژه -

 - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

اجع درخواست كننده افراد به مر يانتخاب و معرف یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه  -1-4-1-2-9

 ياز سامانه جامع نظام مهندس يكارشناس يخدمات مهندس

 افراد به مراجع يانتخاب و معرف یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه 

 ياز سامانه جامع نظام مهندس يكارشناس يرخواست كننده خدمات مهندسد

 معرفي پروژه

افراد  یانتخاب و معرف یریتمد یرسیستمزقرار تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و است هدف از این پروژه

 ، است.یاز سامانه جامع نظام مهندس یکارشناس یبه مراجع درخواست کننده خدمات مهندس

افراد به  یانتخاب و معرف یریتمد یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود. ،یکارشناس یمراجع درخواست کننده خدمات مهندس

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - الزامات اجرایي

 مهندسی نظام جامع سامانه از اشتغال پروانه مدیریت زیرسیستم ایجاد پروژه - نيازهاي پيشپروژه
 - نيازهاي همهپروژ
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

از سامانه  یرهمد يأتو ه يامور مربوط به مجمع عموم یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه  -1-4-1-2-11

 يجامع نظام مهندس

 يامور مربوط به مجمع عموم یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه 

 ياز سامانه جامع نظام مهندس یرهمد يأتو ه 

 معرفي پروژه

مجمع  امور مربوط به یریتمد یرسیستمزه، پیاده سازی و استقرار تحلیل و طراحی، توسع هدف از این پروژه

 ، است.یاز سامانه جامع نظام مهندس یرهمد یأتو ه یعموم

 یعموم امور مربوط به مجمع یریتمد یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 ود.، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شیرهمد یأتو ه

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - الزامات اجرایي

 یاعضا از سامانه جامع نظام مهندس یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا نيازهاي پيشپروژه

 - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

ه از سامان يمركز يو شورا يعموم يأتامور مربوط به ه تیریمد یرسيستمز یجاداپروژه  -1-4-1-2-11

 يجامع نظام مهندس

  يعموم يأتامور مربوط به ه یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه 

 ياز سامانه جامع نظام مهندس يمركز يو شورا

 معرفي پروژه

 یأته همربوط ب امور یریتمد یرسیستمزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 ، است.یاز سامانه جامع نظام مهندس یمرکز یو شورا یعموم

 یعموم أتیامور مربوط به ه یریتمد یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 ، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.یمرکز یو شورا

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

  - هاي همکارتگاهدس

برآورد زمان الزم براي 

 اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 - الزامات اجرایي

 یاعضا از سامانه جامع نظام مهندس یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا نيازهاي پيشپروژه

 - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يسامانه انتخابات نظام مهندس يپروژه بازنگر -1-4-1-2-12

 يسامانه انتخابات نظام مهندس يرپروژه بازنگ

 معرفي پروژه

ها است. در واقع در این پروژه فرایندها، قابلیت یسامانه انتخابات نظام مهندس، بازنگری هدف از این پروژه

 گیرد.و تبادل اطالعات سامانه انتخابات نظام مهندسی، مورد بازنگری قرار می

 یریتدمتبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه زیرسیستم  ها وشایان ذکر است که تمامی تمامی قابلیت

 ، از سامانه جامع نظام مهندسی، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.هااستان یانتخابات نظام مهندس

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

برآورد زمان الزم براي 

 اجرا
 ماه 1

 روژه برآورد هزینه پ

 به ریال
 

 الزامات اجرایي

 در این پروژه همچنین الزم است موارد زیر انجام شود:

 هابرگزاری آزمایشی انتخابات نظام مهندسی در تمامی استان -

 تدوین دستورالعمل برگزاری انتخابات -

 اخذ گواهینامه امنیتی برای سامانه -

  - نيازهاي پيشپروژه

 نيازهاي همپروژه

 یاعضا از سامانه جامع نظام مهندس یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا -

های های مرتبط با بخشسازی و تبادل دادهسنجی راهكارهای یكپارچهپروژه مطالعات امكان -

 هاریزی و کنترلی مسكن و ساختمان مابین وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهبرنامه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يات از سامانه جامع نظام مهندسو تخلف یاتبه شکا يدگيرس یرسيستمز یجاداپروژه  -1-4-1-2-13

 يو تخلفات از سامانه جامع نظام مهندس یاتبه شکا يدگيرس یرسيستمز یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

و تخلفات  اتیبه شكا یدگیرس یرسیستمزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 ، است.یاز سامانه جامع نظام مهندس

، باید تخلفات و یاتبه شكا یدگیرس یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تتمامی قابلی

 در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

برآورد زمان الزم براي 

 اجرا
 ماه 9

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 - الزامات اجرایي

 پروانه اشتغال از سامانه جامع نظام مهندسی یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا نيازهاي پيشپروژه

 - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يها و معماران تجربورود به حرفه مهندسان، كاردان يهاپروژه بهبود سامانه آزمون -1-4-1-2-14

 يماران تجربها و معورود به حرفه مهندسان، كاردان يهاپروژه بهبود سامانه آزمون

 معرفي پروژه

است.  یها و معماران تجربورود به حرفه مهندسان، کاردان یهابهبود سامانه آزمون، هدف از این پروژه

 ها و تبادل اطالعاتی که باید به این سامانه افزوده شوند، عبارتند از:قابلیت

 شود. یدسامانه تول دربه صورت کامل  یداطالعات شرکت کنندگان در آزمون با 

 یو معماران تجرب یفن یهاشدگان در آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان یرفتهو پذ یجنتا اطالعات 

 شود. یدبه صورت کامل در سامانه تول یدبا

 ها و معماران ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای کنندگان و نتایج آزمونایجاد بانك اطالعات شرکت

روز رسانی این بانك اطالعاتی، در شده و تدوین مكانیزم الزم جهت به های برگزاری کلیه آزمونتجرب

ه نتایج آزمون بهای دستی جهت ارائه مكانیسم شدنبازه زمانی معقول از برگزاری آزمون و جایگزین 

 های مرتبطدستگاه

 دهای قدیمی که کباشد. در خصوص آزمونها بسیار مهم میکنندگان آزموننگهداری کد ملی شرکت

روزرسانی اطالعات آزمون افرادی که  دارای ملی وجود ندارد الزم است مكانیسم الزم به منظور به

 پروانه هستند تبیین شود.

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

برآورد زمان الزم براي 

 اجرا
 ماه 9

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 - الزامات اجرایي

 - نيازهاي پيشژهپرو

 - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

ها از سامانه جامع نظام مقررات، قواعد و دستورالعمل یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه  -1-4-1-2-15

 يمهندس

 يها از سامانه جامع نظام مهندسمقررات، قواعد و دستورالعمل یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

 مقررات، قواعد و یریتمد یرسیستمز، توسعه، پیاده سازی و استقرار تحلیل و طراحی هدف از این پروژه

 ، است.یها از سامانه جامع نظام مهندسدستورالعمل

قواعد و مقررات،  یریتمد یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 ، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.هادستورالعمل

 معاونت مسكن و ساختمان پروژه متولي

 - هاي همکاردستگاه

برآورد زمان الزم براي 

 اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 - الزامات اجرایي

 و مقررات ینسامانه جامع قوان یجادپروژه ا - نيازهاي پيشپروژه

 - نيازهاي همپروژه

 

  

۱۷۶



 

 

ه: 
ح
صف

17
7

 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ن مسک يپروژه بهبود سامانه ثبت نام و واگذار -1-4-1-2-16

 مسکن  يپروژه بهبود سامانه ثبت نام و واگذار

 معرفي پروژه

ها و است، طوری که این سامانه قابلیت مسكن مهر یبهبود سامانه ثبت نام و واگذار ،پروژههدف از این 

مانند مسكن ) ینتأم یهاطرح یثبت نام و واگذار یریتمد»سامانه تبادل اطالعات درنظر گرفته شده برای 

 را دربر گیرد.« و ...( یمسكن اجتماع مسكن مهر،

ها و تبادل اطالعات سامانه ثبت و نام و واگذاری مسكن مهر، مورد در واقع در این پروژه فرایندها، قابلیت

كن های تأمین مسگیرد تا بتواند فرایندها و اطالعات امور ثبت و نام و واگذاری سایر طرحبازنگری قرار می

 یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه ذکر است که تمامی قابلیت را نیز پوشش دهد. شایان

باید در این پروژه « و ...( یمسكن )مانند مسكن مهر، مسكن اجتماع ینتأم یهاطرح یثبت نام و واگذار

 اجرایی و عملیاتی شود.

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

الزم براي  برآورد زمان

 اجرا
 ماه 0

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
-  

 - الزامات اجرایي

 - نيازهاي پيشپروژه

 - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 یرانپروژه بهبود سامانه اطالعات بازار امالك ا -1-4-1-2-17

 یرانپروژه بهبود سامانه اطالعات بازار امالك ا

 معرفي پروژه

ها را دربر گیرد. است طوری که کلیه استان یرانات بازار امالک ابهبود سامانه اطالع، پروژههدف از این 

 های که باید به این سامانه افزوده شود عبارتند از:قابلیت

 های مكانی های تعریف شده درباره مدیریت دادهاین سامانه اطالعات مكانی را براساس مكانیزم

 ریافت کند.( دWeb GIS)دریافت سرویس نقشه اطالعات مكانی از سامانه 

 .رابط کاربری سامانه بهبود داده شود و سامانه کاربر پسند تر شود 

 ها را دربر گیرد.سامانه کلیه استان 

 معاونت مسكن و ساختمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

برآورد زمان الزم براي 

 اجرا
 ماه .2

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 - الزامات اجرایي

 - نيازپيش هايپروژه

 - نيازهاي همپروژه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (مسکن و ساختمانمعاونت ) هااولویت بندي پروژه -1-4-1-3

، انجام شود. مسكن و ساختمانمعاونت ها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

زایی ها اهمیت به سبندی انجام این پروژه ویتها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولشناسنامه این پروژه

 یتقدم و تأخر فنمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولودارد. 

های ل ترتیب اولویت پروژهی. در جدوالزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه

 ، ارائه شده است.مسكن و ساختمانمعاونت 

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

2 
های های مرتبط با بخشسازی و تبادل دادهسنجی راهكارهای یكپارچهپروژه مطالعات امكان -

 اییاجر هایریزی و کنترلی مسكن و ساختمان مابین وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهبرنامه

1 
 پروژه بهبود سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور -

 اطالعات امالک و اسكان یساز یكپارچهسامانه  یجادپروژه ا -

 یرانپروژه بهبود سامانه اطالعات بازار امالک ا - 9

 یاعضا از سامانه جامع نظام مهندس یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا - 0

 ینظام مهندس سامانه انتخابات یپروژه بازنگر - 1

 یها و معماران تجربورود به حرفه مهندسان، کاردان یهاپروژه بهبود سامانه آزمون - 1

 یپروانه اشتغال از سامانه جامع نظام مهندس یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا - 7

8 

 یاز سامانه جامع نظام مهندس یآموزش یهادوره یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا -
از  یارائه خدمات مهندس یریتساخت و مد یاتکنترل و نظارت بر عمل ستمیرسیز یجادپروژه ا -

 یسامانه جامع نظام مهندس
 یو تخلفات از سامانه جامع نظام مهندس یاتبه شكا یدگیرس یرسیستمز یجادپروژه ا -

 یها از سامانه جامع نظام مهندسرشته یهم ارز یینتع یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا - 3

2. 
 یافراد به مراجع درخواست کننده خدمات مهندس یانتخاب و معرف یریتمد یرسیستمز دیجاپروژه ا -

 یاز سامانه جامع نظام مهندس یکارشناس
 مسكن یپروژه بهبود سامانه ثبت نام و واگذار -

22 
از سامانه جامع نظام  یرهمد یأتو ه یامور مربوط به مجمع عموم یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا -

 یمهندس

21 
از سامانه جامع  یمرکز یو شورا یعموم یأتامور مربوط به ه یریتمد یرسیستمز یجادوژه اپر -

 ینظام مهندس

 یها از سامانه جامع نظام مهندسمقررات، قواعد و دستورالعمل یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا - 29
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (مسکن و ساختمانمعاونت برنامه گذار ) -1-4-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، یج معماری انتقال و اولویت بندی پروژهباتوجه به نتا 2در تدوین برنامه گذار

 است.، ارائه شده مسكن و ساختمانمعاونت دو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

به نقشه راه و برنامه گذار معاونت  یر،جدول ز 21و  21، 20، 29 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یالزم به ذکر است که برا

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیبرنامه ر

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

2 

سازی و سنجی راهكارهای یكپارچهپروژه مطالعات امكان
ریزی و کنترلی های برنامهط با بخشهای مرتبتبادل داده

مسكن و ساختمان مابین وزارت راه و شهرسازی و سایر 
 های اجراییدستگاه

  ماه اول ماه 1

  ماه هفتم ماه 8 اطالعات امالک و اسكان یساز یكپارچهسامانه  یجادپروژه ا 1

  مماه هفت ماه 0 پروژه بهبود سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور 9

0 
اعضا از سامانه جامع نظام  یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا
 یمهندس

  ماه هشتم ماه 0

  ماه دهم ماه 1 یسامانه انتخابات نظام مهندس یپروژه بازنگر 1

  ماه دوازدهم ماه .2 یرانپروژه بهبود سامانه اطالعات بازار امالک ا 1

7 
هندسان، ورود به حرفه م یهاپروژه بهبود سامانه آزمون

 یها و معماران تجربکاردان
  ماه سیزدهم ماه 9

8 
 پروانه اشتغال از سامانه جامع یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا

 ینظام مهندس
  چهاردهمماه  ماه 7

3 
 از سامانه یآموزش یهادوره یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا

 یجامع نظام مهندس
  ماه بیست و یكم ماه 9

2. 
اخت و س یاتکنترل و نظارت بر عمل یرسیستمز یجادپروژه ا
 یاز سامانه جامع نظام مهندس یارائه خدمات مهندس یریتمد

  ماه بیست و یكم ماه 1

22 
از  و تخلفات یاتبه شكا یدگیرس یرسیستمز یجادپروژه ا

 یسامانه جامع نظام مهندس
  ماه بیست و یكم ماه 9

21 
ها از رشته یرزهم ا یینتع یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا

 یسامانه جامع نظام مهندس
 ماه 1

ماه بیست و 
 چهارم

 

های ایجاد شده در سال اول به سامانه پروژه اتصال سامانه 29
Web GIS 

  پانزدهمماه  ماه 0

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 
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 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

20 
برداشت برای هر موجودیت مكانی »پروژه تدوین دستورالعمل 

 2«های موجودسازی نقشهو آماده
  پانزدهمماه  ماه 1

21 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

21 
های پایه مورد نیاز که های پایه و دادهپروژه دریافت نقشه

باشد و ذخیره آن وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی
 Web GISدر 

- 
شروع از ماه 

 بیستم
 

 

  

                                                 
 3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتام از موجودهر کد یمتول 2
 خواهد شد.انجام  اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها
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 (مسکن و ساختمان)معاونت های اطالعاتی عماری مطلوب سامانهم -1-4-2

 منظور شناسنامه ینشده است. بد ارائه ،مسكن و ساختمانمعاونت  یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

 گردد.می هارائ ،یاطالعات یهاهر کدام از سامانه

 

 (انمسکن و ساختممعاونت ) هاي اطالعاتيشناسنامه سامانه -1-4-2-1

، مانمسكن و ساختمعاونت های اطالعاتی تعیین شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

ار و نمود سامانه یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعالارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، 

 باشد.، میهاارتباط سامانه با سایر سامانه

 یکپارچه سازي اطالعات امالك و اسکانسامانه  -1-4-2-1-1

 یکپارچه سازي اطالعات امالك و اسکانسامانه 

 شرح سامانه

 یاکاربران واحده یابرخط مالكان و ساکنان  ییشناسا این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور

در  یرهغ و یوکالت ی،عاد ی،صورت رسم ل و انتقال امالک و مستغالت بهنق یگیریو پ یو ادار یخدمات ی،، تجاریمسكون

 گیرد.، مورد استفاده قرار مینقاط کشور یهکل

این سامانه از طریق مدیریت دریافت اطالعاتی مانند اطالعات فنی و ملكی هر کدام واحدهای ساختمانی )مسكونی، تجاری، 

از واحدهای ساختمانی؛ اطالعات اسناد ثبتی و وضعیت مالكیت کلیه امالک  خدماتی و اداری(؛ اطالعات کد پستی هر کدام

عه زمین، ساختمان، ویالیی و ...(؛ اطالعات کاربری هر یك امالک )مسكونی، تجاری، اداری، آموزشی، فرهنگی و ...(؛ قط)

 یکاربران واحدها یانان برخط مالكان و ساک ییشناساو اطالعات معامالت صورت گرفته روی هر یك از امالک، امكان 

 و محاسبه میزان مسكن تولید شده و میزان نقل و انتقال امالک و مستغالت یگیریو پ یو ادار یخدمات ی،، تجاریمسكون

 سازد.موجودی مسكن را در هر یك از شهرها، فراهم می

 عیمسكن و ساختمان، تجمزمین، ر اطالعات بازا یریتسامانه به منظور مد یناالزم به ذکر است که عالوه بر موارد فوق، 

ورد اطالعات، م ینا یدسته بند ینحوزه مسكن و ساختمان و همچن یگذار یاستو س یزیبرنامه ر یبرا یازاطالعات موردن

آوری کرده و در های مختلف جمعرا از سازمان این سامانه اطالعات بازار زمین، مسكن و ساختمان .گیردیاستفاده قرار م

مسكن  گذاری بخشریزی و سیاستتوان برای برنامهکند. از این اطالعات میناسب و استاندارد، دسته بندی میهای مقالب

 ،عملكرد اقتصاد کالن در بخش مسكن ی مانند اطالعاتاطالعاتو ساختمان بهره برداری کرد. به عبارت دیگر این سامانه 

 یهاشاخص در طرح یانسان یرویدستمزد ن اطالعات، یمصالح ساختمان یمتق اطالعات، یمتق یهااطالعات شاخص

و  یشهر یو درآمد خانوارها ینههز اطالعات، یعمران یهاآالت مورد استفاده در طرح ینماش یهکرا اطالعات، یعمران

را از نهادهای ذیربط دریافت کرده و از طریق دسته  مسكن یسرشمار اطالعاتو  یتجمع یسرشمار اطالعات، ییروستا

 سازد.گذاری حوزه مسكن را فراهم میو تحلیل مناسب آنها، اطالعات موردنیاز برای برنامه ریزی و سیاستبندی 
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 یکپارچه سازي اطالعات امالك و اسکانسامانه 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P9.3.9 العات امالک و اسكان در کل کشوراط یریتمد 
P1.8.1 ری و برنامه ریزیتجمیع و یكپارچه سازی اطالعات موردنیاز برای سیاست گذا 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده
P9.3.9D1 -  یساختمان یکاربران واحدها یااطالعات مالكان و ساکنان 

P9.3.9D2 - امالک و مستغالت یهو نقل و انتقاالت کل معامالت اطالعات 
P9.3.9D3 - واحدهای ساختمانی خالی اطالعات 

P1.8.1D1 - های قیمت و تورماطالعات شاخص 
P1.8.1D2 - های اقتصادی بخش مسكناطالعات شاخص 

P1.8.1D3 - های مسكن شهری و روستاییاطالعات شاخص 

P1.8.1D4 -  های الگوی مصرف مسكنشاخصاطالعات 
P1.8.1D5 -  های معامالتی مسكنشاخصاطالعات 

P1.8.1D6 - رآمد خانوارهای شهری و روستاییهای هزینه و داطالعات شاخص 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه جامع نظام مهندسی ی واحدهای ساختمانیو ملك یاطالعات شناسنامه فن -
 پست جمهوری اسالمی ایرانشرکت  ساختمانی یواحدها یصادر شده برا هاییاطالعات کد پست -

امالک و مستغالت )به تفكیك انواع قرار داد:  اطالعات معامالت مربوط به -
؛ وقف؛ شفرو ی؛ پیشسرقفل یك؛ انتقالبه شرط تمل ؛ اجارهنامه ؛ اجارهنامه یعهمبا

 ی؛ حكمدولت %..2 ؛ قراردادهایتعاون مسكن/ انبوه ساز هبه؛ صلح؛ واگذاری
 و ...( ملك ی؛ معاوضهتوافق ی؛ قراردادهایرسم یرغ یی؛ قراردادهایقضا

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

 اداره ثبت اسناد و امالک کشور کلیه امالک )زمین، ساختمان و ...(اطالعات اسناد ثبتی و وضعیت مالكیت  -

 اطالعات ساکنان و کاربران واحدهای ساختمانی -
نه ثبت معامالت امالک خود اظهاری ساکنان/ ساما

 2و مستغالت کشور

 های ارائه دهنده خدمات آب، برق و گازشرکت اطالعات مصرف آب، برق و گاز هر یك از واحدهای ساختمانی -

كیت و وضعیت مال ؛روستایی مسكن یدتول اطالعات وضعیت مسكن روستایی: -
 ی؛واحد مسكونتراکم خانوار در  وضعیت سكونت واحدهای ساختمانی روستایی؛

کم دوام؛  یمسكون یاتاق و کمتر؛ سهم واحدها یكساکن در  یسهم خانوارها
 و ... مسكن در سبد خانوار ینهسهم هز ی؛اجاره ا یسهم واحدها

 بنیاد مسكن انقالب اسالمی

 عملکرد اقتصاد كالن در بخش مسکن:اطالعات 
صاد هاییتارزش افزوده فعال - ساختمان )بخش خد یاقت مات دالالن صنعت 

 یبخش خدمات واحدها ی،مســـكون یرغ یمســـتغالت، بخش خدمات واحدها
ــكون ــكون یبخش خدمات واحدها ی،اجار یمس  یبخش خدمات واحدها ی،مس

 بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران

                                                 
 باشد. نحوه جمع آوری اطالعات ساکنان و کاربران واحدهای ساختمانی نیازمند مطالعات دقیقتر و تدوین ضوابط مربوطه می 2
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 یربخش سا ی،مسكون یهابخش ساختمان، بخش ساختمان ی،شخص یمسكون
 یزمان یهادر دوره یجار یاثابت  هاییمت( به قالتها، بخش مســتغســاختمان
 لفمخت
صــنعت ســاختمان )بخش خدمات دالالن  یاقتصــاد هاییتفعال ســتانده -

 یبخش خدمات واحدها ی،مســـكون یرغ یمســـتغالت، بخش خدمات واحدها
ــكون ــكون یبخش خدمات واحدها ی،اجار یمس  یبخش خدمات واحدها ی،مس
 یربخش سا ی،مسكون یهابخش ساختمان، بخش ساختمان ی،شخص یمسكون
 یزمان یهادر دوره یجار یاثابت  هاییمتق بهالت( ها، بخش مســتغســاختمان
 مختلف
صنعت ساختمان )بخش خدمات دالالن  یاقتصاد هاییتواسطه فعال مصرف -

 یبخش خدمات واحدها ی،مســـكون یرغ یمســـتغالت، بخش خدمات واحدها
ــكون ــكون یبخش خدمات واحدها ی،اجار یمس  یبخش خدمات واحدها ی،مس
 یربخش سا ی،مسكون یها، بخش ساختمانبخش ساختمان ی،شخص یمسكون
 یزمان یهادر دوره یجار یاثابت  هاییمت( به قتها، بخش مســتغالســاختمان
 مختلف
صــنعت ســاختمان )بخش خدمات  یاقتصــاد هاییتارزش افزوده فعال رشــد -

حدها بخش خدمات  ی،مســـكون یرغ یدالالن مســـتغالت، بخش خدمات وا
ــكون یواحدها ــكون یت واحدهابخش خدما ی،اجار یمس بخش خدمات  ی،مس
سكون یواحدها ساختمان ی،شخص یم ساختمان، بخش  سكون یهابخش   ی،م

در  یجار یاثابت  هاییمت( به قمســـتغالتها، بخش ســـاختمان یربخش ســـا
 مختلف یزمان یهادوره
شك یمحصول ناخالص داخل - ر د ی/ بخش خصوصیبخش عموم یهسرما یلت

 مختلف یزمان یهادر دوره یارج یاثابت  هاییمتساختمان به ق
 ی/ بخش خصوصیبخش عموم یهسرما یلتشك یمحصول ناخالص داخل رشد -

 در ساختمان
ه در بخش ساختمان ب ی/ خصوصیثابت ناخالص بخش عموم یهسرما تشكیل -
 یجار یاثبت  یها یمتق
در  ی/بخش خصوصیثابت ناخالص بخش عموم یهسرما یلدرصد تشك سهم -

 یجار یاثبت  یها یمتبخش ساختمان به ق
ص یگذار سرمایه - صو ساختمان یبخش خ شهر یدجد یهادر   ی،در مناطق 

 ؛ برحسب مرحله ساختیاییجغراف یعبرحسب توز

 :هاي قيمتشاخصاطالعات 
 مختلف کاالها و خدمات ها،یتفعال یكبه تفك یهااطالعات شاخص -

 ي:مصالح ساختمان يمتاطالعات ق
به تفكیك  یمصـــالح ســـاختمان یمتو متوســـط قحداکثر  حداقل،اطالعات  -
گروه آجر و ســفال؛  ی؛گروه مصــالح ســاخته شــده چوب های مختلف )مانندگروه

سنگ یی؛گروه چتا سنگ یهاگروه چوب؛ گروه  شهر یهاتخت پالک؛ گروه   ی
 ی؛بتن و یمانیساخته س یشگروه قطعات پ  ی؛ساخته چوب یشدار؛ گروه قطعات پ
ـــازه همورد اســـتفاد یفوال یهایلگروه لوله و پروف ؛ گروه محصـــوالت در س

گروه  ی؛یكو الســت یكیگروه مصــالح پالســت یوار؛پوشــش کف و د یكیپالســت
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شده چوب ساخته  صالح  سنگ ی؛م صالح   یك؛یگروه موزا یی؛بتن و بنا یگروه م
 و ...( یزهگالوان یهاگروه ورق ی؛فلز یهاگروه ورق یلگرد؛گروه م

 :يعمران يهاشاخص در طرح يانانس يرويدستمزد ناطالعات 

ساعت - ستمزد  سط د سان یروین یحداقل، حداکثر و متو  یهاشاعل در طرح یان
 نیآجر تراش؛ بتن پاش؛ تكنســـ های مختلف )مانندبه تفكیك شـــغل یعمران

 وگروه آرماتوربند؛ گروه آســفالت کار راه  یده؛تن یشپ یرهایمتخصــص نصــب ت
هنگر در و ساز ساختمان پنجره؛ گروه اسكلت ؛ گروه آکار ینیم؛ گروه آلوممحوطه

ت آال ینراه؛ گروه رانندگان ماشــ یهســاز ســاختمان؛ گروه بنا و ســنگ تراش ابن
ش و ونقلحمل  مانیگروه س ش؛ک یم؛گروه سنگ کار؛ گروه سینسنگ هایینما

ش شهکار؛ گروه  س یقبر؛ گروه عا ی ساتی؛کار تأ سفالت ک یقگروه عا ی ار کار و آ
کش و  ؛ گروه کابلیفلز یگروه قالب بند ی؛لب بند چوبان؛ گروه قساختما یهابن

شار گروه کابل کش و مفصل بند ف یك؛و حفاظت کاتود یفمفصل بند فشار ضع
روه ســاختمان؛ گ یهابن ییبنا یکارها گروهبتن؛  یگروه کارگر؛ گروه کارها ی؛قو
ساز؛ گروه گچ کار؛ گروه لوله کش تأس یکاش گروه  یه؛ابن یساتکار؛ گروه کانال 

 و ...(نقاش ساختمان 
 :يعمران يهاآالت مورد استفاده در طرح ينماش یهكرااطالعات 

های به تفكیك گروه آالت ینماشــ یســاعت یهحداکثر و متوســط کرا حداقل، -
راکم االت ت ینگروه ماش ی؛جوشكار یهادستگاه، هایلگروه جرثقمختلف )مانند 
ش ین؛سطح زم ش یاو اجر یهآالت ته ینما سفالت؛ ما  یو اجرا یهآالت ته ینآ

 ی و ...(خاک یاتآالت عمل ینآالت حمل و نقل؛ گروه ماش ینبتن؛ گروه ماش
 معامالت زمين:اطالعات 

 یهاســـاختمان ینزم یا ینمتر مربع زم یكو فروش  یدخر یمتقاطالعات  -
 یکلنگ یمسكون
ــ ینزم یا ینمترمربع زم یكو فروش  یدمعامالت خراطالعات  -  یهااختمانس

 یکلنگ یمسكون
 :اطالعات

 یمترمربع ساختمان مسكون یكاحداث  ینهمتوسط هز -
 یمسكون یساختمان ها ینمتر مربع زم یكارزش  متوسط -
 اشتغال بخش مسكن و ساختمان میزان -
 یمسكون یدر ساختمان ها یبخش خصوص یگذار سرمایه -
 به بخش مسكن ییاعطا یبانك تسهیالت -
ــط - ــكون یواحدها یربنایمتر مربع ز یك یمتق متوس  یهلدر ک یآپارتمان یمس

 استان ها
 ینمترمربع زم یك یمتق متوسط -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 یکپارچه سازي اطالعات امالك و اسکانسامانه 

 یي:و روستا يشهر يو درآمد خانوارها ینههزاطالعات 
 ییو روستا یخانوار شهر یكدرآمد کل ساالنه  متوسط -
سط - ساالنه  ینههز متو ستا یشهرخانوار  یكکل  صارف ییو رو  به تفكیك م

 مختلف

 يت:جمع يسرشماراطالعات 
 یككبه تف یساکن و نقاط شهر یر،مناطق غ ییکشور در نقاط روستا جمعیت -

سن ست،جن ی،گروه  ضع ی شتغال و فعال یتو ضع یت،ا  یتضعو یالت،،تحص یتو
 یرهو غ یتمعلول یتمهاجرت، وضع

 یساکن و نقاط شهر یرمناطق غ یی،از نقاط روستا یكهر  یخانوارها تعداد -
شده در هر  ازدواج، ستا یكطالق ثبت ثبت  و  ساکن یر،مناطق غ ییاز نقاط رو
 ینقاط شهر

 کشور یتجمع تراکم -

 :مسکن يسرشماراطالعات 
ســاکن شــامل  یرغ و ییروســتا شــهری، نقاط یمســكون یاطالعات واحدها -

 یكمل یان،اع عرصــه و یملك یجاری،اســت ی،تصــرف )ملك یا یتمالك یتوضــع
ته )با (، مصالح به کار رفیربتن آرمه، سا ی،بنا، نوع اسكلت )فلز یر(، سطح زیاناع

 حمام، گاز کشی،)برق، آب لوله  یالتدوام، کم دوام(، امكانات و تسه یمهدوام، ن
 و ... (یلوله کش

 مرکز آمار ایران

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 یکپارچه سازي اطالعات امالك و اسکانسامانه 

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

 تاعالطا يزاس هچراپکی هناماس
ناکسا و كالما

 یروهمج یزکرم كناب
ناریا یمالسا  یروهمج تسپ تکرش

ناریا یمالسا

 نكسم داینب
یمالسا بالقنا

يسدنهم ماظن عماج هناماس

 و ینف همانسانش تاعالطا -
نامتخاس یكلم

 و كالما تالماعم تبث هناماس
روشك تالغتسم

 طوبرم تالماعم تاعالطا -
 تالغتسم و کالما هب

اه نامتخاس یكلم و ینف همانسانش تاعالطا -
 تالغتسم و کالما هب طوبرم تالماعم تاعالطا -

ینامتخاس یاهدحاو ناربراک ای نانکاس و ناكلام تاعالطا -
تالغتسم و کالما هیلک تالاقتنا و لقن و تالماعم تاعالطا -

یلاخ ینامتخاس یاهدحاو تاعالطا -
مروت و تمیق یاه صخاش تاعالطا -

نكسم شخب یداصتقا یاه صخاش تاعالطا -
ییاتسور و یرهش نكسم یاه صخاش تاعالطا -

نكسم فرصم یوگلا یاه صخاش تاعالطا -
نكسم یتالماعم یاه صخاش تاعالطا -

 و یرهش یاهراوناخ دمآرد و هنیزه یاه صخاش تاعالطا -
ییاتسور

 هدنهد هئارا یاه تکرش
زاگ ،قرب ،بآ تامدخ  دانسا تبث نامزاس

روشک کالما و

یناكم تاعالطا -

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش

)IX(يزاسرهش و لقن و لمح هشوخ تاعالطا لدابت رتسب

ناریا رامآ زکرم

یفیصوت یفیصوت
یفیصوت

یفیصوت یفیصوت

یفیصوت

یناكم

یناكم

یناكم
یناكم

یناكم

یناكم

 رد نالک داصتقا دركلمع تاعالطا -
نكسم شخب

تمیق یاه صخاش تاعالطا -
ینامتخاس حلاصم تمیق تاعالطا -

 یناسنا یورین دزمتسد تاعالطا -
ینارمع یاه حرط رد صخاش

 دروم تالآ نیشام هیارک تاعالطا -
ینارمع یاه حرط رد هدافتسا

نیمز تالماعم تاعالطا -

 دمآرد و هنیزه تاعالطا -
ییاتسور و یرهش یاهراوناخ
تیعمج یرامشرس تاعالطا -
نكسم یرامشرس تاعالطا -

 دک تاعالطا -
 رداص یاه یتسپ
کالما یارب هدش

 تاعالطا -
 قرب ،بآ فرصم
 زا كی ره زاگ و
 یاهدحاو
ینامتخاس

 تیعضو و یتبث دانسا تاعالطا -
ینامتخاس یاهدحاو تیكلام

 تیعضو تاعالطا -
ییاتسور نكسم
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 مانه ثبت معامالت امالك و مستغالت كشورسا -1-4-2-1-2

 ثبت معامالت امالك و مستغالت كشورسامانه 

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به ثبت معامالت و قراردادهای مربوط به معامالت این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 های این سامانه عبارتند از: . مهمترین قابلیتگیردامالک و مستغالت در مشاورین امالک مورد استفاده قرار می

 مدیریت ثبت اطالعات دفاتر مشاور امالک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی -

 ثبت نام مشاورین امالک -

یك؛ به شرط تمل ؛ اجارهنامه ؛ اجارهنامه یعهمبامدیریت ثبت اطالعات معامالت و قرار دادها )شامل قراردادهای  -

ی؛ دولت %..2 ؛ قراردادهایتعاون مسكن/ انبوه ساز ؛ وقف؛ هبه؛ صلح؛ واگذاریفروش پیش ی؛سرقفل انتقال

 (ملك ی؛ معاوضهتوافق ی؛ قراردادهایرسم یرغ یی؛ قراردادهایقضا حكم

 صدور کد رهگیری برای معامالت امالک و مستغاالت -

 رسمی ملك )سند رسمی مربوط به هر قرار داد( اطالعات سندمدیریت  -

 امالک ینمشاور یهبت و استعالم شناسنامه کلث قابلیت -

 یثبت و استعالم مشخصات امالک و مستغالت براساس کد پست امكان -

 یقرارداد بر اساس کد مل ینثبت و استعالم مشخصات طرف امكان -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P9.3.8 اطالعات معامالت امالک و مستغالت مدیریت 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.3.8D1 - اطالعات معامالت ثبت شده در دفاتر مشاور امالک 

P9.3.8D2 - ثبت معامالت یریاطالعات کد رهگ 

P9.3.8D3 -  امالک و مستغالتاطالعات معامالت مربوط به 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه دادهعنوان گروه 
 دفاتر اسناد رسمی سند ثبت شده معامالت اطالعات -

 شرکت پست کد پستی ملك اطالعات -

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور سند مالكیت ملك اطالعات -

 سامانه جامع نظام مهندسی شناسنامه فنی و ملكی ساختمان اطالعات -

ای اشـــخاص حقیقی طرف معامله شـــناســـنامه تاطالعا -
 )قرارداد(

 سازمان ثبت احوال کشور

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اشخاص حقوقی طرف معامله )قرارداد( اطالعات -

 سازمان امور مالیاتی یاتیمفاصا حساب مال اطالعات -

 امالک ینمشاور یها یهاتحاد ثبت مشاورین امالک اطالعات -

 آن یرو نظا آب، برق، گاز، تلفنارائه دهندگان خدمات  عاب گاز،اب و برق و شماره اشتراکانش یتوضعطالعات ا -

۱۸۸
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ثبت معامالت امالك و مستغالت كشورسامانه 

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

 و كالما تالماعم تبث هناماس
روشك تالغتسم

یمسر دانسا رتافد
 دانسا تبث نامزاس
روشک کالما و

 یروهمج تسپ تکرش
ناریا یمالسا  لاوحا تبث نامزاس

روشک

يسدنهم ماظن عماج هناماس

 ینف همانسانش تاعالطا -
نامتخاس یكلم و

 و ینف همانسانش تاعالطا -
نامتخاس یكلم

یتایلام روما نامزاس

 ،بآ تامدخ ناگدنهد هئارا
نآ ریاظن و نفلت ،زاگ ،قرب

 طوبرم تالماعم تاعالطا -
 تالغتسم و کالما هب

 تاعالطا يزاس هچراپکی هناماس
ناکسا و كالما

 طوبرم تالماعم تاعالطا -
 تالغتسم و کالما هب

)IX( يزاسرهش و لقن و لمح هشوخ تاعالطا لدابت رتسب

 اصافم تاعالطا -
یتایلام باسح

 تبث دنس تاعالطا -
تالماعم هدش

 كلم تیكلام دنس تاعالطا -
 یقوقح صاخشا تاعالطا -
)دادرارق( هلماعم فرط

 دک تاعالطا -
كلم یتسپ  یا همانسانش تاعالطا -

 فرط یقیقح صاخشا
هلماعم

 تیعضو تاعالطا -
 قرب و بآ ،زاگ باعشنا

کارتشا هرامش و

 یاه هیداحتا
کالما نیرواشم

 تبث تاعالطا -
کالما نیرواشم
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه جامع نظام مهندسي و كنترل ساختمان -1-4-2-1-3

 جامع نظام مهندسي و كنترل ساختمانسامانه 

 شرح سامانه

 هندسی و کنترل ساختمان بكار گرفتهها و اطالعات مربوط به امور نظام مه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتاین سامان

 ها و اداراتنظام مهندسی استان هایهای حرفه ای؛ سازمانمهندسی و تشكل هایشود. این سامانه توسط دفتر سازمانمی

 های زیر است:سامانهدارای زیر ها مورد استفاده گرفته و کل راه و شهرسازی استان

 مدیریت اعضای نظام ها و اطالعات مربوط به اموربه منظور مدیریت فرایندها، فعالیت زیرسامانه: این ءمدیریت اعضا

جمع آوری، ثبت و نگهداری اطالعات های اصلی این زیرسامانه عبارتند از: . قابلیتگیردمورد استفاده قرار میمهندسی 

 نظام مهندسی؛ دریافت تقاضای عضویت اعضای حقیقی و حقوقی؛ بررسی مدارک و شرایط متقاضیان؛ اعضای سازمان

أسیسات عمران، ت ی،معمار های تحصیلی اصلی شاملبررسی مدرک و رشته تحصیلی )اصلی یا مرتبط( متقاضیان )رشته

تماس،  اصالح اطالعات اعضا )اطالعات ثبت، تغییر واست(؛  و ترافیك یبردار نقشه ی،مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرساز

 تیو ابطال کارت عضو یدصدور، تمداطالعات مدرک تحصیلی، اطالعات اساسنامه شرکت(؛ تمدید عضویت؛ لغو عضویت؛ 

مدیریت اطالعات سوابق کارآموزی  ها؛های استان؛ انتقال عضویت بین سازمانو کنترل ساختمان یسازمان نظام مهندس

 .و غیره فعال یرغ یمجدد اعضا یمهاجرت(؛ فعال ساز یل،مانند ادامه تحص یلی)به دال یتعضو یقتعلاعضا؛ 

 ها و اطالعات مربوط به امور: این زیر سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتهاهم ارزي رشتهمدیریت تعيين 

دارک ساختمان؛ تطبیق عناوین م ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی تعیین حدود صالحیت حرفه

اده قرار ها مورد استفای دارندگان آنها؛ امور کمیسیون هم ارزی رشتهتحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود حرفه

 گیرد.می

 هایها و اطالعات مربوط به امور دورهاین زیر سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت :هاي آموزشيدورهمدیریت 

دور و صهای این سامانه عبارتند از: مدیریت گیرد. مهمترین قابلیتآموزشی اعضای نظام مهندسی مورد استفاده قرار می

 ؛یآموزش مرکز آموزش یرو مد یاطالعات مدرسان مرکز آموزش مدیریت؛ (یآموزش )مراکز معتبر آموزش یمجوز مجر یدتمد

 حسطبه ذکر است که این زیر سامانه در چهار سطح قابل تعریف است.  های آموزشی اعضا. الزمو مدیریت اطالعات دوره

 طحس. اطالعات در سطح کشور و اخذ گزارشات الزم یهامكان مشاهده کل -سا ختمان  یکالن دفتر مقررات مل یریتمد ،اول

ات استان و اخذ گزارشاطالعات در سطح  یهامكان مشاهده کل -استان  یتوسط اداره کل راه و شهرساز یاستان یریتمد ،دوم

امكان مشاهده و ورود اطالعات در سطح  -ساختمان استان  یتوسط سازمان نظام مهندس یاستان یریتمد ،سوم سطح. الزم

 یزمان یهاها، امكان مشاهده برنامهمهندسان به عنوان شرکت کنندگان در دوره ،چهارم سطحو  استان و اخذ  گزارشات الزم

 در کل کشور یآموزش یدوره ها یهکل

ها و اطالعات مربوط به امور زیر به کار به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتزیر سامانه : این مدیریت پروانه اشتغال

شود: صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی؛ صدور، تمدید، انتقال بین استانی، ابطال، تعلیق و فعال سازی گرفته می

مهندسی برای مهندسان )پایه سه، درجه پایه و درجه پایه(، پروانه اشتغال به کار کاردانی برای مجدد پروانه اشتغال به کار 

های فنی )پایه سه، پایه دو و پایه یك(، پروانه اشتغال به کار تجربی برای معماران تجربی، پروانه اشتغال به کار کاردان

۱۹۰



 

 

ه: 
ح
صف

19
1

 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 جامع نظام مهندسي و كنترل ساختمانسامانه 

دور صر کاردانی فنی )حقوقی( در مورد اشخاص حقوقی؛ و مهندسی )حقوقی( در مورد اشخاص حقوقی، پروانه اشتغال به کا

 .یرانیا یرغ یو حقوق یقیاشخاص حق ی)پروانه اشتغال( موقت برا یحرفه ا یتصالح

ها و اطالعات مربوط به امور ارتقا درجه پروانه اشتغال به کار نیز توسط همین زیر سامانه مدیریت مدیریت فرایندها، فعالیت

ریت اطالعات مربوط به حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی نیز توسط این شود. در ضمن مدیمی

 شود.زیر سامانه پشتیبانی می

آموزش  توسط سازماناین زیر سامانه همچنین اطالعات مربوط به پروانه مهارت فنی )پایه یك، پایه دو، پایه سه( که توسط 

اطالعات  ها وکند. فرایندها، فعالیتشود را نیز تجمیع میو کارگران ماهر صادر می برای استاد کاران کشور یاو حرفه  یفن

 شود.مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار تجربی برای استاد کاران و کارگران ماهر نیز توسط همین سامانه مدیریت می

 های خدمات فنی ور پروانه فعالیت شرکتها و اطالعات مربوط به صدوالزم به ذکر است که مدیریت فرایندها، فعالیت

سی های خدمات کنترل و بازرهای سازندگان انبوه مسكن و ساختمان؛ صدور پروانه شرکتآزمایشگاهی؛ صدور پروانه شرکت

 شود.ساختمان نیز توسط همین زیر سامانه پشتیبانی می

دها، یر سامانه به منظور مدیریت فراین: این زساخت و مدیریت ارائه خدمات مهندسي عمليات نظارت بركنترل و 

های یتگیرد. مهمترین قابلها و اطالعات مربوط به امور کنترل و نظارت بر عملیات ساخت و ساز مورد استفاده قرار میفعالیت

ارت، ظمحاسبه، ن طراحی،این زیر سامانه عبارتند از: مدیریت دریافت و ثبت درخواست نظارت و سایر خدمات مهندسی )مانند 

، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و کنترل و بازرسی نگهداری، ی،بردار بهره ،اجرا

های ساختمانی و سایر مجوزهای شروع و خاتمه عملیات ساخت تحقیق و ...( از متقاضی؛ مدیریت دریافت اطالعات پروانه

نقشه های ساختمان؛ مدیریت تخصیص و ارجاع کار به ناظران و مهندسان سازمان؛  و ساز از مراجع ذیربط؛ مدیریت اطالعات

اطمینان از تطابق حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال با کارهای تخصیص داده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ مدیریت 

 نظیم شده توسطای تهای مرحلهتكمیل و صدور شناسنامه فنی و ملكی ساختمان؛ مدیریت دریافت اطالعات گزارش

های مهندسین ناظر؛ مدیریت رسیدگی به تخلفات ساختمان ای؛ مدیریت صدور گواهی یا تأییهمهندسین ناظر به صورت دوره

 گزارش شده توسط مهندسین ناظر و غیره.

امانه : این زیر سمدیریت انتخاب و معرفي افراد به مراجع درخواست كننده خدمات مهندسي كارشناسي

ها و اطالعات مربوط به امور انتخاب و معرفی مهندسین واجد شرایط به مراجع درخواست دیریت فرایندها، فعالیتبه منظور م

 دیریتمگیرد. مهمترین کارکردهای این زیر سامانه عبارتند از: کننده خدمات مهندسی کارشناسی مورد استفاده قرار می

ها، مؤسسات دولتی، وزارتخانه-نند مرجع درخواست کننده ما) یکارشناس یاطالعات درخواست خدمات مهندسدریافت 

 یموضوع خدمات مهندس ،-هاهای دولتی و شهردارینهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت

تشخیص  ای ، متره، برآورد، ارزیابی و تقویمطراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش- یکارشناس

اعالم  یمهت زمان و یطواجد شرا ینمهندس یمعرف یمهلت زمان ی،کارشناس یمحل انجام خدمات مهندس ،-علل خرابی

و  یساختمان )سطح عموم یسازمان نظام مهندس یصدور پروانه کارشناس یریتمد(؛ یکارشناس یخدمات مهندس یهنظر

مور ا مدیریت ی؛کارشناس یآموزش یاطالعات دوره ها یریتدم ی؛اطالعات آزمون اخذ پروانه کارشناس مدیریت؛ (یتخصص

 یصشخآزمون و نظارت بر ت یأتامور مربوط به ه مدیریت؛ یپروانه کارشناس یانمتقاضا یتصالح یصتشخ یأتمربوط به ه
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 تبه مراجع درخواست کننده خ دما یطافراد واجد شرا یانتخاب و معرف یریتمد؛ یپروانه کارشناس یاتمتقاض یتصالحت

 و غیره. اطالعات تخلفات گزارش شده توسط مراجع درخواست کننده مدیریت؛ یکارشناس یمهندس

ها و : این زیر سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتهيأت مدیره مدیریت امور مربوط به مجمع عمومي و

 دعوت به تشكیل جلسه مجمع ی؛وممجمع عم هجلس یلدرخواست تشكشود: اطالعات مربوط به امور زیر به کار گرفته می

؛ مدیریت اطالعات شرکت کنندگان دستور جلسات مجمعاطالعات  مدیریت؛ مجمع یسهرئ یأتاطالعات ه مدیریتعمومی؛ 

؛ برنامه ریزی برگزاری انتخابات هیأت یمجمع عمومو صورت جلسه مصوبات اطالعات  مدیریتدر جلسه مجمع عمومی؛ 

ن هیأت اجرایی و نظارت انتخابات؛ ثبت نام کاندیداها؛ بررسی صالحیت کاندیداها؛ ثبت و ها )شامل تعییمدیره و بازرس

ای ؛ ثبت اطالعات اعضالبدلبازرسان اصلی و علی یاانتخاب بازرس بررسی اعتراضات و نهایی کردن لیست کاندیداها(؛ 

أت ها و دبیر هیط به رئیس، نائب رئیسهیأت مدیره، بازرس و بازرسان و شورای انتظامی استان؛ مدیریت اطالعات مربو

ت ؛ مدیریت اطالعایرهگزارش عملكرد ساالنه هیأت مدمدیره؛ مدیریت اطالعات گروهای تخصصی ذیل مجمع عمومی؛ ثبت 

ترازنامه ساالنه نظام  یببررسی و تصوجلسات هیأت مدیره؛ مدیریت اطالعات مصوبات و صورت جلسه هیأت مدیره؛ 

 ها، صورت حسابییحت صورت داراصبازرسان )درباره  یثبت گزارش ها؛ یرههیأت مد یه پیشنهادمهندسی استان و بودج

 ( و غیره.و ... یرهمد یأتارائه شده به مجمع توسط ه یهاگزارش ی،دوره عملكرد، ترازنامه ارائه شده به مجمع عموم

ظور مدیریت فرایندها، فعالیتها و : این زیر سامانه به منمدیریت امور مربوط به هيأت عمومي و شوراي مركزي

گیرد: برنامه ریزی تشكیل جلسات هیأت عمومی؛ مدیریت اطالعات اطالعات مربوط به امور زیر مورد استفاده قرار می

شرکت کنندگان در جلسات هیأت عمومی؛ مدیریت اطالعات هیأت رئیسه هیأت عمومی؛ مدیریت امور دبیرخانه ای هیأت 

اطالعات گزارش عملكرد  یریتمدعات دستور جلسات، مصوبات و صورت جلسه هیأت عمومی؛ عمومی و مدیریت اطال

 یدر شورا یتعضو یطانتخاب افراد واجد شرا مدیریت ی؛مرکز یاطالعات ترازنامه شورا یریتمد ی؛مرکز یساالنه شوار

 هیرخانامور دب مدیریت؛ یمرکز یشورا یسهرئ یأتاطالعات ه مدیریت؛ یمرکز یشورا یاطالعات اعضا مدیریت؛ یمرکز

 اطالعات یریتمد؛ یمرکز یاطالعات دستور جلسه، مصوبات و صورت جلسه جلسات شورا یریتو مد یمرکز یشورا یا

 یهاونیسیها و کممصوبات و صورت جلسه جلسات گروه یریتمد ی؛مرکز یشورا یلذ یتخصص یهایسیونها و کمگروه

 ؛ و غیره.یتخصص

ات مربوط و اطالع هایتفعال یندها،فرا یریتبه منظور مدسامانه  یرز ینا: هامهندسي استانمدیریت انتخابات نظام 

دهندگان و شمارش آرا مورد استفاده  یتوسط ر  یو ثبت ر  یریگ یها؛ ر استان یانتخابات نظام مهندس یبه امور برگزار

 هاییتالو فع یندهافرا یریتمد مكاندادن، ا یر  یطشرا نیو واجد یداهااطالعات کاند یافتبا درسامانه  یرز ین. اگیردیقرار م

 .کندیو شمارش آرا را فراهم م یریگ یمربوط به ر 

ر زیر ها و اطالعات مربوط به امواین زیر سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت: رسيدگي به شکایات و تخلفات

به  دگییرس، مردم و مالكان از مهندسان یاتثبت شكااستان؛  شود: ثبت اطالعات اعضای شورای انتظامیبكار گرفته می

 یفن یهامهندسان وکاردان یو انتظام یانضباط ی،در خصوص تخلفات حرفه ا یو حقوق یقیاشخاص حق یو دعو یاتشكا

 یده وبتنن؛ استا یانتظام یو ارجاع به شورا یتپرونده شكا تشكیل؛ دارندگان پروانه اشتغال یااستان  یعضو نظام مهندس

درنظر  یاهصادره و اعمال مجازات یرا ابالغدرباره آن؛  یمو اتخاذ تصم یاتشكا بررسی؛ یاتبه شكا یدگیزمان رس یینو تع
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ها توسط شورای انتظامی نظام مهندسی کشور؛ ثبت ؛ تجدید نظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استانگرفته شده

دسی کشور؛ ثبت شكایات ارسال شده به شواری انتظامی نظام مهندسی کشور؛ اطالعات اعضای شورای انتظامی نظام مهن

 یهاصادره و اعمال مجازات یر  ابالغ ی؛نظام مهندس یانتظام ینظر توسط شورا یدتجد یتقاضاشكایات و به  رسیدگی

نظام  یانتظام یاستان توسط شورا یانتظام یو شورا یرهمد یأته یاز اعضا یاتبه شكا رسیدگیو درنظر گرفته شده؛ 

 .یمهندس

 این زیر سامانه به منظور: يها و معماران تجربمهندسان، كاردان ياحرفه يتصالح يينتع آزمون یریتمد

های فنی ساختمان و معماران تجربی مورد استفاده قرار ای مهندسان، کاردانمدیریت برگزاری آزمون تعیین صالحیت حرفه

لسه ها؛ صدور کارت ورود به جاز آزمون یكدر هر  ینثبت نام داوطلب یریتمدعبارتند از:  گیرد. قابلیت اصلی این سامانهمی

های ؛ مدیریت نمایش سواالت آزمون به داوطلبان و ثبت پاسخ(یكی)در آزمون الكترونمدیریت بانك سواالت آزمون  آزمون؛

 ن.آزمو یجنتا یدگان در آزمون و اطالع رسانش یرفتهآزمون و پذ یجاطالعات نتا یریتمد ؛(یكی)در آزمون الكترونآنها 

: این زیر سامانه به منظور مدیریت اطالعات مربوط به قوانین، مقررات، هامدیریت مقررات، قواعد و دستورالعمل

ها های مرتبط با نظارت و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان، نظام مهندسینامه ها و بخشها، آیین نامهدستورالعمل

ها و بخشنامه و نمایش جستجو یتقابل دهد.دریافت کرده و نمایش می« تو مقررا ینسامانه جامع قوان». را از ..

 های اصلی این زیرسامانه است.، یكی از قابلیتهادستورالعمل

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P11.5.1 هارشته یهم ارز تعیین 

P11.3.2 ارتقاء پروانه اشتغال یدوره آموزش یبرگزار 

P11.4.1 و ... یمعماران تجرب ی،فن یپروانه اشتغال مهندسان، کاردان ها صدور 

P11.5.2 ینظام مهندس  یرهمد یأتو ه یامور مربوط به مجمع عموم مدیریت  

P11.5.3 هااستان یانتخابات نظام مهندس مدیریت 

P11.5.4 ینظام مهندس یمرکز یو شورا یعموم یأتامور مربوط به ه مدیریت 

P11.5.5 یها و معماران تجربمهندسان، کاردان یاحرفه یتصالح یینآزمون تع برگزاری 

P9.3.7 
ساختمان و  یمقررات مل یاز اجرا ینانساخت و ساز و اطم یاتبر عمل یهعال نظارت

 یضوابط شهرساز

P11.5.6 یو تخلفات نظام مهندس یاتبه شكا رسیدگی 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه
 مدیریت اعضا

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.4.1D1 - یقیحق یاعضا یتعضو یتاطالعات وضع 

P11.4.1D2 - اعضا یلیاطالعات مدرک و رشته تحص 

P11.4.1D3 - یقیحق یاعضا یاطالعات سوابق کارآموز 

P11.4.1D4 - یحقوق یاعضا یتعضو یتاطالعات وضع 
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مدیریت تعیین 
هم ارزی 
 هارشته

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.5.1D1 
حدود صالحیت و مدرک دارندگان مدرک تحصیلی  اطالعات -
 های مرتبطرشته

 
 

 یریتمد
 یهادوره
 یآموزش

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.3.2D1 - مصوب یآموزش یهااطالعات دوره 

P11.3.2D2 - یو مراکز معتبر آموزش یآموزش یانت مجراطالعا 

P11.3.2D3 - اعضا یآموزش یهااطالعات دوره 

 
 

مدیریت پروانه 
 اشتغال

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.4.1D5 - یاطالعات پروانه اشتغال به کار مهندس 

P11.4.1D6 - یاطالعات پروانه اشتغال به کار کاردان 

P11.4.1D7 - یروانه اشتغال به کار تجرباطالعات پ 

P11.4.1D8 - (ی)حقوق یاطالعات پروانه اشتغال به کار مهندس 

P11.4.1D9 - (ی)حقوق یفن یاطالعات پروانه اشتغال به کار کاردان 

P11.4.1D10 - یرانیا یرغ یقیاطالعات پروانه اشتغال موقت اشخاص حق 

P11.4.1D11 -  یرانیا یرغ یحقوقاطالعات پروانه اشتغال موقت اشخاص 

P11.4.1D12 - استاد کاران و کارگران ماهر یاطالعات پروانه مهارت فن 

P11.4.1D13 
 استاد کاران و کارگران یبرا یاطالعات پروانه اشتغال به کار تجرب -
 ماهر

P11.4.1D14 - یشگاهیو آزما یخدمات فن یهااطالعات پروانه شرکت 

P11.4.1D15 - زندگان انبوه مسكن و ساختماناطالعات پروانه سا 

P11.4.1D16 - ساختمان یخدمات کنترل و بازرس یهااطالعات پروانه شرکت 

 
 

کنترل و نظارت 
 یاتبر عمل

ساخت و 
ارائه  یریتمد

خدمات 
 یمهندس

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.3.7D1 - یقیحق یاطالعات سابقه کار اعضا 

P9.3.7D2 - یحقوق یار اعضااطالعات سابقه ک 

P9.3.7D3 - صادر شده یساختمان یهااطالعات پروانه 

P9.3.7D4 
شده به هر  یاطالعات کارها - ضا یكارجاع داده  و  یقیحق یاز اع
 یحقوق

P9.3.7D5 - ساختمان یو ملك یاطالعات شناسنامه فن 

P9.3.7D6 - رناظ ینگزارش شده توسط مهندس یاطالعات تخلفات ساختمان 
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انتخاب  یریتدم
افراد  یو معرف

به مراجع 
درخواست کننده 
خدمات 
 یمهندس
 یکارشناس

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.3.7D7 - یکارشناس یاطالعات درخواست خدمات مهندس 

P9.3.7D8 - یآزمون اخذ پروانه کارشناس یجاطالعات نتا 

P9.3.7D9 - ساختمان یسسازمان نظام مهند یاطالعات پروانه کارشناس 

P9.3.7D10 - کننده شده به مراجع درخواست یمعرف یطاطالعات افراد واجد شرا 

 
 

امور  یریتمد
مربوط به مجمع 

 یأتو ه یعموم
 یرهمد

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.5.2D1 - یاطالعات جلسات مجمع عموم 

P11.5.2D2 - مجمع یسهرئ یأتاطالعات ه 

P11.5.2D3 - ات دستور جلسات مجمعاطالع 

P11.5.2D4 - یاطالعات شرکت کنندگان در جلسه مجمع عموم 

P11.5.2D5 - اطالعات مصوبات و صورت جلسه مجمع 

P11.5.2D6 - یرهمد یأتو نظارت انتخابات ه ییاجرا یأتاطالعات ه 

P11.5.2D7 - یرهمد یأتانتخابات ه یداهایاطالعات کاند 

P11.5.2D8 - یانتخابات بازرسان نظام مهندس یداهایاطالعات کاند 

P11.5.2D9 - هااستان ینظام مهندس یرهمد یأته یاطالعات اعضا 

P11.5.2D10 -  هااستان ینظام مهندس انبازرس یااطالعات بازرس 

P11.5.2D11 - استان یانتظام یاطالعات شورا 

P11.5.2D12 - یرهمد یأتاطالعات مصوبات و صورت جلسات ه 

P11.5.2D13 - یرهمد یأتاطالعات گزارش عملكرد ه 

 
 

امور  یریتمد
 یأتمربوط به ه
و  یعموم
 یمرکز یشورا

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.5.4D1 - یعموم یأتاطالعات جلسات ه 

P11.5.4D2 - یعموم یأتاطالعات مصوبات و صورت جلسه ه 

P11.5.4D3 - یمرکز یاطالعات گزارش عملكرد ساالنه شورا 

P11.5.4D4 - یمرکز یشورا یاطالعات اعضا 

P11.5.4D5 - یمرکز یشورا یسهرئ یأتاطالعات ه 

P11.5.4D6 - کشور ینظام مهندس یانتظام یاطالعات شورا 

P11.5.4D7 - یمرکز یشورا یتخصص هاییسیونها و کماطالعات گروه 
 

 

انتخابات نظام 
 یمهندس
 هااستان

 

 ن گروه دادهعنوا کد گروه داده
P11.5.3D1 - هااستان یانتخابات نظام مهندس یجاطالعات نتا 
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رسیدگی به 
شكایات و 
 تخلفات

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.5.6D1 - اطالعات شكایات و دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی 
P11.5.6D2 - اطالعات آرای صادره توسط شورای انتظامی 

P11.5.6D3 - آرای صادره توسط شورای انتظامی نظام مهندسی کشور اطالعات 

P11.5.6D4 - های انتظامی اعضااطالعات مجازات 

 
 

آزمون  یریتمد
 تیصالح یینتع

 یاحرفه
مهندسان، 
ها و کاردان

 یمعماران تجرب

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.5.5D1 - ثبت نام کنندگان در آزمون اطالعات 

P11.5.5D2 - شرکت کنندگان در آزمون اطالعات 

P11.5.5D3 - سواالت آزمون اطالعات 

P11.5.5D4 
تا - عات ن پذ یجاطال تهو  فه  یرف به حر گان در آزمون ورود  شـــد

 یو معماران تجرب یفن یهامهندسان، کاردان
 

 

 یریتمد
مقررات، قواعد و 
 هادستورالعمل

-  

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي نوان گروه دادهع امانهزیرس

 مدیریت اعضا

 یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق وضعیت مدرک و رشته تحصیلی اطالعات -

 اداره گذرنامه مهاجرت اعضا اطالعات -

 سازمان ثبت احوال کشور هویت اشخاص حقیقی اطالعات -

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور هویت اشخاص حقوقی اطالعات -

 و تخلفات یاتبه شكا یدگیرسزیر سیستم  های انتظامی اعضااطالعات مجازات -

ندگان  اطالعات - مدرک دار حدود صـــالحیت و 
 های مرتبطمدرک تحصیلی رشته

 هازیر سامانه مدیریت تعیین هم ارزی رشته

مدیریت تعیین 
هم ارزی 
 هارشته

 زیر سامانه مدیریت اعضا یت عضویت اعضای حقیقیوضعاطالعات  -

 یریتمد
 یهادوره
 یآموزش

 یقیحق یاعضا یتعضو یتاطالعات وضع -
 اعضا یلیاطالعات مدرک و رشته تحص -

 زیر سامانه مدیریت اعضا -

  ملی مقررات ترویج و آموزش هایبرنامه اطالعات -
 ساختمان

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

پا یآموزشـــ یهاطالعات دورها - قا  نه  یهارت پروا
 ینمهندس

ساز یقاتمرکز تحق شهر سكن و  سامانه مدیراه م  یریت: 
 یجآموزش و ترو

 زیر سامانه مدیریت پروانه اشتغال - پروانه اشتغال اشخاص حقیقی اطالعات -

 زیر سامانه مدیریت اعضا - یقیحق یاعضا یتعضو یتاطالعات وضع -
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مدیریت پروانه 
 اشتغال

 اعضا یلیرشته تحص اطالعات مدرک و -
 یقیحق یاعضا یاطالعات سوابق کارآموز -
 یحقوق یاعضا یتعضو یتاطالعات وضع -

 های آموزشیزیر سامانه مدیریت دوره - اعضا یآموزش یهااطالعات دوره -

عات - کاران و  اطال تاد  هارت فنی اســـ نه م پروا
 کارگران ماهر

 کشور یاو حرفه  یفن آموزش سازمان -

 سابقه کار اعضای حقیقی اطالعات -
 سابقه کار اعضای حقوقی اطالعات -

ــامانه  - ــاخت و ارائه  یاتکنترل و نظارت بر عملزیر س س
 یخدمات مهندس

 وضعیت صالحیت اشخاص حقوقی اطالعات -
های مهندس دفاتر مهندســی و شــرکت اطالعات - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور -

 مشاور

عات - گان در آزمون  اطال ـــد ته ش پذیرف تایج و  ن
فه یتصـــالح یینتع)آزمون  ندســـان،  یاحر مه
 (یها و معماران تجربکاردان

 یاحرفه یتصــالح یینآزمون تع یریتمدزیر ســامانه  -
 یها و معماران تجربمهندسان، کاردان

 و تخلفات یاتبه شكا یدگیرسزیر سامانه  های انتظامی اعضااطالعات مجازات -

کنترل و نظارت 
 یاتبر عمل

ساخت و 
ارائه  یریتمد

خدمات 
 یمهندس

 پروانه اشتغال اشخاص حقیقی اطالعات -
 پروانه اشتغال اشخاص حقوقی اطالعات -

 زیر سامانه مدیریت پروانه اشتغال -

 های ساختمانیاطالعات پروانه -
 اطالعات گواهی پایان کار -

مراجع صدور مجوزهای شروع و پایان ها و یشهردار
 2عملیات ساخت

 ساختمان فنی ییدیهتا اطالعات -
قات : مرکز تحقیسامانه صدور گواهینامه فنی و نظریه فنی

 راه مسكن و شهرسازی

 های مهندس مشاوردفاتر مهندسی و شرکت - اطالعات شناسنامه فنی و ملكی ساختمان -

انتخاب  یریتمد
افراد  یفو معر

به مراجع 
درخواست کننده 
خدمات 
 یمهندس
 یکارشناس

 های آموزشیزیر سامانه مدیریت دوره - اعضا یآموزش یهااطالعات دوره -

 زیر سامانه مدیریت پروانه اشتغال - پروانه اشتغال اشخاص حقیقی اطالعات -

امور  یریتمد
مربوط به مجمع 

 یأتو ه یعموم
 یرهمد

 یقیحق یاعضا یتعضو یتاطالعات وضع -
 اعضا یلیاطالعات مدرک و رشته تحص -
 یقیحق یاعضا یاطالعات سوابق کارآموز -
 یحقوق یاعضا یتعضو یتاطالعات وضع -

 زیر سامانه مدیریت اعضا -

 پروانه اشتغال اشخاص حقیقی اطالعات -
 پروانه اشتغال اشخاص حقوقی اطالعات -

 لزیر سامانه مدیریت پروانه اشتغا -

 هااستان یانتخابات نظام مهندسزیر سامانه مدیریت  هانتایج انتخابات نظام مهندسی استان اطالعات -

                                                 
 عملیات ساختمان خاتمهسازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع و ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرکشهرداری 2
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امور  یریتمد
 یأتمربوط به ه
و  یعموم
 یمرکز یشورا

 ینظام مهندس یرهمد یأته یاطالعات اعضا -
 هااستان

 یرهمد یأتو ه یامور مربوط به مجمع عموم یریتمد

 زیر سامانه مدیریت پروانه اشتغال - انه اشتغال اشخاص حقیقیپرو اطالعات -

انتخابات نظام 
 یمهندس
 هااستان

 زیر سامانه مدیریت اعضا - یقیحق یاعضا یتعضو یتاطالعات وضع -

 یرهمد یأتانتخابات ه یداهایاطالعات کاند -
ـــان نظام  یداهایاطالعات کاند - انتخابات بازرس

 یمهندس
 یرهمد یأتو ه یبوط به مجمع عمومامور مر یریتمد

رسیدگی به 
شكایات و 
 تخلفات

 پروانه اشتغال اشخاص حقیقی اطالعات -
 پروانه اشتغال اشخاص حقوقی اطالعات -

 زیر سامانه مدیریت پروانه اشتغال -

 یرهمد یأتو ه یامور مربوط به مجمع عموم یریتمد استان یانتظام یاطالعات شورا -

 یمرکز یو شورا یعموم یأتامور مربوط به ه یریتمد کشور ینظام مهندس یانتظام یشورااطالعات  -

آزمون  یریتمد
 تیصالح یینتع

 یاحرفه
مهندسان، 
ها و کاردان

 یمعماران تجرب

 یقیحق یاعضا یتعضو یتاطالعات وضع -
 اعضا یلیاطالعات مدرک و رشته تحص -

 زیر سامانه مدیریت اعضا

 زیر سامانه مدیریت پروانه اشتغال یقینه اشتغال اشخاص حقاطالعات پروا -

 یریتمد
مقررات، قواعد و 
 هادستورالعمل

های مرتبط با نظام مقررات و آیین نامه اطالعات -
 مهندسی و کنترل ساختمان

 سامانه جامع قوانین و مقررات

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 جامع نظام مهندسي و كنترل ساختمانسامانه 

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

يسدنهم ماظن عماج هناماس

 ،مولع ترازو
 عجارم و اه یرادرهشیروانف و تاقیقحت

 و عورش یاهزوجم رودص
 تخاس تایلمع نایاپ

همانرذگ هرادا

 تبث نامزاس
روشک لاوحا

 تاعالطا يزاس هچراپکی هناماس
ناکسا و كالما

هدش رداص راک نایاپ یهاوگ تاعالطا -

 و كالما تالماعم تبث هناماس
روشك تالغتسم

 و ینف همانسانش تاعالطا -
نامتخاس یكلم

 نییآ و تاررقم تاعالطا -
 ماظن اب طبترم یاه همان
نامتخاس لرتنک و یسدنهم

یسدنهم ماظن یاضعا تاعالطا -
یشزومآ ربتعم زکارم و یشزومآ نایرجم تاعالطا -

اضعا یشزومآ یاه هرود تاعالطا -
یقوقح و یقیقح صاخشا راک هب لاغتشا هناورپ تاعالطا -

هدش رداص ینامتخاس یاه هناورپ تاعالطا -
یقوقح و یقیقح یاضعا زا كی ره هب هدش هداد عاجرا یاهراک تاعالطا -

نامتخاس یكلم و ینف همانسانش تاعالطا -
رظان نیسدنهم طسوت هدش شرازگ ینامتخاس تافلخت تاعالطا -

نامتخاس یسدنهم ماظن نامزاس یسانشراک هناورپ تاعالطا -
اه ناتسا یسدنهم ماظن هریدم تأیه یاضعا تاعالطا -

اه ناتسا یسدنهم ماظن سرزاب ای سرزاب تاعالطا -
ناتسا یماظتنا یاروش تاعالطا -
یزکرم یاروش یاضعا تاعالطا -

روشک یسدنهم ماظن یماظتنا یاروش تاعالطا -
اه ناتسا یسدنهم ماظن تاباختنا جیاتن تاعالطا -

یماظتنا یاروش طسوت هرداص یارآ تاعالطا -
روشک یسدنهم ماظن یماظتنا یاروش هرداص یارآ تاعالطا -

یماظتنا یاه تازاجم تاعالطا -

 دانسا تبث نامزاس
روشک کالما و

 و ینف شزومآ  نامزاس
روشک یا  هفرح

 همانرب و تیریدم نامزاس
روشک یزیر

 یاه تکرش و یسدنهم رتافد
رواشم سدنهم

تاررقم و نيناوق عماج هناماس

 یاه همان نییآ و تاررقم تاعالطا -
 لرتنک و یسدنهم ماظن اب طبترم

نامتخاس

)IX( يزاسرهش و لقن و لمح هشوخ تاعالطا لدابت رتسب

 تاعالطا -
 و کردم تیعضو
یلیصحت هتشر

ینامتخاس یاه هناورپ تاعالطا -
راک نایاپ یهاوگ تاعالطا -

 تاعالطا -
اضعا ترجاهم

 تیوه تاعالطا -
یقیقح صاخشا

 تیوه تاعالطا -
یقوقح صاخشا

 ینف تراهم هناورپ تاعالطا -
رهام نارگراک و ناراک داتسا

 تیعضو تاعالطا -
یقوقح صاخشا تیحالص
 و یسدنهم رتافد تاعالطا -
رواشم سدنهم یاه تکرش

 همانسانش تاعالطا -
نامتخاس یكلم و ینف
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 هاي تأمين مسکنمدیریت ثبت نام و واگذاري طرحسامانه  -1-4-2-1-4

 ...( و يمسکن مهر، مسکن اجتماعمانند مسکن ) ينتأم يهاطرحمدیریت ثبت نام و واگذاري  سامانه

 شرح سامانه

 دهواحدهای ساختمانی ساخته ش یواگذارثبت نام و  ها و اطالعات مربوط بهاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

امانه های اصلی این سگیرد. قابلیتمورد استفاده قرار می و ...( یمسكن مهر، مسكن اجتماعمانند مسكن ) ینتأم یهارحط

عبارتند از: مدیریت ثبت نام متقاضیان؛ ثبت مشخصات و مدارک متقاضیان؛ ثبت درخواست متقاضیان؛ بررسی مشخصات، 

كیت متقاضیان(؛ تائید/ رد درخواست متقاضیان؛ مدیریت امور تعامالت مدارک و شرایط متقاضیان )مانند بررسی سوابق مال

موردنیاز با بانك )مانند امور افتتاح حساب، دریافت اطالعات حساب بانكی متقاضیان، تعیین میزان و برنامه اقساط پرداختی 

 رداد فروش و واگذاری.های اقساط صورت گرفته توسط متقاضیان(؛ و ثبت قرامتقاضیان؛ و دریافت اطالعات پرداخت

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P10.1.4 
ـــده در پروژه یواحدها یو واگذار یلفروش، تحو یریتمد مربوط به  یهااحداث ش
 و ...( یمسكن )مسكن مهر، مسكن اجتماع ینتأم یهاطرح

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 داده عنوان گروه کد گروه داده

P10.1.4D1 -  و ...( یمسكن )مسكن مهر، مسكن اجتماع ینتأم یهاطرحاطالعات متقاضیان 

P10.1.4D2 -  نمسك ینتأم یهاطرحاطالعات میزان و برنامه اقساط پرداختی متقاضیان خرید 
P10.1.4D3 - اطالعات قرارداد واگذاری واحدها 

P10.1.4D4 -  مسكن ینتأم یهاطرحاطالعات واحدهای واگذار شده در 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
صاتاطالعات  - شخ ضیان  و مدارک م  ینتأم یهاطرحمتقا

 و ...( یمسكن )مسكن مهر، مسكن اجتماع
 متقاضیان

 سازی اطالعات امالک و اسكانیكپارچهسامانه  وضعیت و سوابق مالكیت متقاضیاناطالعات  -

 سازمان ثبت احوال کشور متقاضیان ایاستعالم مشخصات شناسنامهاطالعات  -

ــعیت  - ــاب بانكیاطالعات وض ــاطو پرداخت حس  های اقس
 متقاضیان

 بانك

های ساخت واحدهای اطالعات قراردادها )قراردادهای پروژه -
، مانند طرح مســـكن ینتأم یهامربوط به طرحســـاختمانی 
 و ...( یمسكن اجتماعطرح مسكن مهر، 

 سامانه مدیریت قراردادها

مربوط به  یدهبه اتمام رســـ یمســـكون یاطالعات واحدها -
 (و ... یمسكن )مسكن مهر، مسكن اجتماع ینتأم یهاطرح

 هاپروژهها و طرحسیستم مدیریت 

 یرانا یاسالم یشرکت پست جمهور اطالعات کد پستی واحدها -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 ...( و يمسکن مهر، مسکن اجتماعمانند مسکن ) ينتأم يهاطرحمدیریت ثبت نام و واگذاري  سامانه

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

 يراذگاو و مان تبث تیریدم هناماس
 نکسم نيمأت ياه حرط

 یروهمج تسپ تکرش
ناریا یمالسا

 لاوحا تبث نامزاس
روشک

اه هژورپ و اه حرط تیریدم متسيس

 مامتا هب ینوكسم یاهدحاو تاعالطا -
 نكسم نیمأت یاه حرط هب طوبرم هدیسر

)... و یعامتجا نكسم ،رهم نكسم(

نایضاقتم تیكلام قباوس و تیعضو تاعالطا -
 تخاس یاه هژورپ یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
 ،نكسم نیمأت یاه حرط هب طوبرم ینامتخاس یاهدحاو
)... و یعامتجا نكسم حرط ،رهم نكسم حرط دننام

 هب طوبرم هدیسر مامتا هب ینوكسم یاهدحاو تاعالطا -
)... و یعامتجا نكسم ،رهم نكسم( نكسم نیمأت یاه حرط

اه كناب

نكسم نیمأت یاه حرط نایضاقتم تاعالطا -
 دیرخ نایضاقتم یتخادرپ طاسقا همانرب و نازیم تاعالطا -

نكسم نیمأت یاه حرط
اهدحاو یراذگاو دادرارق تاعالطا -

نكسم نیمأت یاه حرط رد هدش راذگاو یاهدحاو تاعالطا -

 تاعالطا يزاس هچراپکی هناماس
ناکسا و كالما

 قباوس و تیعضو تاعالطا -
نایضاقتم تیكلام

)IX( يزاسرهش و لقن و لمح هشوخ تاعالطا لدابت رتسب

 دک تاعالطا -
اهدحاو یتسپ

 مالعتسا تاعالطا -
 یا همانسانش تاصخشم

نایضاقتم

 و یكناب باسح تیعضو تاعالطا -
نایضاقتم طاسقا یاه تخادرپ

اهدادرارق تیریدم متسيس

 یاه هژورپ یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
 هب طوبرم ینامتخاس یاهدحاو تخاس
 نكسم حرط دننام ،نكسم نیمأت یاه حرط

)... و یعامتجا نكسم حرط ،رهم
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 سامانه اطالعات بازار امالك ایران -1-4-2-1-5

 اطالعات بازار امالك ایران سامانه

 شرح سامانه

درجهت اعالم وضعیت بازار مسكن )قیمت و اجاره بها( و اطالع رسانی اطالعات بازار امالک ایران و این سامانه به منظور 

ن سامانه ایگیرد. ، مورد استفاده قرار میسازی اطالعات و ارتقاء آگاهی نسبت به وضعیت مبایعات انجام شدهدف شفافبا ه

عات را در نقشه جانمایی و این اطالنموده و اطالعات خود را از سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور دریافت 

صورت گرفته )براساس موقعیت؛ تاریخ قرارداد؛ مساحت؛ قیمت فروش؛  دهد. امكان جستجوی معامالتو نمایش می کندمی

قیمت اجار یا رهن؛ مشخصات ساختمان از قبیل سن، نوع اسلكت و تعداد اتاق؛ امكانات ساختمان از قبیل پارکینگ، انباری، 

 های اصلی این سامانه است.آب، برق، گاز و تلفن و ...( از قابلیت

هاي فعاليت

 مانهمرتبط با سا

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P9.3.10 اطالع رسانی وضعیت معامالت بازار امالک کشور 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه
- 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورسامانه  اطالعات معامالت مربوط به امالک و مستغالت -

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ناریا كالما رازاب تاعالطا هناماس

 و كالما تالماعم تبث هناماس
روشك تالغتسم

 طوبرم تالماعم تاعالطا -
 تالغتسم و کالما هب

 هب طوبرم تالماعم تاعالطا -
 تالغتسم و کالما

یناكم تاعالطا -

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش
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 هامعاونت حقوقی، امور مجلس و استان -1-5

امور مجلس و  ی،حقوقهای اطالعاتی معاونت در این قسمت، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.، ارائه میهااستان

 ا(هحقوقی، امور مجلس و استانمعاونت ) انتقال و برنامه گذار ی، معمارراه نقشه -1-5-1

ص ، اختصاهاامور مجلس و استان ی،حقوقمعاونت این قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

ای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول های الزم برها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2دارد. تدوین نقشه راه

بندی آنها ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامالزم برای  1زمانی

ب و تعیین وهای کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلدر قالب بسته

برای تحقق معماری مطلوب  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارمعماری مطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

شود. در این قسمت به محورهای زیر در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین موقت تعیین شده و

 شود:پرداخته می

 یل شكافماتریس تحل -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 (هاحقوقي، امور مجلس و استانمعاونت ماتریس تحليل شکاف )  -1-5-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میل شكاف صورت میوضعیت مطلوب، تحلی

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.هاامور مجلس و استان ی،حقوقمعاونت به 

 هاپروژه اقدامات فمحور تحليل شکا

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

سامانه جامع امور 
 یحقوق

     

سامانه جامع پروژه ایجاد  -
 )فاز اول( یامور حقوق

سامانه جامع پروژه ایجاد  -
 )فاز دوم( یامور حقوق

 

و  نیجامع قوان سامانه
 مقررات

     
جامع  سامانهوژه ایجاد پر -

 و مقررات نیقوان
 

امور  تیریمد سامانه
 مجلس

     
 تیریمد سامانهپروژه ایجاد  -

 امور مجلس
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 (هاحقوقي، امور مجلس و استانمعاونت ) هاشناسنامه پروژه -1-5-1-2

 اردی مانندها موروژهدر شناسنامه پشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهه کسبو پروژ

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شدهو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استق

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»ازی و بهبود فرایندها در مستندس

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 ید انجام شود.بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما با -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ده ستمی مشخص شهای سیهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه 

ات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه تولید کننده اطالع

تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا می

ای راری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانهبهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برق

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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 ي )فاز اول(سامانه جامع امور حقوق یجادپروژه ا -1-5-1-2-1

 )فاز اول( يسامانه جامع امور حقوق یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

 ت.، اسیجامع امور حقوقتقرار  فاز اول سامانه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و اس هدف از این پروژه

 یستمس یرز»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب در فاز اول باید تمامی قابلیت

، «های سامانه جامع امور حقوقی()یكی از زیرسیستم یستاد و ادارات کل راه و شهرساز یامور حقوق یریتمد

 اجرایی و عملیاتی شود.

 و امور مجلس یمعاونت حقوق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 )فاز دوم( يسامانه جامع امور حقوق یجادپروژه ا -1-5-1-2-2

 ()فاز دوم يسامانه جامع امور حقوق یجادا پروژه

 معرفي پروژه

 ت.، اسیجامع امور حقوقتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  فاز دوم سامانه  هدف از این پروژه

 یستمس یرز »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب در فاز اول باید تمامی قابلیت
، «های سامانه جامع امور حقوقی(یكی از زیرسیستم) تابعه یهاها و شرکتسازمان یاطالعات حقوق یریتمد

 اجرایی و عملیاتی شود.

 و امور مجلس یمعاونت حقوق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 تو مقررا ينجامع قوان سامانه یجادا پروژه -1-5-1-2-3

 و مقررات ينسامانه جامع قوان یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

 ست.ا« و مقررات ینجامع قوانسامانه » تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

« و مقررات نیجامع قوانسامانه » ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 و امور مجلس یمعاونت حقوق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 امور مجلس یریتسامانه مد یجادا پروژه -1-5-1-2-4

 امور مجلس یریتسامانه مد یجادا پروژه

 معرفي پروژه

 .است« امور مجلس یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

« جلسامور م یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه تمامی قابلیت

 ی و عملیاتی شود.باید در این پروژه اجرای

 و امور مجلس یمعاونت حقوق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (هاحقوقي، امور مجلس و استانمعاونت ) هااولویت بندي پروژه -1-5-1-3

، هاامور مجلس و استان ی،حقوقمعاونت ها در ای از پروژهکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعهبه منظور حر

ها اهمیت بندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتانجام شود. شناسنامه این پروژه

قدم و تمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعه ها،پروژه یبند یتبه منظور اولوبه سزایی دارد. 

ی. در جدول ترتیب اولویت الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه یتأخر فن

 ، ارائه شده است.هاامور مجلس و استان ی،حقوقمعاونت های پروژه

 عنوان پروژه ب اولویتترتي

 )فاز اول( یسامانه جامع امور حقوق یجادپروژه ا - 2

 و مقررات ینسامانه جامع قوان یجادپروژه ا - 1

 امور مجلس یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 9

 )فاز دوم( یسامانه جامع امور حقوق یجادپروژه ا - 0

 

 (هاحقوقي، امور مجلس و استانمعاونت برنامه گذار ) -1-5-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2ین برنامه گذاردر تدو

، هاامور مجلس و استان ی،حقوقمعاونت دو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

 است.ارائه شده 

 عنوان پروژه ردیف
الزم براي زمان 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

  ماه بیست و یكم ماه 1 ی )فاز اول(سامانه جامع امور حقوق یجادپروژه ا 2

  

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (هاحقوقی، امور مجلس و استان)معاونت های اطالعاتی معماری مطلوب سامانه -1-5-2

ور منظ ینشده است. بد ارائه ،هاامور مجلس و استان ی،حقوقمعاونت  یتاطالعا یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

 گردد.می هارائ ،یاطالعات یهاشناسنامه هر کدام از سامانه

 

 (هاحقوقي، امور مجلس و استانمعاونت ) هاي اطالعاتيشناسنامه سامانه -1-5-2-1

مجلس  امور ی،حقوقمعاونت یت مطلوب برای های اطالعاتی تعیین شده در وضعدر این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

 امانهس یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعال، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، هاو استان

 باشد.ها، میو نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه

 جامع امور حقوقيسامانه  -1-5-2-1-1

 جامع امور حقوقي سامانه

 رح سامانهش

این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور حقوقی ستاد وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و 

های تابعه، مورد استفاده ها و شرکتهای حقوقی سازمانها و همچنین به منظور مدیریت اطالعات پروندهشهرسازی استان

 ی دو زیرسیستم زیر است:گیرد. این سامانه داراقرار می

ه : این زیر سیستم به منظور مدیریت کلیستاد و ادارات كل راه و شهرسازي زیر سيستم مدیریت امور حقوقي

ها، ها و اطالعات مربوط به امور حقوقی ستاد وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی استانفرایندها، فعالیت

( و یفریک یا یق)حقو یتشكا یادادخواست و  یمتنظهای اصلی این زیر سیستم عبارتند از: قابلیتگیرد. مورد استفاده قرار می

 یریتمد ی؛حقوق یهاو پرونده یاطالعات دعاو یریتمد ی؛حقوق یهاپرونده یگیریپ یی؛دادخواست در مراجع قضا تثب

ناد و است یهجهت ارا یمرتبط به دعاو یهاپرونده یرسبر یزمدارک و اسناد و ن یورآجمع یه؛و احظار یهاطالعات اخطار یافتدر

 یگیریبه احكام صادره و پ یدگیرس ی؛حقوق یهاو پرونده یدرباره دعاو درهصا یاطالعات ر  یافتدر یریتمد در دادگاه؛

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا

: این سامانه به منظور مدیریت اطالعات هاي تابعهها و شركتزیر سيستم مدیریت اطالعات حقوقي سازمان

بوط ها و اطالعات مرگیرد. فرایندها، فعالیتهای تابعه مورد استفاده قرار میها و شرکتهای حقوقی سازمانمربوط به پرونده

ت مدیری ها،ها و شرکتهای تابعه، توسط سامانه مدیریت امور حقوقی هر کدام از سازمانها و شرکتبه امور حقوقی سازمان

های تابعه را از سامانه ها و شرکتهای حقوقی   سازمانشود. این زیر سیستم وظیفه دریافت اطالعات دعاوی و پروندهمی

های تابعه، برعهده دارد. در واقع این زیر سیستم اطالعات دعاوی و ها و شرکتمدیریت امور حقوقی هر کدام از سازمان

ها و های سازمانوی، نوع پرونده، موضوع، ارزش ریالی و وضعیت پرونده( را سامانههای حقوقی )مانند نوع دعپرونده

 کند.های تابعه، دریافت میشرکت
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 جامع امور حقوقي سامانه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P8.2.2 یامور حقوق یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
امور  یریتمد
ستاد و  یحقوق
ت کل راه و ادارا

 یشهرساز

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطالعات 

 
 

 یستمس یرز
 یریتمد

 یاطالعات حقوق
ها و سازمان
 تابعه یهاشرکت

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

- -  

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
 یستمس یرز
امور  یریتمد
ستاد و  یحقوق

ادارات کل راه و 
 :یشهرساز

 اطالعات اخطاریه/ احضاریه -
 یپرونده هاو  یصـــادره درباره دعاو یاطالعات ر  -
 یحقوق

 یدادگستر

 قراردادها یریتسامانه مد اطالعات قراردادها -

 یستمس یرز
اطالعات  یریتمد
ها سازمان یحقوق
 تابعه یهاو شرکت

 های تابعه(ها و شرکت)سازمان یاطالعات دعاو -
ها - نده  عات پرو مان یحقوق یاطال ها و )ســــاز

 های تابعه(شرکت
 یو پرونده ها یباره دعاوصـــادره در یاطالعات ر  -
 های تابعه(ها و شرکت)سازمان یحقوق

های ها و شرکتسامانه مدیریت امور حقوقی )سازمان
 تابعه(

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 جامع امور حقوقي سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_هعبات ياه تكرش و اه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
یناكم تاعالطا - يزاسرهش

 و اه نامزاس( یواعد تاعالطا -
)هعبات یاه تکرش

 یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -
)هعبات یاه تکرش و اه نامزاس(

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
 یقوقح یاه هدنورپ و یواعد
)هعبات یاه تکرش و اه نامزاس(

يقوقح روما تیریدم هناماس

 و اه نامزاس( یواعد تاعالطا -
)هعبات یاه تکرش

 یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -
)هعبات یاه تکرش و اه نامزاس(

 یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
 و اه نامزاس( یقوقح یاه هدنورپ و

)هعبات یاه تکرش

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تاعالطا -
 و اه نامزاس( یواعد تاعالطا -

)هعبات یاه تکرش
 یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -
)هعبات یاه تکرش و اه نامزاس(

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
 یقوقح یاه هدنورپ و یواعد
)هعبات یاه تکرش و اه نامزاس(
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه جامع قوانين و مقررات -1-5-2-1-2

 جامع قوانين و مقررات سامانه

 شرح سامانه

ور ثبت و نگهداری اطالعات کلیه قوانین و مقررات و اسناد باالدستی مربوط به وزارت راه و شهرسازی این سامانه به منظ

وط به مرب یاسناد باالدست ی،مرتبط با وزرات راه و شهرساز و مقررات ینسامانه همه قوان یندر اگیرد. مورد استفاده قرار می

شود. میمختلف ثبت  هاییكبا تفك یمربوط به وزارت راه و شهرساز یاهدستورالعمل ها ونامهیینو آ یوزارت راه و شهرساز

ها و های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: مدیریت ثبت اطالعات قوانین، مقررات، اسناد باالدستی و آیینقابلیت

 هایكیبه تفك یستو مقررات واسناد باالد ینقوان دسته بندی امكان های مربوط به وزرات راه و شهرسازی؛دستورالعمل

 .یو مقررات و اسناد باالدست یندر قوان؛ و امكان جستجو در مختلف

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

 استانداردها ها ودستورالعمل ها،نامه یینآ قوانین و مقررات، تدوین 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 هعنوان گروه داد کد گروه داده

 قوانین و مقررات اطالعات - 

 اسناد باالدستی اطالعات - 

 هاها و دستورالعملنامهآیین اطالعات - 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 مصوب یحها و لوااطالعات طرح -
ستس زیر: امور مجلس یریتمد سامانه ها اطالعات طرح یریتمد می
 یحو لوا

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 جامع قوانين و مقررات سامانه

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

تاررقم و نيناوق عماج هناماس

تاررقم و نیناوق تاعالطا -
یتسدالاب دانسا تاعالطا -

 و اه همان نییآ تاعالطا -
اه لمعلاروتسد

سلجم روما تیریدم هناماس

 و اه حرط تاعالطا -
بوصم حیاول

 و اه حرط تاعالطا -
بوصم حیاول

 
 

 

  

۲۱۳



 

 

ه: 
ح
صف

21
4

 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه مدیریت امور مجلس -1-5-2-1-3

 مدیریت امور مجلس سامانه

 شرح سامانه

یرد. گاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور مجلس وزارت راه و شهرسازی، مورد استفاده قرار می

 های زیر است:این سامانه دارای زیر سیستم

: این زیر سیستم به منظور مدیریت اطالعات نمایندگان مجلس زیر سيستم مدیریت اطالعات نمایندگان مجلس

های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: مدیریت ثبت اطالعات نمایندگان مجلس؛ مدیریت گیرد. قابلیتمورد استفاده قرار می

نماینده؛ مدیریت ثبت اطالعات رزومه و سوابق اجرایی و تحصیلی نماینده؛ مدیریت ثبت  یهدوره و حوزه انتخاباطالعات ثبت 

 های عضو.هایی که هر نماینده عضو آن است(؛ و ثبت اطالعات فراکسیونهای عضو )کمیسیوناطالعات کمیسیون

تم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به : این زیر سیسها و لوایحزیر سيستم مدیریت اطالعات طرح

های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: گیرد. قابلیتها و لوایح مربوط به وزارت راه و شهرسازی، مورد استفاده قرار میطرح

ها و ا و شرکتهها و لوایح )عنوان، موضوع، فوریت و ...(؛ ثبت اطالعات سازمانای طرحمدیریت ثبت اطالعات شناسنامه

ها و صحن علنی ها و لوایح در کمیسیونهای بررسی طرحها و لوایح؛ ثبت تاریخهای مرتبط با هر کدام از طرحمعاونت

ها ها و لوایح )باتوجه به گردش کارهای مجلس(؛ مدیریت ارجاع طرحمجلس؛ مدیریت ثبت فرایندها و مراحل استصوابی طرح

ها و لوایح؛ مدیریت ها درباره طرحهای ذیربط؛ مدیریت دریافت نظرات زیرمجموعهو معاونت هاو لوایح به سازمان و شرکت

 ها و صحن علنی مجلس؛ مدیریت ثبت نتایجها و لوایح در کمیسیونتهیه مستندات موردنیاز برای بررسی و تصویب طرح

 ها و لوایح مصوب.ها و صحن علنی مجلس؛ و مدیریت ثبت طرحها و لوایح در کمیسیونبررسی طرح

ریت : این زیر سیستم به منظور مدیزیر سيستم مدیریت اطالعات مکاتبات و تذكرات و سواالت نمایندگان

های نمایندگان از وزارت راه و شهرسازی و همچنین ثبت اطالعات مربوط به مكاتبات، تذکرات، سواالت و درخواست

های اصلی این زیر سیستم گیرد. قابلیتخانه، مورد استفاده قرار میموضوعات و مطالب مطرح شده در مجلس درباره وزارت

های هر یك از نمایندگان از وزارت راه و شهرسازی عبارتند از: مدیریت ثبت اطالعات مكاتبات، تذکرات، سواالت و درخواست

هرسازی به مكاتبات، تذکرات، های وزارت راه و ش)شامل عنوان، تاریخ، موضوع، محتوا و ...(؛ مدیریت ثبت اطالعات پاسخ

های مطرح شده؛ مدیریت ثبت موضوعات و مطالب مطرح شده در مجلس درباره وزارت راه و شهرسازی؛ سواالت و درخواست

مدیریت ثبت گزارش روزانه از اتفاقات مجلس؛ مدیریت ثبت اطالعات بازدیدهای نمایندگان از وزارت راه و شهرسازی؛ 

 ا.ههای وزیر؛ و مدیریت ثبت مطالب مطرح شده در مالقاتهای نمایندگان با وزیر و معاونقاتمدیریت ثبت اطالعات مال

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

1SP5. مدیریت اطالعات نمایندگان مجلس 

2SP5. ها و لوایحمدیریت اطالعات طرح 

SP5.3 مدیریت ارتباطات با نمایندگان مجلس 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
 یریتمد

اطالعات 

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP5.1D1 - مجلس یندگاناطالعات نما 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 مدیریت امور مجلس سامانه

 یندگاننما
 مجلس

SP5.1D2 - یندگاننما یلیو تحص ییاطالعات رزومه و سوابق اجرا 

SP5.1D3 - هایسیوناز کم یكعضو هر  یندگاناطالعات نما 

SP5.1D4 - هایوناز فراکس یكعضو هر  یندگاناطالعات نما 

 
 

 یستمس یرز
 یریتمد

ها اطالعات طرح
 یحو لوا

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP5.2D1 - یحها و لواطرح یااطالعات شناسنامه 

SP5.2D2 - یحها و لواطرح یو مراحل استصواب یبررس هاییخاطالعات تار 

SP5.2D3 - یحها و لواو دفاع از طرح یبررس یبرا یازعات مستندات موردناطال 

SP5.2D4 - جلسم یو صحن علن هایسیوندر کم یحها و لواطرح یبررس یحاطالعات نتا 

SP5.2D5 - مصوب یحها و لوااطالعات طرح 

 
 

 یستمس یرز
 یریتمد

اطالعات 
مكاتبات و 
تذکرات و 
سواالت 
 یندگاننما

 

 ان گروه داده خروجیعنو کد گروه داده

SP5.3D1 - یندگاننما یهااطالعات مكاتبات، تذکرات، سواالت و درخواست 

SP5.3D2 
وزارتخانه به مكاتبات، تذکرات، سواالت و  یهااطالعات پاسخ -

 یندگاننما یهادرخواست

SP5.3D3 - اطالعات مطالب مطرح شده در مجلس درباره وزارتخانه 

SP5.3D4 - رش روزانه از اتفاقات مجلساطالعات گزا 

SP5.3D5 - یوزارت راه و شهرساز یرانبا مد یندگاننما یهااطالعات مالقات 

SP5.3D6 - از وزارتخانه یندگاننما یدهایاطالعات بازد 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
 یستمس یرز
اطالعات  یریتمد
 مجلس یندگاننما

  

 یستمس یرز
اطالعات  یریتمد

 یحها و لواطرح
 مجلس شورای اسالمی یحها و لوااطالعات طرح -

 یستمس یرز
اطالعات  یریتمد

مكاتبات و تذکرات 
و سواالت 

 یندگاننما

 مجلس یندگاناطالعات نما یریتمد یستمس یرز مجلس یندگاناطالعات نما -

دار سطح نمو

 صفر سامانه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 مدیریت امور مجلس سامانه

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

سلجم ناگدنیامن تاعالطا -
ناگدنیامن یلیصحت و ییارجا قباوس و هموزر تاعالطا -

اه نویسیمک زا كی ره وضع ناگدنیامن تاعالطا -
اه نویسکارف زا كی ره وضع ناگدنیامن تاعالطا -

حیاول و اه حرط یا همانسانش تاعالطا -
حیاول و اه حرط یباوصتسا لحارم و یسررب یاه خیرات تاعالطا -
حیاول و اه حرط زا عافد و یسررب یارب زایندروم تادنتسم تاعالطا -

سلجم ینلع نحص و اه نویسیمک رد حیاول و اه حرط یسررب حیاتن تاعالطا -
بوصم حیاول و اه حرط تاعالطا -

ناگدنیامن یاه تساوخرد و تالاوس ،تارکذت ،تابتاكم تاعالطا -
ناگدنیامن یاه تساوخرد و تالاوس ،تارکذت ،تابتاكم هب هناخترازو یاه خساپ تاعالطا -

هناخترازو هرابرد سلجم رد هدش حرطم بلاطم تاعالطا -
سلجم تاقافتا زا هنازور شرازگ تاعالطا -

یزاسرهش و هار ترازو ناریدم اب ناگدنیامن یاه تاقالم تاعالطا -
هناخترازو زا ناگدنیامن یاهدیدزاب تاعالطا -

تاررقم و نيناوق عماج هناماس
 و اه حرط تاعالطا -
بوصم حیاول

 یاروش سلجم
یمالسا

 تاعالطا -
حیاول و اه حرط

سلجم روما تیریدم هناماس
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی -1-6

نابع و م یریتتوسعه مدهای اطالعاتی معاونت در این قسمت، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.، ارائه میی انسان

 توسعه مدیریت و منابع انسانی(معاونت ) انتقال و برنامه گذار ی، معمارنقشه راه -1-6-1

تصاص دارد. ، اخیو منابع انسان یریتتوسعه مدمعاونت این قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

 1یمانهای الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول زها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2تدوین نقشه راه

بندی آنها در قالب ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامالزم برای 

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین معماری بسته

برای تحقق معماری مطلوب موقت  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذاراز بعدی پروژهمطلوب موقت برای ف

شود. در این قسمت به محورهای زیر پرداخته در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین تعیین شده و

 شود:می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هادی پروژهاولویت بن -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 (توسعه مدیریت و منابع انسانيمعاونت ماتریس تحليل شکاف )  -1-6-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت ص میگیرد. تحلیل شكاف مشخوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.یو منابع انسان یریتتوسعه مدمعاونت به 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت زیر سيستمان عنو عنوان سيستم
پروژه 

 يوكاركسب

سامانه جامع 
منابع  یریتمد

 یانسان

 تیالتشك یستمس یرز -
 و ینشگز یستمس یرز -

 استخدام
 یینکارگز یستمس یرز -
 ددکنترل تر یستمس یرز -
 آموزش یستمس زیر -
 یرفاه یستمس زیر -
 یابیارزش یستمس زیر -

 یمنابع انسان

    

های( بهبود پروژهپروژه ) -
یا جایگزینی سامانه 
جامع منابع انسانی و 
 سامانه حقوق و دستمزد

پروژه تدوین  -
ها و سیاست

سازوکارهای 
استقرار نظام 
مدیریت منابع 
انسانی و سامانه 
جامع مدیریت 
 منابع انسانی

سامانه انبار و 
 تدارکات

     
پروژه ایجاد سامانه انبار  -

 و تدارکات
 

 ساتیسامانه تأس
 و خدمات

     
پروژه ایجاد سامانه  -

 تأسیسات و خدمات
 

مدیریت  سامانه
خدمات خودرویی 
 و نقلیه

 
    

پروژه ایجاد سامانه  -
مدیریت خدمات 

 خودرویی و نقلیه
 

 نیواتوماس سامانه
 یادار

 

    

پروژه جایگزینی سامانه  -
 اتوماسیون اداری ستاد

ه سامان یگزینیپروژه جا -
ادارات  یادار یوناتوماس

 یراه و شهرساز

 

حقوق و  سامانه
 دستمزد

 
    

های( بهبود پروژه )پروژه -
یا جایگزینی سامانه 
جامع منابع انسانی و 
 سامانه حقوق و دستمزد

 

اموال و  سامانه
 ییدارا

     
پروژه ایجاد سامانه اموال  -

 و دارایی
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 (يتوسعه مدیریت و منابع انسانمعاونت ) هاشناسنامه پروژه -1-6-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییاجراانجام پروژه و الزامات  یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژهکار، تعریف شده های تفصیلی پیشبردهای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 که موارد زیر حتما انجام شود: های سیستمی الزم استسامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یمستندسازو  یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 م شود.های این پروژه انجامستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود. -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 کند.دریافت  Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

مان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه )سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در ز

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

ی این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقرارمی

ای بهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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ه و سامان ينمنابع انسا یریتاستقرار نظام مد يو سازوكارها هاياستس ینپروژه تدو -1-6-1-2-1

 يمنابع انسان یریتجامع مد

 يمنابع انسان یریتاستقرار نظام مد يو سازوكارها هاياستس ینپروژه تدو

 يمنابع انسان یریتو سامانه جامع مد 

 معرفي پروژه

 اهداف اصلی این پروژه عبارتند از:

 ها و سازوکارهای استقرار نظام مدیریت منابع انسانیتدوین سیاست -

ها و سازوکارهای استقرار سامانه جامع منابع انسانی در ستاد و ادارات راه و شهرسازی تتدوین سیاس -

 هااستان

ها و سازوکارهای استقرار سامانه حقوق و دستمزد در ستاد و ادارات کل راه و شهرسازی تدوین سیاست -
 هااستان

اه و شهرسازی تدوین شود و فرایندها در این پروژه در وهله اول باید نظام مدیریت منابع انسانی در وزارت ر

و سازوکارهای مختلف استخدام، آموزش، ارتقا و پایش سطح عملكرد و ارزشیابی منابع انسانی، در وزارت راه 

ای باشد که فرایندها و سازوکارهای دقیقی را برای تحقق و شهرسازی مدون گردد. این نظام باید به گونه

 های زیر مشخص کند:قابلیت

 مختلف یهااز پرسنل در سال یكهر  هاییتو قابل هایها، توانمندمهارت دانش، یتوضع یشپا -

 یمنابع انسان هاییازمندیسنجش ن -

 یانسازم یها و مشاغل و واحدهااز پست یكدر هر  یمنابع انسان یتمختلف از وضع هایییلارائه تحل -

و پست،  شغل ییرتغ ید،جد یروهاین پرسنل، استخدام یآموزش یازمندیمختلف )مانند ارتقا پرسنل، ن

 (یرهپرسنل و غ یشغل یشرفتاز پرسنل، پ یكمناسب هر  یسازمان یگاهجا
 

سپس الزم است نحوه استقرار دو سامانه منابع انسانی و سامانه حقوق و دستمزد، تعیین شود. در واقع باتوجه 

 ستمزد، سازوکارهای پیاده سازی اینبه ارتباطات تنگاتنگ بین سامانه منابع انسانی و سامانه حقوق و د

ها، باید یك در پروژه واحد مشخص شود. همچنین ها در ستاد و ادارات کل راه و شهرسازی استانسامانه

این دو سامانه باید توسط یك شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری، استقرار داده شود. بنابراین در این 

های مطلوب  این دو سامانه، محصوالت نرم افزاری شرکت پروژه، الزم است براساس گزارش وضعیت

مختلف، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و سپس مناسب ترین محصول و شرکت، برای استقرار این دو 

ها و سامانه، انتخاب گردد. شرکت مربوط باید هر دو سامانه را به صورت یكپارچه ارائه دهد و تمامی قابلیت

شده در شناسنامه وضعیت مطلوب این دو سامانه، باید توسط محصوالت شرکت  تبادل اطالعات تعریف

 منتخب، پوشش داده شود.

 مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی متولي پروژه

 ادارات راه و شهرسازی استان ها؛ اداره کل امور مالی و ذیحسابی هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  وژهبرآورد هزینه پر
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يمنابع انسان یریتاستقرار نظام مد يو سازوكارها هاياستس ینپروژه تدو

 يمنابع انسان یریتو سامانه جامع مد 

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

و سامانه حقو  و  يسامانه جامع منابع انسان یگزینيجا یا( بهبود ي)پروژه ها پروژه -1-6-1-2-2

 دستمزد

 و سامانه حقو  و دستمزد يسامانه جامع منابع انسان یگزینيجا یا( بهبود يپروژه )پروژه ها

 معرفي پروژه

این پروژه، بهبود یا جایگزینی سامانه جامع منابع انسانی و سامانه حقوق و دستمزد در ستاد و ادارات هدف از 

 ها است.کل راه و شهرسازی استان

قرار نظام است یو سازوکارها هایاستس ینپروژه تدودر واقع در این پروژه باتوجه به نتایج پروژه پیش نیاز )

د، ( سامانه منابع انسانی و سامانه حقوق و دستمزیمنابع انسان یریتمع مدو سامانه جا یمنابع انسان یریتمد

 شود.ها، استقرار داده میدر قالب یك یا چند پروژه، در ستاد و ادارات کل راه و شهرسازی استان

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه جامع منابع انسانی و تمامی قابلیت

 ها( اجرایی و عملیاتی شود.ه حقوق و دستمزد، باید در این پروژه )پروژهسامان

 مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی متولي پروژه

 ادارات راه و شهرسازی استان ها؛ اداره کل امور مالی و ذیحسابی هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 يازهاي پيش نپروژه
منابع  یتیرو سامانه جامع مد یمنابع انسان یریتاستقرار نظام مد یو سازوکارها هایاستس ینپروژه تدو -

 یانسان

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه انبار و تداركات یجادا پروژه -1-6-1-2-3

 سامانه انبار و تداركات یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 .است «انبار و تدارکات» انهسام ایجاد پروژه این از هدف

 باید «انبار و تدارکات» سامانه مطلوب وضعیت شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

 .شود عملیاتی و اجرایی پروژه این در

 اداره کل خدمات، پشتیبانی و رفاه متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  هزینه پروژه برآورد

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي

 

 و خدمات يساتسامانه تأس یجادا پروژه -1-6-1-2-4

 و خدمات يساتسامانه تأس یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 .است «و خدمات یساتتأس» سامانه ایجاد پروژه این از هدف

 «خدمات و یساتتأس » سامانه مطلوب وضعیت ناسنامهش در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

 .شود عملیاتی و اجرایی پروژه این در باید

 اداره کل خدمات، پشتیبانی و رفاه متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يهو نقل یيخدمات خودرو یریتمدسامانه  یجادا پروژه -1-6-1-2-5

 يهو نقل یيخدمات خودرو یریتمدسامانه  یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 .است « یهو نقل ییخدمات خودرو یریتمدسامانه » ایجاد پروژه این از هدف

ات خدم یریتمدسامانه » مطلوب وضعیت شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

 .شود عملیاتی و اجرایی پروژه این در باید « یهو نقل ییخودرو

 اداره کل خدمات، پشتیبانی و رفاه متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي

 

 یيانه اموال و داراسام یجادا پروژه -1-6-1-2-6

 یيسامانه اموال و دارا یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 .است «ییاموال و دارا» سامانه ایجاد پروژه این از هدف

 باید «ییاموال و دارا» سامانه مطلوب وضعیت شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

 .شود عملیاتی و اجرایی پروژه این در

 اداره کل خدمات، پشتیبانی و رفاه روژهمتولي پ

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

 سامانه انبار و تدارکات یجادپروژه ا - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ي ستادادار يونسامانه اتوماس جایگزیني پروژه -1-6-1-2-7

 ستاد يادار يونسامانه اتوماس جایگزینيپروژه 

 معرفي پروژه

 هدف از این پروژه، جایگزینی سامانه اتوماسیون اداری ستاد وزارت راه و شهرسازی است..

های سامانه فعلی، باید قابلیت جستجوی سریع و پیگیری ارجاعات توسط سامانه جدید عالوه بر قابلیت

های انی از نمایش در مرورگرهای قابل ارائه در سیستم عاملمدیران را دارا باشد. همچنین عالوه بر پشتیب

 موبایل، نسخه موبایل نرم افزار نیز موجود و قابل استفاده باشد.

 ریزی و مدیریت منابع برنامهمعاونت  - متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازهپروژ

  - الزامات اجرایي

 

 استان ها يراه و شهرساز كل ادارات يادار يونسامانه اتوماس یگزینيپروژه جا -1-6-1-2-8

 استان ها يراه و شهرسازكل ادارات  يادار يونسامانه اتوماس یگزینيپروژه جا

 معرفي پروژه
 ها است. هرسازی استانهدف از این پروژه، جایگزینی سامانه اتوماسیون اداری ادارات کل راه و ش

 ار یابد.ها، استقرنسخه تهیه شده برای ستاد، باید به صورت متمرکز برای ادارات کل راه و شهرسازی استان

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع - متولي پروژه

 هاادارات کل راه و شهرسازی استان - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  ینه پروژهبرآورد هز

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 ستاد و ادارات كل راه و شهرسازي سامانه حسابداري مالي ایجاد پروژه -1-6-1-2-9

 يسامانه حسابداري مالي ستاد و ادارات كل راه و شهرساز ایجاد پروژه

 معرفي پروژه

ستاد و ادرات کل وزارت راه و شهرسازی است، به اری مالی حسابد یهاایجاد سامانه هدف از این پروژه،

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه مدیریت طوری که تمامی قابلیت

ها، باید حسابدای مالی، پوشش داده شود. ستاد وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی استان

 ی مالی مشترک استفاده کنند.از یك سامانه حسابدار

خزن م»از به صورت سیستمی  راها ها و گزارشها و قالب فرمفرمبایست می« حسابداری مالی»های سامانه

 .نماینددریافت « یحسابدارنظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و  یافزارنرم

 یهاداده یریتسامانه مدبداری را از ( مربوط به حساReference Dataهای مرجع )این سامانه باید داده

 ، دریافت کند.(Reference Data Management) یهپا

 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی متولي پروژه

 ریزی و توسعه مدیریت، سه اداره کل راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازیمعاونت برنامه هاي همکاردستگاه

 برآورد زمان الزم 

 براي اجرا
 ماه 1

 برآورد هزینه پروژه 

 به ریال
 

 (C5ایجاد کارگروه نظام بودجه و حسابداری )کد:  - الزامات اجرایي

 نيازهاي پيشپروژه
ار( و ها و ساختها، گزارش)فرآیندها، فرم یپروژه تدوین نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابدار

 یع و اعتبارات سالیانه و حسابدارنظام مدیریت مناب یافزارمخزن نرم یجادا

 هاي هم نيازپروژه
 ،مدتمیان ریزیبرنامه راهبردی، ریزیبرنامه هایزیرسامانه) راهبردها یازس یجار جامع سامانه ایجاد پروژه

 (ساالنه عملیاتی ریزیبرنامه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (ریت و منابع انسانيتوسعه مدیمعاونت ) هااولویت بندي پروژه -1-6-1-3

، یو منابع انسان یریتتوسعه مدمعاونت ها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

ها اهمیت بندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتانجام شود. شناسنامه این پروژه

قدم و تمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولو به سزایی دارد.

ی. در جدول ترتیب اولویت الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه یتأخر فن

 ، ارائه شده است.یابع انسانو من یریتتوسعه مدمعاونت های پروژه

ترتيب 

 اولویت
 عنوان پروژه

 يزمان الزم برا

 انجام پروژه
 زمان شروع

 ماه اول ماه 0 ستاد یادار یونسامانه اتوماس جایگزینی پروژه - 2

 ماه دهم ماه 9 یهو نقل ییخدمات خودرو یریتمدسامانه  یجادا پروژه - 1

9 
 یریتار نظام مداستقر یو سازوکارها هایاستس ینپروژه تدو -

 یمنابع انسان یریتو سامانه جامع مد یمنابع انسان
 ماه پانزدهم ماه 1

9 
پروژه ایجاد سامانه حسابداری مالی ستاد و ادارات کل راه و  -

 یشهرساز
 ماه پانزدهم ماه 1

 ماه بیست و یكم ماه 0 سامانه انبار و تدارکات یجادا پروژه - 0

 ماه بیست و یكم ماه 0 ییراسامانه اموال و دا یجادا پروژه - 1

1 
 یسامانه جامع منابع انسان یگزینیجا یا( بهبود ی)پروژه ها پروژه -

 و سامانه حقوق و دستمزد
 ماه بیست و سوم ماه 8

 ماه سی و هفتم ماه 0 و خدمات یساتسامانه تأس یجادا پروژه - 7

8 
راه و  کل ادارات یادار یونسامانه اتوماس یگزینیپروژه جا -

 استان ها یشهرساز
 چهل و سوم ماه 21
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (توسعه مدیریت و منابع انسانيمعاونت برنامه گذار ) -1-6-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

ئه ، ارایو منابع انسان یریتتوسعه مدمعاونت دو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

 است.شده 

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه
 برآورد هزینه پروژه
 )ميليون ریال(

  ماه اول ماه 0 ستاد یادار یونسامانه اتوماس جایگزینی پروژه - 2

  ماه دهم ماه 9 هیو نقل ییروخدمات خود یریتمدسامانه  یجادا پروژه - 1

9 

استقرار نظام  یو سازوکارها هایاستس ینپروژه تدو -

ابع من یریتو سامانه جامع مد یمنابع انسان یریتمد

 یانسان

  ماه پانزدهم ماه 1

0 
پروژه ایجاد سامانه حسابداری مالی ستاد و ادارات کل  -

 یراه و شهرساز
  ماه پانزدهم ماه 1

  ماه بیست و یكم ماه 0 نه انبار و تدارکاتساما یجادا پروژه - 1

  ماه بیست و یكم ماه 0 ییسامانه اموال و دارا یجادا پروژه - 1

7 
سامانه جامع  یگزینیجا یا( بهبود ی)پروژه ها پروژه -

 و سامانه حقوق و دستمزد یمنابع انسان
  ماه بیست و سوم ماه 8

 

  

                                                 
2 Migeration Plan 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (سعه مدیریت و منابع انسانیتو)معاونت های اطالعاتی معماری مطلوب سامانه -1-6-2

منظور  ینشده است. بد ارائه ،یو منابع انسان یریتتوسعه مدمعاونت  یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

 گردد.می هارائ ،یاطالعات یهاشناسنامه هر کدام از سامانه

 

 (توسعه مدیریت و منابع انسانيمعاونت ) هاي اطالعاتيشناسنامه سامانه -1-6-2-1

و  ریتیتوسعه مدمعاونت های اطالعاتی تعیین شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

 یجخرو یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعال، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، یمنابع انسان

 باشد.ها، میسامانه و نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه

 جامع مدیریت منابع انسانيسامانه  -1-6-2-1-1

 جامع مدیریت منابع انساني سامانه

 شرح سامانه

این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور منابع انسانی، امور نگهداری اطالعات شخصی، شغلی و 

گیرد. د، صدور احكام، امور رفاهی پرسنل و ... مورد استفاده قرار میسازمانی پرسنل، گزینش و استخدام، ارزشیابی، کنترل ترد

 های این سامانه عبارتند از:زیر سیستم

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور ثبت، نگهداری و طبقه زیر سيستم تشکيالت

تم های اصلی این زیر سیسگیرد. قابلیتی، مورد استفاده قرار میها، واحدها و ساختار سازمانبندی اطالعات مربوط به پست

 عبارتند از: 

 های ستادی و واحدهای تابعهمدیریت تعریف، ویرایش و نگهداری حوزه -

 ثبت و نگهداری اهداف و شرح وظایف برای هر سطح از سازمان و واحدهای تابعه -

 سازمانی ها و مشاغل سازمانی و ارتباط آن با تشكیالتتعریف پست -

 هاشناسنامه مشاغل و پست یثبت و نگهدار -

 یدرختواره ساختار سازمان یثبت و نگهدار -

 های سازمانیثبت اطالعات مربوط به واحد -

 یاحراز پست ها در ساختار سازمان ثبت شرایط -

 های سازمانیتعریف سطوح مختلف پست -

 های سازمانی به واحدهاتخصیص پست -

 نیهای سازماثبت شرح وظایف پست -

 ثبت شرایط احراز پست -

۲۲۸
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 جامع مدیریت منابع انساني سامانه

 به مشاغل یسازمان یهاپست یصتخص -

 یاطالعات مربوط به هر طبقه شغلثبت  -

 یشغل یهاها و رستهرشتهتعریف  -

 هر شغل یفشرح وظاثبت  -

 احراز هر شغل یطشراثبت  -

 هاثبت و نگهداری استاندارد آموزش مشاغل و پست -

 هاو پستهای مشاغل ثبت و نگهداری استاندارد مهارت و قابلیت -

 هاثبت و نگهداری شناسنامه مشاغل و پست -

 .همراه متصدیان فعلی آنهاها بهثبت و نگهداری فهرست مشاغل و پست -

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور جذب، گزینش زیر سيستم گزینش و استخدام

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: بلیتگیرد. قاو استخدام پرسنل مورد استفاده قرار می

 هاانواع استخدام یفتعر -

 یابیهر شغل و عوامل ارز یابیانواع ارز تعریف -

 های مصاحبهفرم های استخدامی وتعریف انواع آزمون -

 های نیروی انسانی هر واحد سازمانیثبت نیازمندی -

 آنها یرشو نحوه پذ یازمشاغل موردن تعریف -

 متهیه آگهی استخدا -

 یو شغل درخواست یاناطالعات متقاض ثبت -

 یهر متقاضاستخدامی  یهاها و مصاحبهآزمون یجهنت ثبت -

 یهر متقاض یابیارز یجهنت ثبت -

 ینشبه هسته گز یاطالعات متقاض ارجاع -

 ینشاز هسته گز یدر مورد متقاض یافتیدر یجنتا ثبت -

 ثبت اطالعات پرسنل استخدام شده -

سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور کارگزینی و صدور احكام  : این زیرزیر سيستم كارگزیني

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: گیرد. قابلیتپرسنلی مورد استفاده قرار می

 ابفهانواع س ها،های آموزشی، موسسات آموزشی و دانشگاههای تحصیلی، دورهرشته یلی،تعریف انواع درجات تحص -

 غیرهانواع وضعیت نظام وظیفه، تاهل و  ،ارک

اده شغل، العحقوق، فوق ی،سنوات یشجداول پایه محاسباتی بر اساس قوانین کار )مانند حقوق مبنا، افزا تعریف -

 (غیرهکار و  یطشرا یالعاده سختفوق

 های موثر در صدور احكام کارگزینیسایر آیتم تعریف -
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تماس،  اطالعات ی،کد پست ی،شماره مل ی،اامل مشخصات شناسنامهپرسنل )ش یمشخصات فرد یو نگهدار ثبت -

 یره(و غ یاشخاص تحت تكفل، سوابق پزشك

 ها و سوابق کاری پرسنلها، گواهینامهثبت و نگهداری اطالعات مدارک تحصیلی، مهارت -

 (یمانیپ ی،قرارداد ی،کارکنان )رسم یمشخصات استخدام یو نگهدار ثبت -

حقوق،  یشارتبه، افز یع،انتصاب، انتقال، ترف ینیاحكام کارگزتخدام؛ اس یداحكام جدزینی )صدور انواع احكام کارگ -

آماده به  دی،یبازخر ی،فوت، اخراج، از کار افتادگ ی، استعفا، بازنشستگی،سنوات یشاحكام افزا، آن یرو نظا یقتشو

 و غیره(. ئم و موقتبه خارج از سازمان، انتقال به خارج از سازمان، انفصال دا ، مأموریتخدمت

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور کنترل تردد و محاسبه زیر سيستم كنترل تردد

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: گیرد. قابلیتکارکرد پرسنل مورد استفاده قرار می

 یو مرخص یتانواع مأمور یفتعر -

 یکار یهایفتش یفتعر -

 زمان ورود و خروج کارکنان بتث -

 یابحضور و غ یهابا دستگاه ارتباط -

 یمرخص یا یتثبت حكم مأمور -

 هاها و ماموریتمدیریت اطالعات مربوط به مرخصی -

 ، روزانه و ماهانهایدوره کارکرد پرسنل به صورت محاسبه -

 صی، مأموریت و غیرهمحاسبه کارکردها، اضافه کاری، کسر کار، غیبت، مرخ -

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور آموزش و توانمندسازی پرسنل يستم آموزشزیر س

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: گیرد. قابلیتو ثبت و نگهداری سوابق آموزشی پرسنل، مورد استفاده قرار می

 هر پرسنل یبرا یپرونده آموزش یفتعر -

 یآموزش زهاییاانواع ن تعریف -

 یآموزش یهادوره تعریف انواع -

 های معادل آننیاز دوره آموزشی و همچنین دورههای پیشدوره تعریف -

 پست ایشغل  آن یازموردن یهاومهارتهایتهر شغل و پست براساس استاندارد قابل یبرا یاستاندارد آموزش تعریف -

 یآموزش یهاها و کالسبراساس دوره یآموزش یمتقو تعریف -

 های آموزشی مورد نیاز واحدهاهای دورهخواستدر ثبت -

 یشغل و واحد سازمان یاهر فرد، پست  یازموردن یآموزش یهاو دوره یآموزش یازهاین ثبت -

 اولویت بندی نیازهای آموزشی -

 یآموزش یهانام از افراد در دوره ثبت -

 های برگزار شدهثبت شناسنامه دوره -

 پرسنلی آموزشی شناسنامه ثبت -
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 جامع مدیریت منابع انساني سامانه

 بت شناسنامه آموزشی اساتیدث -

 های آموزشی برگزار شدهارزیابی مدرسین، مدیران و فراگیران از دوره ثبت نتایج -

 ارزیابی اساتید براساس معیارهای تعریف شده -

 صدور گواهینامه شرکت در دوره -

 از کارکنان یكهر  یسوابق آموزش یو نگهدار ثبت -

ای و ارائه ریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور ارائه تسهیالت بیمه: این زیر سیستم به منظور مدیزیر سيستم رفاهي

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند ازگیرد. قابلیتتسهیالت و امكانات رفاهی، مورد استفاده قرار می

 یدرمان یهایمهانواع ب یفتعر -

 مورد استفاده پرسنل یهادرمانگاه تعریف -

 پرسنل یپرونده پزشك تعریف -

 یافتدر یطو شرا اهانواع وام تعریف -

 تعریف انواع تسهیالت رفاهی -

 شرایط الزم برای استفاده از وام و تسهیالت رفاهی -

 ینامه جهت استفاده از خدمات درمان یمعرف صدرو -

 ها به پرسنل و افراد تحت تكفل آنهایمهانواع ب تخصیص -

 یمهب یهانامه به شرکت یمعرف صدور -

 یمهحق ب محاسبه -

 های خدمات درمانیری اطالعات بیمهو نگهدا ثبت -

 های طرف قرارداد و حق بیمهگذار، خدمات تحت پوشش، محلو نگهداری اطالعات بیمه ثبت -

 ای پرسنلو نگهداری اطالعات بیمه ثبت -

 های مورد استفاده کارکناندرمانگاهاطالعات  ثبت -

 پرونده پزشكی پرسنل ثبت -

 درخواست وام ثبت -

 هاهای دریافت شده توسط پرسنل و سوابق آنامو نگهداری اطالعات و ثبت -

 های تفریحی و رفاهیثبت و نگهداری اطالعات و مشخصات برنامه -

 یبه مراکز رفاه نامهیصدور معرف -

 های طرف قرارداد با شرکت جهت امور تفریحیبت و نگهداری اطالعات مجموعهث -

 ارائه شده به پرسنل یرفاه یالتاطالعات تسه یثبت و نگهدار -

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور ارزشیابی منابع انساني یر سيستم ارزشيابيز

های مختلف؛ و سنجش های هر یك از پرسنل در سالها و قابلیتها، توانمندیمنابع انسانی؛ پایش وضعیت مهارت
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 جامع مدیریت منابع انساني سامانه

ها و از وضعیت منابع انسانی در هر یك از پرسنل، وضعیت پستهایی مختلف های منابع انسانی؛ و ارائه تحلیلنیازمندی

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: گیرد. قابلیتمشاغل و واحدهای سازمانی، مورد استفاده قرار می

 هایتوانمند ،هاعملكرد، مهارت یتسنجش وضع یهاو شاخص یارهامع یفتعر -

 یسازمان ایو واحدهها و مشاغل پرسنل، پست یكهر  یهایتقابل -

 یكهر  یهایتقابل وضعیتو  های وضعیتتوانمند وضعیت ها،مهارت وضعیت عملكرد، یتوضع مدیریت محاسبه -

 یسازمان یها و مشاغل و واحدهااز پرسنل، پست

 های هر یك از پرسنلها و قابلیتها، توانمندیمدیریت سنجش میزان مهارت -

 تلفهای مخهای هر یك از پرسنل در سالها و قابلیتها، توانمندیرتمدیریت پایش پایش وضعیت عملكرد، مها -

 های پیشرفت شغلیمدیریت محاسبه شاخص -

های مختلف )مانند ارتقا پرسنل، نیازمندی آموزشی پرسنل، استخدام تحلیل و ارائه پیشنهادهای بهبود در زمینه -

 ه(رسنل، پیشرفت شغلی پرسنل و غیرك از پنیروهای جدید، تغییر شغل و پست، جایگاه سازمانی مناسب هر ی

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP3.1 سازماندهی و تشكیالت 

SP3.2 و تعدیل نیرو استخدام ،جذب 

SP3.3 یآموزش و توانمندساز 

SP3.4 و ارتقا نگهداشت 

SP3.5  دعملكر یابیارزشکنترل و 

 
 

هاي گروه داده

 امانهخروجي س

 یستمس یرز
 یالتتشك

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP3.1D1 - یسازمان یاطالعات واحدها 

SP3.1D2 - یها و مشاغل سازمانپست اطالعات 

SP3.1D3 - یساختار سازمان اطالعات 

SP3.1D4 - اواحدها یفشرح وظا اطالعات 

SP3.1D5 - ها و مشاغلپست یفشرح وظا طالعات 

SP3.1D6 - هاهای مشاغل و پستاستاندارد مهارت و قابلیت اطالعات 

SP3.1D7 - هاآموزش مشاغل و پست استاندارد اطالعات 

SP3.1D8 - یبالتصد یهاپست اطالعات 

 
 

 یستمس یرز
و  ینشگز

 استخدام

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP3.2D1 - ر واحد سازمانیهای نیروی انسانی هاطالعات نیازمندی 

SP3.2D2 - اطالعات مشاغل موردنیاز و نحوه پذیرش آنها 

۲۳۲



 

 

ه: 
ح
صف

23
3

 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 جامع مدیریت منابع انساني سامانه

SP3.2D3 - اطالعات آگهی استخدام 

SP3.2D4 - هااطالعات متقاضیان هر یك از شغل 

SP3.2D5 - اطالعات نتیجه آزمون، مصاحبه و ارزیابی هر متقاضی 

SP3.2D6 - اطالعات پرسنل استخدام شده 

SP3.2D7 - ت اولیه حكم کارگزینیاطالعا 

 
 

 یستمس یرز
 ینیکارگز

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP3.2D8 - اطالعات مشخصات پرسنل 

SP3.2D9 - ینیاطالعات احكام کارگز 

 
 

 یستمس یرز
 کنترل تردد

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP3.5D1 - اطالعات کارکرد پرسنل 

 
 

 یستمس یرز
 آموزش

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP3.3D1 - اطالعات نیازهای آموزشی هر فرد، شغل یا پست و واحد سازمانی 

SP3.3D2 - اطالعات شناسنامه آموزشی پرسنل 

SP3.3D3 - اطالعات سوابق آموزشی پرسنل 

SP3.3D4 - ها و اساتیداطالعات ارزیابی دوره 

SP3.3D5 -  یآموزش هاییبتغاطالعات 

 
 پ

 یستمس یرز
 یرفاه

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP3.4D1 - ای پرسنلاطالعات بیمه 

SP3.4D2 - اطالعات پرونده پزشكی پرسنل 

SP3.4D3 - های پرسنلاطالعات وام 

SP3.4D4 - اطالعات خدمات و تسهیالت رفاهی پرسنل 

 
 

 یستمس یرز
منابع  یابیارزش

 یانسان

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP3.5D2 - های پرسنلها و قابلیتها، توانمندیاطالعات وضعیت عملكرد، مهارت 

SP3.5D3 - ارزیابی عملكرد پرسنل اطالعات 

SP3.5D4 - اطالعات پیشنهادهای ارتقا و تغییر شغلی 
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SP3.5D5 - های آموزشی پرسنلاطالعات نیازمندی 

SP3.5D6 - های استخدام نیروی جدیداطالعات نیازمندی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
 یستمس یرز

 یالتتشك
 ینیکارگز یستمس یرز ینیاطالعات احكام کارگز -

 یستمس یرز
 و استخدام ینشگز

مه - نا خدام نیروی  هایاطالعات بر جذب و اســـت
 انسانی

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

 منابع انسانی زیر سیستم ارزشیابی یدجد یرویاستخدام ن هاییازمندیاطالعات ن -

 یها و مشاغل سازماناطالعات پست -
 یبالتصد یهااطالعات پست -

 یالتتشك یستمس یرز

 یستمس یرز
 ینیکارگز

 خدام شدهاطالعات پرسنل است -
 ینیحكم کارگز یهاطالعات اول -

 و استخدام ینشگز یستمس یرز

 منابع انسانی زیر سیستم ارزشیابی یشغل ییرارتقا و تغ یشنهادهایاطالعات پ -

 یها و مشاغل سازماناطالعات پست -
 یسازمان یاطالعات واحدها -

 یالتتشك یستمس یرز

 آموزش یستمس یرز پرسنل یاطالعات سوابق آموزش -

رل کنت یستمس یرز
 تردد

 ینیکارگز یستمس یرز اطالعات مشخصات پرسنل -

 آموزش یستمس یرز یآموزش هاییبتاطالعات غ -

 آموزش یستمس یرز
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها های آموزش نیروی انسانیاطالعات برنامه -

 منابع انسانی تم ارزشیابیزیر سیس پرسنل یآموزش هاییازمندیاطالعات ن -

 یرفاه یستمس یرز

به امور  - های مربوط  ها )قرارداد عات قرارداد اطال
 رفاهی، بیمه و نظایر آن(

 سامانه مدیریت قراردادها

 اطالعات مشخصات پرسنل -
 ینیاطالعات احكام کارگز -

 ینیکارگز یستمس یرز

 یستمس یرز
منابع  یابیارزش

 یانسان

 یسازمان یااطالعات واحده -
 یها و مشاغل سازماناطالعات پست -
های مشاغل و اطالعات استاندارد مهارت و قابلیت -
 هاپست
 هااطالعات استاندارد آموزش مشاغل و پست -

 یالتتشك یستمس زیر

 کنترل تردد یستمس یرز اطالعات کارکرد پرسنل -

 پرسنل یاطالعات شناسنامه آموزش -
 پرسنل یموزشاطالعات سوابق آ -

 آموزش یستمس زیر

 اطالعات مشخصات پرسنل -
 ینیاطالعات احكام کارگز -

 ینیکارگز یستمس زیر

  

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 جامع مدیریت منابع انساني سامانه

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

دزمتسد و  وقح هناماس

ینیزگراک ماكحا تاعالطا -
لنسرپ درکراک تاعالطا -
لنسرپ یا همیب تاعالطا -
لنسرپ یاه ماو تاعالطا -

لنسرپ یهافر تالیهست و تامدخ تاعالطا -
لنسرپ دركلمع یبایزرا تاعالطا -

تاليکشت متسيسریز

يناسنا عبانم يبايشزرا متسيس ریز

يهافر متسيسریز

ددرت لرتنك متسيسریز

ينیزگراك متسيسریز

شزومآ متسيسریز

مادختسا و شنیزگ متسيسریز

ینامزاس لغاشم و اه تسپ تاعالطا -
ینامزاس یاهدحاو تاعالطا -

ینیزگراک ماكحا تاعالطا -

ینامزاس یاهدحاو تاعالطا -
ینامزاس لغاشم و اه تسپ تاعالطا -

اه تسپ و لغاشم یاه تیلباق و تراهم درادناتسا تاعالطا -
اه تسپ و لغاشم شزومآ درادناتسا تاعالطا -

 تاعالطا -
لنسرپ تاصخشم

لنسرپ تاصخشم تاعالطا -
ینیزگراک ماكحا تاعالطا -

 قباوس تاعالطا -
لنسرپ یشزومآ

 تاعالطا -
لنسرپ درکراک

 یاه یدنمزاین تاعالطا -
لنسرپ یشزومآ

 تاعالطا -
یشزومآ یاه تبیغ

 لنسرپ تاعالطا -
هدش مادختسا
 هیلوا تاعالطا -
ینیزگراک مكح

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 یاه همانرب تاعالطا -
 یورین مادختسا و بذج

یناسنا
 یاه همانرب تاعالطا -
یناسنا یورین شزومآ

 و بذج یاه همانرب تاعالطا -
یناسنا یورین مادختسا

 یاه یدنمزاین تاعالطا -
دیدج یورین مادختسا

ینامزاس لغاشم و اه تسپ تاعالطا -
 یاهداهنشیپ تاعالطا -یدصتالب یاه تسپ تاعالطا -

یلغش رییغت و اقترا

 یاه همانرب تاعالطا -
یناسنا یورین شزومآ

اهدادرارق تیریدم هناماس

 اهدادرارق تاعالطا -
 روما هب طوبرم یاهدادرارق(
)نآ ریاظن و همیب ،یهافر

 اهدادرارق تاعالطا -
 روما هب طوبرم یاهدادرارق(
)نآ ریاظن و همیب ،یهافر

لنسرپ یشزومآ همانسانش تاعالطا -
لنسرپ یشزومآ قباوس تاعالطا -

لنسرپ تاصخشم تاعالطا -
ینیزگراک ماكحا تاعالطا -

ینیزگراک ماكحا تاعالطا -

 تاعالطا -
لنسرپ درکراک

لنسرپ یا همیب تاعالطا -
لنسرپ یاه ماو تاعالطا -

 تالیهست و تامدخ تاعالطا -
لنسرپ یهافر

 یبایزرا تاعالطا -
لنسرپ دركلمع
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه انبار و تداركات -1-6-2-1-2

 انبار و تداركات سامانه

 شرح سامانه

های اصلی گیرد. قابلیتاطالعات مربوط به امور انبار و تدارکات مورد استفاده قرار می این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و

 این سامانه عبارتند از: 

 ثبت و نگهداری اطالعات شناسنامه کاال و خدمات -

روه ه، کد و گطبق، شمارش کاال، نقطه سفارش کاال در انبار یمانند واحدها یهو اول یهاطالعات پا یثبت و نگهدار -

 انباردارانو  طالعات انبارهاکاال، کارپردازان، ا یدکنندگان، فروشندگان و تولکاال

 ...( تعریف انواع روش خرید )استعالم، مناقصه و -

 تعریف انواع خرید شامل داخلی، خارجی، قراردادی -

 کاالهابندی و طبقه ینگکد ،بندیگروه -

 واحدها یازمندیها و ناطالعات درخواست یثبت و نگهدار -

 استعالم خرید ؛ ثبتهای خریددرخواست ثبت  -

 درخواست کاال از انبار و های خرید بر مبنای اطالعات موجودی انباردرخواست صدور -

 مجوز خرید کاال صدور  -

 و به روز رسانی شناسنامة کاال و خدمات ثبت -

 اطالعات منابع خرید و فروشندگان کاال و خدمات ثبت -

 ای برگشتی از انبارثبت برگشت کاالی نامنطبق برای کااله -

 ار، امور کاالهای مرجوعی و ...(رسید انب ،مدیریت انجام عملیات انبار )مانند صدور قب  انبار، صدور حواله انبار -

 ای موجودی انبار برای هر قلم کااللحظه امكان اعالم -

 خالصه تنخواه کارپردازها براساس اطالعات خریدصورت  ثبت -

 هاستور پرداختو د هاحسابصورت صدورثبت و  -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP4.1 و انبار تدارک یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP4.1D1 - اطالعات شناسنامه کاالها 

SP4.1D2 - اطالعات خرید 

SP4.1D3 - اطالعات موجودی انبار 

SP4.1D4 - )اطالعات مجوز ورود و خروج کاال به انبار ) قب ، رسید یا حواله انبار 

SP4.1D5 - شناسنامه اولیه قراردادهای تأمین کاال اطالعات 

SP4.1D6 - هااطالعات دستور پرداخت 

SP4.1D7 - اطالعات درخواست صدور مجوز عملیات اموال 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 انبار و تداركات سامانه

 
 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي داده عنوان گروه
 قراردادها یریتسامانه مد ید(خر یقراردادها) قراردادها اطالعات -

  هااطالعات پرداخت -
 )اطالعات کد سند خرید یا قب  انبار(

 2یمال یحسابدار مدیریت سامانه

 و ینگهدار هاییتانجام فعال یبرا یازاطالعات قطعات موردن -
 یرتعم

 و خدمات یساتسامانه تأس

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

تاكرادت و رابنا هناماس

اهدادرارق تیریدم هناماس

 اهدادرارق تاعالطا -
)دیرخ یاهدادرارق(

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)الاک نیمأت و دیرخ هب طوبرم

)دیرخ یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)الاک نیمأت و دیرخ هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

لاوما تایلمع یاهزوجم تاعالطا -
اهالاک همانسانش تاعالطا -

دیرخ تاعالطا -
رابنا یدوجوم تاعالطا -

)رابنا هلاوح ای دیسر ، بق ( رابنا هب الاک جورخ و دورو زوجم تاعالطا -
الاک نیمأت یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
لاوما تایلمع زوجم رودص تساوخرد تاعالطا -

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
الاک نیمأت یاهدادرارق

اه تخادرپ روتسد تاعالطا -

اه يیاراد و لاوما هناماس

 اهالاک همانسانش تاعالطا -
)یفرصم ریغ یاهالاک(

تامدخ و تاسيسأت هناماس

 زایندروم تاعطق تاعالطا -
 یاه تیلاعف ماجنا یارب
ریمعت و یرادهگن

 تفایرد زوجم تاعالطا -
رابنا زا زایندروم تاعطق

 
 

  

                                                 
شاهده جزئ یبرا 2 شترب یاتم سامانه مد ی سابدار یریتدرباره  ضع مطلوب )بخش برنامه ربه ب یمال یح راجعه پروژه( م یریتبودجه و مد یریتمد یزی،خش اول گزارش و
 .یدکن
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه تأسيسات و خدمات -1-6-2-1-3

 تأسيسات و خدمات سامانه

 شرح سامانه

رد واین سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور تأسیسات، نگهداری و تعمیر ساختمان و امور خدماتی، م

 های اصلی این سامانه عبارتند از: گیرد. قابلیتاستفاده قرار می

 مشخصات عمومی و فنی تأسیساتثبت و نگهداری  -

 وه بندی تأسیسات مكانیكی و برقیگر -

 سیسات و پیمانكاران طرف قراردادثبت شناسنامه اولیه قراردادهای نگهداری و تعمیر تأ -

 تعمیر تأسیسات هایثبت درخواست -

 ری و تعمیرم کارهای نگهداصدور حك -

 از انبار درخواست مواد و قطعات -

 های نگهداری و تعمیر انجام شدهتهای فعالیگزارش یج،ثبت نتا -

 (یمانكارپ یاداخل سازمان  ی)واحدها یرو تعم ینگهدار هایفعالیتثبت انجام دهنده  -

 طالعات نگهداری و تعمیر تأسیساتثبت و نگهداری سوابق و ا -

 های نگهداری و تعمیر انجام شدهتصورت وضعیت و دستور پرداخت برای فعالی صدور فاکتور، -

 آب، برق، تلفن و گاز اطالعات قبوض یو نگهدار ثبت -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP4.2 یو خدمات یساتیامور تأس یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 گروه دادهعنوان  کد گروه داده

SP4.2D1 - اطالعات شناسنامه تأسیسات 

SP4.2D2 - اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای مربوط به خدمات و تأسیسات 

SP4.2D3 - اطالعات سوابق نگهداری و تعمیر تأسیسات 

SP4.2D4 - های نگهداری و تعمیراطالعات قطعات موردنیاز برای انجام فعالیت 

SP4.2D5 -  های مربوط به تأسیسات(و صورت وضعیت )برای هزینه دستور پرداختاطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
مربوط بـه خـدمـات و  یقراردادهـا) قراردادهـا اطالعـات -

 تأسیسات(
 قراردادها یریتسامانه مد

عات - خت اطال ختها )پردا مات و پردا خد به  های مربوط 
 تأسیسات(

 2یمال یحسابدار مدیریت سامانه

 سامانه انبار و تدارکات مجوز دریافت قطعات موردنیاز از انبار اطالعات -

                                                 
شاهده جزئ یبرا 2 شترب یاتم سامانه مد ی سابدار یریتدرباره  ضع مطلوب )بخش برنامه ر یمال یح راجعه پروژه( م یریتبودجه و مد یریتمد یزی،به بخش اول گزارش و
 یدکن
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 تأسيسات و خدمات سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

تامدخ و تاسيسأت هناماس

اهدادرارق تیریدم هناماس

 اهدادرارق تاعالطا -
 هب طوبرم یاهدادرارق(
)تاسیسأت و تامدخ

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 اه تخادرپ تاعالطا -
 هب طوبرم یاه تخادرپ(
)تاسیسأت و تامدخ

)تاسیسأت و تامدخ هب طوبرم یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)تاسیسأت و تامدخ هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

تاسیسأت همانسانش تاعالطا -رابنا زا زایندروم تاعطق تفایرد زوجم تاعالطا -
تاسیسأت و تامدخ هب طوبرم یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

تاسیسأت ریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -
ریمعت و یرادهگن یاه تیلاعف ماجنا یارب زایندروم تاعطق تاعالطا -

)تاسیسأت تامدخ هب طوبرم یاه هنیزه یارب( تیعضو تروص و  تخادرپ روتسد تاعالطا -

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
 هب طوبرم یاهدادرارق
تاسیسأت و تامدخ

 و  تخادرپ روتسد تاعالطا -
 یاه هنیزه یارب( تیعضو تروص
)تاسیسأت و تامدخ هب طوبرم

تاكرادت و رابنا هناماس

 تفایرد زوجم تاعالطا -
رابنا زا زایندروم تاعطق

 زایندروم تاعطق تاعالطا -
 یاه تیلاعف ماجنا یارب
ریمعت و یرادهگن
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه مدیریت خدمات خودرویي و نقليه -1-6-2-1-4

 يهو نقل یيخودروخدمات  یریتمد سامانه

 شرح سامانه

های اصلی گیرد. قابلیتاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور وسایل نقلیه، مورد استفاده قرار می
 این سامانه عبارتند از: 

 بندی انواع وسایل نقلیهتعریف و طبقه -

 یهنقل یلهشناسنامه کامل وس یثبت و نگهدار -

 خدمات وسیله نقلیهثبت درخواست  -

 هاتخصیص وسیله نقلیه به درخواست -

 یهنقل یلهدستور تحویل و تحول وس ثبت -

 صدور برگ اعزام و خروج خودرو -

 مشخصات اشخاص و واحدهای دراختیار گیرنده وسایل نقلیه ثبت -

 ...( و)کارکرد، مصرف سوخت، گواهی عدم خالف، وضعیت بیمه نقلیه اطالعات مربوط به کارکرد وسایل  ثبت -

 یهنقل یلهوس و انجام معاینه فنی یرتعم زمانبندی -

 ثبت و نگهداری اطالعات سوابق نگهداری و تعمیر وسیله -

 اطالعات مربوط به معاینه فنی وسایل نقلیه ثبت -

 یهنقل یلوسا یرو تعم ینگهدار یها ینههز محاسبه -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

3.SP4 وسایل نقلیه تیریمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP4.3D1 - اطالعات شناسنامه وسیله نقلیه 

SP4.3D2 - ( مسافت طی شده و سوخت مصرفی هر خودرواطالعات کارکرد وسیله نقلیه) 

SP4.3D3 - اطالعات وضعیت وسیله نقلیه 

SP4.3D4 - اری و تعمیر وسیله نقلیهاطالعات سوابق نگهد 

SP4.3D5 - اطالعات معاینه فنی وسیله نقلیه 

SP4.3D6 - اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای مربوط به نگهداری وسیله نقلیه 

SP4.3D7 - های نگهداری وسیله نقلیهاطالعات دستور پرداخت و هزینه 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه وديور عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها اطالعات قراردادها )قراردادهای مربوط به وسیله نقلیه( -

های مربوط به وسیله های هزینهها )پرداختاطالعات پرداخت -
 نقلیه(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يهو نقل یيخودروخدمات  یریتمد سامانه

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

هيلقن هناماس

اهدادرارق تیریدم هناماس

 اهدادرارق تاعالطا -
 هب طوبرم یاهدادرارق(

)هیلقن هلیسو

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 اه تخادرپ تاعالطا -
 یاه هنیزه یاه تخادرپ(
)هیلقن هلیسو هب طوبرم

)هیلقن هلیسو هب طوبرم یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
هیلقن هلیسو همانسانش تاعالطا -)هیلقن هلیسو هب طوبرم یاه هنیزه یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

هیلقن هلیسو درکراک تاعالطا -
هیلقن هلیسو تیعضو تاعالطا -

هیلقن هلیسو ریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -
هیلقن هلیسو ینف هنیاعم تاعالطا -

هیلقن هلیسو یرادهگن یاه هنیزه و تخادرپ روتسد تاعالطا -

 و تخادرپ روتسد تاعالطا -
 هلیسو یرادهگن یاه هنیزه

هیلقن

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
 هب طوبرم یاهدادرارق
هیلقن هلیسو یرادهگن
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه اتوماسيون اداري -1-6-2-1-5

 اتوماسيون اداري سامانه

 شرح سامانه

ل ها در داخو گردش نامه ، مدیریت مكاتباتعملیات اداریاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور 

 از: های اصلی این سامانه عبارتندگیرد. قابلیتسازمان، مورد استفاده قرار می

 تعریف کاربران شرکت و محدوده عملیات هر کاربر -

 هاها و واحدهای سازمانی به سطوح مختلف امنیتی نامهتعریف دسترسی سمت -

 تعریف انواع امنیت مكاتبات )عادی، محرمانه، سری و ...( -

 تعریف انواع اولویت مكاتبات )عادی، فوری، خیلی فوری و ...( -

 های سازمانیها بین سمترجاع نامهتعریف روابط مجاز جهت ارسال و ا -

 های مختلف شرکت و عملیات مستقل در هر دبیرخانهتعریف دبیرخانه -

 تعریف مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی )طرف مكاتبات اداری( -

 ها به صورت متنی )تایپ یا قلم نوری( و صوتیامكان حاشیه نویسی بر روی نامه -

 عت( در گردش مكاتباتاستفاده و کنترل مرکزی زمان )تاریخ و سا -

 های مجازهای ثبت شده برای سمتویرایش مشخصات نامه -

 هنگام اسكن و ثبت نامه Multipageهای تصویری پشتیبانی از فایل -

 پشتیبانی از قلم نوری، تصویربرداری )اسكن( و تصویر امضا -

 در تولید و ثبت فایل پیوست MS-Wordشبیه سازی امكانات برنامه  -

 ها و متون پرکاربرد جهت تسهیل عملیات کاربرتعریف پی نوشت -

 ها و کاربران جهت تسهیل در امر تبادل مكاتباتهای کاری از سمتقابلیت تعریف گروه -

 های سازمانیتعریف جانشین برای سمت -

 ارسال و دریافت پست الكترونیكی از داخل سیستم -

 تبدیل مكاتبات به پست الكترونیكی و بالعكس -

 مجاز بر روی هر تابلو اعالناتهای تعریف دسترسی -

 تعریف واحدهای سازمانی و محدوده عملیات هر واحد سازمانی  -

 های بایگانی و اسنادتعریف فیلدهای مورد نیاز برای پرونده -

 های نامحدود بایگانی بصورت درختیتعریف پوشه -

 هلت پاسخارسال و ارجاع مكاتبات به صورت اصل، رونوشت یا رونوشت مخفی با امكان تعیین م -

 ها به صورت گروهیقابلیت ارجاع تعدادی از نامه -

 های در گردش و بایگانی شده(ها بصورت متنی و یا بر اساس سایر اقالم اطالعاتی )در کلیه نامهجستجوی نامه -

 عالمت گذاری نامه و پیام جهت پیگیری -

 ویس نهایی شده به نامه و یا پیامتبدیل پیش ن -

 م درج عطف/ پیرو/ مرتبط به منظور پیشگیری از اشتباهکنترل شماره و تاریخ هنگا -

 ها( نامهAuto Archiveبایگانی مستقیم و یا خودکار ) -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 اتوماسيون اداري سامانه

 های واردهثبت و گردش نامه -

 های صادره خارجیثبت و بایگانی نامه -

 های صادره داخلیثبت و گردش نامه -

 هاثبت و گردش پیش نویس نامه -

 های داخلیثبت و گردش پیام -

 و ساعت عملیات انجام شده بر روی نامه )ارجاع، مشاهده، اقدام و ...( ثبت تاریخ -

 ثبت و کنترل اقدامات انجام شده بر روی نامه -

 های آتیهای عطف/پیرو/مرتبط جهت تسهیل پیگیریدرج نامه -

 (Notificationرسانی مرحله گردش کار به کاربر )اطالع -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 فعالیت عنوان کد فعالیت

4.SP4 مدیریت مكاتبات 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP4.4D1 - اطالعات مكاتبات 

SP4.4D2 - های واردهاطالعات نامه 

SP4.4D3 - های خارج شدهاطالعات نامه 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا مان/ سازسامانه ورودي عنوان گروه داده

-  -  

نمودار سطح 

 صفر سامانه

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

يرادا نويساموتا هناماس

تابتاكم تاعالطا -
هدراو یاه همان تاعالطا -

هدش جراخ یاه همان تاعالطا -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 مدیریت حسابداري ماليهاي سامانهمجموعه  -1-6-2-1-6

 يمال يحسابدار یریتمد هايهسامانمجموعه 

 شرح سامانه

 ه و حسابداريمدیریت منابع و اعتبارات ساليانافزاري نظام سامانه مخزن نرم -1

ت مندرج در گزارش وضعیت مطلوب معاون «همدیریت منابع و اعتبارات سالیان»های مرتبط با ت در شناسنامه سامانهتوضیحا

 .ارائه گردیده است ریزی و مدیریت منابع،برنامه

ي ع انسانو مناب یریتتوسعه مدریزي و مدیریت منابع و معاونت برنامهمعاونت دو  این سامانه مرتبط با

ارائه شده ز نيي و منابع انسان یریتمد توسعهمعاونت در بخش مربوط به  سامانهه این است و شناسنام

 است. 

 هاي مدیریت حسابداري ماليسامانه -2

هاي تابعه و ستاد وزارت راه و شهرسازي ایجاد ها و شركتها توسط هریک از سازماناین سامانه

 شود(.رت متمركز ایجاد ميگردند ) توجه: سامانه ادارات كل راه و شهرسازي به صومي

صدور ؛ ندثبت س ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فراانجام  یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیامور حسابدار؛ و ارائه صورت مالی

 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

 نماید.مربوطه دریافت میافزاری مخزن نرمها را از ها و گزارشهای فرماین سامانه قواعد، فرآیندها و قالب

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی تاطالعا 

SP1.3D5 - (...مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و  اطالعات 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - (های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و .های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات.. 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه( اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يمال يحسابدار یریتمد هايهسامانمجموعه 

مدیریت 

 حسابداري مالي

ستگاه اجرایی ت - گیرنده فوی اطالعات اعتبارات به تفكیك د
 در اعتبارات نقدی

ستگاه  - ستگاه اجرایی طرح، د اطالعات اعتبارات به تفكیك د
 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 بارات سالیانه و حسابداریافزاری نظام مدیریت منابع و اعتمخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 های مدیریت عملیاتسامانه هااطالعات دستور پرداخت -

های تأیید شده ها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 هاپروژه

 هاسامانه مدیریت پروژه

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

همانرب/)1حطس(یضیوفت هژورپ/هژورپ ،حرط
اهتیولوا

رابتعا نیمأت عبانم و زاین دروم تارابتعا

 

اهدربهار يزاس يراج هناماس
)هنايلاس يتايلمع يزیر همانرب(

1حطس هژورپ/هژورپ و حرط
+
تارابتعا

همانرب
+
تارابتعا

اهدادرارق تیریدم هناماس
تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس تايلمع تیریدم ياه هناماس اه هژورپ و اه حرط تیریدم  هناماس

)دادرارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

)دادارق ینف تاعالطا(دادرارق هیلوا همانسانش

هدش رداص دادرارق

                                      
                      

يلام يرادباسح هناماس

تیعضو تروص و تخادرپ روتسد

 هدش ماجنا یاهتخادرپ
 فرط تابلاطم و

دادرارق

 و تخادرپ روتسد
تیعضو تروص

 و هدش ماجنا یاهتخادرپ
دادرارق فرط تابلاطم

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم هناماس

هدش رداص دادرارق تاعالطا هصالخ

                                                    
        . 

 

)RDM(كرتشم و هیاپ ،يلصا تاعالطا تیریدم هناماس ریز

 یمومع یرادباسح گنیدک

 یمومع یرادباسح گنیدک

هدش رداص دادرارق همانسانش

 و عبانم كیكفت هب هژورپ تارابتعا
هنیزه لوصف

+
 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 تارابتعا رد هدنریگ  یوفت ییارجا

یدقن
+

 هاگتسد كیكفت هب تارابتعا
 ییارجا هاگتسد ،حرط ییارجا
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق

 هدش ماجنا یدقن یاهتخادرپ
 اهدادرارق

+
 ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم 

) . . . و تایلام

 طوبرم دنس هرامش
 غالبا تساوخرد هب
 هجو هلاوح و رابتعا
یدقن تارابتعا رد

+
 طوبرم دنس هرامش
 ریغ تخادرپ هب
 فرط هب یدقن

دادرارق

 و یرابتعا عبانم
 یاهدمآرد
هدش ققحم

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

ناوخارف/هصقانم هدنرب
+

ناوخارف/هصقانم دک

هصقانم یرازگرب دنمزاین دادرارق تاعالطا

و تاعالطا تیریدم هناماس 
تامدخ ناگدنهد هئارا يبایزرا 

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا

تامدخ ناگدنهد هئارا یدركلمع تاعالطا
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه حقو  و دستمزد -1-6-2-1-7

 و دستمزدحقو   سامانه

 شرح سامانه

این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان، مورد 

 های اصلی این سامانه عبارتند از:گیرد. قابلیتاستفاده قرار می

 مه،یکسورات، ب یا،د کارکرد، مزاو نحوه محاسبه حقوق و دستمزد )مانن یاجزا و عوامل محاسبات یهکل یفتعر -

 (و ... یرتأخ یبت،غ یت،وام، اضافه کار، مأمور یات،جدول مال

نترل کاطالعات کارکرد از  ینی،از کارگز یمانند احكام پرسنل) یگرد یهاسامانهاز  یازاطالعات مورد ن دریافت -

 تردد، اطالعات وام و بیمه از زیرسیستم رفاهی و ...(

 ( و بازنشستگانیمانیو پ یقرارداد ی،مزد کارکنان )کارکنان رسمحقوق و دست محاسبه -

 ثبت و نگهداری ذخیره سنوات، بازخرید مرخصی، بازخرید بن، عیدی و پاداش، محاسبه -

 های خصوصیهای تأمین اجتماعی و بیمهثبت و نگهداری مالیات و انواع بیمه، محاسبه -

 محاسبه و اعمال کسر و تعدیل اقساط وام -

 پاداش در حقوق اطالعات ثبت و نگهداری، محاسبه -

 های موردی و پرداخت مساعدهثبت و نگهداری انواع پرداخت، محاسبه -

 تسویه حساب پرسنلاطالعات  ثبت و نگهداریه، محاسب -

 صدور فیش حقوقی کارکنان و بازنشستگان و ارسال به پست الكترونیكی پرسنل -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 فعالیت عنوان کد فعالیت

SP1.4 محاسبه حقوق و دستمزد یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.4D1 - اطالعات حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان 

SP1.4D2 - اطالعات فیش حقوقی کارکنان و بازنشستگان 

SP1.4D3 - اطالعات دستور پرداخت حقوق و دستمزد 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 ینیکارگز یستمس زیرسامانه جامع مدیریت منابع انسانی:  ینیاطالعات احكام کارگز -

 کنترل تردد یستمس زیرسامانه جامع مدیریت منابع انسانی:  اطالعات کارکرد پرسنل -

 پرسنل اییمهعات باطال -
 پرسنل یهااطالعات وام -
 پرسنل یرفاه یالتاطالعات خدمات و تسه -

 یرفاه یستمس زیرسامانه جامع مدیریت منابع انسانی: 

 عملكرد پرسنل یابیاطالعات ارز -
نابع م یابیارزشــ یســتمســ زیرســامانه جامع مدیریت منابع انســانی: 

 یانسان

 سامانه مدیریت حسابداری مالی های حقوق و دستمزد(تها )پرداخپرداخت اطالعات -
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 و دستمزدحقو   سامانه

 کد سند حقوق و دستمزد -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

يناسنا عبانم تیریدم عماج هناماس

ینیزگراک ماكحا تاعالطا -
لنسرپ درکراک تاعالطا -
لنسرپ یا همیب تاعالطا -
لنسرپ یاه ماو تاعالطا -

لنسرپ یهافر تالیهست و تامدخ تاعالطا -
لنسرپ دركلمع یبایزرا تاعالطا -

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 اه تخادرپ تاعالطا -
 و قوقح یاه تخادرپ(

)دزمتسد
دزمتسد و قوقح دنس دک -

ینیزگراک ماكحا تاعالطا -
لنسرپ درکراک تاعالطا -
لنسرپ یا همیب تاعالطا -
لنسرپ یاه ماو تاعالطا -

لنسرپ یهافر تالیهست و تامدخ تاعالطا -
لنسرپ دركلمع یبایزرا تاعالطا -

)دزمتسد و قوقح یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
دزمتسد و قوقح دنس دک -

ناگتسشنزاب و نانکراک دزمتسد و قوقح تاعالطا -
ناگتسشنزاب و نانکراک یقوقح شیف تاعالطا -

دزمتسد و قوقح تخادرپ روتسد تاعالطا -

 تخادرپ روتسد تاعالطا -
دزمتسد و قوقح

دزمتسد و  وقح هناماس
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه اموال و دارایي -1-6-2-1-8

 اموال و دارایي سامانه

 شرح سامانه

 ها )مانند تغییرات و جابجاییاموال و دارایی این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به عملیات مرتبط با

ا(، هدارایی محاسبه استهالکر؛ و اموال از انبا یافتدر یدرس؛ صدور اموال یبردارصورتیا  یسرشمار ؛استفاده مجدداموال؛ 

 های اصلی این سامانه عبارتند از:گیرد. قابلیتمورد استفاده قرار می

های سازمان )اطالعات شناسنامه اموال، مشخصات اموال، محل اییثبت و نگهداری اطالعات اموال و دار -

 نگهداری، تاریخ تحویل و ...(

 هر یك از انواع دارایی و کدینگ بندیگروه ،بندیطبقه -

ثبت اطالعات استقرار اموال به تفكیك مرکز هزینه، به تفكیك ساختمان، طبقه و اتاق، به تفكیك واحدها و به  -

 تفكیك کارکنان

ری، ، واگذانقل و انتقال، تغییرات، جابجاییمانند عملیات های الزم برای عملیات مرتبط با اموال )جوزصدور م -

 ها و ...(اموال و دارایی اجاره، فروش

اری، ، واگذنقل و انتقال، تغییرات، جابجاییمانند اطالعات اطالعات عملیات مرتبط با اموال ) یثبت و نگهدار -

 ها و ...(ییاموال و دارا اجاره، فروش

 ی اطالعات سرشماری یا صورت برداری اموالثبت و نگهدار -

 هااطالعات تعمیرات اساسی اموال و دارایی یثبت و نگهدار -

 ....(، مالكیت معنوی و .. های نامشهود نظیر سرقفلی، امتیاز انشعاب )تلفن، گاز وثبت مشخصات دارایی -

 های متداول محاسبه استهالکهای استهالک و روشتعریف و تنظیم جداول و نرخ -

 هاییمحاسبه استهالک اموال و دارا -

 انجام عملیات پایان سال و انتقال موجودی ریالی، استهالک سنواتی و سال جاری اموال و دارایی به سال جدید -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP4.5 هامدیریت اموال و دارایی 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP4.5D1 - هااطالعات اموال و دارایی 

SP4.5D2 - اطالعات عملیات مرتبط با اموال 

SP4.5D3 - اطالعات مجوزهای عملیات اموال 

SP4.5D4 - هااطالعات استهالک اموال و دارایی 

SP4.5D5 - لاطالعات صورت برداری و سرشماری اموا 

SP4.5D6 -  تحویل و تحولاطالعات 

SP4.5D7 -  اسقاط اموالاطالعات 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 اموال و دارایي سامانه

SP4.5D8 
ـــازمانها )گزارشهای اموال و داراییاطالعات گزارش - یاز س های نظارتی، مانند های موردن

 (یاداره کل اموال دولت :وزارت امور اقتصادی و دارایی

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي هعنوان گروه داد
 انبار و تدارکات سامانه اطالعات کاالهای غیر مصرفی -

 کد سند تحویل و تحولاطالعات  -
 کد سند اسقاطاطالعات  -

 سامانه حسابداری مالی

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

يیاراد و لاوما هناماس

تاكرادت و رابنا هناماس

 اهالاک همانسانش تاعالطا -
)یفرصم ریغ یاهالاک(

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

لوحت و لیوحت تاعالطا -
لاوما طاقسا تاعالطا -

 یاهالاک( اهالاک همانسانش تاعالطا -
)یفرصم ریغ

لوحت و لیوحت دنس دک تاعالطا -
طاقسا دنس دک تاعالطا -

اه ییاراد و لاوما تاعالطا -
لاوما اب طبترم تایلمع تاعالطا -
لاوما تایلمع یاهزوجم تاعالطا -
اه ییاراد و لاوما کالهتسا تاعالطا -

لاوما یرامشرس و یرادرب تروص تاعالطا -
لوحت و لیوحت تاعالطا -

لاوما طاقسا تاعالطا -
اه ییاراد و لاوما یرادباسح دنس تاعالطا -

)یتراظن یاه نامزاس زایندروم یاه شرازگ( اه ییاراد و لاوما یاه شرازگ تاعالطا -

 دننام( یتراظن یاه نامزاس
 :ییاراد و یداصتقا روما ترازو
)یتلود لاوما لک هرادا

 لاوما یاه شرازگ تاعالطا -
 یاه شرازگ( اه ییاراد و
)یتراظن یاه نامزاس زایندروم

 و لیوحت دنس دک تاعالطا -
لوحت

طاقسا دنس دک تاعالطا -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 وزارتیحوزه  -1-7

 شود.، ارائه میحوزه وزارتیهای اطالعاتی نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه در این قسمت،

 وزارتی( حوزه) انتقال و برنامه گذار ی، معمارنقشه راه -1-7-1

 عبارت 2، اختصاص دارد. تدوین نقشه راهحوزه وزارتیاین قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

هر  انجامالزم برای  1های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول زمانیها و گروه فعالیتشناسایی پروژهاست از 

های کاری و بندی آنها در قالب بستهها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالپروژه و هر گروه فعالیت

انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین معماری مطلوب موقت تعیین فازهای انجام کار برای 

 برای تحقق معماری مطلوب موقت تعیین شده و 1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذاربرای فاز بعدی پروژه

 شود:این قسمت به محورهای زیر پرداخته میشود. در در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (وزارتي حوزهماتریس تحليل شکاف )  -1-7-1-1

حقق برای تها و اقدامات موردنیاز و شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.حوزه وزارتیبه 

 هاپروژه اقدامات شکاف محور تحليل

 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت زیر سيستمعنوان  عنوان سيستم
پروژه 

 وكاريكسب

امور  یریتسامانه مد
 یروابط عموم

اطالعات  یریتمد -
 یروابط عموم ینفعانذ
 یهابرنامه یریتمد -

 یروابط عموم
 یرساناطالع -
اطالعات و  یریتمد -

 یاموال روابط عموم
 یسنج افكار -
 یشنهاداتانتقادات و پ -

    
پروژه ایجاد سامانه مدیریت  -

 امور روابط عمومی
 

نظارت  یریتسامانه مد
 یخارج یبر سفرها

کارکنان وزارت راه و 
 یشهرساز

     

 یریتسامانه مدپروژه ایجاد  -
 یخارج ینظارت بر سفرها

کارکنان وزارت راه و 
 یشهرساز

 

امور  یریتسامانه مد
 الملل ینروابط ب

     
 یریتسامانه مدپروژه ایجاد  -

 الملل ینامور روابط ب
 

 سامانه مجامع و شوراها

 
    

پروژه ایجاد سامانه مجامع و  -
 شوراها )فاز اول(

پروژه ایجاد سامانه مجامع و  -
 شوراها )فاز دوم(

 

 یبازرس یریتسامانه مد
 یو سالمت ادار

     
پروژه ایجاد سامانه مدیریت  -

 اریبازرسی و سالمت اد
 

خدمات  یریتسامانه مد
 یشهروند

     
پروژه بهبود سامانه مدیریت  -

 خدمات شهروندی )شهراه(
 

      یسامانه پورتال سازمان
پروژه عملیاتی سازی پورتال  -

 سازمانی
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (وزارتي حوزه) هاشناسنامه پروژه -1-7-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. می های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائهشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی : پروژههای شناسایی شده بر دو نوع هستندشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شدهو طراحی، توس

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

ر پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم د -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

های مربوط به یهها و روقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 بهبود سامانه، حتما باید انجام شود. بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدشناسنامه پروژه های اطالعاتی و همچنین درهمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

انه م)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سا

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا می

ای انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانهبهبود سامانه تولید کننده اطالعات 

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يامور روابط عموم یریتسامانه مد یجادپروژه ا -1-7-1-2-1

 يامور روابط عموم یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 است.« یامور روابط عموم تیریمد»سامانه  یجادپروژه ا ینهدف از ا

وابط امور ر یریتمد»مطلوب سامانه  یتشده در شناسنامه وضع یفو تبادل اطالعات تعر هایتقابل تمامی

 شود. یاتیو عمل ییپروژه اجرا یندر ا یدبا« یعموم

 یو اطالع رسان روابط عمومیمرکز  متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  رآورد هزینه پروژهب

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي

 

 يكاركنان وزارت راه و شهرساز يخارج ينظارت بر سفرها یریتسامانه مد یجادا پروژه -1-7-1-2-2

 يكاركنان وزارت راه و شهرساز يخارج ينظارت بر سفرها یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 «یکارکنان وزارت راه و شهرساز یخارج ینظارت بر سفرها یریتمد» سامانه ایجاد روژهپ این از هدف

 .است

رت بر نظا یریتمد» سامانه مطلوب وضعیت شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

 .شود عملیاتی و اجرایی پروژه این در باید «یکارکنان وزارت راه و شهرساز یخارج یسفرها

 الملل یندفتر توسعه امور ب تولي پروژهم

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 الملل ينامور روابط ب یریتسامانه مد یجادا پروژه -1-7-1-2-3

 للالم ينامور روابط ب یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 .است «الملل ینامور روابط ب یریتمد» سامانه ایجاد پروژه این از هدف

وابط امور ر یریتمد» سامانه مطلوب وضعیت شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

 .شود عملیاتی و اجرایی پروژه این در باید «الملل ینب

 الملل یندفتر توسعه امور ب متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي

 

 )فاز اول( سامانه مجامع و شوراها یجادا پروژه -1-7-1-2-4

 )فاز اول( سامانه مجامع و شوراها یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 ها و تبادلاست. در فاز اول باید بخشی از قابلیت ،سامانه مجامع و شوراها د فاز اولایجا پروژه این از هدف

که  شود، عملیاتی و اجرایی ،«سامانه مجامع و شوراها»اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب 

 عبارتند از: 

 خانهزارتهای دولتی زیرمجموعه وثبت اطالعات اعضای هیئت مدیریت و مدیران کلیدی شرکت -

 هاثبت مشخصات و سابقه و رزومه هر یك از اعضای هیئت مدیریت و مدیران کلیدی شرکت -

 ثبت اطالعات جلسات مجمع -

 های مجامع و شوراهاثبت اطالعات مصوبات و صورت جلسه -

 یانهسال یهابرنامه یباطالعات صورت جلسات تصوثبت  -

 مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 )فاز دوم( سامانه مجامع و شوراها یجادا پروژه -1-7-1-2-5

 )فاز دوم( سامانه مجامع و شوراها یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 ها واست به طوری که این سامانه تمامی قابلیت ،سامانه مجامع و شوراها ومایجاد فاز د پروژه این از هدف

 را دربر گیرد. «سامانه مجامع و شوراها»تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب 

 ها و تبادل اطالعاتی که باید در فاز دوم به سامانه مجامع و شوراها اضافه شود، عبارتند از:قابلیت

ی الم یهاصورت ی،حسابرس مستقل و بازرس قانون یهاگزارشثبت اطالعات عملكرد شامل  مدیریت -

 عملكرد با بودجه یقتطب و

از سامانه حسابداری  هامنابع و مصارف شرکت ها،ینهدرآمدها، هز ی،مال یهاصورتدریافت اطالعات  -

 های تابعهها و شرکتمالی سازمان

 انیجر ینه،صورت درآمد هز یان،ترازنامه سود و ز ی،مال یهاتصور یو ثبت و نگهدار یمتنظمدیریت  -

 یمال یهامربوط به صورت یحیتوض هایو یادداشتوجوه نقد 

 یمال یهامانند نسبت یلیتحل یهاشاخص یمحاسبه و ثبت و نگهدار -

 های قراردادهادریافت اطالعات گزارش -

 های پیشرفت قراردادهادریافت اطالعات گزارش -

 مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها ژهمتولي پرو

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه

 تابعه هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه -

 راه و شهرسازی )سامانه سبا(پروژه بهبود سامانه مدیریت پروژه ستاد و ادارات کل  -
 های تابعهها و شرکتهای مدیریت پروژه سازمانبهبود سامانه یا یجادا یپروژه ها -
 های مدیریت قراردادهای ستاد و ادارات کل راه و شهرسازیایجاد سامانه پروژه -
 های تابعهها و شرکتهای مدیریت قراردادهای سازمانایجاد سامانه هایپروژه -

  - ي هم نيازهاپروژه

  - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يو سالمت ادار يبازرس یریتسامانه مد یجادا پروژه -1-7-1-2-6

 يو سالمت ادار يبازرس یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 .است «یو سالمت ادار یبازرس یریتمد» سامانه ایجاد پروژه این از هدف

و  یسبازر یریتمد» سامانه مطلوب وضعیت شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

 .شود عملیاتی و اجرایی پروژه این در باید «یسالمت ادار

 عملكرد و حقوق شهروندان یریتدفتر مد متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

  - جرایيالزامات ا

 

 )شهراه( يخدمات شهروند یریتبهبود سامانه مد پروژه -1-7-1-2-7

 )شهراه( يخدمات شهروند یریتپروژه بهبود سامانه مد

 معرفي پروژه

در این پروژه باتوجه به الزامات تعیین شده در پروژه پیش نیاز )پروژه تعیین الزامات سرویس گرایی در وزارت 

های هروندی )سامانه شهراه( باید بهبود داده شود تا تمامی قابلیتراه و شهرسازی(، سامانه مدیریت خدمات ش

 تعریف شده در وضعیت مطلوب را پوشش دهد.

 عملكرد و حقوق شهروندان یریتدفتر مد متولي پروژه

 های تابعهها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 شود.در پروژه پیش نیاز مشخص می زمان الزم براي اجرا

  نه پروژهبرآورد هزی

 هاي پيش نيازپروژه
نقل ومرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هامیان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس» یجادپروژه ا -

 «یو شهرساز
 یدر وزارت راه و شهرساز ییگرا یسالزامات سرو یینتع پروژه -

  - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يپورتال سازمان يساز ياتيعمل پروژه -1-7-1-2-8

 يپورتال سازمان يساز ياتيپروژه عمل

 معرفي پروژه

 هدف از این پروژه، عملیاتی سازی پورتال اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی است.

 های همهدر این پروژه باید محتوای موردنیاز در پورتال وزارت راه و شهرسازی، بارگذاری شود و زیرپورتال

 و محتوای آن بارگذاری گردد.ادارات کل راه و شهرسازی ایجاد شود 

 رسانیمرکز روابط عمومی و اطالع متولي پروژه

 ادارات کل راه و شهرسازی هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

  - هاي هم نيازپروژه

 ین و ابالغ گردد.دستورالعمل نحوه به روز رسانی، باید تدو - الزامات اجرایي
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (وزارتي حوزه) هااولویت بندي پروژه -1-7-1-3

، انجام شود. شناسنامه این حوزه وزارتیها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

ه منظور به سزایی دارد. ها اهمیت ببندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتپروژه

 ؛هاپروژه یتقدم و تأخر فنمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتاولو

حوزه های ی. در جدول ترتیب اولویت پروژهالزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو

 ، ارائه شده است.وزارتی

ترتيب 

 اولویت
 زمان شروع مدت زمان عنوان پروژه

 ماه اول ماه 1 یپورتال سازمان یساز یاتیپروژه عمل - 2

 ماه دوم ماه 0 سامانه مجامع و شوراها )فاز اول( یجادا پروژه - 1

 ماه سوم ماه 9 کارکنان یخارج ینظارت بر سفرها یریتسامانه مد یجادا پروژه - 9

 ماه دهم - )شهراه( یخدمات شهروند یریتهبود سامانه مدب پروژه - 0

 ماه بیست و یكم ماه 1 سامانه مجامع و شوراها )فاز دوم( یجادا پروژه - 1

 ماه سی و یكم ماه 0 الملل ینامور روابط ب یریتسامانه مد یجادا پروژه - 1

 ماه سی و یكم ماه 0 یامور روابط عموم یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 1

 ماه سی و هفتم ماه 1 یو سالمت ادار یبازرس یریتسامانه مد یجادا پروژه - 7
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 (وزارتي حوزهبرنامه گذار ) -1-7-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

 است.، ارائه شده حوزه وزارتیدو سال اول  یهاپروژه یرجدول زدر  شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

 عنوان پروژه ردیف
زمان مدت 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه
 برآورد هزینه پروژه
 )ميليون ریال(

  ماه اول ماه 1 یپورتال سازمان یساز یاتیپروژه عمل - 2

  مماه دو ماه 0 سامانه مجامع و شوراها )فاز اول( یجادا پروژه - 1

9 
 یخارج ینظارت بر سفرها یریتسامانه مد یجادا پروژه -

 کارکنان
 ماه سوم ماه 9

 

  ماه دهم - )شهراه( یخدمات شهروند یریتبهبود سامانه مد پروژه - 0

  ماه بیست و یكم ماه 1 سامانه مجامع و شوراها )فاز دوم( یجادا پروژه - 1

 

 

 (حوزه وزارتی)های اطالعاتی معماری مطلوب سامانه -1-7-2

منظور شناسنامه هر کدام از  ینشده است. بد ارائه ،حوزه وزارتی یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

 گردد.می هارائ ،یاطالعات یهاسامانه

 

 (حوزه وزارتي) هاي اطالعاتيشناسنامه سامانه -1-7-2-1

د ، ارائه خواهحوزه وزارتیمطلوب برای  های اطالعاتی تعیین شده در وضعیتدر این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

انه و نمودار ارتباط سام سامانه یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعالشد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، 

 باشد.ها، میبا سایر سامانه

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 مدیریت امور روابط عمومي سامانه -1-7-2-1-1

 يامور روابط عموم یریتمد سامانه

 یو اطالع رسان روابط عمومیمرکز  نهمتولي ساما

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به امور روابط عمومی، ارتباطات و اطالع رسانی، مورد این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

شود و رفته میگیرد. این سامانه توسط مرکز ارتباطات و اطالع رسانی ستاد وزارت راه و شهرسازی بكار گاستفاده قرار می

 های ذیل است:شامل زیرسامانه

ین تماس مخاطباین زیرسامانه به منظور مدیریت اطالعات  :ذینفعان روابط عموميمدیریت اطالعات زیرسامانه 

ی هابلیتگیرد. قاو ...(، مورد استفاده قرار می ییاجرا یهادستگاه ینمسئولو ذینفعان وزارت راه و شهرسازی )شامل خبرنگارها، 

 اصلی این زیرسیستم عبارتند از:

 سازمانی شامل نام، کارمندان وزارتخانه جهت تعامالت درون و اطالعات تماس دریافت و نگهداری مشخصات

 عنوان، جایگاه سازمانی، سمت، کد پرسنلی، جنسیت، وضعیت تأهل، شماره تلفن، شماره موبایل و غیره

  ان ومشاور) اشخاص حقیقی و حقوقی بیرون از وزارتخانهاس و اطالعات تمثبت و نگهداری اطالعات مشخصات 

ماره ، شمخاطبگروه  سازمانی شامل نام،و غیره( جهت تعامالت برون ان، مسئولین کشوری، خبرنگارپیمانكاران

 و غیره. تلفن، شماره فكس، شماره موبایل، آدرس پستی، آدرس ایمیل

مربوط  ها و اطالعاتزیرسامانه به منظور مدیریت فرآیندها، فعالیت : اینعمومي روابطهاي زیرسامانه مدیریت برنامه

های اصلی این گیرد. قابلیتهای مرکز ارتباطات و اطالع رسانی مورد استفاده قرار میبرگزاری و اجرای برنامهبه امور 

 زیرسامانه عبارتند از:

 و غیره( ، انتشار کتابی)برگزاری همایش، نشست خبر های مرکزثبت اطالعات و مشخصات برنامه 

 ثبت اطالعات مخاطبین و گروه هدف هر برنامه 

 رزرو سالن، دعوت مهمانان، دعوت سخنرانان، هماهنگی پذیرایی و غیره( های مربوط به هر برنامهتعیین فعالیت( 

  نیروی انسانی، تجهیزات، منابع مالی و غیره(ثبت اطالعات منابع تخصیص داده شده به هر برنامه( 

 ت نتایج و گزارش مربوط به هر برنامهثب 

ها و اطالعات مربوط به اطالع رسانی این زیر سامانه به منظور مدیریت فرآیندها، فعالیت رساني:اطالعزیرسامانه 

های اصلی این زیرسامانه عبارتند از: دریافت گیرد. قابلیتهای مرکز ارتباطات و اطالع رسانی مورد استفاده قرار میبرنامه

طالعات جهت انتشار )اطالعیه، تبلیغ، گزارشات، نظرسنجی، نتیجه شكایات و غیره( از واحدهای گوناگون وزارتخانه و ا

(، ایمیل گروهی، مكاتبات پستی و غیره به مخاطبین هدف شامل بخشی یا تمام smsرسانی از طریق پورتال، پیامك )اطالع

 ونی حقیقی و حقوقی وزارتخانه، عموم  یا بخشی از مردم و غیره.نفعان بیرکارکنان وزارتخانه، بخشی یا تمام ذی

این زیرسامانه به منظور مدیریت اطالعات مربوط به  :و اموال روابط عمومي مدیریت اطالعاتزیر سامانه 

 : از های اصلی این زیرسامانه عبارتندگیرد.قابلیتهای مرکز ارتباطات و اطالع رسانی، مورد استفاده قرار میبرنامه

۲۶۰
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يامور روابط عموم یریتمد سامانه

  صویرت )زمان، مكان، موضوعو شناسنامه مربوطه  وزارتخانه هایفعالیتتصاویر مربوط به اطالعات ثبت و نگهداری 

 هایشده، نشستهای برگزارشده، دورههای برگزارهای سازمان، همایشتصاویر فعالیتاطالعات و و غیره( شامل 

 .ها، جلسات و غیرهخبری، نمایشگاه

 زمان، مكان مربوطه شناسنامهو  وزارتخانه یتبلیغاتهای برنامههای مربوط به فایل اطالعات ثبت و نگهداری( ،

 موضوع و نحوه انتشار، ابعاد، مشخصات طراح و غیره( شامل پوستر، بنر، آگهی و غیره

  نامه، هفتشامل کتاب، روزنامه، نشریه، ه)های مربوط به کتب و نشریات وزارتخانه فایلاطالعات ثبت و نگهداری

)زمان، مكان، موضوع و نحوه انتشار، مشخصات مؤلفین، مربوطه شناسنامه ( و نامه و غیرهنامه، سالفصل ،نامهماه

 (تعداد صفحات، شماره شابك، شماره مجلد، تیراژ چاپ و غیره

 های شده، پیامكهای ارسالهای منتشرشده در پرتال، ایمیلرسانی )شامل اطالعیهدریافت و نگهداری موارد اطالع

 شده و غیره( و شناسنامه مربوطه )زمان و نحوه انتشار، مخاطب هدف و غیره(ارسال

 های غیر مكتوب(دریافت و نگهداری اطالعات اخبار مربوط به وزارتخانه )بریده جراید و رسانه 

 سابقه ر حال تعمیر(، وضعیت )سالم/خراب/د)کد ثبتی، کد اموال، مشخصات، توضیحات( ثبت و نگهداری شناسنامه ،

 ، کارکرد فعلی اموال روابط عمومی )پروژکتور، میكروفون و غیره(استفاده

كار گرفته بافكار سنجی،  این زیرسامانه به منظور مدیریت فرآیندها و اطالعات مربوط به امور افکارسنجي:زیرسامانه 

 های اصلی این زیرسامانه عبارتند از: . قابلیتشودمی

 درباره وزارت راه ها، گزارشات تلویزیونی و غیره ها، مجالت، سایتها، روزنامهبررسی اخبار خبرگزاریآوری و جمع

 و شهرسازی

  موضوع، نام رسانه، نوع رسانه، مشخصات ثبت شناسنامه هر یك از اخبار منتشر شده درباره وزارت راه و شهرسازی(

 مؤلفین، زمان، مكان و نحوه انتشار(

 های مختلف )خبر، نقد مثبت، نقد منفی، پیشنهاد و غیره(دی اخبار در گروهبنتحلیل و دسته 

  طراحی و اجرای نظرسنجی در مورد موضوعات مختلف مرتبط با وزارتخانه به صورت آنالین، دستی، تلفنی با توجه

 (مردم و نهحقوقی بیرونی مرتبط با وزارتخاکارکنان داخلی، ذینفعان حقیقی و ) به مخاطبین مختلف وزارتخانه

 های برگزاری شدهثبت نتایج نظر سنجی 

 ها و همچنین تحلیل اطالعات جمع آوری شده از ذیفنعان و مردم درباره تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه

 وزارتخانه

ر موها و اطالعات مربوط به امنظور مدیریت فرآیندها، فعالیت این زیرسامانه به انتقادات و پيشنهادات:زیر سامانه 

 عبارتند از:  یرسامانهز ینا یاصل هاییتقابل شود.دریافت و بررسی انتقادات و پیشنهادات، بكار گرفته می

  ثبت و نگهداری مشخصات )زمان و موضوع انتقاد یا پیشنهاد، مشخصات فردی منتقد و یا پیشنهاددهنده و غیره( و

 هشده توسط کارکنان وزارتخانمتن انتقادات و پیشنهادات مطرح

  ،مرتبط با انتقاد و یا پیشنهاد کاری هایتحلیل و شناسایی حوزهبررسی 

 ثبت نتایج مربوط به بررسی انتقادات و پیشنهادات 

 اطالع رسانی نتایج به ذینفعان مربوطه 

۲۶۱
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يامور روابط عموم یریتمد سامانه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP6.1 آوری اطالعاتجمع 

2SP6. تحلیل و ارزیابی 

3SP6. یروابط عموم یهابرنامه بخشییو آگاه یرساناطالع 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یرسامانهز
 یریتمد

 ینفعاناطالعات ذ
 یروابط عموم

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP6.1D1 
اطالعات تماس ذینفعان وزارتخانه )مسئولین، خبرنگاران، کارمندان،  -

 ذینفعان خارجی و غیره(

 
 

 یرسامانهز
 یریتمد
روابط  یهابرنامه

 یعموم

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP6.3D1 - های مرکز ارتباطات و اطالع رسانیاطالعات برنامه 

SP6.3D2 - های روابط عمومیهای مربوطه برنامهاطالعات فعالیت 

SP6.3D3 - عمومیهای روابط اطالعات منابع الزم برای اجرای برنامه 

SP6.3D4 - های تهیه شده در هر برنامهاطالعات مستندات و فایل 

SP6.3D5 - هااطالعات نتایج و گزارشات هر کدام از برنامه 

 
 
 

 

 یرسامانهز
 یرساناطالع

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP6.3D6 - اطالعات مطالب و اخبار اطالع رسانی شده 

 
 

سامانه  یرز
 یتیرمد

اطالعات و اموال 
 یروابط عموم

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP6.3D7 

روابط  یهابرنامه برایشده  یهته هاییلاطالعات مطالب، محتوا و فا -
نرها ، بهاکاتالوگ ،بروشورها یات،نشر هاییلمستندات و فا)اطالعات  یعموم
 و ...(

SP6.3D8 -  تباطات و اطالع رسانیمرکز اراطالعات سوابق اموال 

 
 

 یرسامانهز
 یافكارسنج

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP6.2D1 - ها درباره وزارتخانهاطالعات اخبار منتشر شده در رسانه 

۲۶۲
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يامور روابط عموم یریتمد سامانه

SP6.2D2 - های انجام شده درباره وزارتخانهاطالعات نظرسنجی 

SP6.2D3 - هااطالعات نتایج نظر سنجی 

SP6.2D4 - هاعات نتایج تحلیل مطالب منتشر شده در رسانهاطال 

SP6.2D5 - اطالعات نتایج سنجش افكار عمومی 

 
 

سامانه  یرز
انتقادات و 

 یشنهاداتپ

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

SP6.1D2 - مطرح شده یشنهاداتاطالعات انتقادات و پ 

SP6.1D3 - داتیشنهاانتقادات و پ یبررس یجاطالعات نتا 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
 یریتمد یرسامانهز

 ینفعاناطالعات ذ
 یروابط عموم

اطالعات تماس کارکنان وزارت راه و شهرسازی  -
 (اطالعات مشخصات پرسنل)

 یستمس یرز) یمنابع انسان یریتجامع مد سامانه
 (ینیکارگز

 یریتمد یرسامانهز
روابط  یهابرنامه

 یعموم
 یروابط عموم ینفعاناطالعات ذ یریتمد یرسامانهز وزارتخانه ینفعاناطالعات تماس ذ -

 یرسامانهز
 یرساناطالع

مه - نا عات بر طات و اطالع  یهااطال با مرکز ارت
 یرسان

 یروابط عموم یهابرنامه یریتمد زیرسامانه

 یریتسامانه مد یرز
اطالعات و اموال 
 یروابط عموم

شــده در هر  یهته هاییلاطالعات مســتندات و فا -
 برنامه

 یروابط عموم یهابرنامه یریتمد زیرسامانه

 یرسامانهز
 یافكارسنج

-  -  

سامانه انتقادات  یرز
 یشنهاداتو پ

-  -  

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

۲۶۳



 

 

ه: 
ح
صف

26
4

 
ل 
ص
)ف

ول
ا

)
 

 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يامور روابط عموم یریتمد سامانه

 هناخترازو ناعفنیذ سامت تاعالطا -
یناسر عالطا و تاطابترا زکرم یاه همانرب تاعالطا -

یمومع طباور یاه همانرب هطوبرم یاه تیلاعف تاعالطا -
یمومع طباور یاه همانرب یارجا یارب مزال عبانم تاعالطا -

همانرب ره رد هدش هیهت یاه لیاف و تادنتسم تاعالطا -
اه همانرب زا مادک ره تاشرازگ و جیاتن تاعالطا -

هدش یناسر عالطا رابخا و بلاطم تاعالطا -
 یمومع طباور یاه همانرب یارب هدش هیهت یاه لیاف و اوتحم ،بلاطم تاعالطا -

یناسر عالطا و تاطابترا زکرم لاوما قباوس تاعالطا -
هناخترازو هرابرد اه هناسر رد هدش رشتنم رابخا تاعالطا -

هناخترازو هرابرد هدش ماجنا یاه یجنسرظن تاعالطا -
اه یجنس رظن جیاتن تاعالطا -

اه هناسر رد هدش رشتنم بلاطم لیلحت جیاتن تاعالطا -
یمومع راكفا شجنس جیاتن تاعالطا -

هدش حرطم تاداهنشیپ و تاداقتنا تاعالطا -
تاداهنشیپ و تاداقتنا یسررب جیاتن تاعالطا -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیس ریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

 یاه هداد تیریدم متسیس ریز
 یدیلک و عجرم

)RDM و MDM(

يمومع طباور روما تیریدم هناماس

 يناسنا عبانم تیریدم عماج هناماس

 ترازو نانکراک سامت تاعالطا -
 تاعالطا( یزاسرهش و هار

)لنسرپ تاصخشم

 ترازو نانکراک سامت تاعالطا -
 تاعالطا( یزاسرهش و هار

)لنسرپ تاصخشم
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه مدیریت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان وزارت راه و شهرسازي -1-7-2-1-2

 يكاركنان وزارت راه و شهرساز يخارج ينظارت بر سفرها یریتمد سامانه

 الملل یندفتر توسعه امور ب متولي سامانه

 شرح سامانه

کارکنان وزارت راه و شهرسازی مورد این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور سفرهای خارجی 

 های اصلی این سامانه عبارتند از:گیرد. قابلیتاستفاده قرار می

 وموضوع سفر، کشور مقصد، زمان سفر،  )شامل یمرزبرون یسفرها یکارکنان براواحدها و  یهاثبت درخواست 

 (یرهغ

 بینی هزینه سفرپیش 

 شرکت در همایش، بازدید و ...(ر کنفرانسو موضوع هر سفر )شرکت د ثبت اطالعات برنامه ، 

  مربوطه،  ی)ضرورت سفر، موافقت واحدها یمرزبرون یسفرها یکارکنان برا ایهدرخواست یبررسمدیریت

 (یرهارشد و غ یریتموافقت مد

 امكان ارسال درخواست اخذ روادید برای مأمور/ مأموران همزمان با صدور مجوز 

 نامه سیاسی/ خدمت برای مأمور/ مأموران همزمان با صدور مجوزامكان ارسال درخواست اخذ گذر 

  گزارش سفر مأمور/ مأموران اعزامی، حداکثر ظرف یك هفته پس از انجام مأموریت )عدم امكان ثبت درخواست

 سفر جدید، پیش از درج گزارش مأموریت قبلی(

 های قطعی سفر مأمور/ مأموران اعزامیاطالعات مربوط به هزینه 

 جمهوری در سامانه سفرهای خارجی مربوط به نهاد ریاست ییدمورد تأ یهاورود درخواستت مدیری 

 مربوطه در وزارت امور خارجه یهاامكان ارتباط و تبادل اطالعات با سامانه 

  جمهوری از سامانه سفرهای خارجی مربوط به نهاد ریاست یبررس یجنتا یافتدرمدیریت 

  کننده درخواست سفرثبت یواحدها ن/به کارکنا یجنتا غابالمدیریت 

 یکارکنان وزارت راه و شهرساز یخارج یسوابق سفرها ینگهدار 

 کارکنان یخارج یاز سفرها یریگزارش گ یتقابل 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

2SP7. کارکنان یخارج ینظارت بر سفرها 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده وه دادهکد گر

SP7.2D1 - یبرون مرز یسفرها یهااطالعات درخواست 

SP7.2D2 - تأیید نشده شده ییدتأ یهااطالعات درخواست / 

SP7.2D3 - یبرون مرز یسفرها یشده برا ییداطالعات کارکنان تأ 

SP7.2D4 - سوابق سفرهای برون مرزی هر کدام از کارکنان اطالعات 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يكاركنان وزارت راه و شهرساز يخارج ينظارت بر سفرها یریتمد سامانه

هاي دادهگروه 

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اطالعات مشخصات پرسنل -
 ینیاطالعات احكام کارگز -

 (ینیکارگز یستمس یرز) یمنابع انسان یریتجامع مد سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

یزرم نورب یاهرفس یاه تساوخرد تاعالطا -
هدش دییأت یاه تساوخرد تاعالطا -

یزرم نورب یاهرفس یارب هدش دییأت نانکراک تاعالطا -
نانکراک زا مادک ره یزرم نورب یاهرفس قباوس تاعالطا -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیس ریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

 یاه هداد تیریدم متسیس ریز
 یدیلک و عجرم

)RDM و MDM(

 ياهرفس رب تراظن تیریدم هناماس
 نانكراك يجراخ

 يناسنا عبانم تیریدم عماج هناماس

لنسرپ تاصخشم تاعالطا -
ینیزگراک ماكحا تاعالطا -

لنسرپ تاصخشم تاعالطا -
ینیزگراک ماكحا تاعالطا -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 یت امور روابط بين المللسامانه مدیر -1-7-2-1-3

 الملل ينامور روابط ب یریتمد سامانه

 الملل یندفتر توسعه امور ب متولي سامانه

 شرح سامانه

های اصلی گیرد. قابلیتاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور بین الملل، مورد استفاده قرار می

 این سامانه عبارتند از:

 اقتصادی هایهمكاری های مشترککمیسیونعات و مشخصات ثبت اطال 

 های مشترک دو جانبهثبت اطالعات و مشخصات کمیته 

 ها و مجامع تخصصی بین المللی مرتبطثبت اطالعات سازمان 

 هاها و موافقت نامههای ساالنه، یادداشت تفاهماجالس و اسناد مدیریت اطالعات 

 هانشست ها وهای اجالسثبت نتایج و گزارش 

 های مشترک به ذینفعان مربوطهپیگیری و ابالغ نتایج کمیسیون 

  فنی و مهندسی خدماتثبت اطالعات مربوط به صادرات 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP7.1 
مشترک دو جانبه و صدور خدمات  هاییتهو کم یمشترک اقتصاد هاییسیونامور کم یریتمد

 (الملل ینامور ب یریتمد) یمهندس

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP7.1D1 - های مشترک اقتصادیاطالعات کمیسیون 

SP7.1D2 - های مشترک دو جانبهاطالعات کمیته 

SP7.1D3 - ها و مجامع تخصصی بین المللیاطالعات سازمان 

SP7.1D4 -  هاها و موافقت نامههای ساالنه، یادداشت تفاهماجالساطالعات و اسناد 

SP7.1D5 - هاها و نشستاطالعات گزارش اجالس 

SP7.1D6 - اطالعات مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

-  -  

ار سطح نمود

 1صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 ها نداردسامانه یربا سا یسامانه تبادل اطالعات ینا 2
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 سامانه مجامع و شوراها -1-7-2-1-4

 مجامع و شوراها سامانه

 مجامع و نظارت بر قراردادهامرکز امور  متولي سامانه

 شرح سامانه

های گیرد. قابلیتاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور مجامع و شوراها مورد استفاده قرار می

 مانه عبارتند از:اصلی این سا

 های دولتی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازیثبت اطالعات اعضای هیئت مدیریت و مدیران کلیدی شرکت 

 هاثبت مشخصات و سابقه و رزومه هر یك از اعضای هیئت مدیریت و مدیران کلیدی شرکت 

 ثبت اطالعات جلسات مجمع 

 های مجامع و شوراهاثبت اطالعات مصوبات و صورت جلسه 

  یانهسال یهابرنامه یباطالعات صورت جلسات تصوثبت 

  یقتطب ی ومال یهاصورت ی،حسابرس مستقل و بازرس قانون یهاگزارشمدیریت ثبت اطالعات عملكرد شامل 

 عملكرد با بودجه

  هااناز سامانه حسابداری مالی سازم هامنابع و مصارف شرکت ها،ینهدرآمدها، هز ی،مال یهاصورتدریافت اطالعات 

 های تابعهو شرکت

  ووجوه نقد  یانجر ینه،صورت درآمد هز یان،ترازنامه سود و ز ی،مال یهاصورت یو ثبت و نگهدار یمتنظمدیریت 

 یمال یهامربوط به صورت یحیتوض هاییادداشت

 یمال یهامانند نسبت یلیتحل یهاشاخص یمحاسبه و ثبت و نگهدار 

 هاهای قرارداددریافت اطالعات گزارش 

 های پیشرفت قراردادهادریافت اطالعات گزارش 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.5  امور مجامع و شوراهامدیریت 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.5D1 - هااطالعات اعضای هیئت مدیریت و مدیران کلیدی شرکت 

SP1.5D2 - های مجامع و شوراهااطالعات مصوبات و صورت جلسه 

SP1.5D3 
و وجوه نقد  یانجر ینه،صورت درآمد هز یان،ترازنامه سود و ز ی،مال یهاصورتاطالعات  -

 یمال یهامربوط به صورت یحیتوض هاییادداشت

SP1.5D4 - یحسابرس مستقل و بازرس قانون یهاگزارش اطالعات 

SP1.5D5 - یمال یهانسبت عاتاطال 
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 مجامع و شوراها سامانه

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
مالی،اطالعات صـــورت - مدها، هز های  نهدرآ نابع و  ها،ی م

 هامصارف شرکت
ــازمان ــابداری مالی س ــامانه مدیریت حس ــرکتس های تابعه ها و ش

 مجموعه وزارت راه و شهرسازی(های دولتی زیر)شرکت

 های تابعه(ها و شرکتسامانه مدیریت قراردادها )ستاد و سازمان های قراردادهااطالعات گزارش -

 های تابعه(ها و شرکتسامانه مدیریت پروژه )ستاد و سازمان های پیشرفت قراردادهااطالعات گزارش -

 جاری سازی راهبردها سامانه جامع های ساالنهاطالعات برنامه -

 هااطالعات اعضای هیئت مدیریت و مدیران کلیدی شرکت -
های تابعه ها و شـــرکتســـامانه مدیریت منابع انســـانی ســـازمان

 های دولتی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی()شرکت

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

اه تکرش یدیلک ناریدم و تیریدم تئیه یاضعا تاعالطا -
اهاروش و عماجم یاه هسلج تروص و تابوصم تاعالطا -

 ،هنیزه دمآرد تروص ،نایز و دوس همانزارت ،یلام یاه تروص تاعالطا -
یلام یاه تروص هب طوبرم یحیضوت یاه تشاددای و دقن هوجو نایرج

ینوناق سرزاب و لقتسم سرباسح یاه شرازگ تاعالطا -
یلام یاه تبسن تاعالطا -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیس ریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

 یاه هداد تیریدم متسیس ریز
 یدیلک و عجرم

)RDM و MDM(

اهاروش و عماجم هناماس

 يناسنا عبانم تیریدم هناماس
 هعبات ياه تكرش و اه نامزاس

 تیریدم تئیه یاضعا تاعالطا -
اه تکرش یدیلک ناریدم و

 ،اهدمآرد ،یلام یاه تروص تاعالطا -
اه تکرش فراصم و عبانم ،اه هنیزه

هنالاس یاه همانرب تاعالطا -
 ناریدم و تیریدم تئیه یاضعا تاعالطا -

اه تکرش یدیلک
اهدادرارق یاه شرازگ تاعالطا -

اهدادرارق تفرشیپ یاه شرازگ تاعالطا -

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس
 يلام يرادباسح تیریدم هناماس
 هعبات ياه تكرش و اه نامزاس

 تاعالطا -
هنالاس یاه همانرب

 ،یلام یاه تروص تاعالطا -
 و عبانم ،اه هنیزه ،اهدمآرد

اه تکرش فراصم

 اهدادرارق تیریدم هناماس

اه هژورپ تیریدم هناماس

 یاه شرازگ تاعالطا -
اهدادرارق تفرشیپ

اهدادرارق یاه شرازگ تاعالطا -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 المت اداريسامانه مدیریت بازرسي و س -1-7-2-1-5

 يو سالمت ادار يبازرس یریتمد سامانه

 عملكرد و حقوق شهروندان یریتدفتر مد متولي سامانه

 شرح سامانه

این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور بازرسی و اطمینان از سالمت اداری و همچنین رسیدگی به 

 های اصلی این سامانه عبارتند از:لیتگیرد. قابشكایات، مورد استفاده قرار می

 ای و یا موردی از واحدهاهای بازرسی مستمر، دورهمدیریت تهیه و تنظیم برنامه 

 موردنیاز هایدریافت اطالعات شكایات )شكایاتی که بررسی آنها نیازمندی بازرسی است( و ثبت اطالعات بازرسی 

 هاهای مربوط به بازرسیثبت نتایج و گزارش 

 گزارش دهی به ذینفعان مربوطهتخلفات صورت گرفته و  اطالعات ثبتت مدیری 

 دریافت و ثبت شكایات شهروندان 

 مدیریت بررسی و پاسخگویی به شكایات شهروندان 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP10.1 یاز سالمت ادار ینانو اطم یبازرس 

SP10.2 یاتبه شكا ییپاسخگو 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP10.2D1 - اطالعات شكایات 

SP10.2D2 - های بررسی شكایاتاطالعات نتایج و گزارش 

SP10.1D1 - های بازرسیاطالعات برنامه 

SP10.1D2 - هاهای بازرسیاطالعات نتایج و گزارش 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یسازمان یاطالعات واحدها -
 یها و مشاغل سازماناطالعات پست -

 (یالتتشك یستمس زیر) یمنابع انسان یریتجامع مد سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يو سالمت ادار يبازرس یریتمد سامانه

تایاكش تاعالطا -
تایاكش یسررب یاه شرازگ و جیاتن تاعالطا -

یسرزاب یاه همانرب تاعالطا -
اه یسرزاب یاه شرازگ و جیاتن تاعالطا -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیس ریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

 یاه هداد تیریدم متسیس ریز
 یدیلک و عجرم

)RDM و MDM(

 تمالس و يسرزاب تیریدم هناماس
يرادا

 يناسنا عبانم تیریدم عماج هناماس
ینامزاس یاهدحاو تاعالطا -

ینامزاس لغاشم و اه تسپ تاعالطا -

ینامزاس یاهدحاو تاعالطا -
ینامزاس لغاشم و اه تسپ تاعالطا -
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 يسامانه مدیریت خدمات شهروند -1-7-2-1-6

 يشهروند خدمات یریتمد سامانه

 دفتر مدیریت عملكرد و حقوق شهروندان متولي سامانه

 شرح سامانه

های کسب و کار به  همه خدمات مرتبط در وزارت این سامانه به منظور فراهم  آوردن امكان  دسترسی شهروندان و بنگاه

های گیرد. این سامانه از طریق برقراری ارتباط با سامانهراه و شهرسازی از طریق یك  پنجره واحد، مورد استفاده قرار می

های های تابعه، همه خدمات را در یك پنجره واحد در دسترس شهروندان و بنگاهها و شرکتها و سازمانتخصصی معاونت

 های اصلی این سامانه عبارتند از:دهد. قابلیتکسب و کار قرار می

  امكان دسترسی به همه خدماتGB  وGC های کسب و کاروزارت راه و شهرسازی برای شهروندان و بنگاه 

 از طریق یك واسط  یابی به یك خدمتهای دستسازی مجموعه فعالیتامكان خودکارسازی و هماهنگ

 (Orchestrator) افزارینرم

 افزاریهای نرمهای فرآیندی مرتبط، از طریق واسطامكان فراخوانی خدمات از سامانه 

 های کسب و کار(ها برای کاربران سامانه )شهروندان و بنگاهدرخواست ریامكان رهگی 

 باشد.دسترسی به این سامانه از طریق پورتال وزارت راه و شهرسازی می

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP10.3 یخدمات شهروند ارائه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP10.3D1 - های تابعهها و شرکتها و سازماناطالعات خدمات شهروندی هر کدام از معاونت 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

  

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 و شهرسازي رساني وزارت راهپورتال اطالع -1-7-2-1-7

 رساني وزارت راه و شهرسازياطالع سامانه

 رسانیمرکز روابط عمومی و اطالع متولي سامانه

 شرح سامانه

 این پورتال به منظور

 ارائه اخبار و اطالعات حوزه وزارت راه و شهرسازی   -2

 دسترسی به سامانه خدمات شهروندی  -1

 های تابعهها و شرکتدسترسی به پورتال سایر سازمان -9

 گیرد.مورد استفاده قرار می

 گردند.ها، زیرپورتال این پورتال محسوب میپورتال ادارات کل راه و شهرسازی استان

دستگاه  یاهدستور العمل استاندارد تارنمابایست بر اساس پذیری این پورتال میظاهر و چیدمان و دسترس ساختار اطالعاتی،

 ، مورد بازبینی قرار گیرد.ییاجرا یها

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP6.4 - یرساناطالع 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

- - 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

-  -  

نمودار سطح 

 امانهصفر س
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 فصل اول: وزارت راه و شهرسازي

 

۲۷۴



 ID Mode عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه Predecessors

۱ ستاد وزارت راه و شهرسازي ٩۶/٠١/٠١
۲ معاونت برنامه ريزي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه يكپارچه سازي و تجميع اسناد برنامه اي و پايش راهبردها و برنامه هاي وزارتخانه در يك بستر

يكپارچه برنامه ريزي
emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶

۴ پروژه باز طراحي نظام برنامه ريزي و جاري سازي راهبردها و پايش راهبردها و برنامه ها emons ۶ ٩۶/٠٣/٠١ ٩۶/٠٨/٢٧ emons    ٢   + SS  ٣   

۵ پروژه ايجاد سامانه جامع جاري سازي راهبردها(زيرسامانه هاي برنامه ريزي راهبردي، برنامه ريزي
ميان مدت، برنامه ريزي عملياتي ساالنه)

emons ۴/٠٨ ٩۶/٠٩/٢٧ ٩٧/٠١/٣٠ emon    ١   + FS  ۴   ٣ ؛   

۶ پروژه ايجاد سامانه جامع پايش برنامه ها emons ٣ ٩٧/٠١/٣٠ ٩٧/٠۴/٢٧    ٣ ؛   ۴ ؛  ۵
۷ پروژه تدوين راهكارهاي سياست گذاري يكپارچه در حوزه حمل ونقل و شهرسازي emons ٨ ٩۶/٠٩/٠١ ٩٧/٠۴/٢٩

۸ پروژه شناسايي پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ۶ ٩٧/٠۴/٢٧ ٩٧/١٠/٢۴    ٣ ؛  ۶

۹ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٧/١٢/٢۵ ٩٨/١٢/٢٠    ٨ ؛  ٢٢
۱۰ پروژه ايجاد سامانه جامع جاري سازي راهبردها(زيرسامانه تصميم يار) emons ١٢ ٩٨/٠٣/٢۴ ٩٩/٠٣/١٩ emons    ٣   + SS  ٩   
۱۱ پروژه تدوين مكانيزم هاي پايه اي (فرم ها، رويه ها و ساختار اجرايي) استقرار نظام اطالعاتي و آماري

وزارت راه و شهرسازي
emons ٣ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠٣/٢٩

۱۲ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧/١١ ٩۶/٠٣/٢٩ ٩۶/١٠/٢٨ ١١  
۱۳ (Reference Data) پروژه تعيين و استانداردسازي قلم هاي اطالعاتي مرجع emons ٣ ٩۶/٠٧/٢۵ ٩۶/١٠/٢۵   ۴   + SS  ١١ ؛   ١٢   

emons  

۱۴ پروژه  مستندسازي روال دريافت و به روزرساني موجوديت هاي اطالعاتي پايه emon ١ ٩۶/١٠/٢٨ ٩۶/١١/٢٨ ١٢  

۱۵ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٧/٢۵ ٩۶/١١/٢۵ emons    ۴   + SS  ١١ ؛   ١٢
۱۶ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons ٣ ٩۶/٠٧/٢۵ ٩۶/١٠/٢۵ emons    ۴   + SS  ١١ ؛   ١٢
۱۷ پروژه تدوين نظام به اشتراك گذاري داده ها (مكاني و غير مكاني) emons ۶ ٩۶/١٠/٢٨ ٩٧/٠۴/٢۶ ١٢  
۱۸ پروژه مطالعاتي تعيين مشخصات تكنولوژيك سامانه جامع اطالعاتي و آماري و سامانه مدل سازي

كسب و كار
emons ۴ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۴/٢٨

۱۹ پروژه ايجاد «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز تبادل اطالعات خوشه
حمل و نقل و شهرسازي»

emons ۵ ٩۶/٠۴/٢٨ ٩۶/٠٩/٢۵ ١٨  

۲۰ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز تبادل اطالعات خوشه
حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر دستگاه اجرايي

emons ۴ ٩۶/١١/٢۵ ٩٧/٠٣/٢۴

۲۱ پروژه ايجاد سامانه مديريت داده هاي مرجع (Reference Data Management) و
(Mastar data) داده هاي كليدي

emons ۴ ٩۶/١٢/٢۵ ٩٧/٠۴/٢٣   ١   + FS  ١۵   ١٣ ؛   
  emon؛  ١٨

۲۲ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم آماري emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵    ١۶ SS؛  ١٨

۲۳ پروژه تدوين نظام مستندسازي فرآيندها، فرم ها و گزارش ها و تهيه و استقرار ابزار مدلسازي
فرآيندها، فرم ها، گزارش ها

emons ۴/٠۵ ٩۶/٠۴/٢٨ ٩۶/٠٨/٢۶ ١٨  

۲۴ پروژه تدوين نظام مديريت پروژه و ارزيابي ارائه  دهنگان خدمات (فرآيندها، فرم ها، گزارش ها و
ساختار) و ايجاد مخزن نرم افزاري نظام مديريت پروژه و ارزيابي ارائه دهنگان خدمات

emons ۶/٠۵ ٩۶/٠٨/٢۶ ٩٧/٠٢/٢٨ ٢٣  

۲۵ پروژه ايجاد سامانه «ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعيت» emons ۶/٠۵ ٩٧/٠٢/٢٨ ٩٧/٠٨/٢۴ ٢۴  
۲۶ پروژه بهبود سامانه مديريت پروژه ستاد و ادارات كل راه و شهرسازي (سامانه سبا) emons ۶/٠٨ ٩٧/٠٢/٢٨ ٩٧/٠٨/٢۵ SS ٢۵   ٢۴ ؛   

۲۷ پروژه تدوين نظام مديريت منابع و اعتبارات ساليانه و حسابداري (فرآيندها، فرم ها، گزارش ها و
ساختار) و ايجاد مخزن نر م افزاري نظام مديريت منابع و اعتبارات ساليانه و حسابداري

emons ۶/٠۵ ٩۶/٠٨/٢۶ ٩٧/٠٢/٢٨ ٢٣  

۲۸ پروژه بهبود سامانه «مديريت منابع و اعتبارات ساليانه» ستاد و ادارات كل راه و شهرسازي (سامانه
سبا)

emons ۶/٠٨ ٩٧/٠٢/٢٨ ٩٧/٠٨/٢۵ ٢٧  

۲۹ پروژه بهبود سامانه «مديريت منابع و اعتبارات ساليانه» ستاد و ادارات كل راه و شهرسازي (سامانه
سبا)

emons ۶/٠٨ ٩٧/٠٢/٢٨ ٩٧/٠٨/٢۵ ٢٧  

۳۰ پروژه ایجاد سامانھ حسابداری مالی ستاد و ادارات کل راه و شھرسازی emons ۶/٠٨ ٩٧/٠٢/٢٨ ٩٧/٠٨/٢۵ ٢٧  

۳۱ پروژه تدوين نظام مديريت قراردادها و مناقصات و مزايدات (فرآيندها، فرم ها، گزارش ها و ساختار)
و ايجاد مخزن نر م افزاري نظام مديريت قراردادها و مناقصات و مزايدات

emons ۶/٠۵ ٩۶/٠٨/٢۶ ٩٧/٠٢/٢٨ ٢٣  

۳۲ پروژه ايجاد سامانه هاي مديريت قراردادهاي ستاد و ادارات كل راه و شهرسازي emons ۶/٠٨ ٩٧/٠٢/٢٨ ٩٧/٠٨/٢۵ ٣١  

۳۳ پروژه ايجاد سامانه مديريت مناقصات و مزايدات وزارت راه و شهرسازي emons ۶/٠٨ ٩٧/٠٢/٢٨ ٩٧/٠٨/٢۵ ٣١  
۳۴ پروژه ايجاد سامانه جامع مديريت اطالعات و ارزيابي ارائه دهندگان خدمات emons ۴/٠۵ ٩٧/٠٢/٢٨ ٩٧/٠۶/٢۵ ٣١  

۳۵ پروژه ايجاد سامانه جامع تأمين مالي و سرمايه گذاري emons ۶ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠٢/٣١ ۵  

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
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۲۷۵



 ID Mode عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه Predecessors

۳۶ پروژه ايجاد هسته اصلي سامانه WEB GIS سرويس محور با محوريت ارائه سرويس نقشه و
WEB GIS امكانات پايه

emons ٩ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠٩/٢۵

۳۷ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و ارائه مبدل داده 
سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاه هاي تابعه

emons ۵ ٩۶/٠٩/٢۵ ٩٧/٠٢/٢۵    ١٢ SS؛  ٣۶

۳۸ Web GIS پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه emons ۴ ٩٧/٠٢/٢۵ ٩٧/٠۶/٢١ ٣٧  

۳۹ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه سرويس هاي تحليل داده و
WEB GIS همچنين امكانات پيشرفته

emons ١٢ ٩٧/٠٢/٢۵ ٩٨/٠٢/٢٠ ٣٧  

۴۰ پروژه برقراري ارتباط Clearing House  با Web GIS و پياده سازي سرويس هاي مورد
نياز به منظور تبادل داده هاي مكاني با دستگاه هاي اجرايي خارج از وزارت راه و شهرسازي

emons ٢ ٩۶/٠٩/٢۵ ٩۶/١١/٢۵ ٣۶  

۴۱ پروژه پااليش داده هاي مكاني ثبت شده در سامانه متا و ارزيابي داده هاي مكاني موجود emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١

۴۲ پروژه مدون نمودن پروژه هاي برداشت داده و آماده سازي نقشه ها، اولويت بندي پروژه ها، برآورد
هزينه و تعيين ساختار اجرايي مورد نياز

emons ٢ ٩۶/١١/٠١ ٩٧/٠١/٠٢    ١٢ ؛  ۴١

۴۳ پروژه تدوين الگوي دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آماده سازي نقشه هاي
موجود»

emons ٢ ٩٧/٠١/٠٢ ٩٧/٠٢/٣١ ۴٢  

۴۴ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آماده سازي نقشه هاي موجود» emons ۵ ٩٧/٠٢/٣١ ٩٧/٠٧/٢۶    ١٢ ؛   ۴٢ ؛  ۴٣

۴۵ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و شهرسازي مي باشد emons ١٢ ٩٧/٠٧/٢۶ ٩٨/٠٧/٢١ ۴۴  

۴۶ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و شهرسازي متولي توليد آن
Web GIS نمي باشد و ذخيره آن در

emons ١٢ ٩٧/٠٧/٢۶ ٩٨/٠٧/٢١ ۴۴  

۴۷ پروژه توسعه سامانه Clearing House به منظور عمومي سازي اليه هاي داده و پياده سازي
نظام به اشتراك گذاري داده هاي مكاني

emons ٣ ٩٧/٠۴/٢۶ ٩٧/٠٧/٢٣ ١٧  

۴۸ پروژه توسعه Clearing House سطح آناليز emons ٨ ٩٨/١٠/٠١ ٩٩/٠۵/٢٨
۴۹ پروژه تعيين الزامات سرويس گرايي در وزارت راه و شهرسازي emons ٣ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠٣/٢٩
۵۰ پروژه تدوين نظام مديريت دانش emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۵۱ پروژه ايجاد سامانه مديريت دانش emons ۶ ٩٧/١١/٢٧ ٩٨/٠۵/٢۴ emons    ٣   + FS  ۵٠   
۵۲ پروژه ايجاد سامانه مديريت خدمات فناوري اطالعات emons ٣ ٩٨/٠۶/٠١ ٩٨/٠٨/٣٠
۵۳ (DMS) پروژه ايجاد سامانه مديريت مستندات emons ٣ ٩۶/٠۴/٢٨ ٩۶/٠٧/٢۵ ١٨  
۵۴ پروژه ايجاد سامانه مديريت معماري سازماني emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶
۵۵ معاونت حمل و نقل ٩۶/٠١/٠١
۵۶ پروژه تدوين معماري و  برنامه تفصيلي توسعه حمل ونقل چند وجهي و بهبود عملكرد

لجستيك
emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶

۵۷ پروژه ايجاد سامانه مديريت يكپارچه سازي اطالعات حمل ونقل (مديريت اطالعات
لجستيك) 

emons ۵ ٩۶/٠٨/٠١ ٩٧/٠١/٠٢ ۵۶  

۵۸ پروژه مطالعاتي تعيين سياست ها و سازوكارهاي ارائه خدمات يكپارچه به مسافر emons ۵ ٩۶/١٢/٠١ ٩٧/٠۴/٢٩

۵۹ پروژه مطالعاتي تعيين سياست ها و سازوكارهاي ارائه خدمات يكپارچه به صاحب كاال emons ۵ ٩۶/١٢/٠١ ٩٧/٠۴/٢٩

۶۰ پروژه بهبود سامانه جامع اطالعات سوانح و حوادث كشور (فاز يك) emons ١٢ ٩٧/٠۴/٠١ ٩٨/٠٣/٢٧
۶۱ پروژه بهبود سامانه جامع اطالعات سوانح و حوادث كشور (فاز دو) emons ۵ ٩٨/٠٣/٠١ ٩٨/٠٧/٢٧
۶۲ پروژه ايجاد سامانه مديريت كميسيون ها و شوراي هاي عالي حمل و نقل emons ۴ ٩٨/٠٨/٠١ ٩٨/١٢/٠١

۶۳ معاونت شهرسازي و معماري ٩۶/٠١/٠١
۶۴ پروژه تدوين استاندارد محتواي طرح هاي توسعه و عمران emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶

۶۵ پروژه بازنويسي سامانه جامع مديريت تهيه و تصويب طرح هاي توسعه و عمران emons ٨ ٩۶/٠۶/٢۶ ٩٧/٠٢/٢۵ ۶۴  

۶۶ پروژه ايجاد زيرسيستم مديريت مصوبات كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي emons ٣ ٩٨/٠٢/٠١ ٩٨/٠۴/٢٩ ۶۵  

۶۷ پروژه ايجاد زير سيستم مديريت مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان emons ٣ ٩٨/٠٢/٠١ ٩٨/٠۴/٢٩ ۶۵  

۶۸ پروژه ايجاد زير سيستم مديريت صورت جلسه هاي كميته هاي فني شوراي عالي و دفاتر تخصصي
ذيربط

emons ٣ ٩٧/٠۴/٠١ ٩٧/٠۶/٢٩ ۶۵  

۶۹ پروژه ايجاد زير سيستم مديريت مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري emons ٣ ٩٧/٠۴/٠١ ٩٧/٠۶/٢٩ ۶۵  

۷۰ پروژه بهبود سامانه آرشيو ديجيتال طرح هاي توسعه و عمران emons ٣ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٧/١١/٠١    ۶۵ ؛  ٧١

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
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۲۷۶



ID Task 
Mode

عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه Predecessors

۷۱ پروژه ايجاد سامانه مديريت بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي و تغييرات بعدي آنها emons ٨ ٩۶/١١/٢۵ ٩٧/٠٧/٢٠ emons    ۵   + FS  ۶۴   

۷۲ پروژه ايجاد سامانه مديريت نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران emons ۶ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٢/٠١    ۶۵ ؛  ٧١
۷۳ معاونت مسكن و ساختمان ٩۶/٠١/٠١
۷۴ پروژه مطالعات امكان سنجي راهكارهاي يكپارچه سازي و تبادل داده هاي مرتبط با بخش هاي

برنامه ريزي و كنترلي مسكن و ساختمان مابين وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي
emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶

۷۵ پروژه ايجاد سامانه يكپارچه سازي اطالعات امالك و اسكان emons ٨ ٩۶/٠۶/٢۶ ٩٧/٠٢/٢۵ ٧۴  
۷۶ پروژه بهبود سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور emons ۴ ٩۶/٠٧/٠١ ٩۶/١١/٠١
۷۷ پروژه ايجاد زيرسيستم مديريت اعضا از سامانه جامع نظام مهندسي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۷۸ پروژه ايجاد زيرسيستم مديريت تعيين هم ارزي رشته ها از سامانه جامع نظام مهندسي emons ٢ ٩٧/١٢/٠١ ٩٨/٠٢/٠١

۷۹ پروژه ايجاد زيرسيستم مديريت دوره هاي آموزشي از سامانه جامع نظام مهندسي emons ٣ ٩٧/٠٨/٢۶ ٩٧/١١/٢۶ ٨٠  

۸۰ پروژه ايجاد زيرسيستم مديريت پروانه اشتغال از سامانه جامع نظام مهندسي emons ٧ ٩٧/٠٢/٠١ ٩٧/٠٨/٢۶ ٧٧  

۸۱ پروژه ايجاد زيرسيستم كنترل و نظارت بر عمليات ساخت و مديريت ارائه خدمات مهندسي از
سامانه جامع نظام مهندسي

emons ۶ ٩٧/٠٨/٢۶ ٩٨/٠٢/٢۶    ٧۴ ؛  ٨٠

۸۲ پروژه ايجاد زيرسيستم مديريت انتخاب و معرفي افراد به مراجع درخواست كننده خدمات مهندسي
كارشناسي از سامانه جامع نظام مهندسي

emons ٣ ٩٨/٠٢/٢۶ ٩٨/٠۵/٢٣ ٨١  

۸۳ پروژه ايجاد زيرسيستم مديريت امور مربوط به مجمع عمومي و هيأت مديره از سامانه جامع نظام
مهندسي

emons ٢ ٩٨/٠۶/٠١ ٩٨/٠٧/٣٠ emons    ١٢   + FS  ٧٧   

۸۴ پروژه ايجاد زيرسيستم مديريت امور مربوط به هيأت عمومي و شوراي مركزي از سامانه جامع
نظام مهندسي

emons ٢ ٩٨/٠٨/٠١ ٩٨/١٠/٠١ emons    ١۴   + FS  ٧٧   

۸۵ پروژه بازنگري سامانه انتخابات نظام مهندسي emons ۶ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٣/٣٠ emons    ٢   + SS  ٧٧   
۸۶ پروژه ايجاد زيرسيستم رسيدگي به شكايات و تخلفات از سامانه جامع نظام مهندسي emons ٣ ٩٧/٠٨/٢۶ ٩٧/١١/٢۶ ٨٠  

۸۷ پروژه بهبود سامانه آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردان ها و معماران تجربي emons ٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/٠٢/٣٠

۸۸ پروژه ايجاد زيرسيستم مديريت مقررات، قواعد و دستورالعمل ها از سامانه جامع نظام مهندسي emons ٢ ٩٨/٠٨/٢٧ ٩٨/١٠/٢٧

۸۹ پروژه بهبود سامانه ثبت نام و واگذاري مسكن emons ۴ ٩٨/٠٣/٠١ ٩٨/٠۶/٢٨
۹۰ پروژه بهبود سامانه اطالعات بازار امالك ايران emons ١٠ ٩۶/١٢/٠١ ٩٧/٠٩/٢۶
۹۱ معاونت حقوقي، امور مجلس و استان ها ٩٧/٠٨/٢۵
۹۲ پروژه ايجاد سامانه جامع امور حقوقي (فاز اول) emons ۶ ٩٧/٠٨/٢۵ ٩٨/٠٢/٢۵
۹۳ پروژه ايجاد سامانه جامع امور حقوقي (فاز دوم) emons ۶ ٩٩/٠٣/٠١ ٩٩/٠٨/٢٧
۹۴ پروژه ايجاد سامانه جامع قوانين و مقررات emons ۶ ٩٨/٠٣/٠١ ٩٨/٠٨/٢٧
۹۵ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور مجلس emons ۶ ٩٨/٠٩/٠١ ٩٩/٠٢/٣١
۹۶ معاونت توسعه مديريت و منابع ٩۶/٠١/٠١
۹۷ پروژه تدوين سياست ها و سازوكارهاي استقرار نظام مديريت منابع انساني و سامانه جامع مديريت

منابع انساني
emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۹۸ پروژه (پروژه هاي) بهبود يا جايگزيني سامانه جامع منابع انساني و سامانه حقوق و دستمزد emons ٨ ٩٧/١٠/٢٧ ٩٨/٠۶/٢٣ emons    ٢   + FS  ٩٧   

۹۹ پروژه ايجاد سامانه انبار و تداركات emons ۴ ٩٧/٠٨/٢۵ ٩٧/١٢/٢۵
۱۰۰ پروژه ايجاد سامانه تأسيسات و خدمات emons ۴ ٩٩/٠١/٠١ ٩٩/٠۴/٢٨
۱۰۱ پروژه ايجاد سامانه مديريت خدمات خودرويي و نقليه emons ٣ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠١/٠٢
۱۰۲ پروژه جايگزيني سامانه اتوماسيون اداري ستاد emons ۴ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۴/٢٨
۱۰۳ پروژه جايگزيني سامانه اتوماسيون اداري ادارات راه و شهرسازي استان ها emons ١٢ ٩٩/٠٧/٠١ ٠٠/٠۶/٢۶

۱۰۴ پروژه ايجاد سامانه اموال و دارايي emons ۴ ٩٧/٠٨/٢۵ ٩٧/١٢/٢۵ SS ٩٩   
۱۰۵ پروژه ايجاد سامانه حسابداري مالي ستاد و ادارات كل راه و شهرسازي emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۱۰۶ حوزه وزارتى ٩۶/٠١/٠١
۱۰۷ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور روابط عمومي emons ۴ ٩٨/٠٧/٠١ ٩٨/١١/٠١
۱۰۸ پروژه ايجاد سامانه مديريت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان وزارت راه و شهرسازي emons ٣ ٩۶/٠٣/٠١ ٩۶/٠۵/٢٩

۱۰۹ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور روابط بين الملل emons ۴ ٩٨/٠٧/٠١ ٩٨/١١/٠١
۱۱۰ پروژه ايجاد سامانه مجامع و شوراها (فاز اول) emons ۴ ٩۶/٠٢/٠١ ٩۶/٠۵/٢٨
۱۱۱ پروژه ايجاد سامانه مجامع و شوراها (فاز دوم) emons ۵ ٩٧/٠٨/٢۵ ٩٨/٠١/٢۶
۱۱۲ پروژه ايجاد سامانه مديريت بازرسي و سالمت اداري emons ۶ ٩٩/٠١/٠١ ٩٩/٠۶/٢۶
۱۱۳ پروژه بهبود سامانه مديريت خدمات شهروندي (شهراه) emons ١٢ ٩۶/٠٩/٢۵ ٩٧/٠٩/٢٠
۱۱۴ پروژه عملياتي سازي پورتال سازماني emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
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 فصل دوم فهرست مطالب

 

 1 ................................................................................................................................. یانوردیدر و بنادر سازمان: دوم فصل

 1 ............................................................................................................. گذار برنامه و انتقال یمعمار راه، نقشه -1-2

 1 ............................................................................................................................. شكاف لیتحل سیماتر 

 3 ..................................................................................................................................... هاپروژه شناسنامه 

 .9 ............................................................................................................................ هاپروژه یبند تیاولو 

 92 ...........................................................................................................................................  گذار برنامه 

 99 ........................................................................................................................ هابرنامه زمانبندی پروژه  -1-2-1

 90 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار -1-1

 90 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یهاسامانه ارتباط 

 01 ............................................................................................................ یاطالعات یهاسامانه شناسنامه 
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 فصل دوم: سازمان بنادر و دریانوردی -2

ائه ، اریانوردی سازمان بنادر و درهای اطالعاتی رنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانهدر این فصل، نقشه راه و ب

 شود.می

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -2-1

، اختصاص دارد. تدوین یانوردیسازمان بنادر و دراین قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

الزم  1های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول زمانیها و گروه فعالیتشناسایی پروژهاست از  عبارت 2نقشه راه

بندی آنها در قالب ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامبرای 

انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین معماری های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای بسته

برای تحقق معماری مطلوب موقت  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارمطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

این قسمت به محورهای زیر پرداخته شود. در در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین تعیین شده و

 شود:می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 ماتریس تحلیل شکاف -2-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میمطلوب، تحلیل شكاف صورت می وضعیت

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.یانوردیسازمان بنادر و دربه 

 هاپروژه اقدامات کافمحور تحليل ش

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

امور  یریتسامانه مد
 یانورداندر

-      
پروژه مستندسازی و بهبود  -

سیستم جامع فرایندهای 
 امور دریانوردان

 دیسامانه صدور و تمد
 یتمجوز فعال

 یکارگزار یهاشرکت
 یاییدر-یترابر

-      

پروژه مستندسازی و بهبود  -
 سیستم مكانیزهفرایندهای 
های کارگزاری امور شرکت
 ترابری دریایی

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس یرز
ثبت  یریتمد

تحت  یشناورها
 پرچم

    
پروژه بهبود سیستم  -

 جامع دریایی
 

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
 یو بازرس کنترل
 شناور

    
پروژه بهبود سیستم  -

 جامع دریایی
 

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
 یریتمد

 یاییارتباطات در
    

پروژه بهبود سیستم  -
 جامع دریایی

 

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
ورود و  یریتمد

 خروج شناور
    

پروژه بهبود سیستم  -
 جامع دریایی

 

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
 یطمح یریتمد
 یاییدر یستز

    
پروژه بهبود سیستم  -

 جامع دریایی
 

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
تجسس  یریتمد

 یاییو نجات در
    

پروژه بهبود سیستم  -
 جامع دریایی
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 هاپروژه اقدامات کافمحور تحليل ش

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
وانح س یریتمد
 یاییدر

    
پروژه بهبود سیستم  -

 جامع دریایی
 

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
 ینتام یریتمد
ها و آبراه یمنیا
 یرهایمس
 کشور یانوردیدر

    
پروژه بهبود سیستم  -

 جامع دریایی
 

 یریتسامانه جامع مد
 یبندر یاتعمل

 یستمس زیر
 یاتعمل یریتمد
 یکاال یبندر
 متفرقه

    -  پروژه بهبود سیستم
GCOMS 

 

 یریتسامانه جامع مد
 یبندر یاتعمل

 یستمس زیر
 یاتعمل یریتمد
 یکاال یبندر
 ینریکانت

    -  پروژه بهبود سامانه
CCS 

 

 یریتسامانه مد
 یاقتصاد یژهمناطق و

-     
سامانه پروژه ایجاد  -

 یژهمناطق و یریتمد
 یاقتصاد

 

 یریتسامانه مد
مناطق  یكپارچه
 یساحل

-     
پروژه بهبود سامانه  -

مدیریت یكپارچه 
 مناطق ساحلی

 

 یریتسامانه مد
 یبندر یاتعمل
 مسافر یرشپذ

-     
سامانه پروژه بهبود  -

مسافر  یطفروش بل
 یاییدر

 

 ییمنا یریتسامانه مد
 بندر یتو امن

سامانه  زیر
 یتامن یریتمد
 بندر

    
 یستمسپروژه بهبود  -

صدور مجوز گارد و 
 تانتظاما

 

 ییمنا یریتسامانه مد
 بندر یتو امن

 ییمنسامانه ا زیر
 یو آتش نشان

    
سامانه  یجادپروژه ا -

و  یمنیت، اشبهدا
 (HSE) یستز یطمح

 

 ییمنا یریتسامانه مد
 بندر یتو امن

سامانه  زیر
 یمنیا یریتمد
 یبندر یاتعمل

    
سامانه  یجادپروژه ا -

و  یمنیت، اشبهدا
 (HSE) یستز یطمح

 

۲۸۴



 

 

ه: 
ح
صف

8 
م(
دو
ل 
ص
)ف

 

 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 هاپروژه اقدامات کافمحور تحليل ش

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 ییمنا یریتنه مدساما
 بندر یتو امن

سامانه  زیر
و  یریتمد
سوانح و  یبررس

 یحوادث بندر

    
سامانه  یجادپروژه ا -

و  یمنیت، اشبهدا
 (HSE) یستز یطمح

 

 یریتسامانه مد
 یراتو تعم ینگهدار
 بندر هایییدارا

-     
 پروژه بهبود سامانه - -

نگهداری و تعمیر 
 های بندردارایی

 

 یریتسامانه مد
 یزیو مم یبازرس
ها و موسسات شرکت
 یاییونقل درحمل

-      

پروژه مستندسازی و بهبود  -
 سیستم مكانیزهفرایندهای 
های کارگزاری امور شرکت
 ترابری دریایی

 پروژه یریتسامانه مد
سازمان بنادر و 

 یانوردیدر
-     

 هسامانپروژه بازنویسی  -
مدیریت پروژه سازمان 
 بنادر و دریانوردی

-  

سامانه مدیریت منابع 
و اعتبارات سالیانه 

سازمان بنادر  )بودجه(
 یانوردیو در

-     

سامانه پروژه ایجاد  -
مدیریت منابع و 
اعتبارات سالیانه 

سازمان بنادر و  )بودجه(
 دریانوردی

-  

 یریتسامانه مد
 یمال یحسابدار

سازمان بنادر و 
 یانوردیدر

-     
پروژه بازنویسی سامانه  -

مالی سازمان  حسابداری
 بنادر و دریانوردی

 

امور  یریتسامانه مد
سازمان بنادر  یحقوق
 یانوردیودر

-     

پروژه ایجاد سامانه  -
مدیریت امور حقوقی 
سازمان بنادر و 

 دریانوردی

 

 یریتسامانه مد
سازمان ی قراردادها
 یانوردیبنادر ودر

-     

پروژه ایجاد سامانه  -
مدیریت قراردادهای 

در و سازمان بنا
 دریانوردی
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 هاشناسنامه پروژه -2-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازردنمو و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدهر و تدوین برنامههای اجرایی انجام کاحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:در اجرای پروژهسامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. 

مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  -

 شود.پوشش داده می از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.ید براساس خروجیمستندسازی و بهبود همه فرایندها با

 بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود. -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه  )سامانه

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

افت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا تواند به صورت مستقیم در سامانه دریمی

ای بهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می

۲۸۶



 

 

ه: 
ح
صف

10 
م(
دو
ل 
ص
)ف

 

 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 سيستم جامع امور دریانوردان هايیندو بهبود فرا يپروژه مستندساز -2-1-2-1

 سيستم جامع امور دریانوردان یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز

 معرفي پروژه

 ، است.سیستم جامع امور دریانوردان یندهایو بهبود فرا یمستندساز ،پروژههدف از این 

ن شود. سپس هر کدام از ایدر این پروژه، ابتدا باید فرایندهای سیستم جامع امور دریانوردان مستندسازی 

فرایندها در صورت لزوم بهبود داده شود و در انتها باید فرایندهای بهبود داده شده در این سیستم پیاده سازی 

 BPMN 2.0شود برای مدلسازی و مستندسازی فرایندها از استانداردهای مطرح از جمله شود. پیشنهاد می

 استفاده شود.

گیری درباره اینكه سیستم جامع امور دریانوران باید بخشی از سامانه جامع الزم به ذکر است که تصمیم 

دریایی باشد یا اینكه بهتر است به صورت یك سامانه جداگانه باشد )که با سامانه جامع دریایی تبادل اطالعات 

 دارد(، باید در این پروژه و پس از بهبود فرایندهای سیستم جامع امور دریانوران، مشخص شود.

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 هاي كارگزاري ترابريسيستم مکانيزه امور شركت یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز -2-1-2-2

 دریایي

 سيستم  یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز

 هاي كارگزاري ترابري دریایيمکانيزه امور شركت

 معرفي پروژه

های کارگزاری ترابری سیستم مكانیزه امور شرکت یندهایو بهبود فرا یمستندساز ،پروژههدف از این 

 ، است.دریایی

تندسازی مس های کارگزاری ترابری دریاییشرکتسیستم مكانیزه امور در این پروژه، ابتدا باید فرایندهای 

شود. سپس هر کدام از این فرایندها در صورت لزوم بهبود داده شود و در انتها باید فرایندهای بهبود داده 

 شود برای مدلسازی و مستندسازی فرایندها از استانداردهایشده در این سیستم پیاده سازی شود. پیشنهاد می

 استفاده شود. BPMN 2.0مطرح از جمله 

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 یایيجامع در يستمپروژه بهبود س -2-1-2-3

 یایيجامع در يستمپروژه بهبود س

 روژهمعرفي پ

ادل ها و تباست به طوری که این سامانه تمامی قابلیت یاییجامع در یستمسبهبود  ،پروژههدف از این 

را دربر گیرد. محورهایی که باید در « یاییامور در یریتسامانه جامع مد»اطالعات تعریف شده در شناسنامه 

 این پروژه به آنها پرداخته شود، عبارتند از:

 سیستم جامع دریایی مستندسازی فرایندهای 

 بازنگری و بهبود فرایندهای سیستم جامع دریایی 

 یریتمد تمیسس یرزها و تبادل تعریف شده در شناسنامه پیاده سازی و عملیاتی سازی تمامی قابلیت 

های سامانه جامع )به عنون یكی از زیرسیستم کشور یانوردیدر یرهایها و مسآبراه یمنیا ینتام

 ی(مدیریت امور دریای

  پیاده سازی و عملیاتی سازی قابلیت شناسایی ترددهای دریایی در این سامانه )کلیه ترددهای دریایی

 های تحت حاکمیت کشور(انجام شده در آب

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي
شده در  ها و تبادل اطالعات تعریفبهبود سیستم جامع دریایی باید به نحوی صورت گیرد که تمامی قابلیت

 ، به طور کامل در این سامانه پیاده سازی و عملیاتی شود.«یاییامور در یریتسامانه جامع مد»شناسنامه 
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 )فاز اول( GCOMS يستمبهبود سپروژه  -2-1-2-4

 )فاز اول( GCOMS يستمبهبود سپروژه 

 معرفي پروژه

ها و تبادل است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت GCOMS یستمسبهبود  ،پروژههدف از این 

كی از )به عنوان ی متفرقه یکاال یبندر یاتعمل یریتمد یستمس یرزاطالعات تعریف شده در شناسنامه 

( را دربر گیرد. محورهایی که باید در فاز اول بهبود یبندر یاتعمل یریتامع مدج سامانههای زیرسیستم

 به آنها پرداخته شود، عبارتند از: GCOMSسیستم 

  یستمسفرایندهای GCOMS .مستندسازی شوند 

  یستمسفرایندهای GCOMS .بازنگری و بهبود داده شوند 

 امور  تیریامانه جامع مدرا از س« یاییکاال درشناورها و ناوگان حمل و نقل »اطالعات  این سیستم باید

 یایی، دریافت کند.در

  ع سامانه جامرا از « خروج شناور از بندر»اطالعات و « ورود شناور به بندر»اطالعات این سیستم باید

 یایی، دریافت کند.امور در یریتمد

 رت هوشمند ناوگان حمل کا»اطالعات و « ایناوگان حمل و نقل کاال جاده»اطالعات  این سیستم باید

ناوگان  یتصدور برگ فعال یریتسامانه مد) یاونقل جادهو حمل یسازمان راهداررا از « ایو نقل جاده

 ی(، دریافت کند.اونقل جادهحمل

 ازمان سرا از «کارت هوشمند رانندگان»اطالعات و « یاجاده یرانندگان بار»اطالعات  این سیستم باید

 ی( دریافت کند.اونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتسامانه مدی )اجادهونقل و حمل یراهدار

 .این سیستم در همه بنادر عملیاتی شود 

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

نحوه »و اطالعات  «یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهگواه»اطالعات  یدبا GCOMS یستمس

ر حال باتوجه به اینكه د کند. یافت، در«بندر یتو امن یمنیا یریتمد»را از سامانه « خطرناک یکاال یرشپذ

 یتامن و یمنیا یریتمد»سامانه ایجاد  وجود ندارد، تا قبل از« بندر یتو امن یمنیا یریتمد»سامانه حاضر 

ثبت گردد. ایجاد تبادل اطالعات  GCOMS یستمستواند به صورت دستی در ، اطالعات ذکر شده می«بندر

 انجام شود. (HSE) یستز یطو مح یمنیسامانه بهداشت، ا یجادپروژه اذکر شده، باید در 
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 (دوم)فاز  GCOMS يستمپروژه بهبود س -2-1-2-5

 (دوم)فاز  GCOMS ستميپروژه بهبود س

 معرفي پروژه

ها و تبادل است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت GCOMS یستمسبهبود  ،پروژههدف از این 

كی از )به عنوان ی متفرقه یکاال یبندر یاتعمل یریتمد یستمس یرزاطالعات تعریف شده در شناسنامه 

ا دربر گیرد. محورهایی که باید در فاز دوم پروژه بهبود ( ریبندر یاتعمل یریتجامع مد سامانههای زیرسیستم

 به آنها پرداخته شود، عبارتند از: GCOMSسیستم 

  مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »این سامانه باید اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه

 تبادل کند.سامانه جامع تجارت  با، «ونقلحمل

 مدیریت یكپارچه سازی اطالعات»رکی موردنیاز را با واسطه سامانه این سامانه باید اطالعات اسناد گم 

 تبادل کند.سامانه جامع تجارت  با، «ونقلحمل

 ه سامانکاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا

Reference Data Management .دریافت کند 

 نادر و دریانوردیسازمان ب متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 )فاز اول( GCOMS یستمپروژه بهبود س -
 (یكاطالعات لجست یریتونقل )مداطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 )فاز اول( CCSپروژه بهبود سامانه  -2-1-2-6

 )فاز اول( CCSسامانه بهبود پروژه 

 معرفي پروژه

ها و تبادل اطالعات است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت CCS سامانهبهبود  ،پروژههدف از این 

ی از كکانتینری )به عنوان ی یکاال یبندر یاتعمل یریتمد یستمس یرزتعریف شده در شناسنامه 

( را دربر گیرد. محورهایی که باید در فاز اول پروژه بهبود یبندر یاتعمل یریتجامع مد سامانههای زیرسیستم

 به آنها پرداخته شود، عبارتند از: CCSسامانه 

 فرایندهای این سامانه مستندسازی شوند 

 فرایندهای این سامانه بازنگری و بهبود داده شوند 

  شرکت »اطالعات و « (یرانیکشت یها)شرکت یاییونقل درحمل یهاشرکت» اطالعاتاین سامانه باید

 یکارگزار یهاشرکت یتمجوز فعال یدسامانه صدور و تمدرا از « یاییدر یترابر یکارگزار یها

 یایی، دریافت کند.در-یترابر

 مور ا یریتع مدامانه جامرا از س« یاییشناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در»اطالعات  این سامانه باید

 یایی، دریافت کند.در

  سامانه جامع را از « خروج شناور از بندر»اطالعات و « ورود شناور به بندر»اطالعات این سامانه باید

 یایی، دریافت کند.امور در یریتمد

 کارت هوشمند ناوگان »اطالعات و « ایناوگان حمل و نقل کاال جاده»اطالعات  این سامانه  باید

 یتصدور برگ فعال یریتسامانه مد) یاونقل جادهو حمل یسازمان راهداررا از « ایجاده حمل و نقل

 ی(، دریافت کند.اونقل جادهناوگان حمل

 سازمانرا از «کارت هوشمند رانندگان»اطالعات و « یاجاده یرانندگان بار»اطالعات  این سامانه باید 

 ی( دریافت کند.اونقل جادهور رانندگان بخش حملام یریتسامانه مدی )اونقل جادهو حمل یراهدار

  در همه بنادر عملیاتی شود. سامانهاین 

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 یرشنحوه پذ»اطالعات و « یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهگواه»اطالعات  باید CCS سامانه

باتوجه به اینكه در حال حاضر  ، دریافت کند.بندر یتو امن یمنیا یریتسامانه مدرا از « خطرناک یکاال

، «بندر یتو امن یمنیا یریتمد»سامانه وجود ندارد، تا قبل از ایجاد « بندر یتو امن یمنیا یریتمد»سامانه 

ثبت گردد. ایجاد تبادل اطالعات ذکر شده،  CCSتواند به صورت دستی در سامانه اطالعات ذکر شده می

 انجام شود. (HSE) یستز یطو مح یمنیسامانه بهداشت، ا یجادپروژه اباید در 
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 (دوم)فاز  CCSپروژه بهبود سامانه  -2-1-2-7

 (دوم)فاز  CCSپروژه بهبود سامانه 

 معرفي پروژه

ها و تبادل اطالعات است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت CCS سامانهبهبود  ،پروژههدف از این 

کانتینری )به عنوان یكی از  یکاال یبندر یاتعمل یریتمد یستمس یرزتعریف شده در شناسنامه 

ه بهبود ر فاز دوم پروژ( را دربر گیرد. محورهایی که باید دیبندر یاتعمل یریتجامع مد سامانههای زیرسیستم

 به آنها پرداخته شود، عبارتند از: CCSسامانه 

  مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »این سامانه باید اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه

 تبادل کند.سامانه جامع تجارت  با، «ونقلحمل

  مدیریت یكپارچه سازی اطالعات»این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه 

 تبادل کند.سامانه جامع تجارت  با، «ونقلحمل

 ه سامانکاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا

Reference Data Management .دریافت کند 

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - ارهاي همکدستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 )فاز اول( CCSپروژه بهبود سامانه  -
 (یكاطالعات لجست یریتونقل )مداطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 ياقتصاد یژهناطق وم یریتسامانه مد یجادروژه اپ -2-1-2-8

 ياقتصاد یژهمناطق و یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

« یاداقتص یژهمناطق و یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.

باید در « یاقتصاد یژهمناطق و یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 ياطق ساحلمن یکپارچه یریتپروژه بهبود سامانه مد -2-1-2-9

 يمناطق ساحل یکپارچه یریتسامانه مدپروژه بهبود 

 معرفي پروژه

است به طوری که این سامانه تمامی  یمناطق ساحل یكپارچه یریتسامانه مدبهبود  ،پروژههدف از این 

 ا دربر گیرد.ر« یمناطق ساحل یكپارچه یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه قابلیت

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابل

 .فرایندهای این سامانه مستندسازی شود 

 .فرایندهای این سامانه بازنگری و بهبود داده شود 

 همه سواحل را پوشش دهد یدسامانه با ینا. 

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

را از  «کشور یمناطق ساحل یریتمد یبرنامه ها»اطالعات باید  یمناطق ساحل یكپارچه یریتسامانه مد

 یسامانه جامع جار»در حال حاضر  ینكهباتوجه به ا کند. یافتدر «راهبردها یساز یسامانه جامع جار»

، اطالعات ذکر شده «راهبردها یساز یسامانه جامع جار» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا «راهبردها یساز

ذکر  تبادل اطالعات یجادثبت گردد. ا یمناطق ساحل یكپارچه یریتمد در سامانه یبه صورت دست تواندیم

ریزی راهبردی، های برنامه)زیرسامانه راهبردها یساز یارپروژه ایجاد سامانه جامع ج»در  یدشده، با

 انجام شود.« ریزی عملیاتی ساالنه(مدت، برنامهریزی میانبرنامه
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 یایيمسافر در يطپروژه بهبود سامانه فروش بل -2-1-2-11

 یایيمسافر در يطپروژه بهبود سامانه فروش بل

 معرفي پروژه

ها است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت یاییمسافر در طیسامانه فروش بلبهبود  ،پروژههدف از این 

ر گیرد. را درب« مسافر یرشپذ یبندر یاتعمل یریتمد»و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه 

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابل

 یریتو مد؛ مارش مسافران و ثبت اطالعات مربوط به آنهاش؛ مسافر یطچك کردن بلهای قابلیت 

رد ، مورد بازنگری قرار گیاطالعات مربوط به سفر مسافر )مانند زمان حرکت، نوع شناور و مبدا و مقصد(

 و به طور کامل در سامانه ایجاد شود.

  یآمارها گزارشات و»اطالعات و « یطبل یدارو مسافران خر یاییمسافرت در هاییطبل»اطالعات 

به طور کامل در « یاییونقل درحمل مسافر انجام شده و مسافر جابجا شده در بخش حمل یسفرها

 این سامانه تولید شود.

 ینكرافت، در این سامانه ایجاد شود.به مسافران لند یدهیسامكان سرو 

  عات اطالو « (یرانیکشت یها)شرکت یاییونقل درحمل یهاشرکت»اطالعات این سامانه باید

 یگزارکار یهاشرکت یتمجوز فعال یدسامانه صدور و تمدرا از « یاییدر یترابر یکارگزار یهاشرکت»

و  دندهیرا انجام م ییجابجا یاتدارها عمللنج یتعاون)الزم به ذکر است  یایی، دریافت کنددر-یترابر

 یگزارکار یهاشرکت یتز فعالمجو یدسامانه صدور و تمداز باید دارها لنجها اطالعات مربوط به تعاونی

 ، به این سامانه منقل گردد(.یاییدر-یترابر

  یریتسامانه جامع مدرا از « یاییشناورها و ناوگان حمل و نقل مسافر در»اطالعات این سامانه باید 

 (، دریافت کند.تحت پرچم یثبت شناورها یریتمد یستمس یرزیایی )امور در

  خدمات»اطالعات و « خروج شناور از بندر»اطالعات و « ناور به بندررود شو»اطالعات این سامانه باید 

رود و و یریتمد یستمس یرزیایی )امور در یریتسامانه جامع مدرا از « ارائه داده شده به شناور یاییدر

 (، دریافت کند.خروج شناور

  شود یاتیکشور عمل یبنادر مسافرسامانه در همه. 

 بهبود داده شود. سامانه یتامن 

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 به مسافر یكپارچهارائه خدمات  یو سازوکارها هایاستس یینتع یپروژه مطالعات هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 صدور مجوز گارد و انتظامات يستمپروژه بهبود س -2-1-2-11

 صدور مجوز گارد و انتظامات يستمپروژه بهبود س

 معرفي پروژه

است به طوری که این سامانه تمامی « صدور مجوز گارد و انتظامات یستمس»بهبود  ،پروژههدف از این 

نوان یكی از ع)به « بندر یتامن یریتمد سیستم یرز»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه قابلیت

را دربر گیرد. کارهایی که باید در این پروژه انجام «( بندر یتو امن یمنیا یریتمد»های سامانه زیرسیستم

 افزوده شوند، عبارتند از: سیستم ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلشود و 

 .فرایندهای این سیستم مستندسازی شود 

 هبود داده شود.فرایندهای این سیستم بازنگری و ب 

 .این سیستم در همه بنادر عملیاتی شود 

 به جز دو )« بندر یتامن یریتمد سیستم یرز»های تعریف شده در شناسنامه این سامانه همه قابلیت

 CCTVامانه که توسط س بندر یتورینگمانیكی و های الكترونسامانه یقاز طر یرامونیحفاظت پقابلیت 

 گیرد.شود( را در بر پوشش داده می

  ته اقدامات صورت گرف»اطالعات و « بندر یتیمسائل امن»اطالعات و « بندر یتیامن یتوضع»اطالعات

 به طور کامل در این سیستم تولید شود.« بندر یتامن ینتأم یدر راستا

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  پروژه برآورد هزینه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

  

۲۹۷



 

 

ه: 
ح
صف

21 
م(
دو
ل 
ص
)ف

 

 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 (HSE) یستز يطو مح یمنيت، اشسامانه بهدا یجادپروژه ا -2-1-2-12

 (HSE) یستز يطو مح یمنيت، اشسامانه بهدا یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 یستز یطو مح یمنیت، اشبهدا»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

(HSE) ».است 

زیر »و « یو آتش نشان یمنیا زیر سیستم»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

)به عنوان « یسوانح و حوادث بندر یو بررس یریتمدزیر سیستم »و « یبندر یاتعمل یمنیا یریتمدسیستم 

 (، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.بندر یتامن و یمنیا یریتمدهای سامانه زیرسیستم

و  «یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهگواه»اطالعات  یدبا GCOMS یستمسباتوجه به اینكه 

این سامانه دریافت کند، ایجاد این تبادل اطالعات باید در را از « خطرناک یکاال یرشنحوه پذ»اطالعات 

 این پروژه انجام شود.

و اطالعات  «یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهگواه»اطالعات  یدبا CCSتوجه به اینكه سامانه با

این سامانه دریافت کند، ایجاد این تبادل اطالعات باید در این پروژه را از « خطرناک یکاال یرشنحوه پذ»

 انجام شود.

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 هاي بندردارایيپروژه بهبود سامانه نگهداري و تعمير  -2-1-2-13

 هاي بندردارایيپروژه بهبود سامانه نگهداري و تعمير 

 معرفي پروژه

ا و تبادل هاست به طوری که این سامانه تمامی قابلیت« نه نگهداری و تعمیرساما»بهبود  ،پروژههدف از این 

ربر را د« بندر هایییدارا یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد»اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه 

و  یهبنا گیرد. این سامانه باید بتواند قابلیت مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور نگهداری و تعمیر

دریایی  هایانبارها، تأسیسات و سازه ها،یانهها، پااسكلهتجهیزات و ماشین آالت بندری )شامل  و یساتتأس

 ساتیو تأس هایرساختز یرها، ابزارآالت و قطعات، و سادستگاه ی،بندر یزاتآالت و تجه ینو بندری، ماش

بارتند سامانه افزوده شوند، ع ینبه ا یدکه با یالعاتو تبادل اط هایتقابلرا به طور کامل پوشش دهد.  (یبندر

 از:

  مستندسازی شوند.فرایندهای این سامانه 

 .فرایندهای این سامانه بازنگری و بهبود داده شوند 

 ی،طرارروزانه، اض یشگیرانه،نت پ یكبه تفك یراتو تعم ینگهدار هاییتفعال یفتعرهای قابلیت 

همه  راتیو تعم یسوابق و اطالعات نگهدار یو ثبت و نگهداری؛ رسو باز یدبازد یشگویانه،پ ی،اصالح

 ، باید به طور کامل در سامانه پیاده سازی شود.بندر هایییدارا

 باید به طور کامل در این بندر یاطالعات باراندازهای و بندر هاییانهاطالعات پا، اطالعات بنادر ،

 سامانه تولید شود.

 ینو ماش یزاتتجه یرو تعم یاطالعات سوابق نگهدار ی وت بندرآال ینو ماش یزاتاطالعات تجه 

 باید به طور کامل در این سامانه تولید شود. آالت بندر

 .این سامانه باید در همه بنادر کشور عملیاتی شود 

  و غیره متصل باشد و ها های هوشمند پایش سالمت ماشین االت و سازهسامانهاین سامانه باید به

 های دریافت کند.ها را از این سامانهتجهیزات و ماشین آالت و سازه اطالعات وضعیت

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 را داشته باشد و اطالعات یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل یدبا سامانهاین 

قراردادها ارسال کند و اطالعات  یریت( را به سامانه مدیرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهشناسنامه اول

حال  در ینكهتوجه به ابا کند. یافتقراردادها در یریت( را از سامانه مدعمیرو ت ینگهدار یقراردادها )قراردادها

، اطالعات ذکر «مدیریت قراردادهاسامانه » یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« مدیریت قراردادهاسامانه »حاضر 

 یجادا پروژه»در  یدتبادل اطالعات، بااین  یجادثبت گردد. اموجود  سامانهدر  یبه صورت دست تواندیشده م

 انجام شود.« یانوردیدر سازمان بنادر و یقراردادها یریتسامانه مد
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 هاي بندردارایيپروژه بهبود سامانه نگهداري و تعمير 

 «داده شده به بهره بردار یلساخته شده و تحو یایینقل دروحمل هاییرساختز»اطالعات  یدبا سامانهاین 

سازمان  پروژه یریترا از سامانه مد« یشده و آماده بهره بردار ینتأم یآالت بندر ینو ماش یزاتتجه»و 

ینكه سامانه مدیریت پروژه سازمان بنادر و دریانوردی باید بهبود باتوجه به ا کند. یافتدر یانوردی،بنادر و در

تواند به صورت دستی در سامانه داده شود، تا قبل از بهبود سامانه مدیریت پروژه، اطالعات ذکر شده می

بازنویسی سامانه مدیریت پروژه سازمان بنادر و پروژه »در  یدتبادل اطالعات، بااین  یجادا. ثبت گرددموجود 

 انجام شود.« دریانوردی

و  «یو بندر یاییدر یساتو تأس یهابن یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات  یدسامانه با ینا

سامانه جامع »را از  «یآالت بندر ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات 

 «راهبردها یساز یسامانه جامع جار»ینكه در حال حاضر باتوجه به ا کند. یافتدر «راهبردها یساز یجار

تواند به صورت اطالعات ذکر شده می «راهبردها یساز یسامانه جامع جار»وجود ندارد، تا قبل از ایجاد 

 یپروژه ایجاد سامانه جامع جار»در دستی در این سامانه ثبت گردد. ایجاد تبادل اطالعات ذکر شده، باید 

 «ریزی عملیاتی ساالنه(مدت، برنامهریزی میانریزی راهبردی، برنامههای برنامهیرسامانه)ز راهبردها یساز

 انجام شود.

های مربوط به قراردادهای نگهداری و تعمیر( ها )دستور پرداختاین سامانه باید قابلیت صدور دستور پرداخت

 «بوط به قراردادهای نگهداری و تعمیر(های مرها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت»را داشته باشد و 

های قراردادهای ها )پرداختپرداخت»را به سامانه مدیریت حسابداری مالی منتقل کند و باید اطالعات 

را از سامانه مدیریت حسابداری مالی دریافت کند. باتوجه به اینكه سامانه حسابداری « نگهداری و تعمیر(

رت تواند به صوبل از بهبود سامانه حسابداری مالی اطالعات ذکر شده میمالی باید بهبود داده شود، تا ق

 یامانه حسابدارس بازنویسیپروژه »ها ثبت گردد. ایجاد این قابلیت و تبادل اطالعات باید در مستقیم در سامانه

 انجام شود.« سازمان بنادر و دریانوردی یمال
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 بنادر و دریانوردي پروژه بازنویسي سامانه مدیریت پروژه سازمان -2-1-2-14

 یانورديپروژه سازمان بنادر و در یریتسامانه مد یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

 هایسامانه کنترل پروژه) یانوردیپروژه سازمان بنادر و در یریتسامانه مد یسیبازنو ،پروژههدف از این 

انه تعریف شده در شناسنامه سامها و تبادل اطالعات ، است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت(یسازمان

را دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « مدیریت پروژه سازمان بنادر و دریانوردی»

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابل

 .فرایندهای سامانه مستندسازی، بازنگری و بهبود داده شود 

 اطالعات  یریتمد؛ قراردادها یریتها از سامانه مدپروژه یاطالعات قراردادها یافتدرهای لیتقاب

 شیپا یریتمد؛ شده طرف قرارداد ییدتأ هاییتثبت صورت وضع؛ طرف قرارداد هاییتصورت وضع

و  هاقراردادها و پروژه یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتمد؛ هاقراردادها و پروژه

 یشرفتپ یزیكی،ف یشرفتها )مانند پارزش کسب شده  قراردادها و پروژه یهامحاسبه شاخص یریتمد

 ، به طور کامل در این سامانه ایجاد گردد.(یرهو غ  SPI، شاخص  CPIشاخص  یالی،ر

 های ها و صورت وضعیتدستور پرداخت»اطالعات و « هاپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول» اطالعات

گزارش عملكرد و »اطالعات و « هامستندات مربوط به پروژه»اطالعات و « هایید شده پروژهتأ

 باید به طور کامل در این سامانه تولید شود.« هاپروژه یشرفتپ یهاشاخص

  ل ونقحمل یها یرساختساخت و توسعه ز یو نظارت بر پروژه ها یریتمد"فرایندهای مربوط به امور

« در دست ساخت یاییونقل درحمل یربناهایز»اطالعات سامانه مدیریت شود و  باید در این "یاییدر

ور باید به ط« داده شده به بهره بردار یلساخته شده و تحو یایینقل دروحمل یربناهایز» و اطالعات

 کامل در این سامانه تولید شود.

  و  یبندر هاییرساختز یرا و ساانباره ها،یانهها، پابنادر، اسكله یزتجه"فرایندهای مربوط به امور

 تیزاتجه»اطالعات باید در این سامانه مدیریت شود و  "خرید تجهیزات و ماشین آالت"و  "یاییدر

 باید به طور کامل در این سامانه تولید شود.« یشده و آماده بهره بردار ینتأم یآالت بندر ینو ماش

  دریافت کند.راهبردها یساز یجامع جار ا از سامانهر هاها و پروژهطرح یهاطالعات پااین سامانه باید ، 

  مخزن را سامانه مدیریت « های مربوط به مدیریت پروژهها و قالبروال»این سامانه باید اطالعات

 ، دریافت کند.های مربوط به مدیریت پروژهها و قالبروال

  سامانه ارسال گزارشامانه را از طریق س« گزارش عملكرد و صورت وضعیت»این سامانه باید اطالعات 

 ، از طرف قرارداد دریافت کند.عملكرد و صورت وضعیت

 های تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb 

GIS .دریافت کند 

  ده ساخته ش یییانقل دروحمل هاییرساختز»اطالعات  یدبا های بندرداراییسامانه نگهداری و تعمیر

ند. ک یافتدر یانوردی،سازمان بنادر و در پروژه یریترا از سامانه مد« داده شده به بهره بردار یلو تحو

 پروژه انجام شود. یندر ا یدتبادل اطالعات، با ینا یجادا
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 یانورديپروژه سازمان بنادر و در یریتسامانه مد یسيبازنوپروژه 

 شده  نیتأم یآالت بندر ینو ماش یزاتتجه»اطالعات  یدبا های بندردارایینگهداری و تعمیر نه سامان

 ینا یجادکند. ا یافتدر یانوردی،سازمان بنادر و در پروژه یریترا از سامانه مد «یآماده بهره بردار و

 پروژه انجام شود. یندر ا یدتبادل اطالعات، با

  های مدیریت پروژه بهبود سامانه یا یجادهای اپروژه»سامانه در شناسنامه  ینموارد بهبود اسایر

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه) «های تابعهها و شرکتسازمان

 ذکر شده است.، (منابع مدیریت و

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت ایهسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 هاي پيش نيازپروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 سازمان بنادر و دریانوردي سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( یجادپروژه ا -2-1-2-15

 سازمان بنادر و دریانوردي سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

انه مدیریت منابع و اعتبارات سالی»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« سازمان بنادر و دریانوردی )بودجه(

 انه )بودجه(تبارات سالیمدیریت منابع و اع»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« سازمان بنادر و دریانوردی

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و بعمنا مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 هاي پيش نيازپروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 سازمان بنادر و دریانوردي يمال يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه  -2-1-2-16

 یانورديسازمان بنادر و در يمال يسامانه حسابدار یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

 ماد()سیستم یكپارچه مالی ن یانوردیسازمان بنادر و در یمال یسامانه حسابدار یسیبازنو ،پروژههدف از این 

مدیریت »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت

را دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « نادر و دریانوردیحسابداری مالی سازمان ب

 عبارتند از:سامانه افزوده شوند،  ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابل

  یهاها )دستور پرداختصدور دستور پرداخت یتقابل یدبا های بندرداراییسامانه نگهداری و تعمیر 

ها )دستور اطالعات دستور پرداخت»( را داشته باشد و یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها

 منتقل یمال یحسابدار یریترا به سامانه مد(« یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاپرداخت

 یریترا از سامانه مد(« یرو تعم ینگهدار یقراردادها یها)پرداخت هاپرداخت»اطالعات  یدکند و با

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادکند. ا یافتدر یمال یحسابدار

 الیم حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود سایر موارد 

 ریزی مهبرنا معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه( «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه( «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه

 (منابع مدیریت و زیری برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه( «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 یانورديسازمان بنادر و در يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا -2-1-2-17

 یانورديسازمان بنادر و در يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

ان سازم یامور حقوق یریتمد»ار سامانه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقر هدف از این پروژه

 است.« یانوردیبنادر و در

ادر و سازمان بن یامور حقوق یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یانوردیدر

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - همکارهاي دستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 یانورديسازمان بنادر و در يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا -2-1-2-18

 یانورديسازمان بنادر و در يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 همعرفي پروژ

نادر سازمان ب یقراردادها یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 یراردادهاق یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت است.« یانوردیو در

 اتی شود.باید در این پروژه اجرایی و عملی« یانوردیسازمان بنادر و در

 یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل ید، باهای بندرداراییسامانه نگهداری و تعمیر 

 یریترا به سامانه مد (یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهرا داشته باشد و اطالعات شناسنامه اول

قراردادها  یریترا از سامانه مد (یرو تعم ینگهدار یاقراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها )قرارداده

 پروژه انجام شود. یندر ا یدتبادل اطالعات ذکر شده، با یجادکند. ا یافتدر

ها و های مدیریت قراردادهای سازمانایجاد سامانه یهاپروژه»سامانه در شناسنامه  ینموارد بهبود اسایر 

، (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه رشگزا از 18 شماره پروژه) «های تابعهشرکت

 ذکر شده است.

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيمرتبط با سامانههاي پروژه -2-1-2-19

 مدیریت حسابداري مالي(

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد نسانیهای حوزه توسعه مدیریت و منابع امرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/ ی،انسان

ای مندرج در هها و ارتباطات دادها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثرتعریف و در برنامه سالیانه )حد

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 هااولویت بندی پروژه -2-1-3

، انجام شود. یانوردی سازمان بنادر و درها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

زایی ها اهمیت به سبندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتشناسنامه این پروژه

 یتقدم و تأخر فنمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولودارد. 

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه

ی های اختصاصارائه شده است. در این جدول فقط پروژه ،یانوردی سازمان بنادر و دری هاترتیب اولویت پروژه در جدول زیر

ها مطرح هستند )مانند ها و شرکتکه در همه سازمان ییهاپروژهآورده شده است. ترتیب اولویت ، یانوردیسازمان بنادر و در

ها و ...( در به سامانهWeb GISاتصال  ها،یتموجود ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،حسابدار یریتپروژه، مد یریتمد

 .ارائه شده استنقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، 

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

2 

 یاییجامع در یستمپروژه بهبود س -

 )فاز اول( GCOMS یستمپروژه بهبود س -

 )فاز اول( CCSپروژه بهبود سامانه  -

 بندر هایییپروژه بهبود سامانه نگهداری و تعمیر دارا - 1

 یانوردیسازمان بنادر و در یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 9

0 
 )فاز دوم( GCOMS یستمپروژه بهبود س -

 )فاز دوم( CCSپروژه بهبود سامانه  -

 یمناطق ساحل یكپارچه یریتپروژه بهبود سامانه مد - 1

1 
 (HSE) یستز یطو مح یمنیسامانه بهداشت، ا یجادا پروژه -
 یاقتصاد یژهمناطق و یریتسامانه مد یجادا پروژه -

 صدور مجوز گارد و انتظامات یستمپروژه بهبود س - 7

 ریاییهای کارگزاری ترابری دسیستم مكانیزه امور شرکت یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز - 8

 سیستم جامع امور دریانوردان یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز - 3
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 برنامه گذار -2-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

، ارائه شده است. یانوردیسازمان بنادر و دردو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

به نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه  یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یالزم به ذکر است که برا

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیر

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 ن ریال()ميليو پروژه

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز 2

  ماه هشتم ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  تبادل اطالعات خوشه حمل مرکز»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه
 WEB GISهای سامانه ه مبدل دادهسرویس محور و ارائ
 های تابعهموجود ستاد و دستگاه

  دهمماه  ماه 1

شده در سال اول به سامانه  یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7
Web GIS 

  پانزدهمماه  ماه 0

8 
سرویس محور به  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 
ت های تحلیل داده و همچنین امكانامنظور ارائه سرویس

 WEB GISپیشرفته 
  پانزدهمماه  ماه 21

3 
برداشت برای هر موجودیت مكانی »پروژه تدوین دستورالعمل 

 0«های موجودسازی نقشهو آماده
  پانزدهمماه  ماه 1

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 ه چهارم است.منظور ابتدای ما 9
 3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یمتول 0
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااهاز دستگ یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 ن ریال()ميليو پروژه

22 
های پایه مورد نیاز که های پایه و دادهژه دریافت نقشهپرو

باشد و ذخیره آن وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی
 Web GISدر 

- 
شروع از ماه 

 بیستم
 

21 
پروژه سازمان بنادر و  یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو

 یانوردیدر
  پانزدهمماه  ماه 1

29 
بع و اعتبارات سالیانه )بودجه( سامانه مدیریت منا یجادپروژه ا

 یانوردیسازمان بنادر و در
  پانزدهمماه  ماه 1

20 
سازمان بنادر و  یمال یسامانه حسابدار یسیپروژه بازنو

 یانوردیدر
  پانزدهمماه  ماه 1

21 
سازمان بنادر و  یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 یانوردیدر

  پانزدهمماه  ماه 1

  ماه اول ماه 3 یاییجامع در یستمود سپروژه بهب 21

  ماه اول ماه 8 )فاز اول( GCOMS یستمپروژه بهبود س 27

  ماه اول ماه 8 )فاز اول( CCSپروژه بهبود سامانه  28

  ماه نهم ماه 3 بندر هایییپروژه بهبود سامانه نگهداری و تعمیر دارا 23

1. 
ان بنادر و سازم یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 یانوردیدر

  ماه یازدهم ماه 0

  پانزدهمماه  ماه 1 )فاز دوم( GCOMS یستمپروژه بهبود س 12

  پانزدهمماه  ماه 1 )فاز دوم( CCSپروژه بهبود سامانه  11

  ماه بیست و یكم ماه 1 یمناطق ساحل یكپارچه یریتپروژه بهبود سامانه مد 19

  ماه بیست و دوم ماه 1 (HSE) یستز یطو مح یمنیسامانه بهداشت، ا یجادپروژه ا 10

  ماه بیست و دوم ماه 1 یاقتصاد یژهمناطق و یریتسامانه مد یجادا پروژه 11

 

۳۰۹



 ID عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه

۱ سازمان بنادر و دريانوردي ٩۶/٠١/٠١
۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه مستندسازي و بهبود فرايندهاي سيستم جامع امور دريانوردان emons ٣ ٩٨/٠۶/٠١ ٩٨/٠٨/٣٠
۴ پروژه مستندسازي و بهبود فرايندهاي سيستم مكانيزه امور شركت هاي كارگزاري ترابري

دريايي
emons ٣ ٩٨/٠۶/٠١ ٩٨/٠٨/٣٠

۵ پروژه بهبود سيستم جامع دريايي emons ٩ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠٩/٢۵
۶ GCOMS (فاز اول)  پروژه بهبود سيستم emons ٨ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠٨/٢۵
۷ GCOMS (فاز دوم) پروژه بهبود سيستم emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۸ CCS (فاز اول) پروژه بهبود سامانه emons ٨ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠٨/٢۵
۹ CCS (فاز دوم)  پروژه بهبود سامانه emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۱۰ پروژه ايجاد سامانه مديريت مناطق ويژه اقتصادي emons ۶ ٩٧/١٠/٠١ ٩٨/٠٣/٣٠
۱۱ پروژه بهبود سامانه مديريت يكپارچه مناطق ساحلي emons ۶ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠٢/٣١
۱۲ پروژه بهبود سامانه فروش بليط مسافر دريايي emons ۴ ٩٨/٠٩/٠١ ٩٩/٠١/٠٢
۱۳ پروژه بهبود سيستم صدور مجوز گارد و انتظامات emons ۶ ٩٨/٠۴/٠١ ٩٨/٠٩/٢٨
۱۴ (HSE) پروژه ايجاد سامانه بهداشت، ايمني و محيط زيست emons ۶ ٩٧/١٠/٠١ ٩٨/٠٣/٣٠
۱۵ پروژه بهبود سامانه نگهداري و تعمير emons ٩ ٩۶/٠٩/٠١ ٩٧/٠۵/٢٨
۱۶ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور حقوقي سازمان بنادر و دريانوردي emons ۴ ٩۶/١١/٠١ ٩٧/٠٢/٣١
۱۷ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۱۸ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵
۱۹ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۲۰ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۲۱ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۲۲ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز تبادل اطالعات خوشه

حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر دستگاه اجرايي
emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۲۳ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم آماري emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۲۴ پروژه بازنويسي سامانه مديريت پروژه سازمان بنادر و دريانوردي emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۲۵ پروژه ايجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) سازمان بنادر و دريانوردي emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۶ پروژه بازنويسي سامانه حسابداري مالي سازمان بنادر و دريانوردي emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۲۷ پروژه ايجاد سامانه مديريت قراردادهاي سازمان بنادر و دريانوردي emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۲۸ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و ارائه مبدل داده 

سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاه هاي تابعه
emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۲۹ Web GIS پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه emons ۴ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠۶/٢٨
۳۰ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه سرويس هاي تحليل داده و

WEB GIS همچنين امكانات پيشرفته
emons ١٢ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٨/٠٢/٢٧

۳۱ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آماده سازي نقشه هاي موجود» emons ۵ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٧/٢٧

۳۲ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و شهرسازي مي باشد emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۳۳ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و شهرسازي متولي توليد آن
Web GIS نمي باشد و ذخيره آن در

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
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 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -2-2

ودار منظور ابتدا نم ینشده است. بد یمعرف ،یانوردیسازمان بنادر و در یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

شده است، سپس شناسنامه  یمعرف یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلارتباط سامانه

 شده است. هارائ ،یانوردیسازمان بنادر و در یاطالعات یهاهر کدام از سامانه

 1بمطلو یتهای اطالعاتی در وضعارتباط سامانه -2-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده  جدول زیر عالئم استفاده شده است.

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-1جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این یر سیستماطالعاتی و ز دهنده سامانهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 
 

 گروه داده
 

ادل شده تب باشد. گروه دادههای اطالعاتی میاین نماد بیانگر تبادل اطالعاتی بین سامانه
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطالعاتی نشان نمیباشد و تبادل اطالعات را بین سامانهدرخواست کننده می
د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشسامانه داشبوردها به هر سامانهاین لینك ارتباطی از 

 شود.متصل می

اطالعات مكانی 0
 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

اشد العات مكانی بفرایندی که نیازمند اط است و بیانگر این موضوع است که هر سامانه
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .های تابعه(، این بخش در همه فصول تكرار گردیده استها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هابه منظور سهولت استفاده این مستند توسط همه دستگاه 2
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های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و ن بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانهدر ادامه ای

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان می شود و سپس مدیریت اطالعات مكانی دراطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

 مرکز»گیرد. برای تبادل اطالعات بین دستگاهی از انجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS باشد. عالوه بر موارد ذکر شده، سایر از طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 باشد.ظ شده است، به شرح زیر میاصولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده لحا

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره GISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزممانهدر طراحی سا (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GIS از طریق فراخوانی سرویس نقشه فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی باشد، اطالعات مكانی آن صرفاً

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -2-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -2-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتارتباطات بین سامانهدر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدیریت 

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:خشها، متشكل از باست. به منظور تحقق این معماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانههای اطالعاتی های غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان
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 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -2-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتی و سازمانهای مختلف در حوزه ستادسامانه مرتبط با مرجعبه منظور مدیریت اطالعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -2-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataکلیدی )های تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شآیند ساخت با یك شناسه، مشخص میدر فر «راه»شوند. به عنوان مثال های متفاوت نگهداری میمختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

ند هایی هستدهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع ). موجودیتشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

های مرجع موجودیتزیر سامانه مدیریت ها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میموجودیت پذیرد. مقادیر اینصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -2-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

ل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا ونق)خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

مرکز تبادل اطالعات  رونیك،گیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكتالكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده قرار می

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یتبادل اطالعات به شیوه خدمات الكترونیك .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .دارد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  رسازیونقل و شهحمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. که در باال، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمافزار، سازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -2-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم انه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانه: این زیر سامداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0 دهد )ردیفکند و در اختیار آن سامانه قرار میهای اطالعاتی را ایجاد میسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

م الگیرد. این زیر سامانه اطالعات موردنیاز برای محاسبه اقهای عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قرار میداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهقرار می سازی مورد استفادهها و مدلاست که برای تحلیل داده

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 

۳۱۵



 

 

ه: 
ح
صف

39 
م(
دو
ل 
ص
)ف

 

 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -2-2-1-2

نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، های موجود در وزارت راه و شهرسازی ماهیت مكانی باتوجه به اینكه بخش بزرگی از داده

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

2-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یارگذاشتراک ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده ندهایی. همه فراباشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

2-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهویسو ارائه سر یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

 سامانههای یك موجودیت، اطالعات مكانی مربوط به موجودیت را از طریق است که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام ودیت در حین فرایند تولید دادهشایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطالعات مكانی هر موج

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISنه ها، ارائه سرویس نقشه توسط ساماباشد، بنابراین در معماری سامانههای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده های فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.اد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا میکه در حال حاضر در ست GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2-1شكل 

 

 جرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:هایی از سناریوهای قابل امثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز شده  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« انه مدیریت پروژهسام»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در حالت درج است.

 زند.قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را می کاربر نقطه ابتدایی و انتهایی .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2مثال 

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

یی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره نها .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با اد نمایش داده مینویس قراردپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

مه تأیید و دککند کاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد را به صورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص می .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینبزرگراه که قابل افتتاح می خواهد قطعاتی از یكکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

 فراخوانی و در پارامتر ورودی الیه مربوط به WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.کاربر بر روی قطعات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك می .1

 شود.نمایش داده می سامانه مدیریت پروژهتوسط فرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.ند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر میسامانه فرآی .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 

o باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بههایی که پروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوقرار گرفته است به کاربر نمایش داده می« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1ی بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی هاخواهد، کاربر نقشه پروژهمدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o ی در دست ساختهای عمومهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 
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o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:ر منطقی دارای سه بخش اصلی میاز نظ Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن  -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

ها، این اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی دستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localا یك بار فراخوانی شده و در شوند یمی

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه های تابعه وزارت راه و شهرسازی نصب میها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

های فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارند ولی ها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به باشد و امكان استفاده از متولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهبه صورت سرویس از طریق سامانه 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتدریافت دستهمدیریت امكانات ویرایشی و  -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

ار های پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیمدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزار -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

2-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  تابعه( هایشرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS  و استفاده مجدد از آن بدون فراخوانی دوباره ازCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده ف بعد، توجه شود.(خصوص به توضیحات ردی

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISکه قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باشند، این اطالعات در اختیار 

 

۳۲۲



 

 

ه: 
ح
صف

46 
م(
دو
ل 
ص
)ف

 

 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -2-2-2

، انوردییسازمان بنادر و درهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

ار و نمود سامانه یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعالح سامانه، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شر

 باشد.ها، میارتباط سامانه با سایر سامانه
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 مدیریت امور دریانوردانسامانه  -2-2-2-1

 یانوردانامور در یریتسامانه مد

 شرح سامانه

و اطالعات مربوط به امور دریانوردان، مورد استفاده توسط سازمان بنادر و دریانوردی به منظور مدیریت فرایندها  سامانه ینا

 های اصلی این سامانه عبارتند از: گیرد. قابلیتیمقرار 

 یسالمت پزشك یصدور گواه -

 و نظارت بر پزشكان یتصدور مجوز فعال -

 اطالعات پزشكان یریتمد -

 یسالمت پزشك ینامهاطالعات گواه یریتمد -

 یاییمراکز آموزش در یتصدور مجوز فعال -

 یاییمراکز آموزش در یزیاطالعات مم یریتمد -

 یانوردیدوره آموزش در یصدور مجوز برگزار -

 یانوردیدوره آموزش در یو نظارت بر برگزار یزیاطالعات مم یریتمد -

 یو شرکت در دوره آموزش یانوردیاطالعات دوره آموزش در یریتمد -

 یانوردیآزمون در اریبرگز یزیربرنامه -

 و بانك سواالت آزمون یانوردیزمون درآ یماطالعات تقو یریتمد -

 آزمون و شرکت کنندگان در آزمون یاطالعات اجرا یریتمد -

 آزمون یجاطالعات نتا یریتمد -

 یانوردیدر ینامهصدور گواه -

 یجانب ینامهصدور گواه -

 ییصدور مجوز موقت و سند شناسا -

 یوردیانصدور شناسنامه در -

 ردی.یانوو شناسنامه در ییمجوز موقت، سند شناسا ی،جانب هینامگواه یانوردی،در ینامهاطالعات گواه یریتمد -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.3.5 یانوردیو شناسنامه در ینامهصدور گواه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.3.5D1 -  پزشكیاطالعات گواهینامه سالمت 

P4.3.5D2 - یانوردیآموزش در اطالعات دوره 

P4.3.5D3 - یانوردیآزمون در اطالعات 

P4.3.5D4 - یانوردیدر هایینامهگواه اطالعات 

P4.3.5D5 - یانوردیدر اطالعات شناسنامه 

P4.3.5D6 - اطالعات دریانوردان 
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 یانوردانامور در یریتسامانه مد

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا ان/ سازمسامانه ورودي عنوان گروه داده

- - 

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یكشزپ تمالس همانیهاوگ تاعالطا -
یدرونایرد شزومآ هرود تاعالطا -

یدرونایرد نومزآ تاعالطا -
یدرونایرد یاه همانیهاوگ تاعالطا -

یدرونایرد همانسانش تاعالطا -
نادرونایرد تاعالطا -

نادرونایرد روما تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يیایرد روما تیریدم عماج هناماس

یكشزپ تمالس همانیهاوگ تاعالطا -
یدرونایرد یاه همانیهاوگ تاعالطا -

یدرونایرد همانسانش تاعالطا -
نادرونایرد تاعالطا -
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 یایيدر-يترابر يكارگزار يهاشركت يتمجوز فعال یدصدور و تمدسامانه  -2-2-2-2

 یایيدر-يترابر يكارگزار يهاشركت يتمجوز فعال یدصدور و تمد سامانه

 شرح سامانه

 -یرتراب یکارگزار یهاشرکتها و اطالعات مربوط به امور صدور و تمدید فرایندها، فعالیتاین سامانه به منظور مدیریت 

 های اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت .گیردیمورد استفاده قرار م یایی،در

 یتمجوز فعال یدثبت درخواست صدور و تمدمدیریت  -

 یاییدر -یترابر یکارگزا یهاانواع شرکت تعریف -

 هاهر کدام از شرکت هاییتو مسئول فیوظا تعریف -

 مجوز یافتدر یالزم برا یتو صالح یطشرا یفتعر -

 یاییدر یکارگزار یهاشرکت یطبقه بند -

 های صدور و تمدید مجوز فعالیتمدیریت بررسی و ارزیابی درخواست -

 هاشرکت یتو لغو مجوز فعال یقتعل ید،صدور، تمدمدیریت  -

 یشناورها ییندگامور نما ی؛عبارتند از: آبرسان یاییدر -یترابر یکارگزار یهاشرکت یتعالف هایینهبه ذکر است که زم الزم

 یو کاال یکشت ی(؛ بازرسcscبازرسی ایمنی کانتیر) ی؛(؛ بارشمارینگ)لش یها؛ باربندموتور لنج یندگیامور نما ی؛مسافر

افری(؛ نقل دریایی )کشتیرانی(؛ حمل ونقل دریایی)مسحمل و ی؛تدارکات یری؛و بارگ لیهتخ یزات؛پرسنل و تجه ینتام ها؛یکشت

ایانه های بندری ها؛ راهبری پخدمات راهنمایی کشتی ینر؛کانت یبانیخدمات انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی؛ خدمات پشت

شتیرانی؛ ی کنمایندگ یروبی؛؛ کمك و نجات؛ الیکانتینری؛ غواص یاتکاال؛ راهبری و نگهداری شناورها؛ سوخت رسانی؛ عمل

 .یرههیدروگرافی و غ

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.3.3 دریایی ترابری کارگزاری و ونقلحمل هایشرکت فعالیت مجوز صدور 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

D13P4.3. - های کشتیرانی()شرکت ونقل دریاییهای حملاطالعات شرکت 

D23P4.3. - اطالعات شرکت های کارگزاری ترابری دریایی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
ها و موســســات شــرکت یزیو مم یبازرســ یجاطالعات نتا -
 یاییونقل درحمل

س یریتمد سامانه سات حملشرکت یزیمو م یبازر س ونقل ها و مو
 یاییدر

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 یایيدر-يترابر يكارگزار يهاشركت يتمجوز فعال یدصدور و تمد سامانه

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد
 یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ییایرد یربارت

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص هناماس
يیایرد-يربارت يرازگراك ياه تكرش

يداصتقا هژیو قطانم تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 یاه تکرش تاعالطا -
 ییایرد لقنو لمح

)یناریتشک یاه تکرش(
 یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک

يردنب تايلمع تیریدم عماج هناماس

 لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد
 یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ییایرد یربارت

يیایرد روما تیریدم عماج هناماس

ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

 شریذپ يردنب تايلمع تیریدم هناماس
رفاسم

ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

 يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يیایرد لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش

 لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد
 یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ییایرد یربارت

 یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییایرد لقنو لمح تاسسوم و اه تکرش

 یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییایرد لقنو لمح تاسسوم و اه تکرش
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 سامانه جامع مدیریت امور دریایي -2-2-2-3

 یایيامور در یریتجامع مد سامانه

 شرح سامانه

ه نادر و دریانوردی مورد استفادها و اطالعات مربوط به امور دریایی سازمان باین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 های زیر است:گیرد و دارای زیر سیستمقرار می

 زیر سیستم مدیریت ثبت شناورهای تحت پرچم -

 زیر سیستم کنترل و بازرسی شناور -

 یاییارتباطات در زیر سیستم مدیریت -

 ورود و خروج شناور زیر سیستم مدیریت -

 یاییدر یستز یطمح زیر سیستم مدیریت -

 یاییتجسس و نجات در یریتمد یستمس یرز -

 یاییسوانح در یریتمد یستمس زیر -

 کشور یانوردیدر یرهایها و مسآبراه یمنیا ینتام یریتمد یستمس زیر -

ها و اطالعات : این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتزیر سيستم مدیریت ثبت شناورهاي تحت پرچم

د از: ثبت عبارتن زیر سیستمهای اصلی این گیرد. قابلیتورد استفاده قرار میمربوط به امور ثبت شناورهای تحت پرچم م

 درخواست؛ ثبت شناور ساخته شده؛ درخواست ساخت شناور ساخت داخل؛ ثبت شناور در حال ساختموقت و دائم شناورها؛ 

 ست ثبت اطالعات رهن/ فكدرخوا؛ درخواست لغو ثبت شناور؛ درخواست صدور گواهی ثبت قایق؛ ثبت موقت شناور وارداتی

 یتمالك ییرغت ثبتو  درخواست؛ شناور استعالم؛ شناور یمثبت دا یالمثن صدور؛ شناور به صورت اجاره کامل ثبت؛ رهن شناور

 یراتتعم مدیریت؛ کاربری شناور ییرتغ یریتمد ؛شناور یرتعم یامجوز ساخت  صدور؛ شناور یریتمدمالكیت یا  ییرتغ ثبت؛ شناور

ننده ک یرهای سازنده و تعماز شرکت بازرسی؛ شناور و تعمیرات سازنده و یموسسات رده بند یتمجوز فعال دورص؛ شناور

های های ایمنی برای شناورهای تحت پرچم؛ صدور گواهینامهصدور گواهینامه فنی و ایمنی شناور؛ صدور گواهینامه؛ شناور

 .درخواست بازدید از شناور ؛و ثبت نتایج شناور و ممیزی بازرسی ریزیبرنامه امنیتی برای شناورهای تحت پرچم؛

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور کنترل و كنترل و بازرسي شناورزیر سيستم 

 یمنیا یازرسبکنترل و عبارتند از: مدیریت  زیر سیستمهای اصلی این گیرد. قابلیتبازرسی شناورها، مورد استفاده قرار می

؛ یبر عملكرد موسسات رده بند نظارتمدیریت اطالعات موسسات رده بندی؛ ؛ بازرسی شناور؛ بازرسی موردی شناور؛ شناور

 یفرفع توق و یبازرسو های فنی و ایمنی صادر شده توسط موسسه رده بندی؛ بازرسی از موسسات رده بندی؛ تأیید گواهینامه

 .شناور

 ت مربوط بهها و اطالعا: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتباطات دریایيمدیریت ارتيستم س یرز

رداری از صدور مجوز بهره ب عبارتند از: زیر سیستمهای اصلی این گیرد. قابلیتامور ارتباطات دریایی مورد استفاده قرار می

 یسمجوز تاس یدتمدو  صدور؛ سرویس رادیوییو  راتیتجهیزات مخاب؛ مدیریت برای شناورها و سكوها یمخابرات یزاتتجه

 یر وتعم یاحلمرکز س یسمجوز تاس صدور ی؛ساحل هاییستگاها از یدو بازد یسوابسته؛ توسعه و تاس یرغ یساحل هاییستگاها

 یزاتتجه یدیو تا یبررسهای ساحلی ارتباطات دریایی؛ ؛ مدیریت ایستگاهو کمك ناوبری شناورها یوییراد یزاتنگه داری تجه
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 ی؛ برقراریکدهای مخابرات یایی؛ تخصیصدر یهاامن و پناهگاه هایانمك یو معرف یریتجهت واردات؛ مد یمخابرات

 .یوییو رفع تداخل امواج راد بررسی و ؛ارتباطات ساحل با شناور

ات مربوط و اطالع هامدیریت فرایندها، فعالیت به منظور: این زیر سیستم مدیریت ورود و خروج شناوريستم س یرز

ك دریایی؛ کنترل ترافیهای اصلی این زیر سیستم عبارتند از: گیرد. قابلیتامور ورود و خروج شناور، مورد استقاده قرار می به

 یو هماهنگ یزیر ؛ برنامهشناور یپهلوده یو هماهنگ یزیبرنامه ردریایی؛  واحد خدمات ارائهدرخواست واحد دریایی؛ 

سوخت  یافتمجوز در ؛ صدورشناورها یکش یدکو  ییراهنما؛ شناور ییجابجا یو هماهنگ یزیر نامه؛ برجداسازی شناور

گزارش  یهته؛ ImMobilization؛ صدر مجوز شناور ؛ جابجاییمجوز آب شرب شناور ؛ صدورشناورهای تحت پرچم

اجازه حرکت شناور از  ؛ ابطالبندراجازه حرکت شناور از  ؛ صدورمجوز ورود شناور به بندر ؛ صدورSea-Protestی کارشناس

شناور  یفوقرفع ت یی؛ ثبتشناور از طرف مراجع قضا یفثبت توق؛ شناور از اسكله ؛ جداسازیشناور به اسكله ؛ پهلودهیبندر

راه و انتقال شناور در آب ؛ قلدرخواست تغییر نوبت؛ درخواست جابجایی شناور؛ درخواست آب و سوختیی؛ از طرف مراجع قضا

 ؛صدور مجوز لنگر اندازی شناور؛ ورود شناور به بندرمدیریت ی؛ رسان یایی؛ آبرسانی؛ سوختدر یئه خدمات واحدهاارا و

احد ارائه خدمات و مدیریت ؛شناور ییجابجا مدیریت دریایی؛ به واحد یسوخت رسان مدیریت ؛به شناور یآب رسانمدیریت 

 .خروج شناور از بندرو مدیریت یایی؛ در

ات مربوط به ها و اطالع: این زیر سیستم برای مدیریت فرایندها، فعالیتدیریت محيط زیست دریایيميستم س یرز

زباله از  افتیدرعبارتند از:  زیر سیستمهای اصلی این گیرد. قابلیت، مورد استفاده قرار میحفظ محیط زیست دریاییامور 

بنادر و  یاییدر یساتتاس یو کنترل آلودگ ؛ بازرسیشناورها یلودگو کنترل آ ؛ بازرسیاز شناور یمواد زائد نفت ؛ دریافتشناور

 هایطرح بیو تصو ؛ تهیهبنادر یطیمح یستز ؛ پایشمغروق یاکشور از اش یانوردیدر یرهایها و مسآبراه ها؛ پاکسازیینالترم

آماده  ؛ بازدیدیمقابله با آلودگ زاتیتجه ی؛ بازرسیمقابله با آلودگ یزاتتجه تامین ی؛مقابله و همكاری در برابر آلودگ یآمادگ

ی؛ ا آلودگب ی؛ پاکسازی و مقابلهمانور مقابله با آلودگ یا یاتبه عمل یزاتتجه ی؛ تخصیصمقابله با آلودگ یزاتبكاری تجه

 ی.اجرای مانور مقابله با آلودگ یزی وربرنامه و یایی؛های درپناهگاه مدیریت

مور تجسس ا و اطالعات مربوط بهبه منظور فرایندها  این زیر سیستم: جسس و نجات دریایيت زیر سيستم مدیریت

عبارتند از: ثبت اطالعات حوادث دریایی؛  زیر سیستمهای اصلی این گیرد. قابلیتو نجات دریایی مورد استفاده قرار می

اال در و ک یکشتنجات مدیریت رسیدگی به حوادث دریایی؛ مدیریت عملیات تجسس و نجات در حوادث دریایی؛ مدیریت 

؛ مدیریت (غیره)اورژانس، پزشكی قانونی و حادثه های درگیر در ارگانمدیریت ارتباط با دیده؛  حادثهنجات افراد مدیریت یا؛ در

 .های امنمكان مدیریتو یایی؛ تجسس و نجات در یزاتتجه اطالعات یریتمد های تجسس و نجات دریایی؛اجرای طرح

امور  هها و اطالعات مربوط ب: این زیر سیستم برای مدیریت فرایندها، فعالیتریایيسوانح د زیر سيستم مدیریت

ات سوانح عبارتند از: ثبت اطالع زیر سیستمهای اصلی این گیرد. قابلیترسیدگی به سوانح دریایی مورد استفاده قرار می

 نح دریایی.انح دریایی؛ و ثبت علل وقوع سوادریایی؛ مدیریت عملیات رسیدگی به سوانح دریایی؛ مدیریت تحلیل و بررسی سو

یت : این زیرسیستم به منظور مدیركشور یانورديدر يرهايمس ها وآبراه یمنيا ينتامزیر سيستم مدیریت 

گیرد. ، مورد استفاده قرار میها و مسیرهای دریایی کشورتأمین ایمنی آبراه امور ها و اطالعات مربوط بهفرایندها، فعالیت
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 انوردی؛ پخشیدر یمنیاطالعات ا تهیه مدیریت یط؛از مح یریاطالع گهای اصلی این زیر سیستم عبارتند از: مدیریت قابلیت

 عالئم کمك ؛ حذفعالئم کمك ناوبری ؛ نصبجزر و مد آب یایی؛ پایشدر یهایهاعالمی؛ صدور و ابالغ هواشناس یهاعالم

؛ مق آبع ؛ ایجادعالئم کمك ناوبری بر عملكرد ؛ نظارتناوبریعالئم کمك  ؛ سرویسکمك ناوبری ؛ تغییر عالئمناوبری

 .یاییو به روز آوری نقشه های در تهیهو ؛ عمق آب نگهداری

 یترددها یهسامانه )کل یندر ا یاییدر یترددها ییشناساالزم به ذکر است که سامانه جامع مدیریت امور دریایی باید قابلیت 

 ، را نیز داشته باشد.کشور( یتکمتحت حا یهاانجام شده در آب یاییدر

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.3.4 ثبت شناوران تحت پرچم 

P6.3.3 ها و مراکز ارائه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری شناورشرکت یتصدور مجوز فعال 

P6.3.4 رشناو یو نگهدار یراز تعم ینانشناور و اطم یرمجوز تعم صدور 

P5.3.2 شناورها یبرا یتیو امن یمنیا ینامهشناورها و صدور گواه یکنترل و بازرس 

P4.3.6 یاییارتباطات در یریتمد 

P4.3.7 شناورها خروج و ورود مدیریت 

P5.3.3 یاییدر یستز یطحفظ مح یریتمد 

P5.3.4 یاییتجسس و نجات در یریتمد 

P5.3.5 یاییسوانح در یریتمد 

P5.3.1 کشور یهاو آبراه یادر یمنیا ینتأم 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
ثبت  یریتمد
تحت  یشناورها
 پرچم

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.3.4D1 - یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل مسافر در 

P4.3.4D2 - یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در 

P4.3.4D3 - شناور یمنیا ینامه فنی وگواه اطالعات 

P4.3.4D4 - شناور یتامن ینامهگواه اطالعات 

P6.3.3D1 - شناور یو نگهدار یرها و مراکز ارائه دهنده خدمات تعماطالعات شرکت 

P6.3.4D1 - شناورها یو نگهدار یراطالعات تعم 

 
 

 یستمس یرز
 یکنترل و بازرس
 شناور

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.2D1 - شناور یمنیا یکنترل و بازرس اطالعات 
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 یستمس یرز
ارتباطات  یریتمد

 یاییدر

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.3.6D1 - دریایی مخابراتکمك ناوبری و  تجهیزات اطالعات 

P4.3.6D2 - بندر به شناور ورود تقریبی زمان اطالعات 

P4.3.6D3 - شده ارائه دریایی مخابرات خدمات اطالعات 

 
 

 یستمس یرز
ورود و  یریتمد

 خروج شناور

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.3.7D1 - اطالعات ورود شناور به بندر 

P4.3.7D2 - اطالعات خروج شناور از بندر 

P4.3.7D3 - ارائه داده شده به شناور دریایی اطالعات خدمات 

P4.3.7D4 - کشور یتتحت حاکم یهاانجام شده در آب یاییدر یاطالعات ترددها 

 
 

 یستمس یرز
 یطمح یریتمد
 :یاییدر یستز

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.3D1 - ریایید زیست محیط و آلودگی مسائل با مقابله اقدامات و عملیات اطالعات 

 
 

 یستمس یرز
تجسس  یریتمد
 یایینجات درو 

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.4D1 - یاییاطالعات حوادث در 

P5.3.4D2 - یاییاطالعات اقدامات انجام شده در خصوص تجسس و نجات در حوادث در 

P5.3.4D3 - یاییاطالعات علل وقوع حوادث در 

 
 

 یستمس زیر
سوانح  یریتمد

 یاییدر

 

 داده خروجی عنوان گروه کد گروه داده

P5.3.5D1 - یاییاطالعات سوانح در 

P5.3.5D2 - یاییاطالعات اقدامات انجام شده و علل وقوع سوانح در 

 
 

 یستمس یرز
 ینتام یریتمد
ها و آبراه یمنیا

 یرهایمس
 کشور یانوردیدر

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.1D1 - کشور یهاو آبراه یادر یمنیا یتاطالعات وضع 

P5.3.1D2 - ورکش یهاآبراه یمنیا ینتأم یاطالعات اقدامات صورت گرفته در راستا 

P5.3.1D3 - یاییدر یها یهاطالعات اعالم 

 
 

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 یایيامور در یریتجامع مد سامانه

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 یستمس یرز
ثبت  یریتمد
تحت  یاشناوره

 پرچم

- - 

رل کنت یستمس یرز
 شناور یو بازرس

 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در -
 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل مسافر در -
 شناورها یو نگهدار یراطالعات تعم -

 تحت پرچم یثبت شناورها یریتمد یستمس زیر

 یستمس یرز
ارتباطات  یریتمد

 یاییدر

 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در -
 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل مسافر در -

 تحت پرچم یثبت شناورها یریتمد یستمس زیر

 یستمس یرز
ورود و  یریتمد

 خروج شناور

 یاییونقل درحمل یهااطالعات شرکت -
 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -

ــاما ــدور و تمد نهس ــرکت یتمجوز فعال یدص  یهاش
 یاییدر-یترابر یکارگزار

 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در -
 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل مسافر در -
 شناور یمنیو ا یفن ینامهاطالعات گواه -
 شناور یتامن ینامهاطالعات گواه -

 تحت پرچم یورهاثبت شنا یریتمد یستمس زیر

 یسالمت پزشك ینامهاطالعات گواه -
 یانوردیدر هایینامهاطالعات گواه -
 یانوردیاطالعات شناسنامه در -
 یانورداناطالعات در -

 یانوردانامور در یریتسامانه مد

 یاییارتباطات در یریتمد یستمس زیر ورود شناور به بندر یبیاطالعات زمان تقر -

 یستمس یرز
 یطمح ریتیمد
 یاییدر یستز

 اطالعات ورود شناور به بندر -
 اطالعات خروج شناور از بندر -

 ورود و خروج شناور یریتمد یستمس یرز

 یستمس یرز
تجسس و  یریتمد

 یایینجات در

 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -
 یهاشرکت یتمجوز فعال یدصدور و تمد سامانه
 ییایدر-یترابر یکارگزار

 ورود و خروج شناور یریتمد یستمس یرز اطالعات خروج شناور از بندر -

 یستمس زیر
سوانح  یریتمد

 یاییدر
 ورود و خروج شناور یریتمد یستمس یرز اطالعات خروج شناور از بندر -

 یستمس یرز
 ینتام یریتمد
ها و آبراه یمنیا

 یرهایمس
 کشور یانوردیدر

 ورود و خروج شناور یریتمد یستمس یرز دراطالعات خروج شناور از بن -

 سازمان هواشناسی کشور هواشناسی دریانوردی اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 یایيامور در یریتجامع مد سامانه

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ییایرد رفاسم لقن و لمح ناگوان و اهروانش تاعالطا -
ییایرد الاک لقن و لمح ناگوان و اهروانش تاعالطا -

روانش یرادهگن و ریمعت تامدخ هدنهد هئارا زکارم و اه تکرش تاعالطا -
اهروانش یرادهگن و ریمعت تاعالطا -

روانش ینمیا یسرزاب و لرتنک تاعالطا -
روانش ینمیا و ینف همانیهاوگ تاعالطا -

روانش تینما همانیهاوگ تاعالطا -
ییایرد تارباخم و یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -

ردنب هب روانش دورو یبیرقت نامز تاعالطا -
هدش هئارا ییایرد تارباخم تامدخ تاعالطا -

ردنب هب روانش دورو تاعالطا -
ردنب زا روانش جورخ تاعالطا -

روانش هب هدش هداد هئارا ییایرد تامدخ تاعالطا -
ییایرد تسیز طیحم و یگدولآ لئاسم اب هلباقم تامادقا و تایلمع تاعالطا -

ییایرد ثداوح تاعالطا -
ییایرد ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ رد هدش ماجنا تامادقا تاعالطا -

ییایرد ثداوح عوقو للع تاعالطا -
ییایرد حناوس تاعالطا -

ییایرد حناوس عوقو للع و هدش ماجنا تامادقا تاعالطا -
روشک یاه هاربآ و ایرد ینمیا تیعضو تاعالطا -

روشک یاه هاربآ ینمیا نیمأت یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
ییایرد یاه هیمالعا تاعالطا -

يیایرد روما تیریدم عماج هناماس

ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

یكشزپ تمالس همانیهاوگ تاعالطا -
یدرونایرد یاه همانیهاوگ تاعالطا -

یدرونایرد همانسانش تاعالطا -
نادرونایرد تاعالطا -

 ياه تكرش تيلاعف زوجم دیدمت و رودص هناماس
يیایرد-يربارت يرازگراك

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 یاه تکرش تاعالطا -اهدروبشاد متسیس ریز
ییایرد لقنو لمح

 یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک

نادرونایرد روما تیریدم هناماس

یكشزپ تمالس همانیهاوگ تاعالطا -
یدرونایرد یاه همانیهاوگ تاعالطا -

یدرونایرد همانسانش تاعالطا -
نادرونایرد تاعالطا -

روشک یسانشاوه نامزاس

 تاعالطا -
یدرونایرد یسانشاوه
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 يبندر ياتعمل یریتجامع مدسامانه  -2-2-2-4

 يبندر ياتعمل یریتجامع مد سامانه

 شرح سامانه

دارای دو  گیرد وها و اطالعات مربوط به عملیات بندری مورد استفاده قرار میندها، فعالیتاین سامانه به منظور مدیریت فرای

 زیر سیستم زیر است:

 زیر سیستم مدیریت عملیات بندری کاالی متفرقه -

 زیر سیستم مدیریت عملیات بندری کاالی کانتینری -

ها و اطالعات تور مدیریت فرایندها، فعالی: این زیر سیستم به منظزیر سيستم مدیریت عمليات بندري كاالي متفرقه

ریت های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: مدیگیرد. قابلیتمربوط به عملیات بندری کاالهای متفرقه مورد استفاده قرار می

 یفیستانمو  ثبت نوبت قبل از حضور شناور در بندر و ارسال اطالعات شناور یاتانجام عملاطالعات تخلیه و بارگیری کاال؛ 

ال و ارس؛ ورود یبیاسكله بر اساس نوع شناوران، نوع محموله و زمان تقر یونرزرواس؛ یقبل از ورود شناور به محوطه بندر

؛ رییو بارگ یهتخل یاتعمل یتورینگمان ؛مشخصات محموله و اطالعات سفر شناورها اعالمو بارنامه؛  یفستمان یافتدر

ثبت  و نبارصدور قبوض ا یری،و بارگ یهتخل یاطالعات تال دریافترافیك بندر؛ تخصیص اسلكه و اراضی بندری؛ کنترل ت

 یكیالكترون صدور و ارسالهای گمرگی؛ ؛ تبادل اطالعات با سامانههایندگیصورتحساب به نما یكیانتقال الكترون؛ یصیهترخ

 .هبراساس خدمات ارائه شد یب کشتصدور صورتحسا؛ ردیابی کاال؛ و یصدور پروانه گمرک یها براتبادل داده؛ یصیهترخ

 د:های زیر را نیز داشته باش، باید قابلیتمتفرقه یکاال یبندر یاتعمل یریتمد یستمس یرزعالوه بر موارد ذکر شده 

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »را با واسطه سامانه  قبوض انبار یكتایشناسه  اطالعاتاین سامانه باید  -

 دریافت کند. 2ع تجارت، از سامانه جام«ونقلحمل

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه  -

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 Referenceسامانه کاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا -

Data Management .دریافت کند 

 

ها و : این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتزیر سيستم مدیریت عمليات بندري كاالي كانتينري

عبارتند  های اصلی این زیر سیستمگیرد. قابلیتاطالعات مربوط به عملیات بندری کاالهای کانتینری مورد استفاده قرار می

ثبت نوبت قبل از حضور شناور در بندر و ارسال اطالعات  یاتانجام عملطالعات تخلیه و بار گیری کانتینرها؛ از: مدیریت ا

 بییاسكله بر اساس نوع شناوران، نوع محموله و زمان تقر یونرزرواس؛ یقبل از ورود شناور به محوطه بندر یفیستمانو  شناور

 یریرهگ امكان؛ نرییشناسنامه کانت صدور؛ یو اختصاص یبانیپشت یهاینالاز ترم یكبه هر  ینرهاکانت یصتخص یریتمد؛ ورود

 یهتخل یاتلعم یتورینگمان ؛مشخصات محموله و اطالعات سفر شناورها اعالمو بارنامه؛  یفستمان یافتارسال و در؛ ینرهاکانت

صدور قبوض  یری،و بارگ یهخلت یاطالعات تال دریافت؛ تخصیص اسلكه و اراضی بندری؛ کنترل ترافیك بندر؛ یریو بارگ
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 يبندر ياتعمل یریتجامع مد سامانه

صدور و ارسال  های گمرگی؛؛ تبادل اطالعات با سامانههایندگیصورتحساب به نما یكیانتقال الكترون؛ یصیهثبت ترخ و انبار

 .دهبراساس خدمات ارائه ش یصدور صورتحساب کشت؛ و یصدور پروانه گمرک یها براتبادل داده؛ یصیهترخ یكیالكترون

 اشد:های زیر را نیز داشته ب، باید قابلیتینریکانت یکاال یبندر یاتعمل یریتمد یستمس یرزذکر شده عالوه بر موارد 

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »را با واسطه سامانه  قبوض انبار یكتایشناسه  اطالعاتاین سامانه باید  -

 دریافت کند. 2، از سامانه جامع تجارت«ونقلحمل

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه  این سامانه باید اطالعات -

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 Referenceسامانه کاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا -

Data Management .دریافت کند 

 هايفعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.3.8 ونقل کاالحمل یارائه خدمات بندر 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
 یاتعمل یریتمد
 یکاال یبندر

 متفرقه

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.3.8D1 - های دریایی کاال )برای کاالهای متفرقه(بارنامه اطالعات 

P4.3.8D2 - مانیفست بار )برای کاالهای متفرقه( اطالعات 

P4.3.8D3 - ها )برای کاالهای متفرقه(تخلیه و بارگیری کشتی اطالعات 

P4.3.8D4 - قب  انبار صادر شده )برای کاالهای متفرقه( اطالعات 

P4.3.8D5 
ونقل جابجا شده در بخش حمل یهاکاالگزارشات و آمارهای  اطالعات -
 )برای کاالهای متفرقه( یاییدر

 
 

 یستمس یرز
 یاتعمل یریتمد
 یکاال یبندر
 ینریکانت

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.3.8D6 - های دریایی کاال )برای کاالهای کانتینری(بارنامه اطالعات 

P4.3.8D7 - مانیفست بار )برای کاالهای کانتینری( اطالعات 

P4.3.8D8 - ها )برای کاالهای کانتینری(تخلیه و بارگیری کشتی اطالعات 

P4.3.8D9 - قب  انبار صادر شده )برای کاالهای کانتینری( اطالعات 

P4.3.8D10 
ونقل جابجا شده در بخش حمل یهاکاالگزارشات و آمارهای  اطالعات -
 )برای کاالهای کانتینری( یاییدر
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 يبندر ياتعمل یریتجامع مد سامانه

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده سيستمزیر 

 یستمس یرز
 یاتعمل یریتمد
 یکاال یبندر

 متفرقه

 یاطالعات اسناد گمرک -
 قب  انبار یكتایاطالعات شناسه  -

 2ونقلاطالعات حمل یساز یكپارچه یریتمد سامانه

 اطالعات شناسه کاال -
 کاال یو مراکز نگهدار اطالعات شناسه انبارها -
 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم -

 Reference Data Managementسامانه 

شرکت - شرکت یاییونقل درحمل یهااطالعات   یها)
 (یرانیکشت
 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -

ــامانه ــدور و تمد س ــرکت یتمجوز فعال یدص  یهاش
 ایییدر-یترابر یکارگزار

 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در -
 یســـتمســـ یر: زیاییامور در یریتجامع مد ســـامانه
 تحت پرچم یثبت شناورها یریتمد

 اطالعات ورود شناور به بندر -
 اطالعات خروج شناور از بندر -

 یســتمســ زیر :یاییامور در یریتجامع مد ســامانه
 ورود و خروج شناور یریتمد

 یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهاطالعات گواه -
 خطرناک یکاال یرشاطالعات نحوه پذ -

ـــامانه مد ـــامانه  یربندر: ز یتو امن یمنیا یریتس س
 یبندر یاتعمل یمنیا یریتمد

 ایاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال جاده -
 ایاطالعات کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل جاده -

سامانه ای: ونقل جادهداری و حملسازمان راه
 یاونقل جادهناوگان حمل یتصدور برگ فعال یریتمد

 یاجاده یاطالعات رانندگان بار -
 اطالعات کارت هوشمند رانندگان -

ـــازمان راهداری و حمل ـــامانهونقل جادهس  ای: س
 یر: زیاونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتمد
 رانندگان صدور کارت هوشمند یستمس

 یستمس یرز
 یاتعمل یریتمد
 یکاال یبندر
 ینریکانت

 یاطالعات اسناد گمرک -
 قب  انبار یكتایاطالعات شناسه  -

 1ونقلاطالعات حمل یساز یكپارچه یریتمد سامانه

 اطالعات شناسه کاال -
 کاال یاطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار -
 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم -

 Reference Data Managementسامانه 

شرکت - شرکت یاییونقل درحمل یهااطالعات   یها)
 (یرانیکشت
 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -

ــامانه ــدور و تمد س ــرکت یتمجوز فعال یدص  یهاش
 یاییدر-یترابر یکارگزار

 یییااطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در -
 یســـتمســـ یر: زیاییامور در یریتجامع مد ســـامانه
 تحت پرچم یثبت شناورها یریتمد

 اطالعات ورود شناور به بندر -
 اطالعات خروج شناور از بندر -

 یســتمســ زیر :یاییامور در یریتجامع مد ســامانه
 ورود و خروج شناور یریتمد

 یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهاطالعات گواه -
 خطرناک یکاال یرشاطالعات نحوه پذ -

ـــامانه مد ـــامانه  یربندر: ز یتو امن یمنیا یریتس س
 یبندر یاتعمل یمنیا یریتمد

 ایاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال جاده -
 ایاطالعات کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل جاده -

سامانه ای: ونقل جادهسازمان راهداری و حمل
 یاونقل جادهناوگان حمل تیصدور برگ فعال یریتمد

                                                 
سامانه معاونت حملمتولی ا 2 سامانه و قابلیتین  شرح  شامل  سامانه ) سنامه این  شنا شاهده  ست. برای م سازی ا شهر سامانه( ونقل وزارت راه و  ه بها و تبادل اطالعات 
 ونقل( مراجعه شود.معاونت حمل)بخش  یاطالعات یهامطلوب سامانه یتگزارش وضعشانزدهم از بخش 
سامانه معاونت حمل 1 سامانه و قابلیتمتولی این  شرح  شامل  سامانه ) سنامه این  شنا شاهده  ست. برای م سازی ا شهر سامانه( ونقل وزارت راه و  ه بها و تبادل اطالعات 
 ونقل( مراجعه شود.معاونت حمل)بخش  یاطالعات یهامطلوب سامانه یتگزارش وضعشانزدهم از بخش 
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 يبندر ياتعمل یریتجامع مد سامانه

 یاجاده یاطالعات رانندگان بار -
 اطالعات کارت هوشمند رانندگان -

ـــازمان راهداری و حمل ـــامانهونقل جادهس  ای: س
 یر: زیاونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتمد
 صدور کارت هوشمند رانندگان یستمس

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

)هقرفتم یاهالاک یارب( الاک ییایرد یاه همانراب تاعالطا -
)هقرفتم یاهالاک یارب( راب تسفینام تاعالطا -

)هقرفتم یاهالاک یارب( اه یتشک یریگراب و هیلخت تاعالطا -
)هقرفتم یاهالاک یارب( هدش رداص رابنا  بق تاعالطا -

)هقرفتم یاهالاک یارب( ییایرد لقنو لمح شخب رد هدش اجباج یاهالاک یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -
)یرنیتناک یاهالاک یارب( الاک ییایرد یاه همانراب تاعالطا -

)یرنیتناک یاهالاک یارب( راب تسفینام تاعالطا -
)یرنیتناک یاهالاک یارب( اه یتشک یریگراب و هیلخت تاعالطا -

)یرنیتناک یاهالاک یارب( هدش رداص رابنا  بق تاعالطا -
)یرنیتناک یاهالاک یارب( ییایرد لقنو لمح شخب رد هدش اجباج یاهالاک یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -

يردنب تايلمع تیریدم عماج هناماس

)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ییایرد الاک لقن و لمح ناگوان و اهروانش تاعالطا -
ردنب هب روانش دورو تاعالطا -
ردنب زا روانش جورخ تاعالطا -

یردنب تازیهجت یربهار و ینمیا همانیهاوگ تاعالطا -
کانرطخ یالاک شریذپ هوحن تاعالطا -

 ياه تكرش تيلاعف زوجم دیدمت و رودص هناماس
يیایرد-يربارت يرازگراك

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
)یناریتشک یاه تکرش(

ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ردنب تينما و ينمیا تیریدم هناماس

یردنب تازیهجت یربهار و ینمیا همانیهاوگ تاعالطا -
کانرطخ یالاک شریذپ هوحن تاعالطا -

يیایرد روما تیریدم عماج هناماس

ییایرد الاک لقن و لمح ناگوان و اهروانش تاعالطا -
ردنب هب روانش دورو تاعالطا -
ردنب زا روانش جورخ تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 شخب ناگدننار روما تیریدم هناماس
 ناگوان تيلاعف  رب رودص تیریدم هناماسيا هداج لقنو لمح

يا هداج لقنو لمح

یا هداج الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح ناگوان دنمشوه تراک تاعالطا - یا هداج یراب ناگدننار تاعالطا -

ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -

یا هداج الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح ناگوان دنمشوه تراک تاعالطا -

یا هداج یراب ناگدننار تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -

 زا ددرت و تیزنارت تیریدم هناماس
يا هداج ياهزرم

 الاک ییایرد یاه همانراب تاعالطا -
 اه یتشک یریگراب و هیلخت تاعالطا -

 الاک ییایرد یاه همانراب تاعالطا -
 اه یتشک یریگراب و هیلخت تاعالطا -

یکرمگ دانسا تاعالطا -
رابنا  بق یاتكی هسانش تاعالطا -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تاعالطا يزاس هچراپکی تیریدم هناماس
 لقنو لمح

 Reference Data هناماس

Management

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

( عجرم یتاعالطا یاه ملق -
Reference Data)

الاک ییایرد یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص رابنا  بق تاعالطا -

الاک ییایرد یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص رابنا  بق تاعالطا -

یکرمگ دانسا تاعالطا -
رابنا  بق یاتكی هسانش تاعالطا -

الاک هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -

(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق - BI _يا هداج لقن و لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Data Warehouse اهدروبشاد متسیس ریز
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 سامانه مدیریت مناطق ویژه اقتصادي -2-2-2-5

 ياقتصاد یژهمناطق و یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به امور مناطق ویژه این سامانه توسط سازمان بنادر و دریانوردی، به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 این سامانه عبارتند از:  های اصلیگیرد. قابلیتاقتصادی مورد استفاده قرار می

 اقتصادی بندری یژهآالت در مناطق و ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلشماره گذاری وسا -

 بندری یژهپالک و کارت مشخصات و تردد افراد در مناطق و صدور -

 بندری یژهپالک و کارت مشخصات و تردد افراد در مناطق و یالمثت صدور -

 بندری یژهد در مناطق وپالک و کارت مشخصات و تردد افرا تمدید -

 اقتصادی بندری یژهآالت در مناطق و ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلورود و بهره برداری از وسا -

 بندری یژهآالت در مناطق و ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلمجوز ورود و بهره برداری از وسا صدرو -

 بندری یژهالت در مناطق وآ ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلبرداری از وسا مجوز ورود و بهره تمدید -

 بندری یژهآالت در مناطق و ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلبرداری از وسا ورود و بهره یمجوز المثن صدرو -

 بندر یژهآالت در مناطق و ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلوسا خروج -

 اقتصادی بندری یژهدر مناطق و یهو مواد اول یو استفاده از کاالهای مصرف یرینحوه بكارگ -

 بندری یژهدر مناطق و یهو مواد اول یو استفاده از کاالهای مصرف یریمجوز بكارگ صدور -

 بندری یژهدر مناطق و یهو مواد اول یکاالهای مصرف خروج -

 بندری یژه)داخل کشور( به مناطق آزاد و و یمبادله کاالی وارده از راه خشك نحوه -

 بندری یژهه مناطق آزاد و و)خارج کشور( ب یامبادله کاالی وارده از راه در نحوه -

 بندری یژهشده در مناطق آزاد و و یدمبادله کاالی تول نحوه -

 بندری یژهدر مناطق و یاصل ینشده به سرزم یدارزش افزوده و درصد مجاز ورود کاالی تول یزانم تعیین -

 بندری یژهکاالهای وارده به مناطق آزاد و و ارزیابی -

 بندری یژهطق آزاد و وبرداری از کاالی وارده به منا نمونه -

 بندری یژهلفاف کاالی وارده به مناطق آزاد و و تجدید -

 بندری یژهدر مناطق و یتمجوز فعال صدور -

 بندری یژهدر مناطق و یتمجوز فعال تمدید -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

1P4.3.1 یاقتصاد یژهبنادر مناطق و یریتمد 

 
 

 هايگروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.3.11D1 - یاقتصاد یژهاطالعات بنادر مناطق و 

P4.3.11D2 - یاقتصاد یژهمخصوص بنادر مناطق و هاییتو فعال یندهااطالعات فرا 

P4.3.11D3 - اقتصادی بندری یژهاطالعات ضوابط نگهداری کاال در مناطق و 
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 ياقتصاد یژهمناطق و یریتمد سامانه

P4.3.11D4 - اقتصادی بندری یژهآالت در مناطق و ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلاطالعات وسا 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 (یرانیکشت یها)شرکت یاییونقل درحمل یهااطالعات شرکت -
 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -

 یکارگزار یهاشـــرکت یتمجوز فعال یدصـــدور و تمد هســـامان
 یاییدر-یترابر

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یداصتقا هژیو قطانم ردانب تاعالطا -
 ردانب صوصخم یاه تیلاعف و اهدنیارف تاعالطا -

یداصتقا هژیو قطانم
 هژیو قطانم رد الاک یرادهگن طباوض تاعالطا -

یردنب یداصتقا
 رد تالآ نیشام و تازیهجت ،هیلقن لیاسو تاعالطا -

یردنب یداصتقا هژیو قطانم

يداصتقا هژیو قطانم تیریدم هناماس

)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

 ياه تكرش تيلاعف زوجم دیدمت و رودص هناماس
يیایرد-يربارت يرازگراك

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 یاه تکرش تاعالطا -
 ییایرد لقنو لمح

)یناریتشک یاه تکرش(
 یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 سامانه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلي -2-2-2-6

 يمناطق ساحل یکپارچه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

امور برنامه ریزی و مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی  بوط بهو اطالعات مر هایتفعال یندها،فرااین سامانه به منظور مدیریت 

در مناطق  رییگ یمتصم یندفرا یساز یكپارچهو  سواحل کشور یریتمد هاییاستها و سدر برنامه یكپارچگی یجاداو با هدف 

 گیرد.، مورد استفاده قرار مییردرگ یهاو دخالت دادن همه بخش یساحل

 یایی؛رد یهاسازه یسواحل؛ صدور مجوز ساخت و بهره بردار یتورینگمانارتند از: مدیریت های اصلی این سامانه عبقابلیت

 طیمسائل مح یریتمدو سواحل؛  یو بازساز یحفاظت، نگهدارمدیریت  ی؛ساحل یصدور مجوز و نظارت بر ساخت و سازها

 .سواحل یستیز

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

10P4.3. یمناطق ساحل یكپارچه یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.3.10D1 - یساخت و ساز ساحل یاطالعات مجوزها 

P4.3.10D2 - اطالعات سواحل کشور 

P4.3.10D3 - سواحل کشور یستیز یطاطالعات مسائل مح 

P4.3.10D4 - سواحل یتورینگاطالعات مان 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها - اطالعات برنامه های مدیریت مناطق ساحلی کشور -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 يمناطق ساحل یکپارچه یریتمد سامانه

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یلحاس زاس و تخاس یاهزوجم تاعالطا -
روشک لحاوس تاعالطا -

روشک لحاوس یتسیز طیحم لئاسم تاعالطا -
لحاوس گنیروتینام تاعالطا -

 یلحاس قطانم تیریدم یاه همانرب تاعالطا -
روشک

يلحاس قطانم هچراپکی تیریدم هناماس

روشک یلحاس قطانم تیریدم یاه همانرب تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 تیریدم یاه همانرب تاعالطا -
روشک یلحاس قطانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس
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 ذیرش مسافرسامانه مدیریت عمليات بندري پ -2-2-2-7

 مسافر یرشپذ يبندر ياتعمل یریتمد سامانه

 شرح سامانه

، ورمسافر در بنادر کش یرشپذ یبندر یاتعملامور و اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

کردن  مسافران؛ چك یططالعات بلو پردازش ا یافتدر های اصلی این سامانه عبارتند از:گیرد. قابلیتمورد استفاده قرار می

 ،تاطالعات مربوط به سفر مسافر )مانند زمان حرک و مدیریتمسافر؛ شمارش مسافران و ثبت اطالعات مربوط به آنها؛  یطبل

 .نوع شناور و مبدا و مقصد(

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

9P4.3. ونقل مسافرحمل یارائه خدمات بندر 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.3.9D1 - یطبل یدارو مسافران خر یاییمسافرت در هاییطاطالعات بل 

P4.3.9D2 
حمل مسافر انجام شده و مسافر جابجا شده در بخش  یسفرها یاطالعات گزارشات و آمارها -
 یاییونقل درحمل

 
 

هاي گروه داده

ي به ورود

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
قل درحمل یهااطالعات شـــرکت -  یها)شـــرکت یاییون
 (یرانیکشت
 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -

-یترابر یکارگزار یهاشرکت یتمجوز فعال یدصدور و تمد سامانه
 یاییدر

 یاییناوگان حمل و نقل مسافر دراطالعات شناورها و  -
ـــامانه ثبت  یریتمد یســـتمســـ یر: زیاییامور در یریتجامع مد س
 تحت پرچم یشناورها

 اطالعات ورود شناور به بندر -
 اطالعات خروج شناور از بندر -
 ارائه داده شده به شناور یاییاطالعات خدمات در -

ــامانه ــ زیر :یاییامور در یریتجامع مد س ــتمس ورود و  یریتمد یس
 خروج شناور

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 مسافر یرشپذ يبندر ياتعمل یریتمد سامانه

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

طیلب رادیرخ نارفاسم و ییایرد ترفاسم  یاه طیلب تاعالطا -
 ماجنا رفاسم لمح یاهرفس یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -

ییایرد لقنو لمح شخب رد هدش اجباج رفاسم و هدش

 شریذپ يردنب تايلمع تیریدم هناماس
رفاسم

)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

 ياه تكرش تيلاعف زوجم دیدمت و رودص هناماسییایرد رفاسم لقن و لمح ناگوان و اهروانش تاعالطا -
يیایرد-يربارت يرازگراك

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 یاه تکرش تاعالطا -
 ییایرد لقنو لمح

)یناریتشک یاه تکرش(
 یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک

يیایرد روما تیریدم عماج هناماس

 لمح ناگوان و اهروانش تاعالطا -
ییایرد رفاسم لقن و

ردنب هب روانش دورو تاعالطا -
ردنب زا روانش جورخ تاعالطا -

 هداد هئارا ییایرد تامدخ تاعالطا -
روانش هب هدش
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 سامانه مدیریت ایمني و امنيت بندر -2-2-2-8

 بندر يتو امن یمنيا یریتمد سامانه

 شرح سامانه

مورد  ندری،یات بو عمل بندر یتو امن یمنیا ینتأم امور و اطالعات مربوط به هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 است: یرز هایسامانه یرز یو دارا گیردیاستفاده قرار م

 بندر یتامن تیریمد سامانه یرز -

 یو آتش نشان یمنیا سامانه زیر -

 یبندر یاتعمل یمنیا یریتمد سامانه زیر -

 یسوانح و حوادث بندر یو بررس یریتمد سامانه زیر -

تأمین ر و اطالعات مربوط به امو هایتفعال یندها،فرا یریته منظور مدب سامانه یرز ینا: بندر يتامن تیریمد سامانه یرز

ط به گارد و مربو یانتظامهای اصلی این زیر سامانه عبارتند از: مدیریت امور گیرد. قابلیتامنیت بندر مورد استفاده قرار می

 یتی؛امن به حوادث یدگیرس یتی؛امن یعوقانظارت بر اسلحه و مهمات؛ ثبت  ی؛و سازماندهای حوزه انتظام یزیحراست؛ برنامه ر

و  افراد ممنوع الورود به بندر؛ کنترل ورود یریتبندر؛ مد انیتورینگم یكی؛های الكترون سامانه یقاز طر یرامونیحفاظت پ

 غیر تجاری کاال /ینکنترل ورود و خروج مراجع و خروج؛

ه امور ایمنی بو اطالعات مربوط  هایتفعال یندها،فرا ریتیبه منظور مد سامانه یرز ینا: يو آتش نشان یمنيا سامانه زیر

و آتش  یمنیا یاتعمل های اصلی این زیر سامانه عبارتند از: مدیریتگیرد. قابلیتو آتش نشانی بنادر، مورد استفاده قرار می

دور در بندر؛ ص یقحر اطفاء یزاتآماده به کاری تجه در بندر؛ نظارت بر یقاطفاء حر یزاتنصب تجه مدیریت بندر؛ ینشان

در  یقرح یتوضع یتورینگمان یق؛حر ادر اسكله؛ مقابله ب یمانند جوشكاری کشت یاتیجهت انجام عمل یمنیمجوزهای ا

 .یقامداد و نجات و اطفا حرو مدیریت  یق؛جهت مقابله با حر یمحوطه بندر؛ هماهنگ

ات مربوط و اطالع هایتفعال یندها،فرا یریتور مدبه منظ سامانه یرز ینا: يبندر ياتعمل یمنيا یریتمد سامانه زیر

 یتظارت بر رعانهای اصلی این زیر سامانه عبارتند از: گیرد. قابلیتامور تأمین ایمنی عملیات بندری، مورد استفاده قرار می به

 یریتمد ی؛ندرب یاتعمل گیتوریندر بندر؛ مان یمنیعالئم هشدار دهنده امدیریت وضعیت در بندر؛  هایونکنوانس یمنیالزامات ا

 یمنیا نامهی)موسسه صادر کننده گواه ینظارت بر عملكرد موسسه رده بندو  ییشناسا ینرها؛/ کانتیبندر یزاتتجه یمنیا

 و ینرها؛/ کانتیبندر یزاتاز تجه یمنیا یبازرس ینرها؛/ کانتیبندر یزاتتجه یمنیا ینامهگواه یید(؛ تأیبندر یزاتتجه یبرا

 .یبندر یزاتتجه یراهبر مهیناگواه ییدتأ

و  هاتیفعال یندها،فرا یریتبه منظور مد سامانه یرز ینا: يسوانح و حوادث بندر يو بررس یریتمد سامانه زیر

رسامانه های اصلی این زیگیرد. قابلیت، مورد استفاده قرار مییسوانح و حوادث بندرامور مدیریت و بررسی اطالعات مربوط به 

یت ثبت اطالعات سوانح و حوادث بندری؛ مدیریت رسیدگی به سوانح و حوادث بندری؛ مدیریت امداد رسانی عبارتند از: مدیر

مدیریت تحلیل و بررسی  و ...(؛ یقانون شكی)اورژانس، پزهای درگیر در حادثه در حوادث بندری؛ مدیریت ارتباط با ارگان

 ادث بندری.سوانح و حوادث بندری؛ و مدیریت ثبت علل وقوع سوانح و حو

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P5.3.6 بندر یمنیا یتامن ینتأم 
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 بندر يتو امن یمنيا یریتمد سامانه

P5.3.7 یبندر یاتبندر و عمل یمنیا ینتأم 

P5.3.8 یث بندردسوانح و حوا یریتمد 

P5.3.9 یدث بندراسوانح و حو یلو تحل یبررس 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 سامانه یرز
 یتامن ریتیمد

 بندر

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.6D1 - بندر یتیامن یتاطالعات وضع 

P5.3.6D2 - بندر یتیمسائل امن اطالعات 

P5.3.6D3 - بندر یتامن ینتأم یاقدامات صورت گرفته در راستا اطالعات 

 
 

 یمنیسامانه ا یرز
 یو آتش نشان

 

 خروجی عنوان گروه داده کد گروه داده

P5.3.7D5 - بندر یقو اطفاء حر یآتش نشان یزاتتجه یتاطالعات وضع 

P5.3.7D6 - انجام شده یقاقدامات امداد و نجات و اطفا حر اطالعات 

 
 

سامانه  یرز
 یمنیا یریتمد
 یبندر یاتعمل

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.7D1 - بندر یمنیا یتاطالعات وضع 

P5.3.7D2 - یربند یاتعمل یمنیا ینتأم یاقدامات صورت گرفته در راستا اطالعات 

P5.3.7D3 - خطرناک یکاال یرشنحوه پذ اطالعات 

P5.3.7D4 - یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهگواه اطالعات 

 
 

سامانه  یرز
 یو بررس یریتمد

سوانح و حوادث 
 یبندر

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.8D1 - یاطالعات سوانح بندر 

P5.3.8D2 - یاطالعات حوادث بندر 

P5.3.8D3 
ح و به سوان یدگیو رس یریتاطالعات اقدامات صورت گرفته به منظور مد -

 یحوادث بندر

P5.3.9D1 - یو علل وقوع سوانح و حوادث بندر یبررس یجاطالعات نتا 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده هزیر سامان
 یریتمد سامانه یرز

 بندر یتامن
  

 و یمنیسامانه ا یرز
 یآتش نشان

 بندر هایییدارا یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه آالت بندر ینو ماش یزاتاطالعات تجه -
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 بندر يتو امن یمنيا یریتمد سامانه

 یریتسامانه مد یرز
 یاتعمل یمنیا

 یبندر
 بندر هایییدارا یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه آالت بندر ینو ماش یزاتت تجهاطالعا -

 یریتسامانه مد یرز
سوانح و  یو بررس

 یحوادث بندر
  

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ردنب یتینما تیعضو تاعالطا -
ردنب یتینما لئاسم تاعالطا -

ردنب تینما نیمأت یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
ردنب قیرح ءافطا و یناشن شتآ تازیهجت تیعضو تاعالطا -

هدش ماجنا قیرح افطا و تاجن و دادما تامادقا تاعالطا -
یردنب حناوس تاعالطا -
یردنب ثداوح تاعالطا -

یردنب ثداوح و حناوس هب یگدیسر و تیریدم روظنم هب هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
یردنب ثداوح و حناوس عوقو للع و یسررب جیاتن تاعالطا -

ردنب تينما و ينمیا تیریدم هناماس

ردنب تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يردنب تايلمع تیریدم عماج هناماس

 یربهار و ینمیا همانیهاوگ تاعالطا -
یردنب تازیهجت

 یالاک شریذپ هوحن تاعالطا -
کانرطخ

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
ردنب ياه يیاراد

ردنب تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 هاي بندرسامانه مدیریت نگهداري و تعميرات دارایي -2-2-2-9

 بندر هايیيدارا يراتتعمو  ينگهدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 بندر )شامل هایییدارا یراتو تعم ینگهدار امور و اطالعات مربوط به هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

آالت و رها؛ ابزادستگاه ی؛بندر یزاتآالت و تجه ینهای دریایی و بندری؛ ماشانبارها؛ تأسیسات و سازه ها؛یانهها؛ پااسكله

العات و اط هایتفعال یندها،سامانه همه فرا ینا .گیردی( مورد استفاده قرار میبندر أسیساتو ت هایرساختز یرقطعات؛ و سا

 یمهو ن یاساس یراتتعم ی؛اصالح یراتتعم ی؛اضطرار یراتتعم ی؛اتفاق یراتتعم یشگیرانه؛پ یراتو تعم یمربوط به نگهدار

 سامانه عبارتند از:  ینا یاصل هاییتقابل .دهدیو ... را پوشش م یاساس

 ،های دریایی و بندریتأسیسات و سازه ،انبارها ها،یانهپا ،هااسكلهها )هر کدام از داراییثبت اطالعات و مشخصات  -

 ی(بندر أسیساتو ت هایرساختز یرو سا ،ابزارآالت و قطعات ،هادستگاه ی،بندر یزاتآالت و تجه ینماش

 هاداراییسنامه ثبت کامل شنا -

و  یدبازد یانه،یشگوپ ی،اصالح ی،روزانه، اضطرار یشگیرانه،نت پ یكبه تفك یرو تعم ینگهدار هاییتفعال یفتعر -

 یبازرس

 یراتو تعم ینگهدار هایبرنامه یاجرا یزمانبند -

 یاضطراری و اصالح یراتشده و حكم کارهای تعم یزیصدور حكم کارهای برنامه ر -

 از روی آنها یاصالح یاو صدور حكم کار اضطراری  یراتمهای تعثبت درخواست -

 (یمانكارپ یاداخل سازمان  ی)واحدها یراتو تعم ینگهدار یهاثبت انجام دهنده برنامه -

 صورت گرفته یدهایو بازد هایبازرس یگزارشات و بازخوردها یج،ثبت نتا -

 انجام شده یراتتعم یگزارشات و بازخوردها یج،ثبت نتا -

 یلیر یفن یهخطوط راه آهن و ابن یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه یشپا -

 (نشده یزیبرنامه ر یانشده  ینیب یشپ یازموردن یراتشده )تعم ییشناسا یازموردن یراتثبت تعم -

 های بندرو تعمیرات همه دارایی یسوابق و اطالعات نگهدار یثبت و نگهدار -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 نوان فعالیتع کد فعالیت

P4.3.1 ساخت یمتول یهاساخته شده از سازمان یبندر هاییرساختز یلتحو 

P6.3.1 یبندر یساتو تأس هایرساختز یرو سا هایانهها، پابنادر، اسكله یرنگهداری و تعم 

P6.3.2 آالت بندر ینو ماش یزاتتجه یرنگهداری و تعم 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده دهکد گروه دا

P4.3.1D1 - اطالعات بنادر 

P4.3.1D2 - های بندراطالعات اسكله 

P4.3.1D3 - های بندریاطالعات پایانه 

P4.3.1D4 - اطالعات باراندازهای بندر 

P4.3.1D5 - اطالعات انبارهای بندر 
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 بندر هايیيدارا يراتتعمو  ينگهدار یریتمد سامانه

P4.3.1D6 - ها و تأسیسات بندراطالعات ساختمان 

P6.3.1D1 
ها مانساخت یرباندازها، انبارها و سا ها،یانهها، پابنادر، اسلكه یرو تعم یابق نگهداراطالعات سو -

 یبندر یساتو تأس

P6.3.1D2 
 باندازها، ها،یانهها، پابنادر، اســلكه یرو تعم ینشــده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه -

 نشده( یزیبرنامه ر یازموردن یراتتعم یها)پروژه یساتها و تأسانبارها و ساختمان

P6.3.1D3 
ــنامه اول - ــناس ــلكه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات ش  ها،یانهها، پابنادر، اس

 (یساتها و تأسباندازها، انبارها و ساختمان

P6.3.1D4 
ــلكه یرو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشــرفتاطالعات پ - ا و انباره ،هایانهها، پابنادر، اس
 یبندر یساتتأس یرسا

P6.3.1D5 
بنادر،  یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت -

 (یساتها و تأسباندازها، انبارها و ساختمان ها،یانهها، پااسلكه

P6.3.2D1 - آالت بندر ینو ماش یزاتاطالعات تجه 

P6.3.2D2 - آالت بندر ینو ماش یزاتتجه یرو تعم یسوابق نگهدار اطالعات 

P6.3.2D3 
ـــده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه - آالت بندر  ینو ماشـــ یزاتتجه یرو تعم ینش

 نشده( یزیبرنامه ر یازموردن یراتتعم یها)پروژه

P6.3.2D4 
آالت  ینو ماشــ یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شــناســنامه اول -
 بندر(

P6.3.2D5 - آالت بندر( ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشرفتاطالعات پ 

P6.3.2D6 
 یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دســـتور پرداختاطالعات دســـتور پرداخت -
 آالت بندر( ینو ماش یزاتتجه

 
 

هاي گروه داده

رودي به و

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
و تحویل داده ســاخته شــده  یایینقل دروحمل یربناهایاطالعات ز -
 به بهره بردارشده 
ــ یزاتاطالعات تجه - ــده و یآالت بندر ینو ماش آماده بهره  تأمین ش
 یبردار

 ر و دریانوردیهای سازمان بنادسامانه مدیریت پروژه

ارها انب ها،یانهها، پابنادر، اسلكه یرو تعم ینگهدار یهااطالعات پروژه -
 شده( یزی)برنامه ر یبندر یساتتأس یرو سا
مه - نا كه یرو تعم ینگهدار یاتیعمل یهااطالعات بر نادر، اســـل ها، ب
 شده( یزی)برنامه ر یبندر یساتتأس یرانبارها و سا ها،یانهپا
آالت بندر  ینو ماشــ یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاپروژه اطالعات -

 شده( یزی)برنامه ر
 ینو ماشـــ یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یاتیعمل یهااطالعات برنامه -

 شده( یزیآالت بندر )برنامه ر

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

و  ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )پرداختاطالعات پرداخت -
نادر، اســـلكه یرعمت پاب نهها،  ـــاختمان ها،یا بارها و س ندازها، ان ها و با
 (یساتتأس

 سامانه مدیریت حسابداری مالی
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و  ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )پرداختاطالعات پرداخت -
 آالت بندر( ینو ماش یزاتتجه یرتعم

 ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یاطالعات قراردادها )قراردادها -
 آالت بندر(

ها، بنادر، اســـلكه یرو تعم ینگهدار یاطالعات قراردادها )قراردادها -
 (یساتها و تأسباندازها، انبارها و ساختمان ها،یانهپا

 سامانه مدیریت قراردادها

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
ردنب ياه يیاراد

 ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یردنب تاسیسأت ریاس و اهرابنا ،اه هنایاپ
 و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( ردنب تالآ نیشام
 ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( یردنب تاسیسأت ریاس و اهرابنا
 تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( ردنب

ردنب تينما و ينمیا تیریدم هناماس

 و تازیهجت تاعالطا -
ردنب تالآ نیشام

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یردنب تاسیسأت ریاس و اهرابنا ،اه هنایاپ

 نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( ردنب تالآ

 اهرابنا ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یردنب تاسیسأت ریاس و

 ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب(

ردانب تاعالطا -
ردنب یاه هلكسا تاعالطا -
یردنب یاه هنایاپ تاعالطا -
ردنب یاهزادناراب تاعالطا -

ردنب یاهرابنا تاعالطا -
ردنب تاسیسأت و اه نامتخاس تاعالطا -

 و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -
یردنب تاسیسأت و اه نامتخاس ریاس

 ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -
 زایندروم تاریمعت یاه هژورپ( تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ

)هدشن یزیر همانرب
 ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ
 ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -

یردنب تاسیسأت ریاس و اهرابنا ،اه هنایاپ
 یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و

ردنب تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -
ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -

 نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -
)هدشن یزیر همانرب زایندروم تاریمعت یاه هژورپ( ردنب تالآ

 و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام

 نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -
)ردنب تالآ

 یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و

 لیوحت و هدش هتخاس ییایرد لقن و لمح یاهانبریز تاعالطا -
رادرب هرهب هب هدش هداد

 هدامآ و هدش نیمأت یردنب تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -
یرادرب هرهب

 ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یردنب تاسیسأت ریاس و اهرابنا

 ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یردنب تاسیسأت ریاس و اهرابنا ،اه هنایاپ

 تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( ردنب

 و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( ردنب تالآ نیشام

 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن

)تاسیسأت و اه نامتخاس
 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن
 و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

)ردنب تالآ نیشام
 ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا

 و ردانب نامزاس ياه هژورپ تیریدم هناماس
يدرونایرد

 هتخاس ییایرد لقن و لمح یاهانبریز تاعالطا -
رادرب هرهب هب هدش هداد لیوحت و هدش

 یردنب تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -
یرادرب هرهب هدامآ و هدش نیمأت

اهدادرارق تیریدم هناماس

 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن
 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن

)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت

 ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق

)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا
 هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت
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 ونقل دریایيو موسسات حملها سامانه مدیریت بازرسي و مميزي شركت -2-2-2-11

 ونقل دریایيها و موسسات حملشركت يزيو مم يبازرس یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ونقل ها و موسسات حملشرکت 2ها و اطالعات مربوط به امور بازرسی و ممیزیبه منظور مدیریت فرایندها، فعالیتاین سامانه 

 گیرد.(، مورد استفاده قرار میو ... یاییدر یترابر یکارگزار یکت هاشر ،یرانیکشت یهاشرکت یهاشرکتدریایی )مانند 

های ممیزی؛ مدیریت اجرای های ممیزی؛ زمانبندی انجام برنامههای اصلی این سامانه عبارتند از: تعریف حوزهقابلیت

یافت  و طبقه بندی نواقصها؛ ثبت های ممیزی؛ ثبت نتایج ممیزیهای ممیزی؛ تخصیص کارشناس و ممیز به برنامهبرنامه

 شده و ثبت برنامه رفع نواقص.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.3.14 یاییونقل درارائه خدمات حمل یمتق یشفاف ساز هاییاستالزامات و س ینظارت بر اجرا 

P4.3.16 یاییونقل درها و موسسات حملشرکت یزیو مم یبازرس 

 
 

هاي دادهگروه 

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.3.16D1 - های ممیزیزمانبندی انجام برنامه اطالعات 

P4.3.16D2 - های انجام شدهممیزی اطالعات 

P4.3.16D3 - ونقل دریاییها و موسسات حملممیزی شرکتنتایج بازرسی و  اطالعات 

P4.3.14D1 
خدمات  یمتق یساز شفاف هاییاستس یاجرا یرفته در راستااطالعات اقدامات صورت گ -
 یاییونقل درحمل

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
کت - عات شـــر مل یهااطال قل درح کت یاییون  یها)شـــر
 (یرانیکشت
 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -

ـــامانه  یکارگزار یهاشـــرکت یتمجوز فعال یدصـــدور و تمد س
 یاییدر-یترابر

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
2 Audit 
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 ونقل دریایيها و موسسات حملشركت يزيو مم يبازرس یریتمد سامانه

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 یاه همانرب ماجنا یدنبنامز تاعالطا -
یزیمم

هدش ماجنا یاه یزیمم تاعالطا -
 یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییایرد لقنو لمح تاسسوم و اه تکرش

 رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
 یزاس  فافش یاه تسایس یارجا یاتسار

ییایرد لقنو لمح تامدخ تمیق

 و اه تكرش يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يیایرد لقنو لمح تاسسوم

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص هناماس
يیایرد-يربارت يرازگراك ياه تكرش

 یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییایرد لقنو لمح تاسسوم و اه تکرش

 لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد
 یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ییایرد یربارت

 لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد
 یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ییایرد یربارت
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 1هاي سازمان بنادر و دریانورديمدیریت پروژه -2-2-2-11

 یانورديسازمان بنادر و در يهاپروژه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

مان بنادر ساز یهاپروژه یشکنترل و پا یریت،و اطالعات مربوط به امور مد هایتفعال یندها،فرا یتیرسامانه به منظور مد ینا

 ها،انهیها، پابنادر، اسكله یزتجه یهاپروژه؛ یاییونقل درحمل یها یرساختساخت و توسعه ز یپروژه هاو دریانوردی )مانند 

های روژه؛ پیاییونقل درناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاپروژه؛ ییهای بندری و دریاتأسیسات و زیرساخت یرانبارها و سا

و  یزاتهتج یرو تعم نگهداریهای ؛ پروژهیبندر یساتو تأس هایرساختز یرو سا هایانهها، پابنادر، اسكله یرنگهداری و تعم

 .گیردی، مورد استفاده قرار مو ...( آالت بندر ینماش

ها از روژهپ یاطالعات قراردادها یافتها؛ درپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول یفبارتند از: تعرسامانه ع ینا یاصل هایقابلیت

اطالعات مشاوران و  یریتها؛ مدپروژه هاییتفعال یو زمانبند هایتاطالعات فازها، فعال یریتقراردادها؛ مد یریتسامانه مد

 شده ییدتأ هاییتطرف قرارداد؛ ثبت صورت وضع هاییتضعاطالعات صورت و یریتمد ها؛ژهاز پرو یكهر  یمانكارانپ

ها؛ هقراردادها و پروژ یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتها؛ مدقراردادها و پروژه یشپا یریتطرف قرارداد؛ مد

اخص ش یالی،ر یشرفتپ یزیكی،ف یشرفتپ انندها )مارزش کسب شده  قراردادها و پروژه یهامحاسبه شاخص یریتو مد

CPI1 شاخص ،SPI9 .)و غیره 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P3.3.2 یاییونقل درحمل یها یرساختساخت و توسعه ز یو نظارت بر پروژه ها یریتمد 

P4.3.2 یاییو در یبندر هاییرساختز یرانبارها و سا ها،یانهها، پابنادر، اسكله یزتجه 

P7.3.1 یاییونقل درناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاپروژه یاجرا 
 

 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P3.3.2D1 - در دست ساخت یاییونقل درحمل یربناهایاطالعات ز 

P3.3.2D2 - بردارداده شده به بهره  یلساخته شده و تحو یایینقل دروحمل یربناهایاطالعات ز 

P3.3.2D3 - (یاییونقل درحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یهاقراردادها )پروژه یهاطالعات شناسنامه اول 

P3.3.2D4 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 (یاییونقل درحمل هاییرساختز

P3.3.2D5 - (یاییونقل درحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یهاها )پروژهمربوط به پروژه اطالعات مستندات 

P3.3.2D6 
 یهایرساختساخت و توسعه ز یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یاییونقل درحمل

P4.3.2D1 - یردارشده و آماده بهره ب ینتأم یآالت بندر ینو ماش یزاتاطالعات تجه 

P4.3.2D2 
 انبارها و ها،یانهها، پابنادر، اسكله یزتجه یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 های بندری و دریایی(تأسیسات و زیرساخت یرسا

                                                 
 ه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامان 2

1 Cost Performance Index (CPI) 

9 Schedule Performance Index (SPI) 
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 یانورديسازمان بنادر و در يهاپروژه یریتمد سامانه

P4.3.2D3 
بنادر،  یزتجه یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 های بندری و دریایی(تأسیسات و زیرساخت یرانبارها و سا ها،یانهها، پااسكله

P4.3.2D4 
 ریانبارها و سا ها،یانهها، پابنادر، اسكله یزتجه یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 های بندری و دریایی(تأسیسات و زیرساخت

P4.3.2D5 
 ها،انهیها، پابنادر، اسكله یزتجه یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااخصاطالعات گزارش عملكرد و ش -

 های بندری و دریایی(تأسیسات و زیرساخت یرانبارها و سا

P6.3.1D4 
 ساتیتأس یرانبارها و سا ها،یانهها، پابنادر، اسلكه یرو تعم ینگهدار یهاپروژه یشرفتاطالعات پ -
 (یاپروژه یرو تعم ی)نگهدار یبندر

P6.3.2D5 
 ریو تعم یآالت بندر )نگهدار ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاپروژه یشرفتاطالعات پ -

 (یاپروژه

P7.3.1D1 - کشور یاییونقل درشده و آماده ورود به ناوگان حمل ینوساز یا یداریخر یداطالعات ناوگان جد 

P7.3.1D2 - (ایییونقل درناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاها )پروژهوژهپر یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P7.3.1D3 
 یتوسعه و نوساز یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 (یاییونقل درناوگان حمل

P7.3.1D4 - (یاییونقل درن حملناوگا یتوسعه و نوساز یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P7.3.1D5 
ناوگان  یتوسعه و نوساز یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یاییونقل درحمل

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها هاها و پروژهطرح یهاطالعات پا -

 سامانه مدیریت قراردادها هااطالعات قراردادهای پروژه -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی های طرف قرارداد(های صورت وضعیتپرداخت) هااطالعات پرداخت -

 اطالعات گزارش عملكرد طرف قرارداد -
 اطالعات صورت وضعیت طرف قرارداد -
 هات مستندات مربوط به پروژهاطالعا -

 سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت

 هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -
نرم پروژمخزن  نظــام مــدیریــت  فزاری  بی ا ه و ارزیــا

 دهندگان خدماتارائه

 اطالعات بنادر -
 بندر یهااطالعات اسكله -
 یبندر هاییانهاطالعات پا -
 بندر یاطالعات باراندازها -
 بندر یاطالعات انبارها -
 بندر یساتها و تأساطالعات ساختمان -
 آالت بندر ینو ماش یزاتاطالعات تجه -

 بندر هایییدارا یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 2
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 1 مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(سامانه  -2-2-2-12

 نابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(دیریت مم سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 با سامانه مرتبط

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 -  ر اعتبارات نقدیگیرنده داطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 -  دقرارداد، طرف قرارداد و قراردااطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
منابع تأمین و  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 اعتبارات سالیانه و حسابداریافزاری نظام مدیریت منابع و مخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 ، مالیات و ...(اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 
 

 

  

                                                 
 رباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر د 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 1سامانه مدیریت حسابداري مالي سازمان بنادر و دریانوردي -2-2-2-13

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه
صدور و  ؛ثبت سند ؛پرداخت انجام فرآیند دریافت وو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی
 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 لیتعنوان فعا کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هاافتیدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - اطالعات شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی 

SP1.3D5 -  (...اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - تی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های نظارهای موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نه - نابع و فصـــول هزی به تفكیك م بارات   به تفكیك؛ اطالعات اعت
ستگاه اجرایی تفو ستگاه  به تفكیك؛ و گیرنده در اعتبارات نقدیی د د

 اجرایی طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد
 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

 حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -
افزاری نظــام مــدیریــت منــابع و اعتبــارات و مخزن نرم
 حسابداری

خت - عات دســـتور پردا ختاطال به  یهاها )دســـتور پردا مربوط 
ــلكه یرو تعم ینگهدار یقراردادها باندازها، انبارها  ها،یانهها، پابنادر، اس
 (یساتها و تأسو ساختمان

خت - عات دســـتور پردا ختاطال به  یهاها )دســـتور پردا مربوط 
 (آالت بندر ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یقراردادها

 بندر هایییدارا یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

 هاسامانه مدیریت پروژه هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

 

                                                 
 ی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریز 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 سامانه مدیریت امور حقوقي سازمان بنادر ودریانوردي -2-2-2-14

 انورديیسازمان بنادر ودر يامور حقوق یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ورد مسازمان بنادر و دریانوردی  یو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

 یتشكا یاست و دادخوا یمعبارتند از: تنظ شوندیم یریتسامانه مد ینکه توسط ا هایییتو فعال یندها. فراگیردیاستفاده قرار م

 یهادهو پرون یاطالعات دعاو یریتمد ی؛حقوق یهاپرونده یگیریپ یی؛در مراجع قضا ست( و ثبت دادخوایفریک ای ی)حقوق

 یمرتبط به دعاو یهاپرونده یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمع یه؛و احظار یهاطالعات اخطار یافتدر یریتمد ی؛حقوق

ام به احك یدگیرس ی؛حقوق یهاو پرونده یدعاو رهصادره دربا یطالعات ر ا یافتدر یریتو استناد در دادگاه؛  مد یهجهت ارا

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریصادره و پ

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.22P8. یامور حقوق یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 ه دادهعنوان گرو کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریهاطالعات  -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 انورديیسازمان بنادر ودر يامور حقوق یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 و ردانب نامزاس يقوقح روما تیریدم هناماس
يدرونایرد

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -
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 1سامانه مدیریت قراردادها -2-2-2-15

 قراردادها یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هاییت. قابلگیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م دهاینفرا یریتسامانه به منظور مد ینا
ناسنامه ش یلتكم عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  یافتدر از؛یموردن یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول یفقراردادها؛ تعر
اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

ي هافعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 دادهكننده گروه  یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 هااطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -
سازمان بنادر  یهاپروژه یریتسامانه مدها )سامانه مدیریت پروژه

 ودریانوردی(

  دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتمانه مدسا اطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پیمانكاران( -

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

و  ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شـــناســـنامه اول -
 (آالت بندر ینو ماش یزاتتجه یرتعم
و  ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شـــناســـنامه اول -
 ها وباندازها، انبارها و ســـاختمان ها،یانهها، پابنادر، اســـلكه یرتعم
 (یساتتأس

 بندر هایییدارا یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 قراردادها یریتمد سامانه

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب

اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

 نامزاس ياه هژورپ و اه حرط تیریدم هناماس
يدرونایردو ردانب

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
ردنب ياه يیاراد

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و

 ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت

)تاسیسأت

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت وسعه مدیریت و منابع انساني هاي حوزه تسامانه -2-2-2-16

 حسابداري مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهشناسنامه و اتوماسیون اداری( به و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات

های مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنامه سامانه« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»فصل اول بخش 

 ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده است.این بخش در کلیه دستگاه
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 

 

 

 

 

 ایونقل جادهو حملسوم: سازمان راهداری فصل 

 

 

 

 

 

 

  

۳۶۱



 

 

ه: 
ح
صف

2 
م(
سو
ل 
ص
)ف

 

 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 فصل سوم فهرست مطالب

 

 1 .............................................................................................................. یاجاده ونقلحمل و یراهدار سازمان: سوم فصل

 1 ............................................................................................................. گذار مهبرنا و انتقال یمعمار راه، نقشه -9-2

 7 ............................................................................................................................. شكاف لیتحل سیماتر -9-2-2

 22 .................................................................................................................................. هاپروژه شناسنامه -9-2-1

 91 ............................................................................................................................ هاپروژه یبند تیاولو -9-2-9

 97 ...........................................................................................................................................  گذار برنامه -9-2-0

 93 ....................................................................................................................... هاپروژه یزمانبند برنامه -9-2-1

 .0 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار -9-1

 .0 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یهاسامانه ارتباط -9-1-2

 11 ............................................................................................................ یاطالعات یهاسامانه شناسنامه -9-1-1
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ایونقل جادهفصل سوم: سازمان راهداری و حمل -3

ونقل و حمل یسازمان راهدارهای اطالعاتی در این فصل، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.، ارائه مییاجاده

 

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -3-1

، اختصاص یاونقل جادهو حمل یسازمان راهداراین قسمت به معرفی  نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول عالیتها و گروه فشناسایی پروژهعبارت است از  2دارد. تدوین نقشه راه

بندی آنها ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامالزم برای  1زمانی

و تعیین  وجود به وضعیت مطلوبهای کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت مدر قالب بسته

برای تحقق معماری مطلوب  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارمعماری مطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

شود. در این قسمت به محورهای زیر در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین موقت تعیین شده و

 شود:یپرداخته م

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ماتریس تحلیل شکاف -3-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت تحلیل شكاف مشخص میگیرد. وضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.یاونقل جادهو حمل یسازمان راهداربه 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 وان سيستمعن
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

امور  یریتسامانه مد
 و ها و موسسات حملشرکت
 یانقل جاده

 یریتمد یستمس زیر
ها و امور شرکت
نقل  و موسسات حمل

 یداخل یاجاده

    

پروژه بهبود سامانه  -
مدیریت اطالعات 

های حمل  شرکت
 و نقل

 

امور  یریتسامانه مد
 و ها و موسسات حملشرکت
 یانقل جاده

 یریتمد یستمس زیر
ها و امور شرکت
نقل  و موسسات حمل

 یالملل ینب یاجاده

    

پروژه بهبود سامانه  -
مدیریت اطالعات 

های حمل  شرکت
 و نقل

 

صدور برگ  یریتسامانه مد
 نقل و ناوگان حمل یتفعال
)صدور کارت  یاجاده
 وشمند(ه

-       

امور رانندگان  یریتسامانه مد
 یاونقل جادهبخش حمل

 یریتمد یستمس زیر
 آموزش رانندگان

     

پروژه مستندسازی و  -
بهبود فرایندهای 
 سامانه آموزش

 رانندگان

امور رانندگان  یریتسامانه مد
 یاونقل جادهبخش حمل

 یریتمد یستمس زیر
صدور کارت سالمت 

 رانندگان
     

پروژه مستندسازی و  -
بهبود فرایندهای 
سامانه کارت 

 سالمت

امور رانندگان  یریتسامانه مد
 یاونقل جادهبخش حمل

صدور  یستمس زیر
کارت هوشمند 

 رانندگان
    

سامانه پروژه بهبود  -
جامع کارت 

 هوشمند
 

سامانه صدور مجوز و 
 یفن ینهمراکز معا یریتمد

صدور  یستمس زیر
ه وانو پر یسمجوز تأس

     
پروژه مستندسازی و  -

بهبود فرایندهای 
 سامانه معاینه فنی
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 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 وان سيستمعن
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 هینمراکز معا یتفعال
 یفن

سامانه صدور مجوز و 
 یفن ینهمراکز معا یریتمد

 یریتمد یستمس زیر
 یفن ینهاطالعات معا
 ناوگان

     
پروژه مستندسازی و  -

بهبود فرایندهای 
 سامانه معاینه فنی

       یتسامانه صورت وضع

پروژه مستندسازی و  -
بهبود فرایندهای 
سامانه صورت 

 وضعیت

      سامانه بارنامه
پروژه بهبود سامانه  -

 بارنامه
 

      (CMRسامانه راهنامه )
پروژه بهبود سامانه  -

 (CMR)راهنامه 
 

صدور پروانه  یریتسامانه مد
 یعبور محموالت و بارها

 یكیتراف
     

ه سامانپروژه توسعه  -
دور ص یریتمد

پروانه عبور 
محموالت و 

 یكیتراف یبارها

 

صدور مجوز  یریتسامانه مد
با  یواردات یحمل کاال
 یناوگان خارج

      

سامانه  پروژه بهبود -
صدور مجوز حمل 

با  یواردات یکاال
 یناوگان خارج

 (درصد .2سامانه )

 و یتترانز یریتسامانه مد
 یاجاده یتردد از مرزها

      
 امانهسپروژه بهبود  -

 تردد از مرز

صدور مجوز  یریتسامانه مد
 هاراه یهحاش یساتتأس

-     

پروژه ایجاد سامانه  -
مدیریت صدور 
مجوز تأسیسات 

 هاحاشیه راه

 

ه ب یدگیرس یریتسامانه مد
 ینقل و تخلفات حمل

 ییشناسا یستمس زیر
 یونقلتخلفات حمل

    
پروژه بهبود سامانه  -

شناسایی تخلفات 
 ونقلیحمل

 

ه ب یدگیرس یریتسامانه مد
 ینقل و تخلفات حمل

 ییدگرس یستمس زیر
فات رانندگان و به تخل
 ها و موسساتشرکت

    
پروژه بهبود سامانه  -

 تخلفات
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 وان سيستمعن
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

و  ینگهدار یریتسامانه مد
 یفن یهجاده و ابن یراتتعم

     

سامانه پروژه بهبود  -
 یرو تعم ینگهدار
 فنی یهابنجاده و 

 )سامانه سمره(

 

و  ینگهدار یریتسامانه مد
 ینو ماش یزاتتجه یراتتعم

 یآالت راهدار
     

سامانه پروژه بهبود  -
 یرو تعم ینگهدار
 ینو ماش یزاتتجه

 یآالت راهدار

 

و  ینگهدار یریتسامانه مد
 و حمل یزاتتجه یراتتعم

 نقل هوشمند
     

پروژه بهبود سامانه  -
نگهداری و تعمیر 

 و حملتجهیزات 
 ندنقل هوشم

 

سازمان  یهسامانه شبكه پا
نقل  و و حمل یراهدار
 یاجاده

     

پروژه بهبود سامانه  -
شبكه پایه سازمان 

 و و حمل یراهدار
 یانقل جاده

 

 پروژه یریتسامانه مد
 و و حمل یسازمان راهدار
 یانقل جاده

     

پروژه بازنویسی  -
سامانه مدیریت 
پروژه سازمان 
راهداری و 

 اده ایونقل جحمل

 

سامانه مدیریت منابع و 
 اعتبارات سالیانه )بودجه(

ونقل و حمل یسازمان راهدار
 یاجاده

     

سامانه پروژه ایجاد  -
مدیریت منابع و 
اعتبارات سالیانه 

سازمان  )بودجه(
 و و حمل یراهدار
 یانقل جاده

 

 یحسابدار یریتسامانه مد
و  یسازمان راهدار یمال
 یاونقل جادهحمل

     

پروژه بازنویسی  -
سامانه حسابداری 

سازمان مالی 
 و و حمل یراهدار
 یانقل جاده

 

 حقوقی امور یریتسامانه مد
و حمل و  یسازمان راهدار
 ینقل جاده ا

     
سامانه پروژه بهبود  -

سازمان  دعاوی
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 وان سيستمعن
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

و حمل و  یراهدار
 ینقل جاده ا

ی قراردادها یریتسامانه مد
و حمل و  یسازمان راهدار

 یقل جاده ان
     

سامانه پروژه ایجاد  -
 قرارداد یریتمد

سازمان ی ها
و حمل و  یراهدار

 ینقل جاده ا

 

ونقل حمل یهاسامانه
 ITS -هوشمند

     

پروژه توسعه  -
 و های حملسامانه

 -نقل هوشمند
ITS 

پروژه تدوین برنامه  -
جامع توسعه 

 و های حملسامانه
 ITS -نقل هوشمند
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 هاژهشناسنامه پرو -3-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییات اجراانجام پروژه و الزام یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژهبرد کار، تعریف شدههای تفصیلی پیشهای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 است که موارد زیر حتما انجام شود:های سیستمی الزم سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 نجام شود.های این پروژه امستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود. -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 فت کند.دریا Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

ر زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه )سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که د

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

راری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقمی

ای بهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می

۳۷۱



 

 

ه: 
ح
صف

12 
م(
سو
ل 
ص
)ف

 

 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ونقلحمل يهااطالعات شركت یریتپروژه بهبود سامانه مد -3-1-2-1

 ونقلحمل يهااطالعات شركت یریتود سامانه مدپروژه بهب

 معرفي پروژه

ونقل ونقل، در سازمان راهداری و حملهای حملبهبود سامانه مدیریت اطالعات شرکت هدف از این پروژه

یت شناسنامه وضع در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی سامانه این که طوری بهای است جاده

 رد باید که اقداماتی .گیرد دربر را «یاونقل جادهها و موسسات حملامور شرکت یریتمد» سامانه مطلوب

 ها و تبادل اطالعاتی که باید به این سامانه افزوده شوند، عبارتند از:قابلیتو  گیرد صورت پروژه

 فرایندهای این سامانه مستندسازی شوند. 

 دفرایندهای این سامانه بازنگری و بهبود داده شون. 

 انجام شود. یكیارائه درخواست صدور مجور به صورت الكترون 

  هر شرکت، ایجاد شود. طرف قرارداد یهنقل یلهاطالعات مالكان وسقابلیت مدیریت 

 هر شرکت، ایجاد شود. اطالعات رانندگان طرف قرارداد قابلیت مدیریت 

 امداد یهاشرکت یته فعالو پروان یسو اطالعات مربوط به امور صدور مجوز تأس یندهافرا مدیریت 

 ، توسط سامانه پوشش داده شود.یاخودرو جاده

 یمراکز امداد رسان یتو پروانه فعال یسو اطالعات مربوط به امور صدور مجوز تأس یندهافرا مدیریت 

 ، توسط سامانه پوشش داده شود.برون شهری یهنقل یلوسا یفن

 ها و موسسات فعال در بخش شرکت یرجوز ساو اطالعات مربوط به امور صدور م یندهافرا مدیریت

 افزوده شود. ای،(ونقل جادههای حمل)مانند بازارگاه یشهر ینب یاونقل جادهحمل

  به صورت الكترونیكییالملل ینونقل بها و موسسات حملشرکت یسصدور مجوز تأسدرخواست ، 

 انجام شود.

 ده شود های سامانه افزو، به قابلیتیالملل یننقل بوحمل یهاشرکت یسآزمون تأس یبرگزار یریتمد

)یا اینكه برگزاری آزمون توسط سامانه دیگری پوشش داده شود و اطالعات مربوط به نتایج آزمون و 

 ها، منتقل شود(.پذیرفته شدگان به صورت سیستمی به سامانه مدیریت اطالعات شرکت

  یرونقل غها و موسسات حملشرکت»عات و اطال« تخلفات یبررس یجنتا»این سامانه باید اطالعات 

 دریافت کند.« به تخلفات یدگیرس یریتمد»را از سامانه « فعال شده

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - لزامات اجرایيا
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 رانندگان سامانه آموزش یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز -3-1-2-2

 رانندگان سامانه آموزش یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز

 معرفي پروژه

 سامانه آموزش رانندگان، است. یندهایو بهبود فرا یمستندساز ،پروژههدف از این 

نه آموزش مستندسازی شود. سپس هر کدام از این فرایندها در صورت در این پروژه، ابتدا باید فرایندهای ساما

لزوم بهبود داده شود و در انتها باید فرایندهای بهبود داده شده در این سامانه پیاده سازی شود. پیشنهاد 

 استفاده شود. BPMN 2.0شود برای مدلسازی و مستندسازی فرایندها از استانداردهای مطرح از جمله می

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل ي پروژهمتول

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 سامانه كارت سالمت یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز -3-1-2-3

 سامانه كارت سالمت دهايینو بهبود فرا يپروژه مستندساز

 معرفي پروژه

 ، است. کارت سالمتسامانه  یندهایو بهبود فرا یمستندساز ،پروژههدف از این 

مستندسازی شود. سپس هر کدام از این فرایندها  کارت سالمتدر این پروژه، ابتدا باید فرایندهای سامانه 

بهبود داده شده در این سامانه پیاده سازی شود.  در صورت لزوم بهبود داده شود و در انتها باید فرایندهای

 BPMN 2.0شود برای مدلسازی و مستندسازی فرایندها از استانداردهای مطرح از جمله پیشنهاد می

 استفاده شود.

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

  هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  ژهبرآورد هزینه پرو

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 پروژه بهبود سامانه جامع كارت هوشمند -3-1-2-4

 پروژه بهبود سامانه جامع كارت هوشمند

 معرفي پروژه

 و هایتقابل یسامانه تمام ینکه ا یبه طور، بهبود سامانه جامع کارت هوشمند است، هدف از این پروژه

 )یكی از زیر« صدور کارت هوشمند رانندگان یستمس یرز»شده در شناسنامه  یفعات تعرتبادل اطال

ها و تبادل قابلیت .یردرا دربر گ (،یاونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتمد سامانههای سیستم

 اطالعاتی که باید به این سامانه افزوده شوند، عبارتند از:

 یهارانندگان متخلف و کارت»و اطالعات « تخلفات یبررس یجنتا»اطالعات  باید این سامانه .2

 دریافت کند.« به تخلفات یدگیرس یریتمد»را از سامانه « هوشمند لغو شده

 .شوند یسامانه مستندساز ینا یندهایفرا .1

 .و بهبود داده شوند یسامانه بازنگر ینا یندهایفرا .9

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکارهدستگا

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يفن ینهسامانه معا یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز -3-1-2-5

 يفن ینهسامانه معا یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز

 معرفي پروژه

در این پروژه، ابتدا باید  سامانه معاینه فنی، است. یندهایو بهبود فرا یمستندساز ،روژهپهدف از این 

فرایندهای سامانه معاینه فنی مستندسازی شود. سپس هر کدام از این فرایندها در صورت لزوم بهبود داده 

ای مدلسازی شود برنهاد میشود و در انتها باید فرایندهای بهبود داده شده در این سامانه پیاده سازی شود. پیش

 استفاده شود. BPMN 2.0و مستندسازی فرایندها از استانداردهای مطرح از جمله 

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 يتسامانه صورت وضع یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز -3-1-2-6

 يتسامانه صورت وضع یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز

 معرفي پروژه

د در این پروژه، ابتدا بای سامانه صورت وضعیت، است. یندهایو بهبود فرا یمستندساز ،پروژههدف از این 

یت مستندسازی شود. سپس هر کدام از این فرایندها در صورت لزوم بهبود فرایندهای سامانه صورت وضع

د برای شوداده شود و در انتها باید فرایندهای بهبود داده شده در این سامانه پیاده سازی شود. پیشنهاد می

 استفاده شود. BPMN 2.0مدلسازی و مستندسازی فرایندها از استانداردهای مطرح از جمله 

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل همتولي پروژ

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 پروژه بهبود سامانه بارنامه -3-1-2-7

 بهبود سامانه بارنامهپروژه 

 معرفي پروژه

 و تبادل اطالعات هایتقابل یسامانه تمام ینکه ا ید سامانه بارنامه است، به طورپروژه بهبو ینهدف از ا

بارنامه را دربر گیرد. سامانه بارنامه همچنین باید تبادل  مطلوب سامانه یتشده در در شناسنامه وضع تعریف

 یینامات  تعو الز« ونقلاطالعات حمل یساز یكپارچه یریتمد»اطالعات تعیین شده در شناسنامه سامانه 

اقداماتی که باید در این  .پوشش دهدآن، را  یینامه اجرا یینشده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آ

 ها و تبادل اطالعاتی که باید به این سامانه افزوده شود، عبارتند از:پروژه صورت گیرد و قابلیت

 مه( و اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه این سامانه باید تأییدیه اسناد حمل )معرفی نامه و بارنا

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلمدیریت یكپارچه سازی اطالعات حمل»

  مدیریت یكپارچه سازی اطالعات»این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه 

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 ه سامانکاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  نیا

Reference Data Management .دریافت کند 

 سامانه از های مرجع موردنیاز )مانند کدینگ شهرها( را سامانه باید سایر داده یناReference 

Data Management .دریافت کند 

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 (یكاطالعات لجست یریتونقل )مداطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 (Reference Data Managementمرجع ) یهاداده یریتپروژه ایجاد سامانه مد هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 (CMRپروژه بهبود سامانه راهنامه ) -3-1-2-8

 (CMRراهنامه )بهبود سامانه پروژه 

 معرفي پروژه

و تبادل  هایتقابل یسامانه تمام ینکه ا یاست، به طور (CMRراهنامه )پروژه بهبود سامانه  ینهدف از ا

( را دربر گیرد. سامانه راهنامه CMRراهنامه ) مطلوب سامانه یتاسنامه وضعشده در در شن تعریف اطالعات

« ونقللاطالعات حم یساز یكپارچه یریتمد»تبادل اطالعات تعیین شده در شناسنامه سامانه  همچنین باید

ی قداماتپوشش دهد. اآن، را  یینامه اجرا یینشده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آ یینو الزامات تع

ها و تبادل اطالعاتی که باید به این سامانه افزوده شود، عبارتند که باید در این پروژه صورت گیرد و قابلیت

 از:

  این سامانه باید تأییدیه اسناد حمل )معرفی نامه و راهنامه( و اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه

 مانه جامع تجارت دریافت کند.، از سا«ونقلمدیریت یكپارچه سازی اطالعات حمل»

  مدیریت یكپارچه سازی اطالعات»این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه 

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 ه سامانکاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا

Reference Data Management .دریافت کند 

 سامانه از های مرجع موردنیاز )مانند کدینگ شهرها( را سامانه باید سایر داده یناReference 

Data Management .دریافت کند 

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  هزینه پروژه برآورد

 (یكاطالعات لجست یریتونقل )مداطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 (Reference Data Managementمرجع ) یهاداده یریتپروژه ایجاد سامانه مد هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يکيتراف يوانه عبور محموالت و بارهاصدور پر یریتپروژه توسعه سامانه مد -3-1-2-9

 يکيتراف يصدور پروانه عبور محموالت و بارها یریتپروژه توسعه سامانه مد

 معرفي پروژه

صدور پروانه عبور  یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه  ها وتمامی قابلیت است.« یكیتراف یمحموالت و بارها

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یكیتراف یصدور پروانه عبور محموالت و بارها یریتمد»

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازهپروژ

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 درصد( 11)سامانه  يبا ناوگان خارج يواردات يپروژه بهبود سامانه صدور مجوز حمل كاال -3-1-2-11

 درصد( 11)سامانه  يبا ناوگان خارج يواردات يپروژه بهبود سامانه صدور مجوز حمل كاال

 معرفي پروژه

، درصد( .2)سامانه  یبا ناوگان خارج یواردات یامانه صدور مجوز حمل کاالبهبود س ،پروژههدف از این 

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت

  را دربر گیرد.« یبا ناوگان خارج یواردات یصدور مجوز حمل کاال یریتمد»سامانه 

 ین پروژه انجام شود عبارتند از:اقداماتی که باید در ا

 فرایندهای سامانه باید مستندسازی شوند. -

 فرایندهای سامانه باید بازنگری و بهبود داده شود. -

درصد( را  .2وز مجی )با استفاده از ناوگان خارج یواردات یمجوز حمل کاالاین سامانه باید اطالعات  -

 ند.ک منتقلسامانه جامع تجارت  به، «ونقللمدیریت یكپارچه سازی اطالعات حم»با واسطه سامانه 

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 (یكاطالعات لجست یریتونقل )مداطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 پروژه بهبود سامانه تردد از مرز -3-1-2-11

 سامانه تردد از مرزبهبود پروژه 

 معرفي پروژه

 عاتو تبادل اطال هایتقابل یسامانه تمام ینکه ا یاست، به طور سامانه تردد از مرزپروژه بهبود  ینهدف از ا

بر را در «یاجاده یو تردد از مرزها یتترانز یریتمد» انهمطلوب سام یتشده در در شناسنامه وضع تعریف

 یساز چهیكپار یریتمد»تبادل اطالعات تعیین شده در شناسنامه سامانه  گیرد. این سامانه همچنین باید

ا آن، ر یینامه اجرا یینشده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آ یینو الزامات تع« ونقلاطالعات حمل

انه ها و تبادل اطالعاتی که باید به این ساماقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و قابلیت پوشش دهد.

 افزوده شود، عبارتند از:

 .اطالعات پروانه تردد باید به طور کامل در این سامانه تولید شود 

  ا و هشرکت»ت اطالعاو « کاال یاجاده یالملل یننقل بوهای حملشرکت»اطالعات این سامانه باید

ل ونقها و موسسات حملامور شرکت یریتسامانه مدرا از « یاالمللی جادهموسسات مسافربری بین

 ، دریافت کند.یاجاده

  صدور  یریتسامانه مدرا از « ایکارت هوشمند ناوگان حمل و نقل جاده»اطالعات این سامانه باید

 ، دریافت کند.یاونقل جادهناوگان حمل یتبرگ فعال

 امور رانندگان بخش  یریتسامانه مدرا از « کارت هوشمند رانندگان»اطالعات  این سامانه باید

 ، دریافت کند.یاونقل جادهحمل

  را از « صادر شده یاجاده یهاراهنامه»اطالعات این سامانه باید( سامانه راهنامهCMR) دریافت ،

 کند.

  یتسامانه صورت وضعرا از « صادر شده یاجاده هاییتصورت وضع»اطالعات این سامانه باید ،

 دریافت کند.

 و « ای از طریق دوربینثبت تصویر ناوگان به هنگام ورود و خروج از مرزهای جاده»های قابلیت

 باید به این سامانه اضافه شود.( OCR)با استفاده از مكانیزم « استخراج و ذخیره پالک ناوگان»

 ریتیسامانه مدرا از « یبا استفاده از ناوگان خارج یواردات یل کاالمجوز حم»اطالعات  این سامانه باید 

 ی، دریافت کند.با ناوگان خارج یواردات یصدور مجوز حمل کاال

  این سامانه باید تأییدیه اسناد حمل )معرفی نامه و پروانه تردد( و اطالعات قبوض انبار را با واسطه

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«نقلومدیریت یكپارچه سازی اطالعات حمل»سامانه 

  مدیریت یكپارچه سازی اطالعات»این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه 

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 ه سامانرا از کاال  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا

Reference Data Management .دریافت کند 

 سامانه از های مرجع موردنیاز )مانند کدینگ شهرها( را سامانه باید سایر داده یناReference 

Data Management .دریافت کند 

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 سامانه تردد از مرزبهبود پروژه 

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 (یكاطالعات لجست یریتونقل )مداطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 (Reference Data Managementمرجع ) یهاداده یریتپروژه ایجاد سامانه مد هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 هاراه يهحاش يساتصدور مجوز تأس تیریسامانه مد ایجادپروژه  -3-1-2-12

 هاراه يهحاش يساتصدور مجوز تأس یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

 ساتیصدور مجوز تأس یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« هاراه یهحاش

 یهحاش یساتصدور مجوز تأس یریتمد»در شناسنامه سامانه  ها و تبادل اطالعات تعریف شدهتمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« هاراه

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

ه ساخته شد هاییانهها و پاراهدارخانه»اطالعات باید  «هاراه یهحاش یساتصدور مجوز تأس یریتسامانه مد»

، «یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار پروژه یریتمدسامانه »را از « داده شده به بهره بردار یلو تحو

داده  باید بهبود« یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار پروژه یریتمدسامانه »دریافت کند. باتوجه به اینكه 

 صدور مجوز یریتسامانه مد»تواند به صورت دستی در شود، تا قبل از بهبود آن، اطالعات ذکر شده می

ریت یسامانه مد بازنویسیپروژه »، ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات باید در «هاراه یهحاش یساتتأس

 انجام شود.« راهداری و حمل و نقل جاده ای پروژه سازمان

 Web GISهای ذکر شده در شناسنامه سامانه این سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزم

انجام « Web GISهای ایجاد شده به سامانه پروژه اتصال سامانه»ایجاد این قابلیت باید در  دریافت کند.

 شود.
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يونقلتخلفات حمل یياپروژه بهبود سامانه شناس -3-1-2-13

 يونقلتخلفات حمل یيپروژه بهبود سامانه شناسا

 معرفي پروژه

. ای استونقل جادهونقل در سازمان راهداری و حملبهبود سامانه شناسایی تخلفات حمل هدف از این پروژه

 ها و تبادل اطالعاتی که باید به این سامانه افزوده شوند، عبارتند از:قابلیت

امه بارنامه و راهن یت،تخلفات ساعت کارکرد رانندگان، تخلفات در صدور صورت وضع ییشناسا .2

 سامانه افزوده شود. هاییتبه قابل به صورت کامل یدبا

 دریافت کند.« اضافه تناژ»را از سامانه « تخلفات اضافه تناژ»این سامانه باید اطالعات  .1

 تیافدر« ونقلحمل یهااطالعات شرکت ریتیمد»ها را از سامانه اطالعات شرکتباید سامانه  ینا .9

 کند.

و « یاجاده یرانندگان بار»، اطالعات «یاجاده یرانندگان مسافر»اطالعات  باید سامانه این .0

: یاونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتمدرا از سامانه « کارت هوشمند رانندگان»اطالعات 

 نه جامع کارت هوشمند( دریافت کند.)ساما صدور کارت هوشمند رانندگان یستمس یرز

 منتقل کند.« تخلفات»این سامانه باید اطالعات تخلفات شناسایی شده را به سامانه  .1

 فرایندهای سامانه مستندسازی شود. .1

 فرایندهای سامانه بهبود داده شود. .7

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 اجرا زمان الزم براي

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

ونقل حمل یاهشده توسط سامانه ییتخلفات شناسا»اطالعات باید « یونقلتخلفات حمل ییسامانه شناسا»

این قابلیت منوط به  افزودن کند. یافت(، درITSونقل هوشمند )حمل یها( را از سامانهITS –هوشمند 

ای مربوطه عملیاتی شده باشد، این  ITSای مربوطه است. در صورتی که سیستم  ITSهای ایجاد سیستم

 یهاامانهپروژه توسعه س»قابلیت باید در همین پروژه انجام شود. ولی در غیر این صورت این قابلیت باید در 

 انجام شود.« ITS -ونقل هوشمندحمل
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 سامانه تخلفات پروژه بهبود -3-1-2-14

 پروژه بهبود سامانه تخلفات

 معرفي پروژه

 العاتاط تبادل و هاقابلیت تمامی سامانه این که طوری به است تخلفات سامانه بهبود پروژه، این از هدف

)یكی از  اتها و موسسبه تخلفات رانندگان و شرکت یدگیرس یستمس یرز» سامانه شناسنامه در شده تعریف

 پروژه در ایدب که اقداماتی. گیرد دربر را «(یو نقل به تخلفات حمل یدگیرس یریتسامانه مدهای زیرسیستم

 از عبارتند شوند، افزوده سامانه این به باید که اطالعاتی تبادل و هاقابلیت و گیرد صورت

امانه سرا از « صورت گرفته و مستندات مربوط به تخلفاتتخلفات »اطالعات  باید این سامانه .2

 ، دریافت کند.یونقلتخلفات حمل ییساشنا

 فرایندهای سامانه مستندسازی شود. .1

 فرایندهای سامانه بهبود داده شود. .9

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یونقلتخلفات حمل ییاساپروژه بهبود سامانه شن هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 سمره()سامانه  فني نگهداري و تعمير جاده و ابنيهسامانه پروژه بهبود  -3-1-2-15

 )سامانه سمره( فني يهجاده و ابن يرو تعم يسامانه نگهدارپروژه بهبود 

 معرفي پروژه

در سازمان راهداری و  )سامانه سمره( فنی یهجاده و ابن یرو تعم یسامانه نگهداربهبود  هدف از این پروژه

ناسنامه ش در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی سامانه این که طوری به ای است،ونقل جادهحمل

 در باید هک اقداماتی. گیرد دربر را «یفن یهجاده و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتمد» سامانه وضعیت مطلوب

 ها و تبادل اطالعاتی که باید به این سامانه افزوده شوند، عبارتند از:قابلیت و گیرد تصور پروژه

ها ها راهسامانه به صورت کامل عملیاتی شود و فرایندها و اطالعات نگهداری و تعمیر کلیه قطعه .2

 ای را دربر گیرد.( و ابنیه فنی جادهو ... ییراه روستا ی،فرع ی،اصل یانی،اعم از شر)

 یندهای این سامانه مستندسازی شود.فرا .1

 فرایندهای سامانه بهبود داده شود. .9

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 7 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

افزودن تبادل اطالعات فوق الذکر، منوط به پیاده سازی سامانه ایجاد کننده اطالعات است، باتوجه به اینكه 

امانه س»های ایجاد کننده اطالعات، اطالعات مربوطه باید به طور مستقیم در تا قبل از پیاده سازی سامانه

 ، ثبت گردد.«)سامانه سمره(فنی  یهجاده و ابن یرو تعم ینگهدار

، توانایی ایجاد تبادل اطالعات و )سامانه سمره(فنی  یهابنجاده و  یرو تعم ینه نگهدارسامادر صورتی که 

های فوق الذکر را نداشته باشد، سامانه جدیدی به منظور مدیریت نگهداری و تعمیر قطعه راه و ابنیه قابلیت

 ای باید ایجاد شود.فنی جاده

 را داشته باشد و اطالعات یرو تعم ینگهدار یدادهاقرار یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل یدسامانه با ینا

 ریتی( را به سامانه مدیاجاده یفن یهها و ابنقطعه راه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهشناسنامه اول

 ( رایاجاده یفن یهها و ابنقطعه راه یرتعم و ینگهدار یقراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها )قراردادها

ود وج« قراردادها یریتسامانه مد»در حال حاضر  ینكهکند. باتوجه به ا یافتقراردادها در یریتاز سامانه مد

امانه س»در  یبه صورت دست تواندی، اطالعات ذکر شده م«قراردادها یریتسامانه مد» یجادندارد، تا قبل از ا

پروژه »در  یدتبادل اطالعات، با ینا ایجادثبت گردد. « )سامانه سمره( فنی یهابنجاده و  یرو تعم ینگهدار

 انجام شود. «یاو حمل و نقل جاده یسازمان راهدار یقراردادها یریتسامانه مد یجادا

 یدارنگه یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات  یدبا «)سامانه سمره( فنی یهابنجاده و  یرو تعم یسامانه نگهدار»

ه کند. باتوجه ب یافتدر« راهبردها یساز یسامانه جامع جار»را از  «یاجاده یفن یهها و ابنقطعه راه یرو تعم

 یسامانه جامع جار» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« راهبردها یساز یسامانه جامع جار»در حال حاضر  ینكها
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 )سامانه سمره( فني يهجاده و ابن يرو تعم يسامانه نگهدارپروژه بهبود 

ت العاتبادل اط یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر ا یبه صورت دست تواندیاطالعات ذکر شده م «هبردهارا یساز

ریزی راهبردی، های برنامهراهبردها )زیرسامانه یساز یپروژه ایجاد سامانه جامع جار»در  یدذکر شده، با

 انجام شود.« ریزی عملیاتی ساالنه(مدت، برنامهریزی میانبرنامه

ر یهای مربوط به قراردادهای نگهداری و تعمها )دستور پرداختپرداختاین سامانه باید قابلیت صدور دستور 

ه های مربوط بها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت»ی( را داشته باشد و اجاده یفن یهها و ابنقطعه راه

مدیریت حسابداری مالی منتقل  را به سامانه« ی(اجاده یفن یهها و ابنقطعه راهقراردادهای نگهداری و تعمیر 

 یفن یهها و ابنقطعه راهای نگهداری و تعمیر های قراردادهها )پرداختپرداخت»کند و باید اطالعات 

را از سامانه مدیریت حسابداری مالی دریافت کند. باتوجه به اینكه سامانه حسابداری مالی باید (« یاجاده

ر تواند به صورت مستقیم دبهبود داده شود، تا قبل از بهبود سامانه حسابداری مالی اطالعات ذکر شده می

 یمال یسامانه حسابدار بازنویسیپروژه »ایجاد این قابلیت و تبادل اطالعات باید در  ها ثبت گردد.سامانه

 انجام شود.« ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل

 Web GISهای ذکر شده در شناسنامه سامانه این سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزم

انجام « Web GISهای ایجاد شده به سامانه ژه اتصال سامانهپرو»ایجاد این قابلیت باید در  دریافت کند.

 شود.
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يآالت راهدار ينو ماش يزاتتجه يرو تعم يپروژه بهبود سامانه نگهدار -3-1-2-16

 يآالت راهدار ينو ماش يزاتتجه يرو تعم يپروژه بهبود سامانه نگهدار

 معرفي پروژه

 ینا که طوری به، است یآالت راهدار ینو ماش اتیزتجه یرو تعم یپروژه بهبود سامانه نگهدار ینهدف از ا

 یراتمو تع ینگهدار یریتمد» سامانه شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی سامانه

تبادل  و هایتقابل و گیرد صورت پروژه در باید که اقداماتی. گیرد دربر را «یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینه اب یدکه با یاطالعات

و  زاتیتجهسامانه به صورت کامل عملیاتی شود و فرایندها و اطالعات نگهداری و تعمیر کلیه  .2

 را دربر گیرد.ی آالت راهدار ینماش

 فرایندهای این سامانه مستندسازی شود. .1

 فرایندهای سامانه بهبود داده شود. .9

 یاونقل جادهلو حم یسازمان راهدار متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 7 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 را داشته باشد و اطالعات یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل یدسامانه با ینا

( را به سامانه یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یدادها )قراردادهاقرار یهشناسنامه اول

آالت  ینو ماش یزاتتجه یرتعم و ینگهدار یقراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها )قراردادها یریتمد

 یریتانه مدسام»در حال حاضر  ینكهکند. باتوجه به ا یافتقراردادها در یریت( را از سامانه مدیراهدار

به صورت  تواندی، اطالعات ذکر شده م«قراردادها یریتسامانه مد» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« قراردادها

 یریتسامانه مد یجادپروژه ا»در  یدتبادل اطالعات، با قابلیت و ینا ایجادثبت گردد.  این سامانهدر  یدست

 نجام شود.ا «یاو حمل و نقل جاده یسازمان راهدار یقراردادها

 فتیادر« هاراه یهحاش یساتصدور مجوز تأس یریتمد»را از سامانه « هاراهدارخانه»اطالعات  باید سامانه ینا

ا وجود ندارد، ت «هاراه یهحاش یساتصدور مجوز تأس یریتمد»سامانه باتوجه به اینكه در حال حاضر  کند.

 تواند به صورتاطالعات ذکر شده می «هاراه یهحاش یساتصدور مجوز تأس یریتمد»سامانه قبل از ایجاد 

دور ص یریتسامانه مد یجادپروژه ا»مستقیم در این سامانه ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات باید در 

 انجام شود.« هاراه یهحاش یساتمجوز تأس

را از  «ره بردارشده به به یلشده و تحو ینتأم یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه»اطالعات  باید این سامانه

دریافت کند. باتوجه به اینكه سامانه مدیریت « یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار پروژه یریتمد» سامانه

ه تواند به صورت مستقیم در این سامانپروژه باید بهبود داده شود، تا قبل از بهبود آن، اطالعات ذکر شده می
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يآالت راهدار ينو ماش يزاتتجه يرو تعم يپروژه بهبود سامانه نگهدار

بازنویسی سامانه مدیریت پروژه سازمان راهداری و پروژه »ر این تبادل اطالعات باید دثبت گردد. ایجاد 

 انجام شود.« حمل و نقل جاده ای

 را از «یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات  یدبااین سامانه 

 یسامانه جامع جار» در حال حاضر ینكهکند. باتوجه به ا یافتدر« راهبردها یساز یسامانه جامع جار»

اطالعات ذکر شده  «هبردهارا یساز یسامانه جامع جار» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« راهبردها یساز

یجاد پروژه ا»در  یدتبادل اطالعات ذکر شده، با یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر ا یبه صورت دست تواندیم

ی ریزمدت، برنامهریزی میانریزی راهبردی، برنامهامههای برنراهبردها )زیرسامانه یساز یسامانه جامع جار

 انجام شود.« عملیاتی ساالنه(

های مربوط به قراردادهای نگهداری و تعمیر ها )دستور پرداختپرداختاین سامانه باید قابلیت صدور دستور 

های مربوط پرداختها )دستور اطالعات دستور پرداخت»( را داشته باشد و یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه

مدیریت حسابداری مالی  را به سامانه(« یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجهبه قراردادهای نگهداری و تعمیر 

ت آال ینو ماش یزاتتجههای قراردادهای نگهداری و تعمیر ها )پرداختپرداخت»منتقل کند و باید اطالعات 

افت کند. باتوجه به اینكه سامانه حسابداری مالی باید را از سامانه مدیریت حسابداری مالی دری(« یراهدار

ر تواند به صورت مستقیم دبهبود داده شود، تا قبل از بهبود سامانه حسابداری مالی اطالعات ذکر شده می

 یمال یسامانه حسابدار بازنویسیپروژه »ها ثبت گردد. ایجاد این قابلیت و تبادل اطالعات باید در سامانه

 انجام شود.« ایونقل جادهاری و حملسازمان راهد

 Web GISهای ذکر شده در شناسنامه سامانه این سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزم

انجام « Web GISهای ایجاد شده به سامانه پروژه اتصال سامانه»ایجاد این قابلیت باید در  دریافت کند.

 شود.
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ونقل هوشمندحمل يزاتتجه يرو تعم يپروژه بهبود سامانه نگهدار -3-1-2-17

 ونقل هوشمندحمل يزاتتجه يرو تعم يپروژه بهبود سامانه نگهدار

 معرفي پروژه

 این که طوری به، استونقل هوشمند حمل یزاتتجه یرو تعم یپروژه بهبود سامانه نگهدار ینهدف از ا

 یراتمو تع ینگهدار یریتمد» سامانه شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی سامانه

بادل و ت هایتقابل و گیرد صورت پروژه در باید که اقداماتی. گیرد دربر را «و نقل هوشمندحمل  یزاتتجه

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یاطالعات

سازمان  یهه پاشبك» را از سامانه« یدر دست بهره بردار یهاقطعه راه»اطالعات این سامانه  .2

 دریافت کند.« یاونقل جادهو حمل یراهدار

 فرایندهای این سامانه مستندسازی شود. .1

 فرایندهای سامانه بهبود داده شود. .9

شد و را داشته با یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل یدسامانه با ینا .0

 (ونقل هوشمندحمل یزاتتجه یرو تعم یگهدارن یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شناسنامه اول

 یرتعم و ینگهدار یقراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها )قراردادها یریترا به سامانه مد

 کند. یافتقراردادها در یریت( را از سامانه مدونقل هوشمندحمل یزاتتجه

 ژهپرو یریتمد» از سامانه را« کشور یهانصب شده در جاده یزاتتجه»اطالعات  باید این سامانه .1

 دریافت کند« یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار

 «ونقل هوشمندحمل یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات  یدبااین سامانه  .1

 کند. یافتدر« راهبردها یساز یسامانه جامع جار»را از 

های مربوط به قراردادهای دستور پرداختها )پرداختاین سامانه باید قابلیت صدور دستور  .7

ها اطالعات دستور پرداخت»( را داشته باشد و ونقل هوشمندحمل یزاتتجهنگهداری و تعمیر 

را (« ونقل هوشمندحمل یزاتتجههای مربوط به قراردادهای نگهداری و تعمیر )دستور پرداخت

های ها )پرداختپرداخت»ت مدیریت حسابداری مالی منتقل کند و باید اطالعا به سامانه

را از سامانه مدیریت حسابداری (« ونقل هوشمندحمل یزاتتجهقراردادهای نگهداری و تعمیر 

 مالی دریافت کند.

 یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - نيازهاي پيش پروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ياونقل جادهو حمل يسازمان راهدار یهپروژه بهبود سامانه شبکه پا -3-1-2-18

 ياونقل جادهو حمل يسازمان راهدار یهپروژه بهبود سامانه شبکه پا

 معرفي پروژه

است، به طوری که این  یاادهونقل جو حمل یسازمان راهدار یهبهبود سامانه شبكه پا ،پروژههدف از این 

 ها و تبادل اطالعات تعریف شده در وضعیت مطلوب را پوشش دهد.سامانه تمامی قابلیت

 هایاختیرسز گیرییلتحو» یند است که فرا یندیسامانه فرا یكمطلوب  یتدر وضع یهسامانه شبكه پا

 یسسرو یدبا ینسامانه همچن ین. ادهدیرا پوشش م« ساخت یمتول یهاساخته شده از سازمان یاجاده

 کند. یافتدر Web GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان

 اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد، عبارتند از:

 .فرایندهای این سامانه مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه بهبود داده شود 

  سامانه این سامانه سرویس نقشه اطالعات مكانی را ازWeb GIS کند. یافتدر 

  ژهپرو یریتمدسامانه »را از « شده به بهره بردار یلتحو یهاراهقطعه »این سامانه باید اطالعات 

« ها(استان یونقل کشور/ ادارات کل راه و شهرسازحمل یربناهای)شرکت ساخت و توسعه ز

 دریافت کند.

  روژهپ یریتمدسامانه »را از  «شده به بهره بردار یلتحو یفن یهابن»این سامانه باید اطالعات 

« ها(استان یونقل کشور/ ادارات کل راه و شهرسازحمل یربناهای)شرکت ساخت و توسعه ز

 دریافت کند.

 یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
سامانهپ ستقرار  های سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده WEB GISهای مرکزی و محلی روژه ا

WEB GIS های تابعهموجود ستاد و دستگاه 

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ايونقل جادهسازمان راهداري و حمل روژهبازنویسي سامانه مدیریت پپروژه  -3-1-2-19

 ياونقل جادهو حمل يسازمان راهدار پروژه یریتنه مدساما یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

است، به طوری که  یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار پروژه یریتسامانه مد یسیبازنو ،پروژههدف از این 

هداری امدیریت پروژه سازمان ر»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه تمامی قابلیت

که  یو تبادل اطالعات هایتقابلرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « ایونقل جادهو حمل

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدبا

  دریافت کند.راهبردها یساز یسامانه جامع جاررا از « هاها و پروژهطرح یهپا»اطالعات این سامانه باید ، 

 های تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb GIS 

 دریافت کند.

 ها، راهدارخانه احداث»و « یاونقل جادهو شبكه حمل هایرساختتجهیز ز»های مربوط به همه پروژه

و « یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه ینها و تأمراهدارخانه تجهیز»و « و ...  یو مرز یبار یهاپایانه

 ییمنا ارتقاء»و « کشور یهادر جاده یمنیعالئم ا نصب»و « و رفع نقاط و مقاطع پر حادثه شناسایی»

 ، باید در این سامانه مدیریت و کنترل شود.«کشور یهاشبكه جاده

 «ساخته  هاییانها و پاهراهدارخانه»اطالعات باید  «هاراه یهحاش یساتصدور مجوز تأس یریتسامانه مد

، «یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار پروژه یریتمدسامانه »را از « داده شده به بهره بردار یلشده و تحو

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادادریافت کند. 

 آالت  ینو ماش یزاتتجه»اطالعات  یدبای آالت راهدار ینو ماش یزاتتجه یرو تعم یسامانه نگهدار

ل ونقو حمل یسازمان راهدار پروژه یریتمد»را از سامانه « شده به بهره بردار یلشده و تحو ینتأم یراهدار

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادکند. ا یافتدر «یاجاده

 هاانسازم پروژه مدیریت هایسامانه بهبود ای ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود سایر موارد 

از گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت  19 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و

 .است شده ذکر ،(منابع

 یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 رد هزینه پروژهبرآو
 روژهپ) «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (از گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع 19 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 روژهپ) «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بودبه یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (از گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع 19 شماره

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 و يسامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( سازمان راهدار یجادپروژه ا -3-1-2-21

 ياونقل جادهحمل

 سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه  یجادپروژه ا

 ياونقل جادهو حمل ي)بودجه( سازمان راهدار

 معرفي پروژه

انه مدیریت منابع و اعتبارات سالی»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« یاقل جادهونو حمل ی)بودجه( سازمان راهدار

ودجه( مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )ب»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 ، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.«یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - کارهاي همدستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب)نقدی  سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (ابعمن مدیریت

 هاي پيش نيازپروژه
( ودجهب)نقدی  سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - هاي هم نيازپروژه

 - لزامات اجرایيا
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ياونقل جادهو حمل يسازمان راهدار يمال حسابداري سامانه بازنویسيپروژه  -3-1-2-21

 ياونقل جادهو حمل يسازمان راهدار يمال يسامانه حسابدار یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

ست به طوری ا یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار یمال یسامانه حسابدار یسیبازنو ،پروژههدف از این 

ی مالی مدیریت حسابدار»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه که این سامانه تمامی قابلیت

 هاتیقابلرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار

 وند، عبارتند از:سامانه افزوده ش ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات

 «ها )دستور صدور دستور پرداخت یتقابل یدبا «)سامانه سمره( فنی یهابنجاده و  یرو تعم یسامانه نگهدار

( را داشته باشد و یاجاده یفن یهها و ابنقطعه راه یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاپرداخت

ها قطعه راه یرو تعم ینگهدار یط به قراردادهامربو یهاها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت»

ها تپرداخ»اطالعات  یدمنتقل کند و با یمال یحسابدار یریترا به سامانه مد(« یاجاده یفن یهو ابن

 یریترا از سامانه مد(« یاجاده یفن یهها و ابنقطعه راه یرو تعم ینگهدار یقراردادها یها)پرداخت

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجاداکند.  یافتدر یمال یحسابدار

 دستور ها )باید قابلیت صدور دستور پرداخت یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه یرو تعم یسامانه نگهدار

ی( را داشته باشد آالت راهدار ینو ماش یزاتتجههای مربوط به قراردادهای نگهداری و تعمیر پرداخت

 یزاتتجههای مربوط به قراردادهای نگهداری و تعمیر ها )دستور پرداختپرداخت اطالعات دستور»و 

ها تپرداخ»را به سامانه مدیریت حسابداری مالی منتقل کند و باید اطالعات « ی(آالت راهدار ینو ماش

 را از سامانه مدیریت« ی(آالت راهدار ینو ماش یزاتتجههای قراردادهای نگهداری و تعمیر )پرداخت

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجاداحسابداری مالی دریافت کند. 

 الیم حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود سایر موارد 

 ریزی برنامه اونتمع گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر (منابع مدیریت و

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه «بعهتا

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه عاونتم گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يو حمل و نقل جاده ا يسازمان راهدار دعاويپروژه بهبود سامانه  -3-1-2-22

 يو حمل و نقل جاده ا يسازمان راهدار يپروژه بهبود سامانه دعاو

 معرفي پروژه

ی است، به طوری که این و حمل و نقل جاده ا یدارسازمان راه یبهبود سامانه دعاو ،پروژههدف از این 

ازمان سمدیریت امور حقوقی »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه سامانه تمامی قابلیت

بادل و ت هایتقابلرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « یاونقل جادهو حمل یراهدار

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا دیکه با یاطالعات

 .فرایندهای این سامانه مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه بهبود داده شود 

 کند یافتقراردادها، در یریتاطالعات قراردادها را از سامانه مد یدسامانه با ینا یدبا 

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یاو حمل و نقل جاده یسازمان راهدار یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يو حمل و نقل جاده ا يسازمان راهدار يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا -3-1-2-23

 ياو حمل و نقل جاده يسازمان راهدار يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

سازمان  یقراردادها یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« یو حمل و نقل جاده ا یراهدار

 یسازمان راهدار یقراردادها یریتمد»ر شناسنامه سامانه ها و تبادل اطالعات تعریف شده دتمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.، «یو حمل و نقل جاده ا

 یقراردادها هیشناسنامه اول یفتعر یتقابل یدبا «)سامانه سمره( فنی یهجاده و ابن یرو تعم یسامانه نگهدار»

عه قط یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاسنامه اولرا داشته باشد و اطالعات شن یرو تعم ینگهدار

 یقراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها )قراردادها یریت( را به سامانه مدیاجاده یفن یهها و ابنراه

 نیا یجادکند. ا یافتقراردادها در یریت( را از سامانه مدیاجاده یفن یهها و ابنقطعه راه یرتعم و ینگهدار

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن

 یراردادهاق یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل یدبا یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه یرو تعم یسامانه نگهدار

 یزاتهتج یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهرا داشته باشد و اطالعات شناسنامه اول یرو تعم ینگهدار

 یقراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها )قراردادها یریت( را به سامانه مدیت راهدارآال ینو ماش

 نیا یجادکند. ا یافتقراردادها در یریت( را از سامانه مدیآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه یرتعم و ینگهدار

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن

 و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود سایر موارد

 ،(منابع یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 18)پروژه شماره  «تابعه هایشرکت

 .است شده ذکر

 ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 الزم براي اجرازمان 

 برآورد هزینه پروژه
ژه )پرو «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 منابع( یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 18شماره 

 هاي پيش نيازپروژه
ژه )پرو «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 منابع( یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 18شماره 

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ITS -ونقل هوشمندحمل يهابرنامه جامع توسعه سامانه ینپروژه تدو -3-1-2-24

 ITS -ونقل هوشمندحمل يهابرنامه جامع توسعه سامانه ینتدوپروژه 

 معرفي پروژه

ونقل هوشمند )برون شهری و های حملتدوین برنامه جامع توسعه و پیاده سازی سامانه هدف از این پروژه

)برون  ITSهای نهها و برنامه زمانبندی پیاده سازی ساماها، الزامات، مكانیزمدرون شهری( و تعیین سیاست

 شهری و درون شهری( در کشور است. 

 گیری صورت گیرد:در این پروژه محورهای زیر باید تعیین شود و درباره آنها تصمیم

 ونقل هوشمند )درون شهری و برون شهری(های حملتدوین معماری تفصیلی هر کدام از سامانه .2

 ونقل هوشمندهای حملههای سامانهای سامانهتعیین متولیان هر کدام از بخش .1

های فرابخشی و بین دستگاهی )مانند ایجاد یك دفتر ایجاد مكانیزمی به منظور تنظیم هماهنگی .9

 های ایجاد این دفتر(اقدام مشترک و تدوین آیین نامه

 ونقل هوشمندهای حملهای پیاده سازی هر کدام از سامانهتعیین مكانیزم .0

 ونقل هوشمند در کشورهای حملپیاده سازی سامانه و نقشه راه تدوین برنامه زمانبندی .1

 ITSهای های هر کدام از ذینفعان در توسعه سامانهتعیین حدود اختیارات و مسئولیت .1

 ایجاد مكانیزمی برای پایش عملكرد متولیان و ذینفعان درگیر .7

ونقل حمل یهامانهسا»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه الزم به ذکر است که تمامی قابلیت

 باید در تدوین برنامه جامع، لحاظ شود.« ITS -هوشمند

 یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 یكو بهبود عملكرد لجست یقل چند وجهونتوسعه حمل یلیبرنامه تفص ینتدو هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

(، ITSونقل هوشمند )های حملتدوین برنامه جامع توسعه سامانهپروژه و  ینا یجبه نتا یابیبه منظور دست

ای تشكیل شود و درباره چگونگی انجام ونقل جادهالزم است کارگروهی زیرنظر سازمان راهداری و حمل

 گیری کند.درباره هر کدام از محورهای فوق الذکر تصمیماین پروژه و همچنین 

نتایج و تصمیمات این کارگروه باید به تأیید دبیرخانه و شورای راهبری معماری سازمانی وزارت راه و 

شهرسازی رسیده و پس از آن اجرایی شود. همچنین تغییرات ایجاد شده در معماری پیشنهاد شده برای 

 اطالع رسانی شود. شمند، باید به دبیرخانه شورای راهبری معماری سازمانیونقل هوهای حملسامانه
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ITS -ونقل هوشمندحمل يهاپروژه توسعه سامانه -3-1-2-25

 ITS -ونقل هوشمندحمل يهاتوسعه سامانهپروژه 

 معرفي پروژه

مع تدوین شده ( است. در این پروژه برنامه جاITSونقل هوشمند )های حملتوسعه سامانه هدف از این پروژه

 شود.ونقل هوشمند، اجرایی میهای حملبه منظور توسعه سامانه

تیارات و ها و اخبه عبارت دیگر در این پروژه باتوجه به معماری تفصیلی، برنامه زمانبندی، حدود مسئولیت

ت مدیریونقل هوشمند اجرایی و های حملهای اجرایی تعیین شده در برنامه جامع، توسعه سامانهمكانیزم

 شود.می

 یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 زمان الزم براي اجرا
وسعه برنامه جامع ت ینپروژه تدوماه )برنامه زمانبندی دقیق انجام این پروژه در پروژه پیش نیاز، یعنی  10
 ، تعیین خواهد شد(ITS -ونقل هوشمندحمل یهاسامانه

 در پروژه پیش نیاز مشخص خواهد شد. رد هزینه پروژهبرآو

 ITS -ونقل هوشمندحمل یهابرنامه جامع توسعه سامانه ینپروژه تدو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيمرتبط با سامانههاي پروژه -3-1-2-26

 یت حسابداري مالي(مدیر

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیمرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/ ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثره سالیانه )حدتعریف و در برنام

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 هااولویت بندی پروژه -3-1-3

، یاقل جادهونو حمل یسازمان راهدارها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

ها اهمیت بندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتانجام شود. شناسنامه این پروژه

قدم و تمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولوبه سزایی دارد. 

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه یتأخر فن

های ارائه شده است. در این جدول فقط پروژه، یاونقل جادهو حمل یسازمان راهداری هادر جدول زیر ترتیب اولویت پروژه

ها ها و شرکتکه در همه سازمان ییهاپروژه. ترتیب اولویت آورده شده است، یاونقل جادهو حمل یسازمان راهداراختصاصی 

 Webاتصال  ها،یتموجود ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،حسابدار یریتپروژه، مد یریتمطرح هستند )مانند مد

GISارائه شده استنقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، ها و ...( در به سامانه. 

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

2 
 هاراه یهحاش یساتصدور مجوز تأس یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 )سامانه سمره( فنی یهابنجاده و  یرو تعم یپروژه بهبود سامانه نگهدار -

 ITS -ونقل هوشمندحمل یهابرنامه جامع توسعه سامانه ینپروژه تدو -

 یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه یرو تعم یپروژه بهبود سامانه نگهدار - 1

 ITS -ونقل هوشمندحمل یهاپروژه توسعه سامانه - 9

0 
 پروژه بهبود سامانه بارنامه -

 (CMRپروژه بهبود سامانه راهنامه ) -
 پروژه بهبود سامانه تردد از مرز -

 یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار یهپروژه بهبود سامانه شبكه پا - 1

1 
 ونقلحمل یهااطالعات شرکت یریتدپروژه بهبود سامانه م -

 یونقلتخلفات حمل ییپروژه بهبود سامانه شناسا -
 یو حمل و نقل جاده ا یسازمان راهدار یپروژه بهبود سامانه دعاو -

 یكیتراف یصدور پروانه عبور محموالت و بارها یریتپروژه توسعه سامانه مد - 7

 پروژه بهبود سامانه جامع کارت هوشمند - 8

 هبود سامانه تخلفاتپروژه ب - 3

 ونقل هوشمندحمل یزاتتجه یرو تعم یپروژه بهبود سامانه نگهدار - .2

22 
 درصد( .2)سامانه  یبا ناوگان خارج یواردات یپروژه بهبود سامانه صدور مجوز حمل کاال -

 یفن ینهسامانه معا یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز -

21 
 سامانه آموزش رانندگان یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز -

 سامانه کارت سالمت یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز -

 یتسامانه صورت وضع یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز -
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 برنامه گذار -3-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

، ارائه یاونقل جادهو حمل یسازمان راهداردو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

به نقشه راه و برنامه گذار معاونت  یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یشده است. الزم به ذکر است که برا

 .یدمراجعه کنمنابع،  یریتو مد یزیبرنامه ر

 عنوان پروژه ردیف
زمان مدت 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال(پروژه 

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز 2

  ماه هشتم ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یآمار اقالم یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
 داشبورد و محاسبه یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه
 آماری اقالم

  سیزدهمماه  ماه 21

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه

 WEB GISهای سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده
 های تابعهموجود ستاد و دستگاه

  دهمماه  ماه 1

 Webشده در سال اول به سامانه  یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7

GIS 
  پانزدهمماه  ماه 0

8 
سرویس محور به منظور  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 

های تحلیل داده و همچنین امكانات پیشرفته ارائه سرویس
WEB GIS 

  پانزدهمماه  ماه 21

3 
برداشت برای هر موجودیت مكانی و »پروژه تدوین دستورالعمل 

 0«های موجودسازی نقشهآماده
  پانزدهمماه  ماه 1

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها وزارت داده های برداشتپروژه

 باشدراه و شهرسازی می
  شروع از ماه بیستم -

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است. 9
 3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یمتول 0
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یه هااز پروژ
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 يال جادهونقو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 عنوان پروژه ردیف
زمان مدت 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال(پروژه 

22 
های پایه مورد نیاز که وزارت های پایه و دادهپروژه دریافت نقشه

 Webباشد و ذخیره آن در راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی

GIS 

  شروع از ماه بیستم -

21 
و  یپروژه سازمان راهدار یریته مدسامان یسیپروژه بازنو
 یونقل جاده احمل

  پانزدهمماه  ماه 1

29 
سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(  یجادپروژه ا

 یاو نقل جادهو حمل  یسازمان راهدار
  پانزدهمماه  ماه 1

20 
ل و حم یسازمان راهدار یمال یسامانه حسابدار یسیپروژه بازنو
 یادهو نقل جا

  پانزدهمماه  ماه 1

21 
و حمل  یسازمان راهدار یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 یو نقل جاده ا
  پانزدهمماه  ماه 1

  ماه اول ماه 21 هااهر یهحاش یساتصدور مجوز تأس یریتسامانه مد یجادپروژه ا 21

27 
مانه ا)س فنی یهجاده و ابن یرو تعم یپروژه بهبود سامانه نگهدار

 سمره(
  ماه اول ماه 7

28 
ونقل حمل یهابرنامه جامع توسعه سامانه ینپروژه تدو
 ITS -هوشمند

  ماه اول ماه 3

23 
ت آال ینو ماش یزاتتجه یرو تعم یپروژه بهبود سامانه نگهدار

 یراهدار
  ماه هشتم ماه 7

  ماه دهم ماه ITS 10 -ونقل هوشمندحمل یهاپروژه توسعه سامانه .1

  پانزدهمماه  ماه 1 پروژه بهبود سامانه بارنامه 12

  پانزدهمماه  ماه 1 (CMRپروژه بهبود سامانه راهنامه ) 11

  پانزدهمماه  ماه 3 پروژه بهبود سامانه تردد از مرز 19

10 
ونقل و حمل یسازمان راهدار یهپروژه بهبود سامانه شبكه پا

 یاجاده
  ماه هجدهم ماه 1

  ماه بیست و یكم ماه 0 ونقلحمل یهااطالعات شرکت یریتود سامانه مدپروژه بهب 11

  ماه بیست و یكم ماه 8 یونقلتخلفات حمل ییپروژه بهبود سامانه شناسا 11

17 
و حمل و نقل جاده  یسازمان راهدار یپروژه بهبود سامانه دعاو

 یا
  ماه بیست و یكم ماه 1

18 
پروانه عبور محموالت و صدور  یریتپروژه توسعه سامانه مد

 یكیتراف یبارها
  ماه بیست و سوم ماه 21

  ماه بیست و چهارم ماه 3 پروژه بهبود سامانه جامع کارت هوشمند 13

۳۹۹



ID Task  
Mode

عنوان پررژه ها مدت ��وع خاتمه

۱ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ٩۶/٠١/٠١
۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه بهبود سامانه مديريت اطالعات شركت هاي حمل ونقل emons  ۴ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠١/٠٢
۴ پروژه مستندسازي و بهبود فرايندهاي سامانه آموزش رانندگان emons  ٣ ٩٩/٠٣/٠١ ٩٩/٠۵/٢٩
۵ پروژه مستندسازي و بهبود فرايندهاي سامانه كارت سالمت emons  ٣ ٩٩/٠٣/٠١ ٩٩/٠۵/٢٩
۶ پروژه بهبود سامانه جامع كارت هوشمند emons  ٩ ٩٧/١٢/٠١ ٩٨/٠٨/٢۶
۷ پروژه مستندسازي و بهبود فرايندهاي سامانه معاينه فني emons  ۶ ٩٨/١١/٠١ ٩٩/٠۴/٢٩
۸ پروژه مستندسازي و بهبود فرايندهاي سامانه صورت وضعيت emons  ٣ ٩٩/٠٣/٠١ ٩٩/٠۵/٢٩
۹ پروژه بهبود سامانه بارنامه emons  ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۰ (CMR) پروژه بهبود سامانه راهنامه emons  ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۱۱ پروژه توسعه سامانه مديريت صدور پروانه عبور محموالت و بارهاي ترافيكي emons  ١٢ ٩٧/١١/٠١ ٩٨/١٠/٢۶

۱۲ پروژه بهبود سامانه صدور مجوز حمل كاالي وارداتي با ناوگان خارجي (سامانه 10 درصد) emons  ۶ ٩٨/١١/٠١ ٩٩/٠۴/٢٩

۱۳ پروژه بهبود سامانه تردد از مرز emons  ٩ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/١١/٢٧
۱۴ پروژه ايجاد سامانه مديريت صدور مجوز تأسيسات حاشيه راه ها emons  ١٢ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/١٢/٢۵
۱۵ پروژه بهبود سامانه شناسايي تخلفات حمل ونقلي emons  ٨ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠۴/٢٩
۱۶ پروژه بهبود سامانه تخلفات emons  ۴ ٩٨/٠۴/٢٩ ٩٨/٠٨/٢۶
۱۷ پروژه بهبود سامانه نگهداري و تعمير جاده و ابنيه (سامانه سمره) emons  ٧ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠٧/٢۵
۱۸ پروژه بهبود سامانه نگهداري و تعمير تجهيزات و ماشين آالت راهداري emons  ٧ ٩۶/٠٨/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۱۹ پروژه بهبود سامانه نگهداري و تعمير تجهيزات حمل ونقل هوشمند emons  ١٢ ٩٨/٠٨/٠١ ٩٩/٠٧/٢۶

۲۰ پروژه بهبود سامانه شبكه پايه سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي emons  ۵ ٩٧/٠۶/٠١ ٩٧/١٠/٣٠
۲۱ پروژه بهبود سامانه دعاوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي emons  ۶ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠٢/٣١
۲۲ ITS -پروژه تدوين برنامه جامع توسعه سامانه هاي حمل ونقل هوشمند emons  ٩ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠٩/٢۵

۲۳ ITS -پروژه توسعه سامانه هاي حمل ونقل هوشمند emons  ٢۴ ٩۶/٠٩/٢۵ ٩٨/٠٩/١۵
۲۴ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۲۵ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons  ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵

۲۶ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons  ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۲۷ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons  ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۲۸ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons  ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۲۹ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز تبادل اطالعات

خوشه حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر دستگاه اجرايي
emons  ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۳۰ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم آماري emons  ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۳۱ پروژه بازنويسي سامانه مديريت پروژه سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي emons  ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۳۲ پروژه ايجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) سازمان راهداري و حمل  و نقل
جاده اي

emons  ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۳۳ پروژه بازنويسي سامانه حسابداري مالي سازمان راهداري و حمل  و نقل جاده اي emons  ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۳۴ پروژه ايجاد سامانه مديريت قراردادهاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي emons  ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۳۵ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و ارائه مبدل داده 
سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاه هاي تابعه

emons  ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۳۶ Web GIS پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه emons  ۴ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠۶/٢٨

۳۷ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه سرويس هاي تحليل
WEB GIS داده و  همچنين امكانات پيشرفته

emons  ١٢ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٨/٠٢/٢٧

۳۸ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آماده سازي نقشه هاي
موجود»

emons  ۵ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٧/٢٧

۳۹ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و شهرسازي مي باشد emons  ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۴۰ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و شهرسازي متولي توليد
Web GIS آن نمي باشد و ذخيره آن در

emons  ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -3-2

منظور  ینشده است. بد یمعرف ،یال جادهونقو حمل یسازمان راهدار یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

شده است،  یمعرف یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلابتدا نمودار ارتباط سامانه

 شده است. هارائ ،یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار یاطالعات یهاسپس شناسنامه هر کدام از سامانه

 

 مطلوب یتای اطالعاتی در وضعهارتباط سامانه -3-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده  جدول زیر عالئم استفاده شده است.

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-9جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این اطالعاتی و زیر سیستم نده سامانهدهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 

 

 گروه داده
 

ده باشد. گروه داده تبادل شعاتی میهای اطالاین نماد بیانگر تبادل اطالعاتی بین سامانه
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
هد. دهای اطالعاتی نشان نمیباشد و تبادل اطالعات را بین سامانهدرخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشاین لینك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سامانه
 شود.متصل می

اطالعات مكانی 0
 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

فرایندی که نیازمند اطالعات مكانی باشد  هاست و بیانگر این موضوع است که هر سامان
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.ئه میرا به سامانه مبدا ارا سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و در ادامه این بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانه

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود مدیریت اطالعات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان می شود و سپساطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »عات بین دستگاهی از گیرد. برای تبادل اطالانجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS باشد. عالوه بر موارد ذکر شده، سایر از طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 باشد.ن معماری پیشنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر میاصولی که در تدوی

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

خیره ( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذGISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GISطریق فراخوانی سرویس نقشه از  فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی باشد، اطالعات مكانی آن صرفاً

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -3-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -3-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتاد شده، به منظور مدیریت ارتباطات بین سامانهدر معماری پیشنه

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:ها، متشكل از بخشنگی سرویساست. به منظور تحقق این معماری، میان افزار مدیریت و هماه

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامهای اطالعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانهبین سامانههای غیر مكانی مدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان

۴۰۳



 

 

ه: 
ح
صف

44 
م(
سو
ل 
ص
)ف

 

 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -3-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانهسامان مرتبط با مرجعبه منظور مدیریت اطالعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -3-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataهای کلیدی )قائل شویم. موجودیت تفاوت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص می «راه»عنوان مثال  شوند. بههای متفاوت نگهداری میمختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند دهنده موجودیتن( نشاReference Dataهای مرجع ). موجودیتشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

های مرجع موجودیتزیر سامانه مدیریت ها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میپذیرد. مقادیر این موجودیتورت میص

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -3-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا )خوشه حمل 29لی خوشه اند، متوخوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

ادل اطالعات نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مرکز تبگیرد. باتوجه به مصوبات الكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده قرار می

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است یپیام های الكترونیك یا تبادل یتبادل اطالعات به شیوه خدمات الكترونیك .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .دارد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  ونقل و شهرسازیحمل جموعه خوشهزیرم یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. که در باال، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.افزار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمسازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -3-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم : این زیر سامانه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانهداشبوردها هسامانزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف سامانه قرار میکند و در اختیار آن های اطالعاتی را ایجاد میسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

موردنیاز برای محاسبه اقالم  گیرد. این زیر سامانه اطالعاتهای عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قرار میداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهسازی مورد استفاده قرار میو مدل هااست که برای تحلیل داده

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 

۴۰۵



 

 

ه: 
ح
صف

46 
م(
سو
ل 
ص
)ف

 

 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -3-2-1-2

ه و شهرسازی ماهیت مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، های موجود در وزارت راباتوجه به اینكه بخش بزرگی از داده

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

3-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذاراشتراک ی،منظور گردآوربه  Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهای. همه فراباشدیداف آن ماه یناز مهمتر یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

3-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهو ارائه سرویس یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

ط به موجودیت را از طریق سامانه های یك موجودیت، اطالعات مكانی مربواست که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام ثبت اطالعات مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید دادهشایان ذکر است، ضرورت دارد 

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISائه سرویس نقشه توسط سامانه ها، ارباشد، بنابراین در معماری سامانههای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده های فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 نهاد شده است.باشد، پیشکه در حال حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا می GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2-9شكل 

 

 هایی از سناریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:مثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.می نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخابفرم مربوط به ثبت پیش

در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISط نقشه مورد نظر که توس .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در حالت درج است.

 زند.ر نقطه ابتدایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را میکارب .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 ی مكانیهامكانیزم ثبت و ویرایش داده -2مثال 

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

. درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و . .  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده ثبتقرار گرفته است به کاربر « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

ه تأیید کند و دکمدر یك جدول مشخص می کاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد را به صورت کیلومتر از ابتدای طرح .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینخواهد قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میبر میکار .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

امتر ورودی الیه مربوط به فراخوانی و در پار WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.می کاربر بر روی قطعات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك .1

 شود.نمایش داده می توسط سامانه مدیریت پروژهفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 نقشه ببیند. در صد را با رنگ سبز بر روی .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.سامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o دست ساخت های عمومی درهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوقرار گرفته است به کاربر نمایش داده می« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی اهد، کاربر نقشه پروژهخومدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانوژهالیه مربوط به پر 
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o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 ودشمی

 

 باشد:از نظر منطقی دارای سه بخش اصلی می Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

رسازی متولی تولید آن مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شه -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

نقشه فراخوانی  ها، این اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویسدستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localشوند یا یك بار فراخوانی شده و در می

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه های تابعه وزارت راه و شهرسازی نصب میها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از سازی استانو شهر

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

های فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارند ولی ها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

باشد و امكان استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به متولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهبه صورت سرویس از طریق سامانه 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتدیریت امكانات ویرایشی و دریافت دستهم -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

رفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیار مدیریت امكانات پیش -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

3-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و د و سازماندر هر دستگاه)ستا Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  های تابعه(شرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o دستگاه از های دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS  و استفاده مجدد از آن بدون فراخوانی دوباره ازCentral Web GIS این  )در

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده خصوص به توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISدر اختیار  که قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باشند، این اطالعات
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -3-2-2

و  یسازمان راهدارهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

 یوجخر یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعالهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، ، ارائه خوایاونقل جادهحمل

 باشد.ها، میو نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه سامانه
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ايونقل جادهها و موسسات حملسامانه مدیریت امور شركت -3-2-2-1

 ياونقل جادهها و موسسات حملامور شركت یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ها و ها و اطالعات مربوط به امور صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت شرکتاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 و دارای دو زیر سیستم اصلی زیر است: گیردای مورد استفاده قرار میونقل جادهموسسات حمل

 ای داخلیقل جادهونها و موسسات حملزیر سیستم مدیریت امور شرکت -

 ای بین المللیونقل جادهها و موسسات حملزیر سیستم مدیریت امور شرکت -

 : این زیر سیستم به منظور مدیریتيداخل ياونقل جادهها و موسسات حملامور شركت یریتمد يستمس یرز

ورد ای داخلی مونقل جادهات حملها و موسسفرایندها و اطالعات مربوط به امور صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت شرکت

ای؛ ل جادهونقهای حملهای اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریت صدور مجوز تأسیس شرکتگیرد. قابلیتاستفاده قرار می

ونقل های حملمدیریت ایجاد شعبه، نمایندگی شرکت و دفتر نمایندگی شرکت؛ مدیریت ایجاد دفتر فروش بلیط )برای شرکت

مدیریت دریافت و تمدید پروانه فعالیت شرکت، موسسه، شعبه، نمایندگی شرکت و دفتر فروش بلیط؛ مدیریت  مسافر(؛

(؛ مدیریت اطالعات مدیر عامل، هیأت مدیره، سهامداران و مدیر یلیمدرک تحص ی،مشخصات فرد) شرکت پرسنلاطالعات 

اطالعات روزنامه رسمی و ...(؛ مدیریت اطالعات یا مسئول فنی شرکت؛ مدیریت اطالعات ثبتی شرکت )اطالعات تماس، 

 ناوگان ملكی و تحت پوشش شرکت، اطالعات مالكان وسیله نقلیه طرف قرارداد و اطالعات رانندگان طرف قرارداد.

مراکز ؛ ایهای امداد خودرو جادهشرکتمدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت 

 ای بین شهریونقل جادهها و موسسات فعال در بخش حملو سایر شرکت )برون شهری(یه نقل یلوسا یفن ید رسانامدا

 شود.(، نیز توسط این زیر سیستم پشتیبانی می)مانند بازارگاه های حمل و نقل جاده ای

ه منظور ستم ب: این زیر سیيالملل ينب ياونقل جادهها و موسسات حملامور شركت یریتمد يستمس زیر

مورد  ایونقل بین المللی جادههای حملشرکتها و اطالعات مربوط به امور صدور مجوز تأسیس مدیریت فرایندها، فعالیت

قل بین ونها و موسسات حملشرکتهای اصلی این سامانه عبارتند از: صدور مجوز تأسیس گیرد. قابلیتاستفاده قرار می

 شرکت رسنلپمدیریت اطالعات ؛ ونقل بین المللیها و موسسات حملشرکت یتپروانه فعال ی و تعو یدصدور، تمدالمللی؛ 

(؛ مدیریت اطالعات مدیر عامل، هیأت مدیره، سهامداران و مدیر یا مسئول فنی شرکت؛ یلیمدرک تحص ی،مشخصات فرد)

 یستأس یت برگزاری آزمونو مدیریت اطالعات ثبتی شرکت )اطالعات تماس، اطالعات روزنامه رسمی و ...(. مدیر

 شود.های این سامانه محسوب مینیز از قابلیت یالملل یننقل بوحمل یهاشرکت

ی هاها و اطالعات مربوط به صدور مجوز و پروانه فعالیت موقت شرکتالزم به ذکر است که مدیریت فرایندها، فعالیت

 شود.این زیر سیستم پشتیبانی میونقل داخلی در خطوط برون مرزی )بین المللی( نیز توسط حمل

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.1.3 یاونقل جادهها و موسسات حملشرکت یتصدور مجوز فعال 

 
 

 یستمس یرز
امور  یریتمد

 

 روه داده خروجیعنوان گ کد گروه داده
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ياونقل جادهها و موسسات حملامور شركت یریتسامانه مد

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

ها و شرکت
موسسات 
ونقل حمل
 یداخل یاجاده

P4.1.3D1 - یای داخلنقل مسافری جادهوهای حملاطالعات شرکت 

P4.1.3D2 - یای داخلنقل کاال جادهوهای حملاطالعات شرکت 

P4.1.3D3 
ل ونقحمل یهاشرکت یطدفتر فروش بل یا یندگیاطالعات شعبه، نما -

 یاجاده یداخل یمسافر

P4.1.3D4 
 یونقل کاال داخلحمل یهاشرکت یندگی رکت نماش یااطالعات شعبه  -
 یاجاده

P4.1.3D5 - موسسهشرکت یمسئول فن یا یراطالعات مد / 

P4.1.3D6 - یاامداد خودرو جاده یهااطالعات شرکت 

 
 

 یستمس یرز
امور  یریتمد

ها و شرکت
موسسات 
ونقل حمل
 ینب یاجاده
 یالملل

 

 جیعنوان گروه داده خرو کد گروه داده

P4.1.3D7 - یالملل یننقل بوحمل یهاشرکت یساطالعات آزمون تأس 

P4.1.3D8 - یالملل یننقل بوحمل یهاشرکت یسآزمون تأس یجاطالعات نتا 

P4.1.3D9 - کاال یاجاده یالملل یننقل بوهای حملاطالعات شرکت 

P4.1.3D10 - یاده االمللی جها و موسسات مسافربری بیناطالعات شرکت 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
 یستمس یرز
امور  یریتمد

ها و شرکت
موسسات 

 یاونقل جادهحمل
 یداخل

 صادر شده( یتخلفات )ر  یبررس یجاطالعات نتا -
 رفعالیونقل غها و موسسات حملاطالعات شرکت -
 شده

 یونقلبه تخلفات حمل یدگیرس یریتسامانه مد

 یستمس یرز
امور  یریتمد

ها و شرکت
موسسات 

 یاونقل جادهحمل
 یالملل ینب

 صادر شده( یتخلفات )ر  یبررس یجاطالعات نتا -
 یرفعالونقل غها و موسسات حملاطالعات شرکت -
 شده

 یونقلبه تخلفات حمل یدگیرس یریتسامانه مد

ودار سطح نم

 صفر سامانه
 

۴۱۵



 

 

ه: 
ح
صف

56 
م(
سو
ل 
ص
)ف

 

 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ياونقل جادهها و موسسات حملامور شركت یریتسامانه مد

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 تافلخت یسررب جیاتن تاعالطا -
)هدش رداص ی ر(

 تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -
هدش لاعفریغ لقنو لمح

 تاسسوم و اه تكرش روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

یلخاد یا هداج یرفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلخاد یا هداج الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -

یا هداج یلخاد یرفاسم لقنو لمح یاه تکرش طیلب شورف رتفد ای یگدنیامن ،هبعش تاعالطا -
یا هداج یلخاد الاک لقنو لمح یاه تکرش  یگدنیامن تکرش ای هبعش تاعالطا -

هسسوم / تکرش ینف لوئسم ای ریدم تاعالطا -
یا هداج وردوخ دادما یاه تکرش تاعالطا -

 یللملا نیب لقن و لمح یاه تکرش سیسأت نومزآ تاعالطا -
یللملا نیب لقن و لمح یاه تکرش سیسأت نومزآ جیاتن تاعالطا -

 الاک یا هداج یللملا نیب لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
 یا هداج یللملا نیب یربرفاسم تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -

تافلخت هب يگديسر تیریدم هناماس

یلخاد یا هداج یرفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلخاد یا هداج الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -

یا هداج یلخاد یرفاسم لقنو لمح یاه تکرش طیلب شورف رتفد ای یگدنیامن ،هبعش تاعالطا -
یا هداج یلخاد الاک لقنو لمح یاه تکرش  یگدنیامن تکرش ای هبعش تاعالطا -

یا هداج وردوخ دادما یاه تکرش تاعالطا -
الاک یا هداج یللملا نیب لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -

یا هداج یللملا نیب یربرفاسم تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -

 یسررب جیاتن تاعالطا -
)هدش رداص ی ر( تافلخت

 و اه تکرش تاعالطا -
 لاعفریغ لقنو لمح تاسسوم

هدش

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ايونقل جادهحمل ناوگان سامانه مدیریت صدور بر  فعاليت -3-2-2-2

 ياونقل جادهناوگان حمل يتصدور بر  فعال یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ای هونقل جادعالیت ناوگان حملبه امور صدور برگ ف و اطالعات مربوط هایتفعال یندها،فرااین سامانه به منظور مدیریت 

تمدید  ؛ صدور ویاجادهونقل های اصلی این سامانه عبارتند از: ثبت اطالعات ناوگان حملگیرد. قابلیتمورد استفاده قرار می

 یبرا یکارت هوشمند ناوگان؛ صدور کارت هوشمند المثن ی تعو؛ یاجادهونقل برگه فعالیت )یا کارت هوشمند( ناوگان حمل

 .فعال نمودن ناوگان یرغ یافعال ؛ و اوگانن

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.1.4 یاونقل جادهناوگان حمل یتصدور مجوز فعال 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.1.4D1 - ایجاده یاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر 

P4.1.4D2 - ایاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال جاده 

P4.1.4D3 - ایاطالعات کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل جاده 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 یفن ینهمراکز معا یریتمجوز و مد سامانه صدور یاونقل جادهناوگان حمل یفن ینهاطالعات معا -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ياونقل جادهناوگان حمل يتصدور بر  فعال یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 ناگوان تيلاعف  رب رودص تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

یا هداج یرفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
یا هداج الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

یا هداج لقن و لمح ناگوان دنمشوه تراک تاعالطا -

 زكارم تیریدم و زوجم رودص هناماس
ينف هنیاعم

یا هداج یرفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
یا هداج الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 ینف هنیاعم تاعالطا -
 لقنو لمح ناگوان

یا هداج

 ینف هنیاعم تاعالطا -
یا هداج لقنو لمح ناگوان

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ايونقل جادهسامانه مدیریت امور رانندگان بخش حمل -3-2-2-3

 ياونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتمد سامانه

 شرح سامانه

فاده ای مورد استونقل جادهمربوط به امور رانندگان بخش حمل ها و اطالعاتاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 باشد:گیرد و دارای سه زیر سیستم میقرار می

 آموزش رانندگان یریتمد یستمس یرز -

 صدور کارت سالمت رانندگان یریتمد یستمس زیر -

 صدور کارت هوشمند رانندگان یستمس زیر -

مربوط به  و اطالعات هایتفعال یندها،فرا یریتبه منظور مد میستس یرز ینا :آموزش رانندگان یریتمد يستمس یرز

 مورد استفاده یاونقل جادهرانندگان بخش حمل یآموزش ینامهو صدور گواه یاونقل جادهبخش حمل ینشاغل یامور آموزش

خص )ش یوزشآم یمجر یبرا یصدور مجوز آموزش یریتمدهای اصلی این زیر سیستم عبارتند از: قابلیت. گیردیقرار م

 یرآدرس، تلفن تماس و سا یره،مد یاته ی،اطالعات ساختار حقوق یریت(؛ مددهدیرا انجام م یکه امور آموزش یحقوق

دوره  یبرگزار ییکه انجام روند اجرا یقی)شخص حق یآموزش یراطالعات مد یریتمد ی؛آموزش یاطالعات مربوط به مجر

)شخص  یمرب یامدرس  طالعاتا یریتمد ی؛آموزش یه از طرف مجرشد یرا برعهده دارد( معرف یتوسط مجر یآموزش

 یتیرمد ی؛دوره آموزش یبرگزار یریتمد ی؛آموزش یشده از طرف مجر یآموزش را داشته باشد( معرف یتکه صالح یقیحق

 .یآموزش ینامهصدور گواه و ی؛آزمون پس از دوره آموزش یبرگزار یریتمد ی؛اطالعات شرکت کنندگان در دوره آموزش

ها و به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت یستمس یرز: این صدور كارت سالمت رانندگان یریتمد يستمس زیر

های لیتگیرد. قاباطالعات مربوط به امور صدور کارت سالمت رانندگان و انجام اقدامات پزشكی موردنیاز مورد استفاده قرار می

سوابق پزشكی رانندگان؛ مدیریت اطالعات پرونده پزشكی رانندگان؛ مدیریت  اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریت اطالعات

های رانندگان )قند خون، چربی خون، اطالعات معاینات بالینی رانندگان )قد، وزن، فشار خون و ...(؛ مدیریت اطالعات آزمایش

عات شنوایی رانندگان؛ مدیریت اطال کلسترول و ...(؛ مدیریت اطالعات وضعیت بینایی رانندگان؛ مدیریت اطالعات وضعیت

  های شناسایی شده؛ مدیریت اطالعات پزشكان مربوطه؛ و صدور و تمدید کارت سالمت رانندگان.بیماری

طالعات مربوط ها و ابه منظور مدیریت فرایندها، فعالیت یستمس یرز: این صدور كارت هوشمند رانندگان يستمس زیر

ات های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: ثبت اطالعگیرد. قابلیتدگان مورد استفاده قرار میبه امور صدور کارت هوشمند رانن

صدور  ؛تعوی  کارت هوشمند رانندگان؛ اصالح کارت هوشمند رانندگان؛ کارت هوشمند رانندگان و تمدید صدوررانندگان؛ 

 .فعال نمودن راننده یرغ یافعال ؛ و کارت هوشمندالمثنی برای رانندگان

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.1.5 یاونقل جادهرانندگان حمل یتصدور مجوز فعال 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
آموزش  یریتمد

 رانندگان

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.1.5D3 - مجریان آموزشی اطالعات 

P4.1.5D4 - های آموزشی رانندگاندوره تاطالعا 
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ياونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتمد سامانه

P4.1.5D5 - گواهینامه آموزشی رانندگان اطالعات 

P4.1.5D6 - تخلفات مجریان آموزشی اطالعات 

 
 

 یستمس یرز
صدور  یریتمد

کارت سالمت 
 رانندگان

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.1.5D7 -  سوابق و پرونده پزشكی رانندگاناطالعات 

P4.1.5D8 -  کارت سالمت رانندگاناطالعات 

 
 

 یستمس یرز
صدور کارت 
 هوشمند رانندگان

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.1.5D1 - یاجاده یاطالعات رانندگان مسافر 

P4.1.5D2 - یاجاده یاطالعات رانندگان بار 

P4.1.5D9 - اطالعات کارت هوشمند رانندگان 

 
 

هاي گروه داده

 دي به سامانهورو

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
 یستمس یرز
آموزش  یریتمد

 رانندگان

 یاجاده یاطالعات رانندگان مسافر -
 یاجاده یاطالعات رانندگان بار -

 صدور کارت هوشمند رانندگان یستمس یرز

 یستمس یرز
صدور  یریتمد

کارت سالمت 
 ندگانران

 یاجاده یاطالعات رانندگان مسافر -
 یاجاده یاطالعات رانندگان بار -

 صدور کارت هوشمند رانندگان یستمس یرز

ر صدو یستمس یرز
کارت هوشمند 
 رانندگان

 صدور کارت سالمت رانندگان یریتمد یستمس یرز اطالعات کارت سالمت رانندگان -

 آموزش رانندگان یریتمد یستمس یرز رانندگان یآموزش ینامهاطالعات گواه -

 صادر شده( یتخلفات )ر  یبررس یجاطالعات نتا -
هوشــمند  یهااطالعات رانندگان متخلف و کارت -

 لغو شده
 یونقلبه تخلفات حمل یدگیرس یریتسامانه مد

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ياونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 تافلخت یسررب جیاتن تاعالطا -
)هدش رداص ی ر(

 و فلختم ناگدننار تاعالطا -
هدش وغل دنمشوه یاه تراک

 شخب ناگدننار روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

یشزومآ نایرجم تاعالطا -
ناگدننار یشزومآ یاه هرود تاعالطا -
ناگدننار یشزومآ همانیهاوگ تاعالطا -

یشزومآ نایرجم تافلخت تاعالطا -
ناگدننار یكشزپ هدنورپ و قباوس تاعالطا -

ناگدننار تمالس تراک تاعالطا -
یا هداج یرفاسم ناگدننار تاعالطا -

یا هداج یراب ناگدننار تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -

 تافلخت هب يگديسر تیریدم هناماس
يلقنو لمح

یا هداج یرفاسم ناگدننار تاعالطا -
یا هداج یراب ناگدننار تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -

 یسررب جیاتن تاعالطا -
)هدش رداص ی ر( تافلخت

 و فلختم ناگدننار تاعالطا -
هدش وغل دنمشوه یاه تراک

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يفن ینهمراكز معا یریتصدور مجوز و مدسامانه  -3-2-2-4

 يفن ینهمراكز معا یریتصدور مجوز و مد سامانه

 شرح سامانه

این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور صدور مجوز فعالیت مراکز معاینه فنی و مدیریت مراکز 

 گیرد و دارای دو زیر سیستم زیر است:معاینه فنی مورد استفاده قرار می

ت فرایندها، : این زیر سیستم به منظور مدیریم صدور مجوز تأسيس و پروانه فعاليت مراكز معاینه فنيزیر سيست

ها و اطالعات مربوط به امور صدور مجوز تأسیس و راه اندازی و صدور پروانه فعالیت مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه فعالیت

ای اصلی این سامانه عبارتند از: ثبت تقاضای تأسیس مراکز معاینه هگیرد. قابلیتعمومی برون شهری مورد استفاده قرار می

فنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی؛ ثبت درخواست دریافت پروانه فعالیت مراکز معاینه فنی؛ مدیریت اطالعات متقاضیان 

تقاضیان؛ ده توسط م)اشخاص حقیقی و حقوقی( تأسیس و راه اندازی مراکز معاینه فنی؛ مدیریت اطالعات مدیر فنی معرفی ش

مدیریت اطالعات مربوط به امكانات، فضا، تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای تأسیس و راه اندازی 

 ینهمراکزمعا فعال نمودن پروانه یرغ یافعال مراکز معاینه فنی؛ صدور موافقت اصولی؛ صدور پروانه فعالیت مراکز معاینه فنی؛ و 

 .یفن

و اطالعات  هایتلفعا یندها،فرا یریتبه منظور مد: این زیر سیستم ناوگان يفن ینهاطالعات معا یریتمدستم زیر سي

مورد  یه،نقل یلوسا یفن ینهبرچسب معا یاو صدور کارت، برگه  یاونقل جادهناوگان حمل یفن ینهانجام معاامور مربوط به 

ه عبارتند از: ثبت و مدیریت اطالعات معاینه فنی ناوگان؛ و صدور و تمدید های اصلی این سامانقابلیت. گیردیاستفاده قرار م

 .یهنقل یلوسا یفن ینهبرچسب معا یا، برگه کارت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P6.1.5 ینسنگ یمهو ن ینسنگ یهنقل یلوسا یفن ینهمراکز معا یتصدور مجوز فعال 

P6.1.6 یاونقل جادهناوگان حمل یفن ینهز معاا یناناطم 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
صدور مجوز 

و پروانه  یستأس
مراکز  یتفعال
 یفن ینهمعا

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P6.1.5D1 
ناوگان  نیسنگ یمهو ن ینسنگ یهنقل یلوسا یفن ینهاطالعات مراکز معا -

 یحمل و نقل جاده ا

 
 

 یستمس یرز
 یریتمد

 ینهاطالعات معا
 ناوگان یفن

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P6.1.6D1 - یونقل جاده اناوگان حمل یفن ینهاطالعات معا 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
ر وصد یستمس یرز

و  یسمجوز تأس
-  - 
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يفن ینهمراكز معا یریتصدور مجوز و مد سامانه

 یتپروانه فعال
 یفن ینهمراکز معا

 یستمس یرز÷
اطالعات  یریتمد
 نناوگا یفن ینهمعا

 ایجاده یاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر -
 ایاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال جاده -

ل ونقناوگان حمل یتصدور برگ فعال یریتسامانه مد
 یاجاده

و  ینسنگ یهنقل یلوسا یفن ینهاطالعات مراکز معا -
 یناوگان حمل و نقل جاده ا ینسنگ یمهن

مراکز  یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یستمس یرز
 یفن ینهمعا

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 زكارم تیریدم و زوجم رودص هناماس
ينف هنیاعم

 نیگنس همین و نیگنس هیلقن لیاسو ینف هنیاعم زکارم تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح ناگوان

یا هداج لقنو لمح ناگوان ینف هنیاعم تاعالطا -

 ناگوان تيلاعف  رب رودص تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 ینف هنیاعم تاعالطا -
یا هداج لقنو لمح ناگوان

یا هداج یرفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
یا هداج الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 و لمح ناگوان تاعالطا -
یا هداج یرفاسم لقن

 و لمح ناگوان تاعالطا -
یا هداج الاک لقن

 یسررب جیاتن تاعالطا -
 )هدش رداص ی ر( تافلخت
)ینف هنیاعم زکارم تافلخت(

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 سامانه صورت وضعيت -3-2-2-5

 يتصورت وضع سامانه

 شرح سامانه

 و ثبت اطالعات یتصدور حواله صورت وضعامور و اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،راف یریتسامانه به منظور مد ینا

 .گیردیمورد استفاده قرار م یاونقل جادهحمل یمسافر یتصورت وضع

وضعیت مصرف شده؛ نوع وسیله نقلیه؛ تعداد مسافر؛ کارت  مبدا و مقصد سفر؛ نوع صورتی مانند سامانه اطالعات ینا در

 .شودیکنترل م ، ثبت ومبلغ کرایهو  شرکت حمل کننده؛ سیله نقلیه؛ کارت هوشمند راننده؛هوشمند و

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.1.6 مسافر یای داخلونقل جادهنظارت بر ارائه خدمات عملیات حمل 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 ادهعنوان گروه د کد گروه داده

P4.1.6D1 - ی صادر شدهاجاده هاییتاطالعات صورت وضع 

P4.1.6D2 - یاونقل جادهحمل مسافر انجام شده و مسافر جابجا شده در بخش حمل یاطالعات سفرها 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یاونقل جادهها و موسسات حملامور شرکت یریتسامانه مد یای داخلنقل مسافری جادهوهای حملاطالعات شرکت -

 یاونقل جادهناوگان حمل یتصدور برگ فعال یریتسامانه مد ایاطالعات کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل جاده -

 اطالعات کارت هوشمند رانندگان -
 تمیسس یر: زیاونقل جادهحملامور رانندگان بخش  یریتسامانه مد

 صدور کارت هوشمند رانندگان

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يتصورت وضع سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

تيعضو تروص هناماس

هدش رداص یا هداج یاه تیعضو تروص تاعالطا -
 هدش اجباج رفاسم و هدش ماجنا رفاسم لمح یاهرفس تاعالطا -

یا هداج لقنو لمح شخب رد

 تاسسوم و اه تكرش روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلخاد یا هداج یرفاسم

یلخاد یا هداج یرفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح ناگوان دنمشوه تراک تاعالطا -

ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 ناگوان تيلاعف  رب رودص تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 ناگوان دنمشوه تراک تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح

 شخب ناگدننار روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 تراک تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 سامانه بارنامه -3-2-2-6

 بارنامه سامانه

 شرح سامانه

به ) هت بارنامصدور حواله بارنامه و ثبت اطالعاامور و اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 .گیردی، مورد استفاده قرار ماخذ عوارض حمل( و عنوان سند حمل بار در سطح کشور

ده؛ کارت بندی بار حمل شمبدا و مقصد بار؛ نوع کاالی حمل شده؛ بارگیر وسیله نقلیه؛ بستهی مانند سامانه اطالعات ینا در

 ،یاطالعات فرستنده بار )مانند نام و نام خانوادگمل کننده؛ اطالعات شرکت حهوشمند وسیله نقلیه؛ کارت هوشمند راننده؛ 

ناسه ملی، کد ملی، ش ی،بار )مانند نام و نام خانوادگ یرندهگ تکد ملی، شناسه ملی، آدرس و کد پستی فرستنده بار(؛ اطالعا

 .شودیم، ثبت و کنترل کرایه بار و میزان بار(؛ یرندهآدرس و کد پستی گ

 های زیر را نیز داشته باشد:شده سامانه بارنامه، باید قابلیتعالوه بر موارد ذکر 

دیریت م»حمل )معرفی نامه و بارنامه( و اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه این سامانه باید تأییدیه اسناد  -

 دریافت کند. 2، از سامانه جامع تجارت«ونقلیكپارچه سازی اطالعات حمل

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »ناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه این سامانه باید اطالعات اس -

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 Referenceسامانه کاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا -

Data Management .دریافت کند 

 Reference Dataسامانه از شهرها( را  های مرجع موردنیاز )مانند کدینگد سایر دادهسامانه بای ینا -

Management .دریافت کند 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.1.7 کاال یداخل یاو نقل جادهنظارت بر ارائه خدمات عملیات حمل 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده ه دادهکد گرو

P4.1.7D1 - شده صادر یاجاده یهااطالعات بارنامه 

P4.1.7D3 - یاجابجا شده در بخش جاده یانجام شده و کاال یحمل کاال یاطالعات اطالعات سفرها 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یاونقل جادهها و موسسات حملامور شرکت یریتسامانه مد یای داخلنقل کاال جادهوهای حملاطالعات شرکت -

 یاونقل جادهناوگان حمل یتصدور برگ فعال یریتسامانه مد ایاطالعات کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل جاده -

 اطالعات کارت هوشمند رانندگان -
 تمیسس یر: زیاونقل جادهرانندگان بخش حملامور  یریتسامانه مد

 صدور کارت هوشمند رانندگان

                                                 
 آن. 1و  1های ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین اجرایی ماده یكی از سامانه 2
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 بارنامه سامانه

 یاسناد گمرک -
 ونقلاسناد حمل ییدیهتأ -

 2ونقلاطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد

 اطالعات شناسه کاال -
 کاال یاطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار -
 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم -

 Reference Data Managementسامانه 

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

همانراب هناماس

هدش رداص یا هداج یاه همانراب تاعالطا -
 یالاک و هدش ماجنا یالاک لمح یاهرفس تاعالطا تاعالطا -

یا هداج شخب رد هدش اجباج  تاسسوم و اه تكرش روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 یاه  تکرش تاعالطا -
یلخاد یا هداج الاک لقن و لمح

یلخاد یا هداج الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح ناگوان دنمشوه تراک تاعالطا -

ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -
یکرمگ دانسا -

لقنو لمح دانسا هیدییأت -
الاک هسانش تاعالطا -

الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -
(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 ناگوان تيلاعف  رب رودص تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 ناگوان دنمشوه تراک تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح

 شخب ناگدننار روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 تراک تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تاعالطا يزاس هچراپکی تیریدم هناماس
 لقنو لمح

 Reference Data هناماس

Management

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

( عجرم یتاعالطا یاه ملق -
Reference Data)

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص یا هداج

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص یا هداج

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

الاک هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -

(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق -

 
 

 

  

                                                 
سامانه معاونت حمل 2 سامانه و قابلیتمتولی این  شرح  شامل  سامانه ) سنامه این  شنا شاهده  ست. برای م سازی ا شهر سامانه( ونقل وزارت راه و  ه بها و تبادل اطالعات 

 ونقل( مراجعه شود.معاونت حمل)بخش  یاطالعات یهامطلوب سامانه یتگزارش وضعشانزدهم از خش ب
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 (CMRسامانه راهنامه ) -3-2-2-7

 (CMR) سامانه راهنامه

 شرح سامانه

ادر های صها و اطالعات مربوط به امور صدور راهنامه و ثبت اطالعات راهنامهاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 گیرد.ونقل بین المللی، مورد استفاده قرار میهای حملشده توسط شرکت

 های زیر را نیز داشته باشد:(، باید قابلیتCMRعالوه بر موارد ذکر شده سامانه راهنامه )

دیریت م» ( و اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانهراهنامهحمل )معرفی نامه و این سامانه باید تأییدیه اسناد  -

 دریافت کند. 2، از سامانه جامع تجارت«ونقلیكپارچه سازی اطالعات حمل

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه  -

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 Referenceسامانه کاال را از  یشناسه انبارها و مراکز نگهدار اطالعات شناسه کاال و اطالعات یدباسامانه  ینا -

Data Management .دریافت کند 

 Reference Dataسامانه  ازشهرها( را  های مرجع موردنیاز )مانند کدینگسامانه باید سایر داده ینا -

Management .دریافت کند 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

4.1.10P کاال یالملل ینب یاونقل جادهنظارت بر ارائه خدمات عملیات حمل 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.1.10D1 - صادر شده یاجاده یهااطالعات راهنامه 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یاونقل جادهها و موسسات حملامور شرکت یریتسامانه مد کاال یاجاده یالملل یننقل بوهای حملاطالعات شرکت -

 یاونقل جادهناوگان حمل یتصدور برگ فعال یریتسامانه مد ایاطالعات کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل جاده -

 دگاناطالعات کارت هوشمند رانن -
 تمیسس یر: زیاونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتسامانه مد

 صدور کارت هوشمند رانندگان

 یاسناد گمرک -
 ونقلاسناد حمل ییدیهتأ -

 1ونقلاطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد

 اطالعات شناسه کاال -
 کاال یاطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار -
 (Reference Dataمرجع ) یطالعاتا یهاقلم -

 Reference Data Managementسامانه 

                                                 
 آن. 1و  1های ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین اجرایی ماده یكی از سامانه 2
سامانه معاونت حمل 1 سنمتولی این  شنا شاهده  ست. برای م سازی ا شهر سامانه و قابلیتونقل وزارت راه و  شرح  شامل  سامانه ) سامانه( امه این  ه بها و تبادل اطالعات 
 ونقل( مراجعه شود.معاونت حمل)بخش  یاطالعات یهامطلوب سامانه یتگزارش وضعشانزدهم از بخش 
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 (CMR) سامانه راهنامه

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

CMR _همانهار هناماس

هدش رداص یا هداج یاه همانهار تاعالطا -  تاسسوم و اه تكرش روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
الاک یا هداج یللملا نیب

الاک یا هداج یللملا نیب لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح ناگوان دنمشوه تراک تاعالطا -

ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -
یکرمگ دانسا -

لقنو لمح دانسا هیدییأت -
الاک هسانش تاعالطا -

الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -
(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 ناگوان تيلاعف  رب رودص تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 دنمشوه تراک تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح ناگوان

 شخب ناگدننار روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 تراک تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تاعالطا يزاس هچراپکی تیریدم هناماس
 لقنو لمح

 Reference Data هناماس

Management

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

( عجرم یتاعالطا یاه ملق -
Reference Data)

 یاه همانهار تاعالطا -
هدش رداص یا هداج

 یاه همانهار تاعالطا -
هدش رداص یا هداج

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

الاک هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -

(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق -
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 يکيتراف يصدور پروانه عبور محموالت و بارها یریتمد -3-2-2-8

 يکيتراف يصدور پروانه عبور محموالت و بارها یریتسامانه مد

 شرح سامانه

امور صدور پروانه عبور محموالت و بارهای ترافیكی،  ها و اطالعات مربوط بهر مدیریت فرایندها، فعالیتاین سامانه به منظو

های اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریت ثبت درخواست پروانه عبور محموالت و بارهای گیرد. قابلیتمورد استفاده قرار می

والت ها؛ و صدور پروانه عبور محممدیریت ثبت نتایج بررسی درخواست های پروانه عبور؛ترافیكی؛ مدیریت بررسی درخواست

 و بارهای ترافیكی.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.1.8 یكیتراف یصدور پروانه عبور محموالت و بارها 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.1.8D1 - یكیتراف یاطالعات پروانه عبور محموالت و بارها 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 بارنامه سامانه صادر شده یاجاده یهااطالعات بارنامه -

 یای داخلنقل کاال جادهوهای حملاطالعات شرکت -
 کاال یاجاده یالملل یننقل بوهای حملرکتاطالعات ش -

 یاونقل جادهها و موسسات حملامور شرکت یریتسامانه مد

 یاونقل جادهناوگان حمل یتصدور برگ فعال یریتسامانه مد ایاطالعات کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل جاده -

 (CMRسامانه راهنامه ) صادر شده یاجاده یهااطالعات راهنامه -

 یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار یهشبكه پا سامانه یدر دست بهره بردار یهااطالعات قطعه راه -

 اطالعات کارت هوشمند رانندگان -
 تمیسس یر: زیاونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتسامانه مد

 صدور کارت هوشمند رانندگان

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يکيتراف يصدور پروانه عبور محموالت و بارها یریتسامانه مد

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 روبع هناورپ رودص تیریدم هناماس
يکيفارت ياهراب و تالومحم

 روبع هناورپ تاعالطا -
یكیفارت یاهراب و تالومحم

 ناگوان تيلاعف  رب رودص تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 تراک تاعالطا -
 و لمح ناگوان دنمشوه

یا هداج لقن

هدش رداص یا هداج یاه همانراب تاعالطا -
یلخاد یا هداج الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -

الاک یا هداج یللملا نیب لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح ناگوان دنمشوه تراک تاعالطا -

هدش رداص یا هداج یاه همانهار تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 تاسسوم و اه تكرش روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلخاد یا هداج الاک

 لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
الاک یا هداج یللملا نیب

همانراب هناماس

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص یا هداج

همانهار هناماس

 یاه همانهار تاعالطا -
هدش رداص یا هداج

 شخب ناگدننار روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 تراک تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه

 و يرادهار نامزاس هیاپ هکبش هناماس
يا هداج لقنو لمح

 رد یاه هار هعطق تاعالطا -
یرادرب هرهب تسد
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يبا ناوگان خارج يواردات يصدور مجوز حمل كاال یریتسامانه مد -3-2-2-9

 يبا ناوگان خارج يواردات يصدور مجوز حمل كاال یریتمد سامانه

 شرح سامانه

اده از فبا است یواردات یصدور مجوز حمل کاالها امور و اطالعات مربوط به هایتفعال یندها،فرا یریتمنظور مداین سامانه به 

های اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریت ثبت درخواست محوز حمل قابلیت. گیردیمورد استفاده قرار م ،یناوگان خارج

و  ها؛های مجوز حمل؛ مدیریت ثبت نتایج بررسی درخواستکاالهای وارداتی با ناوگان خارجی؛ مدیریت بررسی درخواست

 با ناوگان خارجی.مدیریت صدور مجوز حمل کاالی وارداتی 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.1.9 یبا ناوگان خارج یواردات یصدور مجوز حمل کاال 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.1.9D1 - یبا استفاده از ناوگان خارج یواردات یاطالعات مجوز حمل کاال 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 یاطالعات پروانه گمرک -
 یبا ناوگان خارج یواردات یاطالعات استعالم محوز حمل کاال -

 2گمرک ج.ا.ا

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
با  یواردات یصدور مجوز حمل کاال یریتسامانه مدواقع  انجام شود. در« ونقلمدیریت یكپارچه سازی اطالعات حمل»دریافت اطالعات از گمرک باید با واسطه سامانه  2

 کند.ونقل است(، دریافت می)که متولی آن معاونت حمل« ونقلمدیریت یكپارچه سازی اطالعات حمل»، اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را از سامانه یناوگان خارج
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يبا ناوگان خارج يواردات يصدور مجوز حمل كاال یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 يالاك لمح زوجم رودص تیریدم هناماس
يجراخ ناگوان اب يتادراو

 روبع هناورپ تاعالطا -
یكیفارت یاهراب و تالومحم

 یالاک لمح زوحم مالعتسا تاعالطا -
یجراخ ناگوان اب یتادراو
یکرمگ هناورپ تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

ا.ا.ج کرمگ

 روبع هناورپ تاعالطا -
یكیفارت یاهراب و تالومحم

 لمح زوحم مالعتسا تاعالطا -
یجراخ ناگوان اب یتادراو یالاک

یکرمگ هناورپ تاعالطا -
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ايرانزیت و تردد از مرزهاي جادهسامانه مدیریت ت -3-2-2-11

 ياجاده يو تردد از مرزها یتترانز یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ونقل کاال و مسافر از امور کنترل و نظارت بر حملو اطالعات مربوط  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 .گیردیمورد استفاده قرار م (،کشور یاجاده یو تردد از مرزها یتترانزای کشور )نظارت بر مرزهای جاده

تردد  ؛ مدیریت اطالعات ترانزیت ویخارج یهنقل یلصدور پروانه تردد وسا مدیریتهای اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت

ونقل ملناوگان ح(؛ مدیریت اطالعات ترانزیت و تردد یاجاده یمسافر از مرزها یتورود، خروج و ترانزناوگان مسافربری )

کشور  یو تردد از مرزها یتترانز عوارض محاسبه  یریتکشور(؛ مد یاجاده یکاال از مرزها یتکاال )واردات، صادرات و ترانز

 یرانیا یهقلن یلصدور پروانه تردد وسا یریتمد و و ...(؛ ثبت تخلفات ناوگان خارجی؛ یلومتر)مانند مابه التفاوت سوخت، تن ک

 .رجخا یتترانز یحامل کاال

 های زیر را نیز داشته باشد:ای، باید قابلیتعالوه بر موارد ذکر شده سامانه مدیریت ترانزیت و تردد از مرزهای جاده

مدیریت »( و اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه پروانه ترددحمل )معرفی نامه و این سامانه باید تأییدیه اسناد  -

 دریافت کند. 2ز سامانه جامع تجارت، ا«ونقلیكپارچه سازی اطالعات حمل

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه  -

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

استخراج و »و « ای از طریق دوربینثبت تصویر ناوگان به هنگام ورود و خروج از مرزهای جاده»های قابلیت -

 (OCR)با استفاده از مكانیزم « ذخیره پالک ناوگان

 Referenceسامانه کاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا -

Data Management .دریافت کند 

 Reference Dataسامانه از ( را شهرها های مرجع موردنیاز )مانند کدینگسامانه باید سایر داده ینا -

Management .دریافت کند 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.1.11 کشور یاجاده یونقل کاال و مسافر از مرزهانظارت بر حمل 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.1.11D1 
 یاجاده یتکشور )ورود، خروج و ترانز یاجاده یمسافر از مرزها ییااطالعات تردد و جابج -

 مسافر(

P4.1.11D2 
 یاجاده یتکشور )واردات، صادرات و ترانز یاجاده یکاال از مرزها ییاطالعات تردد و جابجا -
 کاال(

P4.1.11D3 - پروانه تردد اطالعات 

 

                                                 
 آن. 1و  1ارز و آیین اجرایی ماده های ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و یكی از سامانه 2
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ياجاده يو تردد از مرزها یتترانز یریتمد سامانه

 
 

 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي دهعنوان گروه دا

 کاال یاجاده یالملل یننقل بوهای حملاطالعات شرکت -
 یالمللی جاده اها و موسسات مسافربری بیناطالعات شرکت -

 یر:زیاونقل جادهها و موسسات حملامور شرکت یریتمد سامانه
ستمس شرکت یریتمد ی سات حملامور  س  یال جادهونقها و مو
 یالملل ینب

 یاونقل جادهناوگان حمل یتصدور برگ فعال یریتسامانه مد ایاطالعات کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل جاده -

 اطالعات کارت هوشمند رانندگان -
ـــامانه مد  یر: زیاونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتس

 صدور کارت هوشمند رانندگان یستمس

 (CMRسامانه راهنامه ) صادر شده یاجاده یهااهنامهاطالعات ر -

 یتصورت وضع سامانه صادر شده یاجاده هاییتاطالعات صورت وضع -

 یاسناد گمرک -
 ونقلاسناد حمل ییدیهتأ -

 2ونقلاطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد

 اطالعات شناسه کاال -
 کاال یاراطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهد -
 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم -

 Reference Data Managementسامانه 

 یبا استفاده از ناوگان خارج یواردات یاطالعات مجوز حمل کاال -
ـــامانه با ناوگان  یواردات یصـــدور مجوز حمل کاال یریتمد س
 یخارج

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 زا ددرت و تیزنارت تیریدم هناماس
يا هداج ياهزرم

 یا هداج یاهزرم زا رفاسم ییاجباج و ددرت تاعالطا -
)رفاسم یا هداج تیزنارت و جورخ ،دورو( روشک

 یا هداج یاهزرم زا الاک ییاجباج و ددرت تاعالطا -
)الاک یا هداج تیزنارت و تارداص ،تادراو( روشک

ددرت هناورپ تاعالطا -

الاک یا هداج یللملا نیب لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یا هداج یللملا نیب یربرفاسم تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -

یا هداج لقن و لمح ناگوان دنمشوه تراک تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -

هدش رداص یا هداج یاه همانهار تاعالطا -
یکرمگ دانسا -

لقنو لمح دانسا هیدییأت -
الاک هسانش تاعالطا -

الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -
(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 ناگوان تيلاعف  رب رودص تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 دنمشوه تراک تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح ناگوان

 تاسسوم و اه تكرش روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
الاک یا هداج یللملا نیب

 تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -
یا هداج یللملا نیب یربرفاسم

 شخب ناگدننار روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 تراک تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه

 همانهار هناماس

 یاه همانهار تاعالطا -
هدش رداص یا هداج

تيعضو تروص هناماس

 یاه تیعضو تروص تاعالطا -
هدش رداص یا هداج

 يالاك لمح زوجم رودص تیریدم هناماس
يجراخ ناگوان اب يتادراو

 یالاک لمح زوجم تاعالطا -
یجراخ ناگوان زا هدافتسا اب یتادراو

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تاعالطا يزاس هچراپکی تیریدم هناماس
 لقنو لمح

 Reference Data هناماس

Management

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

( عجرم یتاعالطا یاه ملق -
Reference Data)

ددرت هناورپ تاعالطا -

ددرت هناورپ تاعالطا -
یکرمگ دانسا -

لقنو لمح دانسا هیدییأت -
الاک هسانش تاعالطا -

الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -
(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق -

 
 

 

                                                 
سامانه معاونت حمل 2 سامانه و قابلیتمتولی این  شرح  شامل  سامانه ) سنامه این  شنا شاهده  ست. برای م سازی ا شهر سامانه( ونقل وزارت راه و  ه بها و تبادل اطالعات 
 مراجعه شود.ونقل( معاونت حمل)بخش  یاطالعات یهامطلوب سامانه یتگزارش وضعشانزدهم از بخش 
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 هاراهیریت صدور مجوز تأسيسات حاشيه مدسامانه  -3-2-2-11

 هاراه يهحاش يساتصدور مجوز تأس یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به صدور مجوز ساخت و بهره برداری از تأسیسات بین این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

صدور موافقتنامه ؛ هایرپارکو ت یو رفاه یبرداری مجتمع خدماتمجوز بهرهصدور ها؛ راهی و تأسیسات حاشیه و حریم راه

پارک  یاحداث و بهره برداری؛ صدور مجوز ونقلحمل یهاو شهرک هاپارک یرو ت یرفاه یخدمات یهااحداث مجتمع یاصول

 یهاو مجتمع هایانهپا یهاروشگاهغرف و ف یانعقاد قرارداد واگذار و یكی؛ انعقاد قراردادهای تابلوهای تبلیغاتی؛تراف یها

 گیرد.مورد استفاده قرار می ،یراه ینب یرفاه یخدمات

ها و اطالعات مربوط به امور نگهداری و تعمیرات الزم به ذکر است که این سامانه همچنین برای مدیریت فرایندها، فعالیت

های خدماتی رفاهی(، نیز مورد استفاده های مرزی؛ و مجتمعانههای بار و پایها؛ پایانهها )شامل راهدارخانهتأسیسات حاشیه راه

های نگهداری و تعمیرات؛ مدیریت های سامانه در این بخش عبارتند از: مدیریت زمانبندی اجرای برنامه. قابلیت2گیردقرار می

و  ؛ و ثبت و نگهداری سوابقهای نگهداری و تعمیراتهای نگهداری و تعمیرات؛ مدیریت اجرای برنامهتخصیص منابع برنامه

 ها.اطالعات نگهداری و تعمیرات تأسیسات بین راهی و حاشیه راه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

4P4.1.1 هاراه یهحاش یساتتأس یو بهره بردار یسصدور مجوز تأس 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 هعنوان گروه داد کد گروه داده

P4.1.14D1 - هاپارک یرو ت یرفاه یخدمات یهااطالعات مجتمع 

P4.1.14D2 - یهنقل یلوسا یاطالعات مراکز امداد رسان 

P4.1.14D3 - هااطالعات راهدارخانه 

P4.1.14D4 - هایانهاطالعات پا 

P4.1.14D5 - یعوارض هاییستگاهاطالعات ا 

P4.1.14D6 - هرا یسپل یهااطالعات پاسگاه 

P4.1.14D7 - یكیتراف یهااطالعات پارک 

P4.1.14D8 - های امداد و نجاتاطالعات پایگاه 

P4.1.14D9 - های پزشكی )اورژانس(های مدیریت حوادث و فوریتاطالعات پایگاه 

P4.1.14D10 - اطالعات جایگاه فروش مواد نفتی 

P4.1.14D11 - هاراه یهحاش یساتتأس یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 ایونقل جادهسامانه شبكه پایه سازمان راهداری و حمل یدر دست بهره بردار یهااطالعات قطعه راه -

ل داده های ساخته شده و تحویها و پایانهراهدارخانه اطالعات -
 شده به بهره بردار

سازمان راهداری و حملها و پروژهسامانه مدیریت طرح ونقل های 
 ایجاده

                                                 
  منظور آن دسته از تأسیسات حاشیه راهها است که در اختیار بخش دولتی بوده و متولی آن بخش خصوصی نمیباشد.2

۴۳۶



 

 

ه: 
ح
صف

77 
م(
سو
ل 
ص
)ف

 

 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 هاراه يهحاش يساتصدور مجوز تأس یریتسامانه مد

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 تاسيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس
اه هار هيشاح

 و يرادهار نامزاس هیاپ هکبش هناماس
يا هداج لقنو لمح

 یاه هار هعطق تاعالطا -
یرادرب هرهب تسد رد

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 یاه هار هعطق تاعالطا -
یرادرب هرهب تسد رد
 اه هناخرادهار تاعالطا -
 و هدش هتخاس یاه هنایاپ و
 هرهب هب هدش هداد لیوحت

رادرب

 ریت و یهافر یتامدخ یاه عمتجم تاعالطا -
اه کراپ

هیلقن لیاسو یناسر دادما زکارم تاعالطا -
اه هناخرادهار تاعالطا -

اه هنایاپ تاعالطا -
یضراوع یاه هاگتسیا تاعالطا -
هار سیلپ یاه هاگساپ تاعالطا -

یكیفارت یاه کراپ تاعالطا -
تاجن و دادما یاه هاگیاپ تاعالطا -

 و ثداوح تیریدم یاه هاگیاپ تاعالطا -
)سناژروا( یكشزپ یاه تیروف

یتفن داوم شورف هاگیاج تاعالطا -
 تاریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -

اه هار هیشاح تاسیسأت

 نامزاس ياه هژورپ تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح و يرادهار

 و يرادهار نامزاس Web GIS هناماس
يا هداج لقنو لمح

 یناكم تاعالطا -
اه هار هیشاح تاسیسأت

 و اه هناخرادهار تاعالطا -
 هداد لیوحت و هدش هتخاس یاه هنایاپ

رادرب هرهب هب هدش

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يرادهار تالآ نيشام و تازيهجت

اه هناخرادهار تاعالطا -
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ونقليحمل تخلفات به رسيدگي مدیریتسامانه  -3-2-2-12

 ونقليحمل به تخلفات يدگيرس یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ها و موسسات ه امور شناسایی تخلفات رانندگان و شرکتو اطالعات مربوط ب هایتفعال یندها،فرا یریته منظور مدسامانه ب ینا

ای، مورد استفاده قرار ونقل جادهها و موسسات حملای و همچنین رسیدگی به تخلفات رانندگان و شرکتونقل جادهحمل

 . این سامانه دارای دو زیر سیستم زیر است:گیردیم

 ونقلیزیر سیستم شناسایی تخلفات حمل -

 ها و موسساتزیر سیستم رسیدگی به تخلفات رانندگان و شرکت -

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور يونقلتخلفات حمل یيشناسازیر سيستم 

 یشهر ینب یونقل عمومدر بخش حمل ینشاغل یرو ساای ونقل جادهها و موسسات حملشناسایی تخلفات رانندگان و شرکت

، ستمییبه سمت س یتخلفات از خوداظهار ییشناساگیرد. حرکت از (، مورد استفاده قرار مییو حقوق یقیاعم از اشخاص حق)

 یكی از اهداف اصلی این زیر سیستم است.

 ایونقل جادهها و موسسات حملگان و شرکتهای اصلی این سامانه عبارتند از: ثبت و مدیریت اطالعات تخلفات رانندقابلیت

)مانند تخلفات ساعت کارکرد رانندگان؛ تخلفات اضافه تناژ؛ و تخلفات  یشهر ینب یونقل عمومدر بخش حمل ینشاغل یرو سا

 در صدور صورت وضعیت، بارنامه و راهنامه(.

دگی به تم به منظور رسی: این زیر سیسها و موسساتبه تخلفات رانندگان و شركت يدگيرس يستمس یرز

تم های اصلی این زیر سیسگیرد. قابلیتای مورد استفاده قرار میونقل جادهها و موسسات حملتخلفات رانندگان و شرکت

عبارتند از: زمانبندی رسیدگی به تخلفات؛ تخصیص کارشناس بررسی به تخلفات شناسایی شده؛ ثبت اطالعات و مصوبات 

 ات؛ ثبت نتایج بررسی تخلفات؛ و ثبت آرای صادره درباره تخلفات.کمیسیون رسیدگی به تخلف

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P5.1.7 یاونقل جادهها و موسسات حملبه تخلفات رانندگان و شرکت یدگیرس 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
ات تخلف ییشناسا
 یونقلحمل

 

 عنوان گروه داده خروجی داده کد گروه

P5.1.7D1 - اطالعات تخلفات صورت گرفته و مستندات مربوط به تخلفات 

 
 

 یستمس یرز
به  یدگیرس

تخلفات رانندگان 
ها و و شرکت
 موسسات

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.1.7D2 - صادر شده( یتخلفات )ر  یبررس یجاطالعات نتا 

P5.1.7D3 - شده یرفعالونقل غها و موسسات حملالعات شرکتاط 

P5.1.7D4 - هوشمند لغو شده یهااطالعات رانندگان متخلف و کارت 

 
 

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ونقليحمل به تخلفات يدگيرس یریتسامانه مد

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 یستمس یرز
 تخلفات ییشناسا
 یونقلحمل

ای نقل مســافری جادهوهای حملرکتاطالعات شــ -
 یداخل
 یای داخلنقل کاال جادهوهای حملاطالعات شرکت -
ما - به، ن ندگیاطالعات شـــع  طیدفتر فروش بل یا ی

 یاجاده یداخل یونقل مسافرحمل یهاشرکت
ــعبه  - ــرکت نما یااطالعات ش ــرکت یندگی ش  یهاش
 یاجاده یونقل کاال داخلحمل
 / موسسهشرکت یمسئول فن یا یراطالعات مد -
 یاامداد خودرو جاده یهااطالعات شرکت -

ونقل ها و موسسات حملامور شرکت یریتمد سامانه
 ها و موسساتامور شرکت یریتمد یستمس یر: زیاجاده
 یداخل یاونقل جادهحمل

 یاجاده یالملل یننقل بوهای حملاطالعات شرکت -
 کاال
للی المو موسسات مسافربری بینها اطالعات شرکت -

 یجاده ا

ونقل ها و موسسات حملامور شرکت یریتسامانه مد
 ها و موسساتامور شرکت یریتمد یستمس یر: زیاجاده
 یالملل ینب یاونقل جادهحمل

 یاجاده یاطالعات رانندگان مسافر -
 یاجاده یاطالعات رانندگان بار -
 ناطالعات کارت هوشمند رانندگا -

ونقل امور رانندگان بخش حمل یریتسامانه مد
 صدور کارت هوشمند رانندگان یستمس یر: زیاجاده

 )تخلفات شناسایی شده اطالعات تخلفات ثبت شده -
 (ITS -ونقل هوشمندهای حملتوسط سامانه

 (ITSونقل هوشمند )های حملسامانه

 یستمس یرز
به  یدگیرس

تخلفات رانندگان و 
 ها وشرکت
 موسسات

ستندات مربوط  - صورت گرفته و م اطالعات تخلفات 
 به تخلفات

 یونقلتخلفات حمل ییشناسا یستمس یرز

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ونقليحمل به تخلفات يدگيرس یریتسامانه مد

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 تافلخت هب يگديسر تیریدم هناماس
يلقنو لمح

تافلخت هب طوبرم تادنتسم و هتفرگ تروص تافلخت تاعالطا -
)هدش رداص ی ر( تافلخت یسررب جیاتن تاعالطا -

هدش لاعفریغ لقنو لمح تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -
هدش وغل دنمشوه یاه تراک و فلختم ناگدننار تاعالطا -

یلخاد یا هداج یرفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلخاد یا هداج الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -

یا هداج یلخاد یرفاسم لقنو لمح یاه تکرش طیلب شورف رتفد ای یگدنیامن ،هبعش تاعالطا -
یا هداج یلخاد الاک لقنو لمح یاه تکرش  یگدنیامن تکرش ای هبعش تاعالطا -

هسسوم / تکرش ینف لوئسم ای ریدم تاعالطا -
یا هداج وردوخ دادما یاه تکرش تاعالطا -

الاک یا هداج یللملا نیب لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یا هداج یللملا نیب یربرفاسم تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -

یا هداج لقن و لمح ناگوان نیگنس همین و نیگنس هیلقن لیاسو ینف هنیاعم زکارم تاعالطا -
یا هداج یرفاسم ناگدننار تاعالطا -

یا هداج یراب ناگدننار تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -

)ITS -دنمشوه لقنو لمح یاه هناماس طسوت هدش ییاسانش تافلخت( هدش تبث تافلخت تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 شخب ناگدننار روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

 تافلخت یسررب جیاتن تاعالطا -
)هدش رداص ی ر(

 و فلختم ناگدننار تاعالطا -
هدش وغل دنمشوه یاه تراک

 تاسسوم و اه تكرش روما تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح

یلخاد یا هداج یرفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلخاد یا هداج الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -

یا هداج یلخاد یرفاسم لقنو لمح یاه تکرش طیلب شورف رتفد ای یگدنیامن ،هبعش تاعالطا -
یا هداج یلخاد الاک لقنو لمح یاه تکرش  یگدنیامن تکرش ای هبعش تاعالطا -

یا هداج وردوخ دادما یاه تکرش تاعالطا -
الاک یا هداج یللملا نیب لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -

یا هداج یللملا نیب یربرفاسم تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -
دنتسه لاعف یللملا نیب طوطخ رد اتقوم هک یلخاد الاک لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -

دنتسه لاعف یللملا نیب طوطخ رد اتقوم هک یلخاد یربرفاسم یاه تکرش تاعالطا -

 یسررب جیاتن تاعالطا -
)هدش رداص ی ر( تافلخت

 و اه تکرش تاعالطا -
 لاعفریغ لقنو لمح تاسسوم

هدش

یا هداج یرفاسم ناگدننار تاعالطا -
یا هداج یراب ناگدننار تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -

)ITS( دنمشوه لقنو لمح ياه هناماس

 هدش ییاسانش تافلخت( هدش تبث تافلخت تاعالطا -
)ITS -دنمشوه لقنو لمح یاه هناماس طسوت
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 مدیریت نگهداري و تعميرات جاده و ابنيه فنيسامانه  -3-2-2-13

 يفن يهجاده و ابن يراتو تعم ينگهدار یریتسامانه مد

 ح سامانهشر

ی، ها )اعم از شریانها و اطالعات مربوط به عملیات نگهداری و تعمیرات جادهاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

های کشور )شامل پل، تونل، گالری، بهمن گیر، گارد ریل، دیوار اصلی، فرعی، راه روستایی و ...( و ابنیه فنی موجود در جاده

 گیرد....( مورد استفاده قرار می حائل، ضربه گیر و

 ی،وزانه، اضطرارر یشگیرانه،نت پ یكبه تفك یراتو تعم ینگهدار هاییتفعال یفتعرهای اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت

رهای كم کاصدور حهای نگهداری و تعمیرات جاده و ابنیه فنی؛ ی؛ زمانبندی اجرای برنامهو بازرس یدبازد یشگویانه،پ ی،اصالح

و صدور حكم کار اضطراری  یراتهای تعمثبت درخواستی؛ اضطراری و اصالح یراتشده و حكم کارهای تعم یزیبرنامه ر

یمانكار(؛ ثبت نتایج، پ یا داخل سازمان واحدهای)های نگهداری و تعمیرات برنامه انجام دهنده ؛ ثبتاز روی آنها یاصالح یا

ثبت نتایج، گزارشات و بازخوردهای تعمیرات انجام شده؛ پایش  زدیدهای صورت گرفته؛ها و باگزارشات و بازخوردهای بازرسی

ی؛ ثبت اطالعات تعمیرات موردنیاز شناسایی شده )تعمیرات فن یهها و ابنجاده یراتو تعم ینگهدار هایها و برنامهپروژه

ها و بق و اطالعات نگهداری و تعمیرات جاده(؛ و ثبت و نگهداری کلیه سوایا برنامه ریزی نشدهنشده  پیش بینیموردنیاز 

 ابنیه فنی.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P6.1.4 یونقل جاده اشبكه حمل یازموردن یراتبه منظور شناسایی تعم یدبازد 

P6.1.1 ایو تعمیر و نگهداری شبكه جاده راهداری 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده گروه داده کد

P6.1.4D1 - شده ییشناسا یازموردن یراتصورت گرفته و تعم یدهایاطالعات بازد 

P6.1.1D1 - هاراه قطعه یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

P6.1.1D2 - یاجاده یفن یهابن یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

P6.1.1D3 - (یفن یهها و ابنجاده یراتو تعم ینگهدار یردادها )قراردادهاقرا یهاطالعات شناسنامه اول 

P6.1.1D4 - یفن یهها و ابنقطعه راه یراتو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشرفتاطالعات پ 

P6.1.1D5 
 یهانشده )پروژه یزیبرنامه ر یفن یهها و ابنقطعه راه یراتو تعم ینگهدار یهااطالعات پروژه -
 نشده( یزیربرنامه یازموردن یراتتعم

P6.1.1D6 
های مربوط به قراردادهای نگهداری و تعمیر قطعه راه )دستور پرداخت دستور پرداختاطالعات  -

 و ابنیه فنی(

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 هیشـــبكه و ابن یو نگهدار یرتعم یاتیعمل یهااطالعات برنامه -
 شده( یزی)برنامه ر یجاده ا یفن
ها - كه و ابن یو نگهدار یرتعم یاطالعات پروژه   یفن یهشـــب
 (شده یزیبرنامه ر) یاجاده

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يفن يهجاده و ابن يراتو تعم ينگهدار یریتسامانه مد
 یدر دست بهره بردار یهااطالعات قطعه راه -
 یهره برداردر دست ب یاجاده یفن یهاطالعات ابن -

 یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار یهسامانه شبكه پا

عات - خت اطال ختپردا به ها )پردا هداری و های مربوط  نگ
 (ها و ابنیه فنیتعمیرات جاده

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

ها و قراردادها )قراردادهای نگهداری و تعمیرات جاده اطالعات -
 ابنیه فنی(

 یت قراردادهاسامانه مدیر

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 و يرادهار نامزاس Web GIS هناماس
يا هداج لقنو لمح

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
ينف هينبا و هداج

 و اه هار هعطق یناكم تاعالطا -
یرادرب هرهب لاح رد ینف هینبا

 یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
 هینبا و هكبش یرادهگن و ریمعت
(هدش یزیر همانرب) یا هداج  ینف

 و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
 هداج  ینف هینبا و هكبش یرادهگن

(هدش یزیر همانرب) یا

 و يرادهار نامزاس هیاپ هکبش هناماس
يا هداج لقنو لمح

 رد یاه هار هعطق تاعالطا -
یرادرب هرهب تسد

 یا هداج ینف هینبا تاعالطا -
یرادرب هرهب تسد رد

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 یرادهگن و ریمعت یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
(هدش یزیر همانرب) یا هداج  ینف هینبا و هكبش

 و هكبش یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
(هدش یزیر همانرب) یا هداج  ینف هینبا

هدش ییاسانش زایندروم تاریمعت و هتفرگ تروص یاهدیدزاب تاعالطا -
اه هار  هعطق تاریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -

یا هداج ینف هینبا تاریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -
 تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)ینف هینبا و اه هداج
 هعطق تاریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -

ینف هینبا و اه هار
 ینف هینبا و اه هار هعطق تاریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدشن یزیر همانرب زایندروم تاریمعت یاه هژورپ( هدشن یزیر همانرب
 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( تخادرپ روتسد تاعالطا -

)ینف هینبا و هار هعطق ریمعت و یرادهگن

 و هكبش یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
(هدش یزیر همانرب) یا هداج  ینف هینبا

 یرادهگن و ریمعت یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یا هداج  ینف هینبا و هكبش
یرادرب هرهب تسد رد یاه هار هعطق تاعالطا -

یرادرب هرهب تسد رد یا هداج ینف هینبا تاعالطا -
 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

)ینف هینبا و اه هداج تاریمعت
 هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)ینف هینبا و اه هداج تاریمعت و یرادهگن

اهدادرارق تیریدم هناماس

 اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق(

)ینف هینبا و اه هداج

 یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)ینف هینبا و اه هداج تاریمعت و

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 اه تخادرپ تاعالطا -
 یرادهگن هب طوبرم یاه تخادرپ(
)ینف هینبا و اه هداج تاریمعت و

 تخادرپ روتسد تاعالطا -
 طوبرم یاه تخادرپ روتسد(
 و یرادهگن یاهدادرارق هب
)ینف هینبا و هار هعطق ریمعت
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 سامانه مدیریت نگهداري و تعميرات تجهيزات و ماشين آالت راهداري -3-2-2-14

 يآالت راهدار ينو ماش يزاتتجه يراتو تعم ينگهدار یریتمدسامانه 

 شرح سامانه

العات مربوط به عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آالت ها و اطاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

دستی،  غلطك، ییو راهنما یتابلو و عالئم هشدارپاش،  دستگاه نمك ،دستگاه شن پاش ،گریدر ،بلدوزر ،لودرراهداری )شامل 

 گیرد.( مورد استفاده قرار میمخزن رنگ، و .. مخزن هوا،

ند از: ثبت اطالعات و مشخصات تجهیزات و ماشین آالت راهداری؛ ثبت کامل شناسنامه های اصلی این سامانه عبارتقابلیت

 ی،صالحا ی،روزانه، اضطرار یشگیرانه،نت پ یكبه تفك یراتو تعم ینگهدار هاییتفعال یفتعرتجهیزات و ماشین آالت؛ 

كم صدور حات و ماشین آالت راهداری؛ های نگهداری و تعمیر تجهیز؛ زمانبندی اجرای برنامهیو بازرس یدبازد یشگویانه،پ

و صدور حكم کار  یراتهای تعمثبت درخواست؛ یاضطراری و اصالح یراتشده و حكم کارهای تعم یزیکارهای برنامه ر

(؛ یمانكارپ یا داخل سازمان واحدهای)های نگهداری و تعمیرات برنامه انجام دهنده ثبت؛ از روی آنها یاصالح یااضطراری 

ثبت نتایج، گزارشات و بازخوردهای تعمیرات انجام  ها و بازدیدهای صورت گرفته؛گزارشات و بازخوردهای بازرسی ثبت نتایج،

تجهیزات و ماشین آالت راهداری؛ ثبت تعمیرات موردنیاز شناسایی شده  یرو تعم ینگهدار هایها و برنامهپروژهپایش شده؛ 

یزی نشده(؛ و ثبت و نگهداری سوابق و اطالعات نگهداری تجهیزات و ماشین )تعمیرات موردنیاز پیش بینی نشده یا برنامه ر

 آالت راهداری.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P6.1.3 یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P6.1.3D1 - یآالت راهدار ینو ماش یزاتاطالعات تجه 

P6.1.3D2 -  یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجهنگهداری و تعمیرات اطالعات سوابق 

P6.1.3D3 
 برنامه ریزی نشده یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یهااطالعات پروژه -

 (برنامه ریزی نشده یازموردن یراتتعم یها)پروژه

P6.1.3D4 
آالت  ینو ماش یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

 (یراهدار

P6.1.3D5 - هاجاده یكیتراف یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یهاو برنامه یهاپروژه یشرفتاطالعات پ 

P6.1.3D6 
 اتیزتجهقراردادهای نگهداری و تعمیر های مربوط به )دستور پرداخت دستور پرداختاطالعات  -
 (یآالت راهدار ینماشو 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 هاراه یهحاش یساتصدور مجوز تأس یریتسامانه مد هااطالعات راهدارخانه -

شین آالت را اطالعات - شده و تحویل تجهیزات و ما هداری تأمین 
 شده به بهره بردار

 ای(ونقل جادهها )سازمان راهداری و حملسامانه مدیریت پروژه
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 يآالت راهدار ينو ماش يزاتتجه يراتو تعم ينگهدار یریتمدسامانه 
 نیو ماش یزاتتجه یو نگهدار یرتعم یاتیعمل یهااطالعات برنامه -

 شده( یزیبرنامه ر یراتو تعم ی)نگهدار یآالت راهدار
آالت  ینو ماشـــ یزاتتجه یو نگهدار یرتعم یهااطالعات پروژه -

 شده( یزی)برنامه ر یراهدار

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

خت اطالعات - ختپردا به ها )پردا  نگهداری و تعمیرهای مربوط 
 (یآالت راهدار ینماشو  یزاتتجه

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

عات - ها اطال هداری و تعمیر ) قرارداد های نگ و  یزاتتجهقرارداد
 (یت راهدارآال ینماش

 سامانه مدیریت قراردادها

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 تازيهجت تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يرادهار تالآ نيشام و

 تازیهجت یرادهگن و ریمعت  یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یرادهار تالآ نیشام و

 یرادهگن و ریمعت یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
 و یرادهگن( یرادهار تالآ نیشام و تازیهجت

)هدش یزیر همانرب تاریمعت

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 تازیهجت یرادهگن و ریمعت  یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یرادهار تالآ نیشام و

 یرادهگن و ریمعت یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
 و یرادهگن( یرادهار تالآ نیشام و تازیهجت

)هدش یزیر همانرب تاریمعت

یرادهار تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -
 و تازیهجت تاریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -

یرادهار تالآ نیشام
 و تازیهجت تاریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
 یاه هژورپ( هدشن یزیر همانرب یرادهار تالآ نیشام

)هدشن یزیر همانرب زایندروم تاریمعت
 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یرادهار تالآ نیشام و تازیهجت تاریمعت و یرادهگن
 و یرادهگن یاه همانرب و یاه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -

اه هداج یكیفارت تازیهجت تاریمعت
 طوبرم یاه تخادرپ روتسد( تخادرپ روتسد تاعالطا -
 نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب

)یرادهار تالآ

اه هناخرادهار تاعالطا -
 نیمأت یرادهار تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -

رادرب هرهب هب هدش لیوحت و هدش
 یرادهگن و ریمعت یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
 و یرادهگن( یرادهار تالآ نیشام و تازیهجت

)هدش یزیر همانرب تاریمعت
 و تازیهجت یرادهگن و ریمعت  یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( یرادهار تالآ نیشام
 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یرادهار تالآ نیشام و تازیهجت تاریمعت
 هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)یرادهار تالآ نیشام  و تازیهجت ریمعت و یرادهگن

 تاسيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس
اه هار هيشاح

اه هناخرادهار تاعالطا -

 نامزاس ياه هژورپ تیریدم هناماس
 یرادهار تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -يا هداج لقن و لمح و يرادهار

رادرب هرهب هب هدش لیوحت و هدش نیمأت

اهدادرارق تیریدم هناماس

 اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق(
)یرادهار تالآ نیشام و تازیهجت

 اهدادرارق تاعالطا -
 یرادهگن یاهدادرارق(
 و تازیهجت تاریمعت و
)یرادهار تالآ نیشام

يلام يرادباسح تیریدم هناماس  یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
  و تازیهجت ریمعت و یرادهگن هب طوبرم

)یرادهار تالآ نیشام

 روتسد( تخادرپ روتسد تاعالطا -
 و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ
)یرادهار تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ونقل هوشمندسامانه مدیریت نگهداري و تعميرات تجهيزات حمل -3-2-2-15

 ونقل هوشمندتجهيزات حمل يراتو تعم ينگهدار یریتمدسامانه 

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به امور نگهداری و تعمیرات تجهیزات ترافیكی نصب الیتاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فع

 ین، دستگاه تردد شمار، دوربنمای متغیر یامتابلو پای )شامل  ITSای و غیر  ITSهای کشور، اعم از تجهیزات شده جاده

 گیرد.و ...(، مورد استفاده قرار می یرینظارت تصو یندورب یاکنترل سرعت 

ور؛ ثبت های کشی اصلی این سامانه عبارتند از: ثبت اطالعات و مشخصات تجهیزات ترافیكی نصب شده در جادههاقابلیت

 تجهیزات.و ثبت و نگهداری سوابق و اطالعات عملكردی کامل شناسنامه تجهیزات ترافیكی؛ 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P6.1.2 کشور یهانصب شده در جاده یكیتراف یزاتجهت یراتو تعم ینگهدار 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P6.1.2D1 - کشور یهاجاده یدر حال بهره بردار یكیتراف یزاتاطالعات تجه 

P6.1.2D2 - نصب شده یكیتراف یزاتتجه یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

P6.1.2D3 - ها(هجاد یكیتراف یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهت شناسنامه اولاطالعا 

P6.1.2D4 - هاجاده یكیتراف یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یهاو برنامه یهاپروژه یشرفتاطالعات پ 

P6.1.2D5 
 اتیزتجه یرعمو ت ینگهدار یمربوط به قراردادها یهااطالعات دستور پرداخت )دستور پرداخت -
 ها(نصب شده در جاده یكیتراف

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار یهسامانه شبكه پا یدر دست بهره بردار یهااطالعات قطعه راه -

 کشور یهادر جاده نصب شده یزاتاطالعات تجه -
 رکشو یهااطالعات عالئم نصب شده در جاده -

ای/ ونقل جادهها )سازمان راهداری و حملسامانه مدیریت پروژه
ستان سازی ا شهر سعه  ها/ادارات کل راه و  ساخت و تو شرکت 

 (ونقل کشورحمل یربناهایز

خت اطالعات - ختپردا به ها )پردا  نگهداری و تعمیرهای مربوط 
 (هانصب شده در جاده یكیتراف یزاتهتج

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 كییتراف یزاتتجهی و نگهدار یرتعمهای عملیاتی برنامه اطالعات -
 )نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده( هاجاده
ها - عات پروژه  هدار یاطال  یكیتراف یزاتتجه یراتو تعم ینگ
 شده( یزیها )برنامه رجاده

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

عات - هداری و تعمیرات  اطال های نگ ها )قرارداد  یزاتتجهقرارداد
 (هاجاده یكیتراف

 سامانه مدیریت قراردادها

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ونقل هوشمندتجهيزات حمل يراتو تعم ينگهدار یریتمدسامانه 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 و يرادهار نامزاس Web GIS هناماس
يا هداج لقنو لمح

 تازيهجت تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
دنمشوه لقنو لمح

 و اه هار هعطق یناكم تاعالطا -
یرادرب هرهب لاح رد ینف هینبا

 یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
 تازیهجت یرادهگن و ریمعت
 و یرادهگن( اه هداج یكیفارت
)هدش یزیر همانرب تاریمعت
 یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
 یكیفارت تازیهجت تاریمعت و
)هدش یزیر همانرب( اه هداج

 و يرادهار نامزاس هیاپ هکبش هناماس
يا هداج لقنو لمح

 یاه هار هعطق تاعالطا -
یرادرب هرهب تسد رد

BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 یرادهگن و ریمعت یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
 تاریمعت و یرادهگن( اه هداج یكیفارت تازیهجت

)هدش یزیر همانرب
 تاریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( اه هداج یكیفارت تازیهجت

روشک یاه هداج یرادرب هرهب لاح رد یكیفارت تازیهجت تاعالطا -
هدش بصن یكیفارت تازیهجت تاریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -
 تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)اه هداج یكیفارت تازیهجت
 تاریمعت و یرادهگن یاه همانرب و یاه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -

اه هداج یكیفارت تازیهجت
 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( تخادرپ روتسد تاعالطا -

)اه هداج رد هدش بصن یكیفارت تازیهجت ریمعت و یرادهگن

یرادرب هرهب تسد رد یاه هار هعطق تاعالطا -
روشک یاه هداج رد هدش بصن تازیهجت تاعالطا -

روشک یاه هداج رد هدش بصن مئالع تاعالطا -
 تازیهجت یرادهگن و ریمعت یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب تاریمعت و یرادهگن( اه هداج یكیفارت

 تازیهجت تاریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( اه هداج یكیفارت

 تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)اه هداج یكیفارت تازیهجت

 و یرادهگن هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)اه هداج رد هدش بصن یكیفارت تازیهجت ریمعت

BI  _يزاسرهش و هار لك تارادا /هعسوت و تخاس تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اه هژورپ تیریدم هناماس  بصن یكیفارت تازیهجت تاعالطا -
روشک یاه هداج رد هدش

 بصن یكیفارت تازیهجت تاعالطا -
روشک یاه هداج رد هدش

 نامزاس ياه هژورپ تیریدم هناماس
يا هداج لقن و لمح و يرادهار

 بصن یكیفارت تازیهجت تاعالطا -
روشک یاه هداج رد هدش

اهدادرارق تیریدم هناماس

 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)اه هداج یكیفارت تازیهجت تاریمعت و یرادهگن

 یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)اه هداج یكیفارت تازیهجت تاریمعت و

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 تازیهجت ریمعت و یرادهگن هب طوبرم
)اه هداج رد هدش بصن یكیفارت

 یاه تخادرپ روتسد( تخادرپ روتسد تاعالطا -
 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم

)اه هداج رد هدش بصن یكیفارت
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ايونقل جادهزمان راهداري و حملسامانه شبکه پایه سا -3-2-2-16

 ياونقل جادهو حمل ين راهدارسازما یهشبکه پاسامانه 

 شرح سامانه

امل ای شونقل جادهاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به ثبت و نگهداری اطالعات پایه شبكه حمل

ای ههای در دست بهره برداری و اطالعات مكانی و توصیفی ابنیه فنی موجود در جادهراه اطالعات مكانی و توصیفی قطعه

 گیرد.کشور )شامل پل، تونل، گالری، بهمن گیر، گارد ریل، دیوار حائل، ضربه گیر و ...( مورد استفاده قرار می

؛ اخت راهس یبردار از متولدریافت اطالعات قطعه راه تحویل شده به بهرههای اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریت قابلیت

برداری و انتساب اطالعات توصیفی مربوطه بردار به قطعه راه در دست بهرههرهتبدیل اطالعات قطعه راه تحویل شده به ب

برداری، متروکه و ...( کد مسیر، شده به بهره بردار )یك به چند(، وضعیت قطعه )در دست بهره)مانند کد قطعه تحویل

؛ و بهره بردار مشترک باشد((شده به های جدید اطالعات توصیفی )ممكن است با اطالعات توصیفی قطعه تحویلویرایش

 .یدر دست بهره بردا یفن یهثبت اطالعات و مشخصات ابن

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.1.1 ساخت یمتول هایساخته شده از سازمان یاجاده هاییرساختز یلتحو 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 دهعنوان گروه دا کد گروه داده

P4.1.1D1 - یدر دست بهره بردار یهااطالعات قطعه راه 

P4.1.1D2 - یدر دست بهره بردار یاجاده یفن یهاطالعات ابن 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 به بهره بردارشده های تحویل قطعه راهاطالعات  -
 به بهره بردارشده ابنیه فنی تحویل  اطالعات -

ــامانه مدیریت پروژه ــعه زیربناهای س ــاخت و توس ــرکت س ها )ش
 ها(ونقل کشور/ ادارات کل راه و شهرسازی استانحمل

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ياونقل جادهو حمل ين راهدارسازما یهشبکه پاسامانه 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 و يرادهار نامزاس Web GIS هناماس
يا هداج لقنو لمح

 و يرادهار نامزاس هیاپ هکبش هناماس
يا هداج لقنو لمح

 و اه هار هعطق یناكم تاعالطا -
یرادرب هرهب لاح رد ینف هینبا

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
ينف هينبا و هداج

 رد یاه هار هعطق تاعالطا -
یرادرب هرهب تسد BI  _يا هداج لقنو لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

یرادرب هرهب تسد رد یاه هار هعطق تاعالطا -
یرادرب هرهب تسد رد یا هداج ینف هینبا تاعالطا -

رادرب هرهب هب هدش لیوحت یاه هار هعطق تاعالطا -
رادرب هرهب هب هدش لیوحت ینف هینبا تاعالطا -

BI  _يزاسرهش و هار لك تارادا /هعسوت و تخاس تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اه هژورپ تیریدم هناماس
 یاه هار هعطق تاعالطا -
رادرب هرهب هب هدش لیوحت
 لیوحت ینف هینبا تاعالطا -

رادرب هرهب هب هدش

 یاه هار هعطق تاعالطا -
رادرب هرهب هب هدش لیوحت
 لیوحت ینف هینبا تاعالطا -

رادرب هرهب هب هدش

 روبع هناورپ رودص تیریدم هناماس
يکيفارت ياهراب و تالومحم

 یاه هار هعطق تاعالطا -
یرادرب هرهب تسد رد

 تاسيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس
اه هار هيشاح

 یاه هار هعطق تاعالطا -
یرادرب هرهب تسد رد

 نامزاس ياه هژورپ تیریدم هناماس
يا هداج لقنو لمح و يرادهار

 رد یاه هار هعطق تاعالطا -
یرادرب هرهب تسد

 رد یا هداج ینف هینبا تاعالطا -
یرادرب هرهب تسد
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 1ايونقل جادهسامانه مدیریت پروژه سازمان راهداري و حمل -3-2-2-17

 ياونقل جادهو حمل يپروژه سازمان راهدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

های سازمان راهداری و این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور مدیریت، پایش و نظارت بر پروژه

 یراردادهاق یهشناسنامه اول یفاز: تعر سامانه عبارتند ینا یاصل هایقابلیتگیرد. ای، مورد استفاده قرار میونقل جادهحمل

 یو زمانبند هایتاطالعات فازها، فعال یریتقراردادها؛ مد یریتها از سامانه مدپروژه یاطالعات قراردادها یافتها؛ درپروژه

ف طر ایهیتاطالعات صورت وضع یریتمد ها؛ژهاز پرو یكهر  یمانكاراناطالعات مشاوران و پ یریتها؛ مدپروژه هاییتفعال

امور محاسبه درصد  یریتها؛ مدقراردادها و پروژه یشپا یریتشده طرف قرارداد؛ مد ییدتأ هاییتقرارداد؛ ثبت صورت وضع

 ندانها )مارزش کسب شده  قراردادها و پروژه یهامحاسبه شاخص یریتها؛ و مدقراردادها و پروژه یالیو ر یزیكیف یشرفتپ

 و غیره(. SPI9، شاخص CPI1شاخص  یالی،ر یشرفتپ یزیكی،ف یشرفتپ

 یزاتهو توسعه تج یاونقل جادهشبكه حمل یزتجه یهاپروژهشوند عبارتند از: هایی که توسط این سامانه مدیریت میپروژه

؛ یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه ینتأم یهاپروژه؛ یو مرز یبار یهاها و پایانهاحداث راهدارخانه یهاپروژه؛ کشور یهاجاده

و ارتقاء  ینتأم یهاپروژه؛ کشور ینصب عالئم در جاده ها یهاپروژه؛ و رفع نقاط و مقاطع پر حادثه ییشناسا یهاپروژه

 ساماندهیها؛ های خط کشی راه؛ پروژههای کشورراه یهسازی مدارس حاش یمنا هایپروژه)مانند  یاونقل جادهحمل یمنیا

تقاطع،  ضروری یمو نصب عال تهیه ؛یرکننده مس ییدتا یتابلوهای اطالعات میلتك ؛ایسرعت منطقه یتتابلوهای محدود

های پر دماغه آشكارسازی ؛و خطرنما یرنمااخطاری قوس، مس یمو نصب عال تهیه ؛یرفاه یهای خدماتو مجتمع یدسترس

 ،یهربرون ش یهاراه ییروشنال شام ییهای روشناپروژه ؛لرزاننده یارش اجرای...؛  و یوجرسی، نیلگاردر، حفاظ نصب؛ تصادف

ونقل ناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاپروژهو غیره(؛ و  پل ها، روشناییتقاطعروشنایی  ،گردنه ، روشناییتونلروشنایی 

 .یاجاده

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.1.2 یاونقل جادهو شبكه حمل هایرساختتجهیز ز 

2P4.1.1 و ...  یو مرز یبار یهاها، پایانهاحداث راهدارخانه 

P4.1.13 یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه ینها و تأمراهدارخانه یزتجه 

P5.1.1 و رفع نقاط و مقاطع پر حادثه ییشناسا 

P5.1.2 کشور یهادر جاده یمنینصب عالئم ا 

P5.1.3 کشور یهاشبكه جاده یمنیارتقاء ا 

P7.1.1 یاونقل جادهناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاپروژه یاجرا 
 

 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.1.2D1 - کشور یهانصب شده در جاده یزاتاطالعات تجه 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2

1 Cost Performance Index (CPI) 

9 Schedule Performance Index (SPI) 
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ياونقل جادهو حمل يپروژه سازمان راهدار یریتمد سامانه

P4.1.2D2 
و توسعه  یاونقل جادهشبكه حمل یزتجه یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 کشور( یهاجاده یزاتتجه

P4.1.2D3 
شبكه  یزتجه یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت

 کشور( یهاجاده یزاتو توسعه تجه یاونقل جادهحمل

P4.1.2D4 
 زاتیو توسعه تجه یاونقل جادهشبكه حمل یزتجه یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -
 کشور( یهاجاده

P4.1.2D5 
ونقل شبكه حمل یزتجه یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 کشور( یهاجاده یزاتو توسعه تجه یاجاده

P4.1.12D1 - داده شده به بهره بردار یلساخته شده و تحو هاییانهها و پااطالعات راهدارخانه 

P4.1.12D2 
و  یبار یهاها و پایانهاحداث راهدارخانه یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 و ...( یمرز

P4.1.12D3 
ها احداث راهدارخانه یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 و ...( یو مرز یبار یهاو پایانه

P4.1.12D4 
و  یو مرز یبار یهاها و پایانهاحداث راهدارخانه یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -
)... 

P4.1.12D5 
ها و احداث راهدارخانه یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 و ...( یو مرز یبار یهاپایانه

P4.1.13D1 - شده به بهره بردار یلشده و تحو ینتأم یآالت راهدار ینو ماش اتیزاطالعات تجه 

P4.1.13D2 - (یآالت راهدار ینوماشیزاتتجهینتأمیهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P4.1.13D3 
و  زاتیتجه ینتأم یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 (یآالت راهدار ینماش

P4.1.13D4 - (یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه ینتأم یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P4.1.13D5 
 ینو ماش یزاتتجه ینتأم یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -

 (یآالت راهدار

P5.1.1D1 - و رفع شده ییقاطع پرحادثه شناسااطالعات نقاط و م 

P5.1.1D2 - ورفع نقاط و مقاطع پرحادثه(ییشناسا یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P5.1.1D3 
 و رفع ییشناسا یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 نقاط و مقاطع پر حادثه(

P5.1.1D4 - و رفع نقاط و مقاطع پر حادثه( ییشناسا یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P5.1.1D5 
ورفع نقاطو مقاطع ییشناسا یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -

 پر حادثه(

P5.1.2D1 - کشور یهااطالعات عالئم نصب شده در جاده 

P5.1.2D2 - کشور( ینصب عالئم در جاده ها یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P5.1.2D3 
نصب عالئم در  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 کشور( یجاده ها

P5.1.2D4 - کشور( یعالئم در جاده ها نصب یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P5.1.2D5 - کشور( یهانصب عالئم در جادهیهاها)پروژهپروژه یشرفتپ یهاشاخصات گزارش عملكردواطالع 
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ياونقل جادهو حمل يپروژه سازمان راهدار یریتمد سامانه

P5.1.3D1 - (یاونقل جادهحمل یمنیو ارتقاء ا ینتأم یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P5.1.3D2 
و ارتقاء  ینتأم یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتختاطالعات دستور پردا -
 (یاونقل جادهحمل یمنیا

P5.1.3D3 - (یاونقل جادهحمل یمنیو ارتقاء ا ینتأم یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P5.1.3D4 
 یمنیو ارتقاء ا ینتأم یاهها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یاونقل جادهحمل

P7.1.1D1 - کشور یاونقل جادهشده و آماده ورود به ناوگان حمل ینوساز یا یداریخر یداطالعات ناوگان جد 

P7.1.1D2 
ناوگان  یها و اقدامات ساالنه توسعه و نوسازها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یادهونقل جاحمل

P7.1.1D3 
ها و اقدامات ساالنه ها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 (یاونقل جادهناوگان حمل یتوسعه و نوساز

P7.1.1D4 
 ونقلحملناوگانیونوسازهاواقدامات ساالنه توسعه)پروژه هااطالعات مستندات مربوط به پروژه -
 (یاجاده

P7.1.1D5 
ها و اقدامات ساالنه توسعه و ها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -

 (یاونقل جادهناوگان حمل ینوساز
 

 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 امانه جامع جاری سازی راهبردهاس هاپروژهها و طرح یهاطالعات پا -

 سامانه مدیریت قراردادها هااطالعات قراردادهای پروژه -

ضعیتپرداخت) هااطالعات پرداخت - صورت و های طرف های 
 قرارداد(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 اطالعات گزارش عملكرد طرف قرارداد -
 اطالعات صورت وضعیت طرف قرارداد -
 هامستندات مربوط به پروژهاطالعات  -

 سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت

 هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -
یت پروژمخزن نرم مدیر ظام  ئهافزاری ن یابی ارا گان ه و ارز ند ده
 خدمات

 یدر دست بهره بردار یهااطالعات قطعه راه -
 یدر دست بهره بردار یاجاده یفن یهاطالعات ابن -

 یاونقل جادهو حمل یسازمان راهدار یهسامانه شبكه پا

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 
 

  

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 2
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

سازمان راهداري و مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(  سامانه -3-2-2-18

 1ايونقل جادهحمل

 نابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(مدیریت م سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتمنظور مدسامانه به  ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 سالیانه مدیریت منابع و اعتبارات 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 - دقرارداد، طرف قرارداد و قراردای طرح، دستگاه اجرایی اطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرای 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جاری سازی راهبردهاجامع سامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم

 و درآمدهای محقق شده()منابع اعتباری  هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2هصفر سامان

 
 

  

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمانه )نمودار ارتباطات سامانه( به مشاهده نمودار سطح صفر سا یبرا 1
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 1ايونقل جادهمدیریت حسابداري مالي سازمان راهداري و حمل -3-2-2-19

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه
سند ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا صدور و  ؛ثبت 

ــابدار؛ ارائه صــورت مالی ــابی/ ذیامور حس ــابدارامور  ؛یحس ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحس
 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدیشماره سند مربوط به درخواست  اطالعات 

SP1.3D5 - (...مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و  اطالعات 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 
 

 

هاي گروه داده

 ه سامانهورودي ب

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

ك به تفكی؛ منابع و فصـــول هزینهاطالعات اعتبارات به تفكیك  -
ستگاه اجرایی تفوی  ستگاه به تفكیك د؛ گیرنده در اعتبارات نقدید

 اجرایی طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد
 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

 یمربوط به قراردادها یهااطالعات دستور پرداخت )دستور پرداخت -
 (یفن یهقطعه راه و ابن یرو تعم ینگهدار

 یفن یهجاده و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

 یمربوط به قراردادها یهااطالعات دستور پرداخت )دستور پرداخت -
 (یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار

ت آال ینو ماش یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه
 یراهدار

 یمربوط به قراردادها یهاطالعات دستور پرداخت )دستور پرداختا -
 (هانصب شده در جاده یكیتراف یزاتتجه یرو تعم ینگهدار

ـــامانه ونقل حمل یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتمد س
 هوشمند

ــتور پرداخت - ــعیتاطالعات دس ــورت وض ــده ها و ص های تأیید ش
 هاپروژه

 هاسامانه مدیریت پروژه

ودار سطح نم

 2صفر سامانه

 
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رت معاوناول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ايونقل جادهراهداري و حملسامانه مدیریت امور حقوقي سازمان  -3-2-2-21

 حقوقي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ايامور  یریتمد سامانه

 شرح سامانه

جاده  ل و نقلسازمان راهداری و حم یو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

دادخواست و  میعبارتند از: تنظ شوندیم یریتسامانه مد ینکه توسط ا هایییتو فعال یندها. فراگیردیمورد استفاده قرار مای 

و  یعاواطالعات د یریتمد ی؛حقوق یهاپرونده یگیریپ یی؛در مراجع قضا ست( و ثبت دادخوایفریک یا ی)حقوق یتشكا یا

ط مرتب یهاپرونده یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمع یه؛و احظار یهاطالعات اخطار یافتدر یتیرمد ی؛حقوق یهاپرونده

 ییدگرس ی؛حقوق یهاو پرونده یدعاو رهصادره دربا یاطالعات ر  یافتدر یریتو استناد در دادگاه؛  مد یهجهت ارا یبه دعاو

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریبه احكام صادره و پ

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.22P8. یامور حقوق یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یوصادره درباره دعا یر  اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریهاطالعات  -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

ار سطح نمود

 صفر سامانه
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 حقوقي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ايامور  یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _يا هداج لقن و لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 و يرادهار نامزاس يقوقح روما تیریدم هناماس
يا هداج لقن و لمح

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 1سامانه مدیریت قراردادها -3-2-2-21

 قراردادها یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هاییت. قابلگیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یلتكم عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافترسامانه عبارتند از: د ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  یافتدر یاز؛موردن یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول یفقراردادها؛ تعر

اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكارانات )مشاوران و پاطالعات ارائه دهندگان خدمدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 هادادهای پروژهاطالعات شناسنامه اولیه قرار -
سازمان  یهاپروژه یریتسامانه مدها )سامانه مدیریت پروژه

 راهداری و حمل و نقل جاده ای(

 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد اطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پیمانكاران( -

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم اردادهاقر یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

و  ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شـــناســـنامه اول -
 (یفن یهها و ابنجاده یراتتعم

 یفن یهجاده و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه

و  یارنگهد یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شـــناســـنامه اول -
 (یآالت راهدار ینو ماش یزاتتجه یرتعم

ــامانه ــ یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتمد س آالت  ینو ماش
 یراهدار

و  ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شـــناســـنامه اول -
 ها(جاده یكیتراف یزاتتجه یرتعم

نه ما ـــا یتمد س هدار یر مل یزاتتجه یراتو تعم ینگ قل ح ون
 هوشمند

سطح  نمودار

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2

۴۵۶



 

 

ه: 
ح
صف

97 
م(
سو
ل 
ص
)ف

 

 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 قراردادها یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _يا هداج لقن و لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)اه هداج یكیفارت تازیهجت تاریمعت و یرادهگن
 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ینف هینبا و اه هداج تاریمعت و یرادهگن

 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یرادهار تالآ نیشام و تازیهجت تاریمعت و یرادهگن

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
دنمشوه لقنو لمح تازيهجت

 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)اه هداج یكیفارت تازیهجت تاریمعت و یرادهگن

اهدادرارق تاعالطا -

 نامزاس ياه هژورپ تیریدم هناماس
يا هداج لقن و لمح و يرادهار

 هداج تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
ينف هينبا و

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق
)ینف هینبا و اه هداج تاریمعت

 تاعالطا -
اهدادرارق اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يرادهار تالآ نيشام و تازيهجت

 اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و تازیهجت تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق(

)یرادهار تالآ نیشام

اهدادرارق تاعالطا -

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
تامدخ

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ITS -ونقل هوشمندهاي حملسامانه -3-2-2-22

 ITS -ونقل هوشمندهاي حملسامانه

 شرح سامانه

 باشد:ونقل هوشمند، شامل موارد زیر میهای حملمجموعه سامانه

نقل هوشمند تولید وهای حملههایی که در سامانسامانه مجموعه داده: این هاسامانه مدیریت بایگاني داده -

وزیع ای تنقل جادهونفعان حملشده را جمع آوری، بایگانی و مدیریت کرده و آنها را برای مصارف گوناگون بین ذی
 کند.می

رفته ها و اطالعات زیر بكار گ: این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتايونقل جادهسامانه كنترل حمل -

های حمل ونقل )باری و مسافربری(؛ کنترل نقل رانندگان، وسایل نقلیه و شرکتورل مجوز حملشود: کنتمی
نقل وسایل نقلیه خارجی؛ کنترل مجوز و پروانه تردد؛ واطالعات بارنامه، راهنامه، صورت وضعیت؛ کنترل مجوز حمل

 های مسیرها و غیره.های ترافیكی؛ کنترل محدودیتکنترل مجوز حمل محموله

زیر  های: این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و فعالیتسامانه مدیریت حوادث، سوانح و امداد رساني -

ایر سشود: مدیریت امور مربوط به ایمنی حمل و نقل؛ مدیریت امداد رسانی؛ مدیریت ارتباط با بكار گرفته می
 .ی و مدیریت ناوگان امداد رسانی؛ مدیریت سوانح و حوادث؛ ردیابدرگیر در سوانح و حوادثهای ارگان

ها و اطالعات زیر بكار : این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتسامانه مدیریت ناوگان و محموله -

العات مسیریابی به رانندگان و مدیریان ناوگان یا محموله؛ ردیابی وسیله نقلیه؛ فراهم نمودن ارائه اط شود:گرفته می
عات مكان وسیله نقلیه، اطالعات شرکت حمل کننده، اطالعات راننده، اطالعات وسیله امكان دسترسی به اطال

 نقلیه، اطالعات بار یا محموله؛ و مانیتورینگ وضعیت ایمنی بار، راننده و وسیله نقلیه.

ها و اطالعات زیر بكار این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت :سامانه مدیریت عمليات راهداري -

ای؛ دههای شبكه و ابنیه فنی جاهای راهداری؛ مانیتورینگ زیرساختمانیتورینگ و مدیریت فعالیت شودرفته میگ
مدیریت تجهیزات و ماشین آالت راهداری؛ مدیریت اعزام، مسیریابی و تخصیص منابع تجهیزات و ماشین آالت 

ی؛ مدیریت تخصیص راهداران و تجهیزات و راهداری؛ مدیریت راهداران؛ مدیریت تجهیزات و ماشین آالت راهدار
راهداری؛ مدیریت عملیات کمك رسانی در موارد اضطراری؛ مدیریت عملیات برف روبی و  ماشین آالت به عملیات

 ها.ها؛ و مدیریت پاکسازی جادهبازگشایی محورهای مسدود شده؛ مدیریت پاکسازی حریم راه

ای را به نقل جادهومانه امكان تبادالت مالی در حوزه حمل: این ساها و عوارضسامانه مدیریت پرداخت -

های ارائه خدمات، عوارض، جرائم و ... از این طریق به شكل کند که تبادالتی شامل هزینهنحوی فراهم می
گیرد. این مجموعه شامل سامانه پرداخت ای صورت مینقل جادهونفعان گوناگون حملالكترونیك بین ذی

 شود.( نیز میETCعوارض )الكترونیكی 

شود: های زیر بكار گرفته می: این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و فعالیتسامانه مدیریت ترافيک -

ها و ها؛ مانیتورینگ و مدیریت جریان ترافیك؛ مانیتورینگ شرایط جادهمانیتورینگ و کنترل ترافیك و شبكه جاده
 ها جهت بهینه سازی جریان ترافیك و غیره.، هماهنگی با سایر سیستمهای ترافیكیشرایط محیطی، تحلیل داده

ت مربوط ها و اطالعا: این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتسامانه كنترل و بازرسي وسایل نقليه -

سیله و شود: شناسایی اتوماتیك وسایل نقلیه؛ کنترل مجوز حمل؛ بازرسی وضعیت ایمنیبه این امور بكار گرفته می
نقلیه، راننده و محموله؛ بازرسی معاینه فنی وسیله نقلیه؛ توزین در حال حرکت؛ ارائه هشدار به راننده، شرکت حمل 
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 ITS -ونقل هوشمندهاي حملسامانه

و مالك وسیله نقلیه درباره وضعیت ایمنی وسیله نقلیه؛ تصمیم گیری مكانیزه درباره اجازه عبور وسیله نقلیه یا متوقف 
 و غیره. نقلیه و ثبت تخلفاتکردن آن؛ شناسایی اضافه تناژ وسیله 

این مجموعه شامل تعداد زیادی سامانه های کنار جاده ای بوده  هاي كشور:سامانه نظارت و كنترل جاده -

ها می گذارند )حسگرها، ها جمع آوری کرده و در اختیار سایر سیستمکه به طور کلی یا داده و اطالعات از جاده
ها گرفته و به اطالع استفاده ها و ...( و یا اطالعاتی را از دیگر سیستمهای نظارت تصویری، تردد شماردوربین

 .های درون خودرویی و ...(رسانند )تابلوهای پیغام متغیر، گیرندهنقل جاده ای میوکنندگان از شبكه حمل

 : تجهیزات درون خودرویی امكان ارتباط بین خودروهای عمومیسامانه مدیریت تجهيزات درون خودرویي -

و خصوصی شامل خودروهای باری، مسافربری، امدادی، تعمیرات نگهداری و ... را با دیگر سامانه های حمل و نقل 
ها از این تجهیزات اطالعات دریافت نموده )اطالعات مكان کنند، به نحوی که هم این سامانههوشمند ایجاد می
کنند )هشدارهای و همینطور به آنها اطالعات ارسال می نقل عمومی، اطالعات ایمنی بار و ...(ویابی خودروهای حمل

 .ایمنی الزم، مسیریابی و ...(

 های کشور را از طرق گوناگون: این سامانه اطالعات ترافیكی راههاي كشورسامانه اطالع رساني وضعيت راه -

یابی، اطالعات هواشناسی، گذارد و اطالعاتی از قبیل مسیرای مینقل جادهونفعان شبكه حملدر اختیار عموم ذی
 کند.حجم ترافیك در راه ها و ... را منتشر می

هاي فعاليت

مرتبط با 

 سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.1.15 کشور یهاراه یریتمد 

P5.1.4 یاونقل جادهعبور و مرور حمل یمنیا ینتأم 

P5.1.5 ایو مدیریت سوانح و حوادث جاده امدادرسانی 

P5.1.6 یونقل جاده اسوانح و حوداث حمل یلو تحل یبررس 

 
 

هاي گروه داده

خروجي 

 سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.1.15D1 - هاجاده یكیتراف یتاطالعات وضع 

P4.1.15D2 - یرهامس یتاطالعات وضع 

P4.1.15D3 - یاجاده یهاو کارگاه یاطالعات نواح 

P4.1.15D4 - و آمار ترددها تیاطالعات وضع 

P5.1.4D1 - کشور یهاجاده یمنیا یتاطالعات وضع 

P5.1.4D2 - اطالعات تخلفات ثبت شده 

P5.1.4D3 - یاونقل جادهشبكه حمل یتورینگاطالعات مان 

P5.1.4D4 - ونقل هوشمندحمل هاییستماطالعات ثبت شده توسط س 

P5.1.5D1 - یاهاطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل جاد 

P5.1.5D2 - یاسوانح و حوادث جاده یریتو مد یامداد رسان یاطالعات اقدامات صورت گرفته در راستا 

P5.1.6D1 - یو علل وقوع سوانح و حوادث حمل و نقل جاده ا یبررس یجاطالعات نتا 
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هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 گروه دادهكننده  یجادا / سازمانسامانه 1ورودي عنوان گروه داده
 یدر دست بهره بردار یهااطالعات قطعه راه -
 یدر دست بهره بردار یاجاده یفن یهاطالعات ابن -

 یفن یهجاده و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه

 یآالت راهدار ینو ماش یزاتاطالعات تجه -
ـــامانه آالت  ینو ماشـــ یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتمد س
 یراهدار

عات تجه - حال بهره بردار یكیتراف یزاتاطال  یهاجاده یدر 
 کشور

 یكیتراف یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه

 یاطالعات پروانه گمرک -
 یخارج یهنقل یلاطالعات پروانه تردد وسا -

 یاجاده یو تردد از مرزها یتترانز یریتمد سامانه

 یكیتراف یصدور پروانه عبور محموالت و بارها یریتمد سامانه یكیتراف یاطالعات پروانه عبور محموالت و بارها -

 یاونقل جادهناوگان حمل یتصدور برگ فعال یریتسامانه مد ایاطالعات کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل جاده -

 اطالعات کارت هوشمند رانندگان -
 تمیسس یر: زیاونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتمد سامانه

 صدور کارت هوشمند رانندگان

 یای داخلنقل مسافری جادهوهای حملاطالعات شرکت -
 یای داخلنقل کاال جادهوهای حملاطالعات شرکت -
 کاال یاجاده یالملل یننقل بوهای حملاطالعات شرکت -
 یالمللی جاده اها و موسسات مسافربری بیناطالعات شرکت -

 یاونقل جادهها و موسسات حملامور شرکت یریتمد سامانه

 یتصورت وضع سامانه صادر شده یاجاده هاییتاطالعات صورت وضع -

 بارنامه سامانه صادر شده یاجاده یهااطالعات بارنامه -

 (CMRراهنامه ) سامانه صادر شده یاجاده یهااطالعات راهنامه -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

سامانه 
 یریتمد
 یگانیبا
 هاداده

 

اه هداد يناگیاب تیریدم هناماس

کيفارت تیریدم ضراوع و اه تخادرپ تیریدم هناماس يا هداج لقن و لمح لرتنك هناماس

روشك ياه هداج لرتنك و تراظن هناماس يرادهار تايلمع تیریدم

 حناوس ،ثداوح تیریدم هناماس

يناسر دادما و

هداد یناگیاب یاه هدروآرف تساوخرد -
كیفارت هداد یناگیاب -

یناگیاب تساوخرد -
یناگیاب تیعضو -

هداد یناگیاب یاه هدروآرف -

یناگیاب تساوخرد -
یناگیاب تیعضو -

 هداد یناگیاب -
ضراوع و اه تخادرپ

یناگیاب تساوخرد -
یناگیاب تیعضو -
هداد یناگیاب یاه هدروآرف

هیلقن لیاسو لقنو لمح هداد یناگیاب
هداد یناگیاب یاه هدروآرف تساوخرد

یا هداج یاه هداد یناگیاب -

یناگیاب تساوخرد -
یناگیاب تیعضو -

یرادهار هداد یناگیاب -

یناگیاب تساوخرد -
یناگیاب تیعضو -

 ،حناوس هداد یناگیاب
یناسر دادما و ثداوح

یناگیاب تساوخرد -
یناگیاب تیعضو -

 

                                                 
 ، در نمودار ارتباطات )نمودار سطح صفر( آن سامانه آورده شده است. ITSهای گروه داده های ورودی و خروجی هر کدام از سامانه 2

۴۶۰



 

 

ه: 
ح
صف

10
1

 
م(
سو
ل 
ص
)ف

 

 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ITS -ونقل هوشمندهاي حملسامانه

 

سامانه 
کنترل 
ونقل حمل
 یاجاده

 

يا هداج لقن و لمح لرتنك هناماس

يیوردوخ نورد تازيهجت تیریدم هناماس

هلومحم و ناگوان تیریدم

هداد يناگیاب تیریدم

يرادهار تايلمع تیریدم

هيلقن لیاسو يسرزاب و لرتنك هناماس

یهاگراک یحاون تاعالطا
اه هار یرادهگن و ریمعت تایلمع تیعضو

اه هار ییاوه و بآ تاعالطا
یرادهگن و ریمعت و تخاس یراک همانرب

هداج یرادهگن تیعضو -
یرادهار تیعضو و اه هداج تاصخشم -

 ینمیا تاعالطا -
ییوردوخ نورد
هدننار هنیشیپ -

 یسرزاب تبث
ینمیا

لقنو لمح هداد یناگیاب

یناگیاب تساوخرد -
یناگیاب تیعضو -

ینكش نوناق ماغیپ -
لرتنک تحت هدودحم لرتنک -
رفس تاعالطا یاه هسانش -
تیاس هنازور تیلاعف تاعالطا -

هدننار هنیشیپ -
ییوردوخ نورد ینمیا تاعالطا -

هداج رانک یناسر عالطا -

یزرم رتافد و کرمگ زا الاک صیخرت جیاتن -
لقنو لمح تکرش تکراشم شرازگ -

همانهار ،تیعضو تروص ،همانراب تاعالطا -
همانهار ،تیعضو تروص ،همانراب تیعضو تاعالطا -

ناگدننار هقباس -
ناگوان هقباس

ینمیا تیعضو تاعالطا -
فده دروم تسیل -

یکرمگ و یزرم یالاک صیخرت یبایزرا -
تافداصت شرازگ -

راضحا -
ینمیا یسرزاب شرازگ -
رفس مالعا یاه هسانش -

یزیمم هداد -
رابتعا و زوجم تساوخرد -

یراب یوردوخ ریمعت تیعضو -
هدننار هنیشیپ -

هیلقن لیاسو تاعالطا -
زوجم یارب تساوخرد -

تافداصت شرازگ -
کرمگ زا الاک صیخرت تیعضو -

راضحا -
هیلقن لیاسو زوجم -

یسرزاب شرازگ قابطنا -
همانهار ،تیعضو تروص ،همانراب تاعالطا -

همانهار ،تیعضو تروص ،همانراب تیعضو تاعالطا -
ناگدننار هقباس -

ریسم یاه تیدودحم -
ینمیا یسرزاب شرازگ -
ینمیا تیعضو تاعالطا -
فده هیحان یناسر عالطا -

کيفارت تیریدم

لقن و لمح یرارطضا یدنب نامز تاعالطا
كیفارت لرتنک یهد تیولوا تساوخرد
 لقن و لمح یاضاقت تیریدم خساپ

 لقن و لمح یواک هداد
 لقن و لمح هناماس یاه هداد

دادخر تاعالطا
لقنو لمح تاعالطا تساوخرد
لقن و لمح هكبش تیعضو
كیفارت لرتنک یهد تیولوا تیعضو

یكیفارت ریواصت
لقن و لمح یاضاقت تیریدم تساوخرد

 دروخزاب و داهنشیپ
یراک یاه حرط

 دادما و حناوس ،ثداوح تیریدم هناماس
يناسر

رادشه ماغیپ
یرارطضا یناگمه تامدخ تساوخرد

هیلخت تاعالطا
هحناس تاعالطا
هحناس خساپ تیعضو
دیدهت تاعالطا
لقن و لمح متسیس تیعضو

رادشه تیعضو
یرارطضا یناگمه تامدخ یدنب نامز تاعالطا

یرارطضا یناگمه تامدخ خساپ
یرارطضا یناگمه تامدخ تاعالطا
یناگمه لقن و لمح متسیس تیعضو یبایزرا

نارحب اب هلباقم حرط یگنهامه

تافلخت تاعالطا -

 لقنو لمح شخب ناگدننار روما تیریدم هناماس
يا هداج

 لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش روما تیریدم هناماس
يا هداج

 يا هداج لقنو لمح ناگوان تیریدم هناماس

همانراب هناماس

تيعضو تروص هناماس

CMR - همانهار هناماس

الاك لمح زوجم و روبع هناورپ رودص تیریدم هناماس
 ياهزرم زا ددرت و تیزنارت تايلمع تیریدم هناماس

يا هداج

ناگدننار تاعالطا -
اه تکرش تاعالطا -

ناگوان تاعالطا -

همانراب تاعالطا -

تیعضو تروص تاعالطا -

همانهار تاعالطا -

لمح زوجم تاعالطا -

ددرت هناورپ تاعالطا -
یکرمگ هناورپ تاعالطا -

تافلخت هب يگديسر تیریدم هناماس

 
 

سامانه 
مدیریت 
حوادث، 
سوانح و 
امداد 
 یرسان

 

يناسر دادما و حناوس ،ثداوح تیریدم هناماس

هلومحم و ناگوان تیریدم

يا هداج لقن و لمح لرتنك هناماس

يرادهار تايلمع تیریدم

يیوردوخ نورد تازيهجت تیریدم هناماس

کيفارت تیریدم

 ياه هار تيعضو يناسر عالطا هناماس

روشك

هدش يناگیاب هداد تیریدم
هيلقن لیاسو يسرزاب و لرتنك هناماس

دادخر تاعالطا -
دادخر زا سپ یزیر همانرب یگنهامه -
كیفارت لرتنک هب طوبرم تاعالطا -
دادخر هب طوبرم ییویدیو یاه هنحص -

ریسم یكیفارت طیارش -
دادخر طیارش و تیعقوم هب طوبرم تاعالطا -

یرارطضا تیعضو مالعا -
رادشه تیعضو -
ینارحب یاهریسم -

ینارحب كیفارت لرتنک تاعالطا -
هداج هكبش طیارش -

هداج هكبش تیعضو یبایزرا -
یكیفارت ریواصت شرازگ -

عبانم رارقتسا تیعضو -

رادشه ماغیپ -
یكمک یورین تساوخرد
هثداح هب ییوگخساپ تیعضو
كیفارت لرتنک تساوخرد
ینارحب ریسم تساوخرد -

ینارحب كیفارت لرتنک تساوخرد -
هیلخت تاعالطا -

رود هار زا یتراظن لرتنک -
هداج نتسب رادشه -

دیدهت تاعالطا -
لقن و لمح متسیس تیعضو -

دادما مازعا تساوخرد هب خساپ -
نارحب وردوخ یبایدر هداد -

هثداح تیعضو -
راطخا ماغیپ -

یناگمه وردوخ تیعقوم تاعالطا -
کانرطخ و یمس داوم تشن رادشه -

هثداح و هحناس ماغیپ 

میمصت ینابیتشپ تاعالطا -
دادما مازعا تساوخرد -

یداهنشیپ ریسم -
هثداح و هحناس ماغیپ تفایرد دییات -

رادشه ماغیپ -
هیلخت تاعالطا -

هحناس خساپ تیعضو -
یرادهگن و تخاس عبانم تساوخرد -

یتراظن تازیهجت تیعضو -
زیمآدیدهت دراوم تاعالطا
لقن و لمح متسیس تیعضو -
یراک یاه همانرب هب طوبرم تاداهنشیپ

رادشه تیعضو -یراک همانرب دروخزاب -
 عبانم تیدودحم

یرادهگن و تخاس عبانم هب خساپ -
اه هار هكبش تیعضو مالعا
هداج هكبش تیعضو یبایزرا -
هار یرادهگن و تخاس یراک همانرب
هداج هكبش ییاوه و بآ تاعالطا -

هداج یرادهگن تایلمع تیعضو -
ینمیا تازیهجت یرادهگن تیعضو -

راک هقطنم تاعالطا -
یهاگراک یحاون تاعالطا

هحناس تاعالطا -

رادشه ماغیپ
یرارطضا یناگمه تامدخ تساوخرد

هیلخت تاعالطا
هحناس تاعالطا
هحناس خساپ تیعضو
دیدهت تاعالطا
لقن و لمح متسیس تیعضو

رادشه تیعضو
یرارطضا یناگمه تامدخ یدنب نامز تاعالطا

یرارطضا یناگمه تامدخ خساپ
یرارطضا یناگمه تامدخ تاعالطا
یناگمه لقن و لمح متسیس تیعضو یبایزرا

نارحب اب هلباقم حرط یگنهامه

یراب یوردوخ یزاس لاعفریغ
کانرطخ و یمس داوم تاعالطا یارب تساوخرد

رادشه
کانرطخ و یمس داوم تاعالطا

رادشه
یناگیاب تساوخرد -

یناگیاب تیعضو -

 ،حناوس هداد یناگیاب
یناسر دادما و ثداوح

ثداوح و حناوس تاعالطا -

 و حناوس تاعالطا -
یناسر دادما و ثادوح

 لقنو لمح حناوس و ثداوح تاعالطا عماج هناماس
روشك

 
 

سامانه 
 یریتمد
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ITS -ونقل هوشمندهاي حملسامانه

ناوگان و 
 محموله

هلومحم و ناگوان تیریدم هناماس

 دادما و حناوس ،ثداوح تیریدم هناماس
يناسر

یراب یوردوخ یزاس لاعفریغ -
کانرطخ و یمس داوم تاعالطا یارب تساوخرد -

رادشه -
يا هداج لقن و لمح لرتنك هناماسکانرطخ و یمس داوم تاعالطا -

تافداصت شرازگ -
کرمگ زا الاک صیخرت تیعضو -

راضحا -
هیلقن لیاسو زوجم -

یسرزاب شرازگ قابطنا -
همانهار ،تیعضو تروص ،همانراب تاعالطا -

همانهار ،تیعضو تروص ،همانراب تیعضو تاعالطا -
ناگدننار هقباس -

ریسم یاه تیدودحم -
ینمیا یسرزاب شرازگ -
ینمیا تیعضو تاعالطا -
فده هیحان یناسر عالطا -

یزیمم هداد -
رابتعا و زوجم تساوخرد -

یراب یوردوخ ریمعت تیعضو -
هدننار هنیشیپ -

هیلقن لیاسو تاعالطا -
زوجم یارب تساوخرد -

يیوردوخ نورد تازيهجت تیریدم هناماس

یراب وردوخ ینكش نوناق
هدننار رادشه هب خساپ
ناگوان زا هدننار تساوخرد
راب تازیهجت تاعالطا

تیوه
ریسم زا فارحنا رادشه

هیلقن هلیسو ندرک لاعفریغ
ینمیا یسرزاب هقباس
فده هقطنم

فده هقطنم یناسر عالطا
هدننار هنیشیپ

ضراوع و اه تخادرپ تیریدم هناماس

ضراوع یاه هداد

ضراوع یاه هداد تساوخرد

 ياه هار تيعضو يناسر عالطا هناماس
روشك

رادشه ماغیپ
هحناس تاعالطا
هحناس خساپ تیعضو
دیدهت تاعالطا

 لقنو لمح شخب ناگدننار روما تیریدم هناماس
يا هداج

 لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش روما تیریدم هناماس
يا هداج

يا هداج لقنو لمح ناگوان تیریدم هناماس

همانراب هناماس

تيعضو تروص هناماس

CMR - همانهار هناماس

الاك لمح زوجم و روبع هناورپ رودص تیریدم هناماس

 ياهزرم زا ددرت و تیزنارت تايلمع تیریدم هناماس
يا هداج

ناگدننار تاعالطا -
اه تکرش تاعالطا -
ناگوان تاعالطا -

همانراب تاعالطا -
تیعضو تروص تاعالطا -

همانهار تاعالطا -
لمح زوجم تاعالطا -

ددرت هناورپ تاعالطا -
یکرمگ هناورپ تاعالطا -

 
 

 سامانه
 یریتمد
 یاتعمل
 یراهدار
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يرادهار تايلمع تیریدم هناماس

 دادما و حناوس ،ثداوح تیریدم هناماس
يناسر

يا هداج لقن و لمح لرتنك هناماس

کيفارت تیریدم

هداد يناگیاب تیریدم

روشك ياه هداج لرتنك و تراظن هناماس

رادشه ماغیپ -
هیلخت تاعالطا -

هحناس خساپ تیعضو -
یرادهگن و تخاس عبانم تساوخرد -

یتراظن تازیهجت تیعضو -
زیمآدیدهت دراوم تاعالطا
لقن و لمح متسیس تیعضو -
یراک یاه همانرب هب طوبرم تاداهنشیپ

یراک همانرب دروخزاب -

رادشه تیعضو -
 عبانم تیدودحم

یرادهگن و تخاس عبانم هب خساپ -
اه هار هكبش تیعضو مالعا
هداج هكبش تیعضو یبایزرا -
هار یرادهگن و تخاس یراک همانرب
هداج هكبش ییاوه و بآ تاعالطا -

هداج یرادهگن تایلمع تیعضو -
ینمیا تازیهجت یرادهگن تیعضو -

راک هقطنم تاعالطا -
یهاگراک یحاون تاعالطا

هحناس تاعالطا -

یهاگراک یحاون تاعالطا
اه هار یرادهگن و ریمعت تایلمع تیعضو

اه هار ییاوه و بآ تاعالطا
یرادهگن و ریمعت و تخاس یراک همانرب

هداج یرادهگن تیعضو -
یرادهار تیعضو و اه هداج تاصخشم -

یا هداجرانک تازیهجت تیعضو
یرادهگن و ریمعت و تخاس تساوخرد

ریسم یكیفارت طیارش
ریسم دادسنا تساوخرد هب خساپ
نمهب شزیر قطانم تاعالطا

گنس شزیر قطانم
ریسم رد نادنبخی قطانم تاعالطا

اه هار هكبش طیارش
یراک یاه همانرب هب طوبرم تاداهنشیپ

یناگیاب تساوخرد -
یناگیاب تیعضو -

 هداد یناگیاب -
یرادهار

تکرح عناوم متسیس لرتنک
اه تخاسریز تراظن یاهرگسح لرتنک

یطیحم یاهرگسح لرتنک
یا هداج تاعالطا متسیس یاه هداد
اه هار حطس یرادهگن متسیس لرتنک

تعرس تراظن لرتنک
ییویدیو ناهنپ تراظن لرتنک

یهاگراک یحاون رادشه و تراظن تازیهجت لرتنک

اه هار یلرتنک یاه هزاورد تیعضو
یطیحم طیارش نیمخت بسانم تاعالطا
یطیحم طیارش یاهرگسح تاعالطا

ینادیم تازیهجت تیعضو
تخاسریز تراظن یاهرگسح تاعالطا

اه هار تاعالطا متسیس تیعضو
هار حطس یرادهگن متسیس تیعضو

یهاگراک یحاون رادشه و تراظن تازیهجت تیعضو
یكیفارت ریواصت
تعرس تراظن تاعالطا

ریسم یرادهگن و ریمعت و تخاس یراک همانرب
یرادهگن و ریمعت و تخاس تساوخرد هب خساپ

ریسم یوج طیارش تاعالطا
اه هار ییاوه و بآ تاعالطا
اه هار یرادهگن و ریمعت تایلمع تیعضو

یهاگراک یحاون تاعالطا
دادخر تاعالطا
ریسم دادسنا تساوخرد
ریسم ییاشگزاب هب طوبرم تاعالطا

هار یرادهگن و ریمعت و تخاس عبانم تساوخرد خساپ
یرادهگن و ریمعت تازیهجت تیعضو

یرادهار تیعضو و اه هداج تاصخشم -

 دروخزاب و داهنشیپ
یراک یاه حرط

 ياه هار تيعضو يناسر عالطا هناماس
روشك

یهاگراک یحاون تاعالطا
اه هار ییاوه و بآ تاعالطا
یرادهگن و ریمعت و تخاس یراک همانرب

هداج یرادهگن تیعضو 
یرادهار تیعضو و اه هداج تاصخشم
ریسم ییاشگزاب هب طوبرم تاعالطا

 و تازیهجت تاعالطا -
یرادهار تالآ نیشام

 لماش اهریسم تیعضو تاعالطا -
 ،یا هداج یاه هاگراک تاعالطا
 ،ریسم یوج طیارش تاعالطا
ریسم ییاشگزاب هب طوبرم تاعالطا

 و تازيهجت تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يرادهار تالآ نيشام

همانراب هناماس

تيعضو تروص هناماس

CMR - همانهار هناماس

الاك لمح زوجم و روبع هناورپ رودص تیریدم هناماس

 ياهزرم زا ددرت و تیزنارت تايلمع تیریدم هناماس
يا هداج

 تاعالطا -
 تیعضو
اهریسم

 تاعالطا -
 تیعضو
اهریسم

 تاعالطا -
 تیعضو
اهریسم

 تاعالطا -
 تیعضو
اهریسم

 
 

سامانه 
 یریتمد

ها پرداخت
 و عوارض
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ضراوع و اه تخادرپ تیریدم هناماس

 ياه هار تيعضو يناسر عالطا هناماس

روشك
کيفارت تیریدم

يا هداج لقن و لمح لرتنك هناماس يیوردوخ نورد تازيهجت تیریدم هناماس

هداد يناگیاب تیریدم

  خرن تاعالطا -
اه تخادرپ و ضراوع

ضراوع زا هدش یروآ عمج یاه هداد -
ضراوع تامدخ رد رییغت هب خساپ -

 رد رییغت تساوخرد -
ضراوع تامدخ

ضراوع هداد تساوخرد -

ضراوع هداد -
وردوخ تازیهجت تیعضو -

وردوخ هدش هدومیپ تفاسم هداد -
وردوخ تخادرپ تاعالطا -

وردوخ تخادرپ تساوخرد
وردوخ هنیزه هداد  هداد یناگیاب -

 و اه تخادرپ
ضراوع

یناگیاب تساوخرد -
یناگیاب تیعضو -

 
 

سامانه 
 یریتمد
 یكتراف

 

کيفارت تیریدم هناماس

يرادهار تايلمع تیریدم

اه هداد يناگیاب تیریدم

ضراوع و اه تخادرپ تیریدم هناماس

روشك ياه هداج لرتنك و تراظن هناماس

 دادما و حناوس ،ثداوح تیریدم هناماس
يناسر

یا هداجرانک تازیهجت تیعضو
یرادهگن و ریمعت و تخاس تساوخرد

ریسم یكیفارت طیارش
ریسم دادسنا تساوخرد هب خساپ
نمهب شزیر قطانم تاعالطا

گنس شزیر قطانم
ریسم رد نادنبخی قطانم تاعالطا

اه هار هكبش طیارش
یراک یاه همانرب هب طوبرم تاداهنشیپ

ریسم یرادهگن و ریمعت و تخاس یراک همانرب
یرادهگن و ریمعت و تخاس تساوخرد هب خساپ

ریسم یوج طیارش تاعالطا
اه هار ییاوه و بآ تاعالطا
اه هار یرادهگن و ریمعت تایلمع تیعضو

یهاگراک یحاون تاعالطا
دادخر تاعالطا
ریسم دادسنا تساوخرد
ریسم ییاشگزاب هب طوبرم تاعالطا

هار یرادهگن و ریمعت و تخاس عبانم تساوخرد خساپ
یرادهگن و ریمعت تازیهجت تیعضو

یرادهار تیعضو و اه هداج تاصخشم -

هداد یناگیاب یاه هدروآرف تساوخرد -
كیفارت هداد یناگیاب -

یناگیاب تساوخرد -
یناگیاب تیعضو -

هداد یناگیاب یاه هدروآرف -

ضراوع زا هدش یروآ عمج یاه هداد -
ضراوع تامدخ رد رییغت هب خساپ -

 رد رییغت تساوخرد -
ضراوع تامدخ

یریوصت تراظن لرتنک
اهرامشددرت لرتنک
تعرس گنیروتینام لرتنک
تعرس نوناق لامعا لرتنک
تعرس ریغتم دودح لامعا لرتنک

ریسم لرتنک طیارش

یتاعالطا متسیس هب طوبرم تاعالطا
هیلقن لیاسو دصرد لرتنک تاعالطا
ریسم لرتنک هب طوبرم تاعالطا
 لاعف تالیهست هب طوبرم تاعالطا

ریسم رد دوجوم
روحم یكیفارت ریواصت
كیفارت ددرت مجح

كیفارت تعرس هب طوبرم تاعالطا
ریسم طیارش تیعضو تاعالطا
نیگنس هیلقن لیاسو دصرد تاعالطا

تعرس فلخت تاعالطا
ریسم یوج طیارش تاعالطا

رادشه ماغیپ -
هحناس تاعالطا -
یكمک یورین و عبانم تساوخرد
هثداح هب ییوگخساپ تیعضو
كیفارت لرتنک تساوخرد
ینارحب ریسم تساوخرد -

ینارحب كیفارت لرتنک تساوخرد -
هیلخت تاعالطا -

رود هار زا یتراظن لرتنک -
هداج نتسب رادشه -

دیدهت تاعالطا -
لقن و لمح متسیس تیعضو -

دادخر تاعالطا -
دادخر زا سپ یزیر همانرب یگنهامه -
كیفارت لرتنک هب طوبرم تاعالطا -
دادخر هب طوبرم ییویدیو یاه هنحص -

ریسم یكیفارت طیارش -
دادخر طیارش و تیعقوم هب طوبرم تاعالطا -

یرارطضا تیعضو مالعا -
رادشه تیعضو -
ینارحب یاهریسم -

ینارحب كیفارت لرتنک تاعالطا -
هداج هكبش طیارش -

هداج هكبش تیعضو یبایزرا -
یكیفارت ریواصت شرازگ -

عبانم رارقتسا تیعضو -

يا هداج لقن و لمح لرتنك هناماس

یناگمه لقن و لمح یرارطضا یدنب نامز تاعالطا
كیفارت لرتنک یهد تیولوا تساوخرد
یناگمه لقن و لمح یاضاقت تیریدم خساپ

یناگمه لقن و لمح یواک هداد
یناگمه لقن و لمح هناماس یاه هداد

دادخر تاعالطا
یناگمه لقنو لمح تاعالطا تساوخرد

لقن و لمح هكبش تیعضو
كیفارت لرتنک یهد تیولوا تیعضو

یكیفارت ریواصت
یناگمه لقن و لمح یاضاقت تیریدم تساوخرد

 ياه هار تيعضو يناسر عالطا هناماس
روشك

كیفارت لرتنک هب طوبرم تاعالطا
ریسم یكیفارت طیارش
هداج هكبش تیعضو یبایزرا 

یبایریسم تاعالطا

 تاعالطا لماش :ریسم تیعضو تاعالطا
 تاعالطا  ،ریسم دادسنا تاعالطا ،اهددرت
 دصرد تاعالطا ،اهریسم یكیفارت طیارش
 یبایزرا ،دادخر تاعالطا ،هیلقن لیاسو

هداج هكبش تیعضو

همانراب هناماس

تيعضو تروص هناماس

CMR - همانهار هناماس

الاك لمح زوجم و روبع هناورپ رودص تیریدم هناماس

 ياهزرم زا ددرت و تیزنارت تايلمع تیریدم هناماس
يا هداج

همانراب تاعالطا -

تیعضو تروص تاعالطا -

همانهار تاعالطا -

ددرت هناورپ تاعالطا -

یكیفارت یاهراب لمح یاهزوجم تاعالطا

ریسم تیعضو تاعالطا

ریسم تیعضو تاعالطا

ریسم تیعضو تاعالطا

ریسم تیعضو تاعالطا

 
 

سامانه 
کنترل و 

 

۴۶۴



 

 

ه: 
ح
صف

10
5

 
م(
سو
ل 
ص
)ف

 

 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ITS -ونقل هوشمندهاي حملسامانه

 یبازرس
 یلوسا
 یهنقل

يیوردوخ نورد تازيهجت تیریدم هناماسهيلقن لیاسو يسرزاب و لرتنك هناماس

يا هداج لقن و لمح لرتنك هناماس

 دادما و حناوس ،ثداوح تیریدم هناماس
يناسر

رادشه

یزرم رتافد و کرمگ زا الاک صیخرت جیاتن -
لقنو لمح تکرش تکراشم شرازگ -

همانهار ،تیعضو تروص ،همانراب تاعالطا -
همانهار ،تیعضو تروص ،همانراب تیعضو تاعالطا -

ناگدننار هقباس -
ناگوان هقباس

ینمیا تیعضو تاعالطا -
فده دروم تسیل -

یکرمگ و یزرم یالاک صیخرت یبایزرا -
تافداصت شرازگ -

راضحا -
ینمیا یسرزاب شرازگ -
رفس مالعا یاه هسانش -

یراب وردوخ ینكش نوناق -
یراب وردوخ ندرک لاعفریغ تیعضو -

هدننار هنیشیپ -
یكینورتكلا لفق یاه هداد -

راب تازیهجت تاعالطا -
ییوردوخ نورد ینمیا تاعالطا -

بسچرب تاعالطا -
کرمگ زا الاک صیخرت تاعالطا تساوخرد -

ینكش نوناق ماغیپ -
لرتنک تحت هدودحم لرتنک -
رفس تاعالطا یاه هسانش -
تیاس هنازور تیلاعف تاعالطا -

هدننار هنیشیپ -
ییوردوخ نورد ینمیا تاعالطا -

هداج رانک یناسر عالطا -

کرمگ زا الاک صیخرت هب طوبرم شرازگ
یكینورتكلا لفق تاعالطا تساوخرد
یكینورتكلا یرگلابرغ تساوخرد
بسچرب تاعالطا تساوخرد
ینمیا یسرزاب تساوخرد

دنمشوه متسیس هب زهجم هدودحم ماغیپ
ینمیا یسرزاب تبث
یرگلابرغ جیاتن تبث

 تاعالطا -
تافلخت

تافلخت هب يگديسر تیریدم هناماس

 
 

سامانه 
 نظارت و
کنترل 
 یهاجاده
 کشور

 

روشك ياه هداج لرتنك و تراظن هناماس

اه هداد يناگیاب تیریدم

یناگیاب تساوخرد -
یناگیاب تیعضو -

یا هداج یاه هداد یناگیاب -

يرادهار تايلمع تیریدم

تکرح عناوم متسیس لرتنک
اه تخاسریز تراظن یاهرگسح لرتنک

یطیحم یاهرگسح لرتنک
یا هداج تاعالطا متسیس یاه هداد
اه هار حطس یرادهگن متسیس لرتنک

تعرس تراظن لرتنک
ییویدیو ناهنپ تراظن لرتنک

اه هار یلرتنک یاه هزاورد تیعضویهاگراک یحاون رادشه و تراظن تازیهجت لرتنک
یطیحم طیارش نیمخت بسانم تاعالطا
یطیحم طیارش یاهرگسح تاعالطا

ینادیم تازیهجت تیعضو
تخاسریز تراظن یاهرگسح تاعالطا

اه هار تاعالطا متسیس تیعضو
هار حطس یرادهگن متسیس تیعضو

یهاگراک یحاون رادشه و تراظن تازیهجت تیعضو
یكیفارت ریواصت
تعرس تراظن تاعالطا

کيفارت تیریدم

یتاعالطا متسیس هب طوبرم تاعالطا
هیلقن لیاسو دصرد لرتنک تاعالطا
ریسم لرتنک هب طوبرم تاعالطا

ریسم رد دوجوم لاعف تالیهست هب طوبرم تاعالطا
روحم یكیفارت ریواصت
كیفارت ددرت مجح

كیفارت تعرس هب طوبرم تاعالطا
ریسم طیارش تیعضو تاعالطا
نیگنس هیلقن لیاسو دصرد تاعالطا

تعرس فلخت تاعالطا
ریسم یوج طیارش تاعالطا

یریوصت تراظن لرتنک
اهرامشددرت لرتنک
تعرس گنیروتینام لرتنک
تعرس نوناق لامعا لرتنک
تعرس ریغتم دودح لامعا لرتنک

ریسم لرتنک طیارش

يیوردوخ نورد تازيهجت تیریدم هناماس

اهوردوخ ینمیا تاعالطا
وردوخ تاصخشم
وردوخ نانیشنرس دادعت
تاعطاقت رد اهوردوخ یمیا تاعالطا

وردوخ یبای صقن تاعالطا
یكیفارت طیارش نییعت بسانم تاعالطا

یجنس وردوخ یاه هداد یناگیاب
یطیحم طیارش نیمخت بسانم تاعالطا

وردوخ تیعضو راکدوخ شرازگ
تازیهجت هب یسرتسد تساوخرد

تازیهجت هب یسرتسد هزاجا
وردوخ تیعضو راکدوخ شرازگ لرتنک
نارفاسم هب رفس تاعالطا ییویدار یناسر یهاگآ

ناربراک یرارطضا تاعالطا
تاعطاقت تیعضو
هداج ینمیا تاعالطا

یكیفارت طیارش نییعت بسانم تاعالطا تیریدم

 ياه هار تيعضو يناسر عالطا هناماس
روشك

روحم یكیفارت ریواصت
كیفارت ددرت مجح

كیفارت تعرس هب طوبرم تاعالطا
ریسم رد دوجوم لاعف تالیهست هب طوبرم تاعالطا

تافلخت تاعالطا -

تافلخت هب يگديسر تیریدم هناماس
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

 ITS -ونقل هوشمندهاي حملسامانه

يا هداج لقن و لمح لرتنك هناماسيیوردوخ نورد تازيهجت تیریدم هناماس

هيلقن لیاسو يسرزاب و لرتنك هناماسهلومحم و ناگوان تیریدم

 دادما و حناوس ،ثداوح تیریدم هناماس
يناسر

کرمگ زا الاک صیخرت تاعالطا -
یراب وردوخ ینكش نوناق -

یراب وردوخ ندرک لاعفریغ تیعضو -
هدننار هنیشیپ -

یكینورتكلا لفق یاه هداد -
راب تازیهجت تاعالطا -

ییوردوخ نورد ینمیا تاعالطا -
بسچرب تاعالطا -

کرمگ زا الاک صیخرت تاعالطا تساوخرد -

کرمگ زا الاک صیخرت هب طوبرم شرازگ
یكینورتكلا لفق تاعالطا تساوخرد
یكینورتكلا یرگلابرغ تساوخرد
بسچرب تاعالطا تساوخرد
ینمیا یسرزاب تساوخرد

دنمشوه متسیس هب زهجم هدودحم ماغیپ
ینمیا یسرزاب تبث
یرگلابرغ جیاتن تبث

یراب وردوخ ینكش نوناق
هدننار رادشه هب خساپ
ناگوان زا هدننار تساوخرد
راب تازیهجت تاعالطا

تیوه
ریسم زا فارحنا رادشه هیلقن هلیسو ندرک لاعفریغ

ینمیا یسرزاب هقباس
فده هقطنم

فده هقطنم یناسر عالطا
هدننار هنیشیپ

میمصت ینابیتشپ تاعالطا -
دادما مازعا تساوخرد -

یداهنشیپ ریسم -
هثداح و هحناس ماغیپ تفایرد دییات -
دادما تساوخرد ماغیپ تفایرد دییات-

یرارطضا طیارش تاعالطا تساوخرد -

ییوردوخ نورد ینمیا تاعالطا -
هدننار هنیشیپ -

ینمیا یسرزاب تبث

دادما مازعا تساوخرد هب خساپ -
نارحب وردوخ یبایدر هداد -

هثداح تیعضو -
راطخا ماغیپ -

یناگمه وردوخ تیعقوم تاعالطا -
کانرطخ و یمس داوم تشن رادشه -

هثداح و هحناس ماغیپ -
یرارطضا دادما تساوخرد ماغیپ-

ضراوع و اه تخادرپ تیریدم هناماس

وردوخ تازیهجت تیعضو -
وردوخ هدش هدومیپ تفاسم هداد -

وردوخ تخادرپ تاعالطا -

وردوخ تخادرپ تساوخرد
وردوخ هنیزه هداد

روشك ياه هداج لرتنك و تراظن هناماس

اهوردوخ ینمیا تاعالطا
وردوخ تاصخشم
وردوخ نانیشنرس دادعت
تاعطاقت رد اهوردوخ یمیا تاعالطا

وردوخ یبای صقن تاعالطا
یكیفارت طیارش نییعت بسانم تاعالطا

یجنس وردوخ یاه هداد یناگیاب
یطیحم طیارش نیمخت بسانم تاعالطا

وردوخ تیعضو راکدوخ شرازگ
تازیهجت هب یسرتسد تساوخرد

تازیهجت هب یسرتسد هزاجا
وردوخ تیعضو راکدوخ شرازگ لرتنک
نارفاسم هب رفس تاعالطا ییویدار یناسر یهاگآ

ناربراک یرارطضا تاعالطا
تاعطاقت تیعضو
هداج ینمیا تاعالطا

یكیفارت طیارش نییعت بسانم تاعالطا تیریدم

 
 

سامانه 
اطالع 
 یرسان
 یتوضع
 یهاراه

 کشور

 

روشك ياه هار تيعضو يناسر عالطا هناماس
 دادما و حناوس ،ثداوح تیریدم هناماس

يناسر

يرادهار تايلمع تیریدمضراوع و اه تخادرپ تیریدم هناماس

اه تخادرپ و ضراوع  خرن تاعالطا -

روشك ياه هداج لرتنك و تراظن هناماسکيفارت تیریدم

روحم یكیفارت ریواصت
كیفارت ددرت مجح

كیفارت تعرس هب طوبرم تاعالطا
ریسم رد دوجوم لاعف تالیهست هب طوبرم تاعالطا

كیفارت لرتنک هب طوبرم تاعالطا
ریسم یكیفارت طیارش
هداج هكبش تیعضو یبایزرا 

یبایریسم تاعالطا

یهاگراک یحاون تاعالطا
اه هار ییاوه و بآ تاعالطا
یرادهگن و ریمعت و تخاس یراک همانرب

هداج یرادهگن تیعضو 
یرادهار تیعضو و اه هداج تاصخشم
ریسم ییاشگزاب هب طوبرم تاعالطا

رادشه ماغیپ
هحناس تاعالطا
هحناس خساپ تیعضو
دیدهت تاعالطا
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار

مدیریت  )به غير از سامانههاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انساني سامانه -3-2-2-23

 حسابداري مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهو اتوماسیون اداری( به شناسنامه و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات

های مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنامه سامانه« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»ل بخش فصل او

 ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده است.این بخش در کلیه دستگاه
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 ياونقل جادهو حمل يفصل سوم: سازمان راهدار
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 

 

 

 

 

ها و تأسیسات چهارم: سازمان مجری ساختمانفصل 

 میدولتی و عمو
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 فصل چهارم فهرست مطالب

 

 1 .............................................................................. یعموم و یدولت ساتیتأس و هاساختمان یمجر سازمان: چهارم فصل

 1 ............................................................................................................. گذار امهبرن و انتقال یمعمار راه، نقشه -0-2

 1 ............................................................................................................................. شكاف لیتحل سیماتر -0-2-2

 7 ..................................................................................................................................... هاپروژه شناسنامه -0-2-1

 20 ............................................................................................................................ هاپروژه یبند تیاولو -0-2-9

 21 ...........................................................................................................................................  گذار برنامه -0-2-0

 27 ....................................................................................................................... هاپروژه یزمانبند برنامه -0-2-1

 28 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار -0-1

 28 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یهاسامانه ارتباط -0-1-2
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان یسازمان مجرفصل چهارم:  -4

ها و ساختمان یسازمان مجرهای اطالعاتی انهدر این فصل، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سام

 شود.، ارائه مییو عموم یدولت یساتتأس

 

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -4-1

و  یتدول یساتها و تأسساختمان یسازمان مجراین قسمت به معرفی  نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

های الزم برای تحقق معماری وضعیت ها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2راه، اختصاص دارد. تدوین نقشه یعموم

ها و ها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامالزم برای  1مطلوب و جدول زمانی

کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت  های کاری و تعیین فازهای انجامبندی آنها در قالب بستهدسته

برای تحقق  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارمطلوب و تعیین معماری مطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

شود. در این قسمت به یدر آن، ایجاد مهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین معماری مطلوب موقت تعیین شده و

 شود:محورهای زیر پرداخته می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 ماتریس تحلیل شکاف -4-1-1

قق حها و اقدامات موردنیاز برای تو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.یمو عمو یدولت یساتها و تأسساختمان یسازمان مجربه 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه 

 يوكاركسب

پروژه  یریتسامانه مد
ها ساختمان یسازمان مجر

 یو عموم یدولت یساتو تأس
-     

 تمیسس یرزپروژه بازنویسی  -
از  هاها و پروژهطرح یریتمد

 سازمان یسامانه جامع تخصص
 یمجر

 

اطالعات  یریتسامانه مد
 یساتها و تأسساختمان
 یو عموم یدولت

-     
پروژه ایجاد زیرسیستم آرشیو  -

 یسامانه جامع تخصصاز 
 یسازمان مجر

 

سامانه مدیریت منابع و 
 اعتبارات سالیانه )بودجه(

ها ساختمان یسازمان مجر
 یو عموم یدولت یساتو تأس

-     
 یرسامانهزپروژه بازنویسی  -

سامانه جامع از  بودجه
 یسازمان مجر یتخصص

 

 یحسابدار یریتسامانه مد
 یسازمان مجر یمال

 یساتها و تأسساختمان
 یو عموم یدولت

-     

پروژه بازنویسی سامانه  -
حسابداری مالی سازمان 

 یساتها و تأسساختمانمجری 
 یو عموم یدولت

 

 یر حقوقامو یریتسامانه مد
ها ساختمان یسازمان مجر

 یو عموم یدولت یساتو تأس
-     

 یریتسامانه مدپروژه ایجاد  -
 یسازمان مجر یامور حقوق
 یدولت یساتها و تأسساختمان
 یو عموم

 

 قراردادها یریتسامانه مد
ها ساختمان یسازمان مجر

 یو عموم یدولت یساتو تأس
-     

 یرسیستمز بازنویسیپروژه  -
)امور  یدگیو رس یمانامور پ
از سامانه جامع  قراردادها(
 یسازمان مجر یتخصص
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 هاشناسنامه پروژه -4-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهروژه، انجام پ یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

اه طالعات پیش نیاز، تعیین روکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مهای کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

د روژه ایجاشوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  -

 شود.ن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده میاز فرایندهای مربوط به سامانه، آ

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می «هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود. -

عریف شده های تطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمای انجام شود که سامانه مربوطه اایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

ست منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن ا

)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه 

وطه عات مربتولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطال

تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا می

ای بهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

ان سازم يها از سامانه جامع تخصصها و پروژهطرح یریتمد يستمس یرز بازنویسيپروژه  -4-1-2-1

 يمجر

 يرسازمان مج يها از سامانه جامع تخصصها و پروژهطرح یریتمد يستمس یرز بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

جامع  سامانه های)یكی از زیرسیستم هاها و پروژهطرح یریتمد یستمس یرز بازنویسی ،پروژههدف از این 

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در ( است به طوری که این سامانه تمامی قابلیتیسازمان مجر یتخصص

ا دربر ر« یدولت یساتها و تأسساختمان یسازمان مجرمدیریت پروژه »شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه 

امانه افزوده س ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلت گیرد و گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صور

 شوند، عبارتند از:

 سامانه را از « یو عموم یدولت یساتها و تأسساخت ساختمان یهاپروژه»اطالعات  این سامانه باید

 ، دریافت کند.راهبردها یساز یجامع جار

 های تعریف شده در شناسنامه سامانه یزماین سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانWeb 

GIS .دریافت کند 

 نیز باید در این پروژه انجام شود. آرشیو یستمس یربا ز یرسیستمز ینتبادل اطالعات ا یبرقرار 

 پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد سایر 

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه) «ابعهت هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان یسازمان مجر متولي پروژه

  هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد ایهپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 هاي پيش نيازپروژه
 «تابعه هایکتشر و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي
 Web GISشده در شناسنامه سامانه  یفتعر هاییزمرا باتوجه به مكان یاطالعات مكان یدسامانه با ینا

 کند. یافتدر
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 يسازمان مجر ياز سامانه جامع تخصص يوآرش رسيستمیز یجادپروژه ا -4-1-2-2

 يسازمان مجر ياز سامانه جامع تخصص يوآرش یرسيستمز یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

از  )به عنوان یكی یوآرش یرسیستمزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 ست. ( ایسازمان مجر یجامع تخصصهای سامانه زیرسیستم

عات اطال یریتمد»سامانه ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب تمامی قابلیت

 ، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.«یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان

 یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان یسازمان مجر متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 الزم براي اجرا زمان

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي
 یسیازنوپروژه ب»، باید در هاها و پروژهطرح یریتمد یستمس یرزبرقراری تبادل اطالعات این زیرسیستم با 

 انجام شود.« یسازمان مجر یها از سامانه جامع تخصصها و پروژهطرح یریتمد یستمس یرز
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 يسازمان مجر يبودجه ازسامانه جامع تخصص یرسامانهز بازنویسيپروژه  -4-1-2-3

 يسازمان مجر يبودجه ازسامانه جامع تخصص یرسامانهز بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

( یمجرمان ساز یسامانه جامع تخصص های)یكی از زیرسیستمبودجه  یرسامانهز بازنویسی ،پروژههدف از این 

مدیریت »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت

رد. را دربر گی« یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان یمنابع و اعتبارات سالیانه )بودجه( سازمان مجر

فزوده شوند، سامانه ا ینبه ا یدکه با یاطالعاتو تبادل  هایتقابلاقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و 

 عبارتند از:

  را از سامانه جامع جاری سازی « اعتبار یناعتبارات مصوب و منابع تأم»این سامانه باید اطالعات

 راهبردها دریافت کند.

 و منابع مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد سایر 

 و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان( بودجه)نقدی سالیانه اعتبارات

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه

 یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان یسازمان مجر متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 هاي پيش نيازپروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به راجعهم

 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

ها و تأسيسات دولتي و بازنویسي سامانه حسابداري مالي سازمان مجري ساختمان پروژه -4-1-2-4

 عمومي

 يمومو ع يدولت يساتها و تأسساختمان يسازمان مجر يمال يسامانه حسابدار یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

 یعموم و یولتد یساتها و تأسساختمان یسازمان مجر یمال یسامانه حسابدار یسیبازنو ،پروژههدف از این 

مدیریت »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت

را دربر گیرد. اقداماتی که باید در « ها و تأسیسات دولتی و عمومیحسابداری مالی سازمان مجری ساختمان

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدباکه  یو تبادل اطالعات هایتقابلاین پروژه صورت گیرد و 

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از  اطالعات قراردادهااین سامانه باید ، 

  تفكیك  اعتبارات به»اطالعات و « اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه»اطالعات این سامانه باید

 اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی»اطالعات و « گیرنده در اعتبارات نقدیدستگاه اجرایی تفوی 

 ،مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(را از « طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 دریافت کند.

  سامانهرا از « هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتدستور پرداخت»اطالعات این سامانه باید 

 ژه دریافت کند.یریت پرومد

 الیم حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود سایر موارد 

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان یرسازمان مج متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه اونتمع گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 ياز سامانه جامع تخصص )امور قراردادها( يدگيو رس يمانامور پ یرسيستمز بازنویسيپروژه  -4-1-2-5

 يسازمان مجر

 )امور قراردادها( يدگيو رس يمانامور پ یرسيستمز بازنویسيپروژه 

 يسازمان مجر ياز سامانه جامع تخصص

 معرفي پروژه

 یامع تخصصسامانه ج های)یكی از زیرسیستم یدگیو رس یمانامور پ یستمیرسز بازنویسی ،پروژههدف از این 

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه ( است به طوری که این سامانه تمامی قابلیتیسازمان مجر

ا ر« ها و تأسیسات دولتی و عمومیمدیریت قراردادهای سازمان مجری ساختمان»وضعیت مطلوب سامانه 

سامانه  ینه اب یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلاقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و  دربر گیرد.

 افزوده شوند، عبارتند از:

  یدات، مزا مناقصات و یریتسامانه مدرا از « یدهمزا یابرنده مناقصه »اطالعات این سامانه قابلیت دریافت

یاز باید در این سامانه تولید شود و از این موردن یداتو مزامناقصات  یهاولداشته باشد. در واقع اطالعات 

برنده »سامانه به سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات منتقل گردد. سپس این سامانه باید اطالعات 

 یدات، دریافت کند.مناقصات و مزا یریتسامانه مدرا از « یدهمزا یامناقصه 

 یریتمد جامع سامانهرا از « (یمانكارانمات )مشاوران و پارائه دهندگان خد» این سامانه باید اطالعات 

 یمانكاران، دریافت کد.اطالعات مشاوران و پ

 هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد سایر 

 مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و

 .است شده ذکر ،(منابع

 یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان یسازمان مجر متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 ژهپرو) «تابعه هایتشرک و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 و يدولت يساتها و تأسساختمان يسازمان مجر يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا -4-1-2-6

 يعموم

  يسازمان مجر يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 يو عموم يدولت يساتها و تأسساختمان

 روژهمعرفي پ

ان سازم یامور حقوق یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان یمجر

 یسازمان مجر یامور حقوق یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان

 یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان یسازمان مجر متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یسازمان مجر یه جامع تخصصاز سامان یدگیو رس یمانامور پ یرسیستمز یسیپروژه بازنو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيمرتبط با سامانههاي پروژه -4-1-2-7

 مدیریت حسابداري مالي(

نابع م یریتانه جامع مد)شامل سام های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیمرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/ ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثرتعریف و در برنامه سالیانه )حد

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 هااولویت بندی پروژه -4-1-3

 یساتها و تأسساختمان یسازمان مجرها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

انجام این  بندی ولویتها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، ا، انجام شود. شناسنامه این پروژهیو عموم یدولت

مورد توجه قرار گرفته شده است که  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولوها اهمیت به سزایی دارد. پروژه

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه یتقدم و تأخر فنعبارتند از: 

ارائه شده است. در این  ،یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان یسازمان مجری هادول زیر ترتیب اولویت پروژهدر ج

آورده شده است. ترتیب اولویت  ،یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان یسازمان مجرهای اختصاصی جدول فقط پروژه

 اتصال ها،موجودیت استانداردسازی ،ESB سازی عملیاتی مانند)ها مطرح هستند ها و شرکتکه در همه سازمان ییهاپروژه

Web GISارائه شده استنقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، در ...(  و هاسامانه به. 

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

 یسازمان مجر یاز سامانه جامع تخصص یوآرش یرسیستمز یجادپروژه ا - 2

1 

 یسازمان مجر یها از سامانه جامع تخصصها و پروژهطرح یریتمد یستمس یرز یسیبازنو پروژه -

 یسازمان مجر یبودجه از سامانه جامع تخصص یرسامانهز یسیبازنو پروژه -

 یومو عم یدولت یساتها و تأسساختمان یسازمان مجر یمال یسامانه حسابدار یسیبازنو پروژه -

سازمان  ی)امور قراردادها( از سامانه جامع تخصص یدگیو رس مانیامور پ یرسیستمز یسیبازنو پروژه -

 یمجر

 یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان یسازمان مجر یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 9
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 برنامه گذار -4-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

 یساتها و تأسساختمان یسازمان مجردو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

به نقشه  یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه ی، ارائه شده است. الزم به ذکر است که برایو عموم یدولت

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیگذار معاونت برنامه رراه و برنامه 

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز 2

  ماه هشتم ماه 0 یهای کلیدپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل یداده، ابزارهاهای ایجاد انباره پروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه

 WEB GISهای سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده
 های تابعهموجود ستاد و دستگاه

  دهمماه  ماه 1

ل اول به سامانه شده در سا یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7
Web GIS 

  پانزدهمماه  ماه 0

8 
سرویس محور به  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 
های تحلیل داده و همچنین امكانات منظور ارائه سرویس

 WEB GISپیشرفته 
  پانزدهمماه  ماه 21

3 
برداشت برای هر موجودیت مكانی »پروژه تدوین دستورالعمل 

 0«جودهای موسازی نقشهو آماده
  پانزدهمماه  ماه 1

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است. 9
 3پروژه شماره ) یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یمتول 0
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

22 
های پایه مورد نیاز که های پایه و دادهپروژه دریافت نقشه

باشد و ذخیره آن وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی
 Web GISدر 

- 
شروع از ماه 

 بیستم
 

21 
ز ها اها و پروژهطرح یریتمد یستمس یرز یسیپروژه بازنو

 یسازمان مجر یسامانه جامع تخصص
  پانزدهمماه  ماه 1

29 
 یبودجه از سامانه جامع تخصص یرسامانهز یسیپروژه بازنو
 یسازمان مجر

  پانزدهمماه  ماه 1

20 
 یازمان مجرس یمال یسامانه حسابدار یسیپروژه بازنو
 یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان

  پانزدهمماه  ماه 1

21 
امور ) یدگیو رس یمانامور پ یرسیستمز یسیپروژه بازنو
 یسازمان مجر یاز سامانه جامع تخصص قراردادها(

  پانزدهمماه  ماه 1

21 
 یاز سامانه جامع تخصص یوآرش یرسیستمز یجادپروژه ا

 یسازمان مجر
  اولماه  ماه 1

27 
 یسازمان مجر یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان

  ماه بیست و یكم ماه 1

 

۴۸۴



 ID Mode عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه Predecessors

۱ سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي ٩۶/٠١/٠١
۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه ايجاد زيرسيستم آرشيو از سامانه جامع تخصصي سازمان مجري emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶

۴ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور حقوقي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات
دولتي و عمومي

emons ۶ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠٢/٣١

۵ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۶ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵

۷ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۸ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۹ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۱۰ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز

تبادل اطالعات خوشه حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر دستگاه اجرايي
emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۱۱ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم آماري emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۱۲ پروژه بازنويسي زير سيستم مديريت طرح ها و پروژه ها از سامانه جامع تخصصي
سازمان مجري

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۳ پروژه بازنويسي زيرسامانه بودجه از سامانه جامع تخصصي سازمان مجري emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۴ پروژه بازنويسي سامانه حسابداري مالي سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات
دولتي و عمومي

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۵ پروژه بازنويسي زيرسيستم امور پيمان و رسيدگي (امور قراردادها) از سامانه جامع
تخصصي سازمان مجري

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۶ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و ارائه
مبدل داده  سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاه هاي تابعه

emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۱۷ Web GIS پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه emons ۴ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠۶/٢٨

۱۸ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه
WEB GIS سرويس هاي تحليل داده و  همچنين امكانات پيشرفته

emons ١٢ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٨/٠٢/٢٧

۱۹ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آماده سازي
نقشه هاي موجود»

emons ۵ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٧/٢٧

۲۰ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و شهرسازي
مي باشد

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۲۱ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و
Web GIS شهرسازي متولي توليد آن نمي باشد و ذخيره آن در

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
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4-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -4-2

ده ش یمعرف ،یو عموم یدولت تیساها و تأسساختمان یسازمان مجر یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

 یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلمنظور ابتدا نمودار ارتباط سامانه یناست. بد

 شده است. هارائ ،سازمان یاطالعات یهاشده است، سپس شناسنامه هر کدام از سامانه یمعرف

 

 1مطلوب یتهای اطالعاتی در وضعارتباط سامانه -4-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده  جدول زیر عالئم استفاده شده است.

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-0جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این و زیر سیستم اطالعاتی دهنده سامانهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 
 

 گروه داده
 

ادل شده داده تبباشد. گروه های اطالعاتی میاین نماد بیانگر تبادل اطالعاتی بین سامانه
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطالعاتی نشان نمیباشد و تبادل اطالعات را بین سامانهدرخواست کننده می
د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشاز سامانه داشبوردها به هر سامانه این لینك ارتباطی

 شود.متصل می

0 
اطالعات مكانی

 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

اشد د اطالعات مكانی بفرایندی که نیازمن است و بیانگر این موضوع است که هر سامانه
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .فصول تكرار گردیده است های تابعه(، این بخش در همهها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هابه منظور سهولت استفاده این مستند توسط همه دستگاه 2
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و ه این بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانهدر ادام

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود ی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان میشود و سپس مدیریت اطالعات مكاناطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »گیرد. برای تبادل اطالعات بین دستگاهی از انجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS باشد. عالوه بر موارد ذکر شده، سایر از طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 باشد.لحاظ شده است، به شرح زیر می اصولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره GISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزمی سامانهدر طراح (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GISنقشه از طریق فراخوانی سرویس  فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی باشد، اطالعات مكانی آن صرفاً

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -4-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -4-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتریت ارتباطات بین سامانهدر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدی

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:از بخشها، متشكل است. به منظور تحقق این معماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و ساماتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانههای اطالعهای غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -4-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتستادی و سازمانهای مختلف در حوزه سامانه مرتبط با مرجعبه منظور مدیریت اطالعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -4-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایدیتموجوسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataهای کلیدی )تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص مید «راه»شوند. به عنوان مثال های متفاوت نگهداری میمختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هستند  هاییدهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع ). موجودیتشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

های مرجع موجودیتزیر سامانه مدیریت ها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میاین موجودیت پذیرد. مقادیرصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -4-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا )خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

رکز تبادل اطالعات الكترونیك، مگیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده قرار می

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل

۴۸۹



 

 

ه: 
ح
صف

22 
م(
هار
 چ
ل
ص
)ف

 

 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یتبادل اطالعات به شیوه خدمات الكترونیك .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .دارد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  و شهرسازیونقل حمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. که در باال، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.ار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمافزسازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -4-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم سامانه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانه : این زیرداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0ردیف دهد )کند و در اختیار آن سامانه قرار میهای اطالعاتی را ایجاد میسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

 ه اقالمگیرد. این زیر سامانه اطالعات موردنیاز برای محاسبهای عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قرار میداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهفاده قرار میسازی مورد استها و مدلاست که برای تحلیل داده

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -4-2-1-2

انی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، های موجود در وزارت راه و شهرسازی ماهیت مكباتوجه به اینكه بخش بزرگی از داده

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

4-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذارکاشترا ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهایفرا. همه باشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

4-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهه سرویسو ارائ یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

ریق سامانه های یك موجودیت، اطالعات مكانی مربوط به موجودیت را از طاست که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام موجودیت در حین فرایند تولید داده شایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطالعات مكانی هر

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISسامانه ها، ارائه سرویس نقشه توسط باشد، بنابراین در معماری سامانههای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده های فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.که در حال حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا می GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2-0شكل 

 

 بل اجرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:هایی از سناریوهای قامثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در حالت درج است.

 زند.هایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را میکاربر نقطه ابتدایی و انت .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2مثال 

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشر میکارب .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با رارداد نمایش داده مینویس قپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

ه تأیید کند و دکمکاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد را به صورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص می .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینز یك بزرگراه که قابل افتتاح میخواهد قطعاتی اکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

ط به فراخوانی و در پارامتر ورودی الیه مربو WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.کاربر بر روی قطعات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك می .1

 شود.نمایش داده می وسط سامانه مدیریت پروژهتفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.فرآیند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر میسامانه  .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 

o که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه به هاییپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوقرار گرفته است به کاربر نمایش داده می« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی هخواهد، کاربر نقشه پروژمدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o عمومی در دست ساختهای های ساختمانالیه مربوط به پروژه 
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:ز نظر منطقی دارای سه بخش اصلی میا Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

 مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

ها، این اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی دستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localند یا یك بار فراخوانی شده و در شومی

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه های تابعه وزارت راه و شهرسازی نصب میها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

های فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارند ولی ها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

از آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به  باشد و امكان استفادهمتولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهبه صورت سرویس از طریق سامانه 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتی و دریافت دستهمدیریت امكانات ویرایش -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

ار بزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیمدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ا -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

4-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  های تابعه(شرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS  و استفاده مجدد از آن بدون فراخوانی دوباره ازCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده ردیف بعد، توجه شود.( خصوص به توضیحات

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISکه قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باشند، این اطالعات در اختیار 
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -4-2-2

 یسازمان مجرهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

، امانهمرتبط با س هاییتفعالشناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، ، ارائه خواهد شد. یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان

  باشد.ها، میو نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه سامانه یخروج یهاداده گروه
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

ها و تأسيسات دولتي و هاي سازمان مجري ساختمانسامانه مدیریت پروژه -4-2-2-1

 1عمومي

 يو عموم يدولت يساتها و تأستمانساخ يسازمان مجر يهاپروژه یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ازمان س یهاپروژه یشکنترل و پا یریت،و اطالعات مربوط به امور مد هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 .گیردی، مورد استفاده قرار مها و تأسیسات دولتی و عمومیمجری ساختمان

ها روژهپ یاطالعات قراردادها یافتها؛ درپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول یفاز: تعرسامانه عبارتند  ینا یاصل هایقابلیت

اطالعات صورت  یریتها؛ مدپروژه هاییتفعال یو زمانبند هایتاطالعات فازها، فعال یریتقراردادها؛ مد یریتاز سامانه مد

 ریتیمدو ها؛ قراردادها و پروژه یشپا یریت؛ مدشده طرف قرارداد ییدتأ هاییتطرف قرارداد؛ ثبت صورت وضع هاییتوضع

 هاقراردادها و پروژه یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P9.3.6 یو عموم یدولت یساتها و تأسساخت ساختمان 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 گروه دادهعنوان  کد گروه داده

P9.3.6D1 - یو عموم یدولت یساتها و تأساطالعات ساختمان 

P9.3.6D2 
ها و ساخت ساختمان یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یو عموم یدولت یساتتأس

P9.3.6D3 
 یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 (یو عموم یدولت یساتها و تأساخت ساختمانس

P9.3.6D4 
 یساتها و تأسساخت ساختمان یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -
 (یو عموم یدولت

P9.3.6D5 
ساخت  یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -

 (یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان

 
 

هاي وه دادهگر

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
ساختمان یهااطالعات پروژه - سساخت  ساتها و تأ  یدولت ی

 یو عموم
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

 سامانه مدیریت قراردادها ها(اطالعات قراردادها )قراردادهای پروژه -

های های صـــورت وضـــعیتپرداخت) هااطالعات پرداخت -
 طرف قرارداد(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 اطالعات گزارش عملكرد طرف قرارداد -
 اطالعات صورت وضعیت طرف قرارداد -
 هااطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت

                                                 
 عه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراج 2
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 يو عموم يدولت يساتها و تأستمانساخ يسازمان مجر يهاپروژه یریتسامانه مد

 هاریت پروژههای مربوط به مدیها و رویهها، فرمقالب -
یت پروژمخزن نرم مدیر ظام  ئهافزاری ن یابی ارا گان ه و ارز ند ده
 خدمات

نمودار سطح صفر 

 1سامانه

 
 
 

 

 ها و تأسيسات دولتي و عموميسامانه مدیریت اطالعات ساختمان -4-2-2-2

 يو عموم يدولت يساتها و تأساطالعات ساختمان یریتسامانه مد

 شرح سامانه

سات ها و تأسیآوری، ثبت و نگهداری تمامی اطالعات مربوط به ساختمانیت امور مربوط به جمعاین سامانه به منظور مدیر

ها و تأسیسات دولتی و عمومی ساخته شده است، مورد استفاده قرار دولتی و عمومی که توسط سازمان مجری ساختمان

بقات های پالن طهای معماری؛ نقشهقشهگیرد. در این سامانه اطالعاتی مانند مشخصات کلی ساختمان و تأسیسات؛ نمی

مشخصات  ؛ها(ها، تیرها، دیوارها، پوشش سقفهای سازه )مشخصات فوندانسیون، ستونهای محاسباتی؛ نقشهمختلف؛ نقشه

سات الكتریكی های تأسیتأسیسات مكانیكی )سیستم آب و فاضالب، نحوه گرمایش و سرمایش(؛ نقشه مصالح به کار رفته؛

 شود.های گازکشی ساختمان، ثبت و نگهداری مینایی، سیستم برق کشی( و نقشه)سیستم روش

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P10.1.1 بهره بردار یهابه سازمان یدولت یساتها و تأسساختمان یو واگذار یلتحو 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 ادهعنوان گروه د کد گروه داده

P10.1.1D1 -  ها و تأسیسات دولتی و عمومیهای معماری ساختماننقشهاطالعات 

P10.1.1D2 -  ها و تأسیسات دولتی و عمومیهای سازه ساختماننقشهاطالعات 

P10.1.1D3 -  ها و تأسیسات دولتی و عمومیهای تأسیسات ساختماننقشهاطالعات 

P10.1.1D4 
و  یدولت یساتها و تأسساختمان یقطع یلموقت و تحو یلتحو یاطالعات قراردادها -
 به بهره بردار یعموم

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
ساخت  یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 (یو عموم یدولت یساتها و تأسساختمان
 هاه مدیریت پروژهسامان

نمودار سطح صفر 

 سامانه
 

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 2
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 يو عموم يدولت يساتها و تأساطالعات ساختمان یریتسامانه مد

 يرجم نامزاس Web GIS هناماس
يمومع و يتلود تاسيسأت و اه نامتخاس

 اه نامتخاس یناكم تاعالطا -
یمومع و یتلود تاسیسأت و

 و اه نامتخاس تاعالطا تیریدم هناماس
يمومع و يتلود تاسيسأت

 یرامعم یاه هشقن تاعالطا -
یمومع و یتلود تاسیسأت و اه نامتخاس
 اه نامتخاس هزاس یاه هشقن تاعالطا -

یمومع و یتلود تاسیسأت و
  تاسیسأت یاه هشقن تاعالطا -
یمومع و یتلود تاسیسأت و اه نامتخاس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _يمومع و يتلود تاسيسأت و اه نامتخاس يرجم نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 يرجم نامزاس ياه هژورپ تیریدم هناماس
يمومع و يتلود تاسيسأت و اه نامتخاس

 اه هژورپ هب طوبرم تادنتسم تاعالطا -
 و اه نامتخاس تخاس یاه هژورپ(
)یمومع و یتلود تاسیسأت

 اه هژورپ هب طوبرم تادنتسم تاعالطا -
 و اه نامتخاس تخاس یاه هژورپ(
)یمومع و یتلود تاسیسأت
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 1 سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساالنه )بودجه( -4-2-2-3

 مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بین منابع و فصول هزینه برای هر تعیامور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 گروه دادهعنوان  کد گروه داده

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 - اطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد 

 
 

هاي داده گروه

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها دادها()خالصه اطالعات قرار اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداری مخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 شده قراردادها(های انجام ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

  

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلر ارتباطات سامانه( به مشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودا یبرا 1
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 1سامانه مدیریت حسابداري مالي -4-2-2-4

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه
صدور و  ؛ثبت سند ؛و اطالعات مربوط به انجام فرآیند دریافت و پرداخت هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابداریحسابی؛ امور / ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی
 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هاتیافاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 ی مالیحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (ق شدهمنابع اعتباری و درآمدهای محقها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - اطالعات شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی 

SP1.3D5 - (...اد، مالیات و اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارد 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها هاقرارداد اطالعات -

 اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه -
یرنده گاطالعات اعتبارات به تفكیك دســـتگاه اجرایی تفوی  -

 در اعتبارات نقدی
ــتگاه  - ــتگاه اجرایی طرح، دس اطالعات اعتبارات به تفكیك دس

 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 عتبارات سالیانه )بودجه(مدیریت منابع و ا

 حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -
نه و مخزن نرم یا بارات ســـال نابع و اعت یت م مدیر ظام  افزاری ن
 حسابداری

ستور پرداخت - ضعیتاطالعات د صورت و شده ها و  های تأیید 
 هاپروژه

 هاسامانه مدیریت پروژه

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _يمومع و يتلود تاسيسأت و اه نامتخاس يرجم نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -
هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -

 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت

 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 یاه تیعضو تروص و اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
اه هژورپ هدش دییأت

)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا عبانم( اه تفایرد تاعالطا -
)اهدادرارق هدش ماجنا یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

اه تخادرپ و اه تفایرد یرادباسح دنس تاعالطا -
 هلاوح و رابتعا غالبا تساوخرد هب طوبرم دنس هرامش تاعالطا -

یدقن تارابتعا رد هجو
)... و تایلام ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم تاعالطا -

یلام یاه تروص تاعالطا -
 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس زایندروم یاه شرازگ تاعالطا -

)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب
اهدادرارق تیریدم هناماس

اه هژورپ تیریدم هناماس

 اه تخادرپ تاعالطا -
 تروص یاه تخادرپ(
)دادرارق فرط یاه تیعضو

 اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 دییأت یاه تیعضو تروص و

اه هژورپ هدش

اهدادرارق تاعالطا -

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم

هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -

یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت
 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 عبانم( اه تفایرد تاعالطا -
)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا

 اه تخادرپ تاعالطا -
 هدش ماجنا یاه تخادرپ(

)اهدادرارق
 هب طوبرم دنس هرامش تاعالطا -
 هلاوح و رابتعا غالبا تساوخرد

یدقن تارابتعا رد هجو
 دادرارق تابلاطم تاعالطا -
)... و تایلام ،دادرارق فرط(

 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس
)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب

 زایندروم یاه شرازگ تاعالطا -
 ،یسرزاب نامزاس( یتراظن یاه نامزاس

)... و تابساحم ناوید
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 سامانه مدیریت امور حقوقي -4-2-2-5

 مدیریت امور حقوقيسامانه 

 شرح سامانه

ها انسازمان مجری ساختمسازمان  یو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

 شوندیم یریتسامانه مد ینکه توسط ا هایییتو فعال یندها. فراگیردیمورد استفاده قرار م، و تأسیسات دولتی و عمومی

 یهاروندهپ یگیریپ یی؛در مراجع قضا ست( و ثبت دادخوایفریک یا ی)حقوق یتشكا یادادخواست و  یمعبارتند از: تنظ

مدارک و  یورآجمع یه؛و احظار یهاطالعات اخطار یافتدر یریتمد ی؛حقوق یهاو پرونده یاطالعات دعاو یریتمد ی؛حقوق

 رهرباصادره د یاطالعات ر  یافتدر یریتو استناد در دادگاه؛  مد یهجهت ارا یمرتبط به دعاو یهاپرونده یبررس یزاسناد و ن

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریبه احكام صادره و پ یدگیرس ی؛حقوق یهاو پرونده یدعاو

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P11.2.2 یامور حقوق یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.2.2D1 - یاطالعات دعاو 

P11.2.2D2 - یحقوق یاطالعات پرونده ها 
P11.2.2D3 -  یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر 

 
 

اي هگروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 اطالعات اخطاریه/ احضاریه -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 مدیریت امور حقوقيسامانه 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _يمومع و يتلود تاسيسأت و اه نامتخاس يرجم نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

يقوقح روما تیریدم هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 1سامانه مدیریت قراردادها -4-2-2-6

 قراردادها یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هاییت. قابلگیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

اسنامه شن یلتكم عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتها مدقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  یافتدر یاز؛موردن یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول یفقراردادها؛ تعر

ی و ارزیاباطالعات  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - دادهاقرار اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 دهندگان خدماتابی ارائهاطالعات و ارزی یریتسامانه مد (یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پ -

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 هاسامانه مدیریت پروژه هااطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 .برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید 2
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر

 قراردادها یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _يمومع و يتلود تاسيسأت و اه نامتخاس يرجم نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تیریدم هناماس

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و نارواشم( تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

)ناراكنامیپ

اهدادرارق تاعالطا -

اه هژورپ تیریدم هناماس

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
اه هژورپ یاهدادرارق

اهدادرارق تاعالطا -

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت حسابداري هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انساني سامانه -4-2-2-7

 مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهو اتوماسیون اداری( به شناسنامه دماتو دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خ

های مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنامه سامانه« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»فصل اول بخش 

 ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده است.این بخش در کلیه دستگاه
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 يو عموم يدولت ساتيها و تأسساختمان يفصل چهارم: سازمان مجر
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 

 

 

 

 

 پنجم: سازمان ملی زمین و مسکنفصل 
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 فصل پنجم فهرست مطالب

 

 1 ............................................................................................................................ مسكن و نیزم یمل سازمان: پنجم فصل

 1 ............................................................................................................. گذار برنامه و انتقال یمعمار راه، نقشه -1-2

 7 ............................................................................................................................. شكاف لیتحل سیماتر -1-2-2

 7 ..................................................................................................................................... هاپروژه شناسنامه -1-2-1

 27 ............................................................................................................................ هاپروژه یبند تیاولو -1-2-9

 28 ............................................................................................................................................ گذار برنامه -1-2-0

 .1 ....................................................................................................................... هاپروژه یزمانبند برنامه -1-2-1

 12 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار -1-1

 12 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یاهسامانه ارتباط -1-1-2

 99 ............................................................................................................ یاطالعات یهاسامانه شناسنامه -1-1-1
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 فصل پنجم: سازمان ملی زمین و مسکن -5

ارائه  ،و مسكن ینزم یسازمان ملهای اطالعاتی در این فصل، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 .شودمی

 

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -5-1

ن ، اختصاص دارد. تدویو مسكن ینزم یسازمان ملاین قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

زم ال 1های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول زمانیها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2نقشه راه

بندی آنها در قالب ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامبرای 

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین معماری بسته

برای تحقق معماری مطلوب موقت  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارپروژه مطلوب موقت برای فاز بعدی

شود. در این قسمت به محورهای زیر پرداخته در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین تعیین شده و

 شود:می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هاهاولویت بندی پروژ -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 ماتریس تحلیل شکاف -5-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.و مسكن ینزم یسازمان ملبه 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 یاراض یریتسامانه مد
 و مستغالت

-     

پروژه توسعه فاز دوم  -
سامانه مدیریت اراضی و 

 مستغالت
پروژه توسعه فاز سوم  -

سامانه مدیریت اراضی و 
 مستغالت

 یو جمع بند یپروژه بررس -
 اقدامات صورت گرفته
 یریتدرباره سامانه مد

و  و مستغالت یاراض
تدوین برنامه زمانبندی 

 توسعه سامانه جدید برای

 پروژه یریتسامانه مد
و  ینزم یسازمان مل
 مسكن

     
پروژه ایجاد سامانه  -

مدیریت پروژه سازمان 
 ملی زمین و مسكن

 

سامانه مدیریت منابع و 
اعتبارات سالیانه 

 یسازمان مل )بودجه(
 و مسكن ینزم

     

پروژه ایجاد سامانه  -
مدیریت منابع و اعتبارات 

سازمان  )بودجه(سالیانه 
 و مسكن ینزم یمل

 

 یریتسامانه مد
 یمال یحسابدار
و  ینزم یسازمان مل
 مسكن

     
 سامانهپروژه بازنویسی  -

سازمان  یمال یحسابدار
 ملی زمین و مسكن

 

امور  یریتسامانه مد
 یسازمان مل یحقوق
 و مسكن ینزم

     
پروژه بهبود سامانه  -

حقوقی سازمان ملی 
 زمین و مسكن

 

 یریتدسامانه م
 یسازمان مل قراردادها
 و مسكن ینزم

     

پروژه ایجاد سامانه  -
مدیریت قراردادهای 
سازمان ملی زمین و 

 مسكن
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

سامانه مدیریت 
های توسعه صندوق

 زمین و مسكن
     

پروژه ایجاد سامانه  -
های مدیریت صندوق
 توسعه زمین و مسكن

 

 

 هاشناسنامه پروژه -5-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میهشناسنامه پروژ ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهاست. پروژهشده انجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

تحلیل  ی سیستمی نیز با هدف هدفهااند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0تاندارد اسباید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 ها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود.بازنگری و بهبود فرایند -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژهضعیت مطلوب سامانههمانطور که در شناسنامه و -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

د سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه )سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبو
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

یجاد یا اتواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه می

ای بهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

 .شود، انجام گیردکه دیرتر شروع می

 

ت و مستغال ياراض یریتاقدامات صورت گرفته درباره سامانه مد يو جمع بند يبررسپروژه  -5-1-2-1

 توسعه سامانه يبرا یدجد يزمانبند برنامه ینو تدو

 یریتاقدامات صورت گرفته درباره سامانه مد يو جمع بند يپروژه بررس

 توسعه سامانه يبرا یدجد يبرنامه زمانبند ینو مستغالت و تدو ياراض

 معرفي پروژه

ریت امانه مدیهای صورت گرفته درباره س، بررسی، ارزیابی و جمع بندی اقدامات و فعالیتهدف از این پروژه

 اراضی و مستغالت و همچنین توسعه برنامه زمانبندی جدید برای توسعه این سامانه، است.

در این پروژه، اقداماتی که تاکنون در زمینه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه مدیریت 

های . عالوه بر این نیازمندیشوداراضی و مستغالت صورت گرفته است، بررسی، ارزیابی و جمع بندی می

ای جدید، هشود. سپس متناسب با اقدامات صورت گرفته و نیازمندیجدید سازمان شناسایی و استخراج می

 شود. در انتها برنامهیك معماری تفصیلی مطلوب برای سامانه مدیریت اراضی و مستغالت تدوین می

مستغالت و تحقق معماری تفصیلی مطلوب، تنظیم زمانبندی جدیدی برای توسعه سامانه مدیریت اراضی و 

 شود. به عبارت دیگر موضوعات و محورهایی که در این پروژه باید انجام شود، عبارتند از:می

  دریافت گزارشات اقدامات صورت گرفته در زمینه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه

 مدیریت اراضی و مستغالت

 ی و جمع بندی اقدامات صورت گرفته در زمینه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و بررسی، ارزیاب

 استقرار سامانه مدیریت اراضی و مستغالت

 های اقدامات صورت گرفته و تصمیم گیری درباره نیاز به تحلیل یا طراحی یا توسعه شناسایی نقص

 های تمكیل شدهمجدد بخش

 دید سازمان در زمینه مدیریت اراضی و مستغالتهای جشناسایی و استخراج نیازمندی 

 مستندسازی فرایندهای سامانه اراضی و مستغالت 

 بازنگری و بهبود فرایندهای سامانه اراضی و مستغالت 

 تدوین معماری مطلوب تفصیلی جدید برای سامانه مدیریت اراضی و مستغالت 

 لی ضی و مستغالت و تحقق معماری تفصیتدوین برنامه زمانبندی جدید برای توسعه سامانه مدیریت ارا

 مطلوب
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 یریتاقدامات صورت گرفته درباره سامانه مد يو جمع بند يپروژه بررس

 توسعه سامانه يبرا یدجد يبرنامه زمانبند ینو مستغالت و تدو ياراض

 سازمان ملی زمین و مسكن متولي پروژه

  هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

  هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

گی مستغالت و همچنین در راستای هماهن باتوجه به گستردگی و پیچیدگی توسعه سامانه مدیریت اراضی و

های فعلی سازمان ملی زمین و مسكن درباره این سامانه، بهتر است برنامه زمانبندی جدید بهتر با برنامه

است در قالب دو فاز تدوین شود. در واقع باتوجه به اینكه فاز اول سامانه اراضی و مستغالت تكمیل شده 

فاز سوم جدیدی برای توسعه سامانه مدیریت اراضی و مستغالت، براساس است، در این پروژه، فاز دوم و 

شود. شایان ذکر است که در تدوین معماری مطلوب های جدید، تدوین میاقدامات صورت گرفته و نیازمندی

مدیریت »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تفصیلی جدید برای سامانه، باید تمامی قابلیت

 درنظر گرفته شود.« راضی و مستغالتا

 

 و مستغالت ياراض یریتپروژه توسعه فاز دوم سامانه مد -5-1-2-2

 و مستغالت ياراض یریتتوسعه فاز دوم سامانه مد پروژه

 معرفي پروژه

، توسعه پیاده سازی و استقرار فاز دوم سامانه مدیریت اراضی و مستغالت براساس برنامه هدف از این پروژه

 ید، است.زمانبندی جد

در واقع در این پروژه، باتوجه به برنامه زمانبندی جدید تهیه شده برای سامانه مدیریت اراضی و مستغالت، 

 شود.فاز دوم سامانه مدیریت اراضی و مستغالت، اجرایی و عملیاتی می

 و مسكن ینزم یسازمان مل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  رآورد هزینه پروژهب

 هاي پيش نيازپروژه
برنامه  ینو مستغالت و تدو یاراض یریتاقدامات صورت گرفته درباره سامانه مد یو جمع بند یپروژه بررس
 توسعه سامانه یبرا یدجد یزمانبند

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي
و « نیو اکتساب زم یلتحص یهاپروژه ها وهبرنام یهاطالعات پا»سامانه مدیریت اراضی و مستغالت باید 

 یهاپروژه ها وبرنامه یهاطالعات پا»و « ینحفاظت و نگهداشت زم یهاپروژه ها وبرنامه یهاطالعات پا»
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 و مستغالت ياراض یریتتوسعه فاز دوم سامانه مد پروژه

سامانه »را از « ینزم یواگذار یهاپروژه ها وبرنامه یهاطالعات پا»و « ینزم یو بهره بردار یآماده ساز

 یساز یسامانه جامع جار»در حال حاضر  ینكهباتوجه به ادریافت کند. « راهبردها یساز یجامع جار

به  تواندیاطالعات ذکر شده م «هبردهارا یساز یسامانه جامع جار» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« راهبردها

امع ج پروژه ایجاد سامانه»در  یدتبادل اطالعات ذکر شده، با یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر امستقیم صورت 

ریزی عملیاتی مدت، برنامهریزی میانریزی راهبردی، برنامههای برنامهراهبردها )زیرسامانه یساز یجار

 انجام شود.« ساالنه(

امالک و  یاراض یدخر یا تملك یاطالعات قراردادها )قراردادها»سامانه مدیریت اراضی و مستغالت باید 

ی( اجاره امالک و اراض یقراردادها، قرارداد تهاتر انجام پروژه ،یامالک و اراض یواگذار یقراردادها، یاراض

 «قراردادها یریتسامانه مد»در حال حاضر  ینكهباتوجه به ادریافت کند. « سامانه مدیریت قراردادها»را از 

ر دمستقیم به صورت  تواندی، اطالعات ذکر شده م«قراردادها یریتسامانه مد» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا

 یراردادهاق یریتسامانه مد یجادپروژه ا»در  یدتبادل اطالعات، با قابلیت و ینا ایجادثبت گردد.  این سامانه

 انجام شود. «سازمان ملی زمین و مسكن

اراضی  ههای مربوط بها )دستور پرداختپرداختسامانه مدیریت اراضی و مستغالت باید قابلیت صدور دستور 

اراضی و  های مربوط بهها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت»و  را داشته باشد و مستغالت(

ها رداختاطالعات پ»مدیریت حسابداری مالی منتقل کند. این سامانه همچنین باید  را به سامانه« مستغالت(

 یهادریافتیو  یواگذار یقراردادها یهایافتیدرها )اطالعات دریافت»و « های قراردادهای تملك()پرداخت

را  از سامانه مدیریت حسابداری مالی دریافت کند. باتوجه به اینكه (« یاجاره امالک و اراض یقراردادها

سامانه حسابداری مالی باید بهبود داده شود، تا قبل از بهبود سامانه حسابداری مالی اطالعات ذکر شده 

پروژه »و تبادل اطالعات باید در  ها ثبت گردد. ایجاد این قابلیتتواند به صورت مستقیم در سامانهمی

 انجام شود.« سازمان ملی زمین و مسكن یمال یسامانه حسابدار بازنویسی

ناسنامه شده در ش یفتعر هاییزمرا باتوجه به مكان یاطالعات مكان یدو مستغالت با یاراض یریتسامانه مد

 امانهس به شده ایجاد هایسامانه لاتصا پروژه» در باید قابلیت این ایجاد کند. یافتدر Web GISسامانه 

Web GIS »شود انجام. 
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 تو مستغال ياراض یریتپروژه توسعه فاز سوم سامانه مد -5-1-2-3

 و مستغالت ياراض یریتسامانه مد سومتوسعه فاز  پروژه

 معرفي پروژه

س برنامه ا، توسعه پیاده سازی و استقرار فاز سوم سامانه مدیریت اراضی و مستغالت براسهدف از این پروژه

 زمانبندی جدید، است.

ررسی ب« توسعه فاز دوم سامانه مدیریت اراضی و مستغالت»در این پروژه، ابتدا اقدامات انجام شده در پروژه 

شود. سپس کمبودهای پروژه توسعه فاز دوم سامانه های فاز دوم شناسایی میشود و میزان تحقق برنامهمی

شده برای فاز سوم توسعه سامانه مدیریت اراضی و مستغالت، در این های درنظر گرفته و همچنین برنامه

 شود.پروژه اجرایی و عملیاتی می

 و مسكن ینزم یسازمان مل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 و مستغالت یاراض یریتپروژه توسعه فاز دوم سامانه مد هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 است.« توسعه فاز دوم سامانه مدیریت اراضی و مستغالت»اجرای این پروژه منوط به تكمیل پروژه  الزامات اجرایي

 

 و مسکن ينزم يپروژه سازمان مل یریتسامانه مد یجادپروژه ا -5-1-2-4

 و مسکن ينزم يپروژه سازمان مل یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 ژهمعرفي پرو

 ینزم یپروژه سازمان مل یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

ه سازمان پروژ یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت است.« و مسكن

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« و مسكن ینزم یمل

 و مسكن ینزم یسازمان مل لي پروژهمتو

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی هبرنام معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 هاي پيش نيازپروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 - هاي هم نيازپروژه

 - ایيالزامات اجر
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 کنو مس ينزم ي)بودجه( سازمان مل يانهمنابع و اعتبارات سال یریتسامانه مد یجادپروژه ا -5-1-2-5

 و مسکن ينزم ي)بودجه( سازمان مل يانهمنابع و اعتبارات سال یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 یانهالمنابع و اعتبارات س یتیرمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« و مسكن ینزم ی)بودجه( سازمان مل

)بودجه(  انهیمنابع و اعتبارات سال یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« و مسكن ینزم یسازمان مل

 و مسكن ینمز یسازمان مل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه تمعاون گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 هاي پيش نيازپروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 و مسکن ينزم يسازمان مل يمال يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه  -5-1-2-6

 و مسکن ينزم يسازمان مل يمال يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

 یالم یسابدارح سامانه)و مسكن  ینزم یسازمان مل یمال یسامانه حسابدار یسیبازنو ،پروژههدف از این 

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت نوسا(

را دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت « مدیریت حسابداری مالی سازمان ملی زمین و مسكن»

 افزوده شوند، عبارتند از: سامانه ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلگیرد و 

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از  اطالعات قراردادهااین سامانه باید ، 

  تفكیك  اعتبارات به»اطالعات و « اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه»اطالعات این سامانه باید

ی رات به تفكیك دستگاه اجرایاعتبا»اطالعات و « گیرنده در اعتبارات نقدیدستگاه اجرایی تفوی 

 ،مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(را از « طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 دریافت کند.

  سامانهرا از « هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتدستور پرداخت»اطالعات این سامانه باید 

را به سامانه « ها(های مربوط به پروژهها )پرداختپرداخت»العات یریت پروژه دریافت کند و اطمد

 مدیریت پروژه منتقل کند.

 وط به های مربها )دستور پرداختسامانه مدیریت اراضی و مستغالت باید قابلیت صدور دستور پرداخت

ی ط به اراضهای مربوها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت»اراضی و مستغالت( را داشته باشد و 

طالعات ا»را به سامانه مدیریت حسابداری مالی منتقل کند. این سامانه همچنین باید « و مستغالت(

 یقراردادها هاییافتیدرها )اطالعات دریافت»و « های قراردادهای تملك(ها )پرداختپرداخت

یریت حسابداری مالی را از سامانه مد« ی(اجاره امالک و اراض یقراردادها هایو دریافتی یواگذار

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادادریافت کند. 

 مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد 

 یزیونت برنامه راز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معا 11)پروژه شماره  «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،منابع( یریتو مد

 و مسكن ینزم یسازمان مل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 یهاها و شرکتحسابداری مالی سازمان یهاسامانه یسیبازنو یاهای ایجاد پروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 11شماره  )پروژه« تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 یهاها و شرکتحسابداری مالی سازمان یهاسامانه یسیبازنو یاهای ایجاد پروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیامه راز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برن 11)پروژه شماره « تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 و مسکن ينزم يسازمان مل يپروژه بهبود سامانه حقوق -5-1-2-7

 و مسکن ينزم يسازمان مل يپروژه بهبود سامانه حقوق

 معرفي پروژه

می امانه تمااست به طوری که این س و مسكن ینزم یسازمان مل یبهبود سامانه حقوق ،پروژههدف از این 

مدیریت امور حقوقی سازمان ملی زمین و »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه قابلیت

به  یده باک یو تبادل اطالعات هایتقابلرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « مسكن

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینا

  های تعریف شده در شناسنامه سامانه اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزماین سامانه بایدWeb 

GIS .دریافت کند 

  این سامانه غیر از امور حقوقی مربوط به اراضی و مستغالت باید فرایندها و اطالعات مربوط به سایر

 امور حقوقی را نیز دربر گیرد.

 و مسكن ینزم یسازمان مل متولي پروژه

  همکار هايدستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

برقراری این تبادل اطالعات  کند. یافتقراردادها، در یریتاطالعات قراردادها را از سامانه مد یدسامانه با ینا

 انجام شود.« و مسكن ینزم یسازمان مل یردادهاقرا یریتسامانه مد یجادپروژه ا»باید در 

ناسنامه شده در ش یفتعر هاییزمرا باتوجه به مكان یاطالعات مكان یدو مستغالت با یاراض یریتسامانه مد

 امانهس به شده ایجاد هایسامانه اتصال پروژه» در باید قابلیت این ایجاد کند. یافتدر Web GISسامانه 

Web GIS »شود انجام. 
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 و مسکن ينزم يسازمان مل يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا -5-1-2-8

 و مسکن ينزم يسازمان مل يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 یلسازمان م یقراردادها یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« و مسكن ینزم

 ینزم یسازمان مل یقراردادها یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه قابلیت تمامی

 و عملیاتی شود.باید در این پروژه اجرایی « و مسكن

امالک و  یاراض یدخر یا تملك یاطالعات قراردادها )قراردادها»سامانه مدیریت اراضی و مستغالت باید 

ی( اجاره امالک و اراض یقراردادها، قرارداد تهاتر انجام پروژهی، امالک و اراض یواگذار یقراردادهای، اراض

 .پروژه انجام شود یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادادریافت کند. « سامانه مدیریت قراردادها»را از 

 ینا ایجادکند.  یافتدر قراردادها، یریتاطالعات قراردادها را از سامانه مد یدبا مدیریت امور حقوقی، سامانه

 .شود انجام پروژه این در باید نیز اطالعات تبادل

 و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد سایر

 ،(منابع ریتمدی و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت

 .است شده ذکر

 و مسكن ینزم یسازمان مل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 - م نيازهاي هپروژه

 - الزامات اجرایي
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 هاي توسعه زمين و مسکنپروژه ایجاد سامانه مدیریت صندو  -5-1-2-9

 و مسکن ينتوسعه زم يهاصندو  یریتسامانه مد یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

عه توس یهاصندوق یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« و مسكن ینزم

و  نیتوسعه زم یهاصندوق یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 و عملیاتی شود.باید در این پروژه اجرایی « مسكن

 و مسكن ینزم یسازمان مل متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - ي پيش نيازهاپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيمرتبط با سامانههاي پروژه -5-1-2-11

 مدیریت حسابداري مالي(

نابع م ریتی)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیمرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/ ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثرتعریف و در برنامه سالیانه )حد

 سازی گردد.مطلوب پیاده معماری وضعیت
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 هااولویت بندی پروژه -5-1-3

، انجام شود. و مسكن ینزم یسازمان ملها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

سزایی  ت بهها اهمیبندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتشناسنامه این پروژه

 یتقدم و تأخر فنمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولودارد. 

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه

اصی های اختصارائه شده است. در این جدول فقط پروژه ،و مسكن ینزم یان ملسازمی هادر جدول زیر ترتیب اولویت پروژه

ها مطرح هستند )مانند ها و شرکتکه در همه سازمان ییهاپروژهآورده شده است. ترتیب اولویت ، و مسكن ینزم یسازمان مل

ها و ...( در به سامانهWeb GISتصال ا ها،یتموجود ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،حسابدار یریتپروژه، مد یریتمد

 .ارائه شده استنقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، 

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

2 
و  و مستغالت یاراض یریتاقدامات صورت گرفته درباره سامانه مد یو جمع بند یپروژه بررس -

 امانهتوسعه س یبرا یدجد یبرنامه زمانبند ینتدو

 و مستغالت یاراض یریتپروژه توسعه فاز دوم سامانه مد - 1

 و مستغالت یاراض یریتپروژه توسعه فاز سوم سامانه مد - 9

 و مسكن ینزم یسازمان مل یپروژه بهبود سامانه حقوق - 0

 و مسكن ینتوسعه زم یهاصندوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 1
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 برنامه گذار -5-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

، ارائه شده است. و مسكن ینزم یسازمان ملدو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

به نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه  یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یالزم به ذکر است که برا

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیر

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال(پروژه 

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز 2

  ماه هشتم ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه

 WEB GISهای سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده
 های تابعهموجود ستاد و دستگاه

  دهمماه  ماه 1

شده در سال اول به سامانه  یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7
Web GIS 

  پانزدهمماه  ماه 0

8 
سرویس محور به  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 
های تحلیل داده و همچنین امكانات منظور ارائه سرویس

 WEB GISپیشرفته 
  پانزدهمماه  ماه 21

3 
برای هر موجودیت مكانی برداشت »پروژه تدوین دستورالعمل 

 0«های موجودسازی نقشهو آماده
  پانزدهمماه  ماه 1

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است. 9
 3)پروژه شماره  یراه و شهرساز وزارت یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یمتول 0
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها
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 و مسکن نيزم يمان ملفصل پنجم: ساز

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال(پروژه 

22 
های پایه مورد نیاز که های پایه و دادهپروژه دریافت نقشه
باشد و ذخیره آن متولی تولید آن نمی وزارت راه و شهرسازی

 Web GISدر 
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

  پانزدهمماه  ماه 1 كنو مس ینزم یپروژه سازمان مل یریتسامانه مد یجادپروژه ا 21

29 
ودجه( )ب یانهمنابع و اعتبارات سال یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 و مسكن ینزم یسازمان مل

  پانزدهمماه  ماه 1

20 
و  نیزم یسازمان مل یمال یسامانه حسابدار یسیروژه بازنوپ

 مسكن
  پانزدهمماه  ماه 1

21 
 و ینزم یسازمان مل یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 مسكن

  پانزدهمماه  ماه 1

21 
اقدامات صورت گرفته درباره  یو جمع بند یپروژه بررس
 ینده زمانببرنام ینو مستغالت و تدو یاراض یریتسامانه مد
 توسعه سامانه یبرا یدجد

  ماه اول ماه 1

  ماه هفتم ماه 8 و مستغالت یاراض یریتپروژه توسعه فاز دوم سامانه مد 27

  ماه بیستم ماه 8 و مستغالت یاراض یریتپروژه توسعه فاز سوم سامانه مد 28

  مو یك ماه بیست ماه 1 و مسكن ینزم یسازمان مل یپروژه بهبود سامانه حقوق 23

1. 
و  ینتوسعه زم یهاصندوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 مسكن

 ماه 1
ماه بیست و 

 چهارم
 

 

۵۲۹



 ID
Mode

عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه Predecessors

۱ سازمان ملي زمين و مسكن ٩۶/٠١/٠١
۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه بررسي و جمع بندي اقدامات صورت گرفته درباره سامانه مديريت اراضي و

مستغالت و تدوين برنامه زمانبندي جديد براي توسعه سامانه
emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶

۴ پروژه توسعه فاز دوم سامانه مديريت اراضي و مستغالت emons ٨ ٩۶/٠۶/٢۶ ٩٧/٠٢/٢۵ ٣  
۵ پروژه توسعه فاز سوم سامانه مديريت اراضي و مستغالت emons ٨ ٩٧/٠٧/٢٠ ٩٨/٠٣/١٩ emons    ۵   + FS  ۴   
۶ پروژه بهبود سامانه حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن emons ۶ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠٢/٣١
۷ پروژه ايجاد سامانه مديريت صندوق هاي توسعه زمين و مسكن emons ۶ ٩٧/١٢/٠١ ٩٨/٠۵/٢٨
۸ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۹ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵

۱۰ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۱۱ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۱۲ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۱۳ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز تبادل

اطالعات خوشه حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر دستگاه اجرايي
emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۱۴ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم آماري emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۱۵ پروژه ايجاد سامانه مديريت پروژه سازمان ملي زمين و مسكن emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۱۶ پروژه ايجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) سازمان ملي زمين و مسكن emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۷ پروژه بازنويسي سامانه حسابداري مالي سازمان ملي زمين و مسكن emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۸ پروژه ايجاد سامانه مديريت قراردادهاي سازمان ملي زمين و مسكن emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۹ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و ارائه مبدل داده 
سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاه هاي تابعه

emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۲۰ Web GIS پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه emons ۴ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠۶/٢٨

۲۱ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه سرويس هاي تحليل
WEB GIS داده و  همچنين امكانات پيشرفته

emons ١٢ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٨/٠٢/٢٧

۲۲ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آماده سازي نقشه هاي
موجود»

emons ۵ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٧/٢٧

۲۳ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و شهرسازي مي باشد emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۲۴ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و شهرسازي متولي
Web GIS توليد آن نمي باشد و ذخيره آن در

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
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5-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -5-2

منظور ابتدا  ینشده است. بد یمعرف ،و مسكن ینزم یسازمان مل یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

شده است، سپس  یمعرف یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلنمودار ارتباط سامانه

 شده است. هارائ ،و مسكن ینزم یسازمان مل یاطالعات یهاشناسنامه هر کدام از سامانه

 1مطلوب یتهای اطالعاتی در وضعارتباط سامانه -5-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده  جدول زیر عالئم استفاده شده است.

 های اطالعاتیسامانه معماریئم و نمادهای استفاده شده برای بیان عال -2-1جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

ی این باال های آن است. در مستطیلاطالعاتی و زیر سیستم دهنده سامانهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 

 

 گروه داده
 

ده باشد. گروه داده تبادل شهای اطالعاتی میاین نماد بیانگر تبادل اطالعاتی بین سامانه
 شود.ینك مشخص میبین دو سامانه روی ل

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطالعاتی نشان نمیباشد و تبادل اطالعات را بین سامانهدرخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشاین لینك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سامانه
 شود.متصل می

0 
اطالعات مكانی

 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

فرایندی که نیازمند اطالعات مكانی باشد  است و بیانگر این موضوع است که هر سامانه
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژهل سامانه مدیریت پروژه)به عنوان مثا

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .، این بخش در همه فصول تكرار گردیده استهای تابعه(ها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هابه منظور سهولت استفاده این مستند توسط همه دستگاه 2
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و ر کدام از سامانهدر ادامه این بخش از گزارش و قبل از آنكه ه

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود ان میشود و سپس مدیریت اطالعات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیاطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »گیرد. برای تبادل اطالعات بین دستگاهی از انجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXشهرسازی ) ونقل وتبادل اطالعات خوشه حمل

GIS باشد. عالوه بر موارد ذکر شده، سایر از طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 باشد.اصولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر می

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره GISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد. هاییهای اطالعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GISاز طریق فراخوانی سرویس نقشه  فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی باشد، اطالعات مكانی آن صرفاً

  پذیر نخواهد بود.امكان GISمستقیم آن از طریق بوده و ویرایش 
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -5-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -5-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و تی در سطح معاونتهای اطالعادر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدیریت ارتباطات بین سامانه

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:ها، متشكل از بخشاست. به منظور تحقق این معماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و ساممانههای اطالعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین ساهای غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -5-2-1-1-2

ه از سامان های تابعهها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با مرجعبه منظور مدیریت اطالعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -5-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس مشود. تصمیمیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسبموجودیت ( نشان دهندهMaster Dataهای کلیدی )تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص می «راه»شوند. به عنوان مثال های متفاوت نگهداری میمختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند دهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع ). موجودیتشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانهکه خروجی فرآیندهای وزارت را

های مرجع موجودیتزیر سامانه مدیریت ها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.غییر میها، ماهیتاً به ندرت تپذیرد. مقادیر این موجودیتصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -5-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

ازی است و در این راستا ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرس)خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

ات گیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مرکز تبادل اطالعالكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده قرار می

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )حمل خوشه
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یتبادل اطالعات به شیوه خدمات الكترونیك .1

 شود.اکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمیهیچ محتوای اطالعاتی در این مر .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .دارد

مرکز را از طریق  موظفند اطالعات خدمات خود ونقل و شهرسازیحمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. که در باال، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.ی مربوطه بررسی و تصمیمافزار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتسازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -5-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم از هر کدام از سامانه: این زیر سامانه داشبوردهای اطالعاتی موردنیداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف کند و در اختیار آن سامانه قرار میهای اطالعاتی را ایجاد میسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

گیرد. این زیر سامانه اطالعات موردنیاز برای محاسبه اقالم های عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قرار میداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میکزی دریافت میآماری را از انباره داده مر

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می حلیل دادهگیرد. نتایج حاصل از تسازی مورد استفاده قرار میها و مدلاست که برای تحلیل داده

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -5-2-1-2

های موجود در وزارت راه و شهرسازی ماهیت مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، باتوجه به اینكه بخش بزرگی از داده

رایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر وی

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

5-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هالیفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذاراشتراک ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهای. همه فراباشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

5-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدیند محور میهای فرآهای نقشه به سامانهو ارائه سرویس یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

های یك موجودیت، اطالعات مكانی مربوط به موجودیت را از طریق سامانه است که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه دین منظور سامانه فرایند محور به نماید. بثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام شایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطالعات مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید داده

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISها، ارائه سرویس نقشه توسط سامانه باشد، بنابراین در معماری سامانههای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده یندی، در حین ثبت دادههای فراسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.که در حال حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا می GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2-1شكل 

 

 زیر ارائه گردیده است:هایی از سناریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به شرح مثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده ست به کاربر ثبتقرار گرفته ا« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در حالت درج است.

 زند.ر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را میکاربر نقطه ابتدایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظ .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2مثال 

 :2مثال 

به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور نویس قرارداد مربوط خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  .1

 کند.نی، کلیك میمكا

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با  شود. این نقشهنویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

ه تأیید کند و دکمکاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد را به صورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص می .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -1مثال 

 :3مثال 

منظور  د را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینباشخواهد قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

فراخوانی و در پارامتر ورودی الیه مربوط به  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISمورد نظر که توسط  نقشه .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.کاربر بر روی قطعات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك می .1

 شود.می نمایش داده توسط سامانه مدیریت پروژهفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.ن را به کاربر میسامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این امكا .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 

o د )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بههایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شونپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوقرار گرفته است به کاربر نمایش داده می« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1كی باالی های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیخواهد، کاربر نقشه پروژهمدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

o ید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بههایی که باپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 اشد:باز نظر منطقی دارای سه بخش اصلی می Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن  -

 ه آن نیاز دارد(.باشد یا برای انجام وظایف خود بمی

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

ها، این اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی دستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localشوند یا یك بار فراخوانی شده و در می

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه های تابعه وزارت راه و شهرسازی نصب میها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر میویژگی نمایند.ستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

های فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارند ولی ها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

ازی به شته باشد و نیباشد و امكان استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجود دامتولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهبه صورت سرویس از طریق سامانه 

نی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی های مكاای موجودیتمدیریت امكانات ویرایشی و دریافت دسته -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

تواند در اختیار سرویس ب مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

5-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 ایف زیر را برعهده دارد: وجود خواهد داشت که وظ های تابعه(شرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از تگاههای سایر دسدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS  و استفاده مجدد از آن بدون فراخوانی دوباره ازCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهباید داده در این صورت خصوص به توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISکه قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باشند، این اطالعات در اختیار 

 

۵۴۲



 

 

ه: 
ح
صف

34 
م(
نج
ل پ
ص
)ف

 

 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 ین سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.معماری منطقی ا

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -5-2-2

و  نیزم یسازمان ملهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

و  انهسام یخروج یهاداده ، گروهمانهمرتبط با سا هاییتفعال، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، مسكن

 باشد.ها، مینمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 سامانه مدیریت اراضي و مستغالت -5-2-2-1

 و مستغالت اراضي یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ار در اختی ها و اطالعات مربوط امور مدیریت امالک و اراضی دولتی کهاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

ت ها و اطالعاتی که توسط این سامانه مدیریگیرد. فرایندها، فعالیتسازمان ملی زمین و مسكن است، مورد استفاده قرار می

ریت های موردنیاز؛ تشخیص نوعیت اراضی؛ مدیاسناد و نقشهبارگزاری ؛ تحصیلشوند عبارتند از: شناسایی اراضی قابل می

ک و اراضی )مانند نوع، کاربری، مساحت، شماره پالک و ...(؛ قیمت گذاری اراضی؛ خرید، اطالعات فنی و توصیفی امال

امور نصاب مالكانه، نصاب موات و نصاب غیر موات؛ آماده سازی مدیریت تهاتر و معاوضه؛ تملیك و تملك امالک و اراضی؛ 

 )تفكیك عرصه(؛ ثبت اطالعات صورت تحصیلاراضی؛ تفكیك، تجمیع و فراز امالک و اراضی؛ تفكیك امالک و اراضی 

مجلس تفكیكی؛ تجمیع امالک و اراضی؛ ثبت اطالعات صورت مجلس تجمیعی؛ تحویل اراضی ملی از اداره منابع طبیعی 

 )شامل ثبت درخواست تحویل اراضی ملی، ثبت صورت جلسه تحویل و تحول و غیره(؛ و انتقال اسناد مالكیت.

ها و اطالعات مربوط به واگذاری امالک و اراضی نیز توسط این سامانه ندها، فعالیتالزم به ذکر است که مدیریت فرای

ا قطعات شوند، عبارتند از: تعیین قطعه یهایی که توسط این بخش از سامانه مدیریت میشود. فرایندها و فعالیتمدیریت می

 یقاز طر یواگذار یده،مزا یقاز طر ی)واگذار جهت واگذاری )زمین و ملك و ...(؛ تعیین قیمت قطعه؛ تعیین شیوه واگذاری

؛ ثبت اطالعات قرارداد واگذاری؛ صدور اسناد واگذاری؛ ثبت (یژهبه اقشار و یواگذار ی،به دستگاه دولت یفراخوان، واگذار

 اطالعات صورت جلسه واگذاری؛ انتقال مالكیت و اصالح یا فسخ قرارداد واگذاری.

ی شناسایی اراضی مستعد تعرض؛ زمانبنداراضی؛  حفاظت و نگهداشتطالعات مربوط به امور ها و اهمچنین فرایندها، فعالیت

 ود.شگشت و نظارت و بازدیدهای میدانی و ثبت گزارشات بازدیدهای میدانی از اراضی، توسط این سامانه مدیریت می

ات اطالع یرایشر وقت به ثبت و وسامانه، ه ینپوشش داده شده توسط ا یندهایاست که در هر مرحله از فراشایان ذکر 

، جهت "ازمان ملی زمین و مسكنس Local Web GIS"، از سامانه ینقشه  اطالعات مكان یسباشد، سرو یازن یمكان

 شود.یم یفراخوان ثبت و ویرایش اطالعات مكانی امالک و اراضی،

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P9.1.1 - اکتساب زمین تحصیل و 

P9.1.3 - برداری زمینسازی و بهرهآماده 

P9.1.4 - واگذاری زمین 

P9.1.2 - حفاظت و نگهداشت زمین 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 کد عنوان داده کد گروه داده

P9.1.1D1 - و تملك یلقابل تحص یاطالعات اراض 
P9.1.1D2 - پرونده تملك/ خرید اراضی اطالعات 

P9.1.1D3 - تحصیل شده یاطالعات امالک و اراض 
P9.1.1D4 -  اسناد ثبتی و مالكیت امالک و اراضیاطالعات 
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 و مستغالت اراضي یریتسامانه مد

P9.1.1D5 - اطالعات توصیفی و فنی امالک و اراضی 
P9.1.1D6 -  یاراض نوعیتاطالعات 

P9.1.1D7 - 21آراء کمیسیون ماده  اطالعات 
P9.1.1D8 - (یمربوط به امالک و حقوق یهاور پرداخت)دستها اطالعات دستور پرداخت 

P9.1.3D1 - یاراض یآماده ساز یتاطالعات وضع 

P9.1.3D2 - اطالعات تفكیك اراضی 
P9.1.3D3 - اطالعات تجمیع اراضی 

P9.1.3D4 - اطالعات افراز اراضی 
P9.1.4D1 - شناسنامه اولیه قرارداد واگذاری امالک و اراضی اطالعات 

P9.1.4D2 - امالک و اراضی واگذار شده العاتاط 
P9.1.4D3 - سند شده امالک و اراضی انتقال اطالعات 

P9.1.4D4 - اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای اجاره امالک و اراضی 

P9.1.4D5 - پرونده تهاتر اطالعات 
P9.1.4D6 - امالک و اراضی واگذاری فراخوان اطالعات 

P9.1.4D7 - عمومی اجاره زمین اطالعات فراخوان 
P9.1.4D8 - واگذاری مالی اطالعات 

P9.1.4D9 - اطالعات مالی اجاره زمین 

P9.1.4D10 - نصاب مالی اطالعات 

P9.1.4D11 - التفاوت به ما با تهاتر مالی اطالعات 

P9.1.4D12 - عمران نامه اطالعات مجوز 
P9.1.2D2 - یحفاظت از اراض یدانیم یدهایاطالعات بازد 

P9.1.2D3 - اطالعات گزارشات بازدیدهای میدانی از اراضی 
P9.1.2D4 - رفع تصرف شده یاطالعات اراض 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه اسازمان/  عنوان گروه داده
 یدادگستر یکارشناسان رسم یاراض گذارییمتاطالعات ق -

 (ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگلیعی )اداره منابع طب یمل یاراض یلاطالعات تحو -

 یامالک و اراض یتو سند مالك یاطالعات سند ثبت -
 یو مالكان امالک و اراض یتمالك یتاطالعات وضع -
 یامالک و اراض یثبت یتاطالعات وضع -
 یكیاطالعات صورت مجلس تفك -
 یعیاطالعات صورت مجلس تجم -
 سند و صورتمجلس افراز اطالعات -

 اسناد و امالک ثبت سازمان

 مصوب یلیتفص یهااطالعات طرح -
 هایاطالعات کاربر -

 یبو تصو یبررس یریتسامانه مدمعاونت شهرسازی و معماری: 
 آنها یبعد ییراتو تغ یلیتفص یهاطرح

 یو حقوق یقیاشخاص حق یرو سا یدولت یهادستگاه ینزم یاطالعات درخواست واگذار -

 یو حقوق یقیاشخاص حق ینزم یتاطالعات استعالم نوع -
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 و مستغالت اراضي یریتسامانه مد

 نصاب مالكانه  اطالعات -
 سند یانتقال قطع اطالعات -

در  ینبه مالك یهاها )اطالعات پرداختاطالعات پرداخت -
 (یتملك امالک و اراض یها و قراردادهاپرونده
 یردادهادر قرا یاناز مشتر هایافتی)در هایافتاطالعات در -

 (ی امالک و اراضیواگذار
 یدر قراردادها یاناز مشتر هایافتی)در هایافتاطالعات در -

 (اجاره امالک و اراضی

 یحسابدارمدیریت سامانه 

 یمورد دعو یناطالعات زم -
 (یمورد دعو ین)مرتبط با زم یهله و عل یاطالعات ر  -
 و تصرفات صورت گرفته یناطالعات متصرف -

 یریت امور حقوقیسامانه مد

 و امالک یاراض یواگذار یدهاطالعات برنده فراخوان/مزا -
 یناجاره زم یاطالعات برنده فراخوان عموم -

 یداتمناقصات و مزا یریتسامانه مد

امالک  یاراض ید/ خرتملك یاطالعات قراردادها )قراردادها -
 (یو اراض
 (یو اراضامالک  یواگذار یاطالعات قراردادها )قراردادها -
 اطالعات قراردادها )قرارداد تهاتر انجام پروژه( -
 ی(اجاره امالک و اراض یقراردادها) اطالعات قراردادها -

 سامانه مدیریت قراردادها

 ینو اکتساب زم یلتحص هایبرنامهاطالعات  -
 ینحفاظت و نگهداشت زم هایبرنامه اطالعات -
 ینزم یه بردارو بهر یآماده ساز هایبرنامهاطالعات  -
 ینزم یواگذار هایبرنامهاطالعات  -

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 و مستغالت اراضي یریتسامانه مد

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 و نيمز يلم نامزاس Web GIS هناماس
نکسم

تالغتسم و يضارا تیریدم هناماس

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

یمسر هناخرتفد

 لاقتنا همان تاعالطا
دنس یعطق

یضارا و کالما یناكم تاعالطا هشقن سیورس -

 و دانسا تبث هرادا
کالما

 نیكلام هب یاه تخادرپ تاعالطا( اه تخادرپ تاعالطا -
)یضارا و کالما كلمت یاهدادرارق و اه هدنورپ رد

 رد نایرتشم زا اه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -
)یضارا و کالما یراذگاو یاهدادرارق

 رد نایرتشم زا اه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -
)یضارا و کالما هراجا یاهدادرارق

یقوقح و یقیقح صاخشا
  21 هدام نویسیمک ءارآ تاعالطا -

-                                      
-                   

-                       

نیمز تیعون مالعتسا تاعالطا -
هناكلام باصن  تاعالطا -
دنس یعطق لاقتنا تاعالطا -

نیمز باستکا و لیصحت یاه همانرب تاعالطا -
نیمز تشادهگن و تظافح یاه همانرب تاعالطا -

نیمز یرادرب هرهب و یزاس هدامآ یاه همانرب تاعالطا -
نیمز یراذگاو یاه همانرب تاعالطا -

 يلم نامزاس ياه هژورپ تیریدم هناماس
نکسم و نيمز

 و کالما ینف و یفیصوت تاعالطا -
یضارا

 ریاس و یتلود یاه هاگتسد
یقوقح و یقیقح صاخشا

نیمز یراذگاو دادرارق تاعالطا -

BI_نکسم و نيمز يلم نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

نیمز باستکا و لیصحت یاه همانرب تاعالطا -
نیمز تشادهگن و تظافح یاه همانرب تاعالطا -

نیمز یرادرب هرهب و یزاس هدامآ یاه همانرب تاعالطا -
نیمز یراذگاو یاه همانرب تاعالطا -

کالما و یضارا یراذگاو هدیازم/ناوخارف هدنرب تاعالطا -
نیمز هراجا یمومع ناوخارف هدنرب تاعالطا -

بوصم یلیصفت یاه حرط تاعالطا -
اه یربراک تاعالطا -  روتسد تاعالطا -

 روتسد( اه تخادرپ
 هب طوبرم یاه تخادرپ
)یقوقح و کالما

تاعطق یكیكفت حرط تاعالطا -
دنس لاقتنا تساوخرد تاعالطا -

نیمز یتبث تیعضو تاعالطا -
یعیمجت سلجمتروص و دنس تاعالطا -
یكیكفت سلجمتروص و دنس تاعالطا -

زارفا سلجمتروص و دنس تاعالطا -
یضارا و کالما تیكلام دنس تاعالطا -

نیمز یراذگاو تساوخرد -

یعیبط عبانم هرادا

 لیوحت تاعالطا -
یلم یضارا

 یمسر ناسانشراک
یرتسگداد

 تاعالطا -
یضارا یراذگ تمیق

 رد نیكلام هب یاه تخادرپ تاعالطا( اه تخادرپ تاعالطا -
)یضارا و کالما كلمت یاهدادرارق و اه هدنورپ

 یاهدادرارق رد نایرتشم زا اه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -
)یضارا و کالما یراذگاو

 یاهدادرارق رد نایرتشم زا اه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -
)یضارا و کالما هراجا

یوعد دروم نیمز تاعالطا -
)یوعد دروم نیمز اب طبترم( هیلع و هل ی ر تاعالطا -

هتفرگ تروص تافرصت و نیفرصتم تاعالطا -
 یضارا دیرخ /كلمت یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

)یضارا و کالما
)یضارا و کالما یراذگاو یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

)هژورپ ماجنا رتاهت دادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یضارا و کالما هراجا یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

نیمز باستکا و لیصحت یاه همانرب تاعالطا -
نیمز تشادهگن و تظافح یاه همانرب تاعالطا -

نیمز یرادرب هرهب و یزاس هدامآ یاه همانرب تاعالطا -
نیمز یراذگاو یاه همانرب تاعالطا -
بوصم یلیصفت یاه حرط تاعالطا -

اه یربراک تاعالطا -

كلمت و لیصحت لباق یضارا تاعالطا -
یضارا دیرخ /كلمت هدنورپ تاعالطا -
هدش لیصحت یضارا و کالما تاعالطا -

یضارا و کالما تیكلام و یتبث دانسا تاعالطا -
یضارا و کالما ینف و یفیصوت تاعالطا -

یضارا تیعون تاعالطا -
21 هدام نویسیمک ءارآ تاعالطا -

 هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)یقوقح و کالما

یضارا یزاس هدامآ تیعضو تاعالطا -
یضارا كیكفت تاعالطا -
یضارا عیمجت تاعالطا -

یضارا زارفا تاعالطا -
یضارا و کالما یراذگاو دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

هدش راذگاو یضارا و کالما تاعالطا -
هدش دنس لاقتنا یضارا و کالما تاعالطا -

یضارا و کالما هراجا یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
رتاهت هدنورپ تاعالطا -

کالما و یضارا یراذگاو ناوخارف تاعالطا -
نیمز هراجا یمومع ناوخارف تاعالطا -

یراذگاو یلام تاعالطا -
نیمز هراجا یلام تاعالطا -

باصن یلام تاعالطا -
توافتلا هب ام اب رتاهت یلام تاعالطا -

نارمع همان زوجم تاعالطا -
یضارا زا تظافح ینادیم یاهدیدزاب تاعالطا -
یضارا زا ینادیم یاهدیدزاب تاشرازگ تاعالطا -

هدش فرصت عفر یضارا تاعالطا -

اهدادرارق تیریدم هناماس

 دیرخ /كلمت هدنورپ تاعالطا -
یضارا

 دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
یضارا و کالما یراذگاو
رتاهت هدنورپ تاعالطا -
 هیلوا همانسانش تاعالطا -
یضارا و کالما هراجا یاهدادرارق

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یضارا و کالما یضارا دیرخ /كلمت

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یضارا و کالما یراذگاو

 رتاهت دادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)هژورپ ماجنا

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یضارا و کالما هراجا

يقوقح روما تیریدم هناماس

یوعد دروم نیمز تاعالطا -
 اب طبترم( هیلع و هل ی ر تاعالطا -

)یوعد دروم نیمز
 تافرصت و نیفرصتم تاعالطا -

هتفرگ تروص

 یفیصوت تاعالطا -
 و کالما ینف و

یضارا

 هدیازم/ناوخارف هدنرب تاعالطا -
کالما و یضارا یراذگاو

 یمومع ناوخارف هدنرب تاعالطا -
نیمز هراجا

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 یراذگاو ناوخارف تاعالطا -
کالما و یضارا

 یمومع ناوخارف تاعالطا -
نیمز هراجا

 بیوصت و يسررب تیریدم هناماس
اهنآ يدعب تارييغت و يليصفت ياه حرط

بوصم یلیصفت یاه حرط تاعالطا -
اه یربراک تاعالطا -
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 1هاي سازمان ملي زمين و مسکنسامانه مدیریت پروژه -5-2-2-2

 و مسکن ينزم يسازمان مل يهاپروژه یریتسامانه مد

 شرح سامانه

سازمان  یهاکنترل و نظارت بر پروژه یریت،و اطالعات مربوط به امور مد هایتفعال یندها،فرا یریته منظور مدسامانه ب ینا

های ساخت با سرمایه ، پروژهمسكن  ینتأم یهامربوط به طرح های خدمات روبناییملی زمین و مسكن )مانند پروژه

 .گیردیمورد استفاده قرار م سازمان یا به صورت مشارکتی و ...(

ها روژهپ یاطالعات قراردادها یافتها؛ درپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول یفسامانه عبارتند از: تعر ینا یاصل هایقابلیت

 اطالعات مشاوران یریتها؛ مدپروژه هاییتفعال یو زمانبند هایتاطالعات فازها، فعال یریتقراردادها؛ مد یریتاز سامانه مد

ده ش ییدتأ هاییتطرف قرارداد؛ ثبت صورت وضع هاییتاطالعات صورت وضع یریتمد ها؛ژهاز پرو یكهر  یمانكارانو پ

ها؛ وژهقراردادها و پر یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتها؛ مدقراردادها و پروژه یشپا یریتطرف قرارداد؛ مد

اخص یالی، شر یشرفتپ یزیكی،ف یشرفتپ انندها )مهارزش کسب شده  قراردادها و پروژ یهامحاسبه شاخص یریتو مد

CPI1 شاخص ،SPI9 .)و غیره 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P9.3.5 
ن مهر، مسكن )مسك ینتأم یهامربوط به طرح یربناییو ز ییروبنا یهاپروژه یساتساخت تأس
 و ...( یمسكن اجتماع

P9.3.4 
 یمسكن )مسكن مهر، مسكن اجتماع ینتأم یهامربوط به طرح یسكونم یهاساخت پروژه

 و ...(

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 کد عنوان داده کد گروه داده

P9.3.4D1 
مسكن )مسكن مهر،  ینتأم یهامربوط به طرح یدهبه اتمام رس یمسكون یاطالعات واحدها -

 و ...( یمسكن اجتماع

P9.3.4D2 
 نیتأم یهامربوط به طرح یمسكون یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهسنامه اولاطالعات شنا -

 مسكن(

P9.3.4D3 
 یمسكون یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 مسكن( ینتأم یهامربوط به طرح

P9.3.4D4 - كن(مس ینتأم یهامربوط به طرح یسكونم یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P9.3.4D5 
مربوط به  یمسكون یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 مسكن( ینتأم یهاطرح

P9.3.5D1 
مسكن )مسكن مهر،  ینتأم یهامربوط به طرح یربناییو ز ییروبنا یساتاطالعات تأس -

 و ...( یمسكن اجتماع

                                                 
 رنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت ب 2

1 Cost Performance Index (CPI) 

9 Schedule Performance Index (SPI) 
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 و مسکن ينزم يسازمان مل يهاپروژه یریتسامانه مد

P9.3.5D2 
 ینمتأ یهاطرح یربناییو ز ییروبنا یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

 مسكن(

P9.3.5D3 
 و ییروبنای هاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 مسكن( ینتأم یهاطرح یربناییز

P9.3.5D4 -  سكن(م ینتأم یهاطرح یربناییو ز ییروبنای هاها )پروژهپروژهاطالعات مستندات مربوط به 

P9.3.5D5 
 یربناییو ز ییروبنای هاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 مسكن( ینتأم یهاطرح

 
 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها هاها و پروژهطرح یهعات پااطال -

 سامانه مدیریت قراردادها ها(اطالعات قراردادها )قراردادهای پروژه -

های های صـــورت وضـــعیتپرداخت) هااطالعات پرداخت -
 طرف قرارداد(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 اطالعات گزارش عملكرد طرف قرارداد -
 اطالعات صورت وضعیت طرف قرارداد -
 هااطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت

 هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -
یت پروژمخزن نرم مدیر ظام  ئهافزاری ن یابی ارا گان ه و ارز ند ده
 خدمات

 سامانه مدیریت اراضی و مستعالت اراضی و امالک فنی و توصیفی اطالعات -

نمودار سطح صفر 

 1سامانه

 
 
 

 

  

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 2
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 1 سامانه مدیریت منابع و اعتبارات )بودجه( -5-2-2-3

 مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بصول هزینه برای هر تعیین منابع و فامور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 - اطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد 

 
 

هاي گروه داده

 ودي به سامانهور

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 ه مدیریت قراردادهاسامان )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 (های انجام شده قراردادهاها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
- 
 

 

  

                                                 
 ل )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل او 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1

۵۵۰



 

 

ه: 
ح
صف

42 
م(
نج
ل پ
ص
)ف

 

 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 1سامانه مدیریت حسابداري مالي -5-2-2-4

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 سامانه شرح
صدور و  ؛ثبت سند ؛و اطالعات مربوط به انجام فرآیند دریافت و پرداخت هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابداریحسابی؛ امور / ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی
 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهااختو پرد هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 ی مالیحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - اطالعات شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی 

SP1.3D5 - (...و  اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 مدیریت قراردادهاسامانه  قراردادها اطالعات -

 اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه -
ستگاه اجرایی تفوی  - گیرنده اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 در اعتبارات نقدی
ستگاه  - ستگاه اجرایی طرح، د اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 لیانه )بودجه(مدیریت منابع و اعتبارات سا

های تأیید شده ها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 هاپروژه

 هاسامانه مدیریت پروژه

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

مربوط به  یهاپرداختها )دســتور اطالعات دســتور پرداخت -
 (یامالک و حقوق

 سامانه مدیریت اراضی و مستغالت

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_نکسم و نيمز يلم نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -
هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -

 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت

 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 یاه تیعضو تروص و اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
اه هژورپ هدش دییأت

 یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)یقوقح و کالما هب طوبرم

)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا عبانم( اه تفایرد تاعالطا -
)اهدادرارق هدش ماجنا یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

اه تخادرپ و اه تفایرد یرادباسح دنس تاعالطا -
 هلاوح و رابتعا غالبا تساوخرد هب طوبرم دنس هرامش تاعالطا -

یدقن تارابتعا رد هجو
)... و تایلام ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم تاعالطا -

یلام یاه تروص تاعالطا -
 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس زایندروم یاه شرازگ تاعالطا -

)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب
اهدادرارق تیریدم هناماس

اه هژورپ تیریدم هناماس

 اه تخادرپ تاعالطا -
 تروص یاه تخادرپ(
)دادرارق فرط یاه تیعضو

 اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 دییأت یاه تیعضو تروص و

اه هژورپ هدش

اهدادرارق تاعالطا -

تالغتسم و يضارا تیریدم هناماس
 اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد(

)یقوقح و کالما

 نیكلام هب یاه تخادرپ تاعالطا( اه تخادرپ تاعالطا -
)یضارا و کالما كلمت یاهدادرارق و اه هدنورپ رد

 رد نایرتشم زا اه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -
)یضارا و کالما یراذگاو یاهدادرارق

 رد نایرتشم زا اه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -
)یضارا و کالما هراجا یاهدادرارق

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم

هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -

یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت
 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 عبانم( اه تفایرد تاعالطا -
)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا

 اه تخادرپ تاعالطا -
 هدش ماجنا یاه تخادرپ(

)اهدادرارق
 هب طوبرم دنس هرامش تاعالطا -
 هلاوح و رابتعا غالبا تساوخرد

یدقن تارابتعا رد هجو
 دادرارق تابلاطم تاعالطا -
)... و تایلام ،دادرارق فرط(

 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس
)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب

 زایندروم یاه شرازگ تاعالطا -
 ،یسرزاب نامزاس( یتراظن یاه نامزاس

)... و تابساحم ناوید
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 سامانه مدیریت امور حقوقي  -5-2-2-5

 يامور حقوق یریتسامانه مد

 شرح سامانه

د ی سازمان ملی زمین و مسكن موره امور حقوقو اطالعات مربوط ب هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

 یاواست و دادخ یمتنظشوند عبارتند از: هایی که توسط این سامانه مدیریت میگیرد. فرایندها و فعالیتاستفاده قرار می

های حقوقی؛ مدیریت اطالعات دعاوی و یی؛ پیگیری پرونده( و ثبت دادخواست در مراجع قضایفریک یا ی)حقوق یتشكا

بط مرت یهاپرونده یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمعهای حقوقی؛ مدیریت دریافت اطالعات اخطاریه و احظاریه؛ وندهپر

های حقوقی؛ رسیدگی ؛  مدیریت دریافت اطالعات ر ی صادره درباره دعاوی و پروندهو استناد در دادگاه یهجهت ارا یبه دعاو

 ی.مراجع قانون یقام صادر شده از طراحك یاجرا یگیریپبه احكام صادره و 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P11.2.2 مدیریت امور حقوقی 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 کد عنوان داده کد گروه داده

P11.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P11.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 
P11.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  تاطالعا 

P11.2.2D4 - یدعو ین/ ملكاطالعات زم 
P11.2.2D5 - یهله و عل ین/ ملكاطالعات زم 

P11.2.2D6 - و تصرفات صورت گرفته یناطالعات متصرف 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 عات اخطاریه/ احضاریهاطال -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

 سامانه مدیریت اراضی و مستغالت یامالک و اراض یو فن یفیاطالعات توص -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 يامور حقوق یریتسامانه مد

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_نکسم و نيمز يلم نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 و نيمز يلم نامزاس Web GIS هناماس
نکسم

 و کالما یناكم تاعالطا -
 یضارا

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 نيمز يلم نامزاس يقوقح روما تیریدم هناماس
نکسم و

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یوعد كلم /نیمز تاعالطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعالطا -

هتفرگ تروص تافرصت و نیفرصتم تاعالطا -

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

تالغتسم و يضارا تیریدم هناماس

یضارا و کالما تاعالطا -

یوعد كلم /نیمز تاعالطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعالطا -

هتفرگ تروص تافرصت و نیفرصتم تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -
یضارا و کالما تاعالطا -

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 1سامانه مدیریت قراردادها -5-2-2-6

 قراردادها یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هاییت. قابلگیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یلتكم عملیات؛ یریتروژه و مدپ یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  یافتدر یاز؛موردن یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول یفقراردادها؛ تعر

ی ارزیاب اطالعات و یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - ادهاقرارد اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 هاپروژهسامانه مدیریت  هااطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -

 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد (یمانكارانائه دهندگان خدمات )مشاوران و پاطالعات ار -

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 پرونده تملك/ خرید اراضی اطالعات -
 یامالک و اراض یقرارداد واگذار یهاسنامه اولاطالعات شن -
 اطالعات پرونده تهاتر -
 اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای اجاره امالک و اراضی -

 و مستغالت یاراض یریتسامانه مد

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 ده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاه 2
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 قراردادها یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_نکسم و نيمز يلم نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تیریدم هناماس

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

یضارا دیرخ /كلمت هدنورپ تاعالطا -
 یراذگاو دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

یضارا و کالما
رتاهت هدنورپ تاعالطا -

 هراجا یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
یضارا و کالما

 و نارواشم( تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ

اهدادرارق تاعالطا -

اه هژورپ تیریدم هناماس

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
اه هژورپ یاهدادرارق

اهدادرارق تاعالطا -

تالغتسم و يضارا تیریدم هناماس

یضارا دیرخ /كلمت هدنورپ تاعالطا -
یضارا و کالما یراذگاو دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

رتاهت هدنورپ تاعالطا -
یضارا و کالما هراجا یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یضارا و کالما یضارا دیرخ /كلمت

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یضارا و کالما یراذگاو

 رتاهت دادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)هژورپ ماجنا

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یضارا و کالما هراجا

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ
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 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 و مسکن ينتوسعه زم يهاصندو  یریتسامانه مد -5-2-2-7

 و مسکن ينتوسعه زم يهاصندو  یریتمد انهسام

 شرح سامانه

 های توسعه زمین و مسكن، مورد استفادهامور صندوقو اطالعات مربوط به  ها، فعالیتیندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.قرار می

زمین و  های توسعهاد و مدیریت صندوقهای مربوط به ایجها و آیین نامههای این سامانه باید منطبق با دستورالعملقابلیت

 مسكن، باشد.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P9.3.11  و مسكن ینتوسعه زم یهاصندوقمدیریت 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.3.11D1 - مسكن و ینتوسعه زم یهااطالعات مربوط به صندوق 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 و مستغالت یاراض یریتسامانه مد یامالک و اراض یو فن یفیاطالعات توص -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 
 

 

 مدیریت حسابداري )به غير از سامانههاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انساني سامانه -5-2-2-8

 مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهو اتوماسیون اداری( به شناسنامه و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات

های مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنامه سامانه« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»ل بخش فصل او

 ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده است.این بخش در کلیه دستگاه

 

 

 

۵۵۷



 

 

ه: 
ح
صف

49 
م(
نج
ل پ
ص
)ف

 

 و مسکن نيزم يفصل پنجم: سازمان مل

 

 

 

 

۵۵۸



 

 

ه: 
ح
صف

1 
م(
شش
ل 
ص
)ف

 

 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 

 

 

 

 

 ششم: سازمان هواپیمایی کشوریفصل 
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 مفصل شش فهرست مطالب

 

 1 ............................................................................................................................. یکشور ییمایهواپ سازمان: ششم فصل

 1 ............................................................................................................. گذار برنامه و انتقال یمعمار راه، نقشه -1-2

 1 .................................................................................... (ییهوا ونقلحمل بخش) شكاف لیتحل سیماتر -1-2-2

 22 ......................................................................................... (ییهوا ونقلحمل بخش) هاپروژه شناسنامه -1-2-1

 09 ............................................................................................................................ هاهپروژ یبند تیاولو -1-2-9

 00 ...........................................................................................................................................  گذار برنامه -1-2-0

 01 ....................................................................................................................... هاپروژه یزمانبند برنامه -1-2-1

 07 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار -1-1

 07 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یهاانهسام ارتباط -1-1-2

 13 ............................................................................................................ یاطالعات یهاسامانه شناسنامه -1-1-1
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 فصل ششم: سازمان هواپیمایی کشوری -6

ارائه  ،یکشور یماییسازمان هواپهای اطالعاتی در این فصل، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.می

 

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -6-1

ن ، اختصاص دارد. تدوییکشور یماییسازمان هواپاین قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

الزم  1انیهای الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول زمها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2نقشه راه

بندی آنها در قالب ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامبرای 

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین معماری بسته

برای تحقق معماری مطلوب موقت  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارز بعدی پروژهمطلوب موقت برای فا

شود. در این قسمت به محورهای زیر پرداخته در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین تعیین شده و

 شود:می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 های پروژهاولویت بند -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 ونقل هوایی(ماتریس تحلیل شکاف )بخش حمل -6-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

هر کدام از محورهای وضعیت  کند که به ازایگیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.ها و ناوبری هوایی ایران(ونقل هوایی )سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهبخش حملبه 

 هاپروژه ماتاقدا محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

صدور و  یریتسامانه مد
 یتمجوز فعال یدتمد

ونقل موسسات حمل
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

-     

سامانه پروژه بهبود  -
 یدصدور و تمد یریتمد

موسسات  یتمجوز فعال
 ییحمل و نقل هوا

 (یهوانورد تهی)کم

 

صدور و  یریتسامانه مد
 یتمجوز فعال یدتمد
ها و دفاتر خدمات آژانس

 یته)کم ییمسافرت هوا
 (یفن

-     

سامانه صدور پروژه بهبود  -
 یتمجوز فعال یدو تمد

دفاتر خدمات مسافرت 
 )کمیته فنی( ییهوا

 

صدور و  یریتسامانه مد
 پرسنل ینامهگواه یدتمد
صنعت  یاتیو عمل یفن
 ییونقل هوالحم

-     
پروژه بهبود سامانه صدور  -

 هاو تمدید گواهینامه
 

ناوگان  یریتسامانه مد
 کشور ییهوا

-     
پروژه ایجاد سامانه  -

مدیریت ناوگان هوایی 
 کشور

 

و  یبازرس یریتسامانه مد
موسسات  یزیمم

 یهوانورد
-     

پروژه ایجاد سامانه  -
و  یبازرس یریتمد
موسسات  یزیمم
 یوردهوان

 

 ینگهدار یریتسامانه مد
 و یفن یزاتتجه یرو تعم
 هافرودگاه یاتیعمل

-     

سامانه  یجادا پروژه -
و  ینگهدار یریتمد
 و یفن یزاتتجه یرتعم
 هافرودگاه یاتیعمل
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 هاپروژه ماتاقدا محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه استقرار سامانه  -
مدیریت نگهداری و 
تعمیر تجهیزات فنی و 

 هاعملیاتی فرودگاه

 ینگهدار یریتسامانه مد
 هافرودگاه یراتعمو ت

-     
سامانه پروژه ایجاد  -

و  ینگهدار یریتمد
 هافرودگاه یراتتعم

 

صدور  یریتسامانه مد
 مجوز پرواز

 یستمس یرز
ها و موافقتنامه
 یادداشت
 هاتفاهم

    
پروژه بهبود سامانه صدور  -

 مجوز پرواز
 

صدور  یریتسامانه مد
 مجوز پرواز

 یستمس یرز
صدور  یریتمد
مجوز  یدو تمد

 پرواز

    
پروژه بهبود سامانه صدور  -

 مجوز پرواز
 

     - پروازها یسامانه زمانبند

 یاستمطالعه و سپروژه  -
 یفن یو طراح یگذار
سامانه  یساز یادهپ

 پروازها یزمانبند

پروژه ایجاد سامانه  -
 زمانبندی پروازها

 

 یطسامانه فروش بل
 -یماییهواپ یهاشرکت
CRS 

-      
ن الزامات پیاده پروژه تعیی -

 CRSهای سازی سامانه
 های هواپیماییشرکت

 یرشپذ یریتسامانه مد
 مسافر

     
پروژه پیاده سازی سامانه  -

مدیریت پذیرش مسافر 
 های کشوردر فرودگاه

گذاری، تصمیم پروژه سیاست -
گیری و تعیین الزامات اجرای 
سامانه پذیرش مسافر در 

 هافرودگاه

ت اطالعا یشسامانه نما
 -ها پرواز در فرودگاه

FIDS 

     

پروژه عملیاتی سازی  -
سامانه نمایش اطالعات 

( در همه FIDSپرواز )
 های کشورفرودگاه

 

 بار مسافر یریتسامانه مد
 ,BHSها )در فرودگاه

BRS) 
     

پروژه توسعه سامانه  -
مدیریت بار مسافر در 
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 هاپروژه ماتاقدا محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 ,BHS)ها فرودگاه

BRS) 

       ییسامانه بارنامه هوا
سامانه بارنامه  ایجاد پروژه -

 ییهوا

ارائه  یریتسامانه مد
 یخدمات فرودگاه

     
پروژه ایجاد سامانه  -

مدیریت ارائه خدمات 
 فرودگاهی

 

 یهامجموعه سامانه
 یاتعمل یریتمد

 یهوانورد
     

پروژه به روز رسانی و  -
مجموعه جایگزینی 

 یریتمد یهاسامانه
 یهوانورد یاتعمل

 

 یریتمد كپارچهیسامانه 
 ییحمل و نقل هوا یمنیا
(ISMS) 

 یستمس یرز
 یریتمد

اطالعات و 
 یمنیگزارشات ا
 یهاسامانه
SMS  ارائه
دهندگان 
 ییخدمات هوا

    
پروژه ایجاد سامانه  -

یكپارچه مدیریت ایمنی 
 ونقل هواییحمل

 

 یریتمد یكپارچهسامانه 
 ییحمل و نقل هوا یمنیا
(ISMS) 

 یستمس یرز
و  یبررس
 سوانح و یلتحل

حوادث 
ونقل حمل
 ییهوا

    
پروژه ایجاد سامانه  -

یكپارچه مدیریت ایمنی 
 ونقل هواییحمل

 

 یریتمد یكپارچهسامانه 
 ییحمل و نقل هوا یمنیا
(ISMS) 

 یستمس یرز
 یشپا یریتمد

برنامه جامع 
 یمنیا

 یهوانورد
(SSP) 

    
پروژه ایجاد سامانه  -

یكپارچه مدیریت ایمنی 
 هوایی ونقلحمل

پروژه تدوین برنامه جامع  -
ونقل هوایی و ایمنی حمل

تعیین الزامات الزامات پیاده 
 SMSهای سازی سامانه

 ییارائه دهندگان خدمات هوا

 یمنیا یریتسامانه مد
 -یماییهواپ یهاشرکت
SMS 

-      
پروژه تدوین برنامه جامع  -

ونقل هوایی و ایمنی حمل
تعیین الزامات الزامات پیاده 
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 هاپروژه ماتاقدا محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 SMSهای سازی سامانه
 ییارائه دهندگان خدمات هوا

پروژه بازرسی و ممیزی  -
ارائه  SMSهای سامانه

یی و دهندگان خدمات هوا
اطمینان از پیاده سازی 
الزامات تعیین شده توسط 
 سازمان هواپیمایی کشوری

 تجسس و یریتسامانه مد
ونقل نجات حوادث حمل

 ییهوا
-     

پروژه ایجاد سامانه  -
یت تجسس و نجات مدیر

 ونقل هواییحوادث حمل
-  

 پروژه یریتسامانه مد
ها و شرکت فرودگاه

 یرانا ییهوا یناوبر
-     

سامانه پروژه ایجاد  -
شرکت  پروژه یریتمد

 یها و ناوبرفرودگاه
 یرانا ییهوا

 

سامانه مدیریت منابع و 
اعتبارات سالیانه )بودجه( 
 یماییسازمان هواپ

 یکشور

-     

سامانه  ه ایجادپروژ -
مدیریت منابع و اعتبارات 

 یماییسازمان هواپ سالیانه
 یکشور

 

سامانه مدیریت منابع و 
اعتبارات سالیانه )بودجه( 

 هاشرکت فرودگاه
-     

پروژه بازنویسی سامانه  -
ها بودجه شرکت فرودگاه
 و ناوبری هوایی ایران

 

 یحسابدار یریتسامانه مد
 یماییسازمان هواپ یمال
 یرکشو

-     

سامانه  بازنویسیپروژه  -
مدیریت حسابداری مالی 
سازمان هواپیمایی 

 کشوری

 

 یحسابدار یریتسامانه مد
 هاشرکت فرودگاه یمال

-     

سامانه  بازنویسیپروژه  -
مدیریت حسابداری مالی 

و  هاشرکت فرودگاه
 ناوبری هوایی ایران

 

امور  یریتسامانه مد
 یماییسازمان هواپ یحقوق
 یرکشو

-     

پروژه ایجاد سامانه  -
مدیریت امور حقوقی 
سازمان هواپیمایی 

 کشوری
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 هاپروژه ماتاقدا محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

امور  یریتسامانه مد
 هاشرکت فرودگاه یحقوق

-     
پروژه بهبود سامانه امور  -

 هاحقوقی شرکت فرودگاه
 

 قراردادها یریتسامانه مد
 یماییسازمان هواپ

 یکشور
-     

پروژه ایجاد سامانه  -
ای مدیریت قرارداده

سازمان هواپیمایی 
 کشوری

 

 قراردادها یریتسامانه مد
 هاشرکت فرودگاه

-     

پروژه ایجاد سامانه  -
 مدیریت قراردادهای
ها و شرکت فرودگاه
 ناوبری هوایی ایران
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 ونقل هوایی(ها )بخش حملشناسنامه پروژه -6-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. رائه میهای تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف اشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی ستند: پروژههای شناسایی شده بر دو نوع هشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میتوسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده و طراحی،

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه،  -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

های مربوط به و رویهها قالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 روژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود.بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پ -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدن در شناسنامه پروژههای اطالعاتی و همچنیهمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

سامانه  ،)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا می

ای عات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانهبهبود سامانه تولید کننده اطال

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 يتهكم) یيموسسات حمل و نقل هوا يتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتبهبود سامانه مدپروژه  -6-1-2-1

 (يهوانورد

 يتجوز فعالم یدصدور و تمد یریتپروژه بهبود سامانه مد

 (يهوانورد يته)كم یيموسسات حمل و نقل هوا 

 معرفي پروژه

 (یوردهوان یته)کم ییموسسات حمل و نقل هوا یتمجوز فعال یدبهبود سامانه صدور و تمد، هدف از این پروژه

 یتیرمد» سامانه شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی سامانه این که طوری بهاست به 

اید . اقداماتی که بگیرد دربر را «(یهوانورد یته)کم ییونقل هواموسسات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد

 ها و تبادل اطالعاتی که باید به این سامانه افزوده شوند، عبارتند از:در پروژه صورت گیرد و قابلیت

 فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود. .2

 بازنگری و بهبود داده شود. فرایندهای سامانه باید .1

 این سامانه به طور کامل عملیاتی شود. .9

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

طالعات فوق الذکر، منوط به پیاده سازی سامانه ایجاد کننده اطالعات است، باتوجه به اینكه افزودن تبادل ا

، اطالعات مربوطه باید به طور مستقیم در سامانه اطالعاتهای ایجاد کننده تا قبل از پیاده سازی سامانه

 ونقل هوایی، ثبت گردد.مدیریت صدور و تمدید مجوز فعالیت موسسات حمل

و  یبازرس یریتمد سامانه»را از « یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یجنتا»این سامانه باید اطالعات 

 یزیمو م یبازرس یریتمد سامانه»دریافت کند. باتوجه به اینكه در حال حاضر « یموسسات هوانورد یزیمم

 «یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتمد سامانه»وجود ندارد، تا قبل از ایجاد « یموسسات هوانورد

تواند به صورت مستقیم در این سامانه ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات باید در عات ذکر شده میاطا

 انجام شود.« یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتسامانه مد یجادپروژه ا»
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 (ينف يته)كم یيدفاتر خدمات مسافرت هوا يتمجوز فعال یدبهبود سامانه صدور و تمدپروژه  -6-1-2-2

 (يفن يته)كم یيدفاتر خدمات مسافرت هوا يتمجوز فعال یدد سامانه صدور و تمدپروژه بهبو

 معرفي پروژه

 (یفن یته)کم ییدفاتر خدمات مسافرت هوا یتمجوز فعال یدصدور و تمد سامانه بهبود پروژه، این از هدف

 یریتمد» سامانه هشناسنام در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی سامانه این که طوری به است،

 باید هک اقداماتی. گیرد دربر را «(یهوانورد یته)کم ییونقل هواموسسات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد

 :زا عبارتند شوند، افزوده سامانه این به باید که اطالعاتی تبادل و هاقابلیت و گیرد صورت پروژه در

 فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود. .2

 ای سامانه باید بازنگری و بهبود داده شود.فراینده .1

 این سامانه به طور کامل عملیاتی شود. .9

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي

 

  

۵۷۱



 

 

ه: 
ح
صف

14 
م(
شش
ل 
ص
)ف

 

 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 هاينامهگواه یدسامانه صدور و تمد بهبودپروژه  -6-1-2-3

 هاينامهگواه یدپروژه بهبود سامانه صدور و تمد

 معرفي پروژه

 هالیتقاب تمامی سامانه این که طوری بهها است، صدور و تمدید گواهینامهبهبود سامانه ، هدف از این پروژه

 یاتیو عمل یپرسنل فن ینامهگواه دیصدور و تمد یریتمد» سامانه شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و

 اطالعاتی لتباد و هاقابلیت و گیرد صورت پروژه در باید که اقداماتی. گیرد دربر را « ییونقل هواصنعت حمل

 :از عبارتند شوند، افزوده سامانه این به باید که

 های فنی باید در سامانه ایجاد شود.قابلیت صدور گواهینامه .2

 یریتمد»را از ســامانه « یینقل هواوها و مؤســســات حملشــرکت»عات این ســامانه باید اطال .1

 دریافت کند.« ییونقل هواموسسات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد

 فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود. .9

 فرایندهای سامانه باید بازنگری و بهبود داده شود. .0

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

 - ي همکارهادستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 كشور یيناوگان هوا یریتسامانه مد ایجادپروژه  -6-1-2-4

 كشور یيناوگان هوا یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

 «مدیریت ناوگان هوایی کشور»توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه تحلیل و طراحی،  هدف از این پروژه

 است.

باید در  «مدیریت ناوگان هوایی کشور»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 الزم براي اجرا زمان

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي
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 يموسسات هوانورد يزيو مم يبازرس یریتسامانه مد ایجادپروژه  -6-1-2-5

 يموسسات هوانورد يزيو مم يبازرس یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

 یزیو مم یبازرس یریتمد»و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  تحلیل هدف از این پروژه

 است.« یموسسات هوانورد

سات موس یزیو مم یبازرس یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یهوانورد

 زییو مم یبازرس یجنتا»باید اطالعات  ییموسسات حمل و نقل هوا یتفعالمجوز  یدسامانه صدور و تمد

دریافت کند. ایجاد این « یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتمد سامانه»را از « یموسسات هوانورد

 تبادل اطالعات باید در این پروژه انجام شود.

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 یته)کم ییموسسات حمل و نقل هوا یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتپروژه بهبود سامانه مد -

 (یهوانورد
 هاینامهگواه یدبهبود سامانه صدور و تمد پروژه -

  - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

سامانه، یكی از اقداماتی که باید توسط سازمان هواپیمایی کشوری صورت گیرد،  پس از استقرار این -

 یساز یادهاز پ ینانو اطم یماییهواپ یهاشرکت CRS یهاسامانه یزیو مم یبازرس عبارت است از:

 یقاز طر دیبا یکشور یماییسازمان هواپ. در واقع یکشور یماییشده توسط سازمان هواپ یینالزامات تع

الزامات مدنظر  یساز یاده، نسبت به پی هواپیماییهاشرکت CRS یهاسامانه یزیو مم یبازرس

 CRS یهاسامانهفرایندها و اطالعات مربوط به امور بازرسی و ممیزی  کند. یداپ ینانسازمان، اطم

، باید توسط سامانه مدیریت بازرسی و ممیزی موسسات هوانوردی، مدیریت یماییهواپ یهاشرکت

 شود.
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتسامانه مد ایجادپروژه  -6-1-2-6

 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

 ریو تعم ینگهدار یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتجهت

 یزاتجهت یرو تعم ینگهدار یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« هافرودگاه یاتیو عمل یفن

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - اي همکارهدستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 را داشته باشد و اطالعات یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل یدسامانه با ینا

نه ا( را به سامهافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهشناسنامه اول

 یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یقراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها )قراردادها یریتمد

 یریتسامانه مد»در حال حاضر  ینكهکند. باتوجه به ا یافتقراردادها در یریت( را از سامانه مدهافرودگاه

به صورت  تواندی، اطالعات ذکر شده م«قراردادها یریتسامانه مد» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« ادهاقرارد

 یریته مدسامان یجادپروژه ا»در  یدو تبادل اطالعات، با یتقابل یناد ایجسامانه ثبت گردد. ا یندر ا مستقیم

 انجام شود. «ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه یقراردادها

و نصب شده در  یداریخر یهوانورد یو کمك ناوبر یاتیعمل ی،فن یزاتتجه»اطالعات  یدسامانه با نای

ه کند. باتوجه ب یافتدر «ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه پروژه یریتمد»را از سامانه « هافرودگاه

ر اطالعات ذکانه مدیریت پروژه، وجود ندارد، تا قبل از ایجاد سام پروژه یریتسامانه مددر حال حاضر  ینكها

 یجادژه اپرو»در  یدتبادل اطالعات با ینا یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر ا یمبه صورت مستق تواندیم دهش

 انجام شود.« یرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه پروژه یریتسامانه مد

 یرتعم و ینگهدار یمربوط به قراردادها یاهها )دستور پرداختصدور دستور پرداخت یتقابل یدسامانه با این

مربوط  یهاها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت»( را داشته باشد و هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه

 یمال یحسابدار یریترا به سامانه مد(« هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یبه قراردادها

 یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهاها )پرداختپرداخت»اطالعات  یدبا نه همچنین. این سامامنتقل کند

 نكهیکند. باتوجه به ا یافتدر یمال یحسابدار یریترا از سامانه مد(« هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه

ده ت ذکر شاطالعا یمال یسامانه حسابدار ودبهبود داده شود، تا قبل از بهب یدبا یمال یسامانه حسابدار

پروژه »در  یدو تبادل اطالعات با یتقابل ینا یجادها ثبت گردد. ادر سامانه یمبه صورت مستق تواندیم

 انجام شود. «هاشرکت فرودگاه یمال یحسابدار یریتسامانه مد بازنویسی
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 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتسامانه مد ایجادپروژه 

را  «هارودگاهف یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات  یدسامانه با این

 یسامانه جامع جار»در حال حاضر  ینكهکند. باتوجه به ا یافتدر« راهبردها یساز یسامانه جامع جار»از 

اطالعات ذکر شده  «راهبردها یساز یسامانه جامع جار» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« راهبردها یساز

وژه ایجاد پر»در  یدادل اطالعات ذکر شده، باتب یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر ا مستقیمبه صورت  تواندیم

ی ریزمدت، برنامهریزی میانریزی راهبردی، برنامههای برنامهراهبردها )زیرسامانه یساز یسامانه جامع جار

 انجام شود.« عملیاتی ساالنه(

 

 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتاستقرار سامانه مدپروژه  -6-1-2-7

 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتاستقرار سامانه مدپروژه 

 معرفي پروژه

 باشد.ی، مهافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتمدهدف از این پروژه استقرار سامانه 

نوع و  ه بندی گردد. سپسها شناسایی شده و دستدر این پروژه باید انواع تجهیزات فنی و عملیاتی فرودگاه

 یگهدارن یریتمدمشخصات نگهداری و تعمیر هر کدام از تجهیزات تعیین شود و اطالعات مربوطه در سامانه 

 ، وارد شود.هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 جرازمان الزم براي ا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 هافرودگاه يراتو تعم ينگهدار یریتسامانه مد ایجادپروژه  -6-1-2-8

 هافرودگاه يراتو تعم يرنگهدا یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

 راتیو تعم ینگهدار یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« هافرودگاه

« هارودگاهف یراتو تعم ینگهدار یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 ن پروژه اجرایی و عملیاتی شود.باید در ای

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 را داشته باشد و اطالعات یرو تعم ینگهدار یادهاقرارد یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل یدسامانه با ینا

( را یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهشناسنامه اول

ها و فرودگاه یرو تعم هدارینگ یقراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها )قراردادها یریتبه سامانه مد

ال حاضر در ح ینكهکند. باتوجه به ا یافتقراردادها در یریت( را از سامانه مدیفرودگاه یساتتأس ها وساختمان

، اطالعات ذکر شده «قراردادها یریتسامانه مد» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« قراردادها یریتسامانه مد»

پروژه »ر د یددل اطالعات، باو تبا یتقابل ینا یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر ا یمبه صورت مستق تواندیم

 انجام شود. «یرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه یقراردادها یریتسامانه مد یجادا

 «داده شده به بهره بردار یلساخته شده و تحو ییحمل و نقل هوا هاییرساختز»اطالعات  یدسامانه با این

د، تا پروژه وجود ندار یریتدر حال حاضر سامانه مد ینكهکند. باتوجه به ا یافتدر پروژه یریترا از سامانه مد

ت گردد. سامانه ثب یندر ا یمبه صورت مستق تواندیپروژه، اطالعات ذکر شده م یریتمد امانهس یجادقبل از ا

 ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه پروژه یریتسامانه مد یجادپروژه ا»در  یدتبادل اطالعات با ینا یجادا

 شود.انجام  «یرانا

 یرتعم و ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دستور پرداختصدور دستور پرداخت یتقابل یدسامانه با این

ها )دستور اطالعات دستور پرداخت»( را داشته باشد و یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه

ه را ب(« یفرودگاه یساتها و تأساختمانها و سفرودگاه یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاپرداخت

 یهاها )پرداختپرداخت»اطالعات  یدبا ینسامانه همچن ینمنتقل کند. ا یمال یحسابدار یریتسامانه مد

 یریترا از سامانه مد(« یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یقراردادها

ز بهبود داده شود، تا قبل ا بهبود یدبا یمال یسامانه حسابدار ینكهبه اکند. باتوجه  یافتدر یمال یحسابدار

 ینا یجادها ثبت گردد. ادر سامانه یمبه صورت مستق تواندیاطالعات ذکر شده م یمال یسامانه حسابدار
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 هافرودگاه يراتو تعم يرنگهدا یریتسامانه مد ایجادپروژه 

ام انج« هاشرکت فرودگاه یمال یحسابدار یریتسامانه مد بازنویسیپروژه »در  یدو تبادل اطالعات با یتقابل

 شود.

 یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات  یدسامانه با این

ه سامان»در حال حاضر  ینكهکند. باتوجه به ا یافتدر« راهبردها یساز یسامانه جامع جار»را از « یفرودگاه

اطالعات « راهبردها ازیس یسامانه جامع جار» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« راهبردها یساز یجامع جار

در  دیتبادل اطالعات ذکر شده، با یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر ا یمبه صورت مستق تواندیذکر شده م

ریزی ریزی راهبردی، برنامههای برنامهراهبردها )زیرسامانه یساز یپروژه ایجاد سامانه جامع جار»

 انجام شود.« االنه(ریزی عملیاتی سمدت، برنامهمیان
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 پروژه بهبود سامانه صدور مجوز پرواز -6-1-2-9

 پروژه بهبود سامانه صدور مجوز پرواز

 معرفي پروژه

 هسامان این که طوری بهبهبود سامانه صدور مجوز پرواز در سازمان هواپیمایی کشوری است  هدف از این

 ربرد را «صدور مجوز پرواز یریتمد» نهساما شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

 .گیرد

 ها و تبادل اطالعاتی که باید به این سامانه افزوده شوند، عبارتند از:قابلیت

 ها، عملیاتی شود.ها و یادداشت تفاهمنامهزیر سیستم موافقت -

 اتی شود.یها، ایجاد و عملتفاهم ها و یادداشتهای مربوط به زیر سیستم موافقتنامهتمامی قابلیت -

قل نوها و مؤسسات حملشرکت» اطالعاتباید  مجوز پرواز یدصدور و تمد یریتمد یستمس یرز -

ت دریاف« ییونقل هواموسسات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتمد» را از سامانه« ییهوا

 کند.

( وز پروازجسامانه صدور مهای )یكی از زیرسیستم وازمجوز پر یدصدور و تمد یریتمد یستمس یرز -

 و« ونقل کاال هواییناوگان حمل»و اطالعات « ونقل مسافر هواییناوگان حمل»باید اطالعات 

« ورکش ییناوگان هوا یریتمد سامانه»را از  «پرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهگواه»اطالعات 

 دریافت کند.

 فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود. -

 ازنگری و بهبود داده شود.فرایندهای سامانه باید ب -

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 پروازها يندسامانه زمانب يساز يادهپ يفن يو طراح يگذار ياستمطالعه و سپروژه  -6-1-2-11

 پروازها يسامانه زمانبند يساز يادهپ يفن يو طراح يگذار ياستمطالعه و س پروژه

 معرفي پروژه

زمانبندی پروازها و همچنین ، مطالعه و سیاست گذاری درباره نحوه پیاده سازی سامانه هدف از این پروژه

 طراحی فنی این سامانه است.

 یسامانه زمانبند یساز یادهپ یها و راهبردهایاستس یدبا یاز،ردنمو پس از انجام مطالعات این پروژه در 

شخص مسامانه )در صورت لزوم(  یفن یطراح ینسامانه و همچن ینا یندهایسپس فرا و شود یینپروازها تع

 در این پروژه هزینه پیاده سازی سامانه زمانبندی پروازها نیز باید تعیین گردد. شود.

 ها و ناوبری هوایی ایرانهشرکت فرودگا متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 پروازها يسامانه زمانبند ایجادپروژه  -6-1-2-11

 پروازها يسامانه زمانبند ایجاد پروژه

 معرفي پروژه

ت در شرک« پروازها یزمانبند»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  پروژههدف از این 

ها، راهبردها و طراحی فنی مشخص ها و ناوبری هوایی ایران، است. در این پروژه براساس سیاستفرودگاه

 گیرد.شده در پروژه پیش نیاز، پیاده سازی سامانه زمانبندی پروازها صورت می

روژه باید در این پ« پروازها یزمانبند»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه ابلیتتمامی ق

 اجرایی و عملیاتی شود.

سامانه »را از « پروازها و طرح پرواز یاطالعات زمانبند» ید( باFIDSاطالعات پرواز ) یشسامانه نما

 انجام شود.این پروژه  در یدبا نیز اتتبادل اطالع ینا یجادکند. ا یافتدر« پروازها یزمانبند

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 پروازها یسامانه زمانبند یساز یادهپ یفن یو طراح یگذار یاستپروژه مطالعه و س - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 يمایيهواپ يهاشركت CRS يهاسامانه يساز يادهالزامات پ يينپروژه تع -6-1-2-12

 يمایيهواپ يهاشركت CRS يهاسامانه يساز يادهالزامات پ يينپروژه تع

 معرفي پروژه

های ( در شرکتCRS) های فروش بلیطهای پیاده سازی سامانهتعیین الزامات و مكانیزم هدف از این پروژه

 هواپیمایی است.

ها تهای هواپیمایی، باید سیاسهای فروش بلیط شرکتهای پیاده سازی سامانهدر تعیین الزامات و مكانیزم

های مسافران داخلی در داخل کشور(، ونقل هوایی )مانند لزوم پردازش دادهو الزامات کشور در حوزه حمل

 رعایت شود.

 هواپیمایی کشوری سازمان متولي پروژه

 ها و ناوبری هوایی ایرانونقل؛ شرکت فرودگاهمعاونت حمل هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 به مسافر یكپارچهارائه خدمات  یو سازوکارها هایاستس یینتع یپروژه مطالعات هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 ات اجرایيالزام

روش بلیط های فهای پیاده سازی سامانهبه منظور دستیابی به نتایج این پروژه و تعیین الزامات و مكانیزم

ونقل هوایی زیر نظر سازمان های هواپیمایی، باید کارگروهی متشكل از متخصصان حوزه حملشرکت

 CRSهای امات پیاده سازی سامانهها و الزها، مكانیزمهواپیمایی کشوری تشكیل شود و در خصوص سیاست

، ایجاد یك شرکت CRSهای های مطرح در زمینه سامانهتصمیم گیری کند. به عنوان مثال یكی از سیاست

های هواپیمایی بخشی های هواپیمایی است. همه شرکتداخلی به منظور ارائه این خدمات به همه شرکت

صمیم گیری درباره این موضوع باید در این پروژه انجام از سهام این شرکت را در اختیار خواهند داشت. ت

 CRSهای شود. در واقع در این پروژه باید مشخص شود که سیاست و جهت گیری کشور در زمینه سامانه

 ونقل هوایی، چه چیزی است.در بخش حمل

رسازی رت راه و شهنتایج و تصمیمات کارگروه باید به تأیید دبیرخانه و شورای راهبری معماری سازمانی وزا

 های هواپیمایی ابالغ شود.رسیده و پس از آن به شرکت
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

ر مسافر د یرشسامانه پذ يالزامات اجرا يينو تع يريگ يمتصم گذاري،ياستپروژه س -6-1-2-13

 هافرودگاه

 الزامات يينو تع يريگ يمتصم گذاري،ياستپروژه س

 هامسافر در فرودگاه یرشسامانه پذ ياجرا 

 معرفي پروژه

اجرای سامانه پذیرش مسافر در  الزامات یینو تع یریگ یمتصم گذاری،یاستس، دف از این پروژهه

 های کشور است.فرودگاه

ها به نحوی پیاده سازی شده های مدیریت پذیرش مسافر در هر کدام از فرودگاهباتوجه به اینكه سامانه

 شود.مانه پذیرش مسافر مشخص میها و الزامات اجرای ساها، تصمیماست، در این پروژه سیاست

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 معاونت حمل و نقل؛ سازمان هواپیمایی کشوری هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 به مسافر یكپارچهخدمات ارائه  یو سازوکارها هایاستس یینتع یپروژه مطالعات هاي پيش نيازپروژه

 یماییهواپ یهاشرکت CRS یهاسامانه یساز یادهالزامات پ یینپروژه تع هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

ها، اهها و الزامات اجرای سامانه پذیرش مسافر در فرودگبه منظور دستیابی به نتایج این پروژه و تعیین سیاست
ها و الزامات و نظام نامه مربوطه نفعان درگیر شكل گیرد و سیاستالزم است کارگروهی متشكل از ذی

 تدوین شود.

ها و ناوبری هوایی ایران است و نتایج و تصمیمات این فرودگاهمسئولیت ایجاد این کارگروه برعهده شرکت 
از  پس دبیرخانه و شورای راهبری معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی رسیده وکارگروه باید به تأیید 
 آن اجرایی شود.
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 كشور يهامسافر در فرودگاه یرشپذ یریتسامانه مد يساز يادهپپروژه  -6-1-2-14

 كشور يهامسافر در فرودگاه یرشپذ یریتسامانه مد يساز يادهپ پروژه

 معرفي پروژه

ها و های کشور، باتوجه به سیاستپیاده سازی سامانه مدیریت پذیرش مسافر در فرودگاه هدف از این پروژه

 الزامات تعیین شده در خصوص نحوه اجرای سامانه پذیرش مسافر، است.

های ها و الزامات تعیین شده، سامانه پذیرش مسافر در فرودگاهدر این پروژه در راستای عملیاتی سازی سیاست

مانه اس» ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه شود. تمامی قابلیتکشور پیاده سازی می

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« پذیرش مسافر

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هامسافر در فرودگاه یرشپذسامانه  یالزامات اجرا یینو تع یریگ یمتصم گذاری،یاستپروژه س هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 كشور يها( در همه فرودگاهFIDSاطالعات پرواز ) یشسامانه نما يساز ياتيپروژه عمل -6-1-2-15

 اطالعات  یشسامانه نما يساز ياتيپروژه عمل

 كشور يها( در همه فرودگاهFIDSپرواز )

 معرفي پروژه

( طراحی شده توسط شرکت FIDSملیاتی سازی سامانه نمایش اطالعات پرواز )، عهدف از این پروژه

 های کشور است.ها و ناوبری هوایی ایران، در همه فرودگاهفرودگاه

ها و ناوبری هوایی ایران طراحی شده است (  توسط شرکت فرودگاهFIDSسامانه نمایش اطالعات پرواز )

در این پروژه برنامه زمانبندی عملیاتی سازی این سامانه در سایر  ها عملیاتی شده است.و در برخی فرودگاه

ازی مانده عملیاتی سهای باقیها تدوین شده و سپس این سامانه طبق برنامه زمانبندی در فرودگاهفرودگاه

 شود.می

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 ازمان الزم براي اجر

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

سامانه »را از « پروازها و طرح پرواز یاطالعات زمانبند»( باید FIDSسامانه نمایش اطالعات پرواز )

ا قبل از اتی نشده است، تعملی« پروازها یسامانه زمانبند»دریافت کند. باتوجه به اینكه « پروازها یزمانبند

( FIDSسامانه نمایش اطالعات پرواز )تواند به صورت مستقیم در عملیاتی سازی آن، اطالعات ذکر شده می

 انجام شود.« پروازها یسامانه زمانبند یجادپروژه ا»ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات باید در 
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 (BHS, BRSها )گاهبار مسافر در فرود یریتپروژه توسعه سامانه مد -6-1-2-16

 (BHS, BRSها )بار مسافر در فرودگاه یریتپروژه توسعه سامانه مد

 معرفي پروژه

های در فرودگاه BHS 1و  BRS 2هدف از این پروژه توسعه سامانه مدیریت بار مسافر و ارائه سرویس 

 کشور است.

 ,BHSها )بار مسافر در فرودگاه یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

BRS) ».باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود 

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 هاي هم نيازپروژه
 هامسافر در فرودگاه یرشسامانه پذ یالزامات اجرا یینو تع یریگ یمتصم اری،گذیاستپروژه س -

 کشور یهامسافر در فرودگاه یرشپذ یریتسامانه مد یساز یادهپروژه پ -

 الزامات اجرایي

هایی است که در کنار سامانه یكی از سرویس BHSو  BRSباتوجه به اینكه مدیریت بار مسافر و سرویس 

ها و الزامات پیاده سازی سیاست شود، اجرای این پروژه منوط به تعیینمسافر ارائه میمدیریت پذیرش 

 ها، است.سامانه پذیرش مسافر در فرودگاه
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 یيبارنامه هواایجاد سامانه  پروژه -6-1-2-17

 یيبارنامه هواایجاد  پروژه

 معرفي پروژه

 سامانه بارنامه هوایی است.، تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار هدف از این پروژه

اجرایی  باید در این پروژه« بارنامه هوایی»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 و عملیاتی شود.

 متولي پروژه
سازمان هواپیمایی کشوری: البته الزم به ذکر است که در مورد متولی این پروژه جمع بندی نهایی حاصل 

 ت و باید در شورای راهبری معماری سازمانی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.نشده اس

 معاونت حمل و نقل هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یكو بهبود عملكرد لجست یونقل چند وجهتوسعه حمل یلیبرنامه تفص ینتدو هاي پيش نيازپروژه

 - يازهاي هم نپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يارائه خدمات فرودگاه یریتسامانه مد ایجادپروژه  -6-1-2-18

 يارائه خدمات فرودگاه یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

« یارائه خدمات فرودگاه یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.

باید « یارائه خدمات فرودگاه یریتمد»بادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه ها و تتمامی قابلیت

 در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 کشور یها( در همه فرودگاهFIDSاطالعات پرواز ) یشسامانه نما یساز یاتیعملپروژه  هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي
باتوجه به اینكه پیاده سازی این سامانه هزینه بر است، باید درباره اینكه بهتر است این سامانه در چه 

 هایی پیاده سازی شود تصمیم گیری صورت گیرد.فرودگاه

 

 يهوانورد ياتعمل یریتمد يهامجموعه سامانه یگزینيو جا يپروژه به روز رسان -6-1-2-19

 يهوانورد ياتعمل یریتمد يهامجموعه سامانه یگزینيو جا يپروژه به روز رسان

 معرفي پروژه

های مدیریت عملیات هوانوردی در شرکت ، به روز رسانی و جایگزینی مجموعه سامانههدف از این پروژه

 و ناوبری هوایی ایران است. هافرودگاه

 یاتعمل یریتمد یهامجموعه سامانه»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 باید در اجرای این پروژه، لحاظ شود.« یهوانورد

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 10 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يهاهسامان يساز يادهالزامات پ يينو تع یيونقل هواحمل یمنيابرنامه جامع  ینپروژه تدو -6-1-2-21

SMS یيارائه دهندگان خدمات هوا 

  يينو تع یيونقل هواحمل یمنيبرنامه جامع ا ینپروژه تدو

 یيارائه دهندگان خدمات هوا SMS يهاسامانه يساز يادهزامات پال 

 معرفي پروژه

ونقل هوایی کشور و تعیین الزامات و برنامه زمانبندی پیاده تدوین برنامه جامع ایمنی حمل هدف از این پروژه

وزه در ح ، به منظور دستیابی به سطح ایمنی مطلوبییارائه دهندگان خدمات هوا SMS 2های سازی سامانه

های هر کدام از نهادی ها، مسئولیتونقل هوایی، است. در این پروژه اهداف ایمنی، راهبردها، خط مشیحمل

 شود.های پایش برنامه ایمنی، مشخص میدرگیر و مكانیزم

در و برنامه زمانبندی استقرار این سامانه  SMSهای ها و الزامات پیاده سازی سامانهعالوه بر این، مكانیزم

 شود.نیز در این پروژه مشخص مییی ارائه دهندگان خدمات هوا

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

 معاونت حمل و نقل هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 یيونقل هواحمل یمنيا یریتمد یکپارچهانه سام ایجادپروژه  -6-1-2-21

 یيونقل هواحمل یمنيا یریتمد یکپارچهسامانه  ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

ونقل حمل یمنیا یریتمد یكپارچه»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

ه ها و تبادل اطالعات تعریف شدها، قابلیتتمتمامی زیرسیس است. در سازمان هواپیمایی کشوری« ییهوا

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« ییونقل هواحمل یمنیا یریتمد یكپارچه»در شناسنامه سامانه 

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 يش نيازهاي پپروژه
 SMS یهاسامانه یساز یادهالزامات الزامات پ یینو تع ییونقل هواحمل یمنیابرنامه جامع  ینپروژه تدو

 ییارائه دهندگان خدمات هوا

                                                 
2 Safety Management System 
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 یيونقل هواحمل یمنيا یریتمد یکپارچهسامانه  ایجادپروژه 

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 يادهاز پ ينانو اطم یيارائه دهندگان خدمات هوا SMS يهاسامانه يزيو مم يپروژه بازرس -6-1-2-22

 يكشور يمایيشده توسط سازمان هواپ يينالزامات تع يساز

  ينانو اطم یيارائه دهندگان خدمات هوا SMS يهاسامانه يزيو مم يپروژه بازرس

 يكشور يمایيشده توسط سازمان هواپ يينالزامات تع يساز يادهاز پ

 معرفي پروژه

و اطمینان از پیاده  ییات هواارائه دهندگان خدم SMSهای بازرسی و ممیزی سامانه هدف از این پروژه

 ها، است.سازی الزامات تعیین شده در خصوص نحوه پیاده سازی این سامانه

نسبت به پیاده  ییارائه دهندگان خدمات هوا SMSهای در این پروژه از طریق بازرسی و ممیزی سامانه

 شود.سازی الزامات تعیین شده، اطمینان حاصل می

 مایی کشوریسازمان هواپی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 ییونقل هواحمل یمنیا یریتمد یكپارچهسامانه  یجادپروژه ا -
 SMS یهاسامانه یساز یادهالزامات الزامات پ یینو تع ییونقل هواحمل یمنیبرنامه جامع ا ینتدو پروژه -
 ییئه دهندگان خدمات هواارا

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي
 و اطالعات مربوط یندهافرا ،«یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتمد»سامانه  یساز یادهصورت پ در

 شود. یریتسامانه مد ینتوسط ا یدپروژه با ینبه ا
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 یياونقل هوتجسس و نجات حوادث حمل یریتسامانه مد ایجادپروژه  -6-1-2-23

 یيونقل هواتجسس و نجات حوادث حمل یریتمد ایجادپروژه توسعه 

 معرفي پروژه

 تجسس و نجات حوادث یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« ییونقل هواحمل

تجسس و نجات حوادث  تیریمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« ییونقل هواحمل

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه پروژه یریتسامانه مد یجادپروژه ا -6-1-2-24

 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه پروژه یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

ها گاهشرکت فرود پروژه یریتمد» سامانهتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 است. «یرانا ییهوا یناوبر و

ها و شرکت فرودگاه پروژه یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یرانا ییهوا یناوبر

 یاتیعمل ی،فن یزاتتجه»اطالعات  یدها بافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

شرکت  پروژه یریتمد»را از سامانه « هاو نصب شده در فرودگاه یداریخر یهوانورد یو کمك ناوبر

 ایجاد این تبادل اطالعات نیز باید در این پروژه انجام شود. کند. یافتدر «ها و ناوبری هوایی ایرانفرودگاه

ساخته  ییحمل و نقل هوا هاییرساختز»اطالعات  یداب هافرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

. ایجاد این تبادل اطالعات کند یافتدر پروژه یریترا از سامانه مد« داده شده به بهره بردار یلشده و تحو

 نیز باید در این پروژه انجام شود.

 یرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زم براي اجرازمان ال

 برآورد هزینه پروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 هاي پيش نيازپروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» مهشناسنا به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

  

۵۹۲



 

 

ه: 
ح
صف

35 
م(
شش
ل 
ص
)ف

 

 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 يكشور يمایيه سازمان هواپسامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليان یجادا هپروژ -6-1-2-25

 يكشور يمایيسامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه سازمان هواپ یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 انهمدیریت منابع و اعتبارات سالی» سامانهتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 است. «یکشور یماییسازمان هواپ )بودجه(

 بودجه() مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه ابلیتتمامی ق

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یکشور یماییسازمان هواپ

 یکشور یماییسازمان هواپ متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 پروژهبرآورد هزینه 
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 هاي پيش نيازپروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایوژهپر» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 یرانا یيهوا يو ناوبر هاشركت فرودگاه سامانه بودجه بازنویسي پروژه -6-1-2-26

 یرانا یيهوا يو ناوبر هاسامانه بودجه شركت فرودگاهپروژه بازنویسي 

 معرفي پروژه

ها است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت هابودجه شرکت فرودگاه سامانه بازنویسی ،پروژههدف از این 

ودجه( مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )ب»ت مطلوب سامانه و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعی

 را دربر گیرد.«  هاشرکت فرودگاه

یانه مدیریت منابع و اعتبارات سال»های ایجاد یا بهبود سامانه یهاپروژه»موارد بهبود این سامانه در شناسنامه 

 معاونت گذار برنامه و راه نقشه رشگزا از 11 شماره پروژه)« های تابعهها و شرکتسازمان« نقدی)بودجه(

 ذکر شده است. ،(منابع مدیریت و ریزی برنامه

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 هاي پيش نيازپروژه
( دجهوب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يكشور يمایيسازمان هواپ يمال يحسابدار یریتسامانه مد بازنویسي پروژه -6-1-2-27

 يكشور يمایيسازمان هواپ يمال يابدارحس یریتسامانه مد پروژه بازنویسي

 معرفي پروژه

ن طوری که ای ی است بهکشور یماییسازمان هواپ یمال یحسابدار سامانه بازنویسی ،پروژههدف از این 

سازمان  یمال یحسابدار یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه سامانه تمامی قابلیت

 ربر گیرد.را د« یکشور یماییهواپ

ها و حسابداری مالی سازمان یهاسامانه یسیبازنو یاهای ایجاد پروژه»سامانه در شناسنامه  ینموارد بهبود ا

، (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه یهاشرکت

 ذکر شده است.

 یورکش یماییسازمان هواپ متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 و ناوبري هوایي ایران هاشركت فرودگاه يمال يحسابدار یریتسامانه مد ویسيبازن پروژه -6-1-2-28

 ها و ناوبري هوایي ایرانشركت فرودگاه يمال يحسابدار یریتسامانه مد پروژه بازنویسي

 معرفي پروژه

ماد نسامانه ها و ناوبری هوایی ایران )شرکت فرودگاه یمال یحسابدار سامانه بازنویسی ،پروژههدف از این 

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه طوری که این سامانه تمامی قابلیت است به (یرانا

 پروژه رد باید که اقداماتیرا دربر گیرد. « ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه یمال یحسابدار یریتمد»

 انه افزوده شوند، عبارتند از:سام ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلو  گیرد صورت

 تور صدور دس یتقابل یدها بافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

 یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دستور پرداختپرداخت

 یمربوط به قراردادها یهاستور پرداختها )داطالعات دستور پرداخت»ها( را داشته باشد و فرودگاه

منتقل  یمال یحسابدار یریترا به سامانه مد« ها(فرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار

 یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهاها )پرداختپرداخت»اطالعات  یدبا . این سامانه همچنینکند

 ینا یجادکند. ا یافتدر یمال یحسابدار یریتامانه مدرا از س« ها(فرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن

 یهاتها )دستور پرداخصدور دستور پرداخت یتقابل یدبا هافرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد 

د ( را داشته باشیفرودگاه ساتیها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها

ها فرودگاه یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت»و 

امانه س ینمنتقل کند. ا یمال یحسابدار یریترا به سامانه مد(« یفرودگاه یساتها و تأسو ساختمان

ها و فرودگاه یرو تعم ینگهدار یاردادهاقر یهاها )پرداختپرداخت»اطالعات  یدبا ینهمچن

تبادل  نیا یجادکند. ا یافتدر یمال یحسابدار یریترا از سامانه مد(« یفرودگاه یساتها و تأسساختمان

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزاطالعات ن

  الیم بداریحسا هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود مواردسایر 

 .است شده ذکر ،«تابعه هایشرکت و هاسازمان

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 هایرکتش و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار رنامهب و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 يكشور يمایيسازمان هواپ يامور حقوق یریتسامانه مد یجادا پروژه -6-1-2-29

 يكشور يمایيسازمان هواپ يامور حقوق یریتسامانه مد یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

ان سازم یامور حقوق یریتمد» سامانهعه، پیاده سازی و استقرار تحلیل و طراحی، توس هدف از این پروژه

 است. «یکشور یماییهواپ

 یماییسازمان هواپ یامور حقوق یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یکشور

 یورکش یماییسازمان هواپ متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یکشور یماییسازمان هواپ یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 هاشركت فرودگاه يبهبود سامانه امور حقوق پروژه -6-1-2-31

 هاشركت فرودگاه يانه امور حقوقبهبود سامپروژه 

 معرفي پروژه

ها است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت هاشرکت فرودگاه یسامانه امور حقوقبهبود  ،پروژههدف از این 

 ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه یامور حقوق یریتمد»و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه 

 ینبه ا دیکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلو  گیرد صورت پروژه در باید که اقداماتیرد. را دربر گی« یرانا

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از:

 ی؛ ی( و ثبت دادخواست در مراجع قضایفریک یا ی)حقوق یتشكا یادادخواست و  یمتنظهای قابلیت

و  یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  یافتدر یریتمدیه؛ و احظار یهاطالعات اخطار یافتدر یریتمد

مراجع  یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریبه احكام صادره و پ یدگیرس ی؛ وحقوق یهاپرونده

 ی، به این سامانه افزوده شود.قانون

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از « قراردادها»اطالعات این سامانه باید ، 

 ها و ناوبری هوایی ایرانهشرکت فرودگا متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 و ناوبري هوایي ایران هاشركت فرودگاه يقراردادها یریتسامانه مد یجادا پروژه -6-1-2-31

 و ناوبري هوایي ایران هاشركت فرودگاه يقراردادها یریتسامانه مد یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

 شرکت یقراردادها یریتمد» سامانهتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 است. «هافرودگاه

« هااهشرکت فرودگ یقراردادها یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 یهاسنامه اولشن یفتعر یتقابل یدها بافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

و  ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهباشد و اطالعات شناسنامه اول را داشته یرو تعم ینگهدار یقراردادها

قراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها  یریتها( را به سامانه مدفرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرتعم

 تیافرقراردادها د یریتها( را از سامانه مدفرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار ی)قراردادها

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادکند. ا

و  یگهدارن یقراردادها یهشناسنامه اولباید قابلیت تعریف ها فرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

ها و فرودگاه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهرا داشته باشد و اطالعات شناسنامه اول یرتعم

قراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها  یریت( را به سامانه مدیفرودگاه یساتها و تأسساختمان

دادها قرار یریت( را از سامانه مدیفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم هدارینگ ی)قراردادها

 انجام شود.پروژه  یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادکند. ا یافتدر

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 - م نيازهاي هپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 يكشور يمایيسازمان هواپ يقراردادها یریتسامانه مد یجادا پروژه -6-1-2-32

 يكشور يمایيسازمان هواپ يقراردادها یریتسامانه مد یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

 سازمان یقراردادها یریتمد» سامانهتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 است. «یکشور یماییهواپ

 مایییسازمان هواپ یقراردادها یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یکشور

 یکشور یماییسازمان هواپ متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 د هزینه پروژهبرآور
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيمرتبط با سامانههاي پروژه -6-1-2-33

 یت حسابداري مالي(مدیر

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیمرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/ ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثره سالیانه )حدتعریف و در برنام

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 هااولویت بندی پروژه -6-1-3

انجام شود.  ،یکشور یماییسازمان هواپها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

زایی ها اهمیت به سبندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتشناسنامه این پروژه

 یتقدم و تأخر فنمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولودارد. 

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو ؛هاپروژه

اصی های اختصارائه شده است. در این جدول فقط پروژه ،یکشور یماییسازمان هواپی هادر جدول زیر ترتیب اولویت پروژه

ها مطرح هستند )مانند ها و شرکتمه سازمانکه در ه ییهاپروژهآورده شده است. ترتیب اولویت ، یکشور یماییسازمان هواپ

ها و ...( در به سامانه Web GISاتصال  ها،یتموجود ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،حسابدار یریتپروژه، مد یریتمد

 .ارائه شده استنقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، 

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

2 
 یتهم)ک ییموسسات حمل و نقل هوا یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتوژه بهبود سامانه مدپر -

 (یهوانورد
 (ینف یته)کم ییدفاتر خدمات مسافرت هوا یتمجوز فعال یدپروژه بهبود سامانه صدور و تمد -

1 
 هاینامهگواه یدپروژه بهبود سامانه صدور و تمد -

 کشور ییناوگان هوا یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 یماییهواپ یهاشرکت CRS یهاسامانه یساز یادهالزامات پ یینپروژه تع - 9

 ییبارنامه هوا یجادپروژه ا - 0

1 
 یهاسامانه یساز یادهالزامات پ یینو تع ییونقل هواحمل یمنیبرنامه جامع ا ینپروژه تدو -

SMS ییارائه دهندگان خدمات هوا 

 یموسسات هوانورد یزیمم و یبازرس یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 1

 ییونقل هواحمل یمنیا یریتمد یكپارچهسامانه  یجادپروژه ا - 7

 پروژه بهبود سامانه صدور مجوز پرواز - 8

3 
 یادهپ از ینانو اطم ییارائه دهندگان خدمات هوا SMS یهاسامانه یزیو مم یپروژه بازرس -

 یکشور یماییشده توسط سازمان هواپ یینالزامات تع یساز

 یکشور یماییسازمان هواپ یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا - .2
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 برنامه گذار -6-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

، ارائه شده است. یکشور یماییسازمان هواپدو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

 یزیبه نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر یر،جدول ز 1تا  2 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یالزم به ذکر است که برا

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه
 برآورد هزینه پروژه
 )ميليون ریال(

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز 2

  ماه هشتم ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
هماهنگی میان افزار مدیریت و »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

1 
ن ارات سالیانه سازماسامانه مدیریت منابع و اعتب یجادپروژه ا
 یکشور یماییهواپ

  ماه پانزدهم ماه 1

7 
سازمان  یمال یحسابدار یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو

 یکشور یماییهواپ
  ماه پانزدهم ماه 1

8 
 یماییسازمان هواپ یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 یکشور

  ماه پانزدهم ماه 1

3 
 یتمجوز فعال یدور و تمدصد یریتپروژه بهبود سامانه مد
 (یهوانورد یته)کم ییموسسات حمل و نقل هوا

  ماه اول ماه 1

2. 
مات دفاتر خد یتمجوز فعال یدپروژه بهبود سامانه صدور و تمد

 (یفن یته)کم ییمسافرت هوا
  ماه اول ماه 1

  ماه دهم ماه 1 هاینامهگواه یدپروژه بهبود سامانه صدور و تمد 22

  ماه دهم ماه 1 کشور ییناوگان هوا یریتسامانه مد دیجاپروژه ا 21

29 
موسسات  یزیو مم یبازرس یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 یهوانورد

  ماه بیستم ماه 1

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است. 9
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه
 برآورد هزینه پروژه
 )ميليون ریال(

 ماه 3 پروژه بهبود سامانه صدور مجوز پرواز 20
ماه بیست و 

 چهارم
 

21 
 CRS یهاسامانه یساز یادهالزامات پ یینپروژه تع
 یییماهواپ یهاشرکت

  ماه دوازدهم ماه 1

  ماه سیزدهم ماه 1 ییبارنامه هوا یجادپروژه ا 21

27 
 نییو تع ییونقل هواحمل یمنیبرنامه جامع ا ینپروژه تدو
ارائه دهندگان خدمات  SMS یهاسامانه یساز یادهالزامات پ
 ییهوا

  ماه پانزدهم ماه 1

 ماه 21 ییقل هواونحمل یمنیا یریتمد یكپارچهسامانه  یجادپروژه ا 28
ماه بیست و 
 یكم

 

 

 

 

 

۶۰۳



 ID
Mode

عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه

۱ سازمان هواپيمايي كشوري ٩۶/٠١/٠١
۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه بهبود سامانه مديريت صدور و تمديد مجوز فعاليت موسسات حمل و نقل هوايي

(كميته هوانوردي) 
emons ۵ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۵/٢٧

۴ پروژه بهبود سامانه صدور و تمديد مجوز فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي (كميته
فني) 

emons ۵ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۵/٢٧

۵ پروژه بهبود سامانه صدور و تمديد گواهينامه ها emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١
۶ پروژه ايجاد سامانه مديريت ناوگان هوايي كشور emons ۶ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٣/٣٠
۷ پروژه ايجاد سامانه مديريت بازرسي و مميزي موسسات هوانوردي emons ۶ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٢/٠١
۸ پروژه بهبود سامانه صدور مجوز پرواز emons ٩ ٩٧/١٢/٠١ ٩٨/٠٨/٢۶
۹ پروژه تعيين الزامات پياده سازي سامانه هاي CRS شركت هاي هواپيمايي emons ۵ ٩۶/١٢/٠١ ٩٧/٠۴/٢٩

۱۰ پروژه ايجاد بارنامه هوايي emons ۶ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/٠۶/٢۶
۱۱ پروژه ايجاد سامانه يكپارچه مديريت ايمني حمل ونقل هوايي emons ١٢ ٩٧/٠٨/٢٧ ٩٨/٠٨/٢٢
۱۲ پروژه تدوين برنامه جامع ايمني حمل ونقل هوايي و تعيين الزامات پياده سازي سامانه هاي

ارائه دهندگان خدمات هوايي SMS
emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۳ پروژه بازرسي و مميزي سامانه هاي SMS ارائه دهندگان خدمات هوايي و اطمينان از
پياده سازي الزامات تعيين شده توسط سازمان هواپيمايي كشوري

emons ۴ ٩٨/٠٨/٢٢ ٩٨/١٢/٢٢

۱۴ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور حقوقي سازمان هواپيمايي كشوري emons ۶ ٩٨/١٠/٠١ ٩٩/٠٣/٣٠
۱۵ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۱۶ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵
۱۷ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۱۸ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۱۹ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۲۰ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز تبادل اطالعات

خوشه حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر دستگاه اجرايي
emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۲۱ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم آماري emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۲۲ پروژه ايجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه سازمان هواپيمايي كشوري emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۳ پروژه بازنويسي سامانه مديريت حسابداري مالي سازمان هواپيمايي كشوري emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۴ پروژه ايجاد سامانه مديريت قراردادهاي سازمان هواپيمايي كشوري emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Project: MRUD
Date: 95/11/20

6-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -6-2

ونقل هوایی )سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت بخش حمل یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

 شده در یترعا یها و خطوط اصلتدا نمودار ارتباط سامانهمنظور اب ینشده است. بد، ارائه ها و ناوبری هوایی ایران(فرودگاه

سازمان  یاطالعات یهاشده است، سپس شناسنامه هر کدام از سامانه یمعرف یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یطراح

 شده است. هارائ ،یکشور یماییهواپ

 1مطلوب یتهای اطالعاتی در وضعارتباط سامانه -6-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهمانهبه منظور بیان معماری سا

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده جدول زیر عالئم استفاده شده است. 

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-1جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

ین تطیل باالی اهای آن است. در مساطالعاتی و زیر سیستم دهنده سامانهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 

 

 گروه داده
 

ده باشد. گروه داده تبادل شهای اطالعاتی میاین نماد بیانگر تبادل اطالعاتی بین سامانه
 شود.وی لینك مشخص میبین دو سامانه ر

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطالعاتی نشان نمیباشد و تبادل اطالعات را بین سامانهدرخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشانهاین لینك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سام
 شود.متصل می

اطالعات مكانی 0
 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

فرایندی که نیازمند اطالعات مكانی باشد  است و بیانگر این موضوع است که هر سامانه
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژهمثال سامانه مدیریت پروژه )به عنوان

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .های تابعه(، این بخش در همه فصول تكرار گردیده استها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هابه منظور سهولت استفاده این مستند توسط همه دستگاه 2
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و كه هر کدام از سامانهدر ادامه این بخش از گزارش و قبل از آن

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود ی بیان میشود و سپس مدیریت اطالعات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازاطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »گیرد. برای تبادل اطالعات بین دستگاهی از انجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXقل و شهرسازی )ونتبادل اطالعات خوشه حمل

GIS باشد. عالوه بر موارد ذکر شده، سایر از طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 اشد.باصولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر می

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره GISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GISاز طریق فراخوانی سرویس نقشه  فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی باشد، اطالعات مكانی آن صرفاً

  پذیر نخواهد بود.امكان GISایش مستقیم آن از طریق بوده و ویر

۶۰۶
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -6-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -6-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و العاتی در سطح معاونتهای اطدر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدیریت ارتباطات بین سامانه

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 :تهای زیر منظور گردیده اسها، متشكل از بخشاست. به منظور تحقق این معماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامن سامانههای اطالعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بیهای غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان

۶۰۷
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -6-2-1-1-2

ابعه از سامانه های تها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با مرجعبه منظور مدیریت اطالعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -6-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس تصمیمشود. میاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسبهنده موجودیت( نشان دMaster Dataهای کلیدی )تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شص میدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخ «راه»شوند. به عنوان مثال های متفاوت نگهداری میمختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند دهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع ). موجودیتشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانهکه خروجی فرآیندهای وزار

های مرجع موجودیتزیر سامانه مدیریت ها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.رت تغییر میها، ماهیتاً به ندپذیرد. مقادیر این موجودیتصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -6-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

شهرسازی است و در این راستا ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و )خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

ات گیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مرکز تبادل اطالعالكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده قرار می

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یتبادل اطالعات به شیوه خدمات الكترونیك .1

 شود.ن مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمیهیچ محتوای اطالعاتی در ای .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .دارد

مرکز خود را از طریق  موظفند اطالعات خدمات ونقل و شهرسازیحمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. که در باال، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.لعاتی مربوطه بررسی و تصمیمافزار، موضوعی است که در پروژه مطاسازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -6-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم ردنیاز هر کدام از سامانه: این زیر سامانه داشبوردهای اطالعاتی موداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف کند و در اختیار آن سامانه قرار میهای اطالعاتی را ایجاد میسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

گیرد. این زیر سامانه اطالعات موردنیاز برای محاسبه اقالم های عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قرار میداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میه مرکزی دریافت میآماری را از انباره داد

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می از تحلیل دادهگیرد. نتایج حاصل سازی مورد استفاده قرار میها و مدلاست که برای تحلیل داده

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -6-2-1-2

 ،های موجود در وزارت راه و شهرسازی ماهیت مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبتباتوجه به اینكه بخش بزرگی از داده

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

6-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذاراشتراک ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهای. همه فراباشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

6-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدفرآیند محور می هایهای نقشه به سامانهو ارائه سرویس یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

های یك موجودیت، اطالعات مكانی مربوط به موجودیت را از طریق سامانه است که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه د. بدین منظور سامانه فرایند محور به نمایثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام ادهشایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطالعات مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید د

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISها، ارائه سرویس نقشه توسط سامانه باشد، بنابراین در معماری سامانههای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده فرایندی، در حین ثبت داده هایسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.ل حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا میکه در حا GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2-1شكل 

 

 شرح زیر ارائه گردیده است:هایی از سناریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به مثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد،  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده ته است به کاربر ثبتقرار گرف« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در حالت درج است.

 زند.د نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را میکاربر نقطه ابتدایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مور .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2مثال 

 :2مثال 

بوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور نویس قرارداد مرخواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

 در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با شود. این نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

ه تأیید کند و دکمکاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد را به صورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص می .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینخواهد قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

فراخوانی و در پارامتر ورودی الیه مربوط به  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.کاربر بر روی قطعات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك می .1

 شود.داده مینمایش  توسط سامانه مدیریت پروژهفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.امكان را به کاربر میسامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این  .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 

o شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه به هایی که باید با رنگ سبز نمایش دادهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوقرار گرفته است به کاربر نمایش داده می« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1فیزیكی باالی های بیمارستانی دارای پیشرفت خواهد، کاربر نقشه پروژهمدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 
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o ه باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بههایی کپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:میاز نظر منطقی دارای سه بخش اصلی  Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن  -

 ود به آن نیاز دارد(.باشد یا برای انجام وظایف خمی

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

ها، این اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی دستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Local شوند یا یك بار فراخوانی شده و درمی

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه های تابعه وزارت راه و شهرسازی نصب میها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مییند. ویژگینماستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

های فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارند ولی ها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

ازی به د داشته باشد و نیباشد و امكان استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجومتولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 

۶۱۵



 

 

ه: 
ح
صف

58 
م(
شش
ل 
ص
)ف

 

 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهبه صورت سرویس از طریق سامانه 

مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی  هایای موجودیتمدیریت امكانات ویرایشی و دریافت دسته -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

اند در اختیار صورت سرویس بتومدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به  -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

6-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 ه وظایف زیر را برعهده دارد: وجود خواهد داشت ک های تابعه(شرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از ر دستگاههای سایدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS  و استفاده مجدد از آن بدون فراخوانی دوباره ازCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهصورت باید دادهدر این  خصوص به توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISکه قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باشند، این اطالعات در اختیار 
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 قی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.معماری منط

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -6-2-2

وایی ونقل هبخش حملهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

د شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، ، ارائه خواهها و ناوبری هوایی ایران()سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه

 باشد.ها، میو نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه سامانه یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعال
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 ونقل هوایي )كميتهصدور و تمدید مجوز فعاليت موسسات حملسامانه مدیریت  -6-2-2-1

 هوانوردي(

 (يهوانورد يته)كم یيونقل هواموسسات حمل يتجوز فعالم یدصدور و تمد یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ات ها و مؤسسشرکت یتمجوز فعال یدو اطالعات مربوط به صدور و تمد هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

اطالعات،  ها،یتفعال ها،یندفرا یسامانه تمام ین. در اگیرندی( مورد استفاده قرار میهوانورد یته)کم ییونقل هواحمل

ت از مرحله درخواس ییونقل هوامؤسسات حملها و شرکت یتفعال ینامهو گواه جوزم یدصدور و تمد یبرا یازموردن هاییزیمم

 ییونقل هواحمل یهامؤسسات شامل شرکت ین. اشودیم یریتمد ینامه،مجوز و گواه یدتا صدور و تمد ینامهمجوز و گواه

مؤسسات آموزش  هواپیما؛ یو نگهدار یرمراکز تعم ی؛(؛ ارائه دهندگان خدمات فرودگاههایرالینا یا ایییمهواپ یها)شرکت

اندازی، تعمیر و نگهداری و بازرسی پروازی تجهیزات کمك ارائه دهندگان خدمات نصب، راه ی؛مدارس خلبان ی؛هوانورد

 ند.باش، مییرهو غ یفرودگان ینگهندل یهاناوبری هوانوردی؛ شرکت

 های اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت

 انواع مجوزها یفتعرمدیریت  -

 مجوز یدتمد یادرخواست صدور  یافتدر -

 های متقاضیانبررسی درخواست -

 هاثبت نتایج بررسی درخواست -

 ها و موسسات.مدیریت صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت -

 متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.

هاي اليتفع

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.4.5 ییونقل هواحمل یهاو نظارت بر شرکت یتمجوز فعال یدصدور و تمد 

P4.4.7 (یهوانورد یته)کم یها و مؤسسات هوانوردشرکت یتمجوز فعال یدصدور و تمد 

P6.4.4 پرنده و متعلقات یلوسا یرو نگهدا یرو نظارت بر مراکز تعم یتمجوز فعال یدصدور و تمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.5D1 - (یماییهواپ یها)شرکت یینقل هواوها و مؤسسات حملاطالعات شرکت 

P4.4.7D1 
و مجوز  یخدمات فرودگاه یها)اطالعات شرکت یاطالعات ارائه دهندگان خدمات فرودگاه -
 آنها( تیفعال

P4.4.7D2 
اندازی، تعمیر و نگهداری تجهیزات کمك ناوبری اطالعات ارائه دهندگان خدمات نصب، راه -

 هوانوردی

P4.4.7D3 - (یهوانورد یته)کم یها و مؤسسات هوانورداطالعات شرکت 

P6.4.4D1 - پرنده و متعلقات یلوسا یو نگهدار یراطالعات مراکز تعم 
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 (يهوانورد يته)كم یيونقل هواموسسات حمل يتجوز فعالم یدصدور و تمد یریتمد سامانه

هاي گروه داده

 رودي به سامانهو

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر هوا -
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال هوا -

 کشور ییناوگان هوا یریتسامانه مد

 یپرواز یهااطالعات گروه -
 اطالعات خدمه پرواز -

ــامانه مد ــنل فن ینامهگواه یدمدصــدور و ت یریتس  اتییو عمل یپرس
 ییونقل هواصنعت حمل

 یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتمدسامانه  یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یجاطالعات نتا -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

یزاورپ یاه هورگ تاعالطا -
زاورپ همدخ تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -

یزاورپ یاه هورگ تاعالطا -
زاورپ همدخ تاعالطا -

 نیسدنهم ،یزاورپ ریغ یاه هورگ تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح تعنص ینف رداک ریاس و زاورپ

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
 یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

 همانيهاوگ دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يیاوه لقنو لمح تعنص يتايلمع و ينف لنسرپ

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 و اه  تکرش تاعالطا -
 ییاوه لقن و لمح تاسسؤم

روشك يیاوه ناگوان تیریدم هناماس

 تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 ینف قباوس و یتاریمعت قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

 امیپاوه یتایلمع قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

 يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يدروناوه تاسسوم

یزیمم یاه همانرب ماجنا یدنبنامز تاعالطا -
هدش ماجنا یاه یزیمم تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش طیلب شورف یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

طیلب شورف زوجم یاراد یتنرتنیا یاه تیاس تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش ینمیا تیریدم یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

یهاگدورف همانیهاوگ تاعالطا -
یزاس دازآ تامازلا یارجا یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

یلخاد یاهزاورپ هكبش و طیلب خرن یزاس فافش و 
ییاوه رفاسم لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -

ییاوه الاک لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت

یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

 
 

 

  

۶۱۹



 

 

ه: 
ح
صف

62 
م(
شش
ل 
ص
)ف

 

 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

دفاتر خدمات مسافرت  ها وسامانه مدیریت صدور و تمدید مجوز فعاليت آژانس -6-2-2-2

 هوایي )كميته فني(

 (يفن يته)كم یيها و دفاتر خدمات مسافرت هواآژانس يتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتمد سامانه

 شرح سامانه

دمات ها و دفاتر خآژانس یتمجوز فعال یدو اطالعات مربوط به صدور و تمد هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

دور و تا مرحله ص یتوسط متقاض ییدفتر خدمات مسافرت هوا یس(، از مرحله درخواست تأسیفن یته)کم ییت هوامسافر

 های اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت .گیردیمورد استفاده قرار م یت،مجوز فعال یدتمد

 مدیریت دریافت درخواست تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی -

 (... و )اطالعات مدیر عامل، مدیر فنی، سهامداران، اطالعات تماسدمات مسافرت هواییطالعات دفاتر خمدیریت ا -

 های تأسیس دتر خدمات مسافرت هواییمدیریت بررسی درخواست -

 مدیریت صدور و تمدید پروانه )مجوز فعالیت(. -

 متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت تکد فعالی

P4.4.6 ییو نظارت بر دفاتر خدمات مسافرت هوا یتمجوز فعال یدصدور و تمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.6D1 - ییها و دفاتر خدمات مسافرت هوااطالعات آژانس 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتمدسامانه  یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یجاطالعات نتا -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 اه سناژآ تاعالطا
 تامدخ رتافد و
ییاوه ترفاسم

 زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
ينف هتيمك- يیاوه ترفاسم تامدخ رتافد

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يدروناوه تاسسوم

یزیمم یاه همانرب ماجنا یدنبنامز تاعالطا -
هدش ماجنا یاه یزیمم تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش طیلب شورف یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

طیلب شورف زوجم یاراد یتنرتنیا یاه تیاس تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش ینمیا تیریدم یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

یهاگدورف همانیهاوگ تاعالطا -
یزاس دازآ تامازلا یارجا یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

یلخاد یاهزاورپ هكبش و طیلب خرن یزاس فافش و 
ییاوه رفاسم لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -

ییاوه الاک لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -

 رتافد و اه سناژآ تاعالطا
ییاوه ترفاسم تامدخ

 و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
یدروناوه تاسسوم یزیمم
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پرسنل فني و عملياتي صنعت ينامه واهو تمدید گصدور  یریتمدسامانه  -6-2-2-3

 نقل هوایيوحمل

 یيونقل هواصنعت حمل ياتيو عمل يپرسنل فن ينامهگواه یدصدور و تمد یریتسامانه مد

 شرح سامانه

صنعت  یاتیلو عم یپرسنل فن ینامهگواه یدو اطالعات مربوط به صدور و تمد هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

و  هاهینامگواه یدو اطالعات مربوط به صدور و تمد هایتفعال یندها،فرا یهل. کگیردیمورد استفاده قرار م ییونقل هواحمل

بانان(، خدمه خل یر)خلبانان و غ یپرواز یهاگروه یاتی،و عمل یپرسنل فن یازامتحانات موردن یو برگزار یپزشك یناتانجام معا

 یی،ونقل هواصنعت حمل یکادر فن یرو سا یماییپهوا یپرواز، کارشناسان فن ینو مهندس ینمراقب ی،پرواز یرغ یهاپرواز، گروه

 .شودیم یریتسامانه مد ینتوسط ا اهینامهگو یدتا صدور و تمد یپزشك یناتمعا ییدیهاز مرحله انجام تأ

 های اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت

 آموزشگاه( یا یمایی)شرکت هواپ یانها از متقاضدرخواست مدیریت دریافت -

 هر کدام یافتدر یطو شرا هاینامهگواهانواع  یمعرف -

 و پزشكان هاینكاطالعات کل یریتمد -

 یماییهواپ یاطالعات شرکت ها یافتدر -

 به درمانگاه و پزشك یمتقاض یمعرف -

 افراد یمدارک و سوابق پزشك یریتمد -

 یستمتوسط پزشك در س عایناتم یجثبت نتا -

 امتحانات یبرگزار یریتمد -

 ینامهصدور و چاپ انواع گواه -

موارد  یرامتحان، مهلت ارسال مدارک و سا یزمان برگزار ینامه،گواه یالزم در خصوص زمان انقضا یارائه هشدارها -

 آموزشگاه یاو  یبه کارشناس متقاض

 متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.4.12 یپرواز یرغ یها( و گروهیپرواز یهاهینامه خدمه پرواز )گروهگوا یدصدور و تمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.12D1 - خلبان( یر)خلبان و غ یپرواز یهااطالعات گروه 

P4.4.12D2 - اطالعات خدمه پرواز 

P4.4.12D3 - ییونقل هواصنعت حمل یکادر فن یرپرواز و سا نیمهندس ی،پرواز یرغ یهااطالعات گروه 

 
 

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
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 یيونقل هواصنعت حمل ياتيو عمل يپرسنل فن ينامهگواه یدصدور و تمد یریتسامانه مد

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 یینقل هواوها و مؤسسات حملاطالعات شرکت -
 (یماییهواپ یها)شرکت

سات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتسامانه مد س ل قونمو
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یزاورپ یاه هورگ تاعالطا -
زاورپ همدخ تاعالطا -

یزاورپ یاه هورگ تاعالطا -
زاورپ همدخ تاعالطا -

 زاورپ نیسدنهم ،یزاورپ ریغ یاه هورگ تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح تعنص ینف رداک ریاس و

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
 یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

 همانيهاوگ دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يیاوه لقنو لمح تعنص يتايلمع و ينف لنسرپ

 و اه  تکرش تاعالطا -
 ییاوه لقن و لمح تاسسؤم

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 مدیریت ناوگان هوایي كشور سامانه -6-2-2-4

 كشور یيناوگان هوا یریتمد سامانه

 شرح سامانه

های مزیر سیستگیرد و دارای این سامانه به منظور مدیریت اطالعات مربوط به ناوگان هوایی کشور مورد استفاده قرار می

؛ یماهواپ یاتیملو ع یسوابق فن زیر است: زیر سیستم مدیریت ثبت و صدور شناسنامه هواپیما؛ زیر سیستم مدیریت اطالعات

 و زیر سیستم مدیریت صدور و تمدید گواهینامه قابلیت پرواز وسایل پرنده.

و اطالعات  هایتعالف یندها،فرا یریتمد یبرا یستمس یرز ین: ايماثبت و صدور شناسنامه هواپ یریتمد يستمس زیر

: گیردیرا دربر م یرمانند ز یاطالعات یما. شناسنامه هر هواپگیردیمورد استفاده م یمامربوط به ثبت و صدور شناسنامه هواپ

 ایمواپه یمصرف سوخت گالن/ ساعت؛ تعداد صندل یزانسال ساخت؛ م هواپیما؛ یتتابع یما؛شماره ثبت هواپ یما؛نوع هواپ

 مایی؛یبه ناوگان شرکت هواپ یماورود هر هواپ یختار یجاری؛/ استیملك یمایی؛کدام شرکت هواپ یت(؛ مالكF,C,Y)کالس 

 .یرهو غ شوند( یافزوده م یماکه به هواپ یلی)وسا پرنده یلوسا ینصب شده رو یزاتقطعات و تجه

ت گزارش سیستم به منظور مدیریت اطالعا: این زیر زیر سيستم مدیریت اطالعات سوابق فني و عملياتي هواپيما

 ( وهر کدام یخو تار یماهواپ یانجام شده رو یهاو اطالعات چك یماهواپسوابق فنی هواپیما )گزارش تعمیرات و نگهداری 

گیرد. این زیر سیستم اطالعات مربوط به سوابق عملیاتی هواپیما )گزارش سوابق پروازی هواپیما(، مورد استفاده قرار می

ها( الینهای هواپیمایی )ایرهای استاندارد ایكائو از شرکتزارشات سوابق فنی و سوابق عملیاتی هواپیما را براساس فرمتگ

 کند.دریافت کرده و این اطالعات را ذخیره و نگهداری می

 یلهوس كیپرواز  یتقابلاز تدام  یناناطم برای یازموردن یاتعبارت است از عمل یماهواپ یو نگهدار یرتعمشایان ذکر است که 

زم االجرا ال یمنیا یهاو نظارت یفن هاییهاصالح یقطعات و متعلقات، اجرا ی تعو ی،بازرس ی،اساس یرپرنده که شامل تعم

 ورمنظ به یراتمنظم تعم یفن یدهایاست که طبق آن برنامه بازد یمدارک و مستندات یو نگهدار یر. برنامه تعمباشدیم

و نظارت  یماواپه یو نگهدار یربرنامه تعم ییدو تأ ی. بررسشودیپرنده انجام م یلهوس یمنیپرواز و حفظ ا یتالزامات قابل یاجرا

 قیامور را از طر یناست که ا یکشور یماییبرعهده سازمان هواپ یمایی،هواپ یهاشرکت یو نگهدار یربرنامه تمع یبر اجرا

 .کندیم یریتمد یستمس یرز ینا

 یریته منظور مدب یستمس یرز ین: اپرنده یلوساپرواز  يتقابل ينامهگواه یددور و تمدص یریتمد يستمس زیر

. گیردیپرنده مورد استفاده قرار م یلپرواز وسا یتقابل ینامهگواه یدو اطالعات مربوط به صدور و تمد هایتفعال یندها،فرا

انه سازنده کارخ یارهایو تطابق با مع یماهواپ یمنا یطداللت بر شرا که یعبارتست از مدرک رسم یپرواز یتنامه قابل یگواه

ریت های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: مدیقابلیت .باشدیم یپرواز یتآن مجاز به فعال یپرنده بر مبنا یلهداشته و وس

 یدور و تمدصد یراب یازموردن یهایبازرس اطالعات یندها وفرا یریتمدثبت درخواست صدور و تمدید گواهینامه قابلیت پرواز؛ 

های صدور و تمدید گواهینامه قابلیت پرواز؛ ثبت نتایج ؛ مدیریت بررسی درخواستپرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهگواه

 های صورت گرفته؛ و مدیریت صدور و تمدید گواهینامه قابلیت پرواز.ها و بازرسیبررسی

 متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.

هاي تفعالي

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.4.10 یماثبت و صدور شناسنامه هواپ یریتمد 
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 كشور یيناوگان هوا یریتمد سامانه

P6.4.5 و تعمیر یبرنامه نگهدار یپرنده و نظارت بر اجرا یلوسا یرو تعم یبرنامه نگهدار ییدو تأ یبررس 

P4.4.11 هینامه قابلیت پرواز وسایل پرندهگوا یدصدور و تمد 

 
 
 

هاي دهگروه دا

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
ثبت و  یریتمد

صدور شناسنامه 
 یماهواپ

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.4.10D1 - ییاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر هوا 

P4.4.10D2 - ییاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال هوا 

 
 

 یستمس یرز
 یریتمد

اطالعات سوابق 
 یاتیو عمل یفن

 ایمهواپ

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P6.4.5D1 
رمت براساس ف یماهواپ یو سوابق فن یراتیسوابق تعم هایاطالعات گزارش -

 یكائواستاندارد ا

P6.4.5D2 
براساس فرمت استاندارد  یماهواپ یاتیسوابق عمل هایاطالعات گزارش -
 یكائوا

 
 

 یستمس یرز
صدور و  یریتمد
 هینامگواه یدتمد
پرواز  یتقابل
 پرنده یلوسا

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.4.11D1 - پرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهاطالعات گواه 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
 یستمس یرز
ثبت و  یریتمد

نامه صدور شناس
 یماهواپ

شرکت - سات حملاطالعات  س  یینقل هواوها و مؤ
 (یماییهواپ یها)شرکت

 موسسات یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتسامانه مد
 (یهوانورد یته)کم ییونقل هواحمل

 یستمس یرز
اطالعات  یریتمد

و  یسوابق فن
 یماهواپ یاتیعمل

 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر هوا -
 ییعات ناوگان حمل و نقل کاال هوااطال -

 مایثبت و صدور شناسنامه هواپ یریتمد یستمس یرز

 یو ســوابق فن یراتیاطالعات گزارش ســوابق تعم -
  یكائوبراساس فرمت استاندارد ا یماهواپ
سوابق عمل - ساس یماهواپ یاتیاطالعات گزارش   برا

 یكائوفرمت استاندارد ا

 های هواپیماییشرکت

 تمیسس یرز
صدور و  یریتمد
 ینامهگواه یدتمد
پرواز  یتقابل
 پرنده یلوسا

 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر هوا -
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال هوا -

 مایثبت و صدور شناسنامه هواپ یریتمد یستمس یرز

و ســوابق  یراتیســوابق تعم یهااطالعات گزارش -
 یكائوارد ابراساس فرمت استاند یماهواپ یفن
ماهواپ یاتیســـوابق عمل یهااطالعات گزارش -  ی

 یكائوبراساس فرمت استاندارد ا

 اتییو عمل یاطالعات سوابق فن یریتمد یستمس یرز
 یماهواپ
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 كشور یيناوگان هوا یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
 یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

روشك يیاوه ناگوان تیریدم هناماس

 تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح

 و یتاریمعت قباوس شرازگ تاعالطا -
 تمرف ساسارب امیپاوه ینف قباوس

 وئاكیا درادناتسا
 یتایلمع قباوس شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 ینف قباوس و یتاریمعت قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

 امیپاوه یتایلمع قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

ییامیپاوه یاه تکرش

 ینف قباوس و یتاریمعت قباوس شرازگ تاعالطا -
 وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

 امیپاوه یتایلمع قباوس شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 بازرسي و مميزي موسسات هوانوردي دیریتسامانه م -6-2-2-5

 يموسسات هوانورد يزيو مم يسبازر یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ها و موسسات هوانوردی شرکت 2ها و اطالعات مربوط به امور بازرسی و ممیزیبه منظور مدیریت فرایندها، فعالیتاین سامانه 

 ساتمؤس هواپیما؛ یو نگهدار یرمراکز تعم ی؛؛ ارائه دهندگان خدمات فرودگاههایرالینا یا یماییهواپ یهاشرکت)شامل 

اندازی، تعمیر و نگهداری و بازرسی پروازی تجهیزات ارائه دهندگان خدمات نصب، راه ی؛مدارس خلبان ی؛آموزش هوانورد

ها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی( مورد استفاده قرار آژانسو  یفرودگان ینگهندل یهاکمك ناوبری هوانوردی؛ شرکت

 گیرد.می

ها )شامل بازرسی و ممیزی ها و اطالعات مربوط به امور بازرسی و ممیزی فرودگاهلیتالزم به ذکر است که فرایندها، فعا

ها(؛ و صدور گواهینامه فرودگاهی ها، تسهیالت و تجهیزات فرودگاهی و تجهیزات کمك ناوبری هوانوردی فرودگاهفرودگاه

 شود.نیز توسط این سامانه مدیریت می

 از: های اصلی این سامانه عبارتند قابلیت

 های ممیزیتعریف حوزه -

 های ممیزیزمانبندی انجام برنامه -

 های ممیزیمدیریت اجرای برنامه -

 های ممیزیتخصیص کارشناس و ممیز به برنامه -

 هاثبت نتایج ممیزی -

 ثبت و طبقه بندی نواقص یافت شده -

 ثبت برنامه رفع نواقص -

 متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.

 هايفعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.4.8 یها و موسسات هوانوردشرکت یزیو مم یبازرس 

P4.4.9 یفرودگاه ینامهصدور گواه 

21P4.4. نرخ بلیط و شبكه پروازهای داخلی ینظارت بر اجرای الزامات آزاد سازی و شفاف ساز 

P4.4.22 ییفر هواونقل مسانظارت بر ارائه خدمات عملیات حمل 

P4.4.23 ییونقل کاال هوانظارت بر ارائه خدمات عملیات حمل 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.8D1 - های ممیزیزمانبندی انجام برنامه اطالعات 

P4.4.8D2 - های انجام شدهممیزی اطالعات 

P4.4.8D3 - یزی موسسات هوانوردینتایج بازرسی و مم اطالعات 

                                                 
2 Audit 
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 يموسسات هوانورد يزيو مم يسبازر یریتمد سامانه

P4.4.8D4 - اطالعات شناسنامه سامانه( های فروش بلیطCRS )های هواپیماییشرکت 

P4.4.8D5 - های اینترنتی دارای مجوز فروش بلیطاطالعات سایت 

P4.4.8D6 - یمنیا یریتمد یهاشناسنامه سامانه اطالعات (SMS) ارائه دهندگان خدمات هوایی 

P4.4.9D1 - یفرودگاه ینامهات گواهاطالع 

P4.4.21D1 
 نرخ بلیط یالزامات آزاد سازی و شفاف ساز یاجرا یاطالعات اقدامات صورت گرفته در راستا -

 و شبكه پروازهای داخلی

P4.4.22D1 - ییصورت گرفته بر ارائه خدمات حمل و نقل مسافر هوا یاطالعات اقدامات نظارت 

P4.4.23D1 - ییصورت گرفته بر ارائه خدمات حمل و نقل کاال هوا یتاطالعات اقدامات نظار 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یها)شرکت یینقل هواوها و مؤسسات حملاطالعات شرکت -
 (یماییهواپ
گاه - مات فرود خد گان  ند ئه ده عات ارا عا یاطال ت )اطال

 آنها( یتو مجوز فعال یخدمات فرودگاه یهاشرکت
اندازی، تعمیر و اطالعات ارائه دهندگان خدمات نصـــب، راه -

 نگهداری تجهیزات کمك ناوبری هوانوردی
 (یهوانورد یته)کم یها و مؤسسات هوانورداطالعات شرکت -
 پرنده و متعلقات یلوسا یو نگهدار یراطالعات مراکز تعم -

سات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد ریتیمد سامانه س  ونقلمو
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

 ییها و دفاتر خدمات مسافرت هوااطالعات آژانس -
ـــامانه مد ها و دفاتر آژانس یتمجوز فعال یدصـــدور و تمد یریتس

 (یفن یته)کم ییخدمات مسافرت هوا

 مسافران جابجا شده یاطالعات گزارشات و آمارها -
جابجا شــده در بخش  یبارها یعات گزارشــات و آمارهااطال -
 ییونقل هواحمل

 انباره داده سازمان هواپیمایی کشوری

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 يموسسات هوانورد يزيو مم يسبازر یریتمد سامانه

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
یدروناوه تاسسوم یزیمم

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
 یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
ينف هتيمك- يیاوه ترفاسم تامدخ رتافد

 و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
یدروناوه تاسسوم یزیمم

 رتافد و اه سناژآ تاعالطا
ییاوه ترفاسم تامدخ

 يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يدروناوه تاسسوم

یزیمم یاه همانرب ماجنا یدنبنامز تاعالطا -
هدش ماجنا یاه یزیمم تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش طیلب شورف یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

طیلب شورف زوجم یاراد یتنرتنیا یاه تیاس تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش ینمیا تیریدم یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

یهاگدورف همانیهاوگ تاعالطا -
یزاس دازآ تامازلا یارجا یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

یلخاد یاهزاورپ هكبش و طیلب خرن یزاس فافش و 
ییاوه رفاسم لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -

ییاوه الاک لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت

یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

ییاوه ترفاسم تامدخ رتافد و اه سناژآ تاعالطا
هدش اجباج نارفاسم یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -

ییاوه لقنو لمح شخب رد هدش اجباج یاهراب یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -
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 هاجهيزات فني و عملياتي فرودگاهمدیریت نگهداري و تعمير تسامانه  -6-2-2-6

 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به امور نگهداری و تعمیر تجهیزات فنی و عملیاتی این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

های ارتباطات مانند تجهیزات کمك ناوبری رادیویی، سیستمها )ها و تجهیزات کمك ناوبری هوانوردی فرودگاهفرودگاه

 ندها،یسامانه همه فرا یناگیرد. ( مورد استفاده قرار میهای پیشگیری از تصادموردی، راداراهای نظارتی هوانوردی و سامانههوان

 ی؛صالحا یراتتعم ی؛اضطرار یراتتعم ی؛اتفاق یراتتعم یشگیرانه؛پ یراتو تعم یو اطالعات مربوط به نگهدار هایتفعال

 سامانه عبارتند از:  ینا یاصل هایقابلیت .دهدیا پوشش مو ... ر یاساس یمهو ن یاساس یراتتعم

 ثبت اطالعات و مشخصات تجهیزات فنی و عملیاتی و تجهیزات کمك ناوبری هوانوردی -

 ثبت کامل شناسنامه تجهیزات -

 و یدبازد یانه،یشگوپ ی،اصالح ی،روزانه، اضطرار یشگیرانه،نت پ یكبه تفك یراتو تعم ینگهدار هاییتفعال یفتعر -

 یبازرس

 یر تجهیزاتو تعم ینگهدار یهابرنامه یاجرا یزمانبند -

 یاضطراری و اصالح یراتشده و حكم کارهای تعم یزیصدور حكم کارهای برنامه ر -

 از روی آنها یاصالح یاو صدور حكم کار اضطراری  یراتتعم یهاثبت درخواست -

 (یمانكارپ یاسازمان داخل  ی)واحدها یراتو تعم ینگهدار یهاثبت انجام دهنده برنامه -

 صورت گرفته یدهایو بازد هایبازرس یگزارشات و بازخوردها یج،ثبت نتا -

 انجام شده یراتتعم یگزارشات و بازخوردها یج،ثبت نتا -

 تجهیزات یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه یشپا -

 (یزینامه ربر یانشده  ینیب یشپ یازموردن یراتشده )تعم ییشناسا یازموردن یراتثبت تعم -

 تجهیزات یرو تعم یسوابق و اطالعات نگهدارگزارشات، ثبت  -

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P6.4.2 هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار 

P6.4.3 یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه یرو تعم ینگهدار 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P6.4.2D1 - هافرودگاه یدر حال بهره بردار یاتیو عمل یفن یزاتاطالعات تجه 

P6.4.2D2 - هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

P6.4.2D3 - هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یتوضع اطالعات 

P6.4.2D4 
ها اهفرودگ یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینشده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه -

 نشده( یزیبرنامه ر یازموردن یراتتعم یها)پروژه
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 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتمد سامانه

P6.4.2D5 
 یاتیو عمل یفن یزاتهتج یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

 ها(فرودگاه

P6.4.2D6 - هادگاهفرو یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشرفتاطالعات پ 

P6.4.2D7 
 یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یها)دستور پرداخت هااطالعات دستور پرداخت -
 (هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه

P6.4.3D1 - هادر فرودگاه یدر حال بهره بردار یهوانورد یکمك ناوبر یزاتاطالعات تجه 

P6.4.3D2 - یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه یو نگهدار  یرو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

P6.4.3D3 
 یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه یرو تعم ینشده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه -
 نشده( یزیبرنامه ر یازموردن یراتتعم یهاه)پروژ

P6.4.3D4 
 یکمك ناوبر یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

 (یهوانورد

P6.4.3D5 
 یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشرفتاطالعات پ -

 هافرودگاه

P6.4.3D6 
 یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یها)دستور پرداخت هااطالعات دستور پرداخت -
 ها(فرودگاه یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 ها و ناوبری هوایی ایرانپایه شرکت فرودگاه بانك اطالعاتی کشور یهااطالعات فرودگاه -

ـــب، راه - مات نص خد گان  ند ئه ده ندازی، تعمیر و اطالعات ارا ا
 2نگهداری تجهیزات کمك ناوبری هوانوردی

نقل وموسسات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتسامانه مد
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

ــده در  یداریخر یاتیو عمل یفن یزاتاطالعات تجه - ــب ش و نص
 هافرودگاه
ـــده در  یهوانورد یکمك ناوبر یزاتاطالعات تجه - نصـــب ش

 هافرودگاه

 ییهوا یها و ناوبرشــرکت فرودگاه یهاپروژه یریتســامانه مد
 یرانا

و  یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یاتیعمل یهااطالعات برنامه -
 شده( یزیها )برنامه رفرودگاه یاتیعمل
 ییاتو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاوژهاطالعات پر -

 شده( یزیها )برنامه رفرودگاه
 کمك یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یاتیعمل یهااطالعات برنامه -
 شده( یزیها )برنامه رفرودگاه یهوانورد یناوبر
ناوبر یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهااطالعات پروژه -  یکمك 

 شده( یزیامه رها )برنفرودگاه یهوانورد

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

خت - عات پردا خت هااطال ها یها)پردا به قرارداد  یمربوط 
 ها(فرودگاه یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه یرو تعم ینگهدار
خت - عات پردا خت هااطال ها یها)پردا به قرارداد  یمربوط 

 ها(فرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

                                                 
  الزم به ذکر است که باتوجه به اینكه در حال حاضر فقط شرکت فرودگاه ها این خدمات را ارائه می دهد، این تبادل اطالعات در حال حاضر موضوعیت ندارد.2
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 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتمد سامانه
 یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یاطالعات قراردادها )قراردادها -

 ها(فرودگاه یاتیو عمل
ها - ها )قرارداد عات قرارداد هدار یاطال  یزاتتجه یرو تعم ینگ

 (یهوانورد یکمك ناوبر

 قراردادها یریتسامانه مد

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
 یرادهگن و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت

 تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس
ناریا يیاوه يربوان و اه هاگدورف

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
 اه هاگدورف يتايلمع و ينف تازيهجت

اه هاگدورف یرادرب هرهب لاح رد یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -

اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -
 یاه هژورپ( اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -

)هدشن یزیر همانرب زایندروم تاریمعت
)اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -
اه هاگدورف رد یرادرب هرهب لاح رد یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و  ریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -

 یاه هژورپ( یدروناوه یربوان كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -
)هدشن یزیر همانرب زایندروم تاریمعت

)یدروناوه یربوان كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -
 و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -

)اه هاگدورف یتایلمع
 كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -

)اه هاگدورف یدروناوه یربوان

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
 یرادهگن و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 یدروناوه یربوان كمک تازیهجت
اه هاگدورف رد هدش بصن و یرادیرخ یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -

اه هاگدورف رد هدش بصن یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -
 یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف
 اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب(
 یربوان كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یدروناوه
 یدروناوه یربوان كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف
 یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

)اه هاگدورف
 یربوان كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

)یدروناوه
 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

)اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک تازیهجت
 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

)اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت

اه هاگدورف رد هدش بصن و یرادیرخ یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -
اه هاگدورف رد هدش بصن یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یتایلمع و ینف

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک
 و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یتایلمع
 كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یدروناوه یربوان

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یتایلمع و ینف

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک
 و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یتایلمع
 كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یدروناوه یربوان

اهدادرارق تیریدم هناماس

 اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق(

)اه هاگدورف یتایلمع و ینف
 اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق(
)یدروناوه یربوان كمک

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت
 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یدروناوه یربوان كمک تازیهجت ریمعت

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم

)اه هاگدورف یتایلمع و ینف
 یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم

)اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک

 طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب

)اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک
 طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب

)اه هاگدورف یتایلمع و ینف
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 هاسامانه مدیریت نگهداري و تعميرات فرودگاه -6-2-2-7

 هافرودگاه يراتو تعم ينگهدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

امل شهای کشور )ها و اطالعات مربوط به امور نگهداری و تعمیر فرودگاهاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 یهابنها، اختمانسبار، سالن انتظار و سایر  پایانه مسافربری، ها، پایانهها، برج مراقبت، آشیانهها، باندساختماننگهداری و تعمیر 

 از: سامانه عبارتند  ینا یاصل هاییتقابلگیرد. (، مورد استفاده قرار میو تأسیسات فرودگاهی یفن

ها، باندها، برج مراقبت، ختمانساها و تأسیسات فرودگاهی )شامل فرودگاه و ساختمانثبت اطالعات و مشخصات  -

 (و تأسیسات فرودگاهی یفن یهابن ها،ساختمان بار، سالن انتظار و سایر پایانه مسافربری، ها، پایانهآشیانه

 ها و تأسیسات فرودگاهیامه فرودگاه و ساختمانثبت کامل شناسن -

و  یدبازد نه،یشگویاپ ی،اصالح ی،ضطرارروزانه، ا یشگیرانه،نت پ یكبه تفك یرو تعم ینگهدار هاییتفعال یفتعر -

 یبازرس

 هافرودگاه یرو تعم ینگهدار یهابرنامه یاجرا یزمانبند -

 یاضطراری و اصالح یراتشده و حكم کارهای تعم یزیصدور حكم کارهای برنامه ر -

 از روی آنها یاصالح یاو صدور حكم کار اضطراری  یراتهای تعمثبت درخواست -

 (یمانكارپ یاداخل سازمان  ی)واحدها یراتو تعم ینگهدار یهاهثبت انجام دهنده برنام -

 صورت گرفته یدهایو بازد هایبازرس یگزارشات و بازخوردها یج،ثبت نتا -

 ات انجام شدهیرتعم یگزارشات و بازخوردها یج،ثبت نتا -

 یر تجهیزاتو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه یشپا -

 نشده( یزیبرنامه ر یانشده  ینیب یشپ یازموردن یراتشده )تعم ییشناسا یازموردن یراتثبت تعم -

 ها و تأسیسات فرودگاهیو ساختمانها یر فرودگاهو تعم یسوابق و اطالعات نگهدار گزارشات، ثبت -

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.4.1 ساخت یمتول یهاساخته شده از سازمان ییهوا هاییرساختز یلتحو 

P6.4.1 یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.1D1 - کشور یهااطالعات فرودگاه 

P6.4.1D1 - یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم یبق نگهداراطالعات سوا 

P6.4.1D2 
 اتیسها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینشده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه -

 نشده( یزیبرنامه ر یازموردن یراتتعم یها)پروژه یفرودگاه

P6.4.1D3 
ها و ها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یها )قراردادهاقرارداد یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یفرودگاه یساتتأس
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 هافرودگاه يراتو تعم ينگهدار یریتمد سامانه

P6.4.1D4 
 ساتیها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشرفتاطالعات پ -

 یفرودگاه

P6.4.1D5 
 یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یها)دستور پرداخت هااطالعات دستور پرداخت -

 (یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
ــاختاطالعات ز - ــده و  ییحمل و نقل هوا هاییرس ــاخته ش س
 داده شده به بهره بردار یلتحو

 ها و ناوبری هوایی ایرانای شرکت فرودگاههسامانه مدیریت پروژه

ها و فرودگاه یرتعمنگهداری و  یاتیعمل یاطالعات برنامه ها -
 شده( یزی)برنامه ر یفرودگاه یساتها و تأسساختمان

ها ها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یهااطالعات پروژه -
 شده( یزی)برنامه ر یفرودگاه یساتو تأس

 جاری سازی راهبردها سامانه جامع

خت - عات پردا ختاطال ها یهاها )پردا به قرارداد  یمربوط 
ـــاختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار تأســـها و س ـــاتها و   یس
 (یفرودگاه

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

ها و فرودگاه یرو تعم ینگهدار یاطالعات قراردادها )قراردادها -
 (یفرودگاه یساتها و تأسساختمان

 سامانه مدیریت قراردادها

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن
 یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس

)هدش یزیر همانرب(
 ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
 تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف
)هدش یزیر همانرب( یهاگدورف

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس
ناریا يیاوه يربوان و اه هاگدورف

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
اه هاگدورف

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -

یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس
 ریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -
 یاه هژورپ( یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف

)هدشن یزیر همانرب زایندروم تاریمعت
 یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف ریمعت و
 ریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -

یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف
 هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 و اه نامتخاس و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق

)یهاگدورف تاسیسأت

 و هدش هتخاس ییاوه لقن و لمح یاه تخاسریز تاعالطا -
رادرب هرهب هب هدش هداد لیوحت

 اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس و

 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف

 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن

)یهاگدورف

 هتخاس ییاوه لقن و لمح یاه تخاسریز تاعالطا -
رادرب هرهب هب هدش هداد لیوحت و هدش

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 و مالقا
یرامآ یاه صخاش

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن
 یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس

)هدش یزیر همانرب(
 ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
 تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف
)هدش یزیر همانرب( یهاگدورف

اهدادرارق تیریدم هناماس

 اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق(

)یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن
)یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم

)یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس

 طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب

)یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 صدور مجوز پرواز یریتسامانه مد -6-2-2-8

 صدور مجوز پرواز یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ه ثبت ها و اطالعات مربوط به امور صدور و تمدید مجوز پرواز، از مرحلاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 های این سامانه عبارتند از:گیرد. زیر سیستمدرخواست مجوز تا مرحله صدور مجوز، مورد استفاده قرار می

: این زیرسیستم به منظور مدیریت ثبت و نگهداری اطالعات تمامی هاها و یادداشت تفاهمزیر سيستم موافقتنامه

ها و نامهموافقتگیرد. اهم اطالعات ، مورد استفاده قرار میشورهاک یرو سا یرانا ینها بتفاهم یادداشتها و نامهموافقت

 ءاامض یخ(؛ تارنویسیش/ امضاء پیینامه )امضاء نهاموافقت یتوضع ی؛نام کشور خارج، عبارتند از: هاتفاهم یادداشت

 یرانی؛ا نهیمع یهاشرکتو تعداد؛  یرهامس یی؛امضاء کننده نها نویس؛یشامضاء کننده پ یی؛امضاء نها یختار نویس؛یشپ

 .تفاهم یادداشتکننده  امضاء؛ و تفاهم یادداشت ینامضاء آخر یختار ی؛طرف خارج ینهمع یهاشرکت

ها و اطالعات : این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتزیر سيستم مدیریت صدور و تمدید مجوز پرواز

 (، موردیو چارتر ی؛ابرنامه یرغ یا یمورد ی؛ابرنامه یا یشامل مجوز فصلز )مربوط به امور صدور و تمدید انواع مجوز پروا

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: گیرد. قابلیتاستفاده قرار می

 مدیریت دریافت درخواست صدور یا تمدید مجوز پرواز -

اه مبدا و مقصد، اطالعات ها توسط کارشناسان مربوطه )مانند بررسی اطالعات فرودگمدیریت بررسی درخواست -

ها و موافقتنامهشرکت هواپیمایی، اطالعات ناوگان شرکت، اطالعات مسیرهای پروازی، بررسی اطالعات 

 یهاتفاهم یادداشتو  هانامهدرخواست مذکور با مشخصات موافقت و مطابقت کشور یگرتفاهم با د هاییادداشت

 (کشور مبداء و مقصد ینشده ب ءامضا

 ور یا تمدید مجوز پروازمدیریت صد -

 متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

3P4.4.1 مجوز پرواز یدو صدور و تمد یشبكه پرواز یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.13D1 -  مجوز پروازهااطالعات 

P4.4.13D2 - هاتفاهم یادداشتها و اطالعات موافقتنامه 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر هوا -
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال هوا -
 پرنده یلپرواز وسا یتقابل امهیناطالعات گواه -

 کشور ییناوگان هوا یریتسامانه مد

کت - عات شـــر ملاطال ـــات ح قل هواوها و مؤســـس  یین
 (یماییهواپ یها)شرکت

سات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتسامانه مد س  ونقلمو
 (یهوانورد یته)کم ییهوا
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 صدور مجوز پرواز یریتسامانه مد

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

یزاورپ یاه هورگ تاعالطا -
زاورپ همدخ تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
 یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

زاورپ زوجم رودص تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

روشك يیاوه ناگوان تیریدم هناماس

 تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 ینف قباوس و یتاریمعت قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

 امیپاوه یتایلمع قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
 ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
اه مهافت تشاددای و اه  همانتقفاوم تاعالطا -

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهزاورپ يدنبنامز هناماس

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 پروازها يزمانبندسامانه  -6-2-2-9

 پروازها يزمانبند سامانه

 شرح سامانه

 یافترداین سامانه از طریق   .یردگیمورد استفاده قرار م ییهوا یبرنامه پروازها یمو تنظ یمنظور زمانبنداین سامانه به 

اطالعات مجوز  یمایی،هواپ یهات شرکتاطالعا یی،نقل هواواطالعات فرودگاه، اطالعات ناوگان حمل یلاز قب یهاطالعات پا

 slot)یا  یماییهواپ یهاشرکت یپروازها یو زمانبند یزیربرنامهها و اطالعات مربوط به فرایندها، فعالیت .پروازها و ..

allocation) های اصلی این سامانه عبارتند از: کند. قابلیترا مدیریت می 

 یماییهواپ یهاتو ثبت پروازها توسط شرک درخواست مدیریت -

 ییهوا یبرنامه پروازها یمو تنظ یبه منظور زمانبند یازمورد ن یهاطالعات پا یافتدر -

 هاپروازها توسط شرکت فروگاه یزیربرنامه مدیریت -

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

44.1P4. پروازها( ی)زمانبند ییهوا یهاشبكه راه یزمانبند 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.14D1 - پروازها و طرح پرواز یاطالعات زمانبند 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر هوا -
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال هوا -
 پرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهاطالعات گواه -

 کشور ییناوگان هوا یریتسامانه مد

کت - عات شـــر ملاطال ـــات ح قل هواوها و مؤســـس  یین
 (یماییهواپ یها)شرکت

سات حمل یتعالمجوز ف یدصدور و تمد یریتسامانه مد س  ونقلمو
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

 صدور مجوز پرواز یریتسامانه مد اطالعات مجوز پروازها -

 هافرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه کشور یهااطالعات فرودگاه -

 هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یتاطالعات وضع -
نه ما ـــا یتمد س  یاتیو عمل یفن یزاتجهت یراتو تعم ینگهدار یر
 هافرودگاه

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 پروازها يزمانبند سامانه

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

یزاورپ یاه هورگ تاعالطا -
زاورپ همدخ تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
 یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

زاورپ زوجم رودص تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

روشك يیاوه ناگوان تیریدم هناماس

 تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 ینف قباوس و یتاریمعت قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

 امیپاوه یتایلمع قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
اهزاورپ زوجم تاعالطا - ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

اه مهافت تشاددای و اه  همانتقفاوم تاعالطا -

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهزاورپ يدنبنامز هناماس

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
اه هاگدورف

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
اه هاگدورف یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ ریز تاعالطا -

اه هاگدورف یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -

اه هاگدورف یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
اه هاگدورف رد هدش بصن یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -

اه هاگدورف رد هدش بصن یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -
رادرب هرهب هب لیوحت هدامآ و هدش هتخاس ییاوه لقن و لمح یاه تخاسریز تاعالطا -

اه هاگدورف یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ :اه هژورپ اهدادرارق تاعالطا -
اه هاگدورف یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ :اه هژورپ زا كی ره هب طوبرم تادنتسم و تاشرازگ تاعالطا -

هدش ماجنا یرادهگن و ریمعت تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
 اه هاگدورف يتايلمع و ينف تازيهجت

اه هاگدورف رد هدش بصن یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -
اه هاگدورف رد هدش بصن یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -

اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -

اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ دركلمع تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -

یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ دركلمع تاعالطا -

هدش یرادیرخ یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -
روشک یاه هاگدورف تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
اه هاگدورف یدروناوه یربوان

 و ینف تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 CRS -يمایيهواپ يشركت ها يطسامانه فروش بل -6-2-2-11

 CRS -يمایيهواپ يشركت ها يطفروش بل سامانه

 شرح سامانه

 یهارکتتوسط شالكترونیكی بلیط هواپیما امور رزرو و فروش  و اطالعات مربوط به یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

این سامانه از طریق دریافت اطالعات زمانبندی  .گیردیمورد استفاده قرار م و دفاتر خدمات مسافرت هوایی، یفرودگاه

 کنند.پروازها، امور مربوط به رزرو و فروش بلیط را مدیریت می

مخصوص به خود را داشته  CRSتواند سامانه اپیمایی میهای هواپیمایی است و هر شرکت هومتولی این سامانه شرکت

امانه الزم به ذکر است که در این س کند. یریترا با استفاده از آن مد یطفروش بلرزرو و و اطالعات مربوط به  یندتا فراباشد 

 باید الزامات و مقررات تعیین شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری، رعایت شده باشد.

هاي فعاليت

 رتبط با سامانهم

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

- 
های مرتبط باشد. بنابراین فعالیتهای هواپیمایی میمدیریت فروش بلیط برعهده شرکتتوضیح: 

 باشد.های مستقیم وزارت راه و شهرسازی نمیبا این سامانه، از فعالیت

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

 فروخته شده هاییطاطالعات بل - 

 ییمسافرت هوا یطبل یدارسافران خرم PNRت اطالعا - 

 ییمسافرت هوا یطبل یدارسافران خرم PNLت اطالعا - 

 گزارشات و آمارهای مسافران جابجا شده اطالعات - 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 نده گروه دادهكن یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 پروازها یزمانبند سامانه پروازها و طرح پرواز یاطالعات زمانبند -

 مسافر یرشپذ یریتمد سامانه هاشده در فرودگاه یرفتهپذ یناطالعات مسافر -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 
BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 و تاشرازگ تاعالطا -
هدش اجباج نارفاسم یاهرامآ

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهزاورپ يدنبنامز هناماس

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

رفاسم شریذپ تیریدم هناماس

 ياه تكرش طيلب شورف هناماس
CRS- يیاميپاوه

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

 نارفاسم تاعالطا -
هدش شریذپ

یتینما یاهداهن و اه نامزاس

 نارفاسمPNR  تاعالطا -
 ییاوه ترفاسم طیلب رادیرخ

 PNL تاعالطا -
 طیلب رادیرخ نارفاسم
ییاوه ترفاسم
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 سامانه مدیریت پذیرش مسافر -6-2-2-11

 رافمس یرشپذ یریتمد سامانه

 شرح سامانه

، پذیرش مسافر در 2ها و اطالعات مربوط به امور کنترل عزیمت مسافراین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 گیرد.ها، کنترل اطالعات مسافران، کنترل اطالعات بلیط مسافر و صدور و پرینت کارت پرواز، مورد استفاده قرار میفرودگاه

ردهای ها و رویكهای مدیریت پذیرش مسافر، بسته به شرایط، سیاستر زمینه پیاده سازی سامانهالزم به ذکر است که د

 تواند اتخاذ شود، که عبارتند از: مختلفی می

ها برای مدیریت مخصوص به خود را داشته باشند و از این سامانه DCSهای های هواپیمایی سامانهشرکت .2

 ها استفاده کنند.ذیرش مسافر در فرودگاهفرایندها و اطالعات مربوط به امور پ

برای مدیریت  فرودگاه DCSهای هواپیمایی از سامانه ها باشند و همه شرکتدر اختیار فرودگاه DCSسامانه  .1

 امور مربوط به پذیرش مسافر استفاده کنند.

ئه شود تا ارا (CUPPS9و  CUTE1های سیستم مسافر )مانند یرشپذ یاشتراک یزاتتجه ،هافرودگاهدر  .9

 ، برای مدیریت امور مربوط به پذیرش مسافر استفاده کنند.0های هواپیمایی از این تجهیزات اشتراکیشرکت

ها و های مدیریت پذیرش مسافر، برعهده شرکت فرودگاهمناسب در زمینه پیاده سازی سامانه گیری و اتخاذ سیاستتصمیم

 ناوبری هوایی ایران است.

هاي فعاليت

 با سامانهمرتبط 

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

7P4.4.1 هامسافر در فرودگاه یرشارائه خدمات پذ 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.17D1 - هاشده در فرودگاه یرفتهپذ یناطالعات مسافر 

P4.4.17D2 - میزان بار مسافر پذیرش شده اطالعات 

 
 

هاي هگروه داد

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 CRS -یماییهواپ یشرکت ها یطسامانه فروش بل ییمسافرت هوا یطبل یدارمسافران خر PNLاطالعات  -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
2 Departure Control System 

1 Common Use Terminal Equipment (CUTE) 

9 Common Use Passenger Processing System (CUPPS) 

0 Common Use 
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 رافمس یرشپذ یریتمد سامانه
BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 و تاشرازگ تاعالطا -
هدش اجباج نارفاسم یاهرامآ

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهزاورپ يدنبنامز هناماس

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

رفاسم شریذپ تیریدم هناماس

 ياه تكرش طيلب شورف هناماس
CRS- يیاميپاوه

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

 نارفاسم تاعالطا -
هدش شریذپ

یتینما یاهداهن و اه نامزاس

 نارفاسمPNR  تاعالطا -
 ییاوه ترفاسم طیلب رادیرخ

 PNL تاعالطا -
 طیلب رادیرخ نارفاسم
ییاوه ترفاسم
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 FIDS -ها در فرودگاهنمایش اطالعات پرواز سامانه  -6-2-2-12

 FIDS -ها اطالعات پرواز در فرودگاه یشنماسامانه 

 شرح سامانه

به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور ثبت اطالعات  2(FIDSها )سامانه نمایش اطالعات پرواز در فرودگاه

گیرد. این سامانه از طریق دریافت اطالعات قرار می ها، مورد استفادهوضعیت پروازها و نمایش اطالعات پروازها در فرودگاه

 کند.پروازها و ثبت اطالعات وضعیت پروازها، به نمایش این اطالعات مبادرت می

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

5P4.4.1 هاایش اطالعات پرواز در فرودگاهارائه خدمات نم 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.15D1 - پروازها یتاطالعات وضع 

P4.4.15D2 - پروازها یرهایاطالعات تأخ 
 

 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 دهكننده گروه دا یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 پروازها یزمانبند سامانه پروازها و طرح پرواز یاطالعات زمانبند -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهزاورپ يدنبنامز هناماس

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

 رد زاورپ تاعالطا شیامن هناماس
FIDS - اه هاگدورف

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ اهزاورپ تیعضو تاعالطا -

اهزاورپ یاهریخأت تاعالطا -

 
 

  

                                                 
2 Flight Information Display System 
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 (BRS1BHS,  2) هامسافر در فرودگاه مدیریت بار -6-2-2-13

 (BHS, BRS) هابار مسافر در فرودگاه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

همراه مسافر؛ کنترل وزن  9ها و اطالعات مربوط به مدیریت بار یا جامه دانت فرایندها، فعالیتاین سامانه به منظور مدیری

به هواپیما؛ و انتقال بار از هواپیما به سالن دریافت بار، مورد استفاده  0ها؛ مانیتورینگ و ردیابی بار؛ انتقال جامه دانمحموله

 گیرد.قرار می

 و ناوبری هوایی ایران است. هامتولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

8P4.4.1 هابار مسافر در فرودگاه یریتارائه خدمات مد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.18D1 - ییونقل هوااطالعات بار مسافر جابجا شده در بخش حمل 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 مسافر یرشپذ یریتسامانه مد بار مسافر پذیرش شده اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اه هاگدورف رد رفاسم راب تیریدم هناماس

هدش شریذپ رفاسم راب تاعالطا -

 هدش اجباج رفاسم راب تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح شخب رد

رفاسم شریذپ تیریدم هناماس

 ياه تكرش طيلب شورف هناماس
CRS- يیاميپاوه

 نارفاسم تاعالطا -
 PNL تاعالطا -هدش شریذپ

 طیلب رادیرخ نارفاسم
ییاوه ترفاسم

 رفاسم راب تاعالطا -
هدش شریذپ

 
 

 

  

                                                 
2 Baggage Reconcilation System 

1 Baggage Handling System 

9 Baggage 

0 Baggage Handling 
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 یيبارنامه هواسامانه  -6-2-2-14

 بارنامه هوایی سامانه

 امانهشرح س

های هوایی صادر شده، مورد استفاده صدور بارنامه و ثبت اطالعات بارنامهاطالعات این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و 

های بارنامه )شماره بارنامه، تاریخ صدور، نوع بارنامه(؛ اطالعات فرستنده و گیرد. در این سامانه اطالعات مشخصهقرار می

ونقل هوایی و ناوگان حمل (؛ اطالعات مبدا و مقصد؛ اطالعات شرکت حملCargoزن و نوع بار )گیرنده کاال؛ اطالعات و

شود. در این سامانه همچنین اطالعات مربوط به تشریفات گمرکی موردنیاز )درمورد بارهای واراتی کاال، مدیریت و کنترل می

 شود.و صادراتی( مدیریت و کنترل می

 های زیر را نیز داشته باشد:انه بارنامه، باید قابلیتعالوه بر موارد ذکر شده سام

دیریت م»حمل )معرفی نامه و بارنامه( و اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه این سامانه باید تأییدیه اسناد  -

 دریافت کند. 1، از سامانه جامع تجارت«2ونقلیكپارچه سازی اطالعات حمل

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »رکی موردنیاز را با واسطه سامانه این سامانه باید اطالعات اسناد گم -

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 Referenceسامانه کاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا -

Data Management .دریافت کند 

 Reference Dataسامانه از شهرها( را  های مرجع موردنیاز )مانند کدینگداده سامانه باید سایر ینا -

Management .دریافت کند 

ها و ناوبری هوایی ایران، اختالف نظر فرودگاه در مورد متولی این سامانه بین مشاور، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت

بری هوایی ها و ناوفرودگاه ر است: سازمان هواپیمایی کشوری؛ شرکتوجود دارد. سه گزینه برای متولی این سامانه قابل تصو

 ها(.های هواپیمایی )ایرالینایران؛ و شرکت

های هواپیمایی های هواپیمایی باشند، در نتیجه همه شرکتالبته الزم به ذکر است که در صورتی که متولی این سامانه شرکت

متصل بوده و اطالعات مربوطه را تبادل کنند. همچنین همه « ونقلعات حملمدیریت یكپارچه سازی اطال»باید به سامانه 

دریافت  Reference Data Managementهای اطالعاتی مرجع را از سامانه های هواپیمایی باید اطالعات قلمشرکت

 کند.ها و مسائل زیادی را ایجاد میکنند که چالش

 های مرتبط بافعالیت

 سامانه

 

 وان فعالیتعن کد فعالیت

- 
باشد. بنابراین های هواپیمایی میتوضیح: مدیریت رزرو بار و صدور بارنامه برعهده شرکت

 د.باشهای مستقیم وزارت راه و شهرسازی نمیهای مرتبط با این سامانه، از فعالیتفعالیت
 

های گروه داده

 خروجی سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

 صادر شده ییهوا یهامهاطالعات بارنا - 

                                                 
سامانه معاونت حمل 2 سامانه و قابلیت ونقل وزارتمتولی این  شرح  شامل  سامانه ) سنامه این  شنا شاهده  ست. برای م سازی ا شهر سامانه( راه و  ه بها و تبادل اطالعات 
 ونقل( مراجعه شود.معاونت حمل)بخش  یاطالعات یهامطلوب سامانه یتگزارش وضعشانزدهم از بخش 
 آن. 1و  1رز و آیین اجرایی ماده های ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ایكی از سامانه 1
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 بارنامه هوایی سامانه

 مانیفست بارها اطالعات - 

 ونقل هواییگزارشات و آمارهای بارهای جابجا شده در بخش حمل اطالعات - 

 
 

های گروه داده

 ورودی به سامانه

 کننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودی عنوان گروه داده

کت - عات شـــر ملاطال قل هواوها و مؤســـســـات ح  یین
 (یماییهواپ یها)شرکت

سات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتسامانه مد س  ونقلمو
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال هوا -
 پرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهاطالعات گواه -

 کشور ییناوگان هوا یریتمد سامانه

 یاسناد گمرک -
 ونقلاسناد حمل ییدیهتأ -
 اطالعات قبوض انبار -

 2ونقلاطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد

 اطالعات شناسه کاال -
 کاال یاطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار -
 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم -

 Reference Data Managementسامانه 

 پروازها یزمانبند سامانه پروازها و طرح پرواز یاطالعات زمانبند -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
 

                                                 
سامانه معاونت حمل 2 سامانه و قابلیتمتولی این  شرح  شامل  سامانه ) سنامه این  شنا شاهده  ست. برای م سازی ا شهر سامانه( ونقل وزارت راه و  ه بها و تبادل اطالعات 
 راجعه شود.ونقل( ممعاونت حمل)بخش  یاطالعات یهامطلوب سامانه یتگزارش وضعشانزدهم از بخش 
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 بارنامه هوایی سامانه

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 و تاشرازگ تاعالطا -
 هدش اجباج یاهراب یاهرامآ
ییاوه لقنو لمح شخب رد

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهزاورپ يدنبنامز هناماس

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

يیاوه همانراب هناماس

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تاعالطا يزاس هچراپکی تیریدم هناماس
 لقنو لمح

 Reference Data هناماس

Management

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

( عجرم یتاعالطا یاه ملق -
Reference Data)

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص ییاوه

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص ییاوه

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

الاک هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -

(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق -

روشك يیاوه ناگوان تیریدم هناماس

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
)يدروناوه هتيمك( يیاوه لقنو لمح تاسسوم

 و اه  تکرش تاعالطا -
 ییاوه لقن و لمح تاسسؤم

)ییامیپاوه یاه تکرش(

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
 ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

)ییامیپاوه یاه تکرش(
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 يخدمات فرودگاه ارائه یریتمدسامانه  -6-2-2-15

 يارائه خدمات فرودگاه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

جهت خدمات داده شده به هواپیما  )کلیه 2سازی هواپیمااز خدمات اعم خدمات آماده یانواع مختلف یخدمات فرودگاه
خدماتی است که به هواپیما، خدمه پروازی، مسافر  )مجموعه 1خدمات زمینی(، سازی آن برای ورود و خروج از فرودگاهآماده

خدمات (، شودزمینی که به مسافر هواپیما و بار همراه داده می )خدمات 9خدمات مسافر(، شودو بار در فرودگاه داده می
 (ما به محل پارک در رمپ و یا جهت خروج از محل پارک با استفاده از عالئم استانداردراهنمایی و هدایت هواپی) مارشالینگ

لی از کارکردهای اصشود. گیرد. مدیریت سیستمی ارائه این خدمات موجب ارائه مطلوب و با کیفیت آنها میو ... را دربر می
 توان اشاره نمود:این سامانه به موارد زیر می

مدیریت منابع مختلف فرودگاهی برای ارائه مطلوب خدمات فرودگاهی اهمیت بسیاری  (:RMS) مدیریت منابع فرودگاهي
و منابع و اطالعات فرودگاه را به هم متصل  هاسامانه( ، همه BPMS) یندهافرا یریتمد سامانه مانند یك سامانهدارد. این 

 ییهاودگاهدر فر سامانه ینکند. اصورت بهینه مدیریت می ها، منابع فرودگاهی را بهسامانهو با توجه به اطالعات این  کندیم
که در  هاییسامانه زیادی دارد. یتدارد، اهم ییضرورت باال نهامنابع در آ یریتو  مد کنندیخود کار م یتبه ظرف یكکه نزد

 شوند، از این نوع هستند.شناخته می TAMS 0دنیا تحت عنوان 
به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات  سامانهاین  :ساخت اشتراكي پرداختو ارائه زیر مدیریت عوارض فرودگاهي

 محاسبه عوارضهمچنین یمایی و هواپ یهاو شرکت یماهاپروازها، هواپمربوط به امور دریافت خدمات فرودگاهی ارائه شده به 
فاده از با است ین سامانه همچنینگیرد. اهای هواپیمایی مورد استفاده قرار میفرودگاهی و صدور صورت حساب برای شرکت

های هواپیمایی )خدمات هندلینگ های هندلینگ فرودگاهی به شرکتخدمات فرودگاهی ارائه شده از طرف شرکت اطالعات
همچنین این سامانه، زیرساخت  کند.های هندلینگ فرودگاهی، صادر میرا برای شرکت حساب مربوط، صورتزمینی(
ر ها دبرداری این شرکتهای ارائه دهنده خدمات، به منظور سهولت بهرهزم برای استفاده شرکتافزاری و اشتراکی النرم

 آورد.دریافت هزینه خدمات)مانند بار اضافی همراه مسافر و . . .( در فرودگاه و ارائه خدمات بهتر به مشتریان فراهم می
 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.4.16 مدیریت و نظارت بر ارائه خدمات فرودگاهی 

P4.4.24 ییونقل هواها و عوارض خدمات حملتعیین و دریافت تعرفه  

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.16D1 - یماییهواپ یهاو شرکت یماهاارائه شده به هر کدام از پروازها، هواپ یهاطالعات خدمات فرودگا 

P4.4.16D2 - اطالعات صورت حساب خدمات ارائه شده 

P4.4.24D1 - دریافتی ییاطالعات عوارض خدمات حمل و نقل هوا  

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 ه دادهكننده گرو یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 FIDS -ها اطالعات پرواز در فرودگاه یشسامانه نما پروازها یتاطالعات وضع -

ها و  - به پرواز ـــده  ئه ش گاهی ارا مات فرود خد اطالعات 
 های هواپیمایی )خدمات هندلر به ایرالین(شرکت

 های هندلینگ فرودگاهی(های خدمات فرودگاهی )شرکتشرکت

  نمودار 
 

                                                 
2 Aircraft Handling                          

1 Ground Handling 

9 Passenger Handling 

0 Total Airport Management System (TAMS) 
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 مدیریت عمليات هوانورديهاي مجموعه سامانه -6-2-2-16

 يهوانورد ياتعمل یریتمد يهاسامانهمجموعه 

 شرح سامانه

ها و فضای ها به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور ارائه خدمات هوانوردی در فرودگاهاین مجموعه سامانه

 دهند:های زیر را پوشش میتها فرایندها و فعالیگیرند. این سامانهکشور، مورد استفاده قرار می

های ارائه سرویس اطالعات هوانوردی عبارت است از ارائه اطالعات حاصل از تلفیق داده ارائه سرویس اطالعات هوانوردی:

هوانوردی که از منابع مختلف دریافت و پردازش گردیده اند. اطالعات هوانوردی شامل موارد زیر است: نشریه اطالعات 

؛ و AIC؛ (NOTAM) یهای هوانورداطالعیه؛ PIB (Pre-Flight Information Bulletins)؛ (AIPهوانوردی )

Checklists. 

 شود.این خدمات به منظور تأمین ایمنی پروازها، به خلبان ارائه می ارائه خدمات هواشناسی و توجیه خلبان:

 مراقبت، برج یلهاست که بوس یشامل خدمات یماهاخدمات نشستن و برخاستن هواپ: ارائه خدمات نشست و برخاست هواپیما

ل انتساب به قاب یتیمات امندخ، و آمبوالنس ی، خدمات آتش نشانیوییمنطقه تقرب، خدمات مرتبط با باند پرواز، ارتباطات راد

 .شودیارائه م ...و  یمامناطق پرواز هواپ

 ینبه معنای تأم 2مراقبت پرواز: و فضای کشور هاارائه خدمات مراقبت پرواز و کنترل ترافیك هوایی در محدوده فرودگاه

 هاییستمبا استفاده از س ینظام یرو غ یاعم از نظام یو محل یعبور ی،و خروج یورود یپروازها یهو سالمت کل یمنیا

 شده؛ کنترل یدر فضاها یماهااز برخورد هواپ یریاست که به منظور جلوگ یکمك ناوبر یهاو دستگاه یوئیو راد یارتباط

 یكرافت یاننظم در جر یجادو ا یدنسرعت بخش ی؛پرواز یها و باندهافرودگاه یبا موانع در حوال یماهاهواپ داز برخور یریجلوگ

 یاضطرار یتکه در وضع یماهاییپرواز؛ کمك و مساعدت به هواپ یمنیجهت سالمت و ا یارائه اطالعات الزم و ضرور یی؛هوا

کنترل ترافیك هوایی، خدمات ارایه شده به هواپیما است  خدماتباشد: شامل خدمات زیر میپرواز  مراقبت شود.و ... انجام می

به منظور: جلوگیری از برخورد هواپیمایها با یكدیگر؛ جلوگیری از برخورد هواپیمایها با موانع در باند و مسیرهای خزش؛ تسریع 

پرواز؛ آگاه کردن نهادهای  آمدید برای انجام ایمن و کارها و اطالعات مفو حفظ جریان منظم ترافیك هوایی؛ ارایه توصیه

 .های نیازمند به امداد و نجاتذیربط در مورد هواپیمای

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P5.4.3 ارائه سرویس اطالعات هوانوردی 

.4.4P5 یهای هوانوردصدور و ارسال اطالعیه 

P5.4.5 صدور نشریه اطالعات هوانوردی 

P5.4.6 ارائه خدمات توجیه خلبان 

P5.4.7 پرواز یمنیا ینمراقبت پرواز و تأم 

20P4.4. ها به پروازهاکشور و فرودگاه یارائه خدمات کمك ناوبری هوایی در فضا 

 

                                                 
2 Air Traffic Services 

۶۴۸



 

 

ه: 
ح
صف

91 
م(
شش
ل 
ص
)ف

 

 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 يهوانورد ياتعمل یریتمد يهاسامانهمجموعه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P5.4.3D1 - اطالعات هوانوردی 

P5.4.4D1 - یهوانورد یها یهاطالعات اطالع 

P5.4.5D1 - یاطالعات هوانورد یهاطالعات نشر 

P5.4.6D1 - خلبان ارائه شده یهاطالعات خدمات توج 

P5.4.7D1 - یماهاهواپ ارائه شده به یكاطالعات خدمات مراقبت پرواز و کنترل تراف 

P4.4.20D1 - یتیترانز ی،الملل ینب ی،داخل یارائه شده به پروازها یاطالعات خدمات کمك ناوبر 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سازمان هواشناسی کشور اطالعات هواشناسی هوانوردی -

 کشور ییناوگان هوا یریتسامانه مد پرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهواهاطالعات گ -

ــده در  یهوانورد یکمك ناوبر یزاتاطالعات تجه - نصــب ش
 هافرودگاه

مد نه  ما ـــا  یاتیو عمل یفن یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتس
 هافرودگاه

 صدور مجوز پرواز یریتسامانه مد اطالعات مجوز پروازها -

سطح نمودار 

 صفر سامانه

 

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

زاورپ زوجم رودص تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

روشك يیاوه ناگوان تیریدم هناماس

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 ینف قباوس و یتاریمعت قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

 امیپاوه یتایلمع قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

 تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
 ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
اه مهافت تشاددای و اه  همانتقفاوم تاعالطا -

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تايلمع تیریدم ياه هناماس هعومجم
يدروناوه

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
 یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -

اه هاگدورف رد هدش بصن

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

یدروناوه تاعالطا -
یدروناوه یاه هیعالطا تاعالطا -
یدروناوه تاعالطا هیرشن تاعالطا -

هدش هئارا نابلخ هیجوت تامدخ تاعالطا -
 لرتنک و زاورپ تبقارم تامدخ تاعالطا -

اهامیپاوه هب هدش هئارا كیفارت
 هدش هئارا یربوان كمک تامدخ تاعالطا -
یتیزنارت ،یللملا نیب ،یلخاد یاهزاورپ هب

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
 اه هاگدورف يتايلمع و ينف تازيهجت

اه هاگدورف رد هدش بصن یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -
اه هاگدورف رد هدش بصن یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -

اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -

اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ دركلمع تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -

یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ دركلمع تاعالطا -

هدش یرادیرخ یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -
روشک یاه هاگدورف تاعالطا -

 ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت

 تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک

 تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف

روشک یسانشاوه نامزاس

 تاعالطا -
یدروناوه یسانشاوه
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 1(ISMSیي )حمل و نقل هوا یمنيا یریتمد یکپارچه سامانه -6-2-2-17

 (ISMS) یيحمل و نقل هوا یمنيا یریتمد یکپارچه سامانه

 شرح سامانه

 هواپیمایی کشوری وونقل هوایی در سطح سازمان این سامانه برای مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور ایمنی حمل

گیرد. ونقل هوایی، مورد استفاده قرار میهمچنین به منظور نظارت بر رعایت الزامات و مقررات بین المللی در زمینه ایمنی حمل

 زیر است: هایاین سامانه دارای زیر سیستم

: این 3يارائه دهندگان خدمات هوای SMS1هاي سامانه اطالعات و گزارشات ایمني یریتمد يستمس یرز

 0ارائه دهندگان خدمات هوایی( SMSهای مدیریت ایمنی )زیر سیستم برای مدیریت اطالعات و گزارشات ایمنی سامانه

مراکز آموزش مورد تایید دارای ؛ 1ارائه دهندگان خدمات فرودگاهی و هندلینگ؛ ی و هلیكوپترییهای هواپیماشرکت)شامل 

مرکز کنترل فضای ی )مراقبت پرواز/ ارائه دهندگان خدمات ترافیك هوائ؛ 7نگهداریمراکز مور تایید تعمیر و ؛ 1ریسك ایمنی

مراکز مورد تایید ؛ و 3(های بین المللی و مرز هواییفرودگاهد )هایی که باید گواهینامه فرودگاهی دریافت کننفرودگاه؛ 8(کشور

 ادثحوستم اطالعات و گزارشات ایمنی و سوانح و گیرد. این زیر سی( مورد استفاده قرار می.2طراحی و ساخت وسائل پرنده

ر کند. دیی، دریافت میارائه دهندگان خدمات هوایی را از سامانه مدیریت ایمنی ارائه دهندگان خدمات هوارخ داده شده برای 

 یی،واارائه دهندگان خدمات هها و گزارشات ایمنی واقع این زیر سیستم برای دریافت و نگهداری اطالعات، چك لیست

 شود.بكارگرفته می

عات مربوط اطال یریتمد یبرا یستمس یرز ین: ایيونقل هواسوانح و حوادث حمل يلو تحل يبررس يستمس یرز

و کشف علل وقوع هر کدام از سوانح و حوادث مورد استفاده قرار  ییونقل هواسوانح و حوادث حمل یلو تحل یبه بررس

و  سانحه یرسبر یماطالعات ت یریتمدثبت اطالعات سوانح و حوادث؛  یستم عبارتند از:های اصلی این زیر سقابلیت .گیردیم

مربوطه  مستندات یریتمربوطه؛ مد یایپرنده و تمام بقا یلهاطالعات الشه وس یریتاطالعات صحنه حادثه؛ مد یریت؛ مدحادثه

 .هر یك از سوانح و حوادثو علل وقوع  یجثبت نتاو  به آنها؛ یو کنترل دسترس

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها 11(SSP) تم مدیریت پایش برنامه جامع ایمني هوانورديزیر سيس

طح برنامه ایمنی به منظور دستیابی به سگیرد. و اطالعات مربوط به پایش برنامه جامع ایمنی هوانوردی، مورد استفاده قرار می

ملیاتی، های عتواند شامل دستورالعملبازه زمانی منطقی تدوین شده و می)اهداف کمی مشخص شده(، در  ایمنی قابل پذیرش

است. در این زیرسیستم پایش برنامه جامع ایمنی هوانوردی، ارزشیابی عملكرد ایمنی و پایش پیوسته تكنولوژی و آموزش 

                                                 
2 Integrated Safety Management System (ISMS) 

1 Safety Management System (SMS) 

9 Aviation Service Providers 

0 Aviation Service Providers 

1 Airport service providers 

1 Approved training organizations that are exposed to safety risks during the provision of the services 

7 Approved maintenance organizations 

8 Air Traffic Service 

3 Certified Aerodrom 

2. Organizations responsible for type design and/or manufacturer of aircraft 

22 I.R. of Iran State Safety Program (SSP) 
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 (ISMS) یيحمل و نقل هوا یمنيا یریتمد یکپارچه سامانه

 یفتعر یرش؛قابل پذ یمنیا سطح یفتعرهای اصلی این زیر سیستم عبارتند از: شود. قابلیتهای ایمنی، مدیریت میشاخص

های ایمنی ارائه دهندگان خدمات؛ دریافت گزارش ارائه دهندگان خدمات؛ یمشخص برا یزمان یهادر بازه 2یمنیا یهاشاخص

اقدامات  شیپاو  یران؛ا یکل صنعت هوانورد یمنیا یتوضع یشدر ارائه دهندگان خدمات؛ پا یمنیسطح ا یشو پا ینگیتورمان

 .یکشور ییمایه توسط سازمان هواپانجام شد یمنیا

 متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P5.4.8 های هواپیماییبررسی وضعیت ایمنی شرکت 

P5.4.11 ییونقل هواث حملداسوانح و حو یلو تحل یبررس 

P5.4.9 ییل و نقل هواحم یمنیمخاطرات ا یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 تیریمد یستمس یرز
اطالعات گزارشات 

 یهاسامانه یمنیا
SMS  ارائه

دهندگان خدمات 
 ییهوا

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.4.8D1 
ارائه دهندگان ( SMSمدیریت ایمنی ) سامانه یمنیاطالعات گزارشات ا -

 ییخدمات هوا

P5.4.8D2 - ییارائه دهندگان خدمات هواوضعیت ایمنی  اطالعات 

 
 

 یبررس یستمس یرز
سوانح و  یلو تحل

ونقل حوادث حمل
 ییهوا

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.4.11D1 - ییاطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل هوا 

P5.4.11D2 
ونقل حمل ادثو علل وقوع سوانح و حو یو گزارش بررس یجاطالعات نتا -

 هوایی

P5.4.11D3 - اطالعات پیشنهادات ایمنی برگرفته از بررسی سوانح و حوادث 

P5.4.11D4 - ادثدر سوانح و حو اطالعات مربوط به تخلفات و متخلفین 

 
 

 ستم مدیریتیس یرز
برنامه جامع  یشپا
 یهوانورد یمنیا

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.4.9D1 
حمل و  یمنیا ینهشده در زم ییشناسا هاییسكعات مخاطرات و راطال -

 یینقل هوا

P5.4.9D2 
 حمل یمنیمخاطرات ا یریتمد یاطالعات اقدامات صورت گرفته در راستا -

 ییو نقل هوا

P5.4.9D3 
اطالعات اقدامات صورت گرفته در راستای پیشنهادات ایمنی برگرفته از  -

 بررسی سوانح و حوادث

                                                 
2 safety performance indicator 
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 (ISMS) یيحمل و نقل هوا یمنيا یریتمد یکپارچه سامانه

P5.4.9D4 - ونقل هوایی در وضع موجودی ایمنی حملهااطالعات شاخص 

P5.4.9D5 - اطالعات عملكرد برنامه ایمنی حمل و نقل هوایی 

 
 

 

های گروه داده

 ورودی به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
 تیریمد یستمس یرز

اطالعات گزارشات 
 یهاسامانه یمنیا

SMS  ارائه
دهندگان خدمات 

 ییهوا

ـــامانه مد یمنیگزارش ا - ( SMS) یمنیا یریتس
 یماییهواپ یهاشرکت

یی ارائه دهندگان خدمات هواسامانه مدیریت ایمنی 
(SMS) 

 یمنیا یریتمد یهااطالعات شــناســنامه ســامانه -
(SMSارائه دهندگان خدمات هوا )یی 

 یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتمد سامانه

 یبررس یستمس یرز
سوانح و  یلو تحل

ونقل حوادث حمل
 ییهوا

مدیریت ایمنی  سامانه یمنیاطالعات گزارشات ا -
(SMS )ییارائه دهندگان خدمات هوا 

 یمنیاطالعات گزارشات ا یریتمد یستمس یرز
 ییارائه دهندگان خدمات هوا SMS یهاسامانه

 یینقل هوااطالعات حوادث حمل و  -
جام شـــده در  - مات ان قدا به ا عات مربوط  اطال

 ییهوا حوادثخصوص تجسس و نجات در 

ونقل سامانه مدیریت تجسس و نجات در حوادث حمل
 هوایی

 تیریمد یستمس یرز
برنامه جامع  یشپا
 یهوانورد یمنیا

 های حوزه ایمنی/ برنامهها )برنامهاطالعات برنامه -
 (یهوانورد یمنیجامع ا

 امانه جامع جاری سازی راهبردهاس

موســـســـات  یزیو مم یبازرســـ یجاطالعات نتا -
 یهوانورد

 یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتسامانه مد

اطالعات پیشـــنهادات ایمنی برگرفته از بررســی  -
 سوانح و حوادث

ونقل سوانح و حوادث حمل یلو تحل یبررس یستمس یرز
 ییهوا

مدیریت ایمنی  سامانه یمنیات ااطالعات گزارش -
(SMS )ییارائه دهندگان خدمات هوا 
ارائه دهندگان خدمات ایمنی  وضعیت اطالعات -
 ییهوا

 یمنیاطالعات گزارشات ا یریتمد یستمس یرز
 ییارائه دهندگان خدمات هوا SMS یهاسامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 (ISMS) یيحمل و نقل هوا یمنيا یریتمد یکپارچه سامانه

 ناگدنهد هئارا ينمیا تیریدم هناماس
SMS -يیاوه تامدخ

 هناماس ینمیا شرازگ -
 ناگدنهد هئارا ینمیا تیریدم

ییاوه تامدخ

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 اه همانرب تاعالطا -
 هزوح یاه همانرب(
 عماج همانرب /ینمیا
)یدروناوه ینمیا

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 و مالقا
یرامآ یاه صخاش

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

یزیمم یاه همانرب ماجنا یدنبنامز تاعالطا -
هدش ماجنا یاه یزیمم تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش طیلب شورف یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

طیلب شورف زوجم یاراد یتنرتنیا یاه تیاس تاعالطا -
 یاه تکرش ینمیا تیریدم یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

ییامیپاوه
یهاگدورف همانیهاوگ تاعالطا -

یزاس دازآ تامازلا یارجا یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
یلخاد یاهزاورپ هكبش و طیلب خرن یزاس فافش و 

 لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -
ییاوه رفاسم

 لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -
ییاوه الاک

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت

یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

ییاوه ترفاسم تامدخ رتافد و اه سناژآ تاعالطا
هدش اجباج نارفاسم یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -

ییاوه لقنو لمح شخب رد هدش اجباج یاهراب یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -

 يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يدروناوه تاسسوم

 لقن و لمح ينمیا تیریدم هچراپکی هناماس
 يیاوه

 تیریدم یاه هناماس همانسانش تاعالطا -
ییاوه تامدخ ناگدنهد هئارا ینمیا

 هئارا ینمیا تیریدم هناماس ینمیا شرازگ -
ییاوه تامدخ ناگدنهد

ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 رد هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
ییاوه ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ
 /ینمیا هزوح یاه همانرب( اه همانرب تاعالطا -

)یدروناوه ینمیا عماج همانرب
 تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -

یدروناوه

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 ثداوح تاجن و سسجت تیریدم هناماس
يیاوه لقنو لمح

ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 رد هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
ییاوه ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ

ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 رد هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
ییاوه ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ

 اه همانرب تاعالطا -
 هزوح یاه همانرب(
 عماج همانرب /ینمیا
)یدروناوه ینمیا

ییاوه تامدخ ناگدنهد هئارا ینمیا تیریدم هناماس ینمیا تاشرازگ تاعالطا -
ییاوه تامدخ ناگدنهد هئارا ینمیا تیعضو تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ثداوح و حناوس تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح ثداوح و حناوس عوقو للع و یسررب شرازگ و جیاتن تاعالطا -

ثداوح و حناوس یسررب زا هتفرگرب ینمیا تاداهنشیپ تاعالطا -
ثداوح و حناوس رد نیفلختم و تافلخت هب طوبرم تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ینمیا هنیمز رد هدش ییاسانش یاه كسیر و تارطاخم تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح ینمیا تارطاخم تیریدم یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

ثداوح و حناوس یسررب زا هتفرگرب ینمیا تاداهنشیپ یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
دوجوم عضو رد ییاوه لقنو لمح ینمیا یاه صخاش تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ینمیا همانرب دركلمع تاعالطا -

 حناوس و ثداوح تاعالطا عماج هناماس
روشك لقنو لمح

 و حناوس تاعالطا -
 لقن و لمح ثداوح

ییاوه

 و حناوس تاعالطا -
 لقن و لمح ثداوح

ییاوه
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 SMS - هوایيارائه دهندگان خدمات  یمنيا یریتمدسامانه  -6-2-2-18

 SMS - یيارائه دهندگان خدمات هوا یمنيا یریتسامانه مد

 شرح سامانه

مورد استفاده  2ارائه دهندگان خدمات هواییدر سطح  یمنیا مربوط به امور و اطالعات یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ارائه دهندگان  یرخ داده شده برا یمنیطالعات مربوط به سوانح و حوادث و مسائل اا یهسامانه کل ین. در اگیردیقرار م

ات الزام یدبا ارائه دهندگان خدمات هوایی یمنیا یریتمد یها. الزم به ذکر است که سامانهشودیم یریتمد خدمات هوایی

 یماییواپشده توسط سازمان ه یینو مقررات تع اصول، الزامات ینو همپن ییونقل هواحمل یمنیا ینهدر زم یالملل ینو مقررات ب

ده های تعیین شها و فرمتهای ایمنی )در قالبهمچنین باید قابلیت ارائه گزارش سامانه ینکرده باشد. ا یتکشور را رعا

 را داشته باشد.« ونقل هواییحمل یمنیا یریتمد یكپارچهسامانه »توسط سازمان هواپیمایی کشوری( به 

( ارائه دهندگان خدمات هوایی باید نسبت CAD4113امع ایمنی هوانوردی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی )طبق برنامه ج

ارائه ( اقدام نمایند. ارائه دهندگان خدمات هوایی که از آن به عنوان SMS) 1به استقرار و راه اندازی سامانه مدیریت ایمنی

 باشند:شامل موارد زیر میشود، نیز یاد می 9یدهندگان محصوالت و خدمات هوای

 ی و هلیكوپترییهای هواپیماشرکت -

 0ارائه دهندگان خدمات فرودگاهی و هندلینگ -

 1مراکز آموزش مورد تایید دارای ریسك ایمنی -

 1مراکز مور تایید تعمیر و نگهداری -

 7(مرکز کنترل فضای کشوری )مراقبت پرواز/ ارائه دهندگان خدمات ترافیك هوائ -

 8(های بین المللی و مرز هواییفرودگاهد )باید گواهینامه فرودگاهی دریافت کنن هایی کهفرودگاه -

 3مراکز مورد تایید طراحی و ساخت وسائل پرنده -

( مخصوص به خود را SMSکدام باید سامانه مدیریت ایمنی )است و هر  ییارائه دهندگان خدمات هواسامانه  ینا یمتول

 داشته باشد.

هاي فعاليت

 هامانمرتبط با س

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

- 
انه های هواپیمایی وجود دارد، بنابراین این سامباتوجه به اینكه این سامانه در سطح شرکتتوضیح: 

 های وزارت راه و شهرسازی، مرتبط نیست.به فعالیتی از مجموعه فعالیت

 
 

 

                                                 
2 Aviation Service Providers 

1 Safety Management System (SMS) 

9 Product and service provider 

0 Airport service providers 

1 Approved training organizations that are exposed to safety risks during the provision of the services 

1 Approved maintenance organizations 

7 Air Traffic Service 

8 Certified Aerodrom 

3 Organizations responsible for type design and/or manufacturer of aircraft 
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 SMS - یيارائه دهندگان خدمات هوا یمنيا یریتسامانه مد

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

 ییارائه دهندگان خدمات هوا( SMS) یمنیا یریتسامانه مد یمنیزارش اگ - 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

-  - 

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 ناگدنهد هئارا ينمیا تیریدم هناماس
SMS -يیاوه تامدخ

 هناماس ینمیا شرازگ -
 ناگدنهد هئارا ینمیا تیریدم

ییاوه تامدخ

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 لقن و لمح ينمیا تیریدم هچراپکی هناماس
 يیاوه

ییاوه تامدخ ناگدنهد هئارا ینمیا تیریدم هناماس ینمیا تاشرازگ تاعالطا -
ییاوه تامدخ ناگدنهد هئارا ینمیا تیعضو تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ثداوح و حناوس تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح ثداوح و حناوس عوقو للع و یسررب شرازگ و جیاتن تاعالطا -

ثداوح و حناوس یسررب زا هتفرگرب ینمیا تاداهنشیپ تاعالطا -
ثداوح و حناوس رد نیفلختم و تافلخت هب طوبرم تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ینمیا هنیمز رد هدش ییاسانش یاه كسیر و تارطاخم تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح ینمیا تارطاخم تیریدم یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

ثداوح و حناوس یسررب زا هتفرگرب ینمیا تاداهنشیپ یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
دوجوم عضو رد ییاوه لقنو لمح ینمیا یاه صخاش تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ینمیا همانرب دركلمع تاعالطا -

 ینمیا تیریدم یاه هناماس همانسانش تاعالطا -
ییاوه تامدخ ناگدنهد هئارا

 هئارا ینمیا تیریدم هناماس ینمیا شرازگ -
ییاوه تامدخ ناگدنهد

ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 رد هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
ییاوه ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ

یدروناوه ینمیا عماج همانرب تاعالطا -
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 ونقل هوایيمدیریت تجسس و نجات حوادث حمل سامانه -6-2-2-19

 یيونقل هواتجسس و نجات حوادث حمل یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ونقل هوایی، ها و اطالعات مربوط به امور تجسس و نجات در حوادث حملاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

ت اطالعات اولیه حادثه؛ اطالع رسانی و های اصلی این سامانه عبارتند از: دریافت و ثبگیرد. قابلیتمورد استفاده قرار می

های درگیر )اورژانس، پزشكی قانونی، سازمان بنادر و ...(؛ مدیریت عملیات امداد رسانی؛ مدیریت هماهنگی با سایر ارگان

عملیات تجسس و نجات؛ مدیریت اطالعات مسافران و خدمه حادثه دیده؛ و ثبت اقدامات صورت گرفته در راستای تجسس 

 .و نجات

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P5.4.10 ییو تجسس و نجات هوا ییحوادث حمل و نقل هوا یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P5.4.10D1 - ییدث حمل و نقل هوااطالعات حوا 

P5.4.10D2 - ییاطالعات اقدامات انجام شده در خصوص تجسس و نجات در حوادث هوا 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

-  - 

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 یيونقل هواتجسس و نجات حوادث حمل یریتمد سامانه

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 و مالقا
یرامآ یاه صخاش

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 لقن و لمح ينمیا تیریدم هچراپکی هناماس
 يیاوه

 یاه هناماس همانسانش تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش ینمیا تیریدم
 ینمیا تیریدم هناماس ینمیا شرازگ -

ییامیپاوه یاه تکرش
ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
 ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ رد

ییاوه
یدروناوه ینمیا عماج همانرب تاعالطا -

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 ثداوح تاجن و سسجت تیریدم هناماس
يیاوه لقنو لمح

ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 رد هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
ییاوه ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ

ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 رد هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
ییاوه ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ

 همانرب تاعالطا -
یدروناوه ینمیا عماج

ییامیپاوه یاه تکرش ینمیا تیریدم هناماس ینمیا تاشرازگ تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش ینمیا تیعضو تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ثداوح و حناوس تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح ثداوح و حناوس عوقو للع و یسررب شرازگ و جیاتن تاعالطا -

ثداوح و حناوس یسررب زا هتفرگرب ینمیا تاداهنشیپ تاعالطا -
ثداوح و حناوس رد نیفلختم و تافلخت هب طوبرم تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ینمیا هنیمز رد هدش ییاسانش یاه كسیر و تارطاخم تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح ینمیا تارطاخم تیریدم یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

ثداوح و حناوس یسررب زا هتفرگرب ینمیا تاداهنشیپ یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
دوجوم عضو رد ییاوه لقنو لمح ینمیا یاه صخاش تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ینمیا همانرب دركلمع تاعالطا -

 حناوس و ثداوح تاعالطا عماج هناماس
روشك لقنو لمح

 و حناوس تاعالطا -
 لقن و لمح ثداوح

ییاوه

 و حناوس تاعالطا -
 لقن و لمح ثداوح

ییاوه
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 1ها و ناوبري هوایي ایرانهاي شركت فرودگاهه مدیریت پروژهسامان -6-2-2-21

 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه يهاپروژه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ت شرک یهاپروژه پایشکنترل و  یریت،و اطالعات مربوط به امور مد هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 یزتجههای ؛ پروژهییونقل هواحمل یهایرساختساخت و توسعه ز یهاپروژهمانند هوایی ایران ) ها و ناوبریفرودگاه

 یناوبر کمك یزاتتجه ینصب و راه اندازهای ؛ پروژههافرودگاه یازموردن یاتیو عمل یفن یزاتو نصب تجه ینها و تأمفرودگاه

 ؛ییونقل هواحمل یتامن یرساختز یو نگهدار ایجادهای پروژه؛ های هواییراه و اصالح شبكه طراحیهای ؛ پروژهیهوانورد

ها و تأسیسات ها و ساختمانهای نگهداری و تعمیر فرودگاه؛ پروژهییونقل هواناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاپروژه

 .گیردیمورد استفاده قرار مها(، های نگهداری و تعمیر تجهیزات فنی و عملیاتی فرودگاهفرودگاهی؛ و پروژه

از  هاروژهپها؛ دریافت اطالعات قراردادهای تعریف شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه سامانه عبارتند از: ینا یاصل هایقابلیت

اطالعات مشاوران و  یریتمدها؛ ی پروژههایتفعال یو زمانبند هایتفازها، فعالسامانه مدیریت قراردادها؛ مدیریت اطالعات 

های تأیید شده ؛ ثبت صورت وضعیتطرف قرارداد هاییتاطالعات صورت وضع یریتمدها؛ از پروژه كیهر  یمانكارانپ

ها؛ روژهو پ قراردادها یالیو ر یزیكیف یشرفتدرصد پ اسبهامور مح یریتمدها؛ طرف قرارداد؛ مدیریت پایش قراردادها و پروژه

ها )مانند پیشرفت فیزیكی، پیشرفت ریالی، شاخص ژهقراردادها و پرو 1های ارزش کسب شدهو مدیریت محاسبه شاخص

CPI9 شاخص ،SPI0 .)و غیره 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P3.4.2 ییحمل و نقل هوا یها یرساختساخت و توسعه ز یو نظارت بر پروژه ها یریتمد 

P4.4.2 هافرودگاه یازموردن یاتیلو عم یفن یزاتو نصب تجه ینها و تأمفرودگاه یزتجه 

P4.4.3 یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه یارائه خدمات نصب و راه انداز مدیریت 

P4.4.4 های هواییراه و اصالح شبكه طراحی 

P5.4.1 ییونقل هواحمل یتامن یرساختز یو نگهدار ایجاد 

P7.4.1 ییونقل هواناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاپروژه یاجرا 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P3.4.2.D1 - در حال ساخت ییحمل و نقل هوا هاییرساختاطالعات ز 

P3.4.2D2 - داده شده به بهره بردار یلساخته شده و تحو ییحمل و نقل هوا هاییرساختاطالعات ز 

P3.4.2.D3 
 ونقلحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (ییهوا

P3.4.2.D4 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 (ییونقل هواحمل هاییرساختز

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2

1 earned value 

9 Cost Performance Index (CPI) 

0 Schedule Performance Index (SPI) 
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه يهاپروژه یریتمد سامانه

P3.4.2.D5 - (ییونقل هواحمل هاییرساختز ساخت و توسعه یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P3.4.2.D6 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (ییونقل هواحمل هاییرساختز

P4.4.2D1 - هاو نصب شده در فرودگاه یداریخر یاتیو عمل یفن یزاتاطالعات تجه 

P4.4.2D2 
و نصب  ینها و تأمفرودگاه یزتجه یهاها )پروژهپروژه یادهاقرارد یهاطالعات شناسنامه اول -
 ها(فرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه

P4.4.2D3 
ها فرودگاه یزتجه یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 ها(فرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتو نصب تجه ینو تأم

P4.4.2D4 
 ینف یزاتو نصب تجه ینها و تأمفرودگاه یزتجه یهاها )پروژهات مستندات مربوط به پروژهاطالع -

 ها(فرودگاه یاتیو عمل

P4.4.2D5 
 و ینها و تأمفرودگاه یزتجه یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -

 ها(فرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتنصب تجه

P4.4.3D1 - هانصب شده در فرودگاه یهوانورد یکمك ناوبر یزاتعات تجهاطال 

P4.4.3D2 
 یکمك ناوبر یزاتتجه ینصب و راه انداز یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

 (یهوانورد

P4.4.3D3 
 یراه اندازنصب و  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 (یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه

P4.4.3D4 
 یکمك ناوبر یزاتتجه ینصب و راه انداز یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 (یهوانورد

P4.4.3D5 
 یزاتتجه ینصب و راه انداز یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -

 (یدهوانور یکمك ناوبر

P4.4.4D1 - ییهوا یرهایاطالعات مس 

P4.4.4D2 - (ییهوا یهاو اصالح شبكه راه یطراح یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P4.4.4D3 
و اصالح  یطراح یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 (ییهوا یهاشبكه راه

P4.4.4D4 - (ییهوا یهاو اصالح شبكه راه یطراح یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P4.4.4D5 
و اصالح شبكه  یطراح یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (ییهوا یهاراه

P5.4.1D1 - هشد یجادا ییونقل هواحمل یتامن هاییرساختاطالعات ز 

P5.4.1D2 
 یتامن هاییرساختز یو نگهدار یجادا یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (ییونقل هواحمل

P5.4.1D3 
 یو نگهدار یجادا یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 (ییونقل هواحمل یتامن هاییرساختز

P5.4.1D4 
ل ونقحمل یتامن هاییرساختز یو نگهدار یجادا یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -
 (ییهوا

P5.4.1D5 
 یو نگهدار یجادا یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (ییونقل هواحمل یتامن هاییرساختز
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه يهاپروژه یریتمد سامانه

P7.4.1D1 
ونقل شـــده و آماده ورود به ناوگان حمل ینوســـاز یا یداریخر یدن جداطالعات اطالعات ناوگا -
 کشور ییهوا

P7.4.1D2 
 ناوگان یها و اقدامات ساالنه توسعه و نوسازها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (ییونقل هواحمل

P7.4.1D3 
ستور پرداخت - شده پها و صورت وضعیتاطالعات د ساالنه ها )پروژهروژههای تأیید  ها و اقدامات 

 (ییونقل هواناوگان حمل یتوسعه و نوساز

P7.4.1D4 
ــازها )پروژهاطالعات مســتندات مربوط به پروژه - ــاالنه توســعه و نوس ناوگان  یها و اقدامات س
 (ییونقل هواحمل

P7.4.1D5 
دامات ســاالنه توســعه و ها و اقها )پروژهپروژه یشــرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد شــاخص -

 (ییونقل هواناوگان حمل ینوساز

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها هاپروژهها و طرح یهاطالعات پا -

 سامانه مدیریت قراردادها هااطالعات قراردادهای پروژه -

ضعیتپرداخت) هااطالعات پرداخت - صورت و های طرف های 
 قرارداد(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 اطالعات گزارش عملكرد طرف قرارداد -
 اطالعات صورت وضعیت طرف قرارداد -
 هااطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت

 هاهای مربوط به مدیریت پروژههها و رویها، فرمقالب -
یت پروژمخزن نرم مدیر ظام  ئهافزاری ن یابی ارا گان ه و ارز ند ده
 خدمات

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 
 

  

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 2
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 1سازمان هواپيمایي كشوري سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( -6-2-2-21

 نابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(مدیریت م سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 بع و اعتبارات سالیانهمدیریت منا 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 - دقرارداد، طرف قرارداد و قراردادستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی  اطالعات اعتبارات به تفكیك 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم

 نابع اعتباری و درآمدهای محقق شده()م هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

سطح نمودار 

 2صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 1هاشركت فرودگاهارات ساليانه )بودجه( مدیریت منابع و اعتبسامانه  -6-2-2-22

 نابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(مدیریت م سامانه

 شرح سامانه
و رنامه بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - به تفكیك منابع و فصول هزینه اطالعات اعتبارات 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 -  دقرارداد، طرف قرارداد و قراردااطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي دادهعنوان گروه 
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

مد هاییهها و روها، فرملبقا - به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــند مرب - ــماره س ــت ابالغ اعتبار و اطالعات ش وط به درخواس

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 شاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای م 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 1 )سازمان هواپيمایي كشوري( مالي سامانه مدیریت حسابداري -6-2-2-23

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 سامانهشرح 
صدور و  ؛ثبت سند ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی
 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاختو پردا هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی اطالعات 

SP1.3D5 - (...و مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات  اطالعات 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 دیریت قراردادهاسامانه م قراردادها اطالعات -

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه -
ستگاه اجرایی تفوی  - گیرنده اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 در اعتبارات نقدی
ستگاه  - ستگاه اجرایی طرح، د اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

  

                                                 
 خش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )ب 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 1 هاسامانه مدیریت حسابداري مالي )شركت فرودگاه -6-2-2-24

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه
صدور و  ؛ثبت سند ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتانه به منظور مدسام ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی
 .گیردیم قرارفته، مورد استفاده صورت گر یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هاپرداخت اطالعات 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی اطالعات 

SP1.3D5 - (...مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و  اطالعات 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اسامانه مدیریت قرارداده قراردادها اطالعات -

یك به تفك؛ اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصـــول هزینه -
دستگاه  به تفكیك؛ گیرنده در اعتبارات نقدیدستگاه اجرایی تفوی 

 اجرایی طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد
 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتبه مدمربوط  هاییهها و روها، فرمقالب -

خت - ختاطالعات دســـتور پردا به  یهاها )دســـتور پردا مربوط 
 ها(فرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یقراردادها

خت - ختاطالعات دســـتور پردا به  یهاها )دســـتور پردا مربوط 
ها هدارن یقرارداد ناوبر یزاتتجه یرو تعم یگ مك   یهوانورد یک
 ها(فرودگاه

ـــامانه مد  ییاتو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتس
 هافرودگاه

خت - ختاطالعات دســـتور پردا به  یهاها )دســـتور پردا مربوط 
ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یقراردادها سها و  ساتها و تأ  ی
 (یفرودگاه

 هافرودگاه یراتو تعم ینگهدار تیریسامانه مد

های تأیید شــده ها و صــورت وضــعیتاطالعات دســتور پرداخت -
 هاپروژه

 هاروژهپسامانه مدیریت 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2

۶۶۴
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 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 

 

 سازمان هواپيمایي كشوريسامانه مدیریت امور حقوقي  -6-2-2-25

 يكشور يمایيسازمان هواپ يامور حقوق یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 سازمان هواپیمایی کشوری مورد یو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد نیا

 یتشكا یاست و دادخوا یمتنظشوند عبارتند از: هایی که توسط این سامانه مدیریت میگیرد. فرایندها و فعالیتاستفاده قرار می

های های حقوقی؛ مدیریت اطالعات دعاوی و پرونده؛ پیگیری پروندهییدر مراجع قضا ( و ثبت دادخواستیفریک یا ی)حقوق

 یمرتبط به دعاو یهاپرونده یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمعحقوقی؛ مدیریت دریافت اطالعات اخطاریه و احظاریه؛ 

های حقوقی؛ رسیدگی به احكام دعاوی و پرونده ؛  مدیریت دریافت اطالعات ر ی صادره دربارهو استناد در دادگاه یهجهت ارا

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریپصادره و 

 متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.22P8. یامور حقوق یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریهات اطالع -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به مشاهده ن یبرا 2
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 يكشور يمایيسازمان هواپ يامور حقوق یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 يیاميپاوه نامزاس يقوقح روما تیریدم هناماس
يروشك

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 ها و ناوبري هوایي ایرانشركت فرودگاهسامانه مدیریت امور حقوقي  -6-2-2-26

 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه يامور حقوق یریتمد سامانه

 شرح سامانه

هوایی  ها و ناوبریشرکت فرودگاه یو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

دادخواست  یمظتنشوند عبارتند از: ریت میهایی که توسط این سامانه مدیگیرد. فرایندها و فعالیتایران مورد استفاده قرار می

 های حقوقی؛ مدیریت اطالعات دعاوی؛ پیگیری پروندهیی( و ثبت دادخواست در مراجع قضایفریک یا ی)حقوق یتشكا یاو 

بط مرت یهاپرونده یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمعهای حقوقی؛ مدیریت دریافت اطالعات اخطاریه و احظاریه؛ و پرونده

های حقوقی؛ رسیدگی ؛  مدیریت دریافت اطالعات ر ی صادره درباره دعاوی و پروندهو استناد در دادگاه یهجهت ارا یبه دعاو

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریپبه احكام صادره و 

 است. یرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاهمتولی این سامانه 

هاي فعاليت

 بط با سامانهمرت

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.22P8. یامور حقوق یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطالعات 

 
 

هاي ه دادهگرو

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریهاطالعات  -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه يامور حقوق یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 اه هاگدورف تكرش يقوقح روما تیریدم هناماس
ناریا يیاوه يربوان و

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 1 ها و ناوبري هوایي ایران(سامانه مدیریت قراردادها )شركت فرودگاه -6-2-2-27

 مدیریت قراردادها سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هایقابلیت .گیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یل؛ تكمعملیات یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتارتند از: درسامانه عب ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  دریافتموردنیاز؛  یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول تعریف ؛هاقرارداد

اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراندهندگان خدمات )مشاوران و پاطالعات ارائه دریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.3SP2 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 جي سامانهخرو

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 هندگان خدماتداطالعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد (یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پ -

 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 هااطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -
شرکت  یهاپروژه یریتسامانه مدها )سامانه مدیریت پروژه

 (یرانا ییهوا یها و ناوبرفرودگاه

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتبه مد مربوط هاییهها و روها، فرمقالب -

 ریو تعم ینگهدار یاتعمل یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 یرغ یرو تعم یها )نگهدارفرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه
 (یاپروژه
 ریتعم و ینگهدار یاتعمل یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یاپروژه یرغ یرو تعم ی)نگهدار یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه

 یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد
 هافرودگاه

 ریو تعم ینگهدار یاتعمل یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 ریو تعم ی)نگهدار یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه
 (یاوژهپر یرغ

 هافرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 مدیریت قراردادها سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن تایلمع یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)یا هژورپ ریغ ریمعت و یرادهگن( یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس
اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن تایلمع یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یا هژورپ ریغ ریمعت و یرادهگن( اه هاگدورف یتایلمع و ینف

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن تایلمع یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یا هژورپ ریغ ریمعت و یرادهگن( یدروناوه یربوان كمک

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
اه هاگدورف

 تایلمع یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن

)یا هژورپ ریغ ریمعت و یرادهگن( یهاگدورف

اهدادرارق تاعالطا -

 تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس
ناریا يیاوه يربوان و اه هاگدورف

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
 اه هاگدورف يتايلمع و ينف تازيهجت

 ریمعت و یرادهگن تایلمع یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یا هژورپ ریغ ریمعت و یرادهگن( اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت

 ریمعت و یرادهگن تایلمع یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یا هژورپ ریغ ریمعت و یرادهگن( یدروناوه یربوان كمک تازیهجت

اهدادرارق تاعالطا -

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
اه هژورپ یاهدادرارق

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 1 سامانه مدیریت قراردادها )سازمان هواپيمایي كشوري( -6-2-2-28

 مدیریت قراردادها سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هایقابلیت .گیردینواع قراردادها مورد استفاده قرار مو اطالعات مربوط به ثبت ا یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یل؛ تكمعملیات یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یاقصه اطالعات برنده منا دریافتموردنیاز؛  یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول تعریف ؛هاقرارداد

اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.3SP2 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد (یمانكارانان خدمات )مشاوران و پاطالعات ارائه دهندگ -

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 ناقصات و مزایداتسامانه مدیریت م یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 نت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاو 2
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ

 مدیریت قراردادها سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تیریدم هناماس

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 هئارا تاعالطا -
تامدخ ناگدنهد

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انساني سامانه -6-2-2-29

 حسابداري مالي(

حقوق  ی،نامنابع انس یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهو اتوماسیون اداری( به شناسنامه و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات

های مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنامه سامانه« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»فصل اول بخش 

 ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده است.دستگاه این بخش در کلیه
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 يكشور یيمايفصل ششم: سازمان هواپ
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 

 

 

 

 

 هفتم: سازمان هواشناسی کشورفصل 
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 فصل هفتم فهرست مطالب

 

 1 ................................................................................................................................ کشور یهواشناس سازمان: هفتم فصل

 1 ............................................................................................................. گذار برنامه و انتقال یمعمار راه، نقشه -7-2

 1 ............................................................................................................................. شكاف لیتحل سیماتر -7-2-2

 8 ..................................................................................................................................... هاپروژه شناسنامه -7-2-1

 21 ............................................................................................................................ هاپروژه یبند تیاولو -7-2-9

 27 ...........................................................................................................................................  گذار برنامه -7-2-0

 23 ....................................................................................................................... هاپروژه یزمانبند برنامه -7-2-1

 .1 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار -7-1

 .1 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یهاسامانه ارتباط -7-1-2

 91 ............................................................................................................ یاطالعات یهاسامانه شناسنامه -7-1-1
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 کشور یسازمان هواشناسفصل هفتم:  -7

ئه ، اراکشور یسازمان هواشناسهای اطالعاتی راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه در این فصل، نقشه

 شود.می

 

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -7-1

قشه ، اختصاص دارد. تدوین نکشور یسازمان هواشناساین قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

الزم برای  1های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول زمانیها و گروه فعالیتشناسایی پروژهاست از  عبارت 2راه

ی هابندی آنها در قالب بستهها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجام

انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین معماری مطلوب کاری و تعیین فازهای انجام کار برای 

برای تحقق معماری مطلوب موقت تعیین  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارموقت برای فاز بعدی پروژه

 ود:شاین قسمت به محورهای زیر پرداخته میشود. در در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین شده و

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 ماتریس تحلیل شکاف -7-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میمطلوب، تحلیل شكاف صورت میوضعیت 

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.کشور یسازمان هواشناسبه 

 هاپروژه قداماتا محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه 

 يوكاركسب

سامانه اطالعات و 
 یپردازش مرکز

ت مدیری سیستمیرز
و نظارت بر 

 ارتباطات
    

پروژه ایجاد سامانه اطالعات  -
 و پردازش مرکزی

 

سامانه اطالعات و 
 یپردازش مرکز

و  هیرذخ یرسیستمز
 یوآرش

    
پروژه ایجاد سامانه اطالعات  -

 و پردازش مرکزی
 

سامانه اطالعات و 
 یپردازش مرکز

 یرسیستمز
بینی و هشدار پیش
 یهواشناس

    
پروژه ایجاد سامانه اطالعات  -

 و پردازش مرکزی
 

سامانه اطالعات و 
 یپردازش مرکز

 دیتول یرسیستمز
محصوالت 
 یهواشناس

    
ه اطالعات پروژه ایجاد سامان -

 و پردازش مرکزی
 

 اهیگپا یریتسامانه مد
 یمیداده اقل

     
پروژه ایجاد سامانه مدیریت  -

 پایگاه داده اقلیمی
 

سامانه ارتباطات و 
 اطالعات

       

سامانه اطالعات و 
 یپردازش استان

 انیبیدد یرسیستمز
 یاستان

      

سامانه اطالعات و 
 یپردازش استان

 یرسیستمز
ار و هشد بینییشپ

 یهواشناس
    

پروژه ایجاد زیرسیستم پیش  -
بینی و هشدار هواشناسی 

 استانی
 

سامانه اطالعات و 
 یپردازش استان

و  هیرذخ یرسیستمز
 یوآرش

      

 یكپارچهسامانه 
 یفرودگاه یهواشناس

       

 یسامانه هواشناس
 یاییدر
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 هاپروژه قداماتا محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه 

 يوكاركسب
سامانه پورتال سازمان 
 هواشناسی کشور

       

 سامانه پیامك
(1.290) 

       

سامانه تلفن گویای 
 ( هواگو290)

       

        سامانه هوانما

 لیافزار موباسامانه نرم
 یهواشناس

       

توسعه  یسامانه
هواشناسی کاربردی 

 کشاورزی )تهك(
       

های توسعه سامانه
هواشناسی کاربردی 

 )تهك(
     

های امانهپروژه ایجاد س -
 تهك

 ینپروژه تدو -
برنامه جامع 
 یتوسعه هواشناس

 )تهك( یکاربرد

 پروژه یریتسامانه مد
 یسازمان هواشناس

 کشور
     

پروژه ایجاد سامانه مدیریت  -
پروژه سازمان هواشناسی 

 کشور
 

مدیریت منابع  سامانه
و اعتبارات سالیانه 

سازمان  )بودجه(
 کشور یهواشناس

     

مدیریت  سامانهپروژه ایجاد  -
منابع و اعتبارات سالیانه 

 یسازمان هواشناس )بودجه(
 کشور

 

 یریتمد سامانه
 یمال یحسابدار

 یسازمان هواشناس
 کشور

     
 سامانهپروژه بازنویسی  -

 یمال یحسابدار یریتمد
 کشور یسازمان هواشناس

 

امور  یریتمد سامانه
سازمان  یحقوق
 کشور یهواشناس

     
 یریتمد امانهسپروژه ایجاد  -

سازمان  یامور حقوق
 کشور یهواشناس

 

 یریتمد سامانه
سازمان ی قراردادها
 کشور یهواشناس

     
 یریتمد سامانهپروژه ایجاد  -

سازمان ی قراردادها
 کشور یهواشناس
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 هاشناسنامه پروژه -7-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میه سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شدهو طراحی، توسعه و پیاد

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

یجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ا -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

بوط به های مرها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 مانه، حتما باید انجام شود.بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سا -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدپروژه های اطالعاتی و همچنین در شناسنامههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه 

د کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه تولی

تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا می

ای . در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانهبهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 پروژه ایجاد سامانه اطالعات و پردازش مركزي -7-1-2-1

 يسامانه اطالعات و پردازش مركز یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

« یاطالعات و پردازش مرکز »زی و استقرار سامانه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سا هدف از این پروژه

 است.

ه و ذخیر»و « مدیریت و نظارت بر ارتباطات»های های مربوط به زیرسیستمدر حال حاضر مجموعه قابلیت

های های مربوط به زیرسیستمشوند، اما قابلیتپوشش داده می« سازینوین»ی توسط سامانه« آرشیو

ای توسط به صورت مجزا و جزیره« تولید محصوالت هواشناسی»و « یسبینی و هشدار هواشناپیش»

گیرند. الزم است تا در قالب یك پروژه، صورت می« سازینوین»و « سینرژی»، «metwis»های سامانه

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه ایجاد شود که تمامی قابلیت ی واحد و یكپارچهسامانه

 را در این پروژه اجرایی و عملیاتی کند.« یت و پردازش مرکزاطالعا »

 سازمان هواشناسی کشور متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 داده اقليميپروژه ایجاد سامانه مدیریت پایگاه  -7-1-2-2

 يميداده اقل یگاهپا یریتسامانه مد یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

« مییداده اقل یگاهپا یریتمد »تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

« یمی داده اقل یگاهپا یریتمد »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت است.

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 سازمان هواشناسی کشور متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

الزم  ،یزیمختلف در امور برنامه ر یهابخش ینب یگهماهن یجادپروژه و ا ینبه اهداف ا یابیبه منظور دست

ردازند، پهای سازمان هواشناسی که به امور مربوط به اقلیم میمتشكل از تمامی زیرمجموعه یاست کارگروه

مانند مرکز ملی اقلیم، مرکز ملی خشكسالی و غیر ایجاد شده تا در مورد محصوالت پروژه فوق و نحوه 

 د.گیری کناجرای آن تصمیم

 

 استاني يو هشدار هواشناس بيني يشپ یرسيستمزپروژه ایجاد  -7-1-2-3

 ياستان يو هشدار هواشناس بيني يشپ یرسيستمز یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

 یدار هواشناسو هش یشبینیپ »تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار زیرسیستم  هدف از این پروژه

 است.« ازش استانیاطالعات و پرد»، تحت سامانه «یاستان

اید در ب« اطالعات و پردازش استانی»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 این پروژه اجرایی و عملیاتی شود. 

 سازمان هواشناسی کشور متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز یجادپروژه ا ي پيش نيازهاپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 پروژه تدوین برنامه جامع توسعه هواشناسي كاربردي )تهک( -7-1-2-4

 )تهک( يكاربرد يبرنامه جامع توسعه هواشناس ینتدوپروژه 

 معرفي پروژه

های حوزه بندیو شناسایی و اولویت )تهك( یکاربرد یاشناسبرنامه جامع توسعه هو ینتدو هدف از این پروژه

های توسعه هواشناسی کاربردی )تهك( است. در حال حاضر تنها تهك کشاورزی ایجاد شده توسعه سامانه

د هایی ماننتوان هواشناسی کاربردی را در حوزهها ورود نشده است؛ این در حالی است که میو در باقی حوزه

نیز  غیره یسم، ترابری، فرودگاهی، دریایی، معماری و شهرسازی، شهری، سالمت، انرژی وگردشگری و تور

توان تهك را در آنها بكار برد، های مختلفی که میباید حوزهبكار برد. از این جهت، در قالب این پروژه می

جام د در این پروژه انبایبندی کرد. اقدامات ذیل میرا تحلیل و شناسایی نموده و سپس اجرای آنها اولویت

 شوند:

 های مختلف جهت بررسی بكارگیری هواشناسی کاربردی در آنهاتحلیل حوزه 

 های بكارگیری هواشناسی کاربردی شناسایی حوزه 

 های تهك در هر حوزههای عملكردی سامانهشناسایی نیازمندی 

 حوزههای تهك در هر های ایجاد سامانهتعیین بودجه الزم برای اجرای پروژه 

 های تهك های شناسایی شده جهت ایجاد سامانهبندی پروژهاولویت 

 های بدست آمدههای تهك مطابق اولویتهای ایجاد سامانهبندی اجرای پروژتعیین زمان 

 سازمان هواشناسی کشور متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - پيش نياز هايپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 ها به شورای راهبری معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی برسد.الزم است تا برنامه زمانی اجرای پروژه الزامات اجرایي
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 هاي توسعه كشاورزي كاربردي )تهک(پروژه ایجاد سامانه -7-1-2-5

 )تهک( يكاربرد يتوسعه كشاورز يهاسامانه یجادا

 ژهمعرفي پرو

با  «توسعه کشاورزی کاربردی»ها تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه هدف از این پروژه

 است.« )تهك( یکاربرد یبرنامه جامع توسعه هواشناس ینپروژه تدو»توجه به نتایج پروژه 

توسعه  یهاحوزه بندییتو اولو ییپروژه شناساها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.  تهك یهاسامانه

 سازمان هواشناسی کشور متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 زمان الزم براي اجرا
 توسعه یهاحوزه بندییتو اولو ییشناساپروژه »ماه )جزئیات دقیق زمانبندی اجرای این پروژه در  28
 مشخص خواهد شد(.« هكت یهاسامانه

  برآورد هزینه پروژه

 تهك یهاتوسعه سامانه یهاحوزه بندییتو اولو ییشناساپروژه  هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي
 بندییتو اولو ییشناسا»شده در پروژه بندی و بودجه تعیینهای مربوطه مطابق زمانالزم است تا پروژه

 اجرا گردند.« تهك یهاتوسعه سامانه یهاحوزه

 

 كشور يپروژه سازمان هواشناس یریتسامانه مد یجادپروژه ا -7-1-2-6

 كشور يپروژه سازمان هواشناس یریتسامانه مد یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

 یپروژه سازمان هواشناس یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

ازمان پروژه س یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت است.« کشور

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« کشور یهواشناس

 سازمان هواشناسی کشور متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 «های تابعهها و شرکتهای مدیریت پروژه سازمانبهبود سامانه یا یجادهای اپروژه»به شناسنامه مراجعه 

 منابع( یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 19)پروژه شماره 

 هاي پيش نيازپروژه
 «های تابعهها و شرکتپروژه سازمانهای مدیریت بهبود سامانه یا یجادهای اپروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 19)پروژه شماره 

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 كشور يسازمان هواشناس يمال يسامانه حسابدار بازنویسي پروژه -7-1-2-7

 كشور يهواشناس سازمان يمال يحسابدارسامانه  بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

انه است به طوری که این سام کشور یسازمان هواشناس یمال یحسابدارسامانه  بازنویسی ،پروژههدف از این 

داری مدیریت حساب»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه تمامی قابلیت

تبادل  و هایتقابلی که باید در این پروژه صورت گیرد و را دربر گیرد. اقدامات« سازمان هواشناسی کشور

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یاطالعات

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از  اطالعات قراردادهااین سامانه باید ، 

  تفكیك  اعتبارات به»ات اطالعو « اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه»اطالعات این سامانه باید

 اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی»اطالعات و « گیرنده در اعتبارات نقدیدستگاه اجرایی تفوی 

 ،مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(را از « طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 دریافت کند.

  سامانهرا از « هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتتدستور پرداخ»اطالعات این سامانه باید 

 یریت پروژه، دریافت کند.مد

 مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد 

 یزیامه راز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برن 11)پروژه شماره  «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،منابع( یریتو مد

 سازمان هواشناسی کشور متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 یهاها و شرکتحسابداری مالی سازمان یهاسامانه یسیبازنو یاهای ایجاد پروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 11)پروژه شماره « تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 یهاها و شرکتحسابداری مالی سازمان یهاسامانه یسیبازنو یاهای ایجاد پروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 11)پروژه شماره « تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 كشور يسازمان هواشناس يامور حقوق یریتسامانه مد یجادا پروژه -7-1-2-8

 كشور يسازمان هواشناس يامور حقوق یریتسامانه مد یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

ان سازم یامور حقوق یریتدم»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

امور  ریتیمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت است.« کشور یهواشناس

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« کشور یسازمان هواشناس یحقوق

 سازمان هواشناسی کشور متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 اجرازمان الزم براي 

  برآورد هزینه پروژه

 کشور یسازمان هواشناس یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 كشور يسازمان هواشناس يقراردادها یریتسامانه مد یجادا پروژه -7-1-2-9

 كشور يشناسسازمان هوا يقراردادها یریتسامانه مد یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

سازمان  یقراردادها یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« کشور یهواشناس

 یاسسازمان هواشن یقراردادها یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 اجرایی و عملیاتی شود. باید در این پروژه« کشور

 سازمان هواشناسی کشور متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
ژه )پرو« های تابعهها و شرکتهای مدیریت قراردادهای سازمانایجاد سامانه یهاپروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیامه گذار معاونت برنامه راز گزارش نقشه راه و برن 18شماره 

 هاي پيش نيازپروژه
ژه )پرو« های تابعهها و شرکتهای مدیریت قراردادهای سازمانایجاد سامانه یهاپروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 18شماره 

 - ازهاي هم نيپروژه

 - الزامات اجرایي
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 شورك يسامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( سازمان هواشناس یجادا پروژه -7-1-2-11

 كشور يسامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( سازمان هواشناس یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

انه مدیریت منابع و اعتبارات سالی»ر سامانه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرا هدف از این پروژه

 است.« کشور ی)بودجه( سازمان هواشناس

ودجه( مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )ب»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« کشور یسازمان هواشناس

 زمان هواشناسی کشورسا متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
ایجاد یا بهبود سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه نقدی )بودجه(  یهاپروژه»مراجعه به شناسنامه 

و  یزیار معاونت برنامه راز گزارش نقشه راه و برنامه گذ 11)پروژه شماره « های تابعهها و شرکتسازمان
 منابع( یریتمد

 هاي پيش نيازپروژه
ایجاد یا بهبود سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه نقدی )بودجه(  یهاپروژه»مراجعه به شناسنامه 

و  یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 11)پروژه شماره « های تابعهها و شرکتسازمان
 منابع( یتیرمد

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيمرتبط با سامانههاي پروژه -7-1-2-11

 مدیریت حسابداري مالي(

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیمرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/ ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثرتعریف و در برنامه سالیانه )حد

 سازی گردد.لوب پیادهمعماری وضعیت مط
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 هااولویت بندی پروژه -7-1-3

، انجام شود. کشور یسازمان هواشناسها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

زایی ها اهمیت به سبندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتشناسنامه این پروژه

 یتقدم و تأخر فنمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولودارد. 

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه

ی های اختصاصارائه شده است. در این جدول فقط پروژه ،کشور یشناسسازمان هوای هادر جدول زیر ترتیب اولویت پروژه

ها مطرح هستند )مانند ها و شرکتکه در همه سازمان ییهاپروژهآورده شده است. ترتیب اولویت ، کشور یسازمان هواشناس

ها و ...( در به سامانه Web GISاتصال  ها،یتموجود ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،حسابدار یریتپروژه، مد یریتمد

 .ارائه شده استنقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، 

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز یجادپروژه ا - 2

 یاستان یو هشدار هواشناس ینیب یشپ یرسیستمز یجادپروژه ا - 1

 )تهك( یکاربرد یعه هواشناسبرنامه جامع توس ینپروژه تدو - 9

 یمیداده اقل یگاهپا یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 0

1 
 تهك یهاسامانه یجادپروژه ا -

 کشور یسازمان هواشناس یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 برنامه گذار -7-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1رنامه زمانیبها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

، ارائه شده است. کشور یسازمان هواشناسدو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

رنامه به نقشه راه و برنامه گذار معاونت ب یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یالزم به ذکر است که برا

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیر

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه
 برآورد هزینه پروژه
 )ميليون ریال(

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز 2

  شتمماه ه ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه

 WEB GISهای سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده
 های تابعهموجود ستاد و دستگاه

  دهمماه  ماه 1

نه شده در سال اول به ساما یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7
Web GIS 

  پانزدهمماه  ماه 0

8 
سرویس محور به  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 
های تحلیل داده و همچنین امكانات منظور ارائه سرویس

 WEB GISپیشرفته 
  پانزدهمماه  ماه 21

3 
برداشت برای هر موجودیت مكانی »پروژه تدوین دستورالعمل 

 0«های موجودسازی نقشهو آماده
  پانزدهماه م ماه 1

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است. 9
 3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یمتول 0
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه
 برآورد هزینه پروژه
 )ميليون ریال(

22 
های پایه مورد نیاز که های پایه و دادهپروژه دریافت نقشه

باشد و ذخیره آن وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی
 Web GISدر 

- 
ه شروع از ما

 بیستم
 

  پانزدهمماه  ماه 1 ورکش یپروژه سازمان هواشناس یریتسامانه مد یجادپروژه ا 21

29 
سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(  یجادپروژه ا

 کشور یسازمان هواشناس
  پانزدهمماه  ماه 1

20 
سازمان  یمال یحسابدار یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو
 کشور یهواشناس

  پانزدهمماه  ماه 1

21 
 یسازمان هواشناس یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 کشور

  پانزدهمماه  ماه 1

  ماه اول ماه 1 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز یجادپروژه ا 21

  ماه نوزدهم ماه 3 یمیداده اقل یگاهپا یریتسامانه مد یجادپروژه ا 27

  ماه هفتم ماه 8 یاستان یو هشدار هواشناس ینیب یشپ یرسیستمز یجادپروژه ا 28

  ماه هجدهم ماه 1 هك()ت یکاربرد یبرنامه جامع توسعه هواشناس ینپروژه تدو 23

 2ماه 28 )تهك( یکاربرد یتوسعه کشاورز یهاسامانه یجادا .1
ماه بیست و 

 چهارم
 

 

 

                                                 
 تعیین خواهد شود.« )تهك( یکاربرد یناسبرنامه جامع توسعه هواش ینپروژه تدو »جزئیات دقیق این پروژه باید در  2

۶۹۱



ID Task 
Mode

عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه

۱ سازمان هواشناسي كشور ٩۶/٠١/٠١
۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه ايجاد سامانه اطالعات و پردازش مركزي emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶
۴ پروژه ايجاد سامانه مديريت پايگاه داده اقليمي emons ٩ ٩٧/٠٧/٠١ ٩٨/٠٣/٣٠
۵ پروژه ايجاد زيرسيستم پيش بيني و هشدار هواشناسي استاني emons ٨ ٩۶/٠۶/٢۶ ٩٧/٠٢/٢۵
۶ پروژه تدوين برنامه جامع توسعه هواشناسي كاربردي (تهك)  emons ۶ ٩٧/٠٣/١١ ٩٧/٠٩/٠٧
۷ پروژه ايجاد سامانه هاي تهك emons ١٨ ٩٧/٠٩/٠٧ ٩٩/٠٣/٠١
۸ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور حقوقي سازمان هواشناسي كشور emons ۶ ٩٨/٠۴/٠١ ٩٨/٠٩/٢٨

۹ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۱۰ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵

۱۱ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۱۲ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۱۳ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۱۴ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز تبادل

اطالعات خوشه حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر دستگاه اجرايي
emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۱۵ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم آماري emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۱۶ پروژه ايجاد سامانه مديريت پروژه سازمان هواشناسي كشور emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۱۷ پروژه ايجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) سازمان هواشناسي كشور emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۸ پروژه بازنويسي سامانه مديريت حسابداري مالي سازمان هواشناسي كشور emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۹ پروژه ايجاد سامانه مديريت قراردادهاي سازمان هواشناسي كشور emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۲۰ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و ارائه مبدل داده 

سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاه هاي تابعه
emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۲۱ Web GIS پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه emons ۴ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠۶/٢٨

۲۲ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه سرويس هاي تحليل
WEB GIS داده و  همچنين امكانات پيشرفته

emons ١٢ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٨/٠٢/٢٧

۲۳ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آماده سازي نقشه هاي
موجود»

emons ۵ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٧/٢٧

۲۴ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و شهرسازي مي باشد emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۲۵ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و شهرسازي متولي
Web GIS توليد آن نمي باشد و ذخيره آن در

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Project: MRUD
Date: 95/11/20

7-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 عاتیهای اطالمعماری مطلوب سامانه -7-2

 منظور ابتدا نمودار ینشده است. بد ارائه ،کشور یسازمان هواشناس یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

سپس شناسنامه هر کدام از و  یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلارتباط سامانه

 گردد.می هارائ ،ورکش یسازمان هواشناس یاطالعات یهاسامانه

 1مطلوب یتهای اطالعاتی در وضعارتباط سامانه -7-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده  جدول زیر عالئم استفاده شده است.

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-7جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این اطالعاتی و زیر سیستم دهنده سامانهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 

 

 گروه داده
 

ده باشد. گروه داده تبادل شهای اطالعاتی میر تبادل اطالعاتی بین سامانهاین نماد بیانگ
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطالعاتی نشان نمیبین سامانه باشد و تبادل اطالعات رادرخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشاین لینك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سامانه
 شود.متصل می

0 
اطالعات مكانی

 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

فرایندی که نیازمند اطالعات مكانی باشد  و بیانگر این موضوع است که هر سامانه است
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .های تابعه(، این بخش در همه فصول تكرار گردیده استها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هابه منظور سهولت استفاده این مستند توسط همه دستگاه 2
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و در ادامه این بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانه

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود شود و سپس مدیریت اطالعات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان میاطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »گیرد. برای تبادل اطالعات بین دستگاهی از انجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS ایر وارد ذکر شده، سباشد. عالوه بر ماز طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 باشد.اصولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر می

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره GISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GISاز طریق فراخوانی سرویس نقشه  ی باشد، اطالعات مكانی آن صرفاًفرآیندهای وزارت راه و شهرساز

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -7-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:و هماهنگي سرویسميان افزار مدیریت  -7-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتدر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدیریت ارتباطات بین سامانه

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:ها، متشكل از بخشین معماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویساست. به منظور تحقق ا

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 د.( خواهد بوDSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامهای اطالعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانههای غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -7-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با مرجعمدیریت اطالعات  به منظور

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -7-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتتادی و سازمانهای مختلف در حوزه سسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataهای کلیدی )تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص می «راه»شوند. به عنوان مثال های متفاوت نگهداری میناسهمختلف با ش

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند دهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع )جودیت. موشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

های مرجع موجودیتیر سامانه مدیریت زها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میپذیرد. مقادیر این موجودیتصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -7-2-1-1-4

ذیل ها وظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا )خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

ات گیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مرکز تبادل اطالعاده قرار میالكترونیكی بین دستگاهی مورد استف

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یت به شیوه خدمات الكترونیكتبادل اطالعا .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

د وجو ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .دارد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  ونقل و شهرسازیحمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. رح گردیده را دارا میکه در باال، مط  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.افزار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمسازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -7-2-1-1-5

 ها در اینسازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم : این زیر سامانه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانهداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف کند و در اختیار آن سامانه قرار میاتی را ایجاد میهای اطالعسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

گیرد. این زیر سامانه اطالعات موردنیاز برای محاسبه اقالم رار میهای عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2ویکا سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهسازی مورد استفاده قرار میها و مدلاست که برای تحلیل داده

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -7-2-1-2

های موجود در وزارت راه و شهرسازی ماهیت مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، بزرگی از دادهباتوجه به اینكه بخش 

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

7-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذاراشتراک ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهای. همه فراباشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارن به بازشد یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

7-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهو ارائه سرویس یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

های یك موجودیت، اطالعات مكانی مربوط به موجودیت را از طریق سامانه است که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یم را به سامانه مبدا ارائه نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام شایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطالعات مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید داده

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISها، ارائه سرویس نقشه توسط سامانه د، بنابراین در معماری سامانهباشهای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده های فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.تاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا میکه در حال حاضر در س GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 های مكانیثبت و ویرایش داده مكانیزم -2-7شكل 

 

 هایی از سناریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:مثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.اد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب مینویس قراردفرم مربوط به ثبت پیش

در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.اخوانی میفر« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 الیه قرارداد در حالت درج است. کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی

 زند.کاربر نقطه ابتدایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را می .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2ثال م

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

رح، نام قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز شده اطالعات ط .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« ریت پروژهسامانه مدی»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

ه تأیید کند و دکماد را به صورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص میکاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارد .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می
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 های مكانیو ویرایش دادهمكانیزم ثبت  -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینخواهد قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

فراخوانی و در پارامتر ورودی الیه مربوط به  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.قطعات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك میکاربر بر روی  .1

 شود.نمایش داده می توسط سامانه مدیریت پروژهفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. .1باالی های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.سامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانط به پروژهالیه مربو 

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوده میقرار گرفته است به کاربر نمایش دا« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد، کاربر نقشه پروژهمدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 پارامترهای ورودی: شود.فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 
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o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

گرفته است به کاربر نمایش داده  قرار« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:از نظر منطقی دارای سه بخش اصلی می Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد  -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

ن اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی ها، ایدستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localشوند یا یك بار فراخوانی شده و در می

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه زی نصب میهای تابعه وزارت راه و شهرساها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

د ولی ارنهای فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

باشد و امكان استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به متولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهریق سامانهبه صورت سرویس از ط 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتمدیریت امكانات ویرایشی و دریافت دسته -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیار  -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

7-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  های تابعه(شرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:زیر میهای ها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS خوانی دوباره از و استفاده مجدد از آن بدون فراCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده خصوص به توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISن و استفاده مجدد باشند، این اطالعات در اختیار که قابل ذخیره شد
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -7-2-2

 یاشناسسازمان هوهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

و  هسامان یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعال، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، کشور

  باشد.ها، مینمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 سامانه اطالعات و پردازش مركزي -7-2-2-1

 يسامانه اطالعات و پردازش مركز

شرح 

 سامانه

ك های هواشناسی در یتجمیع داده ها و اطالعات مربوط بهمدیریت فرایندها، فعالیتکارگیری چنین سیستمی ز بهاصلی اهدف 

مدیریت هر نوع داده و محصوالت  طوری که قابلیت ، بهاستها پردازش دادهپردازش و پسداده اصلی و مدیریت پیش پایگاه

دیدهبانی،  هایهداد انواع برخط دریافتهای اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت. هواشناسی را برای سازمان هواشناسی تامین نماید

تهیه نسخ  گیری از راهبرد ایمن درسازی مستمر داده در یك پایگاه داده متمرکز و بهرهذخیره؛ ادار، ماهواره، دادههای مدل، ...ر

 لرکنت و پردازششپی کد، کشف؛ مدیریت و نظارت بر ارتباطات سیستمیرز از استفاده با داده جریان مدیریت؛ پشتیبان و بازیابی داده

ید تول یرسیستمز از استفاده با محصوالت انواع تولید؛ هافراداده مدیریت؛ WMO بر استانداردهای منطبق دریافتی هایداده کیفیت

 ت:های زیر اسسامانه دارای زیرسیستم . اینتحقیقات و توسعه امور برای هاداده از گیریبهره امكان؛ بینیمحصوالت و پیش

اده را از مسیرهای ورود و انتقال د وظیفه مدیریت و نظارت براین زیرسیستم  :سيستم مدیریت و نظارت بر ارتباطاتزیر

نداردهای ستاا گیری ازبا بهره هاپردازش، کشف کد، و کنترل کیفیت انواع دادهپیش دارد. عهده های ارتباطی بهطریق انواع پروتكل

WMO های خطادار برای اپراتور وجود دارد.داده همچنین امكان اصالح پیام و ارسال مجددگیرد. صورت می 

سیستم زیراین . رودسازی و آرشیو کردن اطالعات دریافتی بكار میاین زیرسیستم به منظور ذخیره زیرسيستم ذخيره و آرشيو:

هـا پذیری این سیسـتممنظور افزایش دسترس است و به تشـكیل شـده( LDBـدت )و بلنـدم( ODB)از دو پایگاه داده عملیاتی 

 اند.طراحی شده standby/Hotصـورت  بـه

و همچنین با  LDBو  ODBاز طریق دسترسی به پایگاه داده این زیرسیستم  :و هشدار هواشناسي بينيسيستم پيشزیر

هنگام و ، به صورت بهراو صدور هشدارهای الزم  هابینیانجام پیش امكانافزاری قدرتمند گیری از یك مجموعه سختبهره

 نماید. فراهم می ای،دوره

تهیه  وط بهها و اطالعات مربمدیریت فرایندها، فعالیتاین زیرسیستم به منظور  زیرسيستم توليد محصوالت هواشناسي:

 ند از:محصوالت عبارت برخی از اینرود. هواشناسی بكار می انواع محصوالت

 متن: بولتن، گزارش 

 ... نمودار: سری های زمانی و 

  ی هواشناسیهامدلخروجی 

 ایتصاویر راداری و ماهواره 

 های اطالعات مكانی و ...انیمیشن، الیه 

 سازی.. آمادهسایت و .های مختلف از قبیل تلویزیون، وبها و سیستماین زیرسیستم این محصوالت برای انتشار در قالب همچنین

 کند.می

 هايفعاليت

مرتبط با 

 سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P12.4 )پردازش اطالعات )در سطح سازمان هواشناسی کشور 
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 يسامانه اطالعات و پردازش مركز

گروه 

هاي داده

خروجي 

 سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P12.4D1 های هواشناسی کشوریداده 

P12.4D2 های رادارداده 

P12.4D3 های ماهوارهداده 

P12.4D4 ایهای هواشناسی جادهگزارش 

P12.4D5 بینی هواشناسیهای پیشگزارش 

P12.4D6 هشدارهای هواشناسی 

P12.4D7 محصوالت هواشناسی 

P12.4D8 یمیهای اقلشناسنامه 

P12.4D9 اقلیمی گزارشات آماری 

 
 

گروه 

هاي داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سیستم ارتباطات و اطالعات های هواشناسی جهانیداده

 سیستم ارتباطات و اطالعات هابانی استانهای دیدهداده

 سیستم ارتباطات و اطالعات های هواشناسی جو باالداده

 رادار های رادارداده

 ماهواره های ماهوارهداده

 سامانه مدیریت پایگاه داده اقلیمی یهای تحلیلی اقلیمبولتن

نمودار 

سطح صفر 

 سامانه
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 يسامانه اطالعات و پردازش مركز

سامانه مدیریت پایگاه داده اقليمي

يسامانه اطالعات و پردازش مركز

زیرسیستم مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات

زیرسیستم ذخیره و آرشیو
زیرسیستم پیش بینی و 
هشدار هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت هواشناسی

سامانه ارتباطات و اطالعات 
سامانه یکپارچه هواشناسي 

فرودگاهي
سامانه هواشناسي دریایي

سامانه پورتال سازمان هواشناسي 
كشور

افزار موبایل هواشناسي سامانه نرمسامانه هوانما

هاي توسعه هواشناسي  سامانه
)تهک(كاربردي 

GTS

های هواشناسی جهانی داده-

های هواشناسی جهانی داده-
های دیده بانی استان ها داده-
داده های هواشناسی جو باال-

اطالعات هواشناسی کشوری -
داده های رادار-
بولتن های تحلیلی اقلیمی-داده های ماهواره-

داده های هواشناسی کشوری-
گزارشات آماری اقلیمی-
شناسنامه های اقلیمی -

داده های هواشناسی جهانی-

سایر رسانه های 
سازمان هواشناسی 

کشور

داده های تاریخی-
داده های هواشناسی استانها -
داده های هواشناسی جو باال-

داده های هواشناسی استان ها -
اطالعات هواشناسی کشوری -

داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-
داده های ایستگاه های هواشناسی بندری-
داده های ایستگاه های هواشناسی مستقر بر شناورها-

رادار

ماهواره

داده های رادار-

داده های ماهواره-

ایستگاه های 
هواشناسی

داده های ایستگاه های هواشناسی-

ایستگاه های 
هواشناسی 
فرودگاهی

داده های ایستگاه های  -

هواشناسی فرودگاهی

داده های هواشناسی جهانی-
داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-

سامانه اطالعات و پردازش استاني

زیرسیستم ذخیره 
و آرشیو

زیرسیستم 
پیش بینی و 
هشدار 
هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت 
هواشناسی

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های هواشناسی -
مستقر بر شناورها

داده های هواشناسی جهانی-

ایستگاه های 
هواشناسی بندری

ایستگاه های 
هواشناسی مستقر 
بر شناورها

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های -
هواشناسی مستقر بر شناورها

اطالعات هواشناسی فرودگاهی- اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-

سازمان راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای

گزارشهای هواشناسی جادهای-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

استانی
هشدارهای هواشناسی استانی-

هواگو) 134(سامانه تلفن گویاي 

)20143(سامانه پيامک

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

فرودگاه

اطالعات هواشناسی فرودگاهی-

بندر کشتی

اطالعات هواشناسی دریایی و بندری- اطالعات هواشناسی فرودگاهی-اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی کشوری -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 يميداده اقل یگاهپا یریتسامانه مد -7-2-2-2

 يميداده اقل یگاهپا یریتمد سامانه

شرح 

 سامانه

با  کیفیت و محاسبات آماری منطبقانجام عملیات کنترل ها و اطالعات مربوط به این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت
 شرفتهپی امكانات و ابزار تامین، امن و متمرکز یكپارچه، صورت به ایران بانیدیده تاریخی هایداده نگهداری، WMOاستانداردهای 

های ادهد برای مدیریت WMO هایدستورالعمل با مطابق اقلیمی هایبولتن پخش و تولید، اقلیمی هایروند بررسی و مطالعه برای
 گیرد.مورد استفاده قرار می اقلیمی

را فراهم  real-timeامكان تغذیه دادههای  «اطالعات و پردازش مرکزیسامانه »از طریق ارتباط مستقیم با پایگاه داده این سامانه 
ایگاه این سیستم از یك پروز داشته باشد به صورت به ها راقابلیت پردازش و تحلیل داده شود این سامانهکه باعث می نموده است
پایگـاه داده  ،پذیریمنظور افزایش دسترس و به شدهتغذیه ( LDBبلندمدت ) کـه از پایگـاه داده شناسی تشكیل شـدهداده اقلیم
با  که های مهاجرت داده استولژما این سیستم مجهز بههمچنین  طراحی شده است. standby/Hotصورت  سیستم به ایـن

ه پایگاه ب شدهای مختلف نگهداری میموجود سازمان هواشناسی که تا کنون بر روی رسانهی بانهای دیدهکلیه داده اآنهاستفاده از 
 های اقلیمی در سه سطح براساس استانداردهای سازمانکنترل کیفی کلیه شاخصعالوه بر این موارد  د.نیابداده متمرکز انتقال می
 شود:م میانجا در این سامانه جهانی هواشناسی

 پارامترها در هر پیام منطقی حدود 

 پیام هر مختلف پارامترهای درونی و ذاتی منطقی رابطه 

 ایمنطقه همخوانی/  زمانی همخوانی 

. این یردگشوند انجام میبرخط وارد سیستم می صورت هایی که از طریق مهاجرت داده یا بهصورت مشابه برای داده این فرایند به
ای کاربران بانی ایران را برهای دیدهشناسی برپایه دادهاقلیم از محصوالت انواع مختلفیابلیت طراحی و تولید ق همچنین سیستم
اقلیمی و سالنامه بخشی از محصوالت هستند. در نهایت این سامانه  هایها، گزارشات آماری، شناسنامهلتنوب انواع :نمایدفراهم می

ه کاربران سازمان هواشناسی را ب یهااساس سیاست برداری با تعیین حقوق دسترسی بربهره امكانبا بكارگیری یك واسط تحت وب 
 دهد.بیرونی می

 هايفعاليت

مرتبط با 

 سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P12.5 اقلیم شناسی 

 
 

گروه 

هاي داده

خروجي 

 سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P12.5D1 قلیمیی تحلیلی اهابولتن 

 
 

گروه 

هاي داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 ارتباطات و اطالعاتسامانه  های هواشناسی جهانیداده

 اطالعات و پردازش مرکزیسامانه  های هواشناسی کشوریداده

 های سازمان هواشناسیسایر رسانه های تاریخیداده

 سامانه اطالعات و پردازش مرکزی اقلیمی گزارشات آماری

 سامانه اطالعات و پردازش مرکزی یمیهای اقلشناسنامه

۷۰۹
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 يميداده اقل یگاهپا یریتمد سامانه

نمودار 

سطح صفر 

 سامانه

 

سامانه مدیریت پایگاه داده اقليمي

سامانه اطالعات و پردازش مركزي

زیرسیستم مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات

زیرسیستم ذخیره و آرشیو
زیرسیستم پیش بینی و 
هشدار هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت هواشناسی

سامانه ارتباطات و اطالعات 
سامانه یکپارچه هواشناسي 

فرودگاهي
سامانه هواشناسي دریایي

سامانه پورتال سازمان هواشناسي 
كشور

افزار موبایل هواشناسي سامانه نرمسامانه هوانما

هاي توسعه هواشناسي  سامانه
)تهک(كاربردي 

GTS

های هواشناسی جهانی داده-

های هواشناسی جهانی داده-
های دیده بانی استان ها داده-
داده های هواشناسی جو باال-

اطالعات هواشناسی کشوری -
داده های رادار-
بولتن های تحلیلی اقلیمی-داده های ماهواره-

داده های هواشناسی کشوری-
گزارشات آماری اقلیمی-
شناسنامه های اقلیمی -

داده های هواشناسی جهانی-

سایر رسانه های 
سازمان هواشناسی 

کشور

داده های تاریخی-
داده های هواشناسی استانها -
داده های هواشناسی جو باال-

داده های هواشناسی استان ها -
اطالعات هواشناسی کشوری -

داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-
داده های ایستگاه های هواشناسی بندری-
داده های ایستگاه های هواشناسی مستقر بر شناورها-

رادار

ماهواره

داده های رادار-

داده های ماهواره-

ایستگاه های 
هواشناسی

داده های ایستگاه های هواشناسی-

ایستگاه های 
هواشناسی 
فرودگاهی

داده های ایستگاه های  -

هواشناسی فرودگاهی

داده های هواشناسی جهانی-
داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-

سامانه اطالعات و پردازش استاني

زیرسیستم ذخیره 
و آرشیو

زیرسیستم 
پیش بینی و 
هشدار 
هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت 
هواشناسی

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های هواشناسی -
مستقر بر شناورها

داده های هواشناسی جهانی-

ایستگاه های 
هواشناسی بندری

ایستگاه های 
هواشناسی مستقر 
بر شناورها

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های -
هواشناسی مستقر بر شناورها

اطالعات هواشناسی فرودگاهی- اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-

سازمان راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای

گزارشهای هواشناسی جادهای-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

استانی
هشدارهای هواشناسی استانی-

هواگو) 134(سامانه تلفن گویاي 

)20143(سامانه پيامک

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

فرودگاه

اطالعات هواشناسی فرودگاهی-

بندر کشتی

اطالعات هواشناسی دریایی و بندری- اطالعات هواشناسی فرودگاهی-اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی کشوری -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 سامانه ارتباطات و اطالعات -7-2-2-3

 ارتباطات و اطالعات  سامانه

 شرح سامانه

سازی و انتقال اطالعات بین مراکز دریافت، بولتن ها و اطالعات مربوط بهرایندها، فعالیتاین سامانه به منظور مدیریت ف
و  یرا جمع آور یاطالعات جو ییچدستگاه سورود. در این سامانه بانی استانی و سازمان مرکزی هواشناسی بكار میدیده
کشور مخابره  یبه سازمان هواشناس DiaL UPط خ یاو  Point to Point و vsat ،VPNخطوط  یقنموده و از طر یسازبولتن
یر بینی و تصاوهای پیشنقشه ،اطالعات دیده بانی شده در سراسر کشور و جهانهمچنین از طریق این سامانه  .یدنما یم

 وضعیت جوی کلیه فرودگاههای ایران و جهان جهت تامین امنیت ،بینی از سراسر کشورهای جهانهای پیشبولتن ای،ماهواره
 شود.بانی استانی و سایر مراکز هواشناسی دریافت میو ... توسط مراکز دیدهپرواز هواپیماها 

هاي فعاليت

مرتبط با 

 سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P12.6 مدیریت تبادل داده های هواشناسی 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P12.6D1 هواشناسی جهانی هایداده 

P12.6D2 هابانی استانهای دیدهداده 

P12.6D3 های هواشناسی جو باالداده 

P12.6D4 های هواشناسی فرودگاهیهای ایستگاهداده 

P12.6D5 های هواشناسی بندریهای ایستگاهداده 

P12.6D6 هاهای هواشناسی مستقر بر بویههای ایستگاهداده 

P12.6D7 اشناسی دریایی و بندریاطالعات هو 

P12.6D8 اطالعات هواشناسی فرودگاهی 
 

 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 GTS های هواشناسی جهانیداده

 سامانه اطالعات و پردازش استانی ها بانی استانهای دیدهداده

 سامانه اطالعات و پردازش استانی شناسی جو باالهای هواداده

 های هواشناسی بندریایستگاه های هواشناسی بندریهای ایستگاهداده

 هاهای هواشناسی مستقر بر بویهایستگاه هابویههای هواشناسی مستقر بر های ایستگاهداده

 سامانه هواشناسی دریایی اطالعات هواشناسی دریایی و بندری

 های هواشناسی فرودگاهیایستگاه های هواشناسی فرودگاهیهای ایستگاهداده

 یفرودگاه یهواشناس یكپارچهسامانه  اطالعات هواشناسی فرودگاهی

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 ارتباطات و اطالعات  سامانه

سامانه مدیریت پایگاه داده اقليمي

سامانه اطالعات و پردازش مركزي

زیرسیستم مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات

زیرسیستم ذخیره و آرشیو
زیرسیستم پیش بینی و 
هشدار هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت هواشناسی

سامانه ارتباطات و اطالعات 
سامانه یکپارچه هواشناسي 

فرودگاهي
سامانه هواشناسي دریایي

سامانه پورتال سازمان هواشناسي 
كشور

افزار موبایل هواشناسي سامانه نرمسامانه هوانما

هاي توسعه هواشناسي  سامانه
)تهک(كاربردي 

GTS

های هواشناسی جهانی داده-

های هواشناسی جهانی داده-
های دیده بانی استان ها داده-
داده های هواشناسی جو باال-

اطالعات هواشناسی کشوری -
داده های رادار-
بولتن های تحلیلی اقلیمی-داده های ماهواره-

داده های هواشناسی کشوری-
گزارشات آماری اقلیمی-
شناسنامه های اقلیمی -

داده های هواشناسی جهانی-

سایر رسانه های 
سازمان هواشناسی 

کشور

داده های تاریخی-
داده های هواشناسی استانها -
داده های هواشناسی جو باال-

داده های هواشناسی استان ها -
اطالعات هواشناسی کشوری -

داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-
داده های ایستگاه های هواشناسی بندری-
داده های ایستگاه های هواشناسی مستقر بر شناورها-

رادار

ماهواره

داده های رادار-

داده های ماهواره-

ایستگاه های 
هواشناسی

داده های ایستگاه های هواشناسی-

ایستگاه های 
هواشناسی 
فرودگاهی

داده های ایستگاه های  -

هواشناسی فرودگاهی

داده های هواشناسی جهانی-
داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-

سامانه اطالعات و پردازش استاني

زیرسیستم ذخیره 
و آرشیو

زیرسیستم 
پیش بینی و 
هشدار 
هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت 
هواشناسی

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های هواشناسی -
مستقر بر شناورها

داده های هواشناسی جهانی-

ایستگاه های 
هواشناسی بندری

ایستگاه های 
هواشناسی مستقر 
بر شناورها

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های -
هواشناسی مستقر بر شناورها

اطالعات هواشناسی فرودگاهی- اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-

سازمان راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای

گزارشهای هواشناسی جادهای-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

استانی
هشدارهای هواشناسی استانی-
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اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

فرودگاه

اطالعات هواشناسی فرودگاهی-

بندر کشتی

اطالعات هواشناسی دریایی و بندری- اطالعات هواشناسی فرودگاهی-اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی کشوری -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 يسامانه اطالعات و پردازش استان -7-2-2-4

 اطالعات و پردازش استاني سامانه

 امانهشرح س

شود. شایان ذکر است که این ها بكار گرفته میاین سامانه مشابه سامانه اطالعات و پردازش مرکزی بوده، که در مقیاس استان
 هایهای اطالعاتی سبك در مقیاس استانی و در افقتر بوده و تنها پردازشسامانه به نسبت سامانه مرکزی کوچكتر و سبك

 های ذیل است:گیرد. این سامانه دارای زیرسیستمرت میها صومدت در آنزمانی کوتاه

آوری، جمع ها و اطالعات مربوط بهاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت باني استاني:زیرسيستم دیده

یله ر واقع به وسگیرد. دها مورد استفاده قرار میهای هواشناسی در مراکز استانسنجی اولیه، استانداردسازی و ارسال دادهصحت
های استان شامل سینوپتیك، سینوپتیك تكمیلی، سینوپتیك منطقه کوهستانی، های هواشناسی از ایستگاهاین سامانه داده

 سنجی و کلیماتولوژی به شكلای، ساحلی و دریایی، تحقیقات کشاورزی، سطوح باالیی جو، بارانخودکار، فرودگاهی، جاده
شده، جهت کسب اطمینان از صحت آنها مورد پردازش اولیه قرار گرفته، و در نهایت پس از اتوماتیك و دستی جمع آوری 

 کند.نفعان در سرتاسر کشور ارسال میارتباطات و اطالعات به دیگر ذیاستانداردسازی این اطالعات آنها را از طریق سامانه 

و همچنین با  استانیی به پایگاه داده از طریق دسترساین زیرسیستم  :و هشدار هواشناسي بينيزیرسيستم پيش

به هنگام ش، به صورت بهراو صدور هشدارهای الزم  هابینیانجام پیش امكانافزاری قدرتمند گیری از یك مجموعه سختبهره
  نماید.فراهم می ای،هنگام و دورهبه

ی بكار طالعات دریافتی در سطح استانسازی و آرشیو کردن ااین زیرسیستم به منظور ذخیره آرشيو: ذخيره و زیرسيستم

 رود.می

هاي فعاليت

مرتبط با 

 سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P12.7 )پردازش اطالعات )در سطح استان 

 
 

هاي گروه داده

خروجي 

 سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P12.7D1 های هواشناسی استانیداده 

P12.7D2 باالهای هواشناسی جو داده 

P12.7D3 بینی هواشناسی استانیگزارش های پیش 

P12.7D4 هشدارهای هواشناسی استانی 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 های هواشناسیایستگاه های هواشناسیهای ایستگاهداده

 سامانه ارتباطات و اطالعات هاتانهای هواشناسی دیگر اسداده

 سامانه ارتباطات و اطالعات اطالعات هواشناسی کشوری

 سامانه هواشناسی دریایی های هواشناسی بندریهای ایستگاهداده

 سامانه هواشناسی دریایی های هواشناسی مستقر بر شناورهاهای ایستگاهداده

 یفرودگاه یهواشناس یكپارچهسامانه  یهای هواشناسی فرودگاههای ایستگاهداده

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 اطالعات و پردازش استاني سامانه

سامانه مدیریت پایگاه داده اقليمي

سامانه اطالعات و پردازش مركزي

زیرسیستم مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات

زیرسیستم ذخیره و آرشیو
زیرسیستم پیش بینی و 
هشدار هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت هواشناسی

سامانه ارتباطات و اطالعات 
سامانه یکپارچه هواشناسي 

فرودگاهي
سامانه هواشناسي دریایي

سامانه پورتال سازمان هواشناسي 
كشور

افزار موبایل هواشناسي سامانه نرمسامانه هوانما

هاي توسعه هواشناسي  سامانه
)تهک(كاربردي 

GTS

های هواشناسی جهانی داده-

های هواشناسی جهانی داده-
های دیده بانی استان ها داده-
داده های هواشناسی جو باال-

اطالعات هواشناسی کشوری -
داده های رادار-
بولتن های تحلیلی اقلیمی-داده های ماهواره-

داده های هواشناسی کشوری-
گزارشات آماری اقلیمی-
شناسنامه های اقلیمی -

داده های هواشناسی جهانی-

سایر رسانه های 
سازمان هواشناسی 

کشور

داده های تاریخی-
داده های هواشناسی استانها -
داده های هواشناسی جو باال-

داده های هواشناسی استان ها -
اطالعات هواشناسی کشوری -

داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-
داده های ایستگاه های هواشناسی بندری-
داده های ایستگاه های هواشناسی مستقر بر شناورها-

رادار

ماهواره

داده های رادار-

داده های ماهواره-

ایستگاه های 
هواشناسی

داده های ایستگاه های هواشناسی-

ایستگاه های 
هواشناسی 
فرودگاهی

داده های ایستگاه های  -

هواشناسی فرودگاهی

داده های هواشناسی جهانی-
داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-

سامانه اطالعات و پردازش استاني

زیرسیستم ذخیره و 
آرشیو

زیرسیستم 
پیش بینی و هشدار 
هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت 
هواشناسی

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های هواشناسی -
مستقر بر شناورها

داده های هواشناسی جهانی-

ایستگاه های 
هواشناسی بندری

ایستگاه های 
هواشناسی مستقر 
بر شناورها

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های -
هواشناسی مستقر بر شناورها

اطالعات هواشناسی فرودگاهی- اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-

سازمان راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای

گزارشهای هواشناسی جادهای-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

استانی
هشدارهای هواشناسی استانی-

هواگو) 134(سامانه تلفن گویاي 

)20143(سامانه پيامک

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

فرودگاه

اطالعات هواشناسی فرودگاهی-

بندر کشتی

اطالعات هواشناسی دریایی و بندری- اطالعات هواشناسی فرودگاهی-اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی کشوری -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 يفرودگاه يهواشناس یکپارچهسامانه  -7-2-2-5

 یکپارچه هواشناسي فرودگاهي سامانه

 شرح سامانه

های هواشناسی در محدوده آوری و ثبت دادهجمع ها و اطالعات مربوط بهاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت
ه ها و در نهایت ارسال این اطالعات بهای مورد نیاز برای تامین امنیت پروازها و فرودگاهبینیها، انجام و انتشار پیشفرودگاه
، سامانه اطالعات و پردازش مرکزی GTSنفعان شامل: دیگر فرودگاههای داخلی، برج مراقبت، سامانه بین المللی دیگر ذی
 گیرد.. مورد استفاده قرار میو ..

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P12.8 هواشناسی هوانوردی 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P12.8D1 اطالعات هواشناسی فرودگاهی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه يورود عنوان گروه داده
 های هواشناسی فرودگاهیایستگاه های هواشناسی فرودگاهیهای ایستگاهداده

 سامانه ارتباطات و اطالعات های هواشناسی جهانیداده

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

سامانه مدیریت پایگاه داده اقليمي

سامانه اطالعات و پردازش مركزي

زیرسیستم مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات

زیرسیستم ذخیره و آرشیو
زیرسیستم پیش بینی و 
هشدار هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت هواشناسی

سامانه ارتباطات و اطالعات 
سامانه یکپارچه هواشناسي 

فرودگاهي
سامانه هواشناسي دریایي

سامانه پورتال سازمان هواشناسي 
كشور

افزار موبایل هواشناسي سامانه نرمسامانه هوانما

هاي توسعه هواشناسي  سامانه
)تهک(كاربردي 

GTS

های هواشناسی جهانی داده-

های هواشناسی جهانی داده-
های دیده بانی استان ها داده-
داده های هواشناسی جو باال-

اطالعات هواشناسی کشوری -
داده های رادار-
بولتن های تحلیلی اقلیمی-داده های ماهواره-

داده های هواشناسی کشوری-
گزارشات آماری اقلیمی-
شناسنامه های اقلیمی -

داده های هواشناسی جهانی-

سایر رسانه های 
سازمان هواشناسی 

کشور

داده های تاریخی-
داده های هواشناسی استانها -
داده های هواشناسی جو باال-

داده های هواشناسی استان ها -
اطالعات هواشناسی کشوری -

داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-
داده های ایستگاه های هواشناسی بندری-
داده های ایستگاه های هواشناسی مستقر بر شناورها-

رادار

ماهواره

داده های رادار-

داده های ماهواره-

ایستگاه های 
هواشناسی

داده های ایستگاه های هواشناسی-

ایستگاه های 
هواشناسی 
فرودگاهی

داده های ایستگاه های  -

هواشناسی فرودگاهی

داده های هواشناسی جهانی-
داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-

سامانه اطالعات و پردازش استاني

زیرسیستم ذخیره 
و آرشیو

زیرسیستم 
پیش بینی و 
هشدار 
هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت 
هواشناسی

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های هواشناسی -
مستقر بر شناورها

داده های هواشناسی جهانی-

ایستگاه های 
هواشناسی بندری

ایستگاه های 
هواشناسی مستقر 
بر شناورها

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های -
هواشناسی مستقر بر شناورها

اطالعات هواشناسی فرودگاهی- اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-

سازمان راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای

گزارشهای هواشناسی جادهای-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

استانی
هشدارهای هواشناسی استانی-

هواگو) 134(سامانه تلفن گویاي 

)20143(سامانه پيامک

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

فرودگاه

اطالعات هواشناسی فرودگاهی-

بندر کشتی

اطالعات هواشناسی دریایی و بندری- اطالعات هواشناسی فرودگاهی-اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی کشوری -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 یایيدر يسامانه هواشناس -7-2-2-6

 دریایيي هواشناس سامانه

 شرح سامانه

های هواشناسی در محدوده بنادر آوری و ثبت دادهجمع ها و اطالعات مربوط بهاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت
های مورد نیاز برای تامین امنیت شناورها و بنادر، و در نهایت ارسال این اطالعات بینیهای کشوری، انجام و انتشار پیشو آب
، سامانه اطالعات و پردازش مرکزی و ... مورد GTSنفعان شامل: دیگر بنادر داخلی، شناورها، سامانه بین المللی دیگر ذیبه 

 گیرد.استفاده قرار می

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P12.9 یاییدر یهواشناس 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 ان گروه دادهعنو کد گروه داده

P12.9D1 اطالعات هواشناسی دریایی و بندری 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 های هواشناسی بندریایستگاه های هواشناسی بندریهای ایستگاهداده

 هاهای هواشناسی مستقر بر بویهایستگاه هاههای هواشناسی مستقر بر بویهای ایستگاهداده

 سامانه ارتباطات و اطالعات های هواشناسی جهانیداده

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

سامانه مدیریت پایگاه داده اقليمي

سامانه اطالعات و پردازش مركزي

زیرسیستم مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات

زیرسیستم ذخیره و آرشیو
زیرسیستم پیش بینی و 
هشدار هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت هواشناسی

سامانه ارتباطات و اطالعات 
سامانه یکپارچه هواشناسي 

فرودگاهي
سامانه هواشناسي دریایي

سامانه پورتال سازمان هواشناسي 
كشور

افزار موبایل هواشناسي سامانه نرمسامانه هوانما

هاي توسعه هواشناسي  سامانه
)تهک(كاربردي 

GTS

های هواشناسی جهانی داده-

های هواشناسی جهانی داده-
های دیده بانی استان ها داده-
داده های هواشناسی جو باال-

اطالعات هواشناسی کشوری -
داده های رادار-
بولتن های تحلیلی اقلیمی-داده های ماهواره-

داده های هواشناسی کشوری-
گزارشات آماری اقلیمی-
شناسنامه های اقلیمی -

داده های هواشناسی جهانی-

سایر رسانه های 
سازمان هواشناسی 

کشور

داده های تاریخی-
داده های هواشناسی استانها -
داده های هواشناسی جو باال-

داده های هواشناسی استان ها -
اطالعات هواشناسی کشوری -

داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-
داده های ایستگاه های هواشناسی بندری-
داده های ایستگاه های هواشناسی مستقر بر شناورها-

رادار

ماهواره

داده های رادار-

داده های ماهواره-

ایستگاه های 
هواشناسی

داده های ایستگاه های هواشناسی-

ایستگاه های 
هواشناسی 
فرودگاهی

داده های ایستگاه های  -

هواشناسی فرودگاهی

داده های هواشناسی جهانی-
داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-

سامانه اطالعات و پردازش استاني

زیرسیستم ذخیره 
و آرشیو

زیرسیستم 
پیش بینی و 
هشدار 
هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت 
هواشناسی

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های هواشناسی -
مستقر بر شناورها

داده های هواشناسی جهانی-

ایستگاه های 
هواشناسی بندری

ایستگاه های 
هواشناسی مستقر 
بر شناورها

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های -
هواشناسی مستقر بر شناورها

اطالعات هواشناسی فرودگاهی- اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-

سازمان راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای

گزارشهای هواشناسی جادهای-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

استانی
هشدارهای هواشناسی استانی-

هواگو) 134(سامانه تلفن گویاي 

)20143(سامانه پيامک

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

فرودگاه

اطالعات هواشناسی فرودگاهی-

بندر کشتی

اطالعات هواشناسی دریایی و بندری- اطالعات هواشناسی فرودگاهی-اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی کشوری -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 سامانه پورتال سازمان هواشناسي كشور -7-2-2-7

 پورتال سازمان هواشناسي كشور سامانه

 شرح سامانه
اطالعات وضع هوای فعلی کشور، وضع هوای نمایش  ها و اطالعات مربوط بهیریت فرایندها، فعالیتاین سامانه به منظور مد

مورد استفاده قرار های هواشناسی، هشدارهای سازمان هواشناسی و ... بینیهای کشور، وضع هوای مناطق جهان، پیشراه
 گیرد.می

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P12.10  (پورتال سازمان هواشناسی کشورانتشار اطالعات )از طریق 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P12.10D1 )اطالعات هواشناسی )ارائه شده از طریق پورتال سازمان هواشناسی 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا ازمان/ سسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز کشوری هواشناسی هایداده

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز جهانی هواشناسی هایداده

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز هواشناسی بینی پیش های گزارش

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز هواشناسی هشدارهای

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز هواشناسی التمحصو

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 پورتال سازمان هواشناسي كشور سامانه

سامانه مدیریت پایگاه داده اقليمي

يسامانه اطالعات و پردازش مركز

زیرسیستم مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات

زیرسیستم ذخیره و آرشیو
زیرسیستم پیش بینی و 
هشدار هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت هواشناسی

سامانه ارتباطات و اطالعات 
سامانه یکپارچه هواشناسي 

فرودگاهي
سامانه هواشناسي دریایي

سامانه پورتال سازمان هواشناسي 
كشور

افزار موبایل هواشناسي سامانه نرمسامانه هوانما

هاي توسعه هواشناسي  سامانه
)تهک(كاربردي 

GTS

های هواشناسی جهانی داده-

های هواشناسی جهانی داده-
های دیده بانی استان ها داده-
داده های هواشناسی جو باال-

اطالعات هواشناسی کشوری -
داده های رادار-
بولتن های تحلیلی اقلیمی-داده های ماهواره-

داده های هواشناسی کشوری-
گزارشات آماری اقلیمی-
شناسنامه های اقلیمی -

داده های هواشناسی جهانی-

سایر رسانه های 
سازمان هواشناسی 

کشور

داده های تاریخی-
داده های هواشناسی استانها -
داده های هواشناسی جو باال-

داده های هواشناسی استان ها -
اطالعات هواشناسی کشوری -

داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-
داده های ایستگاه های هواشناسی بندری-
داده های ایستگاه های هواشناسی مستقر بر شناورها-

رادار

ماهواره

داده های رادار-

داده های ماهواره-

ایستگاه های 
هواشناسی

داده های ایستگاه های هواشناسی-

ایستگاه های 
هواشناسی 
فرودگاهی

داده های ایستگاه های  -

هواشناسی فرودگاهی

داده های هواشناسی جهانی-
داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-

سامانه اطالعات و پردازش استاني

زیرسیستم ذخیره 
و آرشیو

زیرسیستم 
پیش بینی و 
هشدار 
هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت 
هواشناسی

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های هواشناسی -
مستقر بر شناورها

داده های هواشناسی جهانی-

ایستگاه های 
هواشناسی بندری

ایستگاه های 
هواشناسی مستقر 
بر شناورها

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های -
هواشناسی مستقر بر شناورها

اطالعات هواشناسی فرودگاهی- اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-

سازمان راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای

گزارشهای هواشناسی جادهای-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

استانی
هشدارهای هواشناسی استانی-

هواگو) 134(سامانه تلفن گویاي 

)20143(سامانه پيامک

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

فرودگاه

اطالعات هواشناسی فرودگاهی-

بندر کشتی

اطالعات هواشناسی دریایی و بندری- اطالعات هواشناسی فرودگاهی-اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی کشوری -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 (21143) سامانه پيامک -7-2-2-8

 (21143پيامک) سامانه

 شرح سامانه

ن منظور پذیر است. بدیامكان این سامانه یقکشور از طر یشهرها یهسه روزه کل بینییشو پ ییآب و هوا یتوضع ینارائه آخر
شماره تلفن شهر مورد نظر به  یشفردا، الزم است پ یهوا بینییششهرها و پ ییآب و هوا یتجهت اطالع از آخرین وضع

تلفن همراه به اطالع  یقاطالعات مورد نظر از طر یهدر فاصله چند ثان تا شدهارسال  1.290تلفن  مارهتلفن همراه به ش یلهوس
 بینییشپ یافتدر ی، برا12فردا کد  یهوا بینییششهر تهران و پ ییآب و هوا یتوضع ینآخر یافتدر ی. برامتقاضیان برسد

مثال تهران  انبه عنو یندهساعت آ 71 یهوا بینییشپ یافتدر یو برا 1208به عنوان مثال تهران کد  یندهساعت آ 08 یهوا
 ارسال شود.1.290به شماره تلفن  یستی، با1271کد 

هاي فعاليت

 نهامامرتبط با س

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P12.10  ((1.209سامانه پیامك)انتشار اطالعات )از طریق 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P12.10D1 )اطالعات هواشناسی )ارائه شده از طریق پیامك 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانانهسام ورودي عنوان گروه داده
 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز کشوری هواشناسی هایداده

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز هواشناسی بینی پیش های گزارش

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز هواشناسی هشدارهای

 مرکزیسامانه اطالعات و پردازش  استانی هواشناسی هایداده

 مرکزیسامانه اطالعات و پردازش  استانی استانی هواشناسی بینی پیش های گزارش

 مرکزیسامانه اطالعات و پردازش  استانی هواشناسی هشدارهای

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

۷۱۹
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 (21143پيامک) سامانه

سامانه مدیریت پایگاه داده اقليمي

سامانه اطالعات و پردازش مركزي

زیرسیستم مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات

زیرسیستم ذخیره و آرشیو
زیرسیستم پیش بینی و 
هشدار هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت هواشناسی

سامانه ارتباطات و اطالعات 
سامانه یکپارچه هواشناسي 

فرودگاهي
سامانه هواشناسي دریایي

سامانه پورتال سازمان هواشناسي 
كشور

افزار موبایل هواشناسي سامانه نرمسامانه هوانما

هاي توسعه هواشناسي  سامانه
)تهک(كاربردي 

GTS

های هواشناسی جهانی داده-

های هواشناسی جهانی داده-
های دیده بانی استان ها داده-
داده های هواشناسی جو باال-

اطالعات هواشناسی کشوری -
داده های رادار-
بولتن های تحلیلی اقلیمی-داده های ماهواره-

داده های هواشناسی کشوری-
گزارشات آماری اقلیمی-
شناسنامه های اقلیمی -

داده های هواشناسی جهانی-

سایر رسانه های 
سازمان هواشناسی 

کشور

داده های تاریخی-
داده های هواشناسی استانها -
داده های هواشناسی جو باال-

داده های هواشناسی استان ها -
اطالعات هواشناسی کشوری -

داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-
داده های ایستگاه های هواشناسی بندری-
داده های ایستگاه های هواشناسی مستقر بر شناورها-

رادار

ماهواره

داده های رادار-

داده های ماهواره-

ایستگاه های 
هواشناسی

داده های ایستگاه های هواشناسی-

ایستگاه های 
هواشناسی 
فرودگاهی

داده های ایستگاه های  -

هواشناسی فرودگاهی

داده های هواشناسی جهانی-
داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-

سامانه اطالعات و پردازش استاني

زیرسیستم ذخیره 
و آرشیو

زیرسیستم 
پیش بینی و 
هشدار 
هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت 
هواشناسی

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های هواشناسی -
مستقر بر شناورها

داده های هواشناسی جهانی-

ایستگاه های 
هواشناسی بندری

ایستگاه های 
هواشناسی مستقر 
بر شناورها

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های -
هواشناسی مستقر بر شناورها

اطالعات هواشناسی فرودگاهی- اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-

سازمان راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای

گزارشهای هواشناسی جادهای-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

استانی
هشدارهای هواشناسی استانی-

هواگو) 134(سامانه تلفن گویاي 

)20143(سامانه پيامک

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

فرودگاه

اطالعات هواشناسی فرودگاهی-

بندر کشتی

اطالعات هواشناسی دریایی و بندری- اطالعات هواشناسی فرودگاهی-اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی کشوری -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 ( هواگو134سامانه تلفن گویاي ) -7-2-2-9

 ( هواگو134تلفن گویاي )سامانه 

 امانهشرح س

 یکه در تمام مدت شبانه روز پاسخگوئ باشدیده خط م یشده و در تهران دارا یها راه اندازدر اغلب مراکز استان یستمس ینا
 یندهساعت آ 10 بینییشفرض پ یشبطور پ290که به مح  تماس با  یبترت ین. به ادهدیرا انجام م یرندگانبه تماس گ

هم اعالم  یامهم ضبط شده باشد بالفاصله آن پ یعموم یامکه پ یساند و در صورتریم هیرندهمان مرکز را به اطالع تماس گ
وجود دارد را به مخاطب  یستمکه در س یگریمطالب د یافتدر یالزم را برا یو پس از آن به طور خودکار راهنمائ گرددیم

 .کندیاعالم م

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P12.10 ( ( هواگو290سامانه تلفن گویای )انتشار اطالعات) 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P12.10D1 )اطالعات هواشناسی )منتشر شده از طریق هواگو 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 هكننده گروه داد یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز کشوری هواشناسی هایداده

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز هواشناسی بینی پیش های گزارش

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز هواشناسی هشدارهای

 استانیسامانه اطالعات و پردازش  استانی هواشناسی هایداده

 استانیسامانه اطالعات و پردازش  استانی استانی هواشناسی بینی پیش های گزارش

 استانیسامانه اطالعات و پردازش  استانی هواشناسی هشدارهای

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 ( هواگو134تلفن گویاي )سامانه 

سامانه مدیریت پایگاه داده اقليمي

سامانه اطالعات و پردازش مركزي

زیرسیستم مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات

زیرسیستم ذخیره و آرشیو
زیرسیستم پیش بینی و 
هشدار هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت هواشناسی

سامانه ارتباطات و اطالعات 
سامانه یکپارچه هواشناسي 

فرودگاهي
سامانه هواشناسي دریایي

سامانه پورتال سازمان هواشناسي 
كشور

افزار موبایل هواشناسي سامانه نرمسامانه هوانما

هاي توسعه هواشناسي  سامانه
)تهک(كاربردي 

GTS

های هواشناسی جهانی داده-

های هواشناسی جهانی داده-
های دیده بانی استان ها داده-
داده های هواشناسی جو باال-

اطالعات هواشناسی کشوری -
داده های رادار-
بولتن های تحلیلی اقلیمی-داده های ماهواره-

داده های هواشناسی کشوری-
گزارشات آماری اقلیمی-
شناسنامه های اقلیمی -

داده های هواشناسی جهانی-

سایر رسانه های 
سازمان هواشناسی 

کشور

داده های تاریخی-
داده های هواشناسی استانها -
داده های هواشناسی جو باال-

داده های هواشناسی استان ها -
اطالعات هواشناسی کشوری -

داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-
داده های ایستگاه های هواشناسی بندری-
داده های ایستگاه های هواشناسی مستقر بر شناورها-

رادار

ماهواره

داده های رادار-

داده های ماهواره-

ایستگاه های 
هواشناسی

داده های ایستگاه های هواشناسی-

ایستگاه های 
هواشناسی 
فرودگاهی

داده های ایستگاه های  -

هواشناسی فرودگاهی

داده های هواشناسی جهانی-
داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-

سامانه اطالعات و پردازش استاني

زیرسیستم ذخیره 
و آرشیو

زیرسیستم 
پیش بینی و 
هشدار 
هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت 
هواشناسی

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های هواشناسی -
مستقر بر شناورها

داده های هواشناسی جهانی-

ایستگاه های 
هواشناسی بندری

ایستگاه های 
هواشناسی مستقر 
بر شناورها

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های -
هواشناسی مستقر بر شناورها

اطالعات هواشناسی فرودگاهی- اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-

سازمان راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای

گزارشهای هواشناسی جادهای-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

استانی
هشدارهای هواشناسی استانی-

هواگو) 134(سامانه تلفن گویاي 

)20143(سامانه پيامک

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

فرودگاه

اطالعات هواشناسی فرودگاهی-

بندر کشتی

اطالعات هواشناسی دریایی و بندری- اطالعات هواشناسی فرودگاهی-اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی کشوری -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 سامانه هوانما -7-2-2-11

 هوانماسامانه 

 شرح سامانه
 یكیرافگ یوهشده به ش یاندازراه یشهر ینب هایینالاه آهن و ترمر ی،اعم از فرودگاه یمسافربر هایینالرسانه که در ترم ینا

 .سازدیو مقصد آگاه م یرمبداء، مس یشهرها یوضع هوا بینییشحاضر و پ یهوا یترا از وضع ینمسافر

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P12.10 )انتشار اطالعات )از طریق سامانه هوانما 

 
 

هاي وه دادهگر

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P12.10D1 )اطالعات هواشناسی )منتشر شده از طریق هواگو 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز کشوری های هواشناسیداده

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز هواشناسی بینی پیش های گزارش

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

سامانه مدیریت پایگاه داده اقليمي

سامانه اطالعات و پردازش مركزي

زیرسیستم مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات

زیرسیستم ذخیره و آرشیو
زیرسیستم پیش بینی و 
هشدار هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت هواشناسی

سامانه ارتباطات و اطالعات 
سامانه یکپارچه هواشناسي 

فرودگاهي
سامانه هواشناسي دریایي

سامانه پورتال سازمان هواشناسي 
كشور

افزار موبایل هواشناسي سامانه نرمسامانه هوانما

هاي توسعه هواشناسي  سامانه
)تهک(كاربردي 

GTS

های هواشناسی جهانی داده-

های هواشناسی جهانی داده-
های دیده بانی استان ها داده-
داده های هواشناسی جو باال-

اطالعات هواشناسی کشوری -
داده های رادار-
بولتن های تحلیلی اقلیمی-داده های ماهواره-

داده های هواشناسی کشوری-
گزارشات آماری اقلیمی-
شناسنامه های اقلیمی -

داده های هواشناسی جهانی-

سایر رسانه های 
سازمان هواشناسی 

کشور

داده های تاریخی-
داده های هواشناسی استانها -
داده های هواشناسی جو باال-

داده های هواشناسی استان ها -
اطالعات هواشناسی کشوری -

داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-
داده های ایستگاه های هواشناسی بندری-
داده های ایستگاه های هواشناسی مستقر بر شناورها-

رادار

ماهواره

داده های رادار-

داده های ماهواره-

ایستگاه های 
هواشناسی

داده های ایستگاه های هواشناسی-

ایستگاه های 
هواشناسی 
فرودگاهی

داده های ایستگاه های  -

هواشناسی فرودگاهی

داده های هواشناسی جهانی-
داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-

سامانه اطالعات و پردازش استاني

زیرسیستم ذخیره 
و آرشیو

زیرسیستم 
پیش بینی و 
هشدار 
هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت 
هواشناسی

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های هواشناسی -
مستقر بر شناورها

داده های هواشناسی جهانی-

ایستگاه های 
هواشناسی بندری

ایستگاه های 
هواشناسی مستقر 
بر شناورها

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های -
هواشناسی مستقر بر شناورها

اطالعات هواشناسی فرودگاهی- اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-

سازمان راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای

گزارشهای هواشناسی جادهای-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

استانی
هشدارهای هواشناسی استانی-

هواگو) 134(سامانه تلفن گویاي 

)20143(سامانه پيامک

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

فرودگاه

اطالعات هواشناسی فرودگاهی-

بندر کشتی

اطالعات هواشناسی دریایی و بندری- اطالعات هواشناسی فرودگاهی-اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی کشوری -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 يهواشناس یلافزار موباسامانه نرم -7-2-2-11

 يهواشناس یلافزار موبانرمسامانه 

 شرح سامانه

 یهکل بینییشو پ یفعل یهوا یش( عبارتند از: نمایدندروا Irimo weatherافزار افزار )نرماین نرم هاییژگیاز و یبرخ
رطوبت هوا، فشار،  یرمقاد یشنما ینده؛روز آ 9دما تا  ینهو کم یشینههوا و ب یتوضع بینییشپ یران؛ا یهواشناس هاییستگاها
 شیخود؛ و نما مورد عالقه یستجستجو شهر مورد نظر خود و اضافه کردن به ل لیتسرعت و جهت باد؛ قاب ی،احساس یدما

 .بینییشصادره از مرکز پ یهشدارها

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P12.10 )انتشار اطالعات )از طریق سامانه نرم افزار موبایل هواشناسی 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P12.10D1 ائه شده از طریق موبایل(اطالعات هواشناسی )ار 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز کشوری هواشناسی هایداده

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز هواشناسی بینی پیش های گزارش

 یانه اطالعات و پردازش مرکزسام هواشناسی هشدارهای

نمودار سطح 

 صفر سامانه
سامانه مدیریت پایگاه داده اقليمي

سامانه اطالعات و پردازش مركزي

زیرسیستم مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات

زیرسیستم ذخیره و آرشیو
زیرسیستم پیش بینی و 
هشدار هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت هواشناسی

سامانه ارتباطات و اطالعات 
سامانه یکپارچه هواشناسي 

فرودگاهي
سامانه هواشناسي دریایي

سامانه پورتال سازمان هواشناسي 
كشور

سامانه نرم افزار موبایل هواشناسيسامانه هوانما

هاي توسعه هواشناسي  سامانه
)تهک(كاربردي 

GTS

های هواشناسی جهانی داده-

های هواشناسی جهانی داده-
های دیده بانی استان ها داده-
داده های هواشناسی جو باال-

اطالعات هواشناسی کشوری -
داده های رادار-
بولتن های تحلیلی اقلیمی-داده های ماهواره-

داده های هواشناسی کشوری-
گزارشات آماری اقلیمی-
شناسنامه های اقلیمی -

داده های هواشناسی جهانی-

سایر رسانه های 
سازمان هواشناسی 

کشور

داده های تاریخی-
داده های هواشناسی استانها -
داده های هواشناسی جو باال-

داده های هواشناسی استان ها -
اطالعات هواشناسی کشوری -

داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-
داده های ایستگاه های هواشناسی بندری-
داده های ایستگاه های هواشناسی مستقر بر شناورها-

رادار

ماهواره

داده های رادار-

داده های ماهواره-

ایستگاه های 
هواشناسی

داده های ایستگاه های هواشناسی-

ایستگاه های 
هواشناسی 
فرودگاهی

داده های ایستگاه های  -

هواشناسی فرودگاهی

داده های هواشناسی جهانی-
داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-

سامانه اطالعات و پردازش استاني

زیرسیستم ذخیره 
و آرشیو

زیرسیستم 
پیش بینی و 
هشدار 
هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت 
هواشناسی

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های هواشناسی -
مستقر بر شناورها

داده های هواشناسی جهانی-

ایستگاه های 
هواشناسی بندری

ایستگاه های 
هواشناسی مستقر 
بر شناورها

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های -
هواشناسی مستقر بر شناورها

اطالعات هواشناسی فرودگاهی- اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-

سازمان راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای

گزارشهای هواشناسی جادهای-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

استانی
هشدارهای هواشناسی استانی-

هواگو) 134(سامانه تلفن گویاي 

)20143(سامانه پيامک

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

فرودگاه

اطالعات هواشناسی فرودگاهی-

بندر کشتی

اطالعات هواشناسی دریایی و بندری- اطالعات هواشناسی فرودگاهی-اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی کشوری -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 توسعه هواشناسي كاربردي )تهک( يهاسامانه -7-2-2-12

 توسعه هواشناسي كاربردي )تهک( يهاسامانه

 شرح سامانه

. هواشناسی کاربردی در شوندها در راستای کاربردی نمودن خدمات سازمان هواشناسی کشور ایجاد میاین نوع سامانه
های مختلفی مانند کشاورزی، گردشگری و توریسم، ترابری، فرودگاهی، دریایی، معماری و شهرسازی، شهری، گرایش

 یهواشناس یهاکردن داده یاندازی سامانه تهك موجب کاربردتواند توسعه یابد. به عنوان مثال راهسالمت، انرژی و ... می
ه نحوی که کاربر نهایی فعال در بخش تامین مواد غذایی را از ابتدا تا انتهای کارش همراهی کرده شود بکشاورزان می یبرا

ها و اطالعات هواشناسی به نحو احسن در کارش بهره برده و باعث افزایش تولید محصول نماید تا از دادهو او را یاری می
عه و شود. توسکشور در برنامه دولت الكترونیك محسوب میهای سازمان هواشناسی های تهك یكی از برنامهگردد. سامانه

ریزی و مطالعاتی قرار دارد. در حال حاضر تهك کشاورزی انجام شده است های تهك در مرحله برنامهسازی اکثر سامانهپیاده
 اجرا شده و منتظر اجرا شدن کامل است. پایلوتو به صورت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P12.11 ارائه خدمات هواشناسی کاربردی 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P12.11D1 اطالعات هواشناسی کاربردی 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز کشوری سیهواشنا هایداده

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز جهانی هواشناسی هایداده

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز هواشناسی بینی پیش های گزارش

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز هواشناسی هشدارهای

 یسامانه اطالعات و پردازش مرکز هواشناسی محصوالت

۷۲۵
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 توسعه هواشناسي كاربردي )تهک( يهاسامانه

مودار سطح ن

 صفر سامانه
سامانه مدیریت پایگاه داده اقليمي

سامانه اطالعات و پردازش مركزي

زیرسیستم مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات

زیرسیستم ذخیره و آرشیو
زیرسیستم پیش بینی و 
هشدار هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت هواشناسی

سامانه ارتباطات و اطالعات 
سامانه یکپارچه هواشناسي 

فرودگاهي
سامانه هواشناسي دریایي

سامانه پورتال سازمان هواشناسي 
كشور

افزار موبایل هواشناسي سامانه نرمسامانه هوانما

سامانه هاي توسعه هواشناسي 
)تهک(كاربردي 

GTS

های هواشناسی جهانی داده-

های هواشناسی جهانی داده-
های دیده بانی استان ها داده-
داده های هواشناسی جو باال-

اطالعات هواشناسی کشوری -
داده های رادار-
بولتن های تحلیلی اقلیمی-داده های ماهواره-

داده های هواشناسی کشوری-
گزارشات آماری اقلیمی-
شناسنامه های اقلیمی -

داده های هواشناسی جهانی-

سایر رسانه های 
سازمان هواشناسی 

کشور

داده های تاریخی-
داده های هواشناسی استانها -
داده های هواشناسی جو باال-

داده های هواشناسی استان ها -
اطالعات هواشناسی کشوری -

داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-
داده های ایستگاه های هواشناسی بندری-
داده های ایستگاه های هواشناسی مستقر بر شناورها-

رادار

ماهواره

داده های رادار-

داده های ماهواره-

ایستگاه های 
هواشناسی

داده های ایستگاه های هواشناسی-

ایستگاه های 
هواشناسی 
فرودگاهی

داده های ایستگاه های  -

هواشناسی فرودگاهی

داده های هواشناسی جهانی-
داده های ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی-

سامانه اطالعات و پردازش استاني

زیرسیستم ذخیره 
و آرشیو

زیرسیستم 
پیش بینی و 
هشدار 
هواشناسی

زیرسیستم تولید 
محصوالت 
هواشناسی

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های هواشناسی -
مستقر بر شناورها

داده های هواشناسی جهانی-

ایستگاه های 
هواشناسی بندری

ایستگاه های 
هواشناسی مستقر 
بر شناورها

داده های ایستگاه های -
هواشناسی بندری

داده های ایستگاه های -
هواشناسی مستقر بر شناورها

اطالعات هواشناسی فرودگاهی- اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-

سازمان راهداری و 
حمل و نقل 
جاده ای

گزارشهای هواشناسی جادهای-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
اطالعات هواشناسی جهانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-
محصوالت هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

اطالعات هواشناسی کشوری-
گزارش های پیش بینی هواشناسی-

هشدارهای هواشناسی-

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

استانی
هشدارهای هواشناسی استانی-

هواگو) 134(سامانه تلفن گویاي 

)20143(سامانه پيامک

اطالعات هواشناسی استانی-
گزارش های پیش بینی هواشناسی استانی-

فرودگاه

اطالعات هواشناسی فرودگاهی-

بندر کشتی

اطالعات هواشناسی دریایی و بندری- اطالعات هواشناسی فرودگاهی-اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی دریایی و بندری-
اطالعات هواشناسی کشوری -
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 1هاي سازمان هواشناسي كشورسامانه مدیریت پروژه -7-2-2-13

 هواشناسي كشورسازمان  يهاپروژه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور مدیریت، پایش و نظارت بر پروژه سازمااین  سهای  شنا ی ن هوا

 زاتیتجه توسعههای و پروژه یبان یدهد هاییستگاهتوسعه اهای ، پروژهتوسعه خدمات و محصوالتهای کشور )مانند پروژه

 گیرد.(، مورد استفاده قرار مییهواشناس

ها از وژهپر یاردادهااطالعات قر یافتها؛ درپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول یفسامانه عبارتند از: تعر ینا یاصل هایقابلیت

شاوران و  یریتها؛ مدپروژه هاییتفعال یو زمانبند هایتاطالعات فازها، فعال یریتقراردادها؛ مد یریتسامانه مد اطالعات م

ضع یریتمد ها؛ژهاز پرو یكهر  یمانكارانپ صورت و ضع هاییتاطالعات  صورت و شده  ییدتأ هاییتطرف قرارداد؛ ثبت 

ها؛ قراردادها و پروژه یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتها؛ مدقراردادها و پروژه یشپا یریتطرف قرارداد؛ مد

شاخص یریتو مد سبه  شده قراردادها و پروژه یهامحا سب  شرفتپ انندها )مارزش ک شرفتپ یزیكی،ف ی ص شاخ یالی،ر ی

CPI1 شاخص ،SPI9 .)و غیره 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت لیتکد فعا

P12.1 توسعه خدمات و محصوالت 

P12.2 یبان یدهد هاییستگاهتوسعه ا 

P12.3 یهواشناس یزاتتوسعه تجه 
 

 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P12.1D1 - (تتوسعه خدمات و محصوال یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P12.1D2 
توسعه خدمات و  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت

 (محصوالت

P12.1D3 - (توسعه خدمات و محصوالت یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P12.1D4 - (توسعه خدمات و محصوالت یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص 

P12.1D5 - یدقابل تول یاطالعات خدمات و محصول هواشناس 

P12.1D6 - انتشار خدمات و محصوالت هاییزمها و مكاناطالعات روش 

P12.2D1 - (یبان یدهد هاییستگاهتوسعه ا یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P12.2D2 
 هاییستگاهتوسعه ا یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتپرداختاطالعات دستور 

 (یبان یدهد

P12.2D3 - (یبان یدهد هاییستگاهتوسعه ا یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P12.2D4 
 یدهد ایهیستگاهتوسعه ا یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یبان

P12.2D5 - یدر حال بهره بردار یبان یدهد هاییستگاهاطالعات ا 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2

1 Cost Performance Index (CPI) 

9 Schedule Performance Index (SPI) 
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 هواشناسي كشورسازمان  يهاپروژه یریتمد سامانه

P12.3D1 - (یهواشناس یزاتتوسعه تجه یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P12.3D2 
 یزاتتوسعه تجه یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت

 (یهواشناس

P12.3D3 - (یهواشناس یزاتتوسعه تجه یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P12.3D4 - (یهواشناس یزاتتوسعه تجه یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص 

P12.3D5 - یهواشناس یزاتاطالعات تجه 
 

 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي نوان گروه دادهع
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها هاپروژهها و طرح یهاطالعات پا -

 سامانه مدیریت قراردادها ها(قراردادها )قراردادهای پروژه اطالعات -

ضعیتپرداخت) هااطالعات پرداخت - صورت و های طرف های 
 قرارداد(

 مانه مدیریت حسابداری مالیسا

 اطالعات گزارش عملكرد طرف قرارداد -
 اطالعات صورت وضعیت طرف قرارداد -
 هااطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت

 هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -
یت پمخزن نرم مدیر ظام  ئهروژافزاری ن یابی ارا گان ه و ارز ند ده
 خدمات

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 
 

  

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلنه )نمودار ارتباطات سامانه( به مشاهده نمودار سطح صفر ساما یبرا 2
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 1سازمان هواشناسي كشورمدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(  سامانه -7-2-2-14

 نابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(مدیریت م سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  بهها و اطالعات مربوط  یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده دادهکد گروه 

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 -  داقرارداد، طرف قرارداد و قرارداطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها طالعات قراردادها()خالصه ا اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 1رمدیریت حسابداري مالي سازمان هواشناسي كشو -7-2-2-15

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه
صدور و  ؛ثبت سند ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ت و ثب یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی
 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (بع اعتباری و درآمدهای محقق شدهمناها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی اطالعات 

SP1.3D5 - (...طالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و م اطالعات 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 داده كننده گروه یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

 اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه -
ستگاه اجرایی تفوی  - گیرنده اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 در اعتبارات نقدی
ستگاه  - ستگاه اجرایی طرح، د اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 قرارداد اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و

 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

های تأیید شده ها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 هاپروژه

 هاسامانه مدیریت پروژه

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

  

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 1سامانه مدیریت قراردادها -7-2-2-16

 قراردادها یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هاییت. قابلگیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یلتكم عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتمد یهاردادها از سامانهقرا یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  یافتدر یاز؛موردن یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول یفقراردادها؛ تعر

اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 دادهعنوان گروه  کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 هادیریت پروژهسامانه م هااطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد اطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پیمانكاران( -

نمودار سطح 

 2انهصفر سام

 
 

 

  

                                                 
 ر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشت 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 سامانه مدیریت امور حقوقي سازمان هواشناسي كشور -7-2-2-17

 سازمان هواشناسي كشورحقوقي امور  یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ورد م کشور یسازمان هواشناس یو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

 یتشكا یاست و دادخوا یمعبارتند از: تنظ شوندیم یریتسامانه مد ینکه توسط ا هایییتفعالو  یندها. فراگیردیاستفاده قرار م

 یهادهو پرون یاطالعات دعاو یریتمد ی؛حقوق یهاپرونده یگیریپ یی؛در مراجع قضا ست( و ثبت دادخوایفریک یا ی)حقوق

 یمرتبط به دعاو یهاپرونده یبررس یزو اسناد و نمدارک  یورآجمع یه؛و احظار یهاطالعات اخطار یافتدر یریتمد ی؛حقوق

ام به احك یدگیرس ی؛حقوق یهاو پرونده یدعاو رهصادره دربا یاطالعات ر  یافتدر یریتو استناد در دادگاه؛  مد یهجهت ارا

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریصادره و پ

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 نوان فعالیتع کد فعالیت

.22P8. یامور حقوق یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 هورودي به سامان

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریهاطالعات  -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس

 سازمان هواشناسي كشورحقوقي امور  یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _روشك يسانشاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 نامزاس يقوقح روما تیریدم هناماس
روشك يسانشاوه

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انساني انهسام -7-2-2-18

 حسابداري مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهسیون اداری( به شناسنامهو اتوما و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات

های مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنامه سامانه« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»فصل اول بخش 

 ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده است.این بخش در کلیه دستگاه
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 كشور يفصل هفتم: سازمان هواشناس
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 

 

 

 

 

 رکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکهشتم: شفصل 
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 فصل هشتم فهرست مطالب

 

 1 ......................................................................................................... خاک كیمكان و یفن شگاهیآزما شرکت: هشتم فصل

 1 ............................................................................................................. گذار برنامه و نتقالا یمعمار راه، نقشه -8-2

 1 ............................................................................................................................. شكاف لیتحل سیماتر -8-2-2

 8 ..................................................................................................................................... هاپروژه شناسنامه -8-2-1

 .1 ............................................................................................................................ هاپروژه یبند تیاولو -8-2-9

 12 ...........................................................................................................................................  گذار برنامه -8-2-0

 11 ....................................................................................................................... هاپروژه یزمانبند برنامه -8-2-1

 19 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار -8-1

 19 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یهاسامانه ارتباط -8-1-2

 91 ............................................................................................................ یاطالعات یهاسامانه شناسنامه -8-1-1

 

 

  

۷۳۷



 

 

ه: 
ح
صف

4 
م(
شت
 ه
ل
ص
)ف

 

 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 خاک یکو مکان یفن یشگاهشرکت آزمافصل هشتم:  -8

 یككانو م یفن یشگاهشرکت آزمااطالعاتی  هایدر این فصل، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.، ارائه میخاک

 

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -8-1

تصاص ، اخخاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزمااین قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول روه فعالیتها و گشناسایی پروژهعبارت است از  2دارد. تدوین نقشه راه

بندی آنها ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامالزم برای  1زمانی

تعیین  عیت موجود به وضعیت مطلوب وهای کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضدر قالب بسته

برای تحقق معماری مطلوب  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارمعماری مطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

شود. در این قسمت به محورهای زیر در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین موقت تعیین شده و

 شود:خته میپردا

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 ماتریس تحلیل شکاف -8-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت رد. تحلیل شكاف مشخص میگیوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزمابه 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه 

 يوكاركسب

 یریتسامانه مد
 یشگاهیخدمات آزما

 یفن

 یستمس زیر
خدمات 
 یشگاهیآزما

    
پروژه بهبود زیرسیستم خدمات  -

 یریتمد سامانهآزمایشگاهی از 
 یشگاهیخدمات آزما

 

 یریتسامانه مد
 یشگاهیخدمات آزما

 یفن

 یستمس یرز
و  ینگهدار
 یراتتعم
 یزاتتجه

    

 یستمس زیرپروژه ایجاد  -
 یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار
خدمات  یریتمد سامانهاز 
 یشگاهیآزما

 

 یریتسامانه مد
 یشگاهیخدمات آزما

 یفن

 یستمس زیر
 یبراسیونکال
 یزاتتجه

    

پروژه ایجاد زیرسیستم  -
از  یزاتتجه یبراسیونکال

ت خدما یریتمد سامانه
 یشگاهیآزما

 

 یریتسامانه مد
 یشگاهیخدمات آزما

 یفن

ترل کن یستمس زیر
 یفیتک

    
نترل ک یستمس زیرپروژه بهبود  -
 یریتمد سامانهاز  یفیتک

 یشگاهیخدمات آزما
 

 یریتسامانه مد
 یشگاهیخدمات آزما

 یفن

 یستمس زیر
 یزیو مم یبازرس

 یعملكرد فن
 هااستان

    

سی رپروژه ایجاد زیرسیستم باز -
و ممیزی عملكرد فنی 

 یریتمد سامانهها از استان
 یشگاهیخدمات آزما

 

 یریتسامانه مد
 یشگاهیخدمات آزما

 یفن

 یستمس زیر
 یاتعمل یحفار
 ییصحرا

    
 یرحفاپروژه ایجاد زیرسیستم  -

 سامانهاز  ییصحرا یاتعمل
 یشگاهیخدمات آزما یریتمد

 

 یریتسامانه مد
 یشگاهیخدمات آزما

 یفن

 ستمیس زیر
 یریتمد

سفارشات و تعامل 
 یانبا مشتر

    

پروژه ایجاد زیرسیستم  -
سفارشات و تعامل با  یریتمد
 یریتمد سامانهاز  یانمشتر

 یشگاهیخدمات آزما
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه 

 يوكاركسب
سامانه مدیریت 
منابع و اعتبارات 
 سالیانه )بودجه(
شرکت آزمایشگاه 
 فنی و مكانیك خاک

     

ایجاد سامانه مدیریت پروژه  -
سالیانه بارات منابع و اعت

شرکت آزمایشگاه فنی  )بودجه(
 و مكانیك خاک

 

 یریتسامانه مد
 یمال یحسابدار

شرکت آزمایشگاه 
 فنی و مكانیك خاک

     
پروژه بازنویسی سامانه  -

حسابداری شرکت ازمایشگاه 
 فنی و مكانیك خاک

 

 امور یریتسامانه مد
شرکت  یحقوق

آزمایشگاه فنی و 
 مكانیك خاک

     
 یریتمدایجاد سامانه پروژه  -

شرکت آزمایشگاه  یامور حقوق
 فنی و مكانیك خاک

 

 یریتسامانه مد
ی شرکت قراردادها

آزمایشگاه فنی و 
 مكانیك خاک

     

سامانه پروژه بازنویسی  -
ی شرکت قراردادها یریتمد

آزمایشگاه فنی و مكانیك 
 خاک
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 هاشناسنامه پروژه -8-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. عیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میهای تشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهوژهشده است. پرانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

دف تحلیل ی نیز با هدف ههای سیستماند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

ازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور مستندس -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0 استانداردباید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود.بازنگری و بهبود فرایندها، هم  -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژهلوب سامانههمانطور که در شناسنامه وضعیت مط -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

 ه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامان

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

 اتواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یمی

ای بهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 یشگاهيخدمات آزما یریتاز سامانه مد یشگاهيخدمات آزما یرسيستمپروژه بهبود ز -8-1-2-1

 یشگاهيخدمات آزما یریتاز سامانه مد یشگاهيزماخدمات آ یرسيستمپروژه بهبود ز

 معرفي پروژه

ت های سامانه مدیری، بهبود زیرسیستم خدمات آزمایشگاهی )به عنوان یكی از زیرسیستمهدف از این پروژه

خدمات آزمایشگاهی( است. در این پروژه تبادل اطالعات زیر، پس از استقرار سامانه ایجاد کننده اطالعات، باید 

 یاتی شود:عمل

  یشپا» اطالعاتو « هایشآزما یجنتا یفیو کنترل ک یشپا»اطالعات زیرسیستم خدمات آزمایشگاهی باید 

 یفیت، دریافت کند.کنترل ک یستمس یرزرا از « یشانجام آزما یندفرا یفیو کنترل ک

  یتعوض»ت اطالعاو « یشگاهیآزما یزاتها و تجهدستگاه»اطالعات زیرسیستم خدمات آزمایشگاهی باید 

 یزات، دریافت کند.تجه یراتو تعم ینگهدار یستمس یرزرا از « یزاتتجه

  دستور انجام »اطالعات  و« یشانجام آزما یهادرخواست»اطالعات زیرسیستم خدمات آزمایشگاهی باید

 یان، دریافت کند.سفارشات و تعامل با مشتر یریتمد یستمس یرزرا از « یشتوقف آزما یا

 امانه باید مستندسازی شود.فرایندهای این س 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 را به  «هایشآزما یهامستندات و گزارش یج،نتا»ارسال اطالعات  یتقابل یدبا ینهمچن یستمس یرز ینا

داشته باشد. در  یتابعه وزارت راه و شهرساز یهاها و شرکتپروژه ستاد و سازمان یریتمد یهاسامانه

زارت و یهابه پروژه وطخاک، مرب یكو مكان یفن یشگاهانجام شده توسط شرکت آزما هاییشر آزماواقع اگ

 یریتمد یهابه سامانه ها،یشآزما یهامستندات و گزارش ،یجاطالعات نتا یدباشد، با یراه و شهرساز

 منتقل گردد. ی،تابعه وزارت راه و شهرساز یهاها و شرکتستاد و سازمان یپروژه

 شرکت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاک ولي پروژهمت

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 یبراسیونکال میستس یرزرا از « یزاتها و تجهدستگاه یبراسیونکال» اطالعاتزیرسیستم خدمات آزمایشگاهی باید 
باتوجه به اینكه در حال حاضر زیرسیستم کالیبراسیون تجهیزات وجود ندارد، تا قبل از  یزات، دریافت کند.تجه

ت تواند به صورت مستقیم در زیرسیستم خدماایجاد زیرسیستم کالیبراسیون تجهیزات، اطالعات ذکر شده می
از  یزاتجهت یبراسیونکال یرسیستمز یجادپروژه ا»د در آزمایشگاهی ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات بای

 انجام شود.« یشگاهیخدمات آزما یریتسامانه مد
 دریافت Web GIS سامانه شناسنامه در شده تعریف هایمكانیزم به باتوجه را مكانی اطالعات باید این سامانه
  .شود انجام«  Web GIS سامانه به شده ایجاد هایسامانه اتصال پروژه» در باید قابلیت این ایجاد .کند

مرکزی  Web GISکه این زیر سیستم باید سرویس نقشه اطالعات مكانی را از سامانه  تالزم به ذکر اس
 ستاد وزارت راه و شهرسازی دریافت کند.
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

خدمات  یریتاز سامانه مد يزاتتجه يراتو تعم ينگهدار يستمس یرز ایجادپروژه  -8-1-2-2

 یشگاهيآزما

 يزاتتجه يراتو تعم ينگهدار يستمس یرز ایجادپروژه 

 یشگاهيخدمات آزما یریتاز سامانه مد 

 معرفي پروژه

 یزاتجهت یراتو تعم ینگهدار یستمس یرزتحلیل و طراحی، ایجاد، پیاده سازی و استقرار  ،پروژههدف از این 

 (، است. یشگاهیخدمات آزما یریتسامانه مد های)به عنوان یكی از زیرسیستم

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب این زیرسیستم، باید در این قابلیتتمامی 

 عملیاتی شود.پروژه اجرایی و 

 شرکت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاک متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 یرزا از ر« یزاتها و تجهدستگاه یبراسیوناطالعات کال»باید یزات تجه یراتو تعم ینگهدار یستمس یرز

جهیزات باتوجه به اینكه در حال حاضر زیرسیستم کالیبراسیون ت یزات، دریافت کند.تجه یبراسیونکال یستمس

مستقیم  تواند به صورتکالیبراسیون تجهیزات، اطالعات ذکر شده میوجود ندارد، تا قبل از ایجاد زیرسیستم 

 یجادپروژه ا»ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات باید در یزات تجه یراتو تعم ینگهدار یستمس یرزدر 

 انجام شود.« یشگاهیخدمات آزما یریتاز سامانه مد یزاتتجه یبراسیونکال یرسیستمز
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 یشگاهيخدمات آزما یریتاز سامانه مد يزاتتجه يبراسيونلكا یرسيستمز ایجادپروژه  -8-1-2-3

 یشگاهيخدمات آزما یریتاز سامانه مد يزاتتجه يبراسيونكال یرسيستمز ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

)به  یزاتهتج یبراسیونکال یرسیستمز، تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار هدف از این پروژه

 (، است.یشگاهیخدمات آزما یریتسامانه مد هایعنوان یكی از زیرسیستم

، باید در این یزاتتجه یبراسیونکال یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 عملیاتی شود.پروژه اجرایی و 

 ستمیس یررا از ز «یزاتها و تجهدستگاه یبراسیونکال»اطالعات  یدبا یشگاهیخدمات آزما یرسیستمز

 ایجاد این تبادل اطالعات نیز باید در این پروژه انجام شود.کند.  یافتدر یزات،تجه یبراسیونالک

 یرزا از ر« یزاتها و تجهدستگاه یبراسیوناطالعات کال»یزات باید تجه یراتو تعم ینگهدار یستمس یرز

 جام شود.این پروژه ان ایجاد این تبادل اطالعات نیز باید دریزات، دریافت کند. تجه یبراسیونکال یستمس

 شرکت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاک متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 یشگاهيآزما خدمات یریتاز سامانه مد يفيتكنترل ك يستمس یرپروژه بهبود ز -8-1-2-4

 یشگاهيخدمات آزما یریتاز سامانه مد يفيتكنترل ك يستمس یرپروژه بهبود ز

 معرفي پروژه

خدمات  یریتدسامانه م های)به عنوان یكی از زیرسیستم یفیتکنترل ک یستمس یربهبود ز ،پروژههدف از این 

 :افزوده شوند، عبارتند از مزیرسیست ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابل(، است. یشگاهیآزما

 محاسبه ها؛ یاطالعات بازرس یش؛ ثبتانجام آزما یندفرا یفیو کنترل ک یزیمم یجثبت نتاهای قابلیت

 یفی، باید به این زیرسیستم افزوده شود.و صدور سند کنترل کیفی؛ کنترل ک ینههز

 ها، بازنگری شود.قابلیت ثبت اطالعات بازرسی 

  و گزارش  یجنتا»اطالعات و « هایشآزما»اطالعات  و« هانمونه»عات اطالاین زیرسیستم باید

 یشگاهی، دریافت کند.خدمات آزما یستمس یرزرا از « هایشآزما

 .فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 شرکت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاک متولي پروژه

 - همکارهاي دستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

مات خد یریتها از سامانه مداستان يعملکرد فن يزيو مم يبازرس یرسيستمز ایجادپروژه  -8-1-2-5

 یشگاهيآزما

  يعملکرد فن يزيو مم يبازرس یرسيستمز ایجادپروژه 

 یشگاهيخدمات آزما یریتها از سامانه مداستان

 معرفي پروژه

 یلكرد فنعم یزیو مم یبازرس یرسیستمزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 است. (،یشگاهیخدمات آزما یریتسامانه مد هاییرسیستماز ز یكیها )به عنوان استان

 هااستان یفن عملكرد یزیو مم یبازرس یرسیستمزطالعات تعریف شده در شناسنامه ها و تبادل اتمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 شرکت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاک متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - اي هم نيازهپروژه

 - الزامات اجرایي
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 یشگاهيخدمات آزما یریتاز سامانه مد یيصحرا ياتعمل يحفار یرسيستمز یجادپروژه ا -8-1-2-6

 یشگاهيخدمات آزما یریتاز سامانه مد یيصحرا ياتعمل يحفار یرسيستمز یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

)به  ییاصحر یاتعمل یحفار یرسیستمزر تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرا هدف از این پروژه

 است. (،یشگاهیخدمات آزما یریتسامانه مد هاییرسیستماز ز یكیعنوان 

باید در این  ییصحرا یاتعمل یحفار یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 یرز»را از  «انجام شده ییصحرا یاتاطالعات عمل» یدبا یانمشتر سفارشات و تعامل با یریتمد یرسیستمز

 .شود نجاما پروژه این در باید نیز اطالعات تبادل این ایجادکند.  یافتدر ،«ییصحرا یاتعمل یحفار یستمس

 شرکت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاک متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  هزینه پروژهبرآورد 

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

دمات خ یریتاز سامانه مد یانسفارشات و تعامل با مشتر یریتمد یرسيستمز ایجادپروژه  -8-1-2-7

 یشگاهيآزما

 سفارشات و تعامل با یریتمد یرسيستمز ایجادپروژه 

 یشگاهيخدمات آزما یریتاز سامانه مد یانمشتر 

 معرفي پروژه

عامل با سفارشات و ت یریتمد یرسیستمز، تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار هدف از این پروژه

 (، است.یشگاهیخدمات آزما یریتسامانه مد های)به عنوان یكی از زیرسیستم یانمشتر

، یانبا مشتر سفارشات و تعامل یریتمد یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 عملیاتی شود.باید در این پروژه اجرایی و 

 شرکت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاک متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

« اک(خ یكو مكان یفن یشانجام آزما ی)قراردادهااطالعات شناسنامه اولیه قراردادها »د این زیرسیستم بای

و  یفن یشانجام آزما یاطالعات قراردادها )قراردادها»را به سامانه مدیریت قراردادها منتقل کند و باید 

ا ه مدیریت قراردادهباتوجه به اینكه سامان کند. یافت، در«قراردادها یریتمد»را از سامانه « خاک( یكمكان

تواند به صورت مستقیم در سامانه ثبت گردد. ایجاد باید بهبود داده شود، تا قبل از آن، اطالعات ذکر شده می

 یكمكان و یفن یشگاهشرکت آزما یقراردادها یریتسامانه مد بازنویسیپروژه »این تبادل اطالعات باید در 

 انجام شود.« خاک

، «یمال یحسابدار یریتسامانه مد»را از « (یاناز مشتر هایافتی)در هاافتیاطالعات در»این زیرسیستم 

ات باید بهبود داده شود، تا قبل از آن، اطالع« یمال یحسابدار یریتسامانه مد»باتوجه به اینكه  .دریافت کند

 بازنویسیژه روپ»تواند به صورت مستقیم در سامانه ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات باید در ذکر شده می

 انجام شود.« خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت ازما یحسابدارسامانه 

، «ییحراص یاتعمل یحفار یستمس یرز»را از « انجام شده ییصحرا یاتاطالعات عمل»این زیرسیستم باید 

از بل وجود ندارد، تا ق« ییصحرا یاتعمل یحفار یستمس یرز»دریافت کند. باتوجه به اینكه در حال حاضر 

تواند به صورت مستقیم در این زیرسیستم ثبت گردد. ایجاد این تبادل ایجاد آن، اطالعات ذکر شده می

« اهییشگخدمات آزما یریتاز سامانه مد ییصحرا یاتعمل یحفار یرسیستمز یجادپروژه ا»اطالعات باید در 

 انجام شود.
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

و  يفن یشگاهودجه( شركت آزمامنابع و اعتبارات ساليانه )ب یریتسامانه مد یجادپروژه ا -8-1-2-8

 خاك يکمکان

 يککانو م يفن یشگاهمنابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( شركت آزما یریتسامانه مد یجاداپروژه 

 خاك

 معرفي پروژه

یانه منابع و اعتبارات سال یریتسامانه مد، تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار هدف از این پروژه

 ، است.خاک یكو مكان یفن یشگاهزما)بودجه( شرکت آ

بودجه( منابع و اعتبارات سالیانه ) یریتسامانه مدها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 عملیاتی شود.، باید در این پروژه اجرایی و خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزما

 شرکت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاک متولي پروژه

 - هاي همکاراهدستگ

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 هاي پيش نيازپروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - نيازهاي هم پروژه

 - الزامات اجرایي
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 خاك يکو مکان يفن یشگاهشركت ازما يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه  -8-1-2-9

 خاك يکو مکان يفن یشگاهشركت ازما يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

که  است، به طوریخاک  یكو مكان یفن یشگاهشرکت ازما یسامانه حسابدار ، بازنویسیپروژههدف از این 

ی مدیریت حسابداری مال»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه تمامی قابلیت

 هایتابلقباید در این پروژه صورت گیرد و را دربر گیرد. اقداماتی که « شرکت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاک

 از:سامانه افزوده شوند، عبارتند  ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از  اطالعات قراردادهااین سامانه باید ، 

  تفكیك  اعتبارات به»اطالعات و « اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه»اطالعات این سامانه باید

ایی راعتبارات به تفكیك دستگاه اج»اطالعات و « گیرنده در اعتبارات نقدیدستگاه اجرایی تفوی 

 ،مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(را از « طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 دریافت کند.

  های ها )پرداختپرداخت»اطالعات و « )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتدر»اطالعات

اطالعات و « ف قرارداد، مالیات و ...(مطالبات قرارداد )طر»اطالعات و « انجام شده قراردادها(

 ، باید به طور کامل در این سامانه تولید شود.«های مالیصورت»

  تیریمدرا از سامانه « یانمشتر یتو صورت وضع هایشانجام آزما ینهزه»این سامانه باید اطالعات 

 .فت کندیان(، دریاسفارشات و تعامل با مشتر یریتمد یستمس یرزی )فن یشگاهیخدمات آزما

 را از « (انیاز مشتر هایافتی)در هایافتاطالعات در» یانسفارشات و تعامل با مشتر یریتمد یرسیستمز

وژه انجام پر یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادا، دریافت کند. «یمال یحسابدار یریتسامانه مد»

 شود.

 مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد 

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 شرکت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاک متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 رد هزینه پروژهبرآو
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی ای ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 خاك يکو مکان يفن یشگاهشركت آزما يقراردادها یریتسامانه مد بازنویسيپروژه  -8-1-2-11

 خاك يکو مکان يفن یشگاهشركت آزما يقراردادها یریتسامانه مد بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

ت، به اس خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزما یقراردادها یریتسامانه مد ، بازنویسیپروژههدف از این 

دیریت مدیریت م»امانه ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سطوری که این سامانه تمامی قابلیت

باید در این پروژه صورت را دربر گیرد. اقداماتی که « خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزما یقراردادها

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلگیرد و 

  یریتسامانه مدرا از « (كارانیمانارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پ»اطالعات این سامانه باید 

 یمانكاران، دریافت کند.اطالعات مشاوران و پ

  را « انیقرارداد با مشتر یهبرآورد اولیه هزینه انجام آزمایشات و شناسنامه اول»اطالعات این سامانه باید

ان(، یسفارشات و تعامل با مشتر یریتمد یستمس یرزی )فن یشگاهیخدمات آزما یریتسامانه مداز 

 یافت کند.در

 یقراردادهاقراردادها ) یهاطالعات شناسنامه اول» یدبا یانسفارشات و تعامل با مشتر یریتمد یرسیستمز 

 اطالعات» یدقراردادها منتقل کند و با یریترا به سامانه مد« خاک( یكو مكان یفن یشانجام آزما

 یافت، در«قراردادها یریتمد»نه را از ساما« خاک( یكو مكان یفن یشانجام آزما یقراردادها )قراردادها

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادکند. ا

 هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد سایر 

 مدیریت و ریزی برنامه اونتمع گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و

 .است شده ذکر ،(منابع

 شرکت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاک متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و زیری برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 خاك يکو مکان يفن یشگاهشركت آزما يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا -8-1-2-11

 خاك يکو مکان يفن یشگاهشركت آزما يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

ت شرک یامور حقوق یریتمد»ه سازی و استقرار سامانه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاد هدف از این پروژه

 است. ،«خاک یكو مكان یفن یشگاهآزما

و  یفن اهیشگشرکت آزما یامور حقوق یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود. ،«خاک یكمكان

 فنی و مكانیك خاک شرکت آزمایشگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزما یقراردادها یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  سعه مدیریت و منابع انسانيهاي حوزه تومرتبط با سامانههاي پروژه -8-1-2-12

 مدیریت حسابداري مالي(

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیمرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر ون اداری(، توسط هر سازمان/حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات و اتوماسی ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثرتعریف و در برنامه سالیانه )حد

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 هااولویت بندی پروژه -8-1-3

، خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزماها در ای از پروژهجموعهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است م

ها اهمیت بندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتانجام شود. شناسنامه این پروژه

قدم و تر گرفته شده است که عبارتند از: مورد توجه قرا یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولوبه سزایی دارد. 

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه یتأخر فن

ارائه شده است. در این جدول فقط  ،خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزمای هادر جدول زیر ترتیب اولویت پروژه

ها انکه در همه سازم ییهاپروژهآورده شده است. ترتیب اولویت ، خاک یكو مكان یفن یشگاهآزماشرکت های اختصاصی پروژه

و ...( در ها یتموجود ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،حسابدار یریتپروژه، مد یریتها مطرح هستند )مانند مدو شرکت

 .ارائه شده است نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع،

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

 یشگاهیخدمات آزما یریتاز سامانه مد یشگاهیخدمات آزما یرسیستمپروژه بهبود ز - 2

1 
ات خدم یریتاز سامانه مد یانسفارشات و تعامل با مشتر یریتمد یرسیستمز ایجادپروژه  -

 یشگاهیآزما

 اهییشگخدمات آزما یریتاز سامانه مد اتیزتجه یراتو تعم ینگهدار یستمس یرز ایجادپروژه  - 9

 یشگاهیخدمات آزما یریتاز سامانه مد یزاتتجه یبراسیونکال یرسیستمز یجادپروژه ا - 0

 یشگاهیخدمات آزما یریتاز سامانه مد یفیتکنترل ک یستمس یرپروژه بهبود ز - 1

1 
 خدمات یریتدها از سامانه ماستان یعملكرد فن یزیو مم یبازرس یرسیستمز یجادپروژه ا -

 یشگاهیآزما

 خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزما یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 7

 یشگاهیخدمات آزما یریتاز سامانه مد ییصحرا یاتعمل یحفار یرسیستمز یجادپروژه ا - 8
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 برنامه گذار -8-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، روژهباتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پ 2در تدوین برنامه گذار

، خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزمادو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

برنامه گذار به نقشه راه و  یر،جدول ز 1تا  2 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یارائه شده است. الزم به ذکر است که برا

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیمعاونت برنامه ر

 عنوان پروژه ردیف
مدت زمان 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز 2

  ماه هشتم ماه 0 دیهای کلیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل یداده، ابزارها های ایجاد انبارهپروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

1 
منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(  یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزما
  پانزدهمماه  ماه 1

7 
و  ینف یشگاهشرکت ازما یسامانه حسابدار یسیبازنو پروژه
 خاک یكمكان

  پانزدهمماه  هما 1

8 
شرکت  یقراردادها یریتسامانه مد یسیبازنو پروژه
 خاک یكو مكان یفن یشگاهآزما

  پانزدهمماه  ماه 1

3 
از سامانه  یشگاهیخدمات آزما یرسیستمپروژه بهبود ز

 یشگاهیخدمات آزما یریتمد
  ماه اول ماه 1

2. 
سفارشات و تعامل با  یریتمد یرسیستمز ایجادپروژه 
 یشگاهیخدمات آزما یریتاز سامانه مد نیامشتر

  ماه دهم ماه 1

22 
ز ا یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یستمس یرز ایجادپروژه 
 یشگاهیخدمات آزما یریتسامانه مد

  ماه بیستم ماه 1

21 
امانه از س یزاتتجه یبراسیونکال یرسیستمز یجادپروژه ا
 یشگاهیخدمات آزما یریتمد

  ماه بیست و چهارم ماه 1

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است. 9

۷۵۵



ID Task 
Mode

عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه

۱ شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك ٩۶/٠١/٠١

۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه بهبود زيرسيستم خدمات آزمايشگاهي از سامانه مديريت خدمات آزمايشگاهي emons ۵ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۵/٢٧

۴ پروژه ايجاد زير سيستم نگهداري و تعميرات تجهيزات از سامانه مديريت خدمات
آزمايشگاهي

emons ۵ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠١/٠٢

۵ پروژه ايجاد زيرسيستم كاليبراسيون تجهيزات از سامانه مديريت خدمات آزمايشگاهي emons ۶ ٩٧/١٢/٠١ ٩٨/٠۵/٢٨

۶ پروژه بهبود زير سيستم كنترل كيفيت از سامانه مديريت خدمات آزمايشگاهي emons ۵ ٩٨/٠۵/٠١ ٩٨/٠٩/٢٩

۷ پروژه ايجاد زيرسيستم بازرسي و مميزي عملكرد فني استان ها از سامانه مديريت خدمات
آزمايشگاهي

emons ۶ ٩٨/٠٩/٠١ ٩٩/٠٢/٣١

۸ پروژه ايجاد زيرسيستم حفاري عمليات صحرايي از سامانه مديريت خدمات آزمايشگاهي emons ۶ ٩٩/٠٢/٠١ ٩٩/٠٧/٢۶

۹ پروژه ايجاد زيرسيستم مديريت سفارشات و تعامل با مشتريان از سامانه مديريت خدمات
آزمايشگاهي

emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۱۰ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور حقوقي شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك emons ۵ ٩٨/١٠/٠١ ٩٩/٠٢/٣١

۱۱ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۱۲ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵
۱۳ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۱۴ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۱۵ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۱۶ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز تبادل اطالعات

خوشه حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر دستگاه اجرايي
emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۱۷ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم آماري emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۱۸ پروژه ايجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) شركت آزمايشگاه فني و مكانيك
خاك

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۹ پروژه بازنويسي سامانه حسابداري شركت ازمايشگاه فني و مكانيك خاك emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۰ پروژه بازنويسي سامانه مديريت قراردادهاي شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -8-2

نظور م ینشده است. بد ارائه ،خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزما یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

سپس شناسنامه هر و  یالعاتاط یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلابتدا نمودار ارتباط سامانه

 گردد.می هارائ ،خاک یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزما یاطالعات یهاکدام از سامانه

 1مطلوب یتهای اطالعاتی در وضعارتباط سامانه -8-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده  جدول زیر ئم استفاده شده است.عال

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-8جدول 

 هاي اطالعاتيه شده براي بيان ارتباط سامامانهعالئم و نمادهاي استفاد

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این اطالعاتی و زیر سیستم دهنده سامانهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان مییستمس

1 

 

 گروه داده
 

ده باشد. گروه داده تبادل شهای اطالعاتی میاین نماد بیانگر تبادل اطالعاتی بین سامانه
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های بوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانهداش UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطالعاتی نشان نمیباشد و تبادل اطالعات را بین سامانهدرخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشاین لینك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سامانه
 شود.متصل می

0 
اطالعات مكانی

 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهنماد نشان این

فرایندی که نیازمند اطالعات مكانی باشد  است و بیانگر این موضوع است که هر سامانه
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISا از سامانه ر ینقشه اطالعات مكان
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .های تابعه(، این بخش در همه فصول تكرار گردیده استها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هابه منظور سهولت استفاده این مستند توسط همه دستگاه 2
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و در ادامه این بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانه

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهر طراحی معماری مطلوب تشریح شودمحورهای رعایت شده د

 .شود شود و سپس مدیریت اطالعات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان میاطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»ب از طریق دو سامانه های مكانی به ترتیهای اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »گیرد. برای تبادل اطالعات بین دستگاهی از انجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS باشد. عالوه بر موارد ذکر شده، سایر یق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط میاز طر

 باشد.اصولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر می

 امانه نظام اطالعاتیشود: سامانه تولید کننده داده و سداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره GISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISه اطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامان (0

پذیر امكان GISاز طریق فراخوانی سرویس نقشه  فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی باشد، اطالعات مكانی آن صرفاً

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 سامانه نظام اطالعاتي هاي اطالعاتي:بستر ارتباطاتي بين سامانه -8-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -8-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتدر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدیریت ارتباطات بین سامانه

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسکل راه و شهرسازی استان های تابعه و اداراتها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:ها، متشكل از بخشاست. به منظور تحقق این معماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامهای اطالعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانههای غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت مینها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میاها و شرکتسازمان
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -8-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با مرجعبه منظور مدیریت اطالعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -8-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 د پذیرفتها صورت خواهاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataهای کلیدی )تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبمانی مهم میباشند و مدیریت آنها زراه و شهرسازی می

ود، در شدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص می «راه»شوند. به عنوان مثال های متفاوت نگهداری میمختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. سه اول شناسایی میبرداری نیز با شناسه متفاوت از دو شنازمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند دهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع ). موجودیتشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د نگیرد، مانهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

های مرجع موجودیتزیر سامانه مدیریت ها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میپذیرد. مقادیر این موجودیتصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -8-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهدر آن توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  به نقشه راه توجهبا 

ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا )خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  اد کند. این بستررا ایج (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

ات گیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مرکز تبادل اطالعالكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده قرار می

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یعات مورد نیاز خدمات الكترونیكمحل تبادل اطال TUIXمرکز  .2

 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یتبادل اطالعات به شیوه خدمات الكترونیك .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یو نظارت برای تبادالت الكترونیكاین مرکز امكان پایش  .0

 .دارد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  ونقل و شهرسازیحمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 د.زیر همان خوشه ارائه کنن یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. که در باال، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.افزار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمسازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -8-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)ره داده انبا سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم : این زیر سامانه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانهداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میرا از انباره داده  کند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خودمی

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف کند و در اختیار آن سامانه قرار میهای اطالعاتی را ایجاد میسامانه

امانه برای محاسبه اقالم آماری براساس : این زیر سهامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

گیرد. این زیر سامانه اطالعات موردنیاز برای محاسبه اقالم های عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قرار میداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهادهابزارهاي تحليل د .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهسازی مورد استفاده قرار میها و مدلاست که برای تحلیل داده

 گیرد.های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -8-2-1-2

های موجود در وزارت راه و شهرسازی ماهیت مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، باتوجه به اینكه بخش بزرگی از داده

ارت راه و شهرسازی، درنظر ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وز

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

8-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذاراشتراک ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك جادیو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهای. همه فراباشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .دگیریانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

8-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهو ارائه سرویس یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه العات مكانی و ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطنحوه ارتباط بین سامانه

های یك موجودیت، اطالعات مكانی مربوط به موجودیت را از طریق سامانه است که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مادهد

های این موجودیت انجام شایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطالعات مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید داده

ای بر تولید  GISهای های سامانههمچنین محدودیت بر بوده وهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISها، ارائه سرویس نقشه توسط سامانه باشد، بنابراین در معماری سامانههای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

شاهده قابل م های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیرهای فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.که در حال حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا می GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2-8شكل 

 

 هایی از سناریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:مثال

 :1 مثال

اه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث رخواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»ویس نقشه توسط سر .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

ورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صنویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در حالت درج است.

 زند.کاربر نقطه ابتدایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را می .1

1. WEB GIS ط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد دهنده قرارداد را با توجه به نقاخط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2مثال 

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میپیشفرم مربوط به ثبت 

در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»رودی با پارامتر و WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 ست و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.کد مورد نظر نمایش داده شده ا

ه تأیید کند و دکمکاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد را به صورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص می .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن اناز نشدهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس خط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می

۷۶۴
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینخواهد قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میکاربر می .2

 کند.اح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میگزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتت

فراخوانی و در پارامتر ورودی الیه مربوط به  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

یش داده قرار گرفته است به کاربر نما« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.کاربر بر روی قطعات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك می .1

 شود.نمایش داده می توسط سامانه مدیریت پروژهفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 
 های مكانیدهمكانیزم ثبت و ویرایش دا -9مثال 

 :4مثال 

 در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.سامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « امانه مدیریت پروژهس»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوقرار گرفته است به کاربر نمایش داده می« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISر که توسط نقشه مورد نظ .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد، کاربر نقشه پروژهمدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.ك میکاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلی .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:از نظر منطقی دارای سه بخش اصلی می Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 انك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازیحاوی ب -

مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن  -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 یل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشیمدیریت امكانات پیشرفته تحل -

ها، این اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی دستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localشوند یا یك بار فراخوانی شده و در می

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه های تابعه وزارت راه و شهرسازی نصب میها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

های فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارند ولی ها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهاری و بهمدیریت نگهد -

باشد و امكان استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به متولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 گیری مكانی:و گزارشمدیریت امكانات پرس و ج -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهبه صورت سرویس از طریق سامانه 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتمدیریت امكانات ویرایشی و دریافت دسته -

ها، ه شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهها دریافت گردد. بنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیار  -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 عوارضها و مدیریت دسترسی به الیه -

8-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  های تابعه(شرکت

 ها و عوارضبه الیه های فرآیند محورمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o ستقیم از بار به صورت مها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS  و استفاده مجدد از آن بدون فراخوانی دوباره ازCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده خصوص به توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهغیر هوشمند دادهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و  -

 گیرد.قرار می Local Web GISکه قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باشند، این اطالعات در اختیار 
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -8-2-2

 یفن اهیشگشرکت آزماهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای شناسنامه هر کدام از سامانه در این قسمت

 یجخرو یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعال، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، خاک یكو مكان

  باشد.یها، مو نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه سامانه
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 سامانه مدیریت خدمات آزمایشگاهي فني -8-2-2-1

 يفن یشگاهيخدمات آزما یریتسامانه مد

 شرح سامانه

های آزمایش را از زمانی که در دستور مدیریت درخواستین سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور ا

بت اطالعات ثگیرد. ثبت سفارشات آزمایشگاهی؛ استفاده قرار می ، موردکار شرکت قرار گرفته تا زمان تحلیل و تحویل نتایج

براسیون نگهداری و تعمیرات و کالی؛ تحلیل آن و دریافت نتایج؛ نوبت دهی ؛تخصیص منابع آزمایشگاهی ؛مربوط به آزمایش

شود. این مدیریت می ، توسط این سامانههای عملیات صحراییپروژهنظارت بر ها و نظارت بر عملكرد فنی استان؛ تجهیزات

 های زیر است:سامانه شامل زیر سیستم

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور ارائه خدمات زیر سيستم خدمات آزمایشگاهي

ه و نتیجثبت مشاهدات، تهیه گیرد و وظیفه های انجام آزمایش، مورد استفاده قرار میآزمایشگاهی و مدیریت درخواست

تعریف بازه زمانی جهت انجام های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: تعریف قابلیت ها را برعهده دارد.گزارش آزمایش

ه همراه های آزمایشی بانواع دستگاه؛ تعریف های آزمایشگاهی()بخش های کاریتعریف ایستگاه؛ تعریف آزمایشگاه؛ آزمایش

های تخصیص تعداد نیروی انسانی به ایستگاه؛ های کاریتعریف شده به ایستگاه هایتخصیص دستگاه؛ های آنقابلیت

ثبت  ؛تعریف انواع استاندارد آزمایش برای هر نوع آزمایش؛ تعریف انواع آزمایش؛ تعریف انواع منابع آزمایشگاهی؛ کاری

 تگاهیسه کار؛ ارجاع برگه کار به اثبت اطالعات برگ یش؛آزما یجثبت نتا یش؛در مراحل انجام آزما یشگاهیمشاهدات آزما

صرف  یشگاهیو ثبت منابع آزما ی؛کار یهایستگاهها و ابه دستگاه هایشآزما یصتخص یش؛محاسبه زمان انجام آزما ی؛کار

 یش.آزما یشده برا

 یریتمد یهارا به سامانه «هایشآزما یهامستندات و گزارش یج،نتا»ارسال اطالعات  یتقابل یدبا ینهمچن یستمس یرز ینا

انجام شده توسط  هاییشداشته باشد. در واقع اگر آزما یتابعه وزارت راه و شهرساز یهاها و شرکتپروژه ستاد و سازمان

ندات و مست یج،اطالعات نتا یدباشد، با یوزارت راه و شهرساز یهابه پروژه وطخاک، مرب یكو مكان یفن یشگاهشرکت آزما

 منتقل ی،تابعه وزارت راه و شهرساز یهاها و شرکتستاد و سازمان یپروژه یریتمد یهامانهبه سا ها،یشآزما یهاگزارش

 گردد.

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور زیر سيستم نگهداري و تعميرات تجهيزات

تم های اصلی این زیر سیسگیرد. قابلیتار میها و تجهیزات آزمایشگاهی، مورد استفاده قرنگهداری و تعمیرات دستگاه

 )در حال کار، مستهلك، خراب، در یزاتتجه یتوضع ثبت یزات؛شناسنامه تجه تعریف یزات؛انواع تجه یفتعرعبارتند از: 

 یدهایازدب یزیر یزات؛ برنامهدستگاه ها و تجه یبرا یکار یمتقو تعریف یزات؛تجه یمشخصات فن ؛ ثبتو ...( یرحال تعم

 ثبت رات؛یانجام تعم یزیربرنامه یر؛درخواست تعم یر؛ تأییدتعم یها یتاولو یرات؛ ثبتانواع درخواست تعم ی؛ ثبتره ادو

 یر؛مثبت سوابق تع یرات؛تعم یها ینههز یرات؛ تخمینتعم یجنتا یزات؛ ثبتدستگاه ها و تجه یاقدامات انجام شده برو

 .نکارا یرتعم یابیارزو  یزات؛تجه ییمحاسبه کارا

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور کالیبره زیر سيستم كاليبراسيون تجهيزات

 یفعرتهای اصلی این زیر سیستم عبارتند از: گیرد. قابلیتها و تجهیزات آزمایشگاهی، مورد استفاده قرار میکردن دستگاه

 یون؛ ثبتیبراسو کال یادوره یدانجام بازد یزیر یبراسیون؛ برنامهکال یهایسع سروانوا یفتعر یری؛انواع ابزاراالت اندازه گ
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 یزانم یبراسیون؛ ثبتالک ینهاطالعات هز یبراسیون؛ ثبتکال یجنتا یبراسیون؛ ثبتدرخواست کال یبراسیون؛ تأییددرخواست کال

 یون.یبراسسوابق کال یبراسیون؛ و نگهداریدو کال ینب یزاتکارکرد ابزار و تجه

ترل کیفی نتایج و کن: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور زیر سيستم كنترل كيفيت

گیرد. ر می، مورد استفاده قراها و همچنین کنترل کیفی فرآیند انجام آزمایش )کنترل کیفی حین فرآیند(محاسبات آزمایش

 بررسی ؛سیستم خدمات آزمایشگاهی یردریافت نتایج گزارش آزمایش از زد از: های اصلی این زیر سیستم عبارتنقابلیت

رخواست د یشات؛ ثبت نتایج ممیزی و کنترل کیفی فرایند انجام آزمایش؛ صدورآزما یجنتا یشثبت پایش؛ آزما یجگزارش نتا

کنترل  ینهزه ؛ محاسبهعدم انطباق یافرم تذکر  یش؛ صدورآزما یجهنت ؛ تأییدهایاطالعات بازرس یش؛ ثبتآزما یجاصالح نتا

 یفی.سند کنترل ک یفی؛ و صدورک

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات هازیر سيستم بازرسي و مميزي عملکرد فني استان

این زیر  صلیهای اگیرد. قابلیتا، مورد استفاده قرار میهنظارت بر عملكرد فنی استانمربوط به امور بازرسی و ممیزی و 

فراد جهت ا یینتع یزی؛و مم یانجام بازرس یزمانبندیاز؛ موردن یزیو مم یبازرس هاییتفعال سیستم عبارتند از: تعریف

معین ؛ فثبت تخل؛ ثبت مغایرت با استانداردها و یا مشاهدهی؛ بازرس ینهمحاسبه هز یزی؛و مم یبازرس یجنتا ثبت یزی؛مم

هر  یثبت اقدامات صورت گرفته در راستا؛ و هاپیگیری مشاهدات و مغایرت؛ ا مشاهدهکردن زمانی جهت رفع مغایرت و ی

 یرت.مشاهده و مغا

نی و عملیات زهیه گمانه: این زیر سیستم به منظور مدیریت امور مروبط به تزیر سيستم حفاري عمليات صحرایي

انواع  ؛ ثبتاییهای صحرثبت انواع اکیپعبارتند از:  های اصلی این زیر سیستمگیرد. قابلیت، مورد استفاده قرار میصحرایی

های تریزی انجام کلیه عملیابرنامه؛ های صحراییثبت موقعیت جغرافیایی اکیپ؛ های صحراییتجهیزات در اختیار اکیپ

نجام ا مدت زمان ثبت ی؛نمونه بردار یاتانجام عمل یهاینهثبت هزیی؛ صحرا یاتعمل یهانجام کل یزیبرنامه ر؛ صحرایی

 ی.دفترچه خدمات مهندس و تهیه ی؛نمونه بردار

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات یانسفارشات و تعامل با مشتر یریتمدزیر سيستم 

های رخواستدگیرد. در این زیر سیستم مربوط به امور مدیریت سفارشات مشتریان و تعامل با مشتریان، مورد استفاده قرار می

مشتریان ثبت، شماره گذاری شده و پس از مشخص شدن آزمایشات و تعیین وضعیت انجام یا عدم انجام آنها به برآورد 

اصلی این  هایشود. قابلیتپیگیری می، قیمت پرداخته و سپس مراحل آن از ورود نمونه به انبار تا تحویل نتایج آزمایش

مانكار، دولتی، خصوصی حقوقی، پییان شرکت؛ دسته بندی مشتریان )زیر سیستم عبارتند از: ثبت اطالعات انواع مشتر

ذاری گثبت و شمارههای انجام آزمایش؛ مدیریت سفارشات انجام آزمایش؛ (؛ مدیریت دریافت درخواستکارفرما، مشاور، ناظر

ورت صاد انجام آزمایش؛ تهیه ت؛ تعریف شناسنامه اولیه قراردبرآورد اولیه هزینه انجام آزمایشا؛ های انجام آزمایشدرخواست

 صدرو معرفی نامه مشتری جهت؛ انبار یدها و رسصدور فرم؛ صدور دستور انجام یا توقف انجام آزمایش؛ وضعیت مشتریان

 یان.مشتر یشنهاداتانتقادات و پ یات،شكا ثبتامكان ؛ و مراجعه به انبار
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هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P11.3.8 - ارائه خدمات آزمایش فنی و مكانیك خاک 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
خدمات 
 یشگاهیآزما

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.3.8D8 - هااطالعات آزمایشگاه 

P11.3.8D9 - اطالعات منابع آزمایشگاهی 

P11.3.8D10 - هااطالعات نمونه 
P11.3.8D11 - هاآزمایش اطالعات 

P11.3.8D12 - اطالعات وضعیت انجام آزمایش 
P11.3.8D13 - اطالعات زمان موردنیاز جهت انجام آزمایش 

P11.3.8D14 - هااطالعات نتایج و گزارش آزمایش 

 
 

 یستمس یرز
و  ینگهدار
 یراتتعم
 یزاتتجه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.3.8D15 -  یشگاهیآزما یزاتتجهها و دستگاهاطالعات 

P11.3.8D16 -  یزاتتجه یمشخصات فناطالعات 

P11.3.8D17 -  یزاتتجه یتوضعاطالعات 

P11.3.8D18 -  یرتعم یهادرخواستاطالعات 

P11.3.8D19 - یزاتها و تجهدستگاه یو نگهدار یرتعمنتایج و سوابق  اطالعات 

P11.3.8D20 - اطالعات خدمات و تعمیرات پیشگیرانه 

 
 

 یستمس یرز
 یبراسیونکال
 یزاتتجه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.3.8D21 - یبراسیونکال هایدرخواست اطالعات 

P11.3.8D22 - زمانبندی انجام کالیبراسیون اطالعات 

P11.3.8D23 - یزاتها و تجهدستگاه یبراسیوناطالعات کال 

 
 

 یستمس یرز
 یفیتکنترل ک

 

 نوان گروه دادهع کد گروه داده

P11.3.8D24 - هاپایش و کنترل کیفی نتایج آزمایش اطالعات 

P11.3.8D25 - پایش و کنترل کیفی فرایند انجام آزمایش اطالعات 

 
 

 یستمس یرز
 یزیو مم یبازرس

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

۷۷۲



 

 

ه: 
ح
صف

39 
م(
شت
 ه
ل
ص
)ف

 

 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 يفن یشگاهيخدمات آزما یریتسامانه مد

 یعملكرد فن
 هااستان

P11.3.8D26 - یزیمم و یانجام بازرس یاطالعات زمانبند 

P11.3.8D27 - هاو نظارت بر عملكرد استان یزیو مم یبازرس یجنتا اطالعات 

P11.3.8D28 - آنها یها و اقدامات صورت گرفته در راستا یرتتخلفات و مغا اطالعات 

 
 

 یستمس یرز
 یاتعمل یحفار

 ییصحرا

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.3.8D29 - نجام شدها ییصحرا یاتاطالعات عمل 

 
 

زیر سیستم 
 یریتمد

سفارشات و 
 انیتعامل با مشتر

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.3.8D1 - اطالعات مشتریان شرکت 

P11.3.8D2 - های انجام آزمایشاطالعات درخواست 

P11.3.8D3 - سفارشات حفاری و عملیات صحراییهای اطالعات درخواست 

P11.3.8D4 
شابرآواطالعات  - سنامه اولیه قرارداد با رد اولیه هزینه انجام آزمای شنا ت و 

 مشتریان

P11.3.8D5 - اطالعات دستور انجام یا توقف آزمایش 

P11.3.8D6 - ها و صورت وضعیت مشتریاناطالعات هزینه انجام آزمایش 

P11.3.8D7 - اطالعات رسید انبار 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي ان گروه دادهعنو زیرسيستم

 خدمات یستمس یرز
 یشگاهیآزما

 هایشآزما یجنتا یفیو کنترل ک یشاطالعات پا -
 یشانجام آزما یندفرا یفیو کنترل ک یشاطالعات پا -

 یفیتکنترل ک یستمس یرز

 یشگاهیآزما یزاتها و تجهدستگاهاطالعات  -

 یزاتتجه یتوضعاطالعات  -
 یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یستمس یرز

 یزاتتجه یبراسیونکال یستمس یرز یزاتها و تجهدستگاه یبراسیوناطالعات کال -

 یشانجام آزما یهااطالعات درخواست -
 یشتوقف آزما یااطالعات دستور انجام  -

 انیسفارشات و تعامل با مشتر یریتمد یستمس یرز

 یستمس یرز
و  یدارنگه
 یزاتتجه یراتتعم

 هایشگاهاطالعات آزما -

 اطالعات منابع آزمایشگاهی -
 یشگاهیخدمات آزما یستمس یرز

 یزاتتجه یبراسیونکال یستمس یرز یزاتها و تجهدستگاه یبراسیوناطالعات کال -

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها های نگهداری و تعمیرات تجهیزاتبرنامه اطالعات -

 یستمس یرز
 یبراسیونکال
 یزاتتجه

 یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یستمس یرز یشگاهیآزما یزاتها و تجهدستگاهاطالعات  -

رل کنت یستمس یرز
 یفیتک

 هااطالعات نمونه -
 هااطالعات آزمایش -
 هااطالعات نتایج و گزارش آزمایش -

 یشگاهیخدمات آزما یستمس یرز
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 یبازرس یستمس یرز

عملكرد  یزیو مم
 هااستان یفن

  

 یحفار یستمس یرز
 ییصحرا یاتعمل

 یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یستمس یرز یشگاهیآزما یزاتها و تجهدستگاهاطالعات  -

سفارشات حفاری و عملیات های اطالعات درخواست -
 صحرایی

 یشتوقف آزما یااطالعات دستور انجام  -
 یانامل با مشترسفارشات و تع یریتمدزیر سیستم 

زیر سیستم 
سفارشات  یریتمد

و تعامل با 
 یانمشتر

قراردادها )قراردادهای انجام آزمایش فنی  اطالعات -
 و مكانیك خاک(

 سامانه مدیریت قراردادها

 ی مالیحسابدار یریتسامانه مد ها از مشتریان(ها )دریافتیاطالعات دریافت -

 ییصحرا یاتعمل یحفار یستمس یرز شدهانجام  ییصحرا یاتاطالعات عمل -

 هایشاطالعات آزما -
 هایشو گزارش آزما یجاطالعات نتا -
 یشانجام آزما یتاطالعات وضع -
 یشجهت انجام آزما یازاطالعات زمان موردن -

 یشگاهیخدمات آزما یستمس یرز

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _كاخ کيناکم و ينف هاگشیامزآ تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 هاگشیامزآ تكرش Web GIS هناماس
كاخ کيناکم و ينف

ينف يهاگشیامزآ تامدخ تیریدم هناماس

اه هاگشیامزآ تاعالطا -
یهاگشیامزآ عبانم تاعالطا -

اه هنومن تاعالطا -
اه شیامزآ تاعالطا -

شیامزآ ماجنا تیعضو تاعالطا -
شیامزآ ماجنا تهج زایندروم نامز تاعالطا -

اه شیامزآ شرازگ و جیاتن تاعالطا -
یهاگشیامزآ تازیهجت و اه هاگتسد تاعالطا -

تازیهجت ینف تاصخشم تاعالطا -
تازیهجت تیعضو تاعالطا -
ریمعت یاه تساوخرد تاعالطا -

تازیهجت و اه هاگتسد یرادهگن و ریمعت قباوس و جیاتن تاعالطا -
هناریگشیپ تاریمعت و تامدخ تاعالطا -

نویساربیلاک یاه تساوخرد تاعالطا -
نویساربیلاک ماجنا یدنبنامز تاعالطا -

تازیهجت و اه هاگتسد نویساربیلاک تاعالطا -
اه شیامزآ جیاتن یفیک لرتنک و شیاپ تاعالطا -

شیامزآ ماجنا دنیارف یفیک لرتنک و شیاپ تاعالطا -
یزیمم و یسرزاب ماجنا یدنبنامز تاعالطا -

اه ناتسا دركلمع رب تراظن و یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
اهنآ یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا و اه تریاغم و تافلخت تاعالطا -

هدش ماجنا ییارحص تایلمع تاعالطا -
تکرش نایرتشم تاعالطا -

شیامزآ ماجنا یاه تساوخرد تاعالطا -
ییارحص تایلمع و یرافح تاشرافس یاه تساوخرد تاعالطا -

نایرتشم اب دادرارق هیلوا همانسانش و تاشیامزآ ماجنا هنیزه هیلوا دروآرب تاعالطا -
شیامزآ فقوت ای ماجنا روتسد تاعالطا -

نایرتشم تیعضو تروص و اه شیامزآ ماجنا هنیزه تاعالطا -
رابنا دیسر تاعالطا -

)کاخ كیناكم و ینف شیامزآ ماجنا یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
 )نایرتشم زا اه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -

تازیهجت تاریمعت و یرادهگن یاه همانرب تاعالطا -
اهدادرارق تیریدم هناماس

اه هاگشیامزآ یناكم تاعالطا -

 ماجنا یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)کاخ كیناكم و ینف شیامزآ

 هیلوا دروآرب تاعالطا -
 تاشیامزآ ماجنا هنیزه
 دادرارق هیلوا همانسانش و

نایرتشم اب

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس
 یاه همانرب تاعالطا -
تازیهجت تاریمعت و یرادهگن

 یاه همانرب تاعالطا -
تازیهجت تاریمعت و یرادهگن

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 اه تفایرد تاعالطا -
)نایرتشم زا اه یتفایرد(

 ماجنا هنیزه تاعالطا -
 تروص و اه شیامزآ
نایرتشم تیعضو
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 1 یت منابع واعتبارات ساليانه )بودجه(سامانه مدیر -8-2-2-2

 مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.مورد استفاده قرار می ،فرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 - گیرنده در اعتبارات نقدیعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی اطالعات ا 

SP1.1D3 - اطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 ت نقدیحواله وجه در اعتبارا
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت  اول )بخش فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 1سامانه مدیریت حسابداري مالي -8-2-2-3

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه
صدور و  ؛ثبت سند ؛جام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به ان هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابداریحسابی؛ امور / ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی
 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 ی مالیحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 - هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریت اطالعا 

SP1.3D4 - اطالعات شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی 

SP1.3D5 -  (...اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(از سازمانهای موردنیگزارش اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

 اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه -
ستگاه اجرایی تفوی اطالعات  - گیرنده اعتبارات به تفكیك د

 در اعتبارات نقدی
ستگاه  - ستگاه اجرایی طرح، د اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریرممخزن ن حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 یانمشتر یتو صورت وضع هایشانجام آزما ینهاطالعات هز -
 یریتمد یستمس ی: زیرفن یشگاهیخدمات آزما یریتمد سامانه

 یانسفارشات و تعامل با مشتر

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _كاخ کيناکم و ينف هاگشیامزآ تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -
هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -

 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت

 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 یاه تیعضو تروص و اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
اه هژورپ هدش دییأت

 تیعضو تروص و اه شیامزآ ماجنا هنیزه تاعالطا -
نایرتشم

)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا عبانم( اه تفایرد تاعالطا -
)اهدادرارق هدش ماجنا یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

اه تخادرپ و اه تفایرد یرادباسح دنس تاعالطا -
 هلاوح و رابتعا غالبا تساوخرد هب طوبرم دنس هرامش تاعالطا -

یدقن تارابتعا رد هجو
)... و تایلام ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم تاعالطا -

یلام یاه تروص تاعالطا -
 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس زایندروم یاه شرازگ تاعالطا -

)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب
اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

ينف يهاگشیامزآ تامدخ تیریدم هناماس
 ماجنا هنیزه تاعالطا -
 تیعضو تروص و اه شیامزآ

نایرتشم

)نایرتشم زا اه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم

هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -

یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت
 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 عبانم( اه تفایرد تاعالطا -
)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا

 اه تخادرپ تاعالطا -
 هدش ماجنا یاه تخادرپ(

)اهدادرارق
 هب طوبرم دنس هرامش تاعالطا -
 هلاوح و رابتعا غالبا تساوخرد

یدقن تارابتعا رد هجو
 دادرارق تابلاطم تاعالطا -
)... و تایلام ،دادرارق فرط(

 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس
)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب

 زایندروم یاه شرازگ تاعالطا -
 ،یسرزاب نامزاس( یتراظن یاه نامزاس

)... و تابساحم ناوید
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 نه مدیریت امور حقوقيساما -8-2-2-4

 يامور حقوق یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ی شرکت عمران و بهسازی شهری و اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

دادخواست  یمنظتعبارتند از: شوند هایی که توسط این سامانه مدیریت میگیرد. فرایندها و فعالیتایران مورد استفاده قرار می

ی های حقوقی؛ مدیریت اطالعات دعاویی؛ پیگیری پرونده( و ثبت دادخواست در مراجع قضایفریک یا ی)حقوق یتشكا یاو 

 یهاپرونده یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمعهای حقوقی؛ مدیریت دریافت اطالعات اخطاریه و احظاریه؛ و پرونده

های حقوقی؛ ؛  مدیریت دریافت اطالعات ر ی صادره درباره دعاوی و پروندهو استناد در دادگاه یهجهت ارا یمرتبط به دعاو

 ی.مراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریپرسیدگی به احكام صادره و 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P11.2.2 مدیریت امور حقوقی 

 
 

هاي ه دادهگرو

 خروجي سامانه

 

 کد عنوان داده کد گروه داده

P11.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P11.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P11.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 دهكننده گروه دا یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 اطالعات اخطاریه/ احضاریه -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 يامور حقوق یریتسامانه مد

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _كاخ کيناکم و ينف هاگشیامزآ تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

يقوقح روما تیریدم هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 1سامانه مدیریت قراردادها  -8-2-2-5

 قراردادها یریتمد سامانه

 نهشرح ساما

 یاصل هاییت. قابلگیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یلتكم عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  یافتدر یاز؛موردن یداتمناقصات و مزا یهنامه اولشناس یفقراردادها؛ تعر

اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .اها، الحاقیه و متمم آنهو ثبت اطالعات انواع قرارداد ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ديورو عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد (یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پ -

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتط به مدمربو هاییهها و روها، فرمقالب -

 هیاطالعات برآورد اولیه هزینه انجام آزمایشات و شناسنامه اول -
 یانقرارداد با مشتر

 ریتیمد یستمس ی: زیرفن یشگاهیخدمات آزما یریتمد سامانه
 یانسفارشات و تعامل با مشتر

نمودار سطح 

 ر سامانهصف
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما

 قراردادها یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _كاخ کيناکم و ينف هاگشیامزآ تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تیریدم هناماس

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و تاشیامزآ ماجنا هنیزه هیلوا دروآرب تاعالطا -

نایرتشم اب دادرارق هیلوا همانسانش
 و نارواشم( تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

)ناراكنامیپ
اهدادرارق تاعالطا -

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

ينف يهاگشیامزآ تامدخ تیریدم هناماس

 شیامزآ ماجنا یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)کاخ كیناكم و ینف

 و تاشیامزآ ماجنا هنیزه هیلوا دروآرب تاعالطا -
نایرتشم اب دادرارق هیلوا همانسانش

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم(

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت حسابداري هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انساني سامانه -8-2-2-6

 مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهو اتوماسیون اداری( به شناسنامه ایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدماتو دستمزد، اموال و دار

های مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنامه سامانه« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»فصل اول بخش 

 فصل خودداری گردیده است.ها، از تكرار آن در این این بخش در کلیه دستگاه
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 خاك کيو مکان يفن شگاهیفصل هشتم: شركت آزما
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 

 

 

 

 

 نهم: شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایرانفصل 

 

 

 

 

 

 

  

۷۸۳



 

 

ه: 
ح
صف

2 
م(
 نه
ل
ص
)ف

 

 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 فصل نهم فهرست مطالب

 

 1 .......................................................................................................... .مهوری اسالمی ایرانج آهن راه شرکت: نهم فصل

 1 ............................................................................................................. گذار برنامه و انتقال یمعمار راه، نقشه -3-2

 1 ............................................................................................................................. شكاف لیتحل سیماتر -3-2-2

 3 ..................................................................................................................................... هاپروژه شناسنامه -3-2-1

 97 ............................................................................................................................ هاپروژه یبند تیاولو -3-2-9

 98 ...........................................................................................................................................  گذار برنامه -3-2-0

 .0 ....................................................................................................................... هاپروژه یزمانبند برنامه -3-2-1

 02 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یرمعما -3-1

 02 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یهاسامانه ارتباط -3-1-2

 19 ............................................................................................................ یاطالعات یهاسامانه شناسنامه -3-1-1
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 فصل نهم: شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران -9

 شود.، ارائه میشرکت راه آهنهای اطالعاتی ه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانهدر این فصل، نقش

 

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -9-1

 2، اختصاص دارد. تدوین نقشه راهشرکت راه آهناین قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

 انجامالزم برای  1های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول زمانیها و گروه فعالیتپروژه شناساییعبارت است از 

 های کاریبندی آنها در قالب بستهها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت

پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین معماری مطلوب موقت  و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و

 برای تحقق معماری مطلوب موقت تعیین شده و 1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذاربرای فاز بعدی پروژه

 شود:رهای زیر پرداخته میشود. در این قسمت به محودر آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 ماتریس تحلیل شکاف -9-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میكاف صورت میوضعیت مطلوب، تحلیل ش

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.شرکت راه آهنبه 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 سيستم عنوان
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

صدور  یریتسامانه مد
و پروانه  یسمجوز تأس
ها و شرکت یتفعال

ونقل موسسات حمل
 یلیر

     

پروژه ایجاد سامانه  -
مدیریت صدور مجوز 
تأسیس و پروانه فعالیت 

ها و موسسات شرکت
 ونقل ریلیحمل

نظام نامه ن پروژه تدوی -
 یتصدور مجوز فعال

ها و موسسات شرکت
فعال در حوزه 

 یلیونقل رحمل

ناوگان  یریتسامانه مد
 کشور یلیونقل رحمل

     
پروژه بهبود سامانه  -

صدور اسناد مالكیت 
 ناوگان ریلی

 

 ینگهدار یریتسامانه مد
 هیخطوط و ابن یراتو تعم
 یلیشبكه ر یفن

     

تی اپروژه استقرار و عملی -
سازی سامانه نگهداری 
و تعمیر خطوط، ابنیه، 
تجهیزات و عالئم 
شبكه ریلی )سامانه 

Coswin) 

 

 ینگهدار یریتسامانه مد
و  یزاتتجه یراتو تعم

و  یعالئم ارتباط
 یكیالكتر

     

پروژه استقرار و عملیاتی  -
سازی سامانه نگهداری 
و تعمیر خطوط، ابنیه، 
تجهیزات و عالئم 
مانه شبكه ریلی )سا

Coswin) 

 

اطالعات  یریتسامانه مد
و  یسوابق نگهدار

 هاواگن یراتتعم
     

پروژه بهبود سامانه  -
مدیریت نگهداری و 

 هاتعمیر واگن
 

اطالعات  یریتسامانه مد
و  یسوابق نگهدار

 یولكوموت یراتتعم
     

پروژه استقرار و عملیاتی  -
سازی سامانه نگهداری 
و تعمیر لكوموتیوها 

 (Carlنه )ساما
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 سيستم عنوان
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 حرکت یسامانه زمانبند
 قطارها

     
پروژه بهبود سامانه  -

زمانبندی حرکت 
 قطارها

 

 بلیط قطارسامانه فروش 
ونقل حمل یهاشرکت
 یلیمسافر ر

     

پروژه ایجاد  -
 یهایرساختز
 فروش یهایستمس

 بلیط قطار

پروژه بازرسی و ممیزی  -
های فروش بلیط سامانه
ونقل های حملشرکت
ی و اطمینان از پیاده ریل

سازی الزامات تعیین 
شده توسط شرکت راه 

 آهن

      سامانه بارنامه
پروژه بهبود سامانه  -

 بارنامه
 

      للالم ینسامانه بارنامه ب
پروژه بهبود سامانه  -

 بارنامه بین الملل
 

      رییو بارگ یهسامانه تخل
پروژه بهبود سامانه  -

 تخلیه و بارگیری
 

 یرشپذ یریتمدسامانه 
 هاییستگاهمسافر در ا
 راه آهن

     
پروژه ایجاد سامانه  -

مدیریت پذیرش مسافر 
 های راه آهندر ایستگاه

 

 یاتعمل یریتسامانه مد
 و حرکت یرس

     
پروژه بهبود سامانه سیر  -

 و حرکت
 

      گراف یمسامانه ترس
پروژه بهبود سامانه  -

 گراف
 

عالئم و  یریتسامانه مد
 نالینگیگس

     

 یستمپروژه بهبود س -
عالئم و  یریتمد
 یگنالینگس
و  ATC هاییستم)س

CTC) 

 

و  یریتسامانه مد
به سوانح،  یدگیرس

 حوادث و تخلفات

 یریتمد
سوانح و 
حوادث 
ونقل حمل
 یلیر

    
پروژه بهبود سامانه  -

 سوانح ریلی
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 سيستم عنوان
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

و  یریتسامانه مد
به سوانح،  یدگیرس

 حوادث و تخلفات

و  یلتحل
 سوانح یبررس

 و حوادث
    

پروژه بهبود سامانه  -
 سوانح ریلی

 

و  یریتسامانه مد
به سوانح،  یدگیرس

 حوادث و تخلفات

و  ییشناسا
به  یدگیرس

تخلفات و 
و  یرس یمجرا

 حرکت

    
پروژه بهبود سامانه  -

 کارنامه ایمنی
 

محاسبه  یریتسامانه مد
 به شبكه یحق دسترس
 یلیونقل رحمل

     

 هبود سامانهپروژه ب -
 یمحاسبه حق دسترس
به شبكه ریلی )سامانه 

BOL  محاسبه حق
 دسترسی(

 

 یبازرس یریتسامانه مد
ها و شرکت یزیو مم

ونقل موسسات حمل
 یلیر

     

پروژه ایجاد سامانه  -
مدیریت بازرسی و 

ها و ممیزی شرکت
ونقل حملموسسات 

 یلیر

پروژه تدوین نظام  -
بازرسی و ممیزی 

سسات ها و موشرکت
 ونقل ریلیحمل

پروژه  یریتسامانه مد
 شرکت راه آهن

     
پروژه بازنویسی سامانه  -

مدیریت پروژه شرکت 
 راه آهن

 

سامانه مدیریت منابع و 
 اعتبارات سالیانه )بودجه(

 شرکت راه آهن
     

پروژه بازنویسی سامانه  -
 بودجه شرکت راه آهن

 

 یریتسامانه مد
شرکت  یمال یحسابدار
 هنراه آ

     
پروژه بازنویسی سامانه  -

حسابداری مالی شرکت 
 راه آهن

 

امور  یریتسامانه مد
 شرکت راه آهن یحقوق

     
پروژه ایجاد سامانه  -

 حقوقی شرکت راه آهن
 

 قراردادها یریتسامانه مد
 شرکت راه آهن

     
پروژه بازنویسی سامانه  -

قراردادهای شرکت راه 
 آهن
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 هاشناسنامه پروژه -9-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا رد

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژه، تعریف شدههای تفصیلی پیشبرد کارهای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 موارد زیر حتما انجام شود:های سیستمی الزم است که سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یدسازو مستن یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 د.های این پروژه انجام شومستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود. -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه )سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان 

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

 ن تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یاتواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری ایمی

ای بهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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ونقل حمل ها و موسسات فعال در حوزهشركت يتنظام نامه صدور مجوز فعال ینتدو پروژه -9-1-2-1

 یلير

  يتنظام نامه صدور مجوز فعال ینپروژه تدو

 یليونقل رها و موسسات فعال در حوزه حملشركت

 معرفي پروژه

ها و موسسات فعال در شرکت یتفعال تأسیس و پروانه نظام نامه صدور مجوز ینتدو، هدف از این پروژه

 است. یلیونقل رحوزه حمل

های مربوط به صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت ها و دستورالعملنامه، فرایندها، آییندر این پروژه

 شود.ونقل هوایی، تدوین میها و موسسات حملشرکت

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - مات اجرایيالزا
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ها و موسسات شركت يتو پروانه فعال يسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد یجادپروژه ا -9-1-2-2

 یليونقل رحمل

 یليونقل رها و موسسات حملشركت يتو پروانه فعال يسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

و  سیصدور مجوز تأس یریتمد»سامانه ی و استقرار تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده ساز هدف از این پروژه

های ، است. در این پروژه باتوجه به فرایندها و آیین نامه«یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یتپروانه فعال

 ونقل هوایی، سامانه موردنیاز برایها و موسسات حملمربوط به صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت شرکت

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شود. تمامی قابلیتو اطالعات مربوطه، ایجاد میمدیریت فرایندها 

، «لییونقل رها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتمد»شناسنامه سامانه 

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

و « ناوگان یو نگهدار یرها و مراکز تعمشرکت»ات اطالع باید« هاواگن یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد»

 ریتیسامانه مد»را از « های ارائه دهنده خدمات کنترلی و نظارتی تعمیر و نگهداری ناوگانشرکت»اطالعات 

 تبادل نای ایجادکند.  یافتدر ،«یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس

 .شود انجام پروژه این در باید نیز اطالعات

 لییونقل رها و موسسات ارائه دهنده خدمات وابسته به حملاطالعات شرکت یدبا« سامانه سیر و حرکت»

 یافترد ،«یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد»را از 

 .شود انجام پروژه این در باید نیز اطالعات تبادل این ایجادکند. 

)یا سامانه معادل آن در وضعیت  به سوانح، حوادث و تخلفات یدگیو رس یریتسامانه مد هایزیرسیستم

اطالعات »و  «یلینقل مسافر روهای حملاطالعات شرکت»موجود یعنی سامانه کارنامه ایمنی( باید 

ها اطالعات شرکت»و  «یلیاردر( رکارگزار )فورو یهااطالعات شرکت»و  «یلینقل کاال روهای حملشرکت

ها و مراکز ارائه دهنده اطالعات شرکت»و  «یلیونقل رو موسسات ارائه دهنده خدمات وابسته به حمل

های ارائه دهنده خدمات کنترلی و نظارتی تعمیر اطالعات شرکت»و  «یلیتعمیر و نگهداری ناوگان ر ماتخد

ها و موسسات شرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد»را از « و نگهداری ناوگان

 .شود انجام پروژه این در باید نیز اطالعات تبادل این ایجادکند.  یافتدر ،«یلیونقل رحمل

( کارگزار )فورواردر یهاشرکت»اطالعات و « یلینقل کاال روهای حملشرکت»اطالعات باید  بارنامه سامانه

، لییونقل رها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یتیرسامانه مدرا از « یلیر

 دریافت کند. ایجاد این تبادل اطالعات نیز باید در این پروژه انجام شود.

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یلیونقل رها و موسسات فعال در حوزه حملشرکت یتنظام نامه صدور مجوز فعال ینتدوپروژه  هاي پيش نيازپروژه
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 یليونقل رها و موسسات حملشركت يتو پروانه فعال يسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 یليناوگان ر يتپروژه بهبود سامانه صدور اسناد مالک -9-1-2-3

 یليناوگان ر يتپروژه بهبود سامانه صدور اسناد مالک

 معرفي پروژه

 یمسامانه تما ینکه ا یبه طوراست  یلیناوگان ر یتانه صدور اسناد مالكبهبود سام ،پروژههدف از این 

را دربر « ورکش یلیونقل رناوگان حمل یریتمد»شده در شناسنامه سامانه  یفو تبادل اطالعات تعر هایتقابل

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابل .یردگ

 صدور مجوز خرید واگن مسافری و  یریتمدیلی؛ ناوگان ر ینامور نظارت بر تأم یریتمد هایقابلیت

 یریتمد؛ صدور مجوز خرید لكوموتیو یریتمد؛ صدور مجوز خرید واگن باری یریتمد؛ خدماتی

؛ اطالعات تولیدکنندگان ناوگان یریتمد؛ اطالعات مقررات و استانداردهای تولید و واردات ناوگان ریلی

باید توسط  ،کننده بر تأمین ناوگانهای نظارتدستگاه یریتو مد؛ اطالعات واردکنندگان ناوگان یریتمد

 این سامانه پوشش داده شود.

  و اطالعات « مجوزهای خرید ناوگان»اطالعات و « یلیونقل رناوگان نیروی کشش حمل»اطالعات

العات اطو « تولیدکنندگان ناوگان»ت اطالعاو « مقررات و استانداردهای تولید و واردات ناوگان ریلی»

 ، باید به طور کامل در این سامانه تولید شود.«واردکنندگان ناوگان»

 .فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه بهبود داده شود 

 قبل از بهبود سامانه، انجام شود. یدناوگان، با یدخر ینظام استاندارد مجوزها ینتدو 

 شرکت راه آهن ي پروژهمتول

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

  

۷۹۴



 

 

ه: 
ح
صف

13 
م(
 نه
ل
ص
)ف

 

 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

ئم و عال يزاتتجه يه،خطوط، ابن يرو تعم يسامانه نگهدار يساز ياتيپروژه استقرار و عمل -9-1-2-4

 (Coswin)سامانه  یليشبکه ر

بکه و عالئم ش يزاتتجه يه،خطوط، ابن يرو تعم يسامانه نگهدار يساز ياتيپروژه استقرار و عمل

 (Coswin)سامانه  یلير

 معرفي پروژه

عالئم  و یزاتتجه یه،خطوط، ابن یرو تعم یسامانه نگهدار یساز یساز یاتیاستقرار و عمل ،پروژههدف از این 

ر مدیریت امور نگهداری و تعمیر خطوط و ابنیه فنی و تجهیزات و ، به منظو(Coswin)سامانه  یلیشبكه ر

 عالئم، است.

 دیقبل از استقرار سامانه با یكی،و عالئم الكتر یزاتتجه یراتخطوط و تعم یو نگهدار یرتعم یندهایفرا

 بهبود داده شوند.

و  یهدارنگ یریتمد»نه ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامااین سامانه باید تمامی قابلیت

 یئم ارتباطو عال یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتمد»و سامانه « یلیشبكه ر یفن یهخطوط و ابن یراتتعم

 یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه را دربر گیرد و تمامی قابلیت« یكیو الكتر

و  یزاتهتج یراتو تعم ینگهدار یریتمد»و سامانه « یلیشبكه ر یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یكیو الكتر یعالئم ارتباط

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 مات اجرایيالزا

 را داشته باشد و اطالعات یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل یدسامانه با ینا

امانه ( را به سو عالئم یزاتو تجه یفن یهخطوط و ابن یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهشناسنامه اول

و  یفن یهخطوط و ابن یرو تعم ینگهدار یقراردادهاقراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها ) یریتمد

« اردادهاقر یریتسامانه مد» ینكهکند. باتوجه به ا یافتقراردادها در یریت( را از سامانه مدو عالئم یزاتتجه

سامانه  یندر ا مستقیمبه صورت  تواندیوجود ندارد، اطالعات ذکر شده مباید بهبود داده شود تا قبل از آن، 

 «راه آهن شرکت یسامانه قراردادها بازنویسیپروژه »در  یدو تبادل اطالعات، با یتقابل یناد ایجا ثبت گردد.

 انجام شود.

ات عالئم اطالع»و « ها و تأسیساتاطالعات تجهیزات نصب شده در شبكه ریلی، ایستگاه»این سامانه باید 

دریافت کند. « مانه مدیریت پروژهسا»را از « راه آهن هاییستگاهو ا یلینصب شده در شبكه و خطوط ر

 هدبهبود داده شود، تا قبل از بهبود آن، اطالعات ذکر ش یدپروژه با یریتسامانه مد ینكهباتوجه به اباتوجه 

 زنویسیباپروژه »در  یدتبادل اطالعات با ینا یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر ا یمبه صورت مستق تواندیم

 انجام شود.« آهنپروژه شرکت راه  یریتسامانه مد
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بکه و عالئم ش يزاتتجه يه،خطوط، ابن يرو تعم يسامانه نگهدار يساز ياتيپروژه استقرار و عمل

 (Coswin)سامانه  یلير

 «ئمو عال یزاتو تجه یفن یهخطوط و ابن یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات  یدسامانه با این

 یسامانه جامع جار»در حال حاضر  ینكهکند. باتوجه به ا یافتدر« راهبردها یساز یسامانه جامع جار»را از 

اطالعات ذکر شده  «راهبردها یساز یسامانه جامع جار» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« راهبردها یساز

یجاد پروژه ا»در  یدتبادل اطالعات ذکر شده، با یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر ا یبه صورت دست تواندیم

ی ریزمدت، برنامهریزی میانریزی راهبردی، برنامههای برنامهراهبردها )زیرسامانه یساز یسامانه جامع جار

 انجام شود.« نه(عملیاتی ساال

 یرتعم و ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دستور پرداختصدور دستور پرداخت یتقابل یدسامانه با این

 یهاها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت»( را داشته باشد و و عالئم یزاتو تجه یفن یهخطوط و ابن

 یریترا به سامانه مد(« و عالئم یزاتو تجه یفن یهخطوط و ابن یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها

 خطوط یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهاها )پرداختپرداخت»اطالعات  یدمنتقل کند و با یمال یحسابدار

سامانه  نكهیکند. باتوجه به ا یافتدر یمال یحسابدار یریترا از سامانه مد(« و عالئم یزاتو تجه یفن یهو ابن

به  تواندیاطالعات ذکر شده م یمال یسامانه حسابدار ودبهبود داده شود، تا قبل از بهب یدبا یمال یحسابدار

سامانه  یبازنویسپروژه »در  یدو تبادل اطالعات با یتقابل ینا یجادها ثبت گردد. ادر سامانه یمصورت مستق

 انجام شود. «شرکت راه آهن یمال یحسابدار
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 هاواگن يرو تعم يگهدارن یریتپروژه بهبود سامانه مد -9-1-2-5

 هاواگن يرو تعم ينگهدار یریتپروژه بهبود سامانه مد

 معرفي پروژه

 یسامانه تمام ینکه ا یبه طوراست،  هاواگن یرو تعم ینگهدار یریتبهبود سامانه مد ،پروژههدف از این 

 یراتعمو ت یق نگهداراطالعات سواب یریتمد»شده در شناسنامه سامانه  یفو تبادل اطالعات تعر هایتقابل

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابل .یردرا دربر گ« هاواگن

 های مسافری را نیز پوشش دهد.این سامانه باید مدیریت امور نگهداری و تعمیر واگن 

  ونقل ناوگان باری حمل»ت اطالعاو « یلیونقل رناوگان مسافری حمل»اطالعات این سامانه باید

 ، دریافت کند.کشور یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مدرا از « یلیر

  گان ناو یاتیسوابق عمل»اطالعات و « یناوگان مسافر یاتیسوابق عمل»اطالعات این سامانه باید

 ، دریافت کند.و حرکت یرس یاتعمل یریتسامانه مدرا از « یبار

  باید به طور کامل در این سامانه « و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یمسافر یهاواگن»اطالعات

 تولید شود.

 .فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 قبل از بهبود سامانه انجام شود. یدبا یلی،ناوگان ر یریتمد یندنظام فرا ینتدو 

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکارگاهدست

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

ه های ارائه دهندشرکت»و اطالعات « ناوگان یو نگهدار یرها و مراکز تعمشرکت»اطالعات  یدسامانه با ینا

وانه و پر یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد»را از « ی ناوگانخدمات کنترلی و نظارتی تعمیر و نگهدار

 یریته مدسامان»باتوجه به اینكه در حال حاضر  کند. یافتدر ،«یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یتفعال

، وجود ندارد تا قبل از ایجاد آن« یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس

تواند به صورت مستقیم در این سامانه ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات باید در ر شده میاطالعات ذک

« لییونقل رها و موسسات حملشرکت یتفعال پروانهو  یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد یجادپروژه ا»

 انجام شود.

 

  

۷۹۷



 

 

ه: 
ح
صف

16 
م(
 نه
ل
ص
)ف
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 (Carlسامانه ) يوهالکوموت يرو تعم يسامانه نگهدار يساز ياتيپروژه استقرار و عمل -9-1-2-6

 (Carl)سامانه  يوهالکوموت يرو تعم يسامانه نگهدار يساز ياتيپروژه استقرار و عمل

 معرفي پروژه

، به منظور (Carl)سامانه  یوهالكوموت یرو تعم یسامانه نگهدار یساز یاتیاستقرار و عمل، پروژههدف از این 

 مدیریت امور نگهداری و تعمیر لكوموتیوها، است.

 شود. ینقبل از استقرار سامانه تدو یدبا یوها،لكوموت یو نگهدار رینظام تعم

العات اط یریتمد »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه باید تمامی قابلیت

ید در ها و تبادل اطالعات تعریف شده، بارا دربر گیرد و تمامی قابلیت« یولكوموت یراتو تعم یسوابق نگهدار

 این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 حركت قطارها يپروژه بهبود سامانه زمانبند -9-1-2-7

 حركت قطارها يبندپروژه بهبود سامانه زمان

 معرفي پروژه

و  هاتیقابل یسامانه تمام ینکه ا یبه طوراست  حرکت قطارها یبهبود سامانه زمانبند ،پروژههدف از این 

و تبادل  هایتقابل .یردرا دربر گ« حرکت قطارها یزمانبند»شده در شناسنامه سامانه  یفتبادل اطالعات تعر

 فزوده شوند، عبارتند از:سامانه ا ینبه ا یدکه با یاطالعات

  نقل وهای حملشرکت»اطالعات و « یلینقل مسافر روهای حملشرکت»اطالعات این سامانه باید

ونقل ها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مدرا از « یلیکاال ر

 یلی، دریافت کند.ر

  ونقل ناوگان باری حمل»اطالعات و « یلیونقل ری حملناوگان مسافر»اطالعات این سامانه باید

ل ونقناوگان حمل یریتسامانه مدرا از « یلیونقل رناوگان نیروی کشش حمل»اطالعات و « یلیر

 ، دریافت کند.کشور یلیر

  و « خطوط راه آهن یهابالک»اطالعات و « خطوط راه آهن یاشناسنامه»اطالعات این سامانه باید

 هیخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مدرا از « راه آهن هاییستگاها یاسنامهشنا»اطالعات 

 یلی، دریافت کند.شبكه ر یفن

  یهاواگن»اطالعات و « و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یبار یهاواگن»اطالعات این سامانه باید 

، هاواگن یرو تعم یابق نگهدارسو یریتسامانه مدرا از « و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یمسافر

 دریافت کند.

  یریتسامانه مدرا از « و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یوهایلكوموت»اطالعات این سامانه باید 

 یو، دریافت کند.لكوموت یرو تعم یسوابق نگهدار

 نیز باید در این سامانه تولید شود.«یبار یقطارها حرکت یبرنامه زمانبند» اطالعات ، 

 ندهای این سامانه باید مستندسازی شود.فرای 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 شود. ینقبل از استقرار سامانه تدو یدحرکت قطارها، با ینظام استاندارد زمان بند 

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 پيش نياز هايپروژه

 لییونقل رها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد یجادپروژه ا -
 لییو عالئم شبكه ر یزاتتجه یه،خطوط، ابن یرو تعم یسامانه نگهدار یساز یاتیاستقرار و عملپروژه  -

 (Coswin)سامانه 
 هاگنوا یرو تعم ینگهدار یریتبهبود سامانه مد پروژه -
 (Carl)سامانه  یوهالكوموت یرو تعم یسامانه نگهدار یساز یاتیاستقرار و عمل پروژه -

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 قطار يطفروش بل هاييستمس هايیرساختز یجادپروژه ا -9-1-2-8

 قطار يطفروش بل هاييستمس هايیرساختز یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

های فروش بلیط قطار است. در این پروژه بستر و های سیستماد بستر و زیرساختایج هدف از این پروژه

های فروش بلیط قطار خودشان ونقل ریلی بتوانند از سیستمهای حملزیرساخت الزم برای آنكه شرکت

 شود.استفاده کنند، ایجاد می

نند وش بلیط قطار خود، رعایت کهای فرونقل ریلی باید در هنگام ایجاد سیستمهای حملالزاماتی که شرکت

 شود.در این پروژه مشخص می

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

 - برآورد هزینه پروژه

 به مسافر یكپارچهارائه خدمات  یو سازوکارها هایاستس یینتع یپروژه مطالعات هاي پيش نيازپروژه

 - نيازهاي هم پروژه

 - الزامات اجرایي
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ز ا ينانو اطم یليونقل رحمل يهاشركت يطفروش بل يهاسامانه يزيو مم يپروژه بازرس -9-1-2-9

 شده توسط شركت راه آهن يينالزامات تع يساز يادهپ

  یليونقل رحمل يهاشركت يطفروش بل يهاسامانه يزيو مم يپروژه بازرس

 شده توسط شركت راه آهن نييالزامات تع يساز يادهاز پ ينانو اطم

 معرفي پروژه

 نانیو اطم یلیونقل رحمل یهاشرکت قطار یطفروش بل یهاسامانه یزیو مم یبازرس ،پروژههدف از این 

 ، است.شده توسط شرکت راه آهن یینالزامات تع یساز یادهاز پ

های ش بلیط قطار شرکتفرو یهاسامانه یزیو مم یبازرس یقاز طر یدباها شرکت فرودگاهپروژه  یندر ا

 کند. یداپ ینان، اطمتعیین شدهالزامات  یساز یاده، نسبت به پونقل ریلیحمل

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 قطار یطفروش بل هاییستمس هاییرساختز یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 پروژه بهبود سامانه بارنامه -9-1-2-11

 بهبود سامانه بارنامهپروژه 

 معرفي پروژه

 و تبادل اطالعات هایتقابل یسامانه تمام ینکه ا یپروژه بهبود سامانه بارنامه است، به طور ینهدف از ا

ه )سامانه بارنامه شرکت راه آهن( را دربر گیرد. بارنام مطلوب سامانه یتشده در در شناسنامه وضع تعریف

 یازس یكپارچه یریتمد»سامانه بارنامه همچنین باید تبادل اطالعات تعیین شده در شناسنامه سامانه 

ا آن، ر یینامه اجرا یینشده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آ یینو الزامات تع« ونقلاطالعات حمل

انه ها و تبادل اطالعاتی که باید به این سامکه باید در این پروژه صورت گیرد و قابلیتاقداماتی  .پوشش دهد

 افزوده شود، عبارتند از:

  یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مدرا از « یلیونقل رناوگان باری حمل»اطالعات این سامانه باید 

 ، دریافت کند.کشور

  یترسمحاسبه حق دس یریتسامانه مدرا از « یلیبه شبكه ر یقرارداد دسترس»اطالعات این سامانه باید 

 ، دریافت کند.یلیبه شبكه حمل و نقل ر

  ه سامانرا از « شده یهتخل یهاواگن»اطالعات و « شده یریبارگ یهاواگن»اطالعات این سامانه باید

 ، دریافت کند.یریو بارگ یهتخل

  بارنامه( و اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه این سامانه باید تأییدیه اسناد حمل )معرفی نامه و

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلمدیریت یكپارچه سازی اطالعات حمل»

  مدیریت یكپارچه سازی اطالعات»این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه 

 د.، از سامانه جامع تجارت دریافت کن«ونقلحمل

 ه سامانکاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا

Reference Data Management .دریافت کند 

 سامانه از های مرجع موردنیاز )مانند کدینگ شهرها( را سامانه باید سایر داده یناReference 

Data Management .دریافت کند 

 شرکت راه آهن پروژهمتولي 

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 (یكاطالعات لجست یریتونقل )مداطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد یجادا پروژه هاي پيش نيازپروژه

 (Reference Data Managementمرجع ) یهاداده یریتپروژه ایجاد سامانه مد هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

کارگزار )فورواردر(  یهاشرکت»اطالعات و « یلینقل کاال روهای حملشرکت»اطالعات این سامانه باید 

، لییونقل رها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مدرا از « یلیر

 یتعالو پروانه ف یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد یجادپروژه ا»ر دریافت کند. ایجاد این تبادل اطالعات د

 شود.انجام می« یلیونقل رها و موسسات حملشرکت
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 الملل ينپروژه بهبود سامانه بارنامه ب -9-1-2-11

 بين الملل بهبود سامانه بارنامهپروژه 

 معرفي پروژه

و تبادل  هایتقابل یسامانه تمام ینکه ا یاست، به طور بین الملل پروژه بهبود سامانه بارنامه ینهدف از ا
بارنامه بین الملل را دربر گیرد. این سامانه  مطلوب سامانه یتشده در در شناسنامه وضع تعریف اطالعات

« ونقللاطالعات حم یساز یكپارچه یریتمد»همچنین باید تبادل اطالعات تعیین شده در شناسنامه سامانه 
 اقداماتی .پوشش دهدآن، را  یینامه اجرا یینن مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آشده در قانو یینو الزامات تع

ها و تبادل اطالعاتی که باید به این سامانه افزوده شود، عبارتند که باید در این پروژه صورت گیرد و قابلیت
 از:
  یلیونقل ران حملناوگ یریتسامانه مدرا از « یلیونقل رناوگان باری حمل»اطالعات این سامانه باید 

 ، دریافت کند.کشور

  یریتسامانه مدرا از « و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یبار یهاواگن»اطالعات این سامانه باید 
 ، دریافت کند.هاواگن یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار

  یدسترس ه حقمحاسب یریتسامانه مدرا از « یلیبه شبكه ر یقرارداد دسترس»اطالعات این سامانه باید 
 ، دریافت کند.یلیبه شبكه حمل و نقل ر

  ه سامانرا از « شده یهتخل یهاواگن»اطالعات و « شده یریبارگ یهاواگن»اطالعات این سامانه باید
 ، دریافت کند.یریو بارگ یهتخل

 سامانه  هاین سامانه باید تأییدیه اسناد حمل )معرفی نامه و بارنامه( و اطالعات قبوض انبار را با واسط
 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلمدیریت یكپارچه سازی اطالعات حمل»

  مدیریت یكپارچه سازی اطالعات»این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه 
 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 ه سامانکاال را از  یاطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهداراطالعات شناسه کاال و  یدباسامانه  ینا
Reference Data Management .دریافت کند 

 سامانه از های مرجع موردنیاز )مانند کدینگ شهرها( را سامانه باید سایر داده یناReference 

Data Management .دریافت کند 

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 (یكاطالعات لجست یریتونقل )مداطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد یجادا پروژه هاي پيش نيازپروژه

 (Reference Data Managementمرجع ) یهاداده یریتپروژه ایجاد سامانه مد هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

کارگزار )فورواردر(  یهاشرکت»اطالعات و « یلینقل کاال روهای حملشرکت»اطالعات امانه باید این س
، لییونقل رها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مدرا از « یلیر

 یتعالو پروانه ف یستأسصدور مجوز  یریتسامانه مد یجادپروژه ا»دریافت کند. ایجاد این تبادل اطالعات در 
 شود.انجام می« یلیونقل رها و موسسات حملشرکت
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 يريو بارگ يهپروژه بهبود سامانه تخل -9-1-2-12

 تخليه و بارگيريپروژه بهبود سامانه 

 معرفي پروژه

و تبادل  هایتقابل یسامانه تمام ینکه ا یبه طورتخلیه و بارگیری است بهبود سامانه  ،پروژههدف از این 

روژه اقداماتی که باید در این پ .یردرا دربر گ«تخلیه و بارگیری»شده در شناسنامه سامانه  یفت تعراطالعا

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلصورت گیرد و 

 یراتمو تع ینگهدار یریتسامانه مدرا از « راه آهن هاییستگاها یاشناسنامه»اطالعات  این سامانه باید 

 ، دریافت کند.یلیشبكه ر یفن یهخطوط و ابن

  یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مدرا از « یلیونقل رناوگان باری حمل»اطالعات این سامانه باید 

 ، دریافت کند.کشور

  و  یرس یاتعمل یریتسامانه مدرا از « یریو بارگ یهآماده تخل یهاواگن»اطالعات این سامانه باید

 ، دریافت کند.حرکت

  یریتسامانه مدرا از « و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یبار یهاواگن»اطالعات این سامانه باید 

 ، دریافت کند.هاواگن یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار

 .فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 قبل از بهبود سامانه انجام شود. یدبا یری،و بارگ یهتخل یرنظام آما ینتدو 

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 راه آهن هايیستگاهمسافر در ا یرشپذ یریتسامانه مد یجادپروژه ا -9-1-2-13

 راه آهن هايیستگاهمسافر در ا یرشپذ یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 مسافر در یرشپذ یریتمد»سامانه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 است.« راه آهن هاییستگاها

 هایستگاهیمسافر در ا یرشپذ یریتمد»اسنامه سامانه ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شنتمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« راه آهن

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 قطار یطفروش بل هاییستمس هاییرساختز یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 و حركت يرپروژه بهبود سامانه س -9-1-2-14

 و حركت يرپروژه بهبود سامانه س

 معرفي پروژه

ل و تباد هایتقابل یسامانه تمام ینکه ا یبه طوراست  و حرکت یربهبود سامانه س ،پروژههدف از این 

و تبادل  هایتقابل .یردرا دربر گ« و حرکت یرس یاتعمل تیریمد»شده در شناسنامه سامانه  یفاطالعات تعر

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یاطالعات

 ها؛ یستگاها یتوضع یریتمد؛ اعزام و قبول قطارها؛ مانور قطارها یاجرا یاتعمل یریتمدهای قابلیت

ی؛ و و نواح هایستگاها ینسنل و مأمورامور پر یریتمدیو؛ واگن و لكوموت یعتوز یهابرنامه یریتمد

 د.، در سامانه ایجاد شوها و خطوطبالک ها،یستگاها یتاطالعات وضع یریتمد ها،یورانلكوموت مدیریت

 دور ص؛ ها و خطوطبالک ها،یستگاها یتاطالعات وضع یریتمد ها،یورانلكوموت یریتمدهای قابلیت

 یاتبر عمل یلی0 و نظارتشبكه خطوط ر یكنترل ترافقطار، نظارت بر حرکت قطارها و ک یرمجوز س

 یریتور مدبه منظ یو کنترل مرکز یهکنترل ناح یالتی،تشك هاییستگاهو حرکت در سه سطح ا یرس

و حرکت، در  یرس یهامولفه یرو سا ینها، خطوط، قطارها، ناوگان، مأموربالک ها،یستگاها یتوضع

 قرار گیرد و بهبود داده شود. یق، مورد بازنگریبه صورت دق یلیشبكه ر

 یتاطالعات وضعی، و نواح هایستگاها یناطالعات مأموریلی، خطوط ر یكیتراف یتاطالعات وضع 

اطالعات مجوز یری، و بارگ یهآماده تخل یهااطالعات واگن، هاواگن یتاطالعات وضع، حرکت قطارها

 اطالعات سوابق، و و حرکت یروزه سح یلیها و موسسات راطالعات عملكرد شرکت، قطار یرو ورقه س

 ی، به طور کامل در این سامانه تولید شود.فن یهها، خطوط و ابنبالک یاتیعمل

  حرکت یاطالعات برنامه زمانبندی و مسافر یقطارها حرکت یاطالعات برنامه زمانبنداین سامانه باید 

 .، دریافت کندحرکت قطارها یزمانبند ی، را از سامانهبار یقطارها

 اطالعات و  خطوط راه آهن یهااطالعات بالک، خطوط راه آهن یااطالعات شناسنامه این سامانه باید

شبكه  یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتمد ، را از سامانهراه آهن هاییستگاها یاشناسنامه

 یلی، دریافت کند.ر

  ی و یلونقل راطالعات ناوگان باری حملیلی، ونقل راطالعات ناوگان مسافری حملاین سامانه باید

 لییونقل رناوگان حمل یریتمد یلی را از سامانه سامانهونقل راطالعات ناوگان نیروی کشش حمل

 ، دریافت کند.کشور

  یهااطالعات واگنو  و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یبار یهااطالعات واگناین سامانه باید 

، هاواگن یرو تعم یسوابق نگهدار یریتمد ، را از سامانهو حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یمسافر

 دریافت کند.

  یگهدارن یریتمد را از سامانه و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یوهایاطالعات لكوموتاین سامانه باید 

 یو، دریافت کند.لكوموت یرو تعم

 طوط موجود در شبكه و خ یكیكترو ال یو عالئم ارتباط هایستمس یزات،اطالعات تجه این سامانه باید

 زاتیتجه یرو تعم ینگهدار یاتاطالعات خطوط مسدود شده تحت عمل، و راه آهن هاییستگاهو ا یلیر
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 و حركت يرپروژه بهبود سامانه س

و  یو عالئم ارتباط یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتمد یكی، را از سامانهو الكتر یو عالئم ارتباط

 یكی، دریافت کند.الكتر

 و شده یهتخل یهااطالعات واگن، شده )آماده حمل( یریبارگ یهاگناطالعات وا این سامانه باید ،

 یری، دریافت کند.و بارگ یهتخل یری، را از سامانهو بارگ یهاطالعات مراکز تخل

 خطوط ییكاطالعات ترافو  هابالک یكیاطالعات ترافها، یستگاها یكیاطالعات تراف این سامانه باید ،

 یگنالینگ، دریافت کند.عالئم و س یریتمد را از سامانه

 افت کند.، دریالملل ینبارنامه ب ، را از سامانهالملل صادر شده ینب یهااطالعات بارنامه این سامانه باید 

 .فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 م براي اجرازمان الز

  برآورد هزینه پروژه

  - هاي پيش نيازپروژه

 هاي هم نيازپروژه

 یلیناوگان ر یتپروژه بهبود سامانه صدور اسناد مالك -
 یلیر و عالئم شبكه یزاتتجه یه،خطوط، ابن یرو تعم یسامانه نگهدار یساز یاتیعملاستقرار و  پروژه -

 (Coswin)سامانه 
 هاواگن یرو تعم ینگهدار یریتمد بهبود سامانه پروژه -
 (Carl)سامانه  یوهالكوموت یرو تعم یسامانه نگهدار یساز یاتیاستقرار و عمل پروژه -
 (CTCو  ATC هاییستم)س یگنالینگعالئم و س یریتمد یستمپروژه بهبود س -

 الزامات اجرایي

امانه س»را از  یلیونقل ربه حملها و موسسات ارائه دهنده خدمات وابسته اطالعات شرکت یدسامانه با ینا

. باتوجه کند یافتدر ،«یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتمد

ونقل لها و موسسات حمشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد»در حال حاضر  ینكهبه ا

بت سامانه ث یندر ا یمبه صورت مستق تواندیعات ذکر شده مآن، اطال یجادوجود ندارد تا قبل از ا «یلیر

 یتو پروانه فعال تأسیسصدور مجوز  یریتسامانه مد یجادپروژه ا»در  یدتبادل اطالعات با ینا یجادگردد. ا

 انجام شود. «یلیونقل رها و موسسات حملشرکت
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 پروژه بهبود سامانه گراف -9-1-2-15

 پروژه بهبود سامانه گراف

 وژهمعرفي پر

و تبادل اطالعات  هایتقابل یسامانه تمام ینکه ا یبه طوراست  بهبود سامانه گراف، پروژههدف از این 

 ینبه ا یداکه ب یو تبادل اطالعات هایتقابل .یردرا دربر گ« گراف یمترس»شده در شناسنامه سامانه  یفتعر

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از:

 حرکت، فرایندها و اطالعات این سامانه نیز باید بهبود داده شود. متناسب با بهبود سامانه سیر و 

  حرکت یاطالعات برنامه زمانبندی و مسافر یقطارها حرکت یاطالعات برنامه زمانبنداین سامانه باید 

 ، دریافت کند.حرکت قطارها یسامانه زمانبندی را از بار یقطارها

  اطالعات و  خطوط راه آهن یهااطالعات بالک، راه آهنخطوط  یااطالعات شناسنامهاین سامانه باید

شبكه  یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مدرا از  راه آهن هاییستگاها یاشناسنامه

 یلی، دریافت کند.ر

  ی و یلونقل راطالعات ناوگان باری حملیلی، ونقل راطالعات ناوگان مسافری حملاین سامانه باید

، شورک یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مدیلی را از ونقل رناوگان نیروی کشش حملاطالعات 

 دریافت کند.

 .فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه .2 زمان الزم براي اجرا

  پروژه برآورد هزینه

 و حرکت یرپروژه بهبود سامانه س هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 یليپروژه بهبود سامانه سوانح ر -9-1-2-16

 یليپروژه بهبود سامانه سوانح ر

 معرفي پروژه

ریف طالعات تعها و تبادل ااست به طوری که تمامی قابلیت یلیبهبود سامانه سوانح ر ،پروژههدف از این 

سوانح  یبررس و یلتحل یستمس زیرو  یلیونقل رسوانح و حوادث حمل یریتمد یستمس یرزشده در شناسنامه 

و  هایتلقاب( را دربر گیرد. به سوانح، حوادث و تخلفات یدگیو رس یریتمد سامانههای )زیرسیستم و حوادث

 رتند از:سامانه افزوده شوند، عبا ینبه ا یدکه با یتبادل اطالعات

 یریتمد ؛و ...( یقانون ی)اورژانس، پزشك یردرگ یهاارگان یربا سا یو هماهنگ یاطالع رسانهای قابلیت 

 ، در این سامانه ایجاد شود.تجسس و نجات یاتعمل ی؛ و مدیریتامداد رسان یاتعمل

 ادثه مه و بار حاطالعات مسافر، خد یریتمد؛ سانحه و حادثه یهاطالعات اول یافتدر های مدیریتقابلیت

 یه، بازنگری و بهبود داده شود.سوانح ناح یسونامور مربوط به کم یریتمدیده؛ و د

  اطالعات و « یلیونقل رحمل یمنیا ینهشده در زم ییشناسا هاییسكمخاطرات و ر»اطالعات

اقدامات »اطالعات و « یلیونقل رحمل یمنیمخاطرات ا یریتمد یاقدامات صورت گرفته در راستا»

 سیونینظرات کم»اطالعات و « یلیبه سوانح و حوادث ر یدگیو رس یریتورت گرفته به منظور مدص

 ، به طور کامل در این سامانه تولید شود.«درباره سانحه یهسوانح ناح

 اعتراضات نسبت به نظرات اعالم شده  یریتمد؛ سانحه یبررس یماطالعات ت یریتمدهای قابلیت

ه پوشش ، در این سامانسوانح یعال یسیونامور مربوط به کم یریتمدو یه؛ سوانح ناح یسیونتوسط کم

 داده شود.

  اتو اطالع« سوانح یعال یسیونکم یاعضا» و اطالعات« یهسوانح ناح یسیونکم یاعضا»اطالعات 

و  هینظر» و اطالعات« یلیدرباره علل وقوع سوانح و حوادث ر یهسوانح ناح یسیونکم یو آرا یهنظر»

 تخلفات مربوط به» و اطالعات« یلیسوانح درباره علل وقوع سوانح و حوادث ر یعال یسیونکم یآرا

 ، به طور کامل در این سامانه تولید شود.«سوانح و حوادث

 های تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb GIS 

 دریافت کند.

 ندسازی شود.فرایندهای این سامانه باید مست 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 پروژه بهبود سامانه كارنامه ایمني -9-1-2-17

 انه كارنامه ایمنيپروژه بهبود سام

 معرفي پروژه

ف ها و تبادل اطالعات تعریاست به طوری که تمامی قابلیت بهبود سامانه کارنامه ایمنی ،پروژههدف از این 

یكی از  )به عنوان و حرکت یرس یمبه تخلفات و جرا یدگیو رس ییشناسا یستمس یرزشده در شناسنامه 

تبادل  و هایتقابل( را دربر گیرد. سوانح، حوادث و تخلفات به یدگیو رس یریتمد سامانههای زیرسیستم

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یاطالعات

 یجبت نتاث یریتمد؛ و حرکت ناوگان یرشده مربوط به س ییثبت تخلفات شناسا یریتمدهای قابلیت 

 یم، در این سامانه ایجاد شود.جراابالغ تخلفات و  یریتو مد؛ تخلفات و ثبت آراء صادر شده یبررس

  بازنگری و بهبود داده شود.به تخلفات یدگیو رس یبررس یریتمدقابلیت ، 

  سوانح  یو بررس یلتحل یستمس یرزرا از « تخلفات مربوط به سوانح و حوادث»اطالعات این سامانه باید

 ند.سوانح ریلی(، دریافت ک)یا سامانه معادل این زیرسیستم در وضعیت موجود، یعنی سامانه  و حوادث

 .فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

انه سام»را از « یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یزیممو  یبازرس یجنتا»اطالعات  این سامانه باید

 باتوجه به اینكه در حال ، دریافت کند.«یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یزیو مم یبازرس یریتمد

جاد دارد تا قبل از ایوجود ن« یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یزیو مم یبازرس یریتسامانه مد»حاضر 

د به توان، اطالعات ذکر شده می«یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یزیو مم یبازرس یریتسامانه مد»

 ریتیسامانه مد یجادپروژه ا»صورت مستقیم در این سامانه ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات باید در 

 جام شود.ان« یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یزیو مم یبازرس

نقل کاال وهای حملاطالعات شرکت»و « یلینقل مسافر روهای حملاطالعات شرکت» یدسامانه با ینا

ها و موسسات ارائه دهنده اطالعات شرکت»و « یلیکارگزار )فورواردر( ر یهااطالعات شرکت»و « یلیر

دهنده خدمات تعمیر و نگهداری  ها و مراکز ارائهاطالعات شرکت»و « یلیونقل رخدمات وابسته به حمل

را  «های ارائه دهنده خدمات کنترلی و نظارتی تعمیر و نگهداری ناوگاناطالعات شرکت»و « یلیناوگان ر

 یافتدر ،«یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد»از 

ها و شرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد»باتوجه به اینكه در حال حاضر  کند.

تواند به صورت مستقیم وجود ندارد تا قبل از ایجاد آن، اطالعات ذکر شده می« یلیونقل رموسسات حمل
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 انه كارنامه ایمنيپروژه بهبود سام

 یسسصدور مجوز تأ یریتسامانه مد یجادپروژه ا»در این سامانه ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات باید در 

 انجام شود.« یلیونقل رها و موسسات حملرکتش یتفعال پروانهو 

 

 (CTCو  ATC هاييستمس) يگنالينگعالئم و س یریتمدسيستم  پروژه بهبود -9-1-2-18

 (CTCو  ATC هاييستم)س يگنالينگعالئم و س یریتمد يستمسپروژه بهبود 

 معرفي پروژه

است  طوری  (CTCو  ATC هاییستم)س یگنالینگعالئم و س یریتمد یستمس بهبود ،پروژههدف از این 

 ها در همه محورها و خطوط ریلی بكار گرفته شود.که این سیستم

باید در « یگنالینگعالئم و س یریتمد»سامانه ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 ها درنظر گرفته شود و در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.بهبود این سیستم

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 - برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

محاسبه حق  BOL)سامانه  یليبه شبکه ر يبهبود سامانه محاسبه حق دسترسپروژه  -9-1-2-19

 (يدسترس

 (يمحاسبه حق دسترس BOL)سامانه  یليبه شبکه ر يدسترسبهبود سامانه محاسبه حق پروژه 

 معرفي پروژه

( یمحاسبه حق دسترس BOL)سامانه  یلیبه شبكه ر یبهبود سامانه محاسبه حق دسترس ،پروژههدف از این 
 یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت

 ینبه ا یداکه ب یو تبادل اطالعات هایتقابلرا دربر گیرد. « یلیونقل ربه شبكه حمل یحق دسترسمحاسبه 
 سامانه افزوده شوند، عبارتند از:

  نقل وهای حملشرکت»اطالعات و « یلینقل مسافر روهای حملشرکت»اطالعات این سامانه باید
 مالك یخصوص یهاشرکت»اطالعات و « یلیر کارگزار )فورواردر(» یهااطالعات شرکت« یلیکاال ر
ونقل ها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتمد را از سامانه« یولكوموت
 یلی، دریافت کند.ر

  ونقل ناوگان باری حمل»اطالعات و « یلیونقل رناوگان مسافری حمل»اطالعات این سامانه باید
ل ونقناوگان حمل یریتمد را از سامانه« یلیونقل رروی کشش حملناوگان نی»اطالعات و « یلیر
 ، دریافت کند.کشور یلیر

  دریافت کند.بارنامه را از سامانه« صادر شده یداخل یهابارنامه»اطالعات این سامانه باید ، 

  یافت ، درالملل ینامانه بارنامه برا از س« الملل صادر شده ینب یهابارنامه»اطالعات این سامانه باید
 کند.

  گان ناو یاتیسوابق عمل»اطالعات و « یناوگان مسافر یاتیسوابق عمل»اطالعات این سامانه باید
، حرکت و یرس یاتعمل یریتمد را از سامانه« ناوگان نیروی کشش یاتیسوابق عمل»اطالعات و « یبار

 دریافت کند.

  مانه درنظر گرفته شود.ی مرتبط نیز در این ساهاصورتحساب یرسامدیریت امور محاسبه 

 .فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 لییونقل رها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسسصدور مجوز تأ یریتسامانه مد یجادپروژه ا -
 شرکت راه آهن یسامانه قراردادها یسیبازنو پروژه -

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

را « (یلیبه شبكه ر یحق دسترس یمربوط به قراردادها هاییافت)در هایافتدر» این سامانه باید اطالعات

باتوجه به اینكه سامانه حسابداری مالی باید بهبود داده شود،  ی، دریافت کند.مال یحسابدار یریتمد از سامانه

تواند به صورت مستقیم در این سامانه ثبت شود. ایجاد این تبادل تا قبل از آن اطالعات ذکر شده می

 انجام شود.« پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی شرکت راه آهن»اطالعات باید در 
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 یليونقل رها و موسسات حملشركت يزيو مم ينظام بازرس ینتدوپروژه  -9-1-2-21

 یليونقل رها و موسسات حملشركت يزيو مم ينظام بازرس ینپروژه تدو

 معرفي پروژه

 است. در این پروژه یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یزیو مم ینظام بازرس ینتدو ،پروژههدف از این 

نقل ها و موسسات حملهای مربوط به امور بازرسی و ممیزی شرکتدستورالعملها و باید فرایندها، آیین نامه

 ریلی تدوین شود.

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یلیونقل رعال در حوزه حملها و موسسات فشرکت یتنظام نامه صدور مجوز فعال ینپروژه تدو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 یليونقل رها و موسسات حملشركت يزيو مم يبازرس یریتسامانه مد یجادپروژه ا -9-1-2-21

 یليونقل رها و موسسات حملشركت يزيو مم يبازرس یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 یزیو مم یبازرس یریتمد»سامانه توسعه، پیاده سازی و استقرار تحلیل و طراحی،  هدف از این پروژه

 است.« یلیونقل رها و موسسات حملشرکت

ها و رکتش یزیو مم یبازرس یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 اجرایی و عملیاتی شود.باید در این پروژه « یلیونقل رموسسات حمل

را از  «یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یزیممو  یبازرس یجنتا»اطالعات  ه کارنامه ایمنی بایدسامان

بادل ت ینا یجادا، دریافت کند. «یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یزیو مم یبازرس یریتسامانه مد»

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزاطالعات ن

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - اي همکارهدستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یزیو مم ینظام بازرس ینپروژه تدو -
 لییونقل رها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 پروژه شركت راه آهن یریتسامانه مد بازنویسيپروژه  -9-1-2-22

 پروژه شركت راه آهن یریتسامانه مد بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

پروژه شرکت راه آهن است، به طوری که این سامانه تمامی  یریتسامانه مد بازنویسی ،پروژههدف از این 

ه مدیریت پروژه شرکت را»در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه  ها و تبادل اطالعات تعریف شدهقابلیت

 ینبه ا یداکه ب یو تبادل اطالعات هایتقابلرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « آهن

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از:

  دریافت راهبردها یساز یجار سامانه جامعرا از « هاها و پروژهطرح یهپا»اطالعات این سامانه باید ،

 کند.

 های تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb 

GIS .دریافت کند 

 های شرکت نیز باید در این سامانه های بخش زیربنایی شرکت راه آهن، سایر پروژهعالوه بر پروژه

های شرکت راه آهن باید در این سامانه مدیریت و کنترل امی پروژهمدیریت و کنترل شود. در واقع تم

 شود.

 سامانه  یلیو عالئم شبكه ر یزاتتجه یه،خطوط، ابن یرو تعم یسامانه نگهدار سامانه(Coswin)  باید

ده اطالعات عالئم نصب ش»و « ها و تأسیساتاطالعات تجهیزات نصب شده در شبكه ریلی، ایستگاه»

 ینا یجادادریافت کند. « سامانه مدیریت پروژه»را از « راه آهن هاییستگاهو ا یلیر در شبكه و خطوط

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن

 پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود سایر موارد 

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 هاي پيش نيازپروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار رنامهب و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 بازنویسي سامانه بودجه شركت راه آهنپروژه  -9-1-2-23

 سامانه بودجه شركت راه آهن یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

 ت، به طوری که این سامانهکتاب ما( اسسامانه )سامانه بودجه شرکت راه آهن  یسیبازنو ،پروژههدف از این 

و اعتبارات  مدیریت منابع»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه تمامی قابلیت

و  هاتیقابلرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « شرکت راه آهن سالیانه )بودجه(

 ه افزوده شوند، عبارتند از:سامان ینبه ا یدکه با یتبادل اطالعات

  را از سامانه جامع جاری سازی « اعتبار یناعتبارات مصوب و منابع تأم»اطالعات این سامانه باید

 راهبردها دریافت کند.

 ا هپرداخت»اطالعات و « )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتدر»اطالعات  یدسامانه با ینا

را از « مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...(»اطالعات و « دادها(های انجام شده قرار)پرداخت

 ی، دریافت کند.مال یحسابدار یریتسامانه مد

 عتباراتا و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود سایر موارد 

از گزارش نقشه راه و برنامه  11)پروژه شماره  «تابعه هایشرکت و هاسازمان( بودجه)نقدی سالیانه

 .است شده ذکر ،منابع( یریتو مد یزیگذار معاونت برنامه ر

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
و اعتبارات سالیانه نقدی )بودجه( ایجاد یا بهبود سامانه مدیریت منابع  یهاپروژه»مراجعه به شناسنامه 

و  یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 11)پروژه شماره « های تابعهها و شرکتسازمان
 منابع( یریتمد

 هاي پيش نيازپروژه
ه( جایجاد یا بهبود سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه نقدی )بود یهاپروژه»مراجعه به شناسنامه 

و  یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 11)پروژه شماره « های تابعهها و شرکتسازمان
 منابع( یریتمد

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 شركت راه آهن يمال يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه  -9-1-2-24

 شركت راه آهن يمال يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

حسابداری مالی شرکت راه آهن است، به طوری که این سامانه تمامی سامانه  بازنویسی ،پروژههدف از این 

را  «مدیریت حسابداری مالی شرکت راه آهن»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه قابلیت

سامانه  ینه اب یدکه با یو تبادل اطالعات هایتلقابدربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و 

 افزوده شوند، عبارتند از:

 سامانه  یلیبه شبكه ر یسامانه محاسبه حق دسترس(BOL یمحاسبه حق دسترس )اطالعات  یدبا

 یریترا ز سامانه مد(« یلیبه شبكه ر یحق دسترس یمربوط به قراردادها هاییافت)در هایافتدر»

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادکند. ا افتیدر ی،مال یحسابدار

 سامانه  یلیو عالئم شبكه ر یزاتتجه یه،خطوط، ابن یرو تعم ینگهدار سامانه(Coswin) یتقابل یدبا 

 یهخطوط و ابن یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دستور پرداختصدور دستور پرداخت

ه مربوط ب یهاها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت»و عالئم( را داشته باشد و  تیزاو تجه یفن

 یابدارحس یریترا به سامانه مد« عالئم( و یزاتو تجه یفن یهخطوط و ابن یرو تعم ینگهدار یقراردادها

 هیط و ابنخطو یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهاها )پرداختپرداخت»اطالعات  یدمنتقل کند و با یمال

العات تبادل اط ینا یجاداکند.  یافتدر یمال یحسابدار یریترا از سامانه مد« و عالئم( یزاتو تجه یفن

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزن

 مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد 

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره روژهپ) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 شركت راه آهن يسامانه قراردادها بازنویسيپروژه  -9-1-2-25

 شركت راه آهن يسامانه قراردادها بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

شرکت راه آهن است، به طوری که این سامانه تمامی سامانه قراردادهای  بازنویسی ،پروژههدف از این 

ربر را د« مدیریت قراردادهای شرکت راه آهن»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه قابلیت

امانه افزوده س ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلگیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و 

 تند از:شوند، عبار

  شناسنامه اولیه قراردادها )قراردادهای نگهداری و تعمیرات(»این سامانه باید این سامانه باید اطالعات» 

 ینگهدار تیریمد»و سامانه « یلیشبكه ر یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتمد»را از سامانه 

سپس اطالعات قراردادهای ثبت  دریافت کند و« یكیو الكتر یو عالئم ارتباط یزاتتجه یراتو تعم

 های مذکور ارسال کند.شده را به سامانه

  یدات، مزا مناقصات و یریتسامانه مدرا از « یدهمزا یابرنده مناقصه »اطالعات این سامانه قابلیت دریافت

این  زیاز باید در این سامانه تولید شود و اموردن یداتمناقصات و مزا یهاولداشته باشد. در واقع اطالعات 

برنده »سامانه به سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات منتقل گردد. سپس این سامانه باید اطالعات 

 یدات، دریافت کند.مناقصات و مزا یریتسامانه مدرا از « یدهمزا یامناقصه 

 تیریمد جامع سامانهرا از « (یمانكارانارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پ» این سامانه باید اطالعات 

 یمانكاران، دریافت کد.اطالعات مشاوران و پ

  سامانه  یلیو عالئم شبكه ر یزاتتجه یه،خطوط، ابن یرو تعم ینگهدارسامانه(Coswin )یتقابل ید، با 

قراردادها  هیرا داشته باشد و اطالعات شناسنامه اول یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعر

ادها قرارد یریتو عالئم( را به سامانه مد یزاتو تجه یفن یهخطوط و ابن یرمو تع ینگهدار ی)قراردادها

م( و عالئ یزاتو تجه یفن یهخطوط و ابن یرو تعم نگهداری یارسال کند و اطالعات قراردادها )قراردادها

 شود. مپروژه انجا یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادکند. ا یافتقراردادها در یریترا از سامانه مد

 هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود سایر موارد 

 .است شده ذکر ،«تابعه هایشرکت و

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
ژه )پرو« های تابعهها و شرکتهای مدیریت قراردادهای سازمانایجاد سامانه یهاپروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 18شماره 

 هاي پيش نيازپروژه
ژه )پرو« بعههای تاها و شرکتهای مدیریت قراردادهای سازمانایجاد سامانه یهاپروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 18شماره 

  هاي هم نيازپروژه

  الزامات اجرایي
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 شركت راه آهن يسامانه حقوق یجادپروژه ا -9-1-2-26

 شركت راه آهن يسامانه حقوق یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

« نشرکت راه آه یسامانه حقوق»سامانه پیاده سازی و استقرار تحلیل و طراحی، توسعه،  هدف از این پروژه

 است.

باید در  «شرکت راه آهن یسامانه حقوق»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 شرکت راه آهن متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 شرکت راه آهن یسامانه قراردادها یسیپروژه بازنو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيمرتبط با سامانههاي پروژه -9-1-2-27

 مدیریت حسابداري مالي(

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیایجاد یا بهبود سامانه مرتبط با هایپروژه

کت شر حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/ ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیتور گردد. در این پروژه( منظ..20تا پایان  اکثرتعریف و در برنامه سالیانه )حد

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 هااولویت بندی پروژه -9-1-3

، انجام شود. شناسنامه شرکت راه آهنها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

ه بها اهمیت به سزایی دارد. بندی انجام این پروژه رائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتها در بخش قبلی ااین پروژه

؛ هاروژهپ یتقدم و تأخر فنمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتمنظور اولو

 ی.الزامات باالدست؛ هاا و شرکتهها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو

 شرکتهای اختصاصی ارائه شده است. در این جدول فقط پروژه ،شرکت راه آهنی هادر جدول زیر ترتیب اولویت پروژه

پروژه،  یریتها مطرح هستند )مانند مدها و شرکتکه در همه سازمان ییهاپروژهآورده شده است. ترتیب اولویت ، راه آهن

نقشه راه و ها و ...( در به سامانه Web GISاتصال  ها،یتموجود ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،ارحسابد یریتمد

 .ارائه شده استبرنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، 

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

2 
 (Coswin) و عالئم زاتیتجه یه،خطوط، ابن یرو تعم یسامانه نگهدار یساز یاتیپروژه استقرار و عمل -
 (Carl)سامانه  یوهالكوموت یرو تعم یسامانه نگهدار یساز یاتیاستقرار و عمل پروژه -

 (CTCو  ATC هاییستم)س یگنالینگعالئم و س یریتمد یستمپروژه بهبود س - 1

 یلیناوگان ر یتپروژه بهبود سامانه صدور اسناد مالك - 9

0 
 پروژه بهبود سامانه بارنامه -
 الملل ینبود سامانه بارنامه بپروژه به -

 یلیپروژه بهبود سامانه سوانح ر - 1

 یلیونقل رها و موسسات فعال در حوزه حملشرکت یتنظام نامه صدور مجوز فعال ینپروژه تدو - 1

7 
 و حرکت یرپروژه بهبود سامانه س -
 هاواگن یرو تعم ینگهدار یریتبهبود سامانه مد پروژه -
 ه ایمنیبهبود سامانه کارنام پروژه -

 یلیر ونقلها و موسسات حملشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 8

 حرکت قطارها یپروژه بهبود سامانه زمانبند - 3

2. 
 پروژه بهبود سامانه گراف -

 قطار یطفروش بل هاییستمس هاییرساختز یجادپروژه ا -

 ه آهنشرکت را یسامانه حقوق یجادپروژه ا - 22

21 
 یریو بارگ یهپروژه بهبود سامانه تخل -

 (یمحاسبه حق دسترس BOL)سامانه  یلیبه شبكه ر یپروژه بهبود سامانه محاسبه حق دسترس -

 یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یزیو مم ینظام بازرس ینپروژه تدو - 29

 راه آهن هاییستگاهمسافر در ا یرشپذ یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 20
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

 یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یزیو مم یبازرس یریتسامانه مد یجادا پروژه -

21 
 یازس یادهاز پ ینانو اطم یلیونقل رحمل یهاشرکت یطفروش بل یهاسامانه یزیو مم یپروژه بازرس -

 شده توسط شرکت راه آهن یینالزامات تع

 

 برنامه گذار -9-1-4

ـــال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، اری انتقال و اولویت بندی پروژهباتوجه به نتایج معم 2در تدوین برنامه گذار و  دو س

ستگاه شخص مینقش هر یك از د سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، م ست. شرکت راه آهندو  شده ا ، ارائه 

ست که برا سنامه پروژه یالزم به ذکر ا شنا شاهده  ش یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یهام ه راه و برنامه گذار معاونت برنامه به نق

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیر

 عنوان پروژه ردیف
مدت زمان 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز 2

  ماه هشتم ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل ید انباره داده، ابزارهاهای ایجاپروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه

 WEB GISهای سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده
 های تابعهموجود ستاد و دستگاه

  دهمماه  ماه 1

شده در سال اول به سامانه  یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7
Web GIS 

  پانزدهمماه  ماه 0

8 
سرویس محور به  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 
های تحلیل داده و همچنین امكانات منظور ارائه سرویس

 WEB GISپیشرفته 
  پانزدهمماه  ماه 21

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است. 9
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 عنوان پروژه ردیف
مدت زمان 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

3 
برداشت برای هر موجودیت مكانی »پروژه تدوین دستورالعمل 

 2«های موجودشهسازی نقو آماده
  پانزدهمماه  ماه 1

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
  شروع از ماه بیستم -

22 
های پایه مورد نیاز که های پایه و دادهپروژه دریافت نقشه

باشد و ذخیره آن وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی
 Web GISر د

  شروع از ماه بیستم -

  ماه پانزدهم ماه 1 پروژه شرکت راه آهن یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو 21

  ماه پانزدهم ماه 1 سامانه بودجه شرکت راه آهن یسیپروژه بازنو 29

  ماه پانزدهم ماه 1 شرکت راه آهن یمال یسامانه حسابدار یسیپروژه بازنو 20

  ماه پانزدهم ماه 1 شرکت راه آهن یسامانه قراردادها یسیپروژه بازنو 21

21 
 ریو تعم یسامانه نگهدار یساز یاتیپروژه استقرار و عمل

)سامانه  یلیو عالئم شبكه ر یزاتتجه یه،خطوط، ابن
Coswin) 

  ماه اول ماه 21

27 
 ریو تعم یسامانه نگهدار یساز یاتیاستقرار و عمل پروژه
 (Carl)سامانه  یوهالكوموت

  ماه اول ماه 21

28 
 یگنالینگعالئم و س یریتمد یستمپروژه بهبود س

 (CTCو  ATC هاییستم)س
  ماه هفتم ماه 1

  ماه هشتم ماه 3 یلیناوگان ر یتپروژه بهبود سامانه صدور اسناد مالك 23

  ماه دهم ماه 3 پروژه بهبود سامانه بارنامه .1

  ماه دهم ماه 21 مللال ینپروژه بهبود سامانه بارنامه ب 12

  ماه سیزدهم ماه 3 یلیپروژه بهبود سامانه سوانح ر 11

19 
ها و شرکت یتنظام نامه صدور مجوز فعال ینپروژه تدو

 یلیونقل رموسسات فعال در حوزه حمل
  ماه بیستم ماه 0

  ماه بیست و یكم ماه 21 و حرکت یرپروژه بهبود سامانه س 10

  ماه بیست و یكم ماه 3 هاواگن یرو تعم ینگهدار یریتمدبهبود سامانه  پروژه 11

  ماه بیست و یكم ماه 3 بهبود سامانه کارنامه ایمنی پروژه 11

17 
و پروانه  یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یتفعال

  ماه بیست و چهارم ماه 8

 

                                                 
 3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یمتول 2
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یروژه هااز پ

۸۲۱



 ID
Mode

عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه Predecessors

۱ شركت راه آهن ٩۶/٠١/٠١

۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه تدوين نظام نامه صدور مجوز فعاليت شركت ها و موسسات فعال در

حوزه حمل ونقل ريلي
emons ۴ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٧/١٢/٠١

۴ پروژه ايجاد سامانه مديريت صدور مجوز تأسيس و پروانه فعاليت شركت ها
و موسسات حمل ونقل ريلي

emons ٨ ٩٧/١٢/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶ ٣  

۵ پروژه بهبود سامانه صدور اسناد مالكيت ناوگان ريلي emons ٩ ٩۶/٠٨/٠١ ٩٧/٠۴/٢٩

۶ پروژه استقرار و عملياتي سازي سامانه نگهداري و تعمير خطوط، ابنيه،
 (Coswin سامانه) تجهيزات و عالئم شبكه ريلي

emons ١٢ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/١٢/٢۵

۷ پروژه بهبود سامانه مديريت نگهداري و تعمير واگن ها emons ٩ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠۵/٢٨

۸ پروژه استقرار و عملياتي سازي سامانه نگهداري و تعمير لكوموتيوها
 (Carl سامانه)

emons ١٢ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/١٢/٢۵

۹ پروژه بهبود سامانه زمانبندي حركت قطارها emons ١٢ ٩٨/٠٧/٢۶ ٩٩/٠٧/٢١    ۴ ؛   ۶ ؛   ٧ ؛  ٨

۱۰ پروژه ايجاد زيرساخت هاي سيستم هاي فروش بليط قطار emons ٨ ٩٨/٠٩/٠١ ٩٩/٠۴/٢٩

۱۱ پروژه بازرسي و مميزي سامانه هاي فروش بليط شركت هاي حمل ونقل
ريلي و اطمينان از پياده سازي الزامات تعيين شده توسط شركت راه آهن

emons ۴ ٩٩/١١/٢۶ ٠٠/٠٣/٢۴ emons    ٧   + FS  ١٠   

۱۲ پروژه بهبود سامانه بارنامه emons ٩ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠۶/٢٧

۱۳ پروژه بهبود سامانه بارنامه بين الملل emons ١٢ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٩/٢۶

۱۴ پروژه بهبود سامانه تخليه و بارگيري emons ٩ ٩٩/٠١/٠١ ٩٩/٠٩/٢۵

۱۵ پروژه ايجاد سامانه مديريت پذيرش مسافر در ايستگاه هاي راه آهن emons ۵ ٩٩/١٠/٠١ ٠٠/٠٢/٣٠ ١٠  

۱۶ پروژه بهبود سامانه سير و حركت emons ١٢ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠٨/٢۶ SS ؛   ١٨SS ؛   ٨SS ؛   ٧SS ۵

۱۷ پروژه بهبود سامانه گراف emons ١٠ ٩٨/٠٨/٢۶ ٩٩/٠۶/٢٢ ١۶  

۱۸ پروژه بهبود سيستم مديريت عالئم و سيگنالينگ (سيستم هاي ATC و
 (CTC

emons ۶ ٩۶/٠٧/٠١ ٩٧/٠١/٠٢

۱۹ پروژه بهبود سامانه سوانح ريلي emons ٩ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/٠٩/٢۵

۲۰ پروژه بهبود سامانه كارنامه ايمني emons ٩ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠۵/٢٨

۲۱ پروژه بهبود سامانه BOL محاسبه حق دسترسي emons ١٢ ٩٩/٠١/٠١ ٩٩/١٢/٢۵

۲۲ پروژه تدوين نظام بازرسي و مميزي شركت ها و موسسات حمل ونقل ريلي emons ۴ ٩٩/٠۶/٠١ ٩٩/٠٩/٣٠ ٣  

۲۳ پروژه ايجاد سامانه مديريت بازرسي و مميزي شركت ها و موسسات
حمل ونقل ريلي

emons ٩ ٩٩/٠٩/٣٠ ٠٠/٠۶/٢۵    ٢٢ ؛  ۴

۲۴ پروژه ايجاد سامانه حقوقي شركت راه آهن emons ۶ ٩٨/١٢/٠١ ٩٩/٠۵/٢٨

۲۵ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۲۶ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵

۲۷ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۲۸ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۲۹ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۳۰ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز تبادل

اطالعات خوشه حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر دستگاه اجرايي
emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۳۱ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم آماري emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۳۲ پروژه بازنويسي سامانه مديريت پروژه شركت راه آهن emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۳۳ پروژه بازنويسي سامانه بودجه شركت راه آهن emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۳۴ پروژه بازنويسي سامانه حسابداري مالي شركت راه آهن emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۳۵ پروژه بازنويسي سامانه قراردادهاي شركت راه آهن emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۳۶ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و ارائه

مبدل داده  سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاه هاي تابعه
emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۳۷ Web GIS پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه emons ۴ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠۶/٢٨

۳۸ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه
WEB GIS سرويس هاي تحليل داده و  همچنين امكانات پيشرفته

emons ١٢ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٨/٠٢/٢٧

۳۹ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آماده سازي
نقشه هاي موجود»

emons ۵ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٧/٢٧

۴۰ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و شهرسازي
مي باشد

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۴۱ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و شهرسازي
Web GIS متولي توليد آن نمي باشد و ذخيره آن در

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -9-2

منظور ابتدا نمودار ارتباط  ینشده است. بد ارائه ،شرکت راه آهن یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

 یهاسپس شناسنامه هر کدام از سامانهو  یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلسامانه

 گردد.می هارائ ،شرکت راه آهن یالعاتاط

 

 1مطلوب یتهای اطالعاتی در وضعارتباط سامانه -9-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهاودار ارتباط سامانهدر نمعالئم و نمادهای مورد استفاده  جدول زیر عالئم استفاده شده است.

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-3جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 رحش عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این اطالعاتی و زیر سیستم دهنده سامانهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 
 

 گروه داده
 

ده باشد. گروه داده تبادل شهای اطالعاتی میاین نماد بیانگر تبادل اطالعاتی بین سامانه
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطالعاتی نشان نمیو تبادل اطالعات را بین سامانهباشد درخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشاین لینك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سامانه
 شود.متصل می

اطالعات مكانی 0
 

 WebGISسامانه  نیازمند اطالعات مكانی و هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

فرایندی که نیازمند اطالعات مكانی باشد  است و بیانگر این موضوع است که هر سامانه
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .است های تابعه(، این بخش در همه فصول تكرار گردیدهها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هابه منظور سهولت استفاده این مستند توسط همه دستگاه 2
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و در ادامه این بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانه

ای هباطات بین سامانه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود شود و سپس مدیریت اطالعات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان میاطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »گیرد. برای تبادل اطالعات بین دستگاهی از انجام می(« GISه اطالعات مكانی )سامان»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS باشد. عالوه بر موارد ذکر شده، سایر یاز طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط م

 باشد.اصولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر می

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره GIS)از جمله سامانه  های یك موجودیتسامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GISاز طریق فراخوانی سرویس نقشه  وزارت راه و شهرسازی باشد، اطالعات مكانی آن صرفاًفرآیندهای 

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -9-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -9-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتدر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدیریت ارتباطات بین سامانه

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:ها، متشكل از بخشت. به منظور تحقق این معماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویساس

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBكزي )افزار به صورت توزیع شده با كنترل مرسازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامهای اطالعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانههای غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -9-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با مرجعبه منظور مدیریت اطالعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -9-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتای مختلف در حوزه ستادی و سازمانهسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataهای کلیدی )تفاوت قائل شویم. موجودیت

ازمانی( های )واحدهای سکار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص می «راه»شوند. به عنوان مثال های متفاوت نگهداری میمختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند دهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع ). موجودیتسب مدیریت شوندشناسایی شده و به طور منا

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

های مرجع موجودیتزیر سامانه مدیریت ها در ین موجودیتگیری، کاالها و غیره. مدیریت اها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میپذیرد. مقادیر این موجودیتصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -9-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهن در آبه نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا )خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

ات گیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مرکز تبادل اطالعدستگاهی مورد استفاده قرار می الكترونیكی بین

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 استی ونقل و شهرسازحمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یتبادل اطالعات به شیوه خدمات الكترونیك .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

وجود  ینفعانذ ی کلیهگیری براداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .دارد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  ونقل و شهرسازیحمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. که در باال، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.افزار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمسازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -9-2-1-1-5

ها در این اری دادهسازی و بارگذسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم : این زیر سامانه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانهداشبوردها سامانهزیر  .2

 زکند و داشبوردهای مربوط به هر کدام ادریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف کند و در اختیار آن سامانه قرار میهای اطالعاتی را ایجاد میسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

گیرد. این زیر سامانه اطالعات موردنیاز برای محاسبه اقالم ایه مورد استفاده قرار میهای عملكرد و اطالعات پداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2کاوی سازی، دادهبیههای آماری، شای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهسازی مورد استفاده قرار میها و مدلاست که برای تحلیل داده

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -9-2-1-2

های موجود در وزارت راه و شهرسازی ماهیت مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، توجه به اینكه بخش بزرگی از دادهبا

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:ر میکه دارای دو زیر سیستم زی 2گرفته شده است

9-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذاراشتراک ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهای. همه فراباشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدانمك یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

9-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهو ارائه سرویس یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

های یك موجودیت، اطالعات مكانی مربوط به موجودیت را از طریق سامانه در هنگام ثبت داده است که سامانه فرایند محور

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یسامانه مبدا ارائه م را به نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام شایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطالعات مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید داده

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISها، ارائه سرویس نقشه توسط سامانه باشد، بنابراین در معماری سامانهی تأثیرگذار میهای فرایندسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده های فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.که در حال حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا می GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2-3شكل 

 

 هایی از سناریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:مثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میثبت پیشفرم مربوط به 

در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»ورودی  با پارامتر WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 است و همچنین حاوی الیه قرارداد در حالت درج است. کد مورد نظر نمایش داده شده

 زند.کاربر نقطه ابتدایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را می .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.ذخیره می منتقل و
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2مثال 

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  در فرم .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»اختیار در  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

ه تأیید کند و دکمیی و انتهایی قرارداد را به صورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص میکاربر نقاط ابتدا .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -1ال مث

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینخواهد قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

فراخوانی و در پارامتر ورودی الیه مربوط به  WEB GISاز سامانه « انه مدیریت پروژهسام»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.کاربر بر روی قطعات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك می .1

 شود.نمایش داده می توسط سامانه مدیریت پروژهفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. .1رای پیشرفت فیزیكی باالی های بیمارستانی داخواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.سامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر می .1

 ی ورودی:شود. پارامترهافراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوبه کاربر نمایش داده می قرار گرفته است« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد، کاربر نقشه پروژهمدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 

۸۳۲



 

 

ه: 
ح
صف

51 
م(
 نه
ل
ص
)ف
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o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « مدیریت پروژهسامانه »در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:از نظر منطقی دارای سه بخش اصلی می Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

ت مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن مدیریت تجمیع اطالعا -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

ها، این اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی دستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localشوند یا یك بار فراخوانی شده و در می

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه وزارت راه و شهرسازی نصب می های تابعهها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

 گاه به آنها نیاز دارند ولیهای فرآیند محور دستها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

باشد و امكان استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به متولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهبه صورت سرویس از طریق سامانه 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتمدیریت امكانات ویرایشی و دریافت دسته -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISصاحب دستگاه 

مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیار  -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

9-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ان، یك میLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  های تابعه(شرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میعوارض به صورتها و الیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS جدد از آن بدون فراخوانی دوباره از و استفاده مCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده خصوص به توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(

 روزرسانی شود.به

 ههای فرآیند محور دستگاهای مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISکه قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باشند، این اطالعات در اختیار 
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 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -9-2-2

ائه ، ارشرکت راه آهنلوب برای های اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطدر این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

اط و نمودار ارتب سامانه یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعالخواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، 

  باشد.ها، میسامانه با سایر سامانه

  

۸۳۵



 

 

ه: 
ح
صف

54 
م(
 نه
ل
ص
)ف

 

 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

ها و موسسات مدیریت صدور مجوز تأسيس و پروانه فعاليت شركتسامانه  -9-2-2-1

 ریليونقل حمل

 یليونقل رها و موسسات حملشركت يتو پروانه فعال يسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ها و تشرک ها و اطالعات مربوط به صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیتاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

های اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریت دریافت مجوز ثبت تگیرد. قابلیونقل ریلی مورد استفاده قرار میموسسات حمل

در اساسنامه شرکت  یلینقل رومجوز راه آهن )مجوز لحاظ نمودن موضوع حمل اخذونقل ریلی؛ مدیریت شرکت حمل

 وصاحبان سهام، صاحبان امضاء، اساسنامه اطالعات ساختار شرکت ) مدیریت؛ شرکت یتپروانه فعال صدور؛ ونقل(حمل

ظ از حف اطمینان؛ ها و موسساتو نظارت بر شرکت بازرسی؛ شرکت یفن یراطالعات مد مدیریت؛ (یرهمد یئته یاعضا

 ها و موسسات.بر شرکت نظارت یسیونکم؛ و مدیریت امور یتکسب پروانه فعال یبرا یازو ضوابط موردن یطشرا

فاتر دونقل ریلی؛ صدور مجوز های حململلی برای شرکتالزم به ذکر است که امور مربوط به صدور پروانه فعالیت بین ال

ها و موسسات ارائه دهنده خدمات وابسته به ؛ و صدور مجوز و پروانه فعالیت شرکتقطار یطفروش بل هاییندگیو نما

 یرات،تعم ایهیانهمرتبط با امر ناوگان و شبكه، امور پا هاییسشامل سرو یلینقل روخدمات وابسته به حمل)ونقل ریلی حمل

و  زاتیتجه یهقطار و کل یکنترل و ناوبر هاییستمو س یو مهندس یفن هاییبانیاز ناوگان و پشت یامور بهره بردار

یز توسط (، نباشدی( و عالئم می)مخابرات یارتباط یاهیسو سرو یلیخطوط و شبكه ر یو نگهدار یرتعم یفن هاییسسرو

 شود.همین سامانه مدیریت می

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.3 قطار یطو دفاتر فروش بل یلیحمل و نقل ر یهاو نظارت بر شرکت یتصدور مجوز فعال 

P6.2.4 ارائه دهنده و کنترل کننده خدمات تعمیر و نگهداری ناوگان یهاشرکت یتصدور مجوز فعال 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده دادهکد گروه 

P4.2.3D1 - یلینقل مسافر روهای حملاطالعات شرکت 

P4.2.3D2 - یلینقل کاال روهای حملاطالعات شرکت 

P4.2.3D4 - های کارگزار )فورواردر( ریلیاطالعات شرکت 

P4.2.3D3 - قطار یطفروش بل هاییندگیاطالعات دفاتر و نما 

P4.2.3D5 -  ونقل ریلیخدمات وابسته به حمل ها و موسسات ارائه دهندهشرکتاطالعات 

P4.2.3D6 - های خصوصی مالك لكوموتیواطالعات شرکت 
P6.2.4D1 - یلیها و مراکز ارائه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری ناوگان راطالعات شرکت 

P6.2.4D2 - نگهداری ناوگانهای ارائه دهنده خدمات کنترلی و نظارتی تعمیر و اطالعات شرکت 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده

 ها و موسساتشرکت یماطالعات تخلفات و جرا -
 زیر: به ســوانح، حوادث و تخلفات یدگیو رســ یریتســامانه مد

 رکتو ح یرس یمبه تخلفات و جرا یدگیو رس ییشناسا یستمس
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 یليونقل رها و موسسات حملشركت يتو پروانه فعال يسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد

ــ یجتااطالعات ن - ــرکت یزیو مم یبازرس ــات ش ــس ها و موس
 یلیونقل رحمل

ل ونقها و موسسات حملشرکت یزیو مم یبازرس یریتمد سامانه
 یلیر

شرکت - سات راطالعات عملكرد  س س یلیها و مو و  یرحوزه 
 حرکت

 سامانه مدیریت عملیات سیر و حرکت

ها و موســســات حوزه نگهداری و عملكرد شــرکت اطالعات -
 اتتعمیر

ه شـــبك یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتســـامانه مد
 یلیر

ها و موســســات حوزه نگهداری و عملكرد شــرکت اطالعات -
 تعمیرات

و  یو عالئم ارتباط یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتسـامانه مد
 یكیالكتر

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یلیر رفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک یاه تکرش تاعالطا -

راطق طیلب شورف یاه یگدنیامن و رتافد تاعالطا -
 تامدخ هدنهد هئارا تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -

یلیر لقنو لمح هب هتسباو
ویتوموكل كلام یصوصخ یاه تکرش تاعالطا -

 ریمعت تامدخ هدنهد هئارا زکارم و اه تکرش تاعالطا -
یلیر ناگوان یرادهگن و

 و یلرتنک تامدخ هدنهد هئارا یاه تکرش تاعالطا -
ناگوان یرادهگن و ریمعت یتراظن

 و اه تکرش دركلمع تاعالطا -
تکرح و ریس هزوح یلیر تاسسوم

 هناورپ و سيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش تيلاعف

 میارج و تافلخت تاعالطا -
تاسسوم و اه تکرش

 و اه تکرش دركلمع تاعالطا -
تکرح و ریس هزوح یلیر تاسسوم

 و اه تکرش دركلمع تاعالطا -
تاریمعت و یرادهگن هزوح تاسسوم
 یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
 لقنو لمح تاسسوم و اه تکرش

یلیر

تكرح و ريس تايلمع تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 و اه تکرش تاعالطا -
 هدنهد هئارا تاسسوم
 هب هتسباو تامدخ
یلیر لقنو لمح

 ،حناوس هب يگديسر و تیریدم هناماس
تافلخت و ثداوح

یلیر رفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک یاه تکرش تاعالطا -

 هدنهد هئارا تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -
یلیر لقنو لمح هب هتسباو تامدخ

 تامدخ هدنهد هئارا زکارم و اه تکرش تاعالطا -
یلیر ناگوان یرادهگن و ریمعت

 یلرتنک تامدخ هدنهد هئارا یاه تکرش تاعالطا -
ناگوان یرادهگن و ریمعت یتراظن و

 و تافلخت تاعالطا -
 و اه تکرش میارج

تاسسوم

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يلیر هکبش ينف هينبا و طوطخ

 اه تکرش دركلمع تاعالطا -
 و یرادهگن هزوح تاسسوم و

 و اه تکرش تاعالطا -تاریمعت
 تامدخ هدنهد هئارا تاسسوم
یلیر لقنو لمح هب هتسباو

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يکیرتکلا و يطابترا مئالع و تازيهجت

 دركلمع تاعالطا -
 تاسسوم و اه تکرش
 و یرادهگن هزوح
تاریمعت

 اه تکرش تاعالطا -
 هئارا تاسسوم و
 هتسباو تامدخ هدنهد
یلیر لقنو لمح هب

 يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش

یلیر رفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک یاه تکرش تاعالطا -

راطق طیلب شورف یاه یگدنیامن و رتافد تاعالطا -
یلیر لقنو لمح هب هتسباو تامدخ هدنهد هئارا تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -

ویتوموكل كلام یصوصخ یاه تکرش تاعالطا -
یلیر ناگوان یرادهگن و ریمعت تامدخ هدنهد هئارا زکارم و اه تکرش تاعالطا -

ناگوان یرادهگن و ریمعت یتراظن و یلرتنک تامدخ هدنهد هئارا یاه تکرش تاعالطا -
 جیاتن تاعالطا -
 یزیمم و یسرزاب
 تاسسوم و اه تکرش
یلیر لقنو لمح
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 ونقل ریلي كشورریت ناوگان حملسامانه مدی -9-2-2-2

 كشور یليونقل رناوگان حمل یریتمدسامانه 

 شرح سامانه

واگن  ی،ارواگن بریلی ) نظارت بر تأمین ناوگانها و اطالعات مربوط به امور این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 گیرد.، مورد استفاده قرار میکوموتیوو لو واگنو صدور سند رسمی مالكیت برای هر  (یوو لكوموت یمسافر

اظهارنامه  افتدری مدیریت؛ یدرخواست ثبت ناوگان توسط متقاض دریافت یریتمدهای اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت

برای  دیدسند ج و اسناد مالكیت اصلی، المثنی، تجدیدی صدور ؛(یرهو ناوگان و غ یمشخصات متقاض یثبت ناوگان )حاو

ابل انتقال ق یرو غ یتسند مالك یاعتبار بی(؛ مدیریت امور مربوط به یوو لكوموت یواگن مسافر ی،واگن بار) ریلیناوگان 

 ی خ و تعواقاله، فك، فس ی،رهن ی،شرط ی،قطع یلاز قبناوگان انتقاالت و معامالت نقل و  یهثبت کل مدیریت؛ بودن ناوگان

اطالعات  مدیریت؛ ناوگان یاو شناسنامه یاطالعات فن مدیریت؛ یدجد یتو صدو سند مالك یتمالك ییرتغ ثبت ؛یقهوث

 یو.( و لكوموتواگن باری و مسافریواگن ) یبرا یرس یعدم صدور گواه یا صدور؛ و مدیریت مالك یمشخصات فرد

؛ یتخرید واگن مسافری و خدماتأمین ناوگان ریلی؛ مدیریت صدور مجوز الزم به ذکر است که مدیریت امور نظارت بر 

مقررات و استانداردهای ؛ مدیریت اطالعات خرید لكوموتیو؛ مدیریت صدور مجوز مجوز خرید واگن باریمدیریت صدور 

مدیریت  و؛ اطالعات واردکنندگان ناوگان؛ مدیریت اطالعات تولیدکنندگان ناوگان؛ مدیریت تولید و واردات ناوگان ریلی

 شود.توسط این سامانه پشتیبانی می نیز کننده بر تأمین ناوگانهای نظارتدستگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.4  و لوکوموتیو واگننظارت بر تأمین ناوگان و صدور سند رسمی مالكیت برای هر 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.2.4D1 - یلیونقل رحمل ریناوگان مسافت اطالعا 

P4.2.4D2 - یلیونقل رحمل اطالعات ناوگان باری 

P4.2.4D3 - یلیونقل رحمل اطالعات ناوگان نیروی کشش 

P4.2.4D4 - ناوگان اطالعات اسناد مالكیت 

P4.2.4D5 - اطالعات مجوزهای خرید ناوگان 

P4.2.4D6 - مقررات و استانداردهای تولید و واردات ناوگان ریلی 

P4.2.4D7 - اطالعات تولیدکنندگان ناوگان 

P4.2.4D8 - اطالعات واردکنندگان ناوگان 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده

-  - 

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 كشور یليونقل رناوگان حمل یریتمدسامانه 

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -
ناگوان تیكلام دانسا تاعالطا -
ناگوان دیرخ یاهزوجم تاعالطا -

یلیر ناگوان تادراو و دیلوت یاهدرادناتسا و تاررقم -
ناگوان ناگدننکدیلوت تاعالطا -
ناگوان ناگدننکدراو تاعالطا -

روشك يلیر لقنو لمح ناگوان تیریدم هناماس

 يرادهگن قباوس تاعالطا تیریدم هناماس
اه نگاو تاريمعت و

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

تكرح و ريس تايلمع تیریدم هناماس

 يرادهگن قباوس تاعالطا تیریدم هناماس
ويتوموکل تاريمعت و

 یورین ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح ششک

اهراطق تكرح يدنبنامز هناماس

یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -

همانراب هناماس

 یراب ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح

للملا نيب همانراب هناماس

 یراب ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح

يريگراب و هيلخت هناماس

 یراب ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح

فارگ ميسرت هناماس

یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -

 هب يسرتسد قح هبساحم تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح هکبش

یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -
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 وط و ابنيه فني شبکه ریليسامانه مدیریت نگهداري و تعميرات خط -9-2-2-3

 یليشبکه ر يفن يهخطوط و ابن يراتو تعم ينگهدار یریتمدسامانه 

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به نگهداری و تعمیرات خطوط راه آهن و شبكه ریلی؛ این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

ورد های راه آهن، مالری و ...(؛ و نگهداری و تعمیرات ایستگاهنگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شبكه ریلی )پل، تونل، گ

 های اصلی این سامانه عبارتند از: گیرد. قابلیتاستفاده قرار می

 خطوط راه آهن در دست بهره برداریهای مدیریت ثبت اطالعات خطوط راه آهن و بالک -

 در دست بهره برداری و ...( یگالر، تونل، )پل یلیشبكه رمدیریت ثبت اطالعات و مشخصات ابنیه فنی  -

 های راه آهن در دست بهره برداریمدیریت ثبت اطالعات و مشخصات ایستگاه -

و  یدبازد یانه،یشگوپ ی،اصالح ی،روزانه، اضطرار یشگیرانه،نت پ یكبه تفك یرو تعم ینگهدار هاییتفعال یفتعر -

 یبازرس

 های راه آهنراه آهن، ابنیه فنی ریلی و ایستگاههای نگهداری و تعمیرات خطوط زمانبندی اجرای برنامه -

 یاضطراری و اصالح یراتشده و حكم کارهای تعم یزیصدور حكم کارهای برنامه ر -

 از روی آنها یاصالح یاو صدور حكم کار اضطراری  یراتهای تعمثبت درخواست -

 مانكار(یپ یا داخل سازمان واحدهای)های نگهداری و تعمیرات برنامه انجام دهنده ثبت -

 ها و بازدیدهای صورت گرفتهثبت نتایج، گزارشات و بازخوردهای بازرسی -

 ثبت نتایج، گزارشات و بازخوردهای تعمیرات انجام شده -

 یر خطوط راه آهن و ابنیه فنی ریلیو تعم ینگهدارهای ها و پروژهپایش برنامه -

 ریزی نشده(رنامهثبت اطالعات تعمیرات موردنیاز شناسایی شده )تعمیرات موردنیاز ب -

 ای راه آهنهثبت و نگهداری کلیه سوابق و اطالعات نگهداری و تعمیر خطوط راه آهن، ابنیه فنی ریلی و ایستگاه -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.1 ساخت یمتول یهاساخته شده از سازمان یلیر هاییرساختز یلتحو 

P6.2.1 آهنهای راهبكه ریلی و ایستگاهعمیر خطوط و شو ت ینگهدار 

P6.2.2 یلیونقل رشبكه حمل یفن یهابن یرو تعم ینگهدار 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.2.1D1 -  ای خطوط راه آهنشناسنامهاطالعات 

P4.2.1D2 - های خطوط راه آهنبالک اطالعات 

P4.2.1D3 - هاسوزن یا یاطالعات دو راه 

P4.2.1D4 - های راه آهنای ایستگاهاطالعات شناسنامه 

P4.2.1D5 - ای ابنیه فنی شبكه ریلیاطالعات شناسنامه 

P6.2.1D1 - راه آهن یهاخطوط و بالک یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

P6.2.1D2 - راه آهن هاییستگاها یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

P6.2.1D3 - یلیخطوط شبكه ر یو نگهدار یرتعم یزهآالت مكان یناطالعات ماش 
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 یليشبکه ر يفن يهخطوط و ابن يراتو تعم ينگهدار یریتمدسامانه 

P6.2.1D4 
خطوط و شبكه ریلی و  یراتو تعم ینشده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه -

 نشده(  یزیربرنامه یازموردن یراتتعم یهاآهن)پروژههای راهایستگاه

P6.2.1D5 
كه ریلی و خطوط و شب یراتو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهمه اولاطالعات شناسنا -

 آهن(های راهایستگاه

P6.2.1D6 
خطوط و شبكه ریلی و  یراتو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشرفتاطالعات پ -

 آهن های راهایستگاه

P6.2.1D7 
 یراتو تعم ینگهدار یقراردادهاط به های مربوها )دستور پرداختدستور پرداخت اطالعات -

 (آهنهای راهكه ریلی و ایستگاهخطوط و شب

P6.2.2D1 - یلیشبكه ر یفن یهابن یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

P6.2.2D2 
 یهاپروژه) یلیشبكه ر یفن یهابن یراتو تعم ینشده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه -
 نشده( یزیرمهبرنا یازموردن یراتتعم

P6.2.2D3 - (لییشبكه ر یفن یهابن یراتو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P6.2.2D4 - یلیشبكه ر یفن یهابن یراتو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشرفتاطالعات پ 

P6.2.2D5 
 یهابن یرو تعم ینگهدار یبه قراردادها مربوط یهاها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت -
 (یلیشبكه ر یفن

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
ســاخته شــده و  یلینقل روحمل هاییرســاختاطالعات ز -
 داده شده به بهره بردار یلتحو

ــامانه مدیریت پروژه ــعه زیرس ــاخت و توس ــرکت س بناهای ها )ش
 ها(ونقل کشور/ ادارات کل راه و شهرسازی استانحمل

خطوط و  یو تعمیر و بهســـاز ینگهدار یهااطالعات پروژه -
 شده( یزیآهن )برنامه رهای راهشبكه ریلی و ایستگاه

 یو تعمیر و بهســـاز ینگهدار یاتیعمل یهااطالعات برنامه -
 ده(ش یزیبرنامه رآهن )های راهخطوط و شبكه ریلی و ایستگاه

عات پروژه - هدار یهااطال كه  یفن یهابن یرو تعم ینگ شـــب
 شده( یزی)برنامه ر یلیونقل رحمل
مه - نا  یفن یهابن یرو تعم ینگهدار یاتیعمل یهااطالعات بر

 شده( یزی)برنامه ر یلیونقل رشبكه حمل

 راهبردها یساز یسامانه جامع جار

خطوط  یراتو تعم ینگهدار یاطالعات قراردادها )قراردادها -
 آهن(های راهو شبكه ریلی و ایستگاه

ها - ها )قرارداد هدار یاطالعات قرارداد  یهابن یراتو تعم ینگ
 (یلیشبكه ر یفن

 قراردادها یریتسامانه مد

خت - عات پردا ختاطال ها یهاها )پردا به قرارداد  یمربوط 
ی هاخطوط و شـــبكه ریلی و ایســـتگاه یراتو تعم ینگهدار
 آهن(راه
خت - عات پردا ختاطال ها یهاها )پردا به قرارداد  یمربوط 

 (یلیشبكه ر یفن یهابن یرو تعم ینگهدار

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 سامانه مدیریت عملیات سیر و حرکت یفن یهو ابن ها، خطوطبالک یاتیاطالعات سوابق عمل -
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 یليشبکه ر يفن يهخطوط و ابن يراتو تعم ينگهدار یریتمدسامانه 

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

نهآ هار تكرش Web GIS هناماس

 و طوطخ تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يلیر هکبش ينف هينبا

 یناكم تاعالطا -

 و طوطخ یزاسهب و ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش

 یزاسهب و ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش و طوطخ

 هكبش ینف هینبا ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یلیر لقنو لمح

 ینف هینبا ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یلیر لقنو لمح هكبش

تكرح و ريس تايلمع تیریدم هناماس

نهآ هار طوطخ یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار طوطخ یاه کالب تاعالطا -

نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -

 یتایلمع قباوس تاعالطا -
ینف هینبا و طوطخ ،اه کالب

BI  _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 هكبش و طوطخ یزاسهب و ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر

 یزاسهب و ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش و طوطخ

 لقنو لمح هكبش ینف هینبا ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یلیر

 هكبش ینف هینبا ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یلیر لقنو لمح

نهآ هار طوطخ یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار طوطخ یاه کالب تاعالطا -

اه نزوس ای یهار ود تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -
یلیر هكبش ینف هینبا یا همانسانش تاعالطا -

نهآ هار یاه کالب و طوطخ تاریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا تاریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -

یلیر هكبش طوطخ یرادهگن و ریمعت هزیناكم تالآ نیشام تاعالطا -
 و طوطخ تاریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -

 زایندروم تاریمعت یاه هژورپ(نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش
 )هدشن یزیر همانرب

 تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش و طوطخ

 و طوطخ تاریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -
 نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش

 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش و طوطخ تاریمعت و یرادهگن

یلیر هكبش ینف هینبا تاریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -
 ینف هینبا تاریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -

)هدشن یزیر همانرب زایندروم تاریمعت یاه هژورپ( یلیر هكبش
 تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)یلیر هكبش ینف هینبا
 هینبا تاریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -

یلیر هكبش ینف
 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -

)یلیر هكبش ینف هینبا ریمعت و یرادهگن

 و هدش هتخاس یلیر لقن و لمح یاه تخاسریز تاعالطا -
رادرب هرهب هب هدش هداد لیوحت

 و طوطخ یزاسهب و ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش

 یزاسهب و ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش و طوطخ

 هكبش ینف هینبا ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یلیر لقنو لمح

 ینف هینبا ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یلیر لقنو لمح هكبش

 طوطخ تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش و

 هینبا تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یلیر هكبش ینف

 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 یاه هاگتسیا و یلیر هكبش و طوطخ تاریمعت و یرادهگن

)نهآ  هار
 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

)یلیر هكبش ینف هینبا ریمعت و یرادهگن
ینف هینبا و طوطخ ،اه کالب یتایلمع قباوس تاعالطا -

BI  _يزاسرهش و هار لك تارادا /هعسوت و تخاس تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اه هژورپ تیریدم هناماس
 یاه تخاسریز تاعالطا -
 و و هدش هتخاس یلیر لقن و لمح
رادرب هرهب هب هدش هداد لیوحت

 یاه تخاسریز تاعالطا -
 و و هدش هتخاس یلیر لقن و لمح
رادرب هرهب هب هدش هداد لیوحت

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)یلیر هكبش ینف هینبا ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق

 هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 و یلیر هكبش و طوطخ تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق

)نهآ  هار یاه هاگتسیا

 یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش و طوطخ تاریمعت و

 یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)یلیر هكبش ینف هینبا ریمعت و

اهدادرارق تیریدم هناماس

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یلیر هكبش ینف هینبا تاریمعت

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش و طوطخ تاریمعت

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش و طوطخ تاریمعت

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یلیر هكبش ینف هینبا تاریمعت
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 و الکتریکي يو عالئم ارتباط يزاتتجهسامانه مدیریت نگهداري و تعميرات  -9-2-2-4

 یکيو الکتر يو عالئم ارتباط يزاتتجه يراتو تعم ينگهدار یریتمدسامانه 

 شرح سامانه

ها و ت، سیستمها و اطالعات مربوط به امور نگهداری و تعمیرات تجهیزااین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 های اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیتگیرد. عالئم ارتباطی و الكتریكی شبكه راه آهن، مورد استفاده قرار می

 ها و عالئم ارتباطی و الكتریكیتجهیزات، سیستمثبت اطالعات و مشخصات  -

 ها و عالئم ارتباطی و الكتریكیتجهیزات، سیستمثبت کامل شناسنامه  -

 یدبازد گویانه،یشپ ی،اصالح ی،روزانه، اضطرار یشگیرانه،نت پ یكبه تفك یراتو تعم ینگهدار هاییتعالف یفتعر -

 یو بازرس

 ارتباطات خرابی عالئم ومدیریت  -

 یكیعالئم الكتر ینمأمور یریتمد -

 های نگهداری و تعمیر تجهیزات و عالئمزمانبندی اجرای برنامه -

 یاضطراری و اصالح یراتكم کارهای تعمشده و ح یزیصدور حكم کارهای برنامه ر -

 از روی آنها یاصالح یاو صدور حكم کار اضطراری  یراتهای تعمثبت درخواست -

 (یمانكارپ یا داخل سازمان واحدهای)های نگهداری و تعمیرات برنامه انجام دهنده ثبت -

 ها و بازدیدهای صورت گرفتهثبت نتایج، گزارشات و بازخوردهای بازرسی -

 ج، گزارشات و بازخوردهای تعمیرات انجام شدهثبت نتای -

 یكیو الكتر یو عالئم ارتباط یزاتتجهیر و تعم ینگهدارهای ها و پروژهپایش برنامه -

 ثبت تعمیرات موردنیاز شناسایی شده )تعمیرات موردنیاز پیش بینی نشده یا برنامه ریزی نشده( -

 ها و عالئم ارتباطی و الكتریكیهیزات، سیستمثبت و نگهداری سوابق و اطالعات نگهداری و تعمیرات تج -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P6.2.3 یلیشبكه و خطوط ر یو عالئم ارتباط یزاتتجه یرنگهداری و تعم 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P6.2.3D1 
 لییموجود در شبكه و خطوط ر یكیو الكتر یو عالئم ارتباط هایستمس یزات،اطالعات تجه -
 راه آهن هاییستگاهو ا

P6.2.3D2 - كییو الكتر یو عالئم ارتباط هایستمس یزات،تجه یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

P6.2.3D3 
و  یو عالئم ارتباط یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یاتاطالعات خطوط مسدود شده تحت عمل -
 یكیلكترا

P6.2.3D4 
بكه ش یو عالئم ارتباط یزاتتجه یراتو تعم ینشده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه -

 نشده( یزیربرنامه یازموردن یراتتعم یها)پروژه یلیو خطوط ر

P6.2.3D5 
و عالئم  یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یلیشبكه و خطوط ر یطارتبا
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 یکيو الکتر يو عالئم ارتباط يزاتتجه يراتو تعم ينگهدار یریتمدسامانه 

P6.2.3D6 
بكه ش یو عالئم ارتباط یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشرفتاطالعات پ -

 (یلیو خطوط ر

P6.2.3D7 
 یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت -
 (لییشبكه و خطوط ر یو عالئم ارتباط یزاتتجه

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده

P4.2.2D1-  ،اطالعات تجهیزات نصب شده در شبكه ریلی
 ها و تأسیساتایستگاه

P5.2.3D1-  اطالعات عالئم نصب شده در شبكه و خطوط
 راه آهن هاییستگاهو ا یلیر

 راه آهن شرکتی هاسامانه مدیریت پروژه

 خطوط راه آهن یااطالعات شناسنامه -
 خطوط راه آهن یهااطالعات بالک -
 هاسوزن یا یاطالعات دور راه -
 یلیشبكه ر یفن یهابن یااطالعات شناسنامه -
 راه آهن هاییستگاها یااطالعات شناسنامه -

ه شـــبك یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتســـامانه مد
 یلیر

عات پروژها - هدار یهاطال و عالئم  یزاتتجه یرو تعم ینگ
 شده( یزی)برنامه ر یلیشبكه و خطوط ر یارتباط
 و یزاتو تعمیر تجه ینگهدار یاتیعمل یهااطالعات برنامه -

 شده( یزی)برنامه ر یلیشبكه و خطوط ر یعالئم ارتباط

 راهبردها یساز یسامانه جامع جار

خت - عات پردا ختاطال ها یهاها )پردا به قرارداد  یمربوط 
شـــبكه و خطوط  یو عالئم ارتباط یزاتتجه یرو تعم ینگهدار
 (یلیر

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 یراتو تعم ینگهــدار یاطالعــات قراردادهــا )قراردادهــا -
 (یلیشبكه و خطوط ر یو عالئم ارتباط یزاتتجه

 قراردادها یریتسامانه مد

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 یکيو الکتر يو عالئم ارتباط يزاتتجه يراتو تعم ينگهدار یریتمدسامانه 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 تازيهجت تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يکیرتکلا و يطابترا مئالع و

 ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
 طوطخ و هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت

)هدش یزیر همانرب( یلیر
 و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
 و هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت ریمعت

)هدش یزیر همانرب( یلیر طوطخ

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يلیر هکبش ينف هينبا و طوطخ

نهآ هار طوطخ یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار طوطخ یاه کالب تاعالطا -

اه نزوس ای یهار رود تاعالطا -
یلیر هكبش ینف هینبا یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
 طوطخ و هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت

)هدش یزیر همانرب( یلیر
 و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
 و هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت ریمعت

)هدش یزیر همانرب( یلیر طوطخ

 یكیرتكلا و یطابترا مئالع و اه متسیس ،تازیهجت تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا و یلیر طوطخ و هكبش رد دوجوم

 و اه متسیس ،تازیهجت تاریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -
یكیرتكلا و یطابترا مئالع

 و یرادهگن تایلمع تحت هدش دودسم طوطخ تاعالطا -
یكیرتكلا و یطابترا مئالع و تازیهجت ریمعت

 تاریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -
 یاه هژورپ( یلیر طوطخ و هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت

)هدشن یزیر همانرب زایندروم تاریمعت
 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یلیر طوطخ و هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت تاریمعت
 ریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -

)یلیر طوطخ و هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت
 هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق

)یلیر طوطخ و

تاسیسأت و اه هاگتسیا ،یلیر هكبش رد هدش بصن تازیهجت تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا و یلیر طوطخ و هكبش رد هدش بصن مئالع تاعالطا -

نهآ هار طوطخ یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار طوطخ یاه کالب تاعالطا -

اه نزوس ای یهار رود تاعالطا -
یلیر هكبش ینف هینبا یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -

 طوطخ و هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یلیر

 هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یلیر طوطخ و

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)یلیر طوطخ و هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت

 یطابترا مئالع و تازیهجت تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یلیر طوطخ و هكبش

نهآ هار تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس

 رد هدش بصن تازیهجت تاعالطا -
تاسیسأت و اه هاگتسیا ،یلیر هكبش

 و هكبش رد هدش بصن مئالع تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا و یلیر طوطخ

اهدادرارق تیریدم هناماس
 اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

 تازیهجت تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق(
)یلیر طوطخ و هكبش یطابترا مئالع و

 تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یلیر طوطخ و هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ
 مئالع و تازیهجت ریمعت و یرادهگن
)یلیر طوطخ و هكبش یطابترا

 یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم
 یطابترا مئالع و تازیهجت ریمعت

)یلیر طوطخ و هكبش

نهآ هار تكرش Web GIS هناماس

 یناكم تاعالطا -
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 هاواگن اتنگهداري و تعميرسوابق  اطالعات سامانه مدیریت -9-2-2-5

 هاواگن اتيرو تعم يسوابق نگهدار اطالعات یریتسامانه مد

 شرح سامانه

. گیردیمورد استفاده قرار م یو مسافر یبار یهاواگن یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار یریتسامانه به منظور مد ینا

اطالعات  یریتمد ؛هاواگن یو نگهدار یرتعم یهابرنامه ییدو تأ یبررس یریتمدهای اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت

 و ی؛و نگهدار یرتعم یهابرنامه یبر اجرا ظارتها؛ کنترل و نواگن یو نگهدار یرمربوط به تعم یمقررات و استانداردها

 ی.بار یهاواگن ی،مسافر یهاواگن ینگهدارو  یراطالعات سوابق تعم یریتمد

و  ری( سیتها و صدور مجوز )قابلواگن یو نگهدار یرتعم یها و استانداردهابرنامه یاز اجرا ینانبه ذکر است که اطم الزم

 .شودیم یریتسامانه مد ینتوسط ا یو مسافر یبار یهاحرکت هر کدام از واگن

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت الیتکد فع

P6.2.5 یو مسافر یبار یهامدیریت برنامه و سوابق تعمیر و نگهداری واگن 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P6.2.5D1 - یبار یهاواگن یو نگهدار یراطالعات سوابق تعم 

P6.2.5D2 - یسافرم یهاواگن یو نگهدار یراطالعات سوابق تعم 

P6.2.5D3 - و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یبار یهااطالعات واگن 

P6.2.5D4 - و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یمسافر یهااطالعات واگن 

P6.2.5D5 - یو مسافر یبار یواگن ها یو نگهدار یرتعم یاطالعات مقررات و استانداردها 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا روه دادهعنوان گ
 ناوگان یو نگهدار یرها و مراکز تعماطالعات شرکت -
شرکت - های ارائه دهنده خدمات کنترلی و نظارتی اطالعات 

 تعمیر و نگهداری ناوگان

س یریتسامانه مد ا و هشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأ
 یلیونقل رموسسات حمل

 یلیونقل روگان مسافری حملاطالعات نا -
 یلیونقل راطالعات ناوگان باری حمل -

 کشور یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مد

 سوابق عملیاتی ناوگان مسافریاطالعات  -
 سوابق عملیاتی ناوگان باریاطالعات  -

 عملیات سیر و حرکت یریتسامانه مد

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 هاواگن اتيرو تعم يسوابق نگهدار اطالعات یریتسامانه مد

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -
یراب یاه نگاو

 یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -
یرفاسم یاه نگاو

 زوجم یاراد یراب یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق

 یاراد یرفاسم یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم

 ریمعت یاهدرادناتسا و تاررقم تاعالطا -
یرفاسم و یراب یاه نگاو یرادهگن و

 و يرادهگن قباوس تاعالطا تیریدم هناماس
اه نگاو تاريمعت

ناگوان یرادهگن و ریمعت زکارم و اه تکرش تاعالطا -
 و یلرتنک تامدخ هدنهد هئارا یاه تکرش تاعالطا -

ناگوان یرادهگن و ریمعت یتراظن
یرفاسم ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -

یراب ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

 هناورپ و سيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش تيلاعف

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 و ریمعت زکارم و اه تکرش تاعالطا -
ناگوان یرادهگن

 تامدخ هدنهد هئارا یاه تکرش تاعالطا -
ناگوان یرادهگن و ریمعت یتراظن و یلرتنک

تكرح و ريس تايلمع تیریدم هناماس

 یاراد یراب یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم

 یاراد یرفاسم یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم

یرفاسم ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -
یراب ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -

 يلیر لقنو لمح ناگوان تیریدم هناماس
روشك

 یرفاسم ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح

 یراب ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 سامانه مدیریت اطالعات سوابق نگهداري و تعميرات لکوموتيو -9-2-2-6

 يولکوموت اتيرو تعم ينگهدار اطالعات سوابق یریتمد سامانه

 شرح سامانه

های اصلی قابلیتگیرد. این سامانه به منظور مدیریت اطالعات سوابق نگهداری و تعمیرات لكوموتیوها مورد استفاده قرار می

 مقررات واطالعات  یریتمدلكوموتیوها؛  یو نگهدار یرتعم یهابرنامه ییدو تأ یبررس یریتمده عبارتند از: این سامان

 ریتیمدو  ی؛و نگهدار یرتعم یهابرنامه یبر اجرا ظارت؛ کنترل و نلكوموتیوها یو نگهدار یرمربوط به تعم یاستانداردها

 .لكوموتیوها یو نگهدار یراطالعات سوابق تعم

ها و استانداردهای تعمیر و نگهداری لكوموتیو و صدور مجوز )قابلیت( سیر و ه ذکر است که اطمینان از اجرای برنامهالزم ب

 شود.حرکت هر کدام از لكوموتیوها توسط این سامانه مدیریت می

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P6.2.6 یوهاگهداری لكوموتمدیریت برنامه و سوابق تعمیر و ن 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P6.2.6D1 - یوهالكوموت یو نگهدار یراطالعات سوابق تعم 

P6.2.6D2 - و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یوهایاطالعات لكوموت 

P6.2.6D3 - یوهاتولكوم یو نگهدار یرتعم یاطالعات مقررات و استانداردها 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 ها و مراکز تعمیر و نگهداری ناوگاناطالعات شرکت -
 های ارائه دهنده خدمات کنترلی و نظارتیاطالعات شرکت -

 تعمیر و نگهداری ناوگان
 های خصوصی مالك لكوموتیواطالعات شرکت -

ها و شرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریته مدسامان
 یلیونقل رموسسات حمل

 کشور یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مد یلیونقل رحمل اطالعات ناوگان نیروی کشش -

 عملیات سیر و حرکت یریتسامانه مد ناوگان نیروی کششسوابق عملیاتی اطالعات  -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 يولکوموت اتيرو تعم ينگهدار اطالعات سوابق یریتمد سامانه

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

اهویتوموكل یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم یاراد یاهویتوموكل تاعالطا -

اهویتوموكل یرادهگن و ریمعت یاهدرادناتسا و تاررقم تاعالطا -

 و يرادهگن قباوس تاعالطا تیریدم هناماس
ويتوموکل تاريمعت

یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -
ناگوان یرادهگن و ریمعت زکارم و اه تکرش تاعالطا -

 ریمعت یتراظن و یلرتنک تامدخ هدنهد هئارا یاه تکرش تاعالطا -
ناگوان یرادهگن و

ویتوموكل كلام یصوصخ یاه تکرش تاعالطا -

 هناورپ و سيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش تيلاعف

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 زکارم و اه تکرش تاعالطا -
ناگوان یرادهگن و ریمعت
 هئارا یاه تکرش تاعالطا -
 یتراظن و یلرتنک تامدخ هدنهد
ناگوان یرادهگن و ریمعت

 یصوصخ یاه تکرش تاعالطا -
ویتوموكل كلام

تكرح و ريس تايلمع تیریدم هناماس

 زوجم یاراد یاهویتوموكل تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق

 یتایلمع قباوس تاعالطا -
ششک یورین ناگوان

 يلیر لقنو لمح ناگوان تیریدم هناماس
روشك

 یورین ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح ششک
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 سامانه زمانبندي حركت قطارها -9-2-2-7

 حركت قطارها يزمانبند سامانه

 شرح سامانه

زمانبندی حرکت قطارهای مسافری و قطارهای باری  و اطالعات مربوط به هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ندی هوشمند قطارهای مسافری و باری؛ ویرایش و اصالح زمانبندی گیرد. مدیریت عملیات زمانبمورد استفاده قرار می

 شود.پیشنهاد داده شده و نمایش برنامه حرکت قطارها توسط این سامانه انجام می

های موجود )توقفات ها و محدودیتها، واگنها، بالکاین سامانه از طریق دریافت اطالعات پایه مانند اطالعات ایستگاه

ریزی و زمانبندی حرکت های دارای محدودیت و ...(، به صورت اتوماتیك اقدام به برنامهی شرعی، ایستگاههااجباری، افق

نماید. الزم به ذکر است که این سامانه همچنین دارای قابلیت ویرایش و اصالح زمانبندی قطارهای باری و مسافری می

 باشد.پیشنهاد داده شده و نمایش گرافیكی زمانبندی، می

هاي عاليتف

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.5 حرکت قطارها یزمانبند 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.2.5D1 - یمسافر یقطارها حرکت یاطالعات برنامه زمانبند 

P4.2.5D2 - یبار یقطارها حرکت یاطالعات برنامه زمانبند 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 یلینقل مسافر روهای حملاطالعات شرکت -
 یلینقل کاال روهای حملاطالعات شرکت -

ها و شرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتسامانه مد
 یلیونقل رموسسات حمل

 یلیونقل رافری حملاطالعات ناوگان مس -
 یلیونقل راطالعات ناوگان باری حمل -
 یلیونقل راطالعات ناوگان نیروی کشش حمل -

 کشور یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مد

 خطوط راه آهن یااطالعات شناسنامه -
 خطوط راه آهن یهااطالعات بالک -
 راه آهن هاییستگاها یااطالعات شناسنامه -

كه شب یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد
 یلیر

 و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یبار یهااطالعات واگن -
 و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یمسافر یهااطالعات واگن -

 هاواگن یرو تعم یسوابق نگهدار یریتسامانه مد

 یولكوموت یرو تعم یسوابق نگهدار یریتسامانه مد و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یوهایاطالعات لكوموت -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 حركت قطارها يزمانبند سامانه

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یرفاسم یاهراطق  تکرح یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یراب یاهراطق  تکرح یدنبنامز همانرب تاعالطا -

اهراطق تكرح يدنبنامز هناماس

یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -
یلیر رفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -

یلیر الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
نهآ هار طوطخ یا همانسانش تاعالطا -

نهآ هار طوطخ یاه کالب تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -

تکرح و ریس تیلباق زوجم یاراد یراب یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم یاراد یرفاسم یاه نگاو تاعالطا -

تکرح و ریس تیلباق زوجم یاراد یاهویتوموكل تاعالطا -

 هناورپ و سيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش تيلاعف

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر رفاسم لقن و لمح
 یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح

 ريمعت و يرادهگن قباوس تیریدم هناماس
ويتوموکل

 زوجم یاراد یاهویتوموكل تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق

 یاراد یراب یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم

 یاراد یرفاسم یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم

 يلیر لقنو لمح ناگوان تیریدم هناماس
روشك

یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يلیر هکبش ينف هينبا و طوطخ

نهآ هار طوطخ یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار طوطخ یاه کالب تاعالطا -

نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -

 ريمعت و يرادهگن قباوس تیریدم هناماس
اه نگاو

 
 

 

  

۸۵۱



 

 

ه: 
ح
صف

70 
م(
 نه
ل
ص
)ف

 

 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 ونقل مسافر ریليهاي حملسامانه فروش بليط قطار شركت -9-2-2-8

 یليونقل مسافر رحمل يهاشركت يطبل قطار فروش سامانه

 شرح سامانه

سافر ونقل مهای حملفروش بلیط توسط شرکت و اطالعات مربوط به هایتعالف یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ونقل های حملشود و شرکتگیرد. این سامانه برای رزرو و فروش بلیط قطار بكار گرفته میریلی مورد استفاده قرار می

ط طالعات مربوط به فروش بلیاز این سامانه برای مدیریت فرایندها و ا قطار یطفروش بل هاییندگیو نماریلی و دفاتر 

 کنند.استفاده می

توانند یها هر کدام مباشد. در واقع این شرکتونقل مسافر ریلی میهای حملالزم به ذکر است که متولی این سامانه شرکت

ی این لهای مورد تأیید خودشان استفاده کنند. وسامانه فروش بلیط مخصوص به خود را داشته باشند یا اینكه از سامانه

 راه آهن جمهوری اسالمی ایران را رعایت کرده باشد. ها باید الزامات مدنظر شرکتسامانه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.6 ونقل مسافر ریلینظارت بر ارائه خدمات عملیات حمل 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 دهعنوان گروه دا کد گروه داده

P4.2.6D1 - قطار فروخته شده هاییطاطالعات بل 

P4.2.6D2 - قطار یطبل یداراطالعات مسافران خر 

P4.2.6D3 - ونقل ریلیدر بخش حمل مسافران جابجا شده یاطالعات گزارشات و آمارها 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 حرکت قطارها یسامانه زمانبند یمسافر یقطارها حرکت یعات برنامه زمانبنداطال -

 راه آهن هاییستگاهمسافر در ا یرشپذ یریتسامانه مد های راه آهنایستگاهشده در  یرفتهپذ یناطالعات مسافر -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 یليونقل مسافر رحمل يهاشركت يطبل قطار فروش سامانه

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -
 شخب رد هدش اجباج نارفاسم

یلیر لقنو لمح

 ياه تكرش طيلب راطق شورف هناماس
يلیر رفاسم لقنو لمح

 یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یرفاسم یاهراطق  تکرح

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 رد رفاسم شریذپ تیریدم هناماس
نهآ هار ياه هاگتسیا

اهراطق تكرح يدنبنامز هناماس
 یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یرفاسم یاهراطق  تکرح

 رادیرخ نارفاسم تاعالطا -
راطق طیلب

 هتفریذپ نیرفاسم تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا رد هدش

 یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یرفاسم یاهراطق  تکرح
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 سامانه بارنامه -9-2-2-9

 رنامهبا سامانه

 شرح سامانه

وان های صادر شده به عنصدور بارنامه و ثبت اطالعات بارنامهو اطالعات  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.قرارداد حمل و رسید کاال، مورد استفاده قرار می

 یرنده؛فرستنده و گ اطالعات؛ صدور( یخشماره، نوع، تار ی،)سرهای بارنامه در این سامانه اطالعات مربوط به مشخصه

تقاضای حمل بار که ؛ اطالعات اظهارنامه حمل بار )یمال مشخصات؛ کاال و واگن اطالعات؛ مبدا و مقصد یستگاهاطالعات ا

مبدا و  ،مشخصات کاال ،نماید و شامل تاریخ تقاضاجهت صدور هر بارنامه آن را تنظیم و ارائه می صاحب کاال و یا فرستنده

 شود.است( و ... مدیریت و کنترل میصد و محدوده زمانی، اطالعات فرستنده و گیرنده مق

 های زیر را نیز داشته باشد:عالوه بر موارد ذکر شده سامانه بارنامه، باید قابلیت

یریت مد»حمل )معرفی نامه و بارنامه( و اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه این سامانه باید تأییدیه اسناد  -

 دریافت کند. 2، از سامانه جامع تجارت«ونقلیكپارچه سازی اطالعات حمل

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه  -

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 Referenceسامانه کاال را از  یسه انبارها و مراکز نگهداراطالعات شناسه کاال و اطالعات شنا یدباسامانه  ینا -

Data Management .دریافت کند 

 Reference Dataسامانه از شهرها( را  های مرجع موردنیاز )مانند کدینگسامانه باید سایر داده ینا -

Management .دریافت کند 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.7 کاال یداخل یلیونقل رنظارت بر ارائه خدمات عملیات حمل 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.2.7D1 - های داخلی صادر شدهبارنامه اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 یلیه رشبك یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد راه آهن هاییستگاها یااسنامهاطالعات شن -

 کشور یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مد یلیونقل راطالعات ناوگان باری حمل -

 هاواگن یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار یریتسامانه مد و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یبار یهااطالعات واگن -

 یلینقل کاال روهای حملاطالعات شرکت -
 یلیکارگزار )فورواردر( ر یهااطالعات شرکت -

س یریتمد سامانه ا و هشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأ
 یلیونقل رموسسات حمل

 لییشبكه حمل و نقل ربه  یمحاسبه حق دسترس یریتسامانه مد اطالعات قرارداد دسترسی به شبكه ریلی -

 سامانه تخلیه و بارگیری های بارگیری شدهاطالعات واگن -

                                                 
 آن. 1و  1های ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین اجرایی ماده یكی از سامانه 2
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 رنامهبا سامانه

 های تخلیه شدهاطالعات واگن -

 یاسناد گمرک -
 ونقلاسناد حمل ییدیهتأ -

 2ونقلاطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد

 اطالعات شناسه کاال -
 الکا یاطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار -
 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم -

 Reference Data Managementسامانه 

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص یلخاد

همانراب هناماس

نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

تکرح و ریس تیلباق زوجم یاراد یراب یاه نگاو تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک یاه تکرش تاعالطا -

یلیر هكبش هب یسرتسد دادرارق تاعالطا -
هدش یریگراب یاه نگاو تاعالطا -

هدش هیلخت یاه نگاو تاعالطا -
یکرمگ دانسا -

لقنو لمح دانسا هیدییأت -
الاک هسانش تاعالطا -

الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -
(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يلیر هکبش ينف هينبا و طوطخ

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا

يريگراب و هيلخت هناماس

هدش یریگراب یاه نگاو تاعالطا -
هدش هیلخت یاه نگاو تاعالطا -

 دادرارق تاعالطا -
یلیر هكبش هب یسرتسد

 يلیر لقنو لمح ناگوان تیریدم هناماس
روشك

 یراب ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح

 يرادهگن قباوس تاعالطا تیریدم هناماس
اه نگاو تاريمعت و

 یاراد یراب یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم

 هناورپ و سيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش تيلاعف

 یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح
 یاه تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک

 هب يسرتسد قح هبساحم تیریدم هناماس
يلیر لقن و لمح هکبش

تكرح و ريس تايلمع تیریدم هناماس

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص یلخاد

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تاعالطا يزاس هچراپکی تیریدم هناماس
 لقنو لمح

 Reference Data هناماس

Management

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

( عجرم یتاعالطا یاه ملق -
Reference Data)

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص یلخاد

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص یلخاد

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

الاک هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -

(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق -
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 سامانه بارنامه بين الملل -9-2-2-11

 الملل ينبارنامه ب سامانه

 شرح سامانه

الملل، به الملل و ثبت اطالعات بارنامه بین  ور بارنامه بینصدو اطالعات  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میبار یالملل ینونقل بسند حملعنوان 

های بارنامه )شماره بارنامه، تاریخ صدور، نوع بارنامه(؛ اطالعات فرستنده و گیرنده در این سامانه اطالعات مربوط به مشخصه

له نوع محمواه مبدا و مقصد و کشور مبدا و مقصد؛ مرز ورود یا خروج؛ اطالعات کاال )وزن و نوع کاال(؛ کاال؛ اطالعات ایستگ

؛ اطالعات واگن؛ مشخصات مالی؛ اطالعات مربوط به تشریفات گمرکی )شماره پروانه گمرکی، (یت)صادره، وارده و ترانز

 شود.میتاریخ انجام و خاتمه تشریفات گمرکی( و ... مدیریت و کنترل 

 های زیر را نیز داشته باشد:عالوه بر موارد ذکر شده سامانه بارنامه، باید قابلیت

مدیریت »حمل )معرفی نامه و بارنامه( و اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه این سامانه باید تأییدیه اسناد  -

 دریافت کند. 2، از سامانه جامع تجارت«ونقلیكپارچه سازی اطالعات حمل

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه  -

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 Referenceسامانه کاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا -

Data Management .دریافت کند 

 Reference Dataسامانه از شهرها( را  های مرجع موردنیاز )مانند کدینگسامانه باید سایر داده ینا -

Management .دریافت کند 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.8 کاال یالملل ینب یلیونقل رنظارت بر ارائه خدمات عملیات حمل 

 
 

هاي ادهگروه د

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.2.8D1 - الملل صادر شده ینب یهااطالعات بارنامه 

P4.2.8D2 - مانیفست بارهای صادره، وارده و ترانزیتی ریلی اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 یلیه رشبك یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد راه آهن هاییستگاها یاشناسنامه اطالعات -

 کشور یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مد یلیونقل راطالعات ناوگان باری حمل -

 هاواگن یراتو تعم یداراطالعات سوابق نگه یریتسامانه مد و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یبار یهااطالعات واگن -

 یلینقل کاال روهای حملاطالعات شرکت -
 یلیکارگزار )فورواردر( ر یهااطالعات شرکت -

س یریتمد سامانه ا و هشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأ
 یلیونقل رموسسات حمل

 لییبه شبكه حمل و نقل ر یمحاسبه حق دسترس یریتسامانه مد اطالعات قرارداد دسترسی به شبكه ریلی -

                                                 
 آن. 1و  1انون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین اجرایی ماده های ذکر شده در قیكی از سامانه 2
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 الملل ينبارنامه ب سامانه

 یاسناد گمرک -
 ونقلاسناد حمل ییدیهتأ -

 2ونقلاطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد

 اطالعات شناسه کاال -
 کاال یاطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار -
 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم -

 Reference Data Managementسامانه 

 های بارگیری شدهطالعات واگنا -
 های تخلیه شدهاطالعات واگن -

 سامانه تخلیه و بارگیری

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص للملا نیب
 تسفینام تاعالطا -
 و هدراو ،هرداص یاهراب

یلیر یتیزنارت

للملا نيب همانراب هناماس

نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

تکرح و ریس تیلباق زوجم یاراد یراب یاه نگاو تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک یاه تکرش تاعالطا -

یلیر هكبش هب یسرتسد دادرارق تاعالطا -
هدش یریگراب یاه نگاو تاعالطا -

هدش هیلخت یاه نگاو تاعالطا -
یکرمگ دانسا -

لقنو لمح دانسا هیدییأت -
الاک هسانش تاعالطا -

الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -
(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يلیر هکبش ينف هينبا و طوطخ

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا

يريگراب و هيلخت هناماس

هدش یریگراب یاه نگاو تاعالطا -
هدش هیلخت یاه نگاو تاعالطا -

 دادرارق تاعالطا -
یلیر هكبش هب یسرتسد

 يلیر لقنو لمح ناگوان تیریدم هناماس
روشك

 یراب ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح

 يرادهگن قباوس تاعالطا تیریدم هناماس
اه نگاو تاريمعت و

 یاراد یراب یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم  هناورپ و سيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس

يلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش تيلاعف

 یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح
 یاه تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک

 هب يسرتسد قح هبساحم تیریدم هناماس
يلیر لقن و لمح هکبش

تكرح و ريس تايلمع تیریدم هناماس

هدش رداص للملا نیب یاه همانراب تاعالطا -

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تاعالطا يزاس هچراپکی تیریدم هناماس
 لقنو لمح

 Reference Data هناماس

Management

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

( عجرم یتاعالطا یاه ملق -
Reference Data)

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص للملا نیب

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص للملا نیب

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

الاک هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -

(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق -
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 سامانه تخليه و بارگيري -9-2-2-11

 يريو بارگ يهتخل سامانه

 شرح سامانه

باری،  هایوط به ثبت اطالعات تخلیه و بارگیری واگنمربو اطالعات  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.مورد استفاده قرار می

در این سامانه اطالعات مربوط به نوع و تناژ بار بارگیری و تخلیه شده، تاریخ بارگیری، تاریخ تخلیه، ایستگاه تخلیه و 

 شود.می های تحت تخلیه یا بارگیری و ... مدیریت و کنترلهای واگنبارگیری، وضعیت

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.10 کاال یرشو خدمات پذ یستگاهیارائه خدمات درون ا 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.2.10D1 - یستگاهشده در هر ا یهتخل یاطالعات کاال 

P4.2.10D2 - یستگاهشده در هر ا یریرگبا یاطالعات کاال 

P4.2.10D3 - شده )آماده حمل( یریبارگ یهااطالعات واگن 

P4.2.10D4 - بارگیری شده یهااطالعات مبدا و مقصد واگن 

P4.2.10D5 - شده یهتخل یهااطالعات واگن 

P4.2.10D6 - یریو بارگ یهاطالعات مراکز تخل 

P4.2.10D7 -  هاموجودی واگناطالعات 
 

 

هاي روه دادهگ

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 یلیه رشبك یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد راه آهن هاییستگاها یااطالعات شناسنامه -

 کشور یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مد یلیونقل راطالعات ناوگان باری حمل -

 و حرکت یرس یاتعمل یریتسامانه مد های آماده تخلیه و بارگیریواگن اطالعات -

 هاواگن یراتو تعم یاطالعات سوابق نگهدار یریتسامانه مد و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یبار یهااطالعات واگن -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 يريو بارگ يهتخل سامانه

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هاگتسیا ره رد هدش هیلخت یالاک تاعالطا -
هاگتسیا ره رد هدش یریگراب یالاک تاعالطا -
)لمح هدامآ( هدش یریگراب یاه نگاو تاعالطا -
هدش یریگراب یاه نگاو دصقم و ادبم تاعالطا -

هدش هیلخت یاه نگاو تاعالطا -
یریگراب و هیلخت زکارم تاعالطا -

اه نگاو یدوجوم تاعالطا -

يريگراب و هيلخت هناماس

نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

تکرح و ریس تیلباق زوجم یاراد یراب یاه نگاو تاعالطا -
یریگراب و هیلخت هدامآ یاه نگاو تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يلیر هکبش ينف هينبا و طوطخ

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا

 يرادهگن قباوس تاعالطا تیریدم هناماس
اه نگاو تاريمعت و

 یاراد یراب یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم

 يلیر لقنو لمح ناگوان تیریدم هناماس
روشك

 یراب ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح

تكرح و ريس تايلمع تیریدم هناماس

 یاه نگاو تاعالطا -
یریگراب و هیلخت هدامآ

)لمح هدامآ( هدش یریگراب یاه نگاو تاعالطا -
هدش هیلخت یاه نگاو تاعالطا -
یریگراب و هیلخت زکارم تاعالطا -
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 هاي راه آهنیرش مسافر در ایستگاهسامانه مدیریت پذ -9-2-2-12

 راه آهن هايیستگاهمسافر در ا یرشپذ یریتمد سامانه

 شرح سامانه

تفاده های راه آهن مورد اسمربوط به پذیرش مسافر در ایستگاه و اطالعات هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 های راه آهن، شمارش مسافرك کردن مسافر و بار مسافر در ایستگاهگیرد. این سامانه کلیه اطالعات مربوط به چقرار می

 کند.و پردازش سایر اطالعات مربوط به سفر مسافر )زمان حرکت قطار، شماره قطار و ...( را مدیریت می

ر و االزم به ذکر است که نمایش اطالعات مربوط به زمان حرکت قطارها )مانند ساعت حرکت قطار، نام و درجه کیفیت قط

 شود.های راه آهن، نیز توسط این سامانه مدیریت میشماره قطار( در تابلوهای راهنما در ایستگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.9 مسافر یرشو خدمات پذ یستگاهیارائه خدمات درون ا 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 داده عنوان گروه کد گروه داده

P4.2.9D1 - راه آهن هاییستگاهشده در ا یرفتهپذ یناطالعات مسافر 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 حرکت قطارها یزمانبند سامانه یمسافر یقطارها حرکت یاطالعات برنامه زمانبند -

 یلیونقل مسافر رحمل یهاشرکت یطفروش قطار بل سامانه قطار یطبل یداراطالعات مسافران خر -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 راه آهن هايیستگاهمسافر در ا یرشپذ یریتمد سامانه

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -
 شخب رد هدش اجباج نارفاسم

یلیر لقنو لمح

 ياه تكرش طيلب راطق شورف هناماس
يلیر رفاسم لقنو لمح

 یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یرفاسم یاهراطق  تکرح

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 رد رفاسم شریذپ تیریدم هناماس
نهآ هار ياه هاگتسیا

اهراطق تكرح يدنبنامز هناماس
 یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یرفاسم یاهراطق  تکرح

 رادیرخ نارفاسم تاعالطا -
راطق طیلب

 هتفریذپ نیرفاسم تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا رد هدش

 یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یرفاسم یاهراطق  تکرح
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 سامانه مدیریت عمليات سير و حركت -9-2-2-13

 و حركت يرس ياتعمل یریتمد سامانه

 شرح سامانه

عملیات سیر و حرکت و نظارت بر عملیات سیر و  مربوط به و اطالعات هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

یش قطار، تنظیم قطار، تغییر آرا یلتشكمدیریت  ؛مانور قطارها یاجرا یاتعمل گیرد. مدیریتحرکت، مورد استفاده قرار می

كوموتیو؛ ل های توزیع واگن وها؛ مدیریت برنامه؛ مدیریت وضعیت ایستگاهاعزام و قبول قطارها؛ قطار یكتفك قطار، اتفصال و

العات ها، مدیریت اط؛ مدیریت لكوموتیورانبه قطار ینمأمور اختصاص ها و نواحی؛مدیریت امور پرسنل و مأمورین ایستگاه

 و کنترل ترافیك شبكه خطوط ریلی نظارت بر حرکت قطارهاها و خطوط؛ صدور مجوز سیر قطار، ها، بالکوضعیت ایستگاه

 شود.یانجام م و ... توسط این سامانه

های تشكیالتی، کنترل ناحیه و کنترل مرکزی برای مدیریت و نظارت الزم به ذکر است که این سامانه در سه سطح ایستگاه

ها، خطوط، قطارها، ناوگان، مأمورین و ها، بالکشود تا مدیریت وضعیت ایستگاهبر عملیات سیر و حرکت بكارگرفته می

 ریلی به صورت دقیق انجام شود. های سیر و حرکت، در شبكهسایر مولفه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.11 و نظارت بر عملیات سیر و حرکت یلیکنترل ترافیك شبكه خطوط ر 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.2.11D1 - قطار یلاطالعات تشك 

P4.2.11D2 - هایستگاها یكیتراف یتالعات وضعاط 

P4.2.11D3 - هابالک یكیتراف یتاطالعات وضع 

P4.2.11D4 - یلیخطوط ر یكیتراف یتاطالعات وضع 

P4.2.11D5 - یو نواح هایستگاها یناطالعات مأمور 

P4.2.11D6 - حرکت قطارها یتاطالعات وضع 

P4.2.11D7 - هاواگن یتاطالعات وضع 

P4.2.11D8 - یوهالكوموت یتالعات وضعاط 

P4.2.11D9 - یناوگان مسافر یاتیاطالعات سوابق عمل 

P4.2.11D10 - یناوگان بار یاتیاطالعات سوابق عمل 

P4.2.11D11 - ناوگان نیروی کشش یاتیاطالعات سوابق عمل 

P4.2.11D12 - یریو بارگ یهآماده تخل یهااطالعات واگن 

P4.2.11D13 - قطار یررقه ساطالعات مجوز و و 

P4.2.11D14 - و حرکت یرحوزه س یلیها و موسسات راطالعات عملكرد شرکت 

P4.2.11D15 - یفن یهو ابن ها، خطوطبالک یاتیاطالعات سوابق عمل 

 
 

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 حرکت قطارها یسامانه زمانبند یمسافر یطارهاق حرکت یاطالعات برنامه زمانبند -
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 و حركت يرس ياتعمل یریتمد سامانه

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 یبار یقطارها حرکت یاطالعات برنامه زمانبند -

 خطوط راه آهن یااطالعات شناسنامه -
 خطوط راه آهن یهااطالعات بالک -
 راه آهن هاییستگاها یااطالعات شناسنامه -

بكه ش یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد
 یلیر

 یلیونقل راطالعات ناوگان مسافری حمل -
 یلیونقل راطالعات ناوگان باری حمل -
 یلیونقل راطالعات ناوگان نیروی کشش حمل -

 کشور یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مد

 و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یبار یهااطالعات واگن -
 و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یمسافر یهااطالعات واگن -

 هاواگن یرو تعم یسوابق نگهدار یریتسامانه مد

 یولكوموت یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد و حرکت یرس یتمجوز قابل یدارا یوهایاطالعات لكوموت -

 یكیو الكتر یو عالئم ارتباط هایســـتمســـ یزات،اطالعات تجه -
 راه آهن هاییستگاهو ا یلیموجود در شبكه و خطوط ر

 یرو تعم ینگهدار یاتطالعات خطوط مســدود شــده تحت عملا -
 یكیو الكتر یو عالئم ارتباط یزاتتجه

 یو عالئم ارتباط یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد
 یكیو الكتر

 شده )آماده حمل( یریبارگ یهااطالعات واگن -
 شده یهتخل یهااطالعات واگن -
 یریو بارگ یهاطالعات مراکز تخل -

 یریو بارگ یهسامانه تخل

 هایستگاها یكیاطالعات تراف -
 هابالک یكیاطالعات تراف -
 خطوط یكیاطالعات تراف -

 یگنالینگعالئم و س یریتسامانه مد

 الملل ینسامانه بارنامه ب الملل صادر شده ینب یهااطالعات بارنامه -

 هسامانه بارنام صادر شده یداخل یهااطالعات بارنامه -

شرکت - سته به اطالعات  سات ارائه دهنده خدمات واب س ها و مو
 یلیونقل رحمل

ها تشرک یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتمد سامانه
 یلیونقل رو موسسات حمل

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 و حركت يرس ياتعمل یریتمد سامانه

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

راطق لیكشت تاعالطا -
اه هاگتسیا یكیفارت تیعضو تاعالطا -

اه کالب یكیفارت تیعضو تاعالطا -
یلیر طوطخ یكیفارت تیعضو تاعالطا -

یحاون و اه هاگتسیا نیرومأم تاعالطا -
اهراطق تکرح تیعضو تاعالطا -

اه نگاو تیعضو تاعالطا -
اهویتوموكل تیعضو تاعالطا -

یرفاسم ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -
یراب ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -

ششک یورین ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -
یریگراب و هیلخت هدامآ یاه نگاو تاعالطا -

راطق ریس هقرو و زوجم تاعالطا -
 هزوح یلیر تاسسوم و اه تکرش دركلمع تاعالطا -

تکرح و ریس
ینف هینبا و طوطخ ،اه کالب یتایلمع قباوس تاعالطا -

تكرح و ريس تايلمع تیریدم هناماس

یرفاسم یاهراطق  تکرح یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یراب یاهراطق  تکرح یدنبنامز همانرب تاعالطا -

نهآ هار طوطخ یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار طوطخ یاه کالب تاعالطا -

نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -

تکرح و ریس تیلباق زوجم یاراد یراب یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم یاراد یرفاسم یاه نگاو تاعالطا -

تکرح و ریس تیلباق زوجم یاراد یاهویتوموكل تاعالطا -
 و هكبش رد دوجوم یكیرتكلا و یطابترا مئالع و اه متسیس ،تازیهجت تاعالطا -

نهآ هار یاه هاگتسیا و یلیر طوطخ
 و تازیهجت ریمعت و یرادهگن تایلمع تحت هدش دودسم طوطخ تاعالطا -

یكیرتكلا و یطابترا مئالع
)لمح هدامآ( هدش یریگراب یاه نگاو تاعالطا -

هدش هیلخت یاه نگاو تاعالطا -
یریگراب و هیلخت زکارم تاعالطا -

اه هاگتسیا یكیفارت تاعالطا -
اه کالب یكیفارت تاعالطا -
طوطخ یكیفارت تاعالطا -

هدش رداص للملا نیب یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص یلخاد یاه همانراب تاعالطا -

یلیر لقنو لمح هب هتسباو تامدخ هدنهد هئارا تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -

للملا نيب همانراب هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 نیب یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص للملا

اهراطق تكرح يدنبنامز هناماس

 یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یرفاسم یاهراطق  تکرح
 یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یراب یاهراطق  تکرح

یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -

 ريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
ويتوموکل

همانراب هناماس

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص یلخاد

 هناورپ و سيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش تيلاعف

 هدنهد هئارا تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -
یلیر لقنو لمح هب هتسباو تامدخ

 و اه تکرش دركلمع تاعالطا -
تکرح و ریس هزوح یلیر تاسسوم

گنيلانگيس و مئالع تیریدم هناماس

اه هاگتسیا یكیفارت تاعالطا -
اه کالب یكیفارت تاعالطا -
طوطخ یكیفارت تاعالطا -

 یتایلمع یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یرفاسم یاهراطق  تکرح

 یتایلمع یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یراب یاهراطق  تکرح

يريگراب و هيلخت هناماس

 یاه نگاو تاعالطا -
یریگراب و هیلخت هدامآ

 هدش یریگراب یاه نگاو تاعالطا -
)لمح هدامآ(

هدش هیلخت یاه نگاو تاعالطا -
یریگراب و هیلخت زکارم تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يکیرتکلا و يطابترا مئالع و تازيهجت

 مئالع و اه متسیس ،تازیهجت تاعالطا -
 و هكبش رد دوجوم یكیرتكلا و یطابترا
نهآ هار یاه هاگتسیا و یلیر طوطخ
 تحت هدش دودسم طوطخ تاعالطا -
 و تازیهجت ریمعت و یرادهگن تایلمع

یكیرتكلا و یطابترا مئالع

 ريمعت و يرادهگن قباوس تیریدم هناماس
اه نگاو

 یاهویتوموكل تاعالطا -
 و ریس تیلباق زوجم یاراد

تکرح

 یتایلمع قباوس تاعالطا -
ششک یورین ناگوان

 یاراد یراب یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم
 یرفاسم یاه نگاو تاعالطا -
تکرح و ریس تیلباق زوجم یاراد

یرفاسم ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -
یراب ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يلیر هکبش ينف هينبا و طوطخ

 يلیر لقنو لمح ناگوان تیریدم هناماس
روشك

نهآ هار طوطخ یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار طوطخ یاه کالب تاعالطا -

نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -

 ،اه کالب یتایلمع قباوس تاعالطا -
ینف هینبا و طوطخ
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 سامانه ترسيم گراف -9-2-2-14

 گراف يمترس سامانه

 شرح سامانه

مربوط به ترسیم گراف حرکت قطارها مورد استفاده قرار  و اطالعات هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

باشد که در آن زمان و مكان حرکت، گیرد. گراف نمودارحرکت مكانی قطار و سایر وسایل نقلیه ریلی در بعد زمان میمی

 گردد.و تمامی عملیات سیر و حرکت محور حرکت، ثبت و ترسیم می توقف، تالقی، سبقت، مشخصات وسایط نقلیه ریلی

شود که برای ها، کنترل ناحیه و کنترل مرکزی، بكار گرفته میاین سامانه برای ترسیم نمودارهای گراف، در سطح ایستگاه

 نظارت بر اجرای صحیح و به موقع عملیات سیر و حرکت کاربرد دارد.

هاي فعاليت

 همرتبط با سامان

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.12 یلیگراف حرکت قطارها و کنترل ترافیك شبكه خطوط ر یمترس 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.2.12D1 - اطالعات گراف حرکت قطارها 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 گروه دادهكننده  یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 یمسافر یقطارها حرکت یاطالعات برنامه زمانبند -
 یبار یقطارها حرکت یاطالعات برنامه زمانبند -

 حرکت قطارها یسامانه زمانبند

 هایستگاها یكیتراف یتاطالعات وضع -
 هابالک یكیتراف یتاطالعات وضع -
 یلیخطوط ر یكیتراف یتاطالعات وضع -
 قطارهاحرکت  یتاطالعات وضع -
 هاواگن یتاطالعات وضع -
 یوهالكوموت یتاطالعات وضع -

 و حرکت یرس یاتعمل یریتسامانه مد

 خطوط راه آهن یااطالعات شناسنامه -
 خطوط راه آهن یهااطالعات بالک -
 راه آهن هاییستگاها یااطالعات شناسنامه -

ه شبك یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد
 یلیر

 یلیونقل راطالعات ناوگان مسافری حمل -
 یلیونقل راطالعات ناوگان باری حمل -
 یلیونقل راطالعات ناوگان نیروی کشش حمل -

 کشور یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مد

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 گراف يمترس سامانه

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

اهراطق تکرح فارگ تاعالطا -

فارگ ميسرت هناماس

یرفاسم یاهراطق  تکرح یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یراب یاهراطق  تکرح یدنبنامز همانرب تاعالطا -

اه هاگتسیا یكیفارت تیعضو تاعالطا -
اه کالب یكیفارت تیعضو تاعالطا -

یلیر طوطخ یكیفارت تیعضو تاعالطا -
اهراطق تکرح تیعضو تاعالطا -

اه نگاو تیعضو تاعالطا -
اهویتوموكل تیعضو تاعالطا -

نهآ هار طوطخ یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار طوطخ یاه کالب تاعالطا -

نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -

اهراطق تكرح يدنبنامز هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

یرفاسم یاهراطق  تکرح یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یراب یاهراطق  تکرح یدنبنامز همانرب تاعالطا -

یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -

نهآ هار طوطخ یا همانسانش تاعالطا -
نهآ هار طوطخ یاه کالب تاعالطا -

نهآ هار یاه هاگتسیا یا همانسانش تاعالطا -

تكرح و ريس تايلمع تیریدم هناماس

اه هاگتسیا یكیفارت تیعضو تاعالطا -
اه کالب یكیفارت تیعضو تاعالطا -

یلیر طوطخ یكیفارت تیعضو تاعالطا -
اهراطق تکرح تیعضو تاعالطا -

اه نگاو تیعضو تاعالطا -
اهویتوموكل تیعضو تاعالطا -

 يلیر لقنو لمح ناگوان تیریدم هناماس
روشك

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يلیر هکبش ينف هينبا و طوطخ
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 يگنالينگعالئم و س یریتسامانه مد -9-2-2-15

 يگنالينگعالئم و س یریته مدسامان

 شرح سامانه

طح مطرح در سه سگیرد و مورد استفاده قرار میها و بالک هایستگاهدر ا یگنالینگعالئم و س یریتسامانه به منظور مد ینا

 یمرکز کنترل و تعداد یك( است که در هر بخش متشكل از CTC) یكتراف یکنترل مرکز یستماست. سطح اول آن س

تابعه خود را، به منظور  هاییستگاهاز ا یكهر  راهبندهایها و عالئم، سوزن تواندیمرکز م ینابعه بوده که ات یستگاها

 یستمطح دوم سرا دارد. س یشترو ب هایستگاهاز ا یامجموعه یكکنترل تراف ییمرکز توانا ینا ید؛کنترل نما یكتراف یریتمد

 یگاه )مجموعه محدودتریستا یاز راه دور تعداد یكکنترل تراف یینترل توانا( بوده که در آن مرکز کRCکنترل از راه دور )

( است، که تنها قادر به کنترل محدوده LC) یکنترل محل یستمسطح سوم س یتا( را دارد. نهاCTCنسبت به  هایستگاهاز ا

 .گرددیکنترل م یستگاهبوده و به طور مجزا توسط مامور همان ا یستگاها یك

 هايفعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P5.2.5 ونقل ریلیحمل یمنیا ینو تأم یگنالینگعالئم و س یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P5.2.5D1 - هاترافیكی ایستگاه اطالعات 

P5.2.5D2 - هاترافیكی بالک اطالعات 

P5.2.5D3 - ترافیكی خطوط تاطالعا 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 یمسافر یقطارها حرکت عملیاتی یاطالعات برنامه زمانبند -
 یبار یقطارها حرکت عملیاتی یاطالعات برنامه زمانبند -

 و حرکت یرس یاتعمل یریتسامانه مد

ــ یزات،اطالعات تجه - ــتمس  ییكو الكتر یو عالئم ارتباط هایس
 راه آهن هاییستگاهو ا یلیموجود در شبكه و خطوط ر

شده تحت عمل - سدود   یرو تعم ینگهدار یاتاطالعات خطوط م
 یكیو الكتر یو عالئم ارتباط یزاتتجه

 یو عالئم ارتباط یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد
 یكیو الكتر

نمودار سطح صفر 

 امانهس
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 يگنالينگعالئم و س یریته مدسامان

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

اه هاگتسیا یكیفارت تاعالطا -
اه کالب یكیفارت تاعالطا -
طوطخ یكیفارت تاعالطا -

گنيلانگيس و مئالع تیریدم هناماس

یرفاسم یاهراطق  تکرح یتایلمع یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یراب یاهراطق  تکرح یتایلمع یدنبنامز همانرب تاعالطا -
 یكیرتكلا و یطابترا مئالع و اه متسیس ،تازیهجت تاعالطا -
نهآ هار یاه هاگتسیا و یلیر طوطخ و هكبش رد دوجوم

 ریمعت و یرادهگن تایلمع تحت هدش دودسم طوطخ تاعالطا -
یكیرتكلا و یطابترا مئالع و تازیهجت

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تكرح و ريس تايلمع تیریدم هناماس

اه هاگتسیا یكیفارت تاعالطا -
اه کالب یكیفارت تاعالطا -
طوطخ یكیفارت تاعالطا -

 یتایلمع یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یرفاسم یاهراطق  تکرح

 یتایلمع یدنبنامز همانرب تاعالطا -
یراب یاهراطق  تکرح

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يکیرتکلا و يطابترا مئالع و تازيهجت

 و یطابترا مئالع و اه متسیس ،تازیهجت تاعالطا -
 یاه هاگتسیا و یلیر طوطخ و هكبش رد دوجوم یكیرتكلا

نهآ هار
 یرادهگن تایلمع تحت هدش دودسم طوطخ تاعالطا -

یكیرتكلا و یطابترا مئالع و تازیهجت ریمعت و
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 سامانه مدیریت و رسيدگي به سوانح، حوادث و تخلفات -9-2-2-16

 به سوانح، حوادث و تخلفات يدگيو رس یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ونقل مربوط به رسیدگی و تحلیل و بررسی سوانح و حوادث حملو اطالعات  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

سه زیر  گیرد. این سامانه دارایریلی و همچنین شناسایی و رسیدگی به تخلفات و جرایم سیر و حرکت مورد استفاده قرار می

 باشد:سیستم زیر می

 ونقل ریلیزیر سیستم مدیریت سوانح و حوادث حمل -

 زیر سیستم تحلیل و بررسی سوانح و حوادث -

 جرایم سیر و حرکت زیر سیستم شناسایی و رسیدگی به تخلفات و -

ونقل : این زیر سیستم به منظور مدیریت سوانح و حوادث حملونقل ریليزیر سيستم مدیریت سوانح و حوادث حمل

ی های درگیر )اورژانس، پزشكریلی، مدیریت دریافت اطالعات اولیه سانحه و حادثه، اطالع رسانی و هماهنگی با سایر ارگان

امداد رسانی، مدیریت عملیات تجسس و نجات، مدیریت اطالعات مسافر، خدمه و بار سانحه  قانونی و ...(، مدیریت عملیات

 گیرد.حادثه دیده، مدیریت امور مربوط به کمیسون سوانح ناحیه و ... مورد استفاده قرار می

حلیل ت : این زیر سیستم به منظور مدیریت امور مربووط به بررسی وتحليل و بررسي سوانح و حوادث زیر سيستم

ونقل ریلی، مدیریت اطالعات تیم بررسی سانحه، مدیریت امور مربوط به رسیدگی به سوانح توسط سوانح و حوادث حمل

کمیسیون سوانح ناحیه، مدیریت اطالعات اعالم نظر درباره سانحه یا حادثه، مدیریت اعتراضات نسبت به نظرات اعالم شده 

 گیرد.مربوط به کمیسیون عالی سوانح و ... مورد استفاده قرار می توسط کمیسیون سوانح ناحیه، مدیریت امور

ت فرایندها، : این زیر سیستم به منظور مدیریزیر سيستم شناسایي و رسيدگي به تخلفات و جرایم سير و حركت

ها ها، فعالیتدها و اطالعات مربوط امور به شناسایی تخلفات مربوط به سیر و حرکت ناوگان و همچنین مدیریت فراینفعالیت

یر سیستم های اصلی این زگیرد. قابلیتو اطالعات مربوط به رسیدگی به تخلفات و جرایم سیر و حرکت مورد استفاده قرار می

عبارتند از: مدیریت ثبت تخلفات شناسایی شده؛ مدیریت بررسی و رسیدگی به تخلفات؛ مدیریت ثبت نتایج بررسی تخلفات 

 مدیریت ابالغ تخلفات و جرایم.و ثبت آراء صادر شده؛ و 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P5.2.6 یلیونقل رو پیشگیری از سوانح و حوادث حمل یمنیمخاطرات ا مدیریت 

P5.2.7 یلیونقل رث حملادسوانح و حو یریتمد 

P5.2.8 یلیسوانح و حوادث ر یلو تحل یبررس 

P5.2.9 و حرکت یرس یمبه تخلفات و جرا دگییو رس ییشناسا 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
سوانح و  یریتمد

حوادث 
 یلیونقل رحمل

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.2.6D1 
ل ونقحمل یمنیا ینهشده در زم ییشناسا هاییسكاطالعات مخاطرات و ر -
 یلیر
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 به سوانح، حوادث و تخلفات يدگيو رس یریتمد سامانه

P5.2.6D2 
 یمنیمخاطرات ا یریتمد یت گرفته در راستااطالعات اقدامات صور -
 یلیونقل رحمل

P5.2.6D3 - یلیونقل رحمل یمنیا ینهصادر شده در زم یهااطالعات دستورالعمل 

P5.2.7D1 - یلیاطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل ر 

P5.2.7D2 
ح و به سوان یدگیو رس یریتاطالعات اقدامات صورت گرفته به منظور مد -

 یلیرحوادث 

P5.2.7D3 - درباره سانحه یهسوانح ناح یسیوناطالعات نظرات کم 

 
 

 یستمس یرز
 یو بررس یلتحل

 سوانح و حوادث

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.2.8D1 - یلیو علل وقوع سوانح و حوادث حمل و نقل ر یبررس یجاطالعات نتا 

P5.2.8D2 - یهاحسوانح ن یسیونکم یاطالعات اعضا 

P5.2.8D3 - سوانح یعال یسیونکم یاطالعات اعضا 

P5.2.8D4 
درباره علل وقوع سوانح و  یهسوانح ناح یسیونکم یو آرا یهاطالعات نظر -

 یلیحوادث ر

P5.2.8D5 
سوانح درباره علل وقوع سوانح و  یعال یسیونکم یو آرا یهاطالعات نظر -

 یلیحوادث ر

P5.2.8D6 - ط به سوانح و حوادثاطالعات تخلفات مربو 

 
 

 یستمس یرز
و  ییشناسا
به  یدگیرس

 یمتخلفات و جرا
 و حرکت یرس

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.2.9D1 - تخلفات و جرایم سیر و حرکت اطالعات 

P5.2.9D2 - نتایج رسیدگی به تخلفات سیر و حرکت اطالعات 

P5.2.9D3 - ها و موسساتشرکت یماطالعات تخلفات و جرا 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
 یستمس یرز
سوانح و  یریتمد

ونقل حوادث حمل
 یلیر

-  - 

 یلتحل یستمس یرز
سوانح و  یو بررس

 حوادث

 یلیاطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل ر -
ــورت گرفته به منظور مداطالعات  -  یریتاقدامات ص
 یلیبه سوانح و حوادث ر یدگیو رس
درباره  یهســـوانح ناح یســـیوناطالعات نظرات کم -

 سانحه

 لییونقل رسوانح و حوادث حمل یریتمد یستمس یرز

 سوانح و حوادث یو بررس یلتحل یستمس یرز ثاطالعات تخلفات مربوط به سوانح و حواد -
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 به سوانح، حوادث و تخلفات يدگيو رس یریتمد سامانه

 یستمس یرز
و  ییشناسا
به  یدگیرس

 یمتخلفات و جرا
 و حرکت یرس

تا - ها و شـــرکت یزیو مم یبازرســـ یجاطالعات ن
 یلیونقل رموسسات حمل

ـــامانه ها و شـــرکت یزیو مم یبازرســـ یریتمد س
 یلیونقل رموسسات حمل

 یلینقل مسافر روهای حملاطالعات شرکت -
 یلینقل کاال روهای حملاطالعات شرکت -
 یلیکارگزار )فورواردر( ر یهاات شرکتاطالع -
شرکت - ها و موسسات ارائه دهنده خدمات اطالعات 

 یلیونقل روابسته به حمل
ئه دهنده خدمات اطالعات شـــرکت - ها و مراکز ارا

 یلیتعمیر و نگهداری ناوگان ر
شرکت - های ارائه دهنده خدمات کنترلی و اطالعات 

 نظارتی تعمیر و نگهداری ناوگان

 تیو پروانه فعال یسصدور مجوز تأس یریتانه مدسام
 یلیونقل رها و موسسات حملشرکت

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یلیر لقنو لمح ینمیا هنیمز رد هدش ییاسانش یاه كسیر و تارطاخم تاعالطا -
یلیر لقنو لمح ینمیا تارطاخم تیریدم یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

یلیر لقنو لمح ینمیا هنیمز رد هدش رداص یاه لمعلاروتسد تاعالطا -
یلیر لقن و لمح ثداوح و حناوس تاعالطا -

یلیر ثداوح و حناوس هب یگدیسر و تیریدم روظنم هب هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
هحناس هرابرد هیحان حناوس نویسیمک تارظن تاعالطا -

یلیر لقن و لمح ثداوح و حناوس عوقو للع و یسررب جیاتن تاعالطا -
هیحان حناوس نویسیمک یاضعا تاعالطا -
حناوس یلاع نویسیمک یاضعا تاعالطا -

یلیر ثداوح و حناوس عوقو للع هرابرد هیحان حناوس نویسیمک یارآ و هیرظن تاعالطا -
یلیر ثداوح و حناوس عوقو للع هرابرد حناوس یلاع نویسیمک یارآ و هیرظن تاعالطا -

ثداوح و حناوس هب طوبرم تافلخت تاعالطا -
تکرح و ریس میارج و تافلخت تاعالطا -

تکرح و ریس تافلخت هب یگدیسر جیاتن تاعالطا -
تاسسوم و اه تکرش میارج و تافلخت تاعالطا -

 ثداوح ،حناوس هب يگديسر و تیریدم هناماس
تافلخت و

یلیر رفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک یاه تکرش تاعالطا -

 لقنو لمح تاسسوم و اه تکرش یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
یلیر

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 هناورپ و سيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش تيلاعف

یلیر رفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک یاه تکرش تاعالطا -

 میارج و تافلخت تاعالطا -
تاسسوم و اه تکرش

 يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش

 جیاتن تاعالطا -
 یزیمم و یسرزاب
 تاسسوم و اه تکرش
یلیر لقنو لمح
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 ونقل ریليسامانه مدیریت محاسبه حق دسترسي به شبکه حمل -9-2-2-17

 یليونقل ربه شبکه حمل يمحاسبه حق دسترس یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ونقل ریلی، مربوط به امور محاسبه حق دسترسی به شبكه حملو اطالعات  هایتفعال یندها،فرا یریتمانه به منظور مدسا ینا

های اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریت انعقاد قرارداد دسترسی و تعریف شناسنامه اولیه گیرد. قابلیتمورد استفاده قرار می

بارت ع یقرارداد دسترسها و موسسات. الزم به ذکر است که ی هر یك از شرکتقرار داد دسترسی و محاسبه حق دسترس

 لیونقل ریهای حملبا شرکت یلیاز شبكه حمل ونقل ر یراه آهن جهت بهره بردار یصکه بنا به تشخ یاست از قرارداد

 .گرددیمنعقد م

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.14 یلیونقل رها و عوارض خدمات حملدریافت تعرفه تعیین و 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.2.14D1 - یلیبه شبكه ر یدسترس یهاقرار داد یهاطالعات شناسنامه اول 

P4.2.14D2 - اتها و موسسهای هر یك از شرکتحق دسترسی محاسبه شده و صورت حساب اطالعات 

P4.2.14D3 - یلیبه شبكه ر یاطالعات قرارداد دسترس 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 یلینقل مسافر روهای حملاطالعات شرکت -
 یلینقل کاال روهای حملاطالعات شرکت -
 یلیکارگزار )فورواردر( ر یهااطالعات شرکت -
 یومالك لكوموت یخصوص یهااطالعات شرکت -

س یریتسامانه مد ا و هشرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأ
 یلیونقل رموسسات حمل

 سامانه مدیریت قراردادها هااطالعات قرار داد -

های مربوط به قراردادهای حق ها )دریافتاطالعات دریافت
 دسترسی به شبكه ریلی(

 سابداری مالیسامانه مدیریت ح

 یلیونقل راطالعات ناوگان مسافری حمل -
 یلیونقل راطالعات ناوگان باری حمل -
 یلیونقل راطالعات ناوگان نیروی کشش حمل -

 کشور یلیونقل رناوگان حمل یریتسامانه مد

 سامانه بارنامه صادر شده یداخل یهااطالعات بارنامه -

 الملل ینسامانه بارنامه ب ل صادر شدهالمل ینب یهااطالعات بارنامه -

 یناوگان مسافر یاتیاطالعات سوابق عمل -
 یناوگان بار یاتیاطالعات سوابق عمل -
 ناوگان نیروی کشش یاتیاطالعات سوابق عمل -

 و حرکت یرس یاتعمل یریتسامانه مد

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 یليونقل ربه شبکه حمل يمحاسبه حق دسترس یریتمد سامانه

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 هب یسرتسد یاه داد رارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
یلیر هكبش

 تروص و هدش هبساحم یسرتسد قح تاعالطا -
تاسسوم و اه تکرش زا كی ره یاه باسح
یلیر هكبش هب یسرتسد دادرارق تاعالطا -

 هب يسرتسد قح هبساحم تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح هکبش

یلیر رفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک یاه تکرش تاعالطا -
ویتوموكل كلام یصوصخ یاه تکرش تاعالطا -

یسرتسد یاه داد رارق تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -

هدش رداص یلخاد یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص للملا نیب یاه همانراب تاعالطا -
یرفاسم ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -

یراب ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -
ششک یورین ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -

 هناورپ و سيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش تيلاعف

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

یلیر رفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک یاه تکرش تاعالطا -
ویتوموكل كلام یصوصخ یاه تکرش تاعالطا -

تكرح و ريس تايلمع تیریدم هناماس

یرفاسم ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -
یراب ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -

ششک یورین ناگوان یتایلمع قباوس تاعالطا -

اهدادرارق تیریدم هناماس

اه داد رارق تاعالطا -

 یاه داد رارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
یلیر هكبش هب یسرتسد

 يلیر لقنو لمح ناگوان تیریدم هناماس
روشك

یلیر لقنو لمح یرفاسم ناگوان تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یراب ناگوان تاعالطا -

یلیر لقنو لمح ششک یورین ناگوان تاعالطا -

همانراب هناماس

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص یلخاد

 دادرارق تاعالطا -
یلیر هكبش هب یسرتسد

للملا نيب همانراب هناماس

 یسرتسد دادرارق تاعالطا -
یلیر هكبش هب

 نیب یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص للملا
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 ونقل ریليها و موسسات حملبازرسي و مميزي شركت سامانه مدیریت -9-2-2-18

 ونقل ریليها و موسسات حملشركت يزيو مم يبازرس یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ونقل ها و موسسات حملشرکت 2ها و اطالعات مربوط به امور بازرسی و ممیزیبه منظور مدیریت فرایندها، فعالیتاین سامانه 

و  اتردف، یلیکارگزار )فورواردر( ر هایشرکت، یلینقل کاال روحمل هایشرکت، یلیل مسافر رنقوهای حملشرکتریلی )

کز ارائه و مرا هایلی، شرکتونقل رو موسسات ارائه دهنده خدمات وابسته به حمل ها، شرکتقطار یطفروش بل هاییندگینما

، (نده خدمات کنترلی و نظارتی تعمیر و نگهداری ناوگانارائه ده هاییلی، شرکتدهنده خدمات تعمیر و نگهداری ناوگان ر

 گیرد.مورد استفاده قرار می

های ممیزی؛ مدیریت اجرای های ممیزی؛ زمانبندی انجام برنامههای اصلی این سامانه عبارتند از: تعریف حوزهقابلیت

افت ها؛ ثبت و طبقه بندی نواقص یمیزیهای ممیزی؛ ثبت نتایج مهای ممیزی؛ تخصیص کارشناس و ممیز به برنامهبرنامه

 شده و ثبت برنامه رفع نواقص.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.15 یلیونقل رها و موسسات حملشرکت یزیو مم یبازرس 

P4.2.13 یلیونقل رارائه خدمات حمل یمتق یشفاف ساز هاییاستالزامات و س ینظارت بر اجرا 
 

 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.2.15D1 - های ممیزیزمانبندی انجام برنامه اطالعات 

P4.2.15D2 - های انجام شدهممیزی اطالعات 

P4.2.15D3 - ونقل ریلیها و موسسات حملنتایج بازرسی و ممیزی شرکت اطالعات 

P4.2.10D1 
خدمات  یمتق یساز شفاف هاییاستس یاجرا یصورت گرفته در راستا اطالعات اقدامات -
 یلیونقل رحمل

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 یلینقل مسافر روهای حملاطالعات شرکت -
 یلینقل کاال روهای حملاطالعات شرکت -
 یلیکارگزار )فورواردر( ر یهاعات شرکتاطال -
 قطار یطفروش بل هاییندگیاطالعات دفاتر و نما -
شرکت - سته به اطالعات  سات ارائه دهنده خدمات واب س ها و مو
 یلیونقل رحمل
 یومالك لكوموت یخصوص یهااطالعات شرکت -
کت - عات شـــر مات تعمیر و اطال خد نده  ئه ده ها و مراکز ارا

 یلین رنگهداری ناوگا
های ارائه دهنده خدمات کنترلی و نظارتی اطالعات شـــرکت -

 تعمیر و نگهداری ناوگان

س یریتمد سامانه ها و شرکت یتو پروانه فعال یسصدور مجوز تأ
 یلیونقل رموسسات حمل

                                                 
2 Audit 

۸۷۴



 

 

ه: 
ح
صف

93 
م(
 نه
ل
ص
)ف

 

 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 ونقل ریليها و موسسات حملشركت يزيو مم يبازرس یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یزیمم یاه همانرب ماجنا یدنبنامز تاعالطا -
هدش ماجنا یاه یزیمم تاعالطا -

 و اه تکرش یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
یلیر لقنو لمح تاسسوم

 یارجا یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
یلیر لقنو لمح تامدخ تمیق یزاس  فافش یاه تسایس

 و اه تكرش يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح تاسسوم

یلیر رفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک یاه تکرش تاعالطا -

راطق طیلب شورف یاه یگدنیامن و رتافد تاعالطا -
 هتسباو تامدخ هدنهد هئارا تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -

یلیر لقنو لمح هب
ویتوموكل كلام یصوصخ یاه تکرش تاعالطا -

 و ریمعت تامدخ هدنهد هئارا زکارم و اه تکرش تاعالطا -
یلیر ناگوان یرادهگن

 یتراظن و یلرتنک تامدخ هدنهد هئارا یاه تکرش تاعالطا -
ناگوان یرادهگن و ریمعت

 هناورپ و سيسأت زوجم رودص تیریدم هناماس
يلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش تيلاعف

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
یلیر لقنو لمح تاسسوم و اه تکرش

 ،حناوس هب يگديسر و تیریدم هناماس
تافلخت و ثداوح

 و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
 تاسسوم و اه تکرش یزیمم

یلیر لقنو لمح

یلیر رفاسم لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر الاک لقن و لمح یاه  تکرش تاعالطا -
یلیر )ردراوروف( رازگراک یاه تکرش تاعالطا -

راطق طیلب شورف یاه یگدنیامن و رتافد تاعالطا -
 تامدخ هدنهد هئارا تاسسوم و اه تکرش تاعالطا -

یلیر لقنو لمح هب هتسباو
ویتوموكل كلام یصوصخ یاه تکرش تاعالطا -

 ریمعت تامدخ هدنهد هئارا زکارم و اه تکرش تاعالطا -
یلیر ناگوان یرادهگن و

 و یلرتنک تامدخ هدنهد هئارا یاه تکرش تاعالطا -
ناگوان یرادهگن و ریمعت یتراظن
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 1هاي شركت راه آهنمدیریت پروژه -9-2-2-19

 شركت راه آهن يهاپروژه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ت راه شرک یهاپروژه یشکنترل و پا یریت،و اطالعات مربوط به امور مد هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ط ونصب عالئم در خط یهاپروژه؛ های ریلیها، تأسیسات و زیرساختایستگاه یلی،خطوط ر یزتجه یهاپروژهآهن )مانند 

 یساز یمنا یهاپروژه؛ یلیونقل رحمل یتیامن هاییرساختز یو نگهدار یجادا هایپروژه؛ راه آهن هاییستگاهو  ا یلیر

عمیر و ؛ تیلیونقل رناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاپروژه؛ یلیشبكه ر یهاتقاطع یهمسطح ساز یرها و غخطوط و تونل

 .گیردیه قرار م، مورد استفادنگهداری پروژه ای و ...(

ها از روژهپ یاطالعات قراردادها یافتها؛ درپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول یفسامانه عبارتند از: تعر ینا یاصل هایقابلیت

اطالعات مشاوران و  یریتها؛ مدپروژه هاییتفعال یو زمانبند هایتاطالعات فازها، فعال یریتقراردادها؛ مد یریتسامانه مد

 شده ییدتأ هاییتطرف قرارداد؛ ثبت صورت وضع هاییتاطالعات صورت وضع یریتمد ها؛ژهاز پرو یكهر  رانیمانكاپ

ها؛ هقراردادها و پروژ یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتها؛ مدقراردادها و پروژه یشپا یریتطرف قرارداد؛ مد

اخص ش یالی،ر یشرفتپ یزیكی،ف یشرفتپ انندها )مها و پروژهارزش کسب شده  قرارداد یهامحاسبه شاخص یریتو مد

CPI1 شاخص ،SPI9 .)و غیره 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.2.2 های ریلیها، تأسیسات و زیرساختها، ایستگاهتجهیز شبكه 

P5.2.1 یلیونقل رحمل یتامن یرساختز یو نگهدار یجادا 

P5.2.3 راه آهن هاییستگاهو ا یلیشبكه و خطوط ر یكیو الكتر یب عالئم ارتباطنص 

P5.2.4 یلیشبكه ر یهاتقاطع یهمسطح ساز یرها و غخطوط و تونل یساز یمنا 

P7.2.1 یلیونقل رناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاپروژه یاجرا 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.2.2D1 - ها و تأسیساتاطالعات تجهیزات نصب شده در شبكه ریلی، ایستگاه 

P4.2.2D2 
ها، ایستگاه یلی،خطوط ر یزتجه یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

 های ریلی(تأسیسات و زیرساخت

P4.2.2D3 
 خطوط یزتجه یهاها )پروژهه پروژههای تأیید شدها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 های ریلی(ها، تأسیسات و زیرساختایستگاه یلی،ر

P4.2.2D4 
و  ها، تأسیساتایستگاه یلی،خطوط ر یزتجه یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 های ریلی(زیرساخت

P4.2.2D5 
 یلی،خطوط ر یزتجه یهاوژهها )پرپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -

 های ریلی(ها، تأسیسات و زیرساختایستگاه

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2

1 Cost Performance Index (CPI) 

9 Schedule Performance Index (SPI) 
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 شركت راه آهن يهاپروژه یریتمد سامانه

P5.2.1D1 - یلیونقل رحمل یتامن هاییرساختاطالعات ز 

P5.2.1D2 
 هاییرساختز یو نگهدار یجادا یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یلیونقل رحمل یتیامن

P5.2.1D3 
و  یجادا یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتور پرداختاطالعات دست -

 (یلیونقل رحمل یتیامن هاییرساختز ینگهدار

P5.2.1D4 
 یتیامن هاییرساختز یو نگهدار یجادا یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -
 (یلیونقل رحمل

P5.2.1D5 
 یو نگهدار یجادا یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یلیونقل رحمل یتیامن هاییرساختز

P5.2.3D1 - راه آهن هاییستگاهو ا یلیاطالعات عالئم نصب شده در شبكه و خطوط ر 

P5.2.3D2 
و   یلینصب عالئم در خطوط ر یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 راه آهن( هایهیستگاا

P5.2.3D3 
نصب عالئم  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 راه آهن( هاییستگاهو  ا یلیدر خطوط ر

P5.2.3D4 
 ایهیستگاهو ا یلینصب عالئم در خطوط ر یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 راه آهن(

P5.2.3D5 
نصب عالئم در خطوط  یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 راه آهن( هاییستگاهو  ا یلیر

P5.2.4D1 - یلیشبكه ر یهاخطوط و بالک سازییمناطالعات اقدامات صورت گرفته به منظور ا 

P5.2.4D2 - یلیشبكه ر یفن هیابن سازییمناطالعات اقدامات صورت گرفته به منظور ا 

P5.2.4D3 - هم سطح شده یرغ یلیشبكه ر یهااطالعات تقاطع 

P5.2.4D4 
 یرها و غخطوط و تونل یساز یمنا یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

 (یلیشبكه ر یهاتقاطع یهمسطح ساز

P5.2.4D5 
 یساز یمنا یهاها )پروژهید شده پروژههای تأیها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 (یلیشبكه ر یهاتقاطع یهمسطح ساز یرها و غخطوط و تونل

P5.2.4D6 
همسطح  یرها و غخطوط و تونل یساز یمنا یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -
 (یلیشبكه ر یهاتقاطع یساز

P5.2.4D7 
خطوط و  یساز یمنا یهاها )پروژهپروژه شرفتیپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یلیشبكه ر یهاتقاطع یهمسطح ساز یرها و غتونل

P6.2.1D6 
آهن های راهخطوط و شبكه ریلی و ایستگاه یراتو تعم ینگهدار یهاپروژه یشرفتاطالعات پ -

 (یاپروژه یراتو تعم ی)نگهدار

P6.2.2D4 - (یاپروژه یرموتعی)نگهدار یلیشبكه ر یفن یهابن یرو تعم ینگهدار یهاپروژه یشرفتاطالعات پ 

P6.2.3D6 
 لییشبكه و خطوط ر یو عالئم ارتباط یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاپروژه یشرفتاطالعات پ -

 (یاپروژه یراتو تعم ی)نگهدار

P7.2.1D1 - ورکش یلیونقل رملشده و آماده ورود به ناوگان ح ینوساز یا یداریخر یداطالعات ناوگان جد 

P7.2.1D2 
ونقل ناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یلیر
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 شركت راه آهن يهاپروژه یریتمد سامانه

P7.2.1D3 
توسعه و  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 (یلیونقل رناوگان حمل ینوساز

P7.2.1D4 - (یلیونقل رناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاها )پروژهعات مستندات مربوط به پروژهاطال 

P7.2.1D5 
 ناوگان یتوسعه و نوساز یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یلیونقل رحمل

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا ن/ سازماسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها هاپروژهها و طرح یهاطالعات پا -

 سامانه مدیریت قراردادها هااطالعات قراردادهای پروژه -

طرف  یهاهای صـــورت وضـــعیتها )پرداختاطالعات پرداخت -
 قرارداد(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 لكرد طرف قرارداداطالعات گزارش عم -
 اطالعات صورت وضعیت طرف قرارداد -
 هااطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت

 هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -
ئهافزاری نظام مدیریت پروژمخزن نرم دهندگان ه و ارزیابی ارا
 خدمات

 خطوط راه آهن یاشناسنامه اطالعات -
 خطوط راه آهن یهااطالعات بالک -
 هاسوزن یا یاطالعات دو راه -
 راه آهن هاییستگاها یااطالعات شناسنامه -
 یلیشبكه ر یفن یهابن یااطالعات شناسنامه -

بكه ش یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه
 یلیر

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 
 

 

  

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلباطات سامانه( به مشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارت یبرا 2

۸۷۸



 

 

ه: 
ح
صف

97 
م(
 نه
ل
ص
)ف

 

 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 1سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساالنه )بودجه( شركت راه آهن -9-2-2-21

 نابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(مدیریت م سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار مییند توزیع اعتبار پس از تحققفرآپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - ل هزینهاطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصو 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 -  دقرارداد، طرف قرارداد و قراردااطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا زمان/ ساسامانه ورودي عنوان گروه داده
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ ا - ــند مربوط به درخواس ــماره س عتبار و اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .یدراجعه کن( میزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 1سامانه مدیریت حسابداري مالي شركت راه آهن -9-2-2-21

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه
صدور و  ؛ثبت سند ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی
 .گیردیم ارقرصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 
 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها ایهپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی اطالعات 

SP1.3D5 - (...مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و  اطالعات 

SP1.3D6 - مالی هایصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 
 

 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییها و روهها، فرمقالب -

 اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه -
ستگاه اجرایی تفوی  - گیرنده اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 در اعتبارات نقدی
ستگا - ستگااطالعات اعتبارات به تفكیك د ه ه اجرایی طرح، د

 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

مربوط به  یهاها )دســتور پرداختاطالعات دســتور پرداخت -
ها هدار یقرارداد كه ریلی و  یراتو تعم ینگ خطوط و شـــب
 آهن(های راهایستگاه
مربوط به  یهاپرداخت ها )دســتوراطالعات دســتور پرداخت -

 (یلیشبكه ر یفن یهابن یرو تعم ینگهدار یقراردادها

 یلیشبكه ر یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

مربوط به  یهاها )دســتور پرداختاطالعات دســتور پرداخت -
 یو عالئم ارتبــاط یزاتتجه یرو تعم ینگهــدار یقراردادهــا

 (یلیشبكه و خطوط ر

ـــاما  و یو عالئم ارتباط یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتمد نهس
 یكیالكتر

های تأیید شده ها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 هاپروژه

 هاسامانه مدیریت پروژه

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 سامانه مدیریت امور حقوقي شركت راه آهن -9-2-2-22

 شركت راه آهن يامور حقوق یریتمد سامانه

 ح سامانهشر

استفاده  موردسازمان شرکت راه آهن  یو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

 ی)حقوق یتشكا یادادخواست و  یمعبارتند از: تنظ شوندیم یریتسامانه مد ینکه توسط ا هایییتو فعال یندها. فراگیردیقرار م

 ی؛قوقح یهاو پرونده یاطالعات دعاو یریتمد ی؛حقوق یهاپرونده یگیریپ یی؛در مراجع قضا ستدادخوا( و ثبت یفریک یا

جهت  یمرتبط به دعاو یهاپرونده یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمع یه؛و احظار یهاطالعات اخطار یافتدر یریتمد

ره به احكام صاد یدگیرس ی؛حقوق یهاو پرونده یدعاو رهه درباصادر یاطالعات ر  یافتدر یریتو استناد در دادگاه؛  مد یهارا

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریو پ

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.22P8. یامور حقوق یریتمد 

 
 
 

 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطالعات 

 
 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریهاطالعات  -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 شركت راه آهن يامور حقوق یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

نهآ هار تكرش يقوقح روما تیریدم هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 1سامانه مدیریت قراردادها -9-2-2-23

 قراردادها یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هاییت. قابلگیردیت مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار مو اطالعا یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یلتكم عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یاطالعات برنده مناقصه ا یافتدر یاز؛موردن یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول یفقراردادها؛ تعر

اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 هامانمرتبط با س

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/عات اطال -

 هااطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -
شرکت راه  یهاپروژه یریتسامانه مدها )سامانه مدیریت پروژه

 آهن(

 یریت قراردادها و مناقصات و مزایداتمدافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد اطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پیمانكاران( -

و  ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شـــناســـنامه اول -
 آهن(های راهخطوط و شبكه ریلی و ایستگاه یراتتعم
و  ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهعات شـــناســـنامه اولاطال -
 (یلیشبكه ر یفن یهابن یراتتعم

ــامانه مد ــب یفن یهخطوط و ابن یراتو تعم ینگهدار یریتس كه ش
 یلیر

و  ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شـــناســـنامه اول -
 (یلیشبكه و خطوط ر یو عالئم ارتباط یزاتتجه یراتتعم

ــامانه  یو عالئم ارتباط یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتدم س
 یكیو الكتر

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 امانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این س 2
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 رانیا ياسالم يفصل نهم: شركت راه آهن جمهور

 قراردادها یریتمد سامانه

BI _نهآ هار تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش و طوطخ تاریمعت

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یلیر هكبش ینف هینبا تاریمعت

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یلیر طوطخ و هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت تاریمعت

 همانسانش تاعالطا -
اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

نهآ هار تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يکیرتکلا و يطابترا مئالع و تازيهجت

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
 و تازیهجت تاریمعت و یرادهگن
)یلیر طوطخ و هكبش یطابترا مئالع

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یلیر طوطخ و هكبش یطابترا مئالع و تازیهجت تاریمعت

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
يلیر هکبش ينف هينبا و طوطخ

 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و یلیر هكبش و طوطخ تاریمعت و یرادهگن

)نهآ  هار یاه هاگتسیا
 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یلیر هكبش ینف هینبا تاریمعت و یرادهگن

 تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)نهآ  هار یاه هاگتسیا و یلیر هكبش و طوطخ

 تاریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یلیر هكبش ینف هینبا

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انساني سامانه -9-2-2-24

 حسابداري مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریت)شامل سامانه جامع مد انسانی های حوزه توسعه مدیریت و منابعبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهو اتوماسیون اداری( به شناسنامه و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات

های مه سامانهتشابه شناسنا مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»فصل اول بخش 

 ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده است.این بخش در کلیه دستگاه
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 

 

 

 

ل ونقحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زدهم: فصل 

 کشور
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 فصل دهم فهرست مطالب

 

 1 ......................................................................................... کشور ونقلحمل یربناهایز توسعه و ساخت شرکت: مده فصل

 1 ............................................................................................................. گذار برنامه و انتقال یمعمار راه، نقشه -2-.2

 1 ............................................................................................................................. شكاف لیتحل سیماتر -2-2-.2

 7 ..................................................................................................................................... هاپروژه شناسنامه -2-1-.2

 27 ............................................................................................................................ هاپروژه یبند تیاولو -2-9-.2

 28 ........................................................................................................................................  گذار برنامه -2-0-.2

 23 ....................................................................................................................... هاپروژه یبندزمان برنامه -2-1-.2

 12 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار -1-.2

 12 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یهاسامانه ارتباط -1-2-.2

 91 ............................................................................................................ یاطالعات یهاسامانه شناسنامه -1-1-.2
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زفصل دهم:   -10

 ناهاییربشرکت ساخت و توسعه زهای اطالعاتی در این فصل، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.، ارائه میونقل کشورحمل

 

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -10-1

، کشور ونقلحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زمعماری انتقال و برنامه گذار مربوط به این قسمت به ارائه نقشه راه، 

های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب ها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2اختصاص دارد. تدوین نقشه راه

بندی ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9نتقال. معماری اهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامالزم برای  1و جدول زمانی

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و آنها در قالب بسته

برای تحقق معماری  1ه زمانیتدوین برنامنیز به منظور  0، است. برنامه گذارتعیین معماری مطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

شود. در این قسمت به محورهای در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین مطلوب موقت تعیین شده و

 شود:زیر پرداخته می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 شکافماتریس تحلیل   -10-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

ضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط هایی باید انجام شود تا ومطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زبه 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 پروژه یریتسامانه مد
ت ساخت و توسعه شرک
نقل  و حمل یربناهایز

 کشور

-     

سامانه  بازنویسیپروژه  -
شرکت ساخت  پروژه یریتمد

 یربناهایو توسعه ز
 ونقل کشورلحم

 

تملك  یریتسامانه مد
 یاراض

-     

و بهبود  یپروژه مستندساز -
 یتملك اراض یندهایفرا
ساخت  یبرا یازموردن ی)اراض

 هاییرساختو توسعه ز
ها ونقل( در همه سازمانحمل

 تابعه یهاو شرکت
بهبود  یا یجاد( ای)ها پروژه -

 یتملك اراض یریتسامانه مد
( ورود اطالعات ی)ها پروژه -

 یریتسامانه مد یازموردن
 یتملك اراض

 

سامانه مدیریت منابع و 
 اعتبارات سالیانه )بودجه(
شرکت ساخت و توسعه 

ونقل حمل یربناهایز
 کشور

-     

سیستم ازنویسی پروژه ب -
شرکت  بودجه و اعتبارات
 یربناهایساخت و توسعه ز

 ونقل کشورلحم

 

 یریتسامانه مد
شرکت  یمال یحسابدار

ساخت و توسعه 
ونقل حمل یربناهایز

 کشور

     

پروژه بازنویسی سامانه  -
حسابداری مالی شرکت 

 یربناهایزساخت و توسعه 
 ونقل کشورلحم

 

امور  یریتسامانه مد
شرکت ساخت و  یحقوق

-     
 یریتمدپروژه ایجاد سامانه  -

شرکت ساخت و  یامور حقوق
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 یربناهایتوسعه ز
 ونقل کشورحمل

ل نق و حمل یربناهایتوسعه ز
 کشور

 یریتسامانه مد
شرکت ی قراردادها

ساخت و توسعه 
ونقل حمل یربناهایز

 کشور

-     

 یریتسامانه مدپروژه ایجاد  -
و شرکت ساخت ی ها قرارداد
 ونقلحمل یربناهایتوسعه ز
 کشور

 

 

 هاشناسنامه پروژه  -10-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدهی اجرایی انجام کار و تدوین برنامههاحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژهسامانه اطالعاتی و پروژه بهبود 

مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  -

 شود.که در توسط سامانه پوشش داده میاز فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است 

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.د همه فرایندها باید براساس خروجیمستندسازی و بهبو

 بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود. -

عریف شده های تزمای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

یگری انه داست، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سام

)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه 

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

قیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا تواند به صورت مستمی

ای بهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

 .شود، انجام گیردکه دیرتر شروع می

 

 ونقلحمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز پروژه یریتسامانه مد يبازنویسپروژه  -11-1-2-1

 كشور

 رو نقل كشو حمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز پروژه یریتسامانه مد بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

 شورو نقل ک حمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز پروژه یریتسامانه مد بازنویسی ،پروژههدف از این 

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه است، به طوری که این سامانه تمامی قابلیت (سامعنه )ساما

ید را دربر گیرد. اقداماتی که با«ونقل کشورمدیریت پروژه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل»سامانه 

 ز:ه افزوده شوند، عبارتند اسامان ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلدر این پروژه صورت گیرد و 

 .فرایندهای سامانه باید مستندسازی و بهبود داده شود 

  دریافت کند.راهبردها یساز یسامانه جامع جاررا از  هاها و پروژهطرح یهاطالعات پااین سامانه باید ، 

 ه های تعریف شده در شناسنامه ساماناین سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb 

GIS .دریافت کند 

  باید به طور کامل در این « هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتدستور پرداخت»اطالعات

سامانه تولید شود و سپس از این سامانه به سامانه مدیریت حسابداری مالی منتقل گردد. این سامانه 

را از سامانه « طرف قرارداد( یهاهای صورت وضعیتها )پرداختپرداخت»همچنین باید اطالعات 

 مدیریت حسابداری مالی دریافت کند.

 کند. یافتقراردادها، در یریتاطالعات قراردادها را از سامانه مد یدسامانه با ینا 

 شده  ییدتأ هاییتثبت صورت وضع؛ و طرف قرارداد هاییتاطالعات صورت وضع یریتمد هایقابلیت

 ار گیرد و به طور کامل در سامانه پیاده سازی شود.، باید مورد بازنگری قرطرف قرارداد

  ونقلحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض یهمشخصات اول»اطالعات 

باید به طور کامل در این سامانه تولید شود و از این سامانه به سامانه مدیریت تملك « (یلیر ای و)جاده

ساخت و توسعه  یتملك شده )برا یاراض»اطالعات سامانه باید  اراضی منتقل گردد. سپس این
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 رو نقل كشو حمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز پروژه یریتسامانه مد بازنویسيپروژه 

 ایهیرساختساخت و توسعه ز یتملك شده )برا یاراض»اطالعات و « (یلیونقل رحمل هاییرساختز

 ی، دریافت کند.تملك اراض یریتسامانه مدرا از « (یاونقل جادهحمل

 و  ساخت یهاپروژه یبرا یازموردن یراضا یهمشخصات اول»اطالعات  یدسامان با یسامانه تملك اراض

 تبادل اطالعات ینا یجادکند. ا یافتپروژه در یریترا از سامانه مد« ونقلحمل هاییرساختتوسعه ز

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزن

 پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد سایر 

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» مهشناسنا به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 هاي پيش نيازپروژه
 «تابعه هایشرکت و هامانساز پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

ساخت و  يبرا يازموردن ي)اراض يتملک اراض یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز -11-1-2-2

 تابعه يهاها و شركتهمه سازمانونقل( در حمل هايیرساختتوسعه ز

 ساخت  يبرا يازموردن ي)اراض يتملک اراض یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز

 تابعه يهاها و شركتونقل( در همه سازمانحمل هايیرساختو توسعه ز

 معرفي پروژه

 ساخت و توسعه یبرا یازموردن ی)اراض یتملك اراض یندهایو بهبود فرا یمستندساز، هدف از این پروژه

مربوطه )شامل شرکت ساخت و توسعه  تابعه یهاها و شرکتونقل( در همه سازمانحمل هاییرساختز

ری ها و ناوبها، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاهونقل، ادارات راه و شهرسازی استانزیربناهای حمل

اخت سدهای مربوط به تملك اراضی موردنیاز برای تمامی فراینهوایی ایران و شرکت راه آهن( است. در واقع 

 ی، ریلی، دریایی و هوایی، باید مستندسازی و بهبود داده شود.اونقل جادهحمل هاییرساختو توسعه ز

 ایهیرساختساخت و توسعه ز یبرا یازموردن یاراضدر این پروژه، ابتدا باید فرایندهای تملك اراضی )

مربوطه، مستندسازی و بهبود داده شود. سپس باید در  تابعه یهاو شرکتها ونقل( در همه سازمانحمل

 ود.ش یریگ یمدر چند سامانه مجزا( تصم یا واحد سامانه یك)در  یندهافرا ینا سازییادهپخصوص شیوه 

ای، ل جادهونقحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یبرا یازموردن به عبارت دیگر فرایندهای تملك اراضی 

تواند در یك سامانه واحد مدیریت شود یا اینكه در قالب چندین سامانه مجزا ، ریلی و هوایی، میدریایی

ونقل( مدیریت شود. در این پروژه باید در این خصوص تصمیم گیری های حمل)برای هرکدام از انواع شیوه

 صورت گیرد.

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز متولي پروژه

 هاي همکاردستگاه
ستان سازی ا شهر شرکت فرودگاهادارات راه و  سازمان بنادر و دریانوردی،  ها و ناوبری هوایی ایران و ها، 

 شرکت راه آهن

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

سازی فرایندهای تملك اراضی )در قالب یك سامانه واحد یا به صورت  تصمیم گیری در خصوص شیوه پیاده

های مرتبط(، باید با همكاری و هماهنگی با ذینفعان مربوطه ها و شرکتچند سامانه مجزا در تمامی سازمان

 ها و ادارات راه و شهرسازی( صورت گیرد.ها و شرکت)سازمان

د سامانه ها )مانندی مانند شیوه تبادل اطالعات باید سایر سامانهدر اتخاذ تصمیم در این زمینه، باید به موار

جامع جاری سازی راهبردها، سامانه مدیریت پروژه، سامانه مدیریت حسابداری مالی، سامانه مدیریت 

 قراردادها و ...( توجه شود.
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 يتملک اراض یریتبهبود سامانه مد یا یجاد( اي)ها پروژه -11-1-2-3

 يتملک اراض یریتود سامانه مدبهب یا یجاد( اي)هاپروژه 

 معرفي پروژه

ها( ایجاد یا بهبود سامانه مدیریت تملك اراضی است. در این پروژه باتوجه به هدف از این پروژه )پروژه

 یاراض) یتملك اراض یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز"تصمیمات اتخاذ شده در پروژه پیش نیاز )

(، سامانه "تابعه یهاها و شرکتونقل( در همه سازمانحمل هایرساختیساخت و توسعه ز یبرا یازموردن

 شود.مدیریت تملك اراضی ایجاد یا بهبود داده می

در پروژه پیش نیاز  این پروژه، باید در خصوص شیوه پیاده سازی سامانه تملك اراضی )در قالب یك سامانه 

ها( تصمیم گیری شود. در این پروژه براساس رکتها و شواحد یا به صورت چندین سامانه مجزا در سازمان

های( مدیریت تملك اراضی ایجاد یا بهبود تصمیمات اتخاذ شده در در پروژه پیش نیاز، سامانه )یا سامانه

 شود.داده می

تبادل  ها وای صورت گیرد که تمامی قابلیتایجاد یا بهبود سامانه مدیریت تملك اراضی باید به گونه

 شود. ، اجرایی و عملیاتی«یتملك اراض یریتسامانه مد»ریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب اطالعات تع

 متولي پروژه
)در پروژه پیش نیاز متولیان پروژه به صورت دقیقتر  ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز
 مشخص خواهد شد(.

 هاي همکاردستگاه
ها و ناوبری هوایی ایران و بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاه ها، سازمانادارات راه و شهرسازی استان

 شرکت راه آهن

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایاختیرستوسعه ز وساخت  یبرا یازموردن ی)اراض یتملك اراض یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز -
 تابعه یهاها و شرکتونقل( در همه سازمانحمل

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

ونقل الزم به ذکر است که موارد بهبود  سامانه مدیریت تملك اراضی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل

 کشور )سامانه سامان(، عبارتند از:

  ر طور کامل د به« ونقل(حمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یشرفتپ»اطالعات

 این سامانه تولید شود.

 های این سامانه افزوده شود.ی، به قابلیتتملك اراض یبند یتو اولو یزمانبند یریتمد 

 های تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb GIS 

 دریافت کند.

 ایندهای تملك هر قطعه زمین را دربر گیرد.این سامانه باید فرایند محور باشد و تمامی فر 

  سعه ساخت و تو یازموردن یاراض ینساالنه تملك و تأم یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات این سامانه باید

 ، دریافت کند.راهبردها یساز یسامانه جامع جاررا از  «ونقلحمل هاییرساختز

  قراردادها یریتسامانه مدرا از « (یاراض لكتم یقراردادها )قراردادها»اطالعات این سامانه باید ،

 دریافت کند.
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 يتملک اراض یریتود سامانه مدبهب یا یجاد( اي)هاپروژه 

  ساخت و توسعه  یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض یهمشخصات اول»اطالعات این سامانه باید

 ها دریافت کند.های مدیریت پروژهرا از سامانه« ونقل(حمل هاییرساختز

  یریتسامانه مدرا از « (یتملك اراض یها پرونده یهاها )پرداختپرداخت»اطالعات این سامانه باید 

 ی، دریافت کند.مال یحسابدار

 

 يتملک اراض یریتسامانه مد ياز( ورود اطالعات موردني)ها پروژه -11-1-2-4

 يتملک اراض یریتسامانه مد ياز( ورود اطالعات موردني)هاپروژه 

 معرفي پروژه

، است. در واقع پس از ایجاد یملك اراضت یریتسامانه مددر  یازورود اطالعات موردن، هدف از این پروژه

 های( مدیریت تملك اراضی، ورود اطالعات مربوطه باید صورت گیرد.سامانه )سامانه

ها پروژه یرمس GIS یهانقشه یتملك، استانداردساز یهامانند ورود اطالعات پرونده یاقدامات ،پروژهاین در 

 .انجام شود یدداستر امالک تملك شده، باکا یهانقشه یو آماده ساز یهو ته UTMبا مختصات 

 متولي پروژه
)در پروژه پیش نیاز متولیان پروژه به صورت دقیقتر  ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز
 مشخص خواهد شد(.

 هاي همکاردستگاه
هوایی ایران و  ها و ناوبریها، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاهادارات راه و شهرسازی استان

 شرکت راه آهن

 ماه .9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 یتملك اراض یریتبهبود سامانه مد یا یجاد( ایپروژه )ها -
 هایاختیرسساخت و توسعه ز یبرا یازموردن ی)اراض یتملك اراض یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز -
 تابعه یهاها و شرکتهمه سازمان ونقل( درحمل

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

ونقل لحم یربناهايزشركت ساخت و توسعه  سيستم بودجه و اعتبارات بازنویسيپروژه  -11-1-2-5

 كشور

 كشور ونقلحمل یربناهايسيستم بودجه و اعتبارات شركت ساخت و توسعه ز یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

ل کشور ونقحمل یربناهایسیستم بودجه و اعتبارات شرکت ساخت و توسعه ز یسیبازنو ،پروژهن هدف از ای

سامانه »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه است، به طوری که این سامانه تمامی قابلیت

دربر گیرد.  را« کشورونقل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

فزوده شوند، سامانه ا ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلاقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و 

 عبارتند از:

  اطالعات و « اعتبار ینها و منابع تأمها و پروژهاعتبارات مصوب طرح»اطالعات این سامانه باید

 ، دریافت کند.راهبردها یساز یسامانه جامع جار را از« اعتبار یعتوز هاییتاولو»

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از  اطالعات قراردادهااین سامانه باید ، 

  ا هپرداخت»اطالعات و « )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتدر»اطالعات این سامانه باید

شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله »ات اطالعو « های انجام شده قراردادها()پرداخت

 یریتامانه مدرا از س« مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...(»اطالعات و « وجه در اعتبارات نقدی

 ی، دریافت کند.مال یحسابدار

 عتباراتا و منابع تمدیری سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد سایر 

 برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان( بودجه)نقدی سالیانه

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 جرازمان الزم براي ا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 زهاي پيش نياپروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

قل ونزیربناهاي حملشركت ساخت و توسعه  يمال يسامانه حسابدار بازنویسيه پروژ -11-1-2-6

 كشور

 رونقل كشوحمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز يمال يسامانه حسابدار یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

شور ونقل کحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز یمال یسامانه حسابدار یسیبازنو ،پروژههدف از این 

مدیریت »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه ست به طوری که این سامانه تمامی قابلیتا

د در این بایرا دربر گیرد. اقداماتی که « ونقل کشورحسابداری مالی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل

 افزوده شوند، عبارتند از:سامانه  ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلپروژه صورت گیرد و 

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از  اطالعات قراردادهااین سامانه باید ، 

  تفكیك  اعتبارات به»اطالعات و « اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه»اطالعات این سامانه باید

یی ات به تفكیك دستگاه اجرااعتبار»اطالعات و « گیرنده در اعتبارات نقدیدستگاه اجرایی تفوی 

 ،مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(را از « طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 دریافت کند.

  سامانهرا از « هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتدستور پرداخت»اطالعات این سامانه باید 

 یریت پروژه، دریافت کند.مد

 سامانه های مربوط تملك اراضی( را از )دستور پرداخت هادستور پرداخت»اطالعات سامانه باید  این

 یریت تملك اراضی، دریافت کند.مد

 مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد 

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه ارشگز از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 ارهشم پروژه) «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

ونقل حمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا -11-1-2-7

 كشور

 ونقل كشورحمل هايیربناشركت ساخت و توسعه ز يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 شرکت یقراردادها یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« ونقل کشورحمل یربناهایساخت و توسعه ز

 و شرکت ساخت یقراردادها یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« ونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان ایقرارداده مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 ونقلحمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا -11-1-2-8

 كشور

 ونقل كشورحمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

ت شرک یامور حقوق یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« ونقل کشورحمل یربناهایساخت و توسعه ز

اخت و شرکت س یامور حقوق یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« ونقل کشورلحم یربناهایتوسعه ز

 ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيا سامانهمرتبط بهاي پروژه -11-1-2-9

 مدیریت حسابداري مالي(

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیمرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر ات و خدمات و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیس ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثرتعریف و در برنامه سالیانه )حد

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 هااولویت بندی پروژه  -10-1-3

 یربناهایشرکت ساخت و توسعه زها در ای از پروژهعیت مطلوب، الزم است مجموعهبه منظور حرکت به سمت وض

انجام این  بندی ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویت، انجام شود. شناسنامه این پروژهونقل کشورحمل

مورد توجه قرار گرفته شده است که  یارهایمعای از عهمجموها، پروژه یبند یتبه منظور اولوها اهمیت به سزایی دارد. پروژه

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه یتقدم و تأخر فنعبارتند از: 

دول . در این جارائه شده است ،ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زی هادر جدول زیر ترتیب اولویت پروژه

که  ییهاپروژهآورده شده است. ترتیب اولویت ، ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زهای اختصاصی فقط پروژه

 ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،حسابدار یریتپروژه، مد یریتها مطرح هستند )مانند مدها و شرکتدر همه سازمان

ارائه شده نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، ها و ...( در ه سامانهب Web GISاتصال  ها،یتموجود

 .است

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

2 
 ساخت و توسعه یبرا یازموردن ی)اراض یتملك اراض یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز -

 هتابع یهاها و شرکتونقل( در همه سازمانحمل هاییرساختز

 یتملك اراض یریتبهبود سامانه مد یا یجاد( ایپروژه )ها - 1

 یتملك اراض یریتسامانه مد یاز( ورود اطالعات موردنیپروژه )ها - 9

 رونقل کشوحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 0
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 برنامه گذار  -10-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، معماری انتقال و اولویت بندی پروژهباتوجه به نتایج  2در تدوین برنامه گذار

 ونقلحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه زدو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

به نقشه راه و برنامه  یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یاهمشاهده شناسنامه پروژه ی، ارائه شده است. الزم به ذکر است که براکشور

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیگذار معاونت برنامه ر

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز 2

  ماه هشتم ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 یاجرای توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه

 WEB GISهای سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده
 های تابعهموجود ستاد و دستگاه

  دهم ماه ماه 1

شده در سال اول به سامانه  یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7
Web GIS 

  پانزدهمماه  ماه 0

8 
سرویس محور به  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 
های تحلیل داده و همچنین امكانات منظور ارائه سرویس

 WEB GISپیشرفته 
  پانزدهمماه  ماه 21

3 
برای هر موجودیت مكانی  برداشت»پروژه تدوین دستورالعمل 

 0«های موجودسازی نقشهو آماده
  پانزدهمماه  ماه 1

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است. 9
 3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یازمطرح در وزارت راه و شهرس یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یمتول 0
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

22 
های پایه مورد نیاز که های پایه و دادهپروژه دریافت نقشه
باشد و ذخیره آن ی متولی تولید آن نمیوزارت راه و شهرساز

 Web GISدر 
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

21 
عه شرکت ساخت و توس پروژه یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو

 ونقل کشورحمل یربناهایز
  ماه پانزدهم ماه 1

29 
سیستم بودجه و اعتبارات شرکت ساخت و  یسیپروژه بازنو
 ونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

  ماه پانزدهم ماه 1

20 
شرکت ساخت و  یمال یسامانه حسابدار یسیپروژه بازنو
 ونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

  ماه پانزدهم ماه 1

21 
شرکت ساخت و  یقرارداد ها یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 ونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

  ماه پانزدهم ماه 1

21 
 ی)اراض یتملك اراض ندهاییو بهبود فرا یپروژه مستندساز

ونقل( در حمل هاییرساختساخت و توسعه ز یبرا یازموردن
 تابعه یهاها و شرکتهمه سازمان

  ماه اول ماه 1

  ماه هفتم ماه 1 یتملك اراض یریتبهبود سامانه مد یا یجاد( ایپروژه )ها 27

28 
تملك  یریتسامانه مد یاز( ورود اطالعات موردنیپروژه )ها
 یاراض

  ماه سیزدهم ماه .9

23 
شرکت ساخت و  یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 ونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

  ماه بیست و یكم ماه 1

 

۹۰۳



 ID Mode عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه Predecessors

۱ شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور ٩۶/٠١/٠١
۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه مستندسازي و بهبود فرايندهاي تملك اراضي (اراضي موردنياز براي

ساخت و توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل) در همه سازمان ها و شركت هاي
تابعه

emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶

۴ پروژه (هاي) ايجاد يا بهبود سامانه مديريت تملك اراضي emons ۶ ٩۶/٠۶/٢۶ ٩۶/١٢/٢۵ ٣  
۵ پروژه (هاي) ورود اطالعات موردنياز سامانه مديريت تملك اراضي emons ٣٠ ٩۶/١٢/٢۵ ٩٩/٠۶/١١    ٣ ؛  ۴

۶ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور حقوقي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي
حمل ونقل كشور

emons ۶ ٩٧/٠٨/٢۵ ٩٨/٠٢/٢۵

۷ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۸ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵

۹ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۱۰ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۱۱ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۱۲ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز

تبادل اطالعات خوشه حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر دستگاه اجرايي
emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۱۳ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم آماري emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۱۴ پروژه بازنويسي سامانه مديريت پروژه  شركت ساخت و توسعه زيربناهاي
حمل  ونقل كشور

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۵ پروژه بازنويسي سيستم بودجه و اعتبارات شركت ساخت و توسعه زيربناهاي
حمل  ونقل كشور

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۶ پروژه بازنويسي سامانه حسابداري مالي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي
حمل  ونقل كشور

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۷ پروژه ايجاد سامانه مديريت قرارداد هاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي
حمل ونقل كشور

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۸ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و ارائه
مبدل داده  سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاه هاي تابعه

emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۱۹ Web GIS پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه emons ۴ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠۶/٢٨

۲۰ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه
WEB GIS سرويس هاي تحليل داده و  همچنين امكانات پيشرفته

emons ١٢ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٨/٠٢/٢٧

۲۱ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آماده سازي
نقشه هاي موجود»

emons ۵ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٧/٢٧

۲۲ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و
شهرسازي مي باشد

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۲۳ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و
Web GIS شهرسازي متولي توليد آن نمي باشد و ذخيره آن در

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹

Task
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Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone
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Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary
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Finish-only
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -10-2

ت. شده اس ارائه ،ونقل کشورحمل بناهاییرشرکت ساخت و توسعه ز یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

س سپو  یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلمنظور ابتدا نمودار ارتباط سامانه ینبد

 گردد.می هارائ ،ونقل کشورحمل یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز یاطالعات یهاشناسنامه هر کدام از سامانه

 1مطلوب یتهای اطالعاتی در وضعانهارتباط سام -10-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده  جدول زیرعالئم استفاده شده است. 

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-.2جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این اطالعاتی و زیر سیستم دهنده سامانهنشاناین نماد 
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 
 

 گروه داده
 

ده باشد. گروه داده تبادل شهای اطالعاتی میاین نماد بیانگر تبادل اطالعاتی بین سامانه
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. ن نمیهای اطالعاتی نشاباشد و تبادل اطالعات را بین سامانهدرخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشاین لینك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سامانه
 شود.متصل می

اطالعات مكانی 0
 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

فرایندی که نیازمند اطالعات مكانی باشد  ر سامانهاست و بیانگر این موضوع است که ه
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.بدا ارائه میرا به سامانه م سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .های تابعه(، این بخش در همه فصول تكرار گردیده استها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هامه دستگاهبه منظور سهولت استفاده این مستند توسط ه 2

۹۰۵



 

 

ه: 
ح
صف

22 
م(
ده
ل 
ص
)ف

 

 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و در ادامه این بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانه

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود د و سپس مدیریت اطالعات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان میشواطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »دل اطالعات بین دستگاهی از گیرد. برای تباانجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS باشد. عالوه بر موارد ذکر شده، سایر از طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 باشد.در تدوین معماری پیشنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر میاصولی که 

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

یت را ذخیره ( صرفا یك کلید از آن موجودGISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GISاز طریق فراخوانی سرویس نقشه  اًفرآیندهای وزارت راه و شهرسازی باشد، اطالعات مكانی آن صرف

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -11-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -11-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتی پیشنهاد شده، به منظور مدیریت ارتباطات بین سامانهدر معمار

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:ها، متشكل از بخشو هماهنگی سرویس است. به منظور تحقق این معماری، میان افزار مدیریت

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامهای اطالعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانهمكانی بین سامانه های غیرمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -11-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه امرتبط ب مرجعبه منظور مدیریت اطالعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -11-2-1-1-3

از  تابعههای ها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

د ( بایMaster Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataهای کلیدی )تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص می «راه»وند. به عنوان مثال شهای متفاوت نگهداری میمختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند دهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع ). موجودیتشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

مرجع  هایموجودیتزیر سامانه مدیریت ها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میپذیرد. مقادیر این موجودیتصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -11-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا )خوشه حمل 29ند، متولی خوشه اخوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

اطالعات  مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مرکز تبادلگیرد. باتوجه به الكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده قرار می

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است یا تبادل پیام های الكترونیكی یتبادل اطالعات به شیوه خدمات الكترونیك .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .دارد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  ونقل و شهرسازیحمل زیرمجموعه خوشه ییهای اجرادستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. که در باال، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.افزار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمسازی این دو میانكپارچهی

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -11-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم : این زیر سامانه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانهداشبوردها سامانهر زی .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف یار آن سامانه قرار میکند و در اختهای اطالعاتی را ایجاد میسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

اطالعات موردنیاز برای محاسبه اقالم گیرد. این زیر سامانه های عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قرار میداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهسازی مورد استفاده قرار میها و مدلدادهاست که برای تحلیل 

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -11-2-1-2

زارت راه و شهرسازی ماهیت مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، های موجود در وباتوجه به اینكه بخش بزرگی از داده

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

11-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذاراشتراک ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهای. همه فراباشدیاهداف آن م ینتراز مهم یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

11-2-1-2-2- Web GIS:  

 نمایش و یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهو ارائه سرویس یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

نی مربوط به موجودیت را از طریق سامانه های یك موجودیت، اطالعات مكااست که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام ت دارد ثبت اطالعات مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید دادهشایان ذکر است، ضرور

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISها، ارائه سرویس نقشه توسط سامانه باشد، بنابراین در معماری سامانههای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده های فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.که در حال حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا می GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 
 یهای مكانمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2-.2شكل 

 

 هایی از سناریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:مثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.ه انتخاب مینویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژفرم مربوط به ثبت پیش

در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISر که توسط نقشه مورد نظ .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 ست.کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در حالت درج ا

 زند.کاربر نقطه ابتدایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را می .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 
 های مكانیداده مكانیزم ثبت و ویرایش -2مثال 

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

د و . . . درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قراردا .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده ه کاربر ثبتقرار گرفته است ب« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

ه تأیید کند و دکمتدای طرح در یك جدول مشخص میکاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد را به صورت کیلومتر از اب .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می

۹۱۲



 

 

ه: 
ح
صف

29 
م(
ده
ل 
ص
)ف

 

 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -1مثال 

 :3ل مثا

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینخواهد قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

و در پارامتر ورودی الیه مربوط به فراخوانی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.تند کلیك میکاربر بر روی قطعات طرح که قابل افتتاح هس .1

 شود.نمایش داده می توسط سامانه مدیریت پروژهفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 ز بر روی نقشه ببیند.در صد را با رنگ سب .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.سامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o عمومی در دست ساختهای های ساختمانالیه مربوط به پروژه 

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوقرار گرفته است به کاربر نمایش داده می« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد، کاربر نقشه پروژهتم میمدیر سیس .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانوط به پروژهالیه مرب 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

اده قرار گرفته است به کاربر نمایش د« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:از نظر منطقی دارای سه بخش اصلی می Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

راه و شهرسازی متولی تولید آن مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی )وزارت  -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

اد سرویس نقشه فراخوانی ها، این اطالعات یا  در هر بار ایجدستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localشوند یا یك بار فراخوانی شده و در می

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISاه گردد. ادارات کل رهای تابعه وزارت راه و شهرسازی نصب میها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

های فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارند ولی ها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

باشد و امكان استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به گاه نمیمتولی تولید آن دست

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o دستگاههای فرآیند محور به صورت سرویس از طریق سامانه 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتمدیریت امكانات ویرایشی و دریافت دسته -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

انات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیار مدیریت امك -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

11-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و تگاه)ستاد و سازماندر هر دس Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  های تابعه(شرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از یهدریافت الLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS  و استفاده مجدد از آن بدون فراخوانی دوباره ازCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده خصوص به توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISاطالعات در اختیار  که قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باشند، این
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -10-2-2

عه شرکت ساخت و توسهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

 یهاداده وه، گرمرتبط با سامانه هاییتفعال، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، کشور ونقلحمل یربناهایز

  باشد.ها، میو نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه سامانه یخروج
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 1ونقل كشورهاي شركت ساخت و توسعه زیربناهاي حملسامانه مدیریت پروژه -11-2-2-1

 ونقل كشورحمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز ياهپروژه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

شرکت ساخت و های این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور مدیریت، پایش و نظارت بر پروژه

 گیرد.، مورد استفاده قرار میونقل کشورحمل یربناهایتوسعه ز

ها از وژهپر یاطالعات قراردادها یافتها؛ درپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول یفاز: تعرسامانه عبارتند  ینا یاصل هایقابلیت

اطالعات مشاوران و  یریتها؛ مدپروژه هاییتفعال یو زمانبند هایتاطالعات فازها، فعال یریتقراردادها؛ مد یریتسامانه مد

رف شده ط ییدتأ هاییتطرف قرارداد؛ ثبت صورت وضع یهایتاطالعات صورت وضع یریتمد ها؛ژهاز پرو یكهر  یمانكارانپ

؛ و هاقراردادها و پروژه یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتها؛ مدقراردادها و پروژه یشپا یریتقرارداد؛ مد

، CPI1ص اخش یالی،ر یشرفتپ یزیكی،ف یشرفتپ انندها )مارزش کسب شده  قراردادها و پروژه یهامحاسبه شاخص یریتمد

 و غیره(. SPI9شاخص 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P3.1.2 یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یهاو نظارت بر پروژه یریتمد 

P3.2.2 یلیحمل و نقل ر یها یرساختساخت و توسعه ز یو نظارت بر پروژه ها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 جي سامانهخرو

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P3.1.2D1 - در دست ساخت یاونقل جادهاطالعات شبكه حمل 

P3.1.2D2 - شده به بهره بردار یلتحو یهااطالعات قطعه راه 

P3.1.2D3 - شده به بهره بردار یلتحو یفن یهاطالعات ابن 

P3.1.2D4 
 هاییرساختساخت و توسعه ز یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یاونقل جادهحمل

P3.1.2D5 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختز

P3.1.2D6 
ونقل حمل هایرساختیساخت و توسعه ز یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -
 (یاجاده

P3.1.2D7 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختز

P3.1.2D8 
 هاییرساختساخت و توسعه ز یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض یهاطالعات مشخصات اول -
 (یاونقل جادهحمل

P3.2.2D1 - در دست ساخت یلیونقل راطالعات شبكه حمل 

P3.2.3D2 - داده شده به بهره بردار یلساخته شده و تحو یلینقل روحمل هاییرساختاطالعات ز 

                                                 
 ئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جز 2

1 Cost Performance Index (CPI) 

9 Schedule Performance Index (SPI) 
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 ونقل كشورحمل یربناهايشركت ساخت و توسعه ز ياهپروژه یریتمد سامانه

P3.2.2D3 
 هاییرساختساخت و توسعه ز یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یلیونقل رحمل

P3.2.2D4 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتدستور پرداخت اطالعات -
 (یلیونقل رحمل هاییرساختز

P3.2.2D5 - (ییلونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه زیها)پروژههااطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P3.2.2D6 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژههپروژ یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یلیونقل رحمل هاییرساختز

P3.2.2D7 
 هاییرساختساخت و توسعه ز یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض یهاطالعات مشخصات اول -
 (یلیونقل رحمل

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها هاپروژهها و طرح یهاطالعات پا -

 سامانه مدیریت قراردادها هااطالعات قراردادهای پروژه -

ضعیتپرداخت) هااطالعات پرداخت - صورت و های طرف های 
 قرارداد(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 اطالعات گزارش عملكرد طرف قرارداد -
 ورت وضعیت طرف قرارداداطالعات ص -
 هااطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت

 هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -
یت پروژمخزن نرم مدیر ظام  ئهافزاری ن یابی ارا گان ه و ارز ند ده
 خدمات

ـــده )برا یاطالعات اراضـــ - ـــاخت و یتملك ش توســـعه  س
 (یلیونقل رحمل هاییرساختز
ـــده )برا یاطالعات اراضـــ - ـــاخت و توســـعه  یتملك ش س
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختز

 یتملك اراض یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 
 

 

  

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 2
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 سامانه مدیریت تملک اراضي -11-2-2-2

 مدیریت تملک اراضي سامانه

 شرح سامانه

های ها و پروژهها و اطالعات مربوط به امور تملك اراضی موردنیاز برای طرحیندها، فعالیتاین سامانه به منظور مدیریت فرا

 های اصلی این سامانه عبارتند از: گیرد. قابلیتونقل کشور، مورد استفاده قرار میساخت و توسعه زیربناهای حمل

 مدیریت زمانبندی و اولویت بندی تملك اراضی -

 ها و مدارک حقوقی اراضی(لك اراضی )اسناد، نقشهمدیریت مدارک و مستندات تم -

 ثبت شناسنامه اولیه قرارداد تملك اراضی -

 ینسوابق امالک و اسناد و مالك یبررس یریتمد -

 (و ... مساحت ی،فرع یا یالک ثبتپتملك،  یتوضع ی،نوع کابری )هر قطعه از اراض یااطالعات شناسنامه مدیریت -

 مدیریت پایش پیشرفت تملك اراضی. -

هاي فعاليت

مرتبط با 

 سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P3.1.1 (یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا ینو تملك زم ینتأم_ 

P3.2.1 (یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا ینو تملك زم ینتأم 

P3.4.1 (ییونقل هواحمل یهایرساختساخت و توسعه ز ی)برا ینو تملك زم ینتأم 

P3.3.1 (یاییونقل درحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا ینو تملك زم ینتأم 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P3.1.1D1 
 هاییرساختونقل )زحمل هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطالعات اراض -
 (یاونقل جادهحمل

P3.1.1D2 - (یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یهااطالعات پرونده 

P3.1.1D3 - (یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یتملك شده )برا یاطالعات اراض 

P3.1.1D4 
وسعه ساخت و ت ی)برا یاطالعات اطالعات اسناد، مدارک و مستندات تملك اراض -
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختز

P3.1.1D5 - (یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یشرفتاطالعات پ 

P3.1.1D6 
قل ونحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یقرارداد تملك اراض یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یاجاده

P3.2.1D1 
 هاییرساختونقل )زحمل هاییرساختز یمحر یادر بستر، محدوده  موجود یاطالعات اراض -
 (یلیونقل رحمل

P3.2.1D2 - (یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یهااطالعات پرونده 

P3.2.1D3 - (یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یتملك شده )برا یاطالعات اراض 

P3.2.1D4 
ساخت و توسعه  ی)برا یطالعات اطالعات اسناد، مدارک و مستندات تملك اراضا -
 (یلیونقل رحمل هاییرساختز

P3.2.1D5 - (یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یشرفتاطالعات پ 
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 مدیریت تملک اراضي سامانه

P3.2.1D6 
قل ونحمل هایاختیرسساخت و توسعه ز ی)برا یقرارداد تملك اراض یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یلیر

P3.4.1D1 
 هاییرساختونقل )زحمل هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطالعات اراض -
 (ییونقل هواحمل

P3.4.1D2 - (ییونقل هواحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یهااطالعات پرونده 

P3.4.1D3 - (ییونقل هواحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یاتملك شده )بر یاطالعات اراض 

P3.4.1D4 
ساخت و توسعه  ی)برا یاطالعات اطالعات اسناد، مدارک و مستندات تملك اراض -
 (ییونقل هواحمل هاییرساختز

P3.4.1D5 - (ییونقل هواحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یشرفتاطالعات پ 

P3.4.1D6 
قل ونحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یقرارداد تملك اراض یهت شناسنامه اولاطالعا -
 (ییهوا

P3.3.1D1 
 هاییرساختونقل )زحمل هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطالعات اراض -
 (یاییونقل درحمل

P3.3.1D2 - (یاییونقل درحمل هایختیرساساخت و توسعه ز ی)برا یتملك اراض یهااطالعات پرونده 

P3.3.1D3 - (یاییونقل درحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یتملك شده )برا یاطالعات اراض 

P3.3.1D4 
ساخت و توسعه  ی)برا یاطالعات اطالعات اسناد، مدارک و مستندات تملك اراض -
 (یاییونقل درحمل هاییرساختز

P3.3.1D5 - (یاییونقل درحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یبرا) یتملك اراض یشرفتاطالعات پ 

P3.3.1D6 
قل ونحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا یقرارداد تملك اراض یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یاییدر

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
ــاالنه تملك و تأم یهاها و پروژهنامهاطالعات بر -  یاراضــ ینس

 یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یازموردن
ــاالنه تملك و تأم یهاها و پروژهاطالعات برنامه -  یاراضــ ینس

 یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یازموردن
ــاالنه تملك و تأم یهاها و پروژهاطالعات برنامه -  یراضــا ینس

 ییونقل هواحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یازموردن
ــاالنه تملك و تأم یهاها و پروژهاطالعات برنامه -  یاراضــ ینس

 دریاییونقل حمل هاییرساختساخت و توسعه ز یازموردن

 راهبردها یساز یسامانه جامع جار

 ردادهاسامانه مدیریت قرا اطالعات قراردادها )قراردادهای تملك اراضی( -

ــات اول - ــخص ــ یهاطالعات مش  یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز

ــات اول - ــخص ــ یهاطالعات مش  یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض
 (یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز

ــات اول - ــخص ــ یهاطالعات مش  یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض
 (هواییونقل حمل هاییرساختو توسعه زساخت 

 هاسامانه مدیریت پروژه
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 مدیریت تملک اراضي سامانه

ــات اول - ــخص ــ یهاطالعات مش  یهاپروژه یبرا یازموردن یاراض
 (دریاییونقل حمل هاییرساختساخت و توسعه ز

 سامانه مدیریت حسابداری مالی ی(تملك اراض یپرونده ها یهاپرداخت) هاپرداخت اطالعات -

نمودار سطح 

 امانهصفر س

 

BI _روشك لقنو لمح ياهانبریز هعسوت و تخاس تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعالطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعالطا -

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعالطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعالطا تاعالطا -

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تفرشیپ تاعالطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعالطا -
 )یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعالطا -

)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعالطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعالطا تاعالطا -

)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تفرشیپ تاعالطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعالطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعالطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعالطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعالطا تاعالطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تفرشیپ تاعالطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعالطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعالطا -

)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعالطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعالطا تاعالطا -

)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تفرشیپ تاعالطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

 یاه تخادرپ تاعالطا -
یضارا كلمت یاه هدنورپ

يضارا کلمت تیریدم هناماس

 یضارا نیمأت و كلمت هنالاس یاه هژورپ و اه همانرب تاعالطا -
یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنالاس یاه هژورپ و اه همانرب تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنالاس یاه هژورپ و اه همانرب تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

)یضارا كلمت یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
 یضارا نیمأت و كلمت هنالاس یاه هژورپ و اه همانرب تاعالطا -
ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 تخاس یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعالطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و

 تخاس یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعالطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و

 تخاس یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعالطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و

 تخاس یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعالطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و

)یضارا كلمت یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
یضارا كلمت یاه هدنورپ یاه تخادرپ تاعالطا -

يلام يرادباسح تیریدم هناماس ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز
 اهدادرارق تاعالطا -

)یضارا كلمت یاهدادرارق(

اهدادرارق تیریدم هناماس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

)یضارا كلمت یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

 یضارا نیمأت و كلمت هنالاس یاه هژورپ و اه همانرب تاعالطا -
یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنالاس یاه هژورپ و اه همانرب تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنالاس یاه هژورپ و اه همانرب تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنالاس یاه هژورپ و اه همانرب تاعالطا -
ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 یضارا نیمأت و كلمت هنالاس یاه هژورپ و اه همانرب تاعالطا -
یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنالاس یاه هژورپ و اه همانرب تاعالطا -
یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنالاس یاه هژورپ و اه همانرب تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

 یضارا نیمأت و كلمت هنالاس یاه هژورپ و اه همانرب تاعالطا -
ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس زایندروم

اه هژورپ تیریدم هناماس

 هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعالطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز

 هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعالطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز

 هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعالطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز

 هعسوت و تخاس یارب( هدش كلمت یضارا تاعالطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز

 یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعالطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعالطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعالطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یاه هژورپ یارب زایندروم یضارا هیلوا تاصخشم تاعالطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 
 

 

  

۹۲۲



 

 

ه: 
ح
صف

39 
م(
ده
ل 
ص
)ف

 

 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 1 مدیریت مدیریت منابع و اعتبارات ساالنه )بودجه( -11-2-2-3

 نابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(مدیریت م سامانه

 شرح سامانه
مه و رنابتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - رات به تفكیك منابع و فصول هزینهاطالعات اعتبا 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 -  دقرارداد، طرف قرارداد و قراردااطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي وه دادهعنوان گر
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــند  - ــماره س ــت ابالغ اعتبار و اطالعات ش مربوط به درخواس

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 1سامانه مدیریت حسابداري مالي -11-2-2-4

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

صدور و  ؛ثبت سند ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتظور مدسامانه به من ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی

 .گیردیم قراراستفاده  صورت گرفته، مورد یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) اهاطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - اطالعات شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی 

SP1.3D5 -  (...اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و 

SP1.3D6 - های مالیصورت اتاطالع 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

 عات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینهاطال -
ستگاه اجرایی تفوی  - گیرنده اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 در اعتبارات نقدی
ستگاه  - ستگاه اجرایی طرح، د اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روا، فرمهقالب -

های تأیید شده ها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 هاپروژه

 هاسامانه مدیریت پروژه

های مربوط به ها )دســـتور پرداخات دســـتور پرداختاطالع -
 (اراضیتملك 

 سامانه مدیریت تملك اراضی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه
 

                                                 
 اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _روشك لقنو لمح ياهانبریز هعسوت و تخاس تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -
هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -

 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت

 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 یاه تیعضو تروص و اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
اه هژورپ هدش دییأت

 طوبرم یاه خادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)یضارا كلمت هب

)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا عبانم( اه تفایرد تاعالطا -
)اهدادرارق هدش ماجنا یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

اه تخادرپ و اه تفایرد یرادباسح دنس تاعالطا -
 هلاوح و رابتعا غالبا تساوخرد هب طوبرم دنس هرامش تاعالطا -

یدقن تارابتعا رد هجو
)... و تایلام ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم تاعالطا -

یلام یاه تروص تاعالطا -
 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس زایندروم یاه شرازگ تاعالطا -

)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب
اهدادرارق تیریدم هناماس

اه هژورپ تیریدم هناماس

 اه تخادرپ تاعالطا -
 تروص یاه تخادرپ(
)دادرارق فرط یاه تیعضو

 اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 دییأت یاه تیعضو تروص و

اه هژورپ هدش

اهدادرارق تاعالطا -

يضارا کلمت تیریدم هناماس
 اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 هب طوبرم یاه خادرپ روتسد(

)یضارا كلمت

 یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)یضارا كلمت یاه هدنورپ

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم

هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -

یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت
 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 عبانم( اه تفایرد تاعالطا -
)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا

 اه تخادرپ تاعالطا -
 هدش ماجنا یاه تخادرپ(

)اهدادرارق
 هب طوبرم دنس هرامش تاعالطا -
 هلاوح و رابتعا غالبا تساوخرد

یدقن تارابتعا رد هجو
 دادرارق تابلاطم تاعالطا -
)... و تایلام ،دادرارق فرط(

 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس
)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب

 زایندروم یاه شرازگ تاعالطا -
 ،یسرزاب نامزاس( یتراظن یاه نامزاس

)... و تابساحم ناوید
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 سامانه مدیریت امور حقوقي -11-2-2-5

 يامور حقوق یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ناهای بشرکت ساخت و توسعه زیر یو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

بارتند از: ع شوندیم یریتسامانه مد ینکه توسط ا هایییتو فعال یندها. فراگیردیورد استفاده قرار محمل و نقل کشور، م

 یریتمد ی؛حقوق یهاپرونده یگیریپ یی؛در مراجع قضا ست( و ثبت دادخوایفریک یا ی)حقوق یتشكا یادادخواست و  یمتنظ

 یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمع یه؛و احظار یهاطالعات اخطار یافتدر یریتمد ی؛حقوق یهاو پرونده یاطالعات دعاو

 یاهو پرونده یدعاو رهصادره دربا یاطالعات ر  یافتدر یریتو استناد در دادگاه؛  مد یهجهت ارا یمرتبط به دعاو یهاپرونده

 .یمراجع قانون یقز طراحكام صادر شده ا یاجرا یگیریبه احكام صادره و پ یدگیرس ی؛حقوق

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.22P8. یامور حقوق یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یاره دعاوصادره درب یر  اطالعات 

P8.2.2D4 - ی/ ملك دعویناطالعات زم 

P8.2.2D5 - یه/ ملك له و علیناطالعات زم 

P8.2.2D6 - و تصرفات صورت گرفته یناطالعات متصرف 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریه اطالعات -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

 هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطالعات اراض -
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختونقل )زحمل
ســاخت و توســعه  ی)برا یتملك اراضــ یهااطالعات پرونده -
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختز
ــ - ــتندات تملك اراض ــناد، مدارک و مس  یاطالعات اطالعات اس
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا
 هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطالعات اراض -
 (یلیونقل رحمل هاییرساختونقل )زحمل
ســاخت و توســعه  ی)برا یتملك اراضــ یهاپروندهاطالعات  -
 (یلیونقل رحمل هاییرساختز
ــ - ــتندات تملك اراض ــناد، مدارک و مس  یاطالعات اطالعات اس
 (یلیونقل رحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا

 سامانه مدیریت تملك اراضی
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 يامور حقوق یریتمد سامانه

 هاییرساختز یمحر یاموجود در بستر، محدوده  یاطالعات اراض -
 (ییواونقل هحمل هاییرساختونقل )زحمل
ســاخت و توســعه  ی)برا یتملك اراضــ یهااطالعات پرونده -
 (ییونقل هواحمل هاییرساختز
ــ - ــتندات تملك اراض ــناد، مدارک و مس  یاطالعات اطالعات اس
 (ییونقل هواحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ی)برا

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _لقنو لمح ياهانبریز هعسوت و تخاس تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 و تخاس تكرش Web GIS هناماس
لقنو لمح ياهانبریز هعسوت

 و کالما یناكم تاعالطا -
 میرح و هدودحم ،رتسب یضارا
لقنو لمح یاه تخاسریز

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 و تخاس تكرش يقوقح روما تیریدم هناماس
لقنو لمح ياهانبریز هعسوت

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یوعد كلم /نیمز تاعالطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعالطا -

هتفرگ تروص تافرصت و نیفرصتم تاعالطا -

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

يضارا کلمت تیریدم هناماس

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعالطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعالطا -

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعالطا تاعالطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعالطا -

)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعالطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعالطا تاعالطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعالطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعالطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعالطا تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یوعد كلم /نیمز تاعالطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعالطا -

هتفرگ تروص تافرصت و نیفرصتم تاعالطا -

اهدادرارق تیریدم هناماس

 و کالما یناكم تاعالطا -
 میرح و هدودحم ،رتسب یضارا
لقنو لمح یاه تخاسریز

اهدادرارق تاعالطا -

 همانسانش تاعالطا -
اهدادرارق هیلوا

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعالطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعالطا -

)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعالطا تاعالطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعالطا -

)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعالطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعالطا تاعالطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز( لقنو لمح یاه تخاسریز میرح ای هدودحم ،رتسب رد دوجوم یضارا تاعالطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت یاه هدنورپ تاعالطا -

)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس یارب( یضارا كلمت تادنتسم و کرادم ،دانسا تاعالطا تاعالطا -
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 1سامانه مدیریت قراردادها -11-2-2-6

 قراردادها یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هاییت. قابلگیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یلتكم عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتمد یاهقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  یافتدر یاز؛موردن یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول یفقراردادها؛ تعر

اطالعات و ارزیابی  تیریمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها العاتاط 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 هااطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -
شرکت  یهاپروژه یریتمانه مدساها )سامانه مدیریت پروژه

 ونقل کشور(ساخت و توسعه زیربناهای حمل

 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد اطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پیمانكاران( -

 قراردادها و مناقصات و مزایدات مدیریتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

سنامه اول - شنا ض یهاطالعات  ساخت و  ی)برا یقرارداد تملك ارا
 (یاونقل جادهحمل هاییرساختتوسعه ز
سنامه اول - شنا ض یهاطالعات  ساخت و  ی)برا یقرارداد تملك ارا

 (یلیونقل رحمل هاییرساختتوسعه ز
سنامه اول - شنا ضقرارداد تملك ار یهاطالعات  ساخت و  ی)برا یا

 (ییونقل هواحمل هاییرساختتوسعه ز
سنامه اول - شنا ض یهاطالعات  ساخت و  ی)برا یقرارداد تملك ارا

 (یاییونقل درحمل هاییرساختتوسعه ز

 یتملك اراض یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 ونقل كشورحمل يربناهایفصل دهم: شركت ساخت و توسعه ز

 قراردادها یریتمد سامانه

BI _روشك لقنو لمح ياهانبریز هعسوت و تخاس تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 و نارواشم( تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ

 اهدادرارق تاعالطا -
)یضارا كلمت یاهدادرارق(

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

يضارا کلمت تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یا هداج لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یلیر لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ییاوه لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 یارب( یضارا كلمت دادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ییایرد لقنو لمح یاه تخاسریز هعسوت و تخاس

 و تخاس تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس
لقنو لمح ياهانبریز هعسوت

اهدادرارق تاعالطا -

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
اه هژورپ یاهدادرارق

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت نابع انساني هاي حوزه توسعه مدیریت و مسامانه -11-2-2-7

 حسابداري مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دین سامانههای او اتوماسیون اداری( به شناسنامه و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات

های مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنامه سامانه« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»فصل اول بخش 

 ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده است.این بخش در کلیه دستگاه
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 

 

 

 

 

 شرکت عمران شهرهای جدید: یازدهمفصل 
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 فصل یازدهم فهرست مطالب

 

 1 ...................................................................................................................... دیجد یشهرها عمران شرکت: ازدهمی فصل

 1 ............................................................................................................. گذار برنامه و انتقال یمعمار راه، نقشه -22-2

 1 ............................................................................................................................. شكاف لیتحل سیماتر -22-2-2

 8 ..................................................................................................................................... هاپروژه شناسنامه -22-2-1

 12 ............................................................................................................................ هاهپروژ یبند تیاولو -22-2-9

 11 ........................................................................................................................................  گذار برنامه -22-2-0

 10 ....................................................................................................................... هاپروژه یزمانبند برنامه -22-2-1

 11 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار -22-1

 11 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یهاسامانه ارتباط -22-1-2

 97 ............................................................................................................ یاطالعات یهاسامانه شناسنامه -22-1-1
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 یدجد یشرکت عمران شهرهافصل یازدهم:  -11

رائه ا، یدجد یشرکت عمران شهرهاهای اطالعاتی در این فصل، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.می

 

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار  -11-1

ن ، اختصاص دارد. تدوییدجد یشرکت عمران شهرهااین قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

الزم  1جدول زمانیهای الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و ها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2نقشه راه

بندی آنها در قالب ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامبرای 

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین معماری بسته

برای تحقق معماری مطلوب موقت  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذاربرای فاز بعدی پروژهمطلوب موقت 

شود. در این قسمت به محورهای زیر پرداخته در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین تعیین شده و

 شود:می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هاویت بندی پروژهاول -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 ماتریس تحلیل شکاف  -11-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

 حورهای وضعیتکند که به ازای هر کدام از مگیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.یدجد یشرکت عمران شهرهابه 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  ميپروژه سيست حذف ایجاد بهبود ثبيت

 یریتسامانه مد
 یامالک و اراض

-     

پروژه بهبود زیرسیستم  -
امالک و حقوقی از سامانه 

Web GIS  شرکت عمران
 شهرهای جدید

 

 یریتسامانه مد
 یو شهرساز یمعمار

-     

پروژه بهبود زیرسیستم  -
معماری و شهرسازی از 

شرکت  Web GISسامانه 
 عمران شهرهای جدید

 

 یریتنه مدساما
 و فروش یواگذار

-     

پروژه بهبود زیرسیستم  -
واگذاری و فروش از سامانه 

Web GIS  شرکت عمران
 شهرهای جدید

 

ارائه  یریتسامانه مد
 یخدمات شهر

-     

پروژه بهبود زیرسیستم  -
خدمات شهری از سامانه 

Web GIS  شرکت عمران
 شهرهای جدید

 

امور  یریتسامانه مد
 ینگو فره یاجتماع
 یدجد یشهرها

-     
 یریتسامانه مدپروژه ایجاد  -

 یو فرهنگ یامور اجتماع
 یدجد یشهرها

 

 پروژه یریتسامانه مد
شرکت عمران 

 یدجد یشهرها
-     

پروژه بازنویسی سامانه  -
مدیریت پروژه شرکت عمران 
شهرهای جدید )سامانه 

IPMP) 

 

سامانه مدیریت منابع 
و اعتبارات سالیانه 

شرکت  )بودجه(
-     

پروژه ایجاد سامانه مدیریت  -
منابع و اعتبارات سالیانه 
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  ميپروژه سيست حذف ایجاد بهبود ثبيت

 یعمران شهرها
 یدجد

شرکت عمران  )بودجه(
 یدجد یشهرها

 یریتسامانه مد
 یمال یحسابدار

شرکت عمران 
 یدجد یشهرها

-     
 سامانهپروژه بازنویسی  -

شرکت  یمال حسابداری
 عمران شهرهای جدید

 

امور  یریتسامانه مد
شرکت عمران  یقحقو
 یدجد یشهرها

-     
پروژه بهبود بخش حقوقی  -

شرکت  Web GISسامانه 
 عمران شهرهای جدید

 

 یریتسامانه مد
شرکت ی قراردادها

 یعمران شهرها
 یدجد

-     
 یریتسامانه مدپروژه ایجاد  -

شرکت عمران ی قراردادها
 یدجد یشهرها
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 هاشناسنامه پروژه -11-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میروژهشناسنامه پ ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهده است. پروژهشانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 ود:های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شسامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد  باید از یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 یندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود.بازنگری و بهبود فرا -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژهه وضعیت مطلوب سامانههمانطور که در شناسنام -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

هبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه )سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا ب

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

یجاد یا ژه اتواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پرومی

ای بهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 يشركت عمران شهرها Web GISاز سامانه  يامالك و حقوق یرسيستمپروژه بهبود ز -11-1-2-1

 یدجد

 از سامانه  يامالك و حقوق رسيستمیپروژه بهبود ز

Web GIS یدجد يشركت عمران شهرها 

 معرفي پروژه

 Web GISهای سامانه ، بهبود زیر سیستم امالک و حقوقی )به عنوان یكی از زیرسیستمهدف از این پروژه

 هشرکت عمران شهرهای جدید( است، طوری که زیر سیستم امالک و حقوقی فرایندها و اطالعات مربوط ب

 همه شهرهای جدید را دربر گیرد. بهبودهایی که در این زیرسیستم باید صورت گیرد، عبارتند از:

  اطالعات مربوط به تمامی شهرهای جدید در این زیرسیستم تكمیل شود و همه شهرهای جدید برای

 انجام فرایندهای خود از این زیرسیستم استفاده کنند.

 هنوز  که سند آن - یاواگذار شده یهین سند )گذاشتن سند قطعهترها و فرایندهای مربوط به قابلیت

رد قطعات مو یینتعی؛ و تملك اراض ییشناسای؛ امالک و اراض یعتجم؛ در رهن بانك( -صادر نشده

زارشات گ یدانی و ثبتم یدهایگشت و نظارت و بازد یریتمد؛ مستعد تعرض یاراض ییشناسا؛ تملك

 این زیر سیستم ایجاد و عملیاتی شود. ی، دراز اراض یدانیم یدهایبازد

  ازمان از س یانتقال ی)امالک و اراض یامالک و اراض یتو مالك یاسناد ثبت»اطالعات این زیرسیستم

ازمان از س یانتقال ی)امالک و اراض یامالک و اراض یو فن یفیتوص»اطالعات و « و مسكن( ینزم یمل

تمی را به صورت سیس« ...( ی،مستثن یر،دا یر،موات، با) یاراض نوعیت»اطالعات و « و مسكن( ینزم یمل

 سازمان ملی زمین و مسكن، دریافت کند.« مدیریت اراضی و مستغالت»از سامانه 

 ا، مراتع هسازمان جنگلهای ایجاد کننده اطالعات موردنیاز این زیرسیستم )شامل درصورتی که سازمان

( قابلیت تبادل اطالعات مربوطه را به صورت د و امالکثبت اسنا ی و ادارهدادگستر، و آبخیزداری کشور

« مدیریت امالک و اراضی»سیستمی داشته باشند، باید اطالعات مشخص شده در شناسنامه سامانه 

 به صورت سیستمی به این زیرسیستم منتقل شود.

 .فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 شرکت عمران شهرهای جدید متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

، «راهبردها یساز یجامع جار» را از سامانه« یاراض تملكها و اعتبارات پروژه»اطالعات  این زیرسیستم

باتوجه به اینكه در حال حاضر سامانه جامع جاری سازی راهبردها وجود ندارد، تا قبل از ایجاد  دریافت کند.

تواند به صورت مستقیم در این زیرسیستم ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات آن، اطالعات ذکر شده می
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 از سامانه  يامالك و حقوق رسيستمیپروژه بهبود ز

Web GIS یدجد يشركت عمران شهرها 

ریزی ریزی راهبردی، برنامههای برنامهراهبردها )زیرسامانه یساز یپروژه ایجاد سامانه جامع جار»باید در 

 انجام شود.« ریزی عملیاتی ساالنه(مدت، برنامهمیان

لك تم یها و قراردادهادر پرونده ینبه مالك یهاها )اطالعات پرداختپرداخت»اطالعات باید این زیرسیستم 

 به اینكه سامانه حسابداری باتوجه ، دریافت کند.«یمال یحسابدار یریتمد» را از سامانه« (یامالک و اراض

زیرسیستم  نای در مستقیم صورت به تواندمی شده ذکر اطالعاتمالی باید بهبود داده شود، تا قبل از بهبود آن، 

پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی شرکت عمران »در  باید اطالعات تبادل این ایجاد. گردد ثبت

 ثبت انجام شود.« شهرهای جدید

 یریتمد» را از سامانه« (یتملك امالک و اراض یقراردادها )قراردادها»اطالعات باید  تماین زیرسیس

باتوجه به اینكه در حال حاضر سامانه مدیریت قراردادها وجود ندارد، تا قبل از ایجاد  ، دریافت کند.«قراردادها

 اطالعات تبادل این یجادا. گردد ثبت زیرسیستم این در مستقیم صورت به تواندمی شده ذکر اطالعاتآن، 

 انجام شود.« پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای شرکت عمران شهرهای جدید»در  باید
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

شركت عمران  Web GISاز سامانه  يو شهرساز يمعمار یرسيستمپروژه بهبود ز -11-1-2-2

 یدجد يشهرها

 از سامانه يو شهرساز يمعمار یرسيستمپروژه بهبود ز

 Web GIS یدجد يهرهاشركت عمران ش 

 معرفي پروژه

 Webهای سامانه ، بهبود زیرسیستم معماری و شهرسازی )به عنوان یكی از زیرسیستمهدف از این پروژه

GIS  شرکت عمران شهرهای جدید( است، طوری که زیرسیستم معماری و شهرسازی فرایندها و اطالعات

 این زیرسیستم باید صورت گیرد، عبارتند از:مربوط به همه شهرهای جدید را دربر گیرد. بهبودهایی که در 

  اطالعات مربوط به تمامی شهرهای جدید در این زیرسیستم تكمیل شود و همه شهرهای جدید برای

 انجام فرایندهای خود از این زیرسیستم استفاده کنند.

 ل کام طوربه  ید،شهر جد یشده برا یهته یشهر یو طراح یمعمار یهااطالعات طرح یریتمد قابلیت

 شود یاتیو عمل یساز یادهپ

 شود. یدعدم خالف، به طور کامل در سامانه تول یاطالعات گواه 

  و « یساختمان یهاپروانه»این زیرسیستم، پس از استقرار شهرداری در شهرهای جدید، اطالعات

ساخت و » و اطالعات« عدم خالف یگواه» و اطالعات« ینقطعه زم یساختمان یانكارپا» اطالعات

دریافت کند )در صورتی  2هارا به صورت سیستمی از شهرداری« یساختمان یواحدها» و اطالعات« زسا

 ها قابلیت تبادل اطالعات را به صورت مكانیزه داشته باشند(.های شهرداریکه سامانه

  مصوب  ییراتتغ»اطالعات و « یدمصوب شهر جد یلیتفصهای طرح»اطالعات این زیرسیستم

 یبعد اتییرو تغ یلیتفص یهاطرح یبو تصو یهته یریتمد»سامانه را از « یلیتفصجامع و  یهاطرح

« آنها یعدب ییراتو تغ یلیتفص یهاطرح یبو تصو یهته یریتمد»، دریافت کند )متولی سامانه «آنها

 معاونت شهرسازی و معماری است(.

 .فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود 

 بود داده شود.فرایندهای سامانه باید به 

 شرکت عمران شهرهای جدید متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

اطالعات و  «یدشهر جد یشده برا یهته یشهر یو طراح یمعمار یهاطرح»عات الاط باید زیرسیستماین 

ه باتوجه ب ، دریافت کند.پروژه یریتسامانه مدرا از « شده یهته یاراض یكو تفك یآماده ساز یهاطرح»

 صورت هب تواندمی شده ذکر اطالعاتاینكه سامانه مدیریت پروژه باید بهبود داده شود، تا قبل از بهبود آن، 

                                                 
  پس از استقرار شهرداری در شهر جدید، سامانه مدیریت معماری و شهرسازی این گروه دادهها را از شهرداری دریافت میکند.2
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 از سامانه يو شهرساز يمعمار یرسيستمپروژه بهبود ز

 Web GIS یدجد يهرهاشركت عمران ش 
 یریتانه مدسام یسیبازنوپروژه »در  باید العاتاط تبادل این ایجاد. گردد ثبت زیرسیستم این در مستقیم

 انجام شود.(« IPMP)سامانه  یدجد یپروژه شرکت عمران شهرها

 یستمسرا از « و اصالح پروانه یدصدور، تمد عوارض هاییافتی)در هایافتدر»اطالعات  باید این زیرسیستم

بل از داری مالی باید بهبود داده شود تا قباتوجه به اینكه سامانه حساب ی، دریافت کند.مال یحسابدار یریتمد

 تبادل این ایجاد. گردد ثبت زیرسیستم این در مستقیم صورت به تواندمی شده ذکر اطالعاتبهبود آن، 

 انجام شود.« پروژه بهبود بازنویسی حسابداری مالی شرکت عمران شهرهای جدید»در  باید اطالعات
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 يشركت عمران شهرها Web GISش از سامانه و فرو يواگذار یرسيستمبهبود زپروژه  -11-1-2-3

 یدجد

 یدجد يشركت عمران شهرها Web GISو فروش از سامانه  يواگذار یرسيستمپروژه بهبود ز

 معرفي پروژه

 Webهای سامانه )به عنوان یكی از زیرسیستمو فروش  یواگذار سیستم یرز، بهبود هدف از این پروژه

GIS  ،فرایندها و اطالعات  و فروش یواگذار سیستم یرز طوری کهشرکت عمران شهرهای جدید( است

 مربوط به همه شهرهای جدید را دربر گیرد. بهبودهایی که در این زیرسیستم باید صورت گیرد، عبارتند از:

  اطالعات مربوط به تمامی شهرهای جدید در این زیرسیستم تكمیل شود و همه شهرهای جدید برای

 ین زیرسیستم استفاده کنند.انجام فرایندهای خود از ا

 .فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 شرکت عمران شهرهای جدید متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 7 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 امات اجرایيالز

شناسنامه »ات اطالعاین زیر سیستم باید قابلیت تعریف شناسنامه اولیه قراردادهای واگذاری را داشته باشد و 

ین همچنین ا .از این زیرسیستم به سامانه مدیریت قراردادها منتقل شود باید «یواگذار یقراردادها یهاول

را از « تهاتر انجام پروژه( هایقرارداد/ یاراض یذارواگ یقراردادها )قراردادها»اطالعات  باید زیرسیستم

باتوجه به اینكه در حال حاضر سامانه مدیریت قراردادها وجود ندارد  ، دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مد

 این ایجاد .گردد ثبت زیرسیستم این در مستقیم صورت به تواندمی شده ذکر اطالعاتتا قبل از ایجاد آن، 

 انجام شود.« پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای شرکت عمران شهرهای جدید»در  باید عاتاطال تبادل

سامانه را از « (یواگذار یدر قراردادها یاناز مشتر هایافتی)در هایافتاطالعات در»باید ین زیرسیستم ا

ود تا قبل اید بهبود داده شباتوجه به اینكه سامانه مدیریت حسابداری ب ی، دریافت کند.مال یحسابدار یریتمد

 تبادل نای ایجاد. گردد ثبت زیرسیستم این در مستقیم صورت به تواندمی شده ذکر اطالعاتاز بهبود آن، 

 انجام شود.« پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی شرکت عمران شهرهای جدید»در  باید اطالعات

 یساز یسامانه جاررا از « یساختمان یمالک و واحدهاا یواگذار یهااطالعات برنامه»باید  این زیرسیستم

باتوجه به اینكه در حال حاضر سامانه جامع جاری سازی راهبردها وجود ندارد تا قبل  ، دریافت کند.راهبردها

 تبادل این ایجاد. گردد ثبت زیرسیستم این در مستقیم صورت به تواندمی شده ذکر اطالعاتاز ایجاد آن، 

ریزی راهبردی، های برنامهراهبردها )زیرسامانه یساز یپروژه ایجاد سامانه جامع جار»ر د باید اطالعات

 انجام شود.« ریزی عملیاتی ساالنه(مدت، برنامهریزی میانبرنامه
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 يشركت عمران شهرها Web GISاز سامانه  يخدمات شهر یرسيستمپروژه بهبود ز -11-1-2-4

 یدجد

 امانهاز س يخدمات شهر یرسيستمپروژه بهبود ز

 Web GIS یدجد يشركت عمران شهرها 

 معرفي پروژه

 Web GISهای سامانه )به عنوان یكی از زیرسیستم یخدمات شهر یرسیستمبهبود ز ،پروژههدف از این 

فرایندها و اطالعات مربوط به  یخدمات شهر یرسیستمز شرکت عمران شهرهای جدید( است، طوری که

 هبودهایی که در این زیرسیستم باید صورت گیرد، عبارتند از:همه شهرهای جدید را دربر گیرد. ب

  اطالعات مربوط به تمامی شهرهای جدید در این زیرسیستم تكمیل شود و همه شهرهای جدید برای

 انجام فرایندهای خود از این زیرسیستم استفاده کنند.

  کامل در این به طور « یدجد یکسب صادر شده توسط شرکت عمران شهرها یمجوزها»اطالعات

 زیر سیستم تولید شود.

  یانهگرا یو انجام امور تصد یشهر یریتمد یاقدامات صورت گرفته در راستا»اطالعات مدیریت 

 های زیرسیستم افزوده شود.به قابلیت« یشهر یریتمد

  یهابه دستگاه یشهر یریتامور مد یواگذار یاقدامات صورت گرفته در راستا»اطالعات مدیریت 

 های زیرسیستم افزوده شود.به قابلیت« مرتبط

  ه ب« خدمت رسان یدولت یهااستقرار دستگاه یاقدامات صورت گرفته در راستا»اطالعات مدیریت

 های زیرسیستم افزوده شود.قابلیت

  ه ب یتجذب جمع یاقدامات صورت گرفته در راستا یرو سا یابیبازار یغات،تبل»اطالعات مدیریت

 های زیرسیستم افزوده شود.تبه قابلی« یدجد یشهرها

 .فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه باید بهبود داده شود 

 شرکت عمران شهرهای جدید متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 7 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 زامات اجرایيال

همانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه مدیریت خدمات شهری مشخص شده است، این زیرسیستم 

باید با سامانه مدیریت پروژه شرکت عمران شهرهای جدید تبادل اطالعات داشته باشد. باتوجه به اینكه 

عات مشخص شده در شناسنامه وضعیت سامانه مدیریت پروژه باید بهبود داده شود تا قبل از بهبود آن، اطال

پروژه »تواند به صورت مستقیم در این زیرسیستم ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات باید در مطلوب می

 انجام شود.(« IPMP)سامانه  یدجد یپروژه شرکت عمران شهرها یریتسامانه مد یسیبازنو
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 امانهاز س يخدمات شهر یرسيستمپروژه بهبود ز

 Web GIS یدجد يشركت عمران شهرها 

 یبابت خدمات شهر یو حقوق یقیحق اشخاصز ا هاییافتی)در هایافتدراطالعات »باید این زیرسیستم 

اید باتوجه به اینكه سامانه حسابداری مالی ب ی، دریافت کند.مال یحسابدار یریتمد یستمسرا از « ارائه شده(

 ثبت تمزیرسیس این در مستقیم صورت به تواندمی شده ذکر اطالعاتبهبود داده شود تا قبل از بهبود آن، 

پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی شرکت عمران شهرهای »در  باید طالعاتا تبادل این ایجاد. گردد

 انجام شود.« جدید

 

 یدجد يشهرها يو فرهنگ يامور اجتماع یریتسامانه مد یجاداپروژه  -11-1-2-5

 یدجد يشهرها يو فرهنگ يامور اجتماع یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 یرهنگو ف یامور اجتماع یریتمد»سامانه سعه، پیاده سازی و استقرار تحلیل و طراحی، تو هدف از این پروژه

 است.« یدجد یشهرها

 یو فرهنگ یامور اجتماع یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یدجد یشهرها

 جدیدشرکت عمران شهرهای  متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 7 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 امور یریتمد ینهدر زم یدجد یساالنه شرکت عمران شهرها یهابرنامهاطالعات » یدبا یرسیستمز ینا

در حال  ینكهکند. باتوجه به ا یافت، در«راهبردها یساز یجار جامع سامانه»را از  «یدجد یشهرها یاجتماع

به  تواندیآن، اطالعات ذکر شده م یجاد، وجود ندارد تا قبل از ا«راهبردها یساز یجار جامع سامانه»حاضر 

 یپروژه ایجاد سامانه جامع جار»در  یدتبادل اطالعات با ینا یجادثبت گردد. ا سامانه یندر ا یمصورت مستق

 «ریزی عملیاتی ساالنه(مدت، برنامهریزی میانریزی راهبردی، برنامههای برنامهراهبردها )زیرسامانه یساز

 انجام شود.

  

۹۴۵



 

 

ه: 
ح
صف

16 
م(
ده
یاز
ل 
ص
)ف

 

 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 (IPMPسامانه بازنویسي سامانه مدیریت پروژه شركت عمران شهرهاي جدید )پروژه  -11-1-2-6

 (IPMP)سامانه  یدجد يپروژه شركت عمران شهرها یریتسامانه مد یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

است  (IPMP)سامانه  یدجد یپروژه شرکت عمران شهرها یریتسامانه مد یسیبازنو ،پروژههدف از این 

ت پروژه مدیری»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه به طوری که این سامانه تمامی قابلیت

تبادل  و هایتقابلدر این پروژه صورت گیرد و را دربر گیرد. اقداماتی که باید «شرکت عمران شهرهای جدید

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یاطالعات

  دریافت راهبردها یساز یسامانه جامع جاررا از « هاها و پروژهطرح یهپا»اطالعات این سامانه باید ،

 کند.

 یف شده در شناسنامه سامانه های تعراین سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb 

GIS .دریافت کند 

 یو احداث واحدها ساخت»و « یدجد یشهرها یابیو مكان  یامكان سنج»های مربوط به همه پروژه 

 ساخت»و « یدجد یونقل شهرهاحمل هاییرساختو توسعه ز ساخت»و « یدجد یشهرها یساختمان

 یمطالعات طراح انجام»و « یدجد یدر شهرها یو خدمات شهر یربناییز یی،روبنا یساتو احداث تأس

 ، باید در این سامانه مدیریت و کنترل شود.«یدجد یشهرها

  باید به طور کامل در این « هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتدستور پرداخت»اطالعات

سامانه  د. اینسامانه تولید شود و سپس از این سامانه به سامانه مدیریت حسابداری مالی منتقل گرد

را از سامانه « طرف قرارداد( یهاهای صورت وضعیتها )پرداختپرداخت»همچنین باید اطالعات 

 مدیریت حسابداری مالی دریافت کند.

 کند. یافتقراردادها، در یریتاطالعات قراردادها را از سامانه مد یدسامانه با ینا 

  یشده برا یهته یشهر یو طراح یمعمار یهاطرح»اطالعات زیرسیستم شهرسازی و معماری باید 

 یریتسامانه مدرا از « شده یهته یاراض یكو تفك یآماده ساز یهاطرح»اطالعات و « یدشهر جد

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادا، دریافت کند. پروژه

 مشخص شده است،  همانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه مدیریت خدمات شهری

زیرسیستم خدمات شهری باید با سامانه مدیریت پروژه شرکت عمران شهرهای جدید تبادل اطالعات 

 شود. پروژه انجام یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجاداداشته باشد. 

 ژهپرو مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد سایر 

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 شرکت عمران شهرهای جدید متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 (IPMP)سامانه  یدجد يپروژه شركت عمران شهرها یریتسامانه مد یسيبازنوپروژه 

 هاي پيش نيازپروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 يمنابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( شركت عمران شهرها یریتسامانه مد یجادپروژه ا -11-1-2-7

 یدجد

 یدجد ياعتبارات ساليانه )بودجه( شركت عمران شهرهامنابع و  یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 یانهالمنابع و اعتبارات س یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« شرکت عمران شهرهای جدید)بودجه( 

)بودجه(  انهیمنابع و اعتبارات سال یریتمد»نه ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه ساماتمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« شرکت عمران شهرهای جدید

 شرکت عمران شهرهای جدید متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 هاي پيش نيازپروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اتاعتبار و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 یدجد يشركت عمران شهرها يمال حسابداري سامانه بازنویسيپروژه  -11-1-2-8

 یدجد يشركت عمران شهرها يمال يه حسابدارسامان یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

است به طوری که این  یدجد یشرکت عمران شهرها یمال یسامانه حسابدار یسیبازنو ،پروژههدف از این 

رکت مدیریت حسابداری مالی ش»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه سامانه تمامی قابلیت

و تبادل  هایتقابلرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « عمران شهرهای جدید

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یاطالعات

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از  اطالعات قراردادهااین سامانه باید ، 

  سامانهرا از « هاهای تأیید شده پروژهضعیتها و صورت ودستور پرداخت»اطالعات این سامانه باید 

 یریت پروژه، دریافت کند.مد

 ها در پرونده ینبه مالك یهاها )اطالعات پرداختپرداخت»اطالعات  یدباامالک و حقوقی  یرسیستمز

 یجادکند. ا یافتدر ،«یمال یحسابدار یریتمد»را از سامانه (« یتملك امالک و اراض یو قراردادها

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزاطالعات ن تبادل ینا

  الح و اص یدعوارض صدور، تمد هاییافتی)در هایافتدر»اطالعات زیرسیستم شهرسازی و معماری باید

 یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادای، دریافت کند. مال یحسابدار یریتمد یستمسرا از « پروانه

 پروژه انجام شود.

 یدر قراردادها یاناز مشتر هایافتی)در هایافتاطالعات در»ری و فروش باید زیرسیستم واگذا 

در  دیبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادای، دریافت کند. مال یحسابدار یریتسامانه مدرا از « (یواگذار

 پروژه انجام شود. ینا

  ابت ب یو حقوق یقیاز اشخاص حق هاییافتی)در هایافتدراطالعات »زیرسیستم خدمات شهری باید

تبادل  ینا یجادای، دریافت کند. مال یحسابدار یریتمد یستمسرا از « ارائه شده( یخدمات شهر

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزاطالعات ن

 مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد 

 .است شده ذکر ،«تابعه هایشرکت و هاسازمان

 شرکت عمران شهرهای جدید متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 یهاها و شرکتحسابداری مالی سازمان یهاسامانه یسیبازنو یاهای ایجاد پروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیرنامه گذار معاونت برنامه راز گزارش نقشه راه و ب 11)پروژه شماره « تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 یهاها و شرکتحسابداری مالی سازمان یهاسامانه یسیبازنو یاهای ایجاد پروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 11)پروژه شماره « تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 یدجد يشركت عمران شهرها يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا -11-1-2-9

 یدجد يشركت عمران شهرها يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 رکتش یقراردادها یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 ریتیمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت است.« یدجد یعمران شهرها

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یدجد یشرکت عمران شهرها یقراردادها

 ز سامانهرا ا« (یتملك امالک و اراض یقراردادها )قراردادها»اطالعات  امالک و حقوقی باید زیرسیستم

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادا ، دریافت کند.«قراردادها یریتمد»

زیر سیستم واگذاری و فروش باید قابلیت تعریف شناسنامه اولیه قراردادهای واگذاری را داشته باشد و 

به سامانه مدیریت قراردادها منتقل از این زیرسیستم  باید «یواگذار یقراردادها یهشناسنامه اول»اطالعات 

 تهاتر انجام هایقرارداد/ یاراض یواگذار یقراردادها )قراردادها»اطالعات  باید همچنین این زیرسیستم .شود

جام پروژه ان یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادا ، دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از « پروژه(

 شود.

 و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این دبهبو موارد سایر

 ،(منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت

 .است شده ذکر

 شرکت عمران شهرهای جدید متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 ن الزم براي اجرازما

 برآورد هزینه پروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» هشناسنام به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 یدجد يشركت عمران شهرها Web GISسامانه  يپروژه بهبود بخش حقوق -11-1-2-11

 یدجد يشركت عمران شهرها Web GISسامانه  يپروژه بهبود بخش حقوق

 معرفي پروژه

است، طوری که  یدجد یشرکت عمران شهرها Web GISسامانه  یبخش حقوق، بهبود هدف از این پروژه

مدیریت امور حقوقی شرکت عمران »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

که  یو تبادل اطالعات هایتقابلرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « رهای جدیدشه

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدبا

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از  اطالعات قراردادهااین سامانه باید ، 

  امالک و اراضی باید فرایندها و اطالعات مربوط به سایر امور این سامانه غیر از امور حقوقی مربوط به

 حقوقی را نیز دربر گیرد.

 و « یی( و ثبت دادخواست در مراجع قضایفریک یا ی)حقوق یتشكا یادادخواست و  یمتنظ»های قابلیت

ه ، باید اضاف«یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریبه احكام صادره و پ یدگیرس»

 شود.

 شرکت عمران شهرهای جدید متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یدجد یشرکت عمران شهرها یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيمرتبط با سامانههاي پروژه -11-1-2-11

 مدیریت حسابداري مالي(

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیمرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر ت و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدما ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثرتعریف و در برنامه سالیانه )حد

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 هااولویت بندی پروژه -11-1-3

، انجام شود. یدجد یشرکت عمران شهرهاها در ای از پروژهالزم است مجموعه به منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب،

زایی ها اهمیت به سبندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتشناسنامه این پروژه

 یتقدم و تأخر فنرار گرفته شده است که عبارتند از: مورد توجه ق یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولودارد. 

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه

های ارائه شده است. در این جدول فقط پروژه ،یدجد یشرکت عمران شهرهای هادر جدول زیر ترتیب اولویت پروژه

ها مطرح ها و شرکتکه در همه سازمان ییهاپروژهآورده شده است. ترتیب اولویت ، یدجد یهرهاشرکت عمران شاختصاصی 

به  Web GISاتصال  ها،یتموجود ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،حسابدار یریتپروژه، مد یریتهستند )مانند مد

 .ارائه شده استدیریت منابع، نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مها و ...( در سامانه

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

 یدجد یشرکت عمران شهرها Web GISاز سامانه  یامالک و حقوق یرسیستمپروژه بهبود ز - 2

1 
 یشرکت عمران شهرها Web GISاز سامانه  یو شهرساز یمعمار یرسیستمپروژه بهبود ز -

 یدجد

 یدجد یشهرها یو فرهنگ یامور اجتماع یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 9

0 
 یدجد یشرکت عمران شهرها Web GISو فروش از سامانه  یواگذار یرسیستمپروژه بهبود ز -

 یدجد یشرکت عمران شهرها Web GISسامانه  یپروژه بهبود بخش حقوق -

 یدجد یشرکت عمران شهرها Web GISاز سامانه  یخدمات شهر یرسیستمپروژه بهبود ز - 1
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 برنامه گذار -11-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2تدوین برنامه گذار در

، ارائه شده یدجد یشرکت عمران شهرهادو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

به نقشه راه و برنامه گذار معاونت  یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یهاشناسنامه پروژه مشاهده یاست. الزم به ذکر است که برا

 های دو سال اولپروژه .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیبرنامه ر

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتجودمو یپروژه استانداردساز 2

  ماه هشتم ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

 نقل وو  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه

 WEB GISهای سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده
 های تابعهوجود ستاد و دستگاهم

  دهمماه  ماه 1

شده در سال اول به سامانه  یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7
Web GIS 

  پانزدهمماه  ماه 0

8 
سرویس محور به  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 
های تحلیل داده و همچنین امكانات منظور ارائه سرویس

 WEB GISپیشرفته 
  دهمپانزماه  ماه 21

3 
برداشت برای هر موجودیت مكانی »پروژه تدوین دستورالعمل 

 0«های موجودسازی نقشهو آماده
  پانزدهمماه  ماه 1

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است. 9
 3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتم از موجودهر کدا یمتول 0
 واهد شد.انجام خ اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

22 
ی پایه مورد نیاز که هاهای پایه و دادهپروژه دریافت نقشه

باشد و ذخیره آن وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی
 Web GISدر 

- 
شروع از ماه 

 بیستم
 

21 
پروژه شرکت عمران  یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو
 (IPMP)سامانه  یدجد یشهرها

  ماه پانزدهم ماه 1

29 
ودجه( )ب منابع و اعتبارات سالیانه یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 یدجد یشرکت عمران شهرها
  ماه پانزدهم ماه 1

20 
شرکت عمران  یمال یسامانه حسابدار یسیپروژه بازنو
 یدجد یشهرها

  ماه پانزدهم ماه 1

21 
شرکت عمران  یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 یدجد یشهرها

  ماه پانزدهم ماه 1

21 
 Webز سامانه ا یامالک و حقوق یرسیستمپروژه بهبود ز

GIS یدجد یشرکت عمران شهرها 
  ماه اول ماه 8

27 
 Webاز سامانه  یو شهرساز یمعمار یرسیستمپروژه بهبود ز

GIS یدجد یشرکت عمران شهرها 
  ماه هشتم ماه 8

28 
 Webو فروش از سامانه  یواگذار یرسیستمپروژه بهبود ز

GIS یدجد یشرکت عمران شهرها 
  ماه بیست و دوم ماه 7

23 
 یو فرهنگ یامور اجتماع یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 یدجد یشهرها

  ماه بیست و یكم ماه 7

1. 
شرکت عمران  Web GISسامانه  یپروژه بهبود بخش حقوق

 یدجد یشهرها
  ماه بیست و دوم ماه 1

 

۹۵۳



 ID Mode عنوان پروژه مدت ��وع پایان

۱ شركت عمران شهرهاي جديد ٩۶/٠١/٠١

۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ Web GIS پروژه بهبود زيرسيستم امالك و حقوقي از سامانه

شركت عمران شهرهاي جديد
emons ٨ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠٨/٢۵

۴ Web پروژه بهبود زيرسيستم معماري و شهرسازي از سامانه
شركت عمران شهرهاي جديد GIS

emons ٨ ٩۶/٠٨/٠١ ٩٧/٠٣/٣٠

۵ Web پروژه بهبود زيرسيستم واگذاري و فروش از سامانه
شركت عمران شهرهاي جديد GIS

emons ٧ ٩٧/١٠/٠١ ٩٨/٠۴/٢٩

۶ Web GIS پروژه بهبود زيرسيستم خدمات شهري از سامانه
شركت عمران شهرهاي جديد

emons ٧ ٩٨/٠۵/٠١ ٩٨/١١/٢٩

۷ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور اجتماعي و فرهنگي شهرهاي
جديد

emons ٧ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠٣/٣٠

۸ پروژه بهبود بخش حقوقي سامانه Web GIS شركت عمران
شهرهاي جديد

emons ۶ ٩٧/١٠/٠١ ٩٨/٠٣/٣٠

۹ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۱۰ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵

۱۱ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۱۲ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۱۳ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۱۴ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و

«مركز تبادل اطالعات خوشه حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر
دستگاه اجرايي

emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۱۵ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم
آماري

emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۱۶ پروژه بازنويسي سامانه مديريت پروژه شركت عمران شهرهاي جديد
(IPMP (سامانه

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۷ پروژه ايجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) شركت
عمران شهرهاي جديد

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۸ پروژه بازنويسي سامانه حسابداري مالي شركت عمران شهرهاي جديد emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۱۹ پروژه ايجاد سامانه مديريت قراردادهاي شركت عمران شهرهاي جديد emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۰ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس
محور و ارائه مبدل داده  سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و

دستگاه هاي تابعه

emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۲۱ Web پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه
GIS

emons ۴ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠۶/٢٨

۲۲ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه
WEB GIS سرويس هاي تحليل داده و  همچنين امكانات پيشرفته

emons ١٢ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٨/٠٢/٢٧

۲۳ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و
آماده سازي نقشه هاي موجود»

emons ۵ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٧/٢٧

۲۴ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و
شهرسازي مي باشد

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۲۵ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و
Web GIS شهرسازي متولي توليد آن نمي باشد و ذخيره آن در

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
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11-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -11-2

منظور ابتدا  ینشده است. بد ارائه ،یدجد یشرکت عمران شهرها یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

سپس شناسنامه هر کدام و  یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلنمودار ارتباط سامانه

 گردد.می هارائ ،یدجد یشرکت عمران شهرها یاطالعات یهااز سامانه

 1مطلوب یتهای اطالعاتی در وضعارتباط سامانه  -11-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیمرا نشان  یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده جدول  عالئم استفاده شده است.

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-22جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این اطالعاتی و زیر سیستم دهنده سامانهن نماد نشانای
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 

 

 گروه داده
 

ده باشد. گروه داده تبادل شهای اطالعاتی میسامانهاین نماد بیانگر تبادل اطالعاتی بین 
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. اتی نشان نمیهای اطالعباشد و تبادل اطالعات را بین سامانهدرخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشاین لینك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سامانه
 شود.متصل می

اطالعات مكانی 0
 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

فرایندی که نیازمند اطالعات مكانی باشد  ست که هر سامانهاست و بیانگر این موضوع ا
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.امانه مبدا ارائه میرا به س سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .های تابعه(، این بخش در همه فصول تكرار گردیده استها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هابه منظور سهولت استفاده این مستند توسط همه دستگاه 2
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و در ادامه این بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانه

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود شود و سپس مدیریت اطالعات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان میه میاطالعاتی توضیح داد

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »رای تبادل اطالعات بین دستگاهی از گیرد. بانجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS باشد. عالوه بر موارد ذکر شده، سایر از طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 باشد.ولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر میاص

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

ن موجودیت را ذخیره ( صرفا یك کلید از آGISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GISاز طریق فراخوانی سرویس نقشه  آن صرفاً فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی باشد، اطالعات مكانی

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -11-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -11-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدیریت ارتباطات بین سامانهد

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:ها، متشكل از بخشمدیریت و هماهنگی سرویس است. به منظور تحقق این معماری، میان افزار

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامهای اطالعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانههای غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -11-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با مرجعبه منظور مدیریت اطالعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -11-2-1-1-3

ز های تابعه اکتها و شرهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataهای کلیدی )تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص می «راه»شوند. به عنوان مثال ری میهای متفاوت نگهدامختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند دهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع ). موجودیتشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

های مرجع دیتموجوزیر سامانه مدیریت ها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میپذیرد. مقادیر این موجودیتصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -11-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا )خوشه حمل 29اند، متولی خوشه ف شدهخوشه خدمت تعری 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

العات وجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مرکز تبادل اطگیرد. باتالكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده قرار می

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یونیكتبادل اطالعات به شیوه خدمات الكتر .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .دارد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  ونقل و شهرسازیحمل زیرمجموعه خوشه یای اجرایهدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. که در باال، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.افزار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمسازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -11-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 یرد.پذزیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم : این زیر سامانه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانهداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف در اختیار آن سامانه قرار می کند وهای اطالعاتی را ایجاد میسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

سامانه اطالعات موردنیاز برای محاسبه اقالم گیرد. این زیر های عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قرار میداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهسازی مورد استفاده قرار میها و مدلتحلیل داده است که برای

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -11-2-1-2

ود در وزارت راه و شهرسازی ماهیت مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، های موجباتوجه به اینكه بخش بزرگی از داده

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

11-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذاراشتراک ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهای. همه فراباشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

11-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهو ارائه سرویس یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

عات مكانی مربوط به موجودیت را از طریق سامانه های یك موجودیت، اطالاست که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام ت، ضرورت دارد ثبت اطالعات مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید دادهشایان ذکر اس

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISها، ارائه سرویس نقشه توسط سامانه سامانه باشد، بنابراین در معماریهای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده های فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.ال اجرا میکه در حال حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در ح GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 ای مكانیهمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2-22شكل 

 

 هایی از سناریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:مثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.یت پروژه انتخاب مینویس قرارداد را در سامانه مدیرفرم مربوط به ثبت پیش

در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISمورد نظر که توسط نقشه  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 ت درج است.کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در حال

 زند.کاربر نقطه ابتدایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را می .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 
 های مكانیویرایش داده مكانیزم ثبت و -2مثال 

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده ه است به کاربر ثبتقرار گرفت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

ه تأیید کند و دکمر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص میکاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد را به صورت کیلومت .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می

۹۶۲



 

 

ه: 
ح
صف

33 
م(
ده
یاز
ل 
ص
)ف

 

 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 
 انیهای مكمكانیزم ثبت و ویرایش داده -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینخواهد قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

اخوانی و در پارامتر ورودی الیه مربوط به فر WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.تتاح هستند کلیك میکاربر بر روی قطعات طرح که قابل اف .1

 شود.نمایش داده می توسط سامانه مدیریت پروژهفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 
 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. در صد را با .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.سامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختانهای ساختمالیه مربوط به پروژه 

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوقرار گرفته است به کاربر نمایش داده می« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد، کاربر نقشه پروژهدیر سیستم میم .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانیه مربوط به پروژهال 
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

نمایش داده قرار گرفته است به کاربر « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:از نظر منطقی دارای سه بخش اصلی می Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

)وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی  -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی ها، این اطالعات یا  در هر دستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localشوند یا یك بار فراخوانی شده و در می

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISات کل راه گردد. ادارهای تابعه وزارت راه و شهرسازی نصب میها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

های فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارند ولی ها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

باشد و امكان استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به آن دستگاه نمی متولی تولید

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 

۹۶۵



 

 

ه: 
ح
صف

36 
م(
ده
یاز
ل 
ص
)ف

 

 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o د محور دستگاههای فرآینبه صورت سرویس از طریق سامانه 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتمدیریت امكانات ویرایشی و دریافت دسته -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

ریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیار مدی -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

11-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و ر هر دستگاه)ستاد و سازماند Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  های تابعه(شرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از ریافت الیهدLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS  و استفاده مجدد از آن بدون فراخوانی دوباره ازCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده خصوص به توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISند، این اطالعات در اختیار که قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باش
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -11-2-2

 یشرکت عمران شهرهاهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

 و سامانه یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعالخواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه،  ، ارائهیدجد

  باشد.ها، مینمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 سامانه مدیریت امالك و اراضي -11-2-2-1

 يامالك و اراض یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به مدیریت امالک و اراضی شهرهای جدید بكار گرفته یندها، فعالیتاین سامانه به منظور مدیریت فرا

رهین تشود عبارتند از: انتقال سند مالكیت قطعه؛ ها و اطالعاتی که توسط این سامانه مدیریت میشود. فرایندها، فعالیتمی

 (؛ تفكیك امالک و اراضی خریداریدر رهن بانك -هکه سند آن هنوز صادر نشد - یاواگذار شده یقطعه گذاشتن سند) سند

یا تملك شده؛ ثبت اطالعات صورت مجلس تفكیكی؛ تجمیع امالک و اراضی؛ ثبت اطالعات صورت مجلس تجمیعی؛ 

اصالح حدود قطعات؛ شناسایی و تملك اراضی؛ تعیین قطعات مورد تملك؛ تعیین نحوه تملك قطعات؛ اخذ سند مالكیت 

نترل کی به نام شرکت؛ حفظ و حراست از اراضی دولتی و تملك شده در محدوده و حریم شهرهای جدید؛ اراضی ملی و دولت

ثبت گزارشات شناسایی اراضی مستعد تعرض؛ مدیریت گشت و نظارت و بازدیدهای میدانی؛ و ؛ یمحدوده استحفاظ

 ی.از اراض یدانیم یدهایبازد

پوشش داده شده توسط این سامانه، هر وقت به ثبت و ویرایش اطالعات الزم به ذکر است که در هر مرحله از فرایندهای 

، جهت ثبت و ویرایش "شهرهای جدید GIS Local Web"اطالعات مكانی، از سامانه  2مكانی نیاز باشد، سرویس نقشه

 شود.اطالعات مكانی امالک و اراضی، فراخوانی می

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 لیتعنوان فعا کد فعالیت

P9.1.5 مدیریت امالک و اراضی محدوده و حریم شهرهای جدید 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 کد عنوان داده کد گروه داده
P9.1.5D1 - اراضی قابل تملك اطالعات 

P9.1.5D2 - پرونده تملك اطالعات 
P9.1.5D3 - امالک و اراضی تملك یا خریداری شده اطالعات 

P9.1.5D4 - تهاتر پرونده تملك عاتاطال 

P9.1.5D5 -  اسناد ثبتی و مالكیت قطعات و واحدهااطالعات 
P9.1.5D6 - پالک ثبتی قطعات و واحدها اطالعات 

P9.1.5D7 - نوعیت اراضی موجود در محدوده و حریم شهرهای جدید اطالعات 
P9.1.5D8 - درخواست انتقال سند به متقاضی اطالعات 

P9.1.5D9 - هادرخواست اخذ و تملك زمین تاطالعا 
P9.1.5D10 - یكیصورتمجلس تفك اطالعات 

P9.1.5D11 - اطالعات مالكیت اراضی 

P9.1.5D12 - اطالعات تأییدیه ترهین سند 

P9.1.5D13 - هااطالعات دستور پرداخت 

 
 

                                                 
2 Map Service 
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 يامالك و اراض یریتسامانه مد

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 وه دادهكننده گر یجادسامانه اسازمان/  عنوان گروه داده
 یامالک و اراض یتو سند مالك یاطالعات سند ثبت -
 یو مالكان امالک و اراض یتمالك یتاطالعات وضع -
 یامالک و اراض یثبت یتاطالعات وضع -
 وضعیت ثبتی اراضی اطالعات -
 صورت مجلس تفكیكی اطالعات -
 صورت مجلس تجمیعی اطالعات -
 صورت جلسه اصالح حدود قطعه اطالعات -
پالک ثبتی و سند مالكیت قطعات تملك و خریداری  اطالعات -

 شده توسط شرکت

 ثبت اسناد و امالک سازمان

 ها، مراتع و آبخیزداری کشورجنگلسازمان  وضعیت و نوعیت اراضی اطالعات -

)امالک و  یامالک و اراضـــ یتو مالك یاطالعات اســـناد ثبت -
 (و مسكن ینزم یاز سازمان مل یانتقال یاراض
 ی)امالک و اراضــ یامالک و اراضــ یو فن یفیاطالعات توصــ -
 و مسكن( ینزم یاز سازمان مل یانتقال
 ...( ی،مستثن یر،دا یر،)موات، با یاراض نوعیتاطالعات  -

 سازمان ملی زمین و مسكن: سامانه جامع اراضی و مستغالت

الیحه قانونی  3مجوز تصــرف اراضــی )طبق ماده  اطالعات -
 د و تملك اراضی(نحوه خری

 یدادگستر

 قطعات اطالعات -
 واحدها اطالعات -
 ینقطعه زم یساختمان یانكاراطالعات پا -
 گواهی عدم خالف اطالعات -
 تفصیلی مصوب شهر جدید طرح اطالعات -
 یكی قطعاتطرح تفك اطالعات اطالعات -
 تأییدیه تسویه حساب و عدم بدهی اطالعات -

 و معماریسامانه مدیریت شهرسازی 

 ی/ ملك دعویناطالعات زم -
 یه/ ملك له و علیناطالعات زم -

 سامانه مدیریت امور حقوقی

 قرارداد واگذاری اطالعات -
 های قرارداد واگذاری و تسویه حسابتأییدیه پراخت اطالعات -

 سامانه مدیریت واگذاری و فروش

 جاری سازی راهبردهاجامع سامانه  و اعتبارات تملك اراضی هابرنامه اطالعات -

عات - خت اطال ختپردا عات پردا مالكین در ها )اطال به  های 
 ها و قراردادهای تملك امالک و اراضی(پرونده

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها )قراردادهای تملك امالک و اراضی( اطالعات -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
 

۹۶۹



 

 

ه: 
ح
صف

40 
م(
ده
یاز
ل 
ص
)ف

 

 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 يامالك و اراض یریتسامانه مد

 یضارا و کالما تیكلام و یتبث دانسا تاعالطا -
)نكسم و نیمز یلم نامزاس زا یلاقتنا یضارا و کالما(

 و کالما( یضارا و کالما ینف و یفیصوت تاعالطا -
)نكسم و نیمز یلم نامزاس زا یلاقتنا یضارا

)... ،ینثتسم ،ریاد ،ریاب ،تاوم( یضارا تیهام تاعالطا -
تاعطق تاعالطا -
اهدحاو تاعالطا -

نیمز هعطق ینامتخاس راكنایاپ تاعالطا -
فالخ مدع یهاوگ تاعالطا -

دیدج رهش بوصم یلیصفت  حرط تاعالطا -
تاعطق یكیكفت حرط تاعالطا تاعالطا -

یهدب مدع و باسح هیوست هیدییأت تاعالطا -
یوعد كلم /نیمز تاعالطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعالطا -

یراذگاو دادرارق تاعالطا -
 هیوست و یراذگاو دادرارق یاه تخارپ هیدییأت تاعالطا -

باسح
یضارا كلمت تارابتعا و اه همانرب تاعالطا -

كلمت لباق یضارا تاعالطا -
كلمت هدنورپ تاعالطا -

هدش یرادیرخ ای كلمت یضارا و کالما تاعالطا -
كلمت هدنورپ رتاهت تاعالطا -

اهدحاو و تاعطق تیكلام و یتبث دانسا تاعالطا -
اهدحاو و تاعطق یتبث کالپ تاعالطا -

 و هدودحم رد دوجوم یضارا تیعون تاعالطا -
دیدج یاهرهش میرح

اه تخادرپ روتسد تاعالطا -

شورف و يراذگاو تیریدم هناماس

یكیكفت سلجمتروص تاعالطا -
یضارا تیكلام تاعالطا -

تاعطق تاعالطا -
اهدحاو تاعالطا -

نیمز هعطق ینامتخاس راكنایاپ تاعالطا -
فالخ مدع یهاوگ تاعالطا -

دیدج رهش بوصم یلیصفت  حرط تاعالطا -
تاعطق یكیكفت حرط تاعالطا تاعالطا -

یهدب مدع و باسح هیوست هیدییأت تاعالطا -

 تیكلام و یتبث دانسا تاعالطا -
اهدحاو و تاعطق

كلمت هدنورپ رتاهت تاعالطا -

یراذگاو دادرارق تاعالطا -
 دادرارق یاه تخارپ هیدییأت تاعالطا -

باسح هیوست و یراذگاو

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 و اه همانرب تاعالطا -
یضارا كلمت تارابتعا

 و اه همانرب تاعالطا -
یضارا كلمت تارابتعا

یرتسگداد

 زوجم تاعالطا -
 یضارا فرصت

 و عتارم ،اه لگنج نامزاس
روشک یرادزیخبآ

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _دیدج ياهرهش نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _نکسم و نيمز يلم نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

تالغتسم و يضارا عماج هناماس

 و کالما( یضارا و کالما تیكلام و یتبث دانسا تاعالطا -
)نكسم و نیمز یلم نامزاس زا یلاقتنا یضارا

 و کالما( یضارا و کالما ینف و یفیصوت تاعالطا -
)نكسم و نیمز یلم نامزاس زا یلاقتنا یضارا

)... ،ینثتسم ،ریاد ،ریاب ،تاوم( یضارا تیهام تاعالطا -

 و تیعضو تاعالطا -
یضارا تیعون

 و دانسا تبث هرادا
کالما

یضارا نابحاص و تیكلام تیعضو تاعالطا -
یضارا یتبث تیعضو تاعالطا -
یكیكفت سلجم تروص تاعالطا -
یعیمجت سلجم تروص تاعالطا -

هعطق دودح حالصا هسلج تروص تاعالطا -
 و كلمت تاعطق تیكلام دنس و یتبث کالپ تاعالطا -

تکرش طسوت هدش یرادیرخ

تاعطق یكیكفت حرط تاعالطا -
دنس لاقتنا تساوخرد تاعالطا -

 تساوخرد تاعالطا -
اه  نیمز كلمت و ذخا

كناب

 تاعالطا -
 نیهرت هیدییأت

دنس

 دانسا تبث هناخرتفد
یمسر

 تساوخرد تاعالطا -
یضاقتم هب دنس لاقتنا

 کالما( یضارا و کالما تیكلام و یتبث دانسا تاعالطا -
)نكسم و نیمز یلم نامزاس زا یلاقتنا یضارا و

 و کالما( یضارا و کالما ینف و یفیصوت تاعالطا -
)نكسم و نیمز یلم نامزاس زا یلاقتنا یضارا

)... ،ینثتسم ،ریاد ،ریاب ،تاوم( یضارا تیهام تاعالطا -

 نارمع تكرش Web GIS هناماس
دیدج ياهرهش

 و کالما یناكم تاعالطا -
دیدج یاهرهش یضارا

يقوقح روما تیریدم هناماس یوعد كلم /نیمز تاعالطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعالطا -

كلمت هدنورپ تاعالطا -

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

يرامعم و يزاسرهش تیریدم هناماس

 روتسد تاعالطا -
 روتسد( اه تخادرپ
)نیكلام قوقح تخادرپ

 تاعالطا( اه تخادرپ تاعالطا -
 و اه هدنورپ رد نیكلام هب یاه تخادرپ
 )یضارا و کالما كلمت یاهدادرارق

اهدادرارق تیریدم هناماس

 كلمت هدنورپ تاعالطا -
كلمت هدنورپ رتاهت تاعالطا -

 اهدادرارق تاعالطا -
 كلمت یاهدادرارق(
)یضارا و کالما

يضارا و كالما تیریدم هناماس
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 سامانه مدیریت معماري و شهرسازي -11-2-2-2

 يو شهرساز يمعمار مدیریت سامانه

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به امور معماری و شهرسازی در شهرهای جدید مورد این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

العات شوند، عبارتند از: مدیریت اطاطالعاتی که توسط این سامانه مدیریت می ها وگیرد. فرایندها، فعالیتاستفاده قرار می

های آماده سازی اراضی و تفكیك قطعات تهیه شده برای های تفصیلی مصوب شهرهای جدید؛ مدیریت اطالعات طرحطرح

تمدید یا اصالح پروانه ید؛ صدور، شهر جد یشده برا یهته یشهر یو طراح یمعمارهای شهر جدید؛ مدیریت اطالعات طرح

 كیصدور مجوز تفكید(؛ جد یدر شهرها یشهردارساختمانی، پایان کار ساختمانی و گواهی عدم خالف )تا قبل از استقرار 

اصالح و  ی،بررس؛  (ی)تا قبل از استقرار شهردار یمالكان اراض یو ساخت و ساز( برا یو افراز و عمران )اعم از آماده ساز

تجمیع اطالعات پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی )پس از استقرار شهرداری در شهر  یمانكاران؛پ یهانقشه یبتصو

 .انجام شده یسازهاوو ساخت یها ساختمانبا پروانه یلیتفص یهانظارت بر انطباق طرحجدید(؛ و 

هر وقت به ثبت و ویرایش اطالعات الزم به ذکر است که در هر مرحله از فرایندهای پوشش داده شده توسط این سامانه، 

، جهت ثبت و ویرایش "شهرهای جدید Local Web GIS"مكانی نیاز باشد، سرویس نقشه اطالعات مكانی، از سامانه 

 شود.اطالعات مكانی، فراخوانی می

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P10.2.1 یدمدیریت معماری و شهرسازی شهرهای جد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 کد عنوان داده کد گروه داده

P10.2.1D1 - تفصیلی مصوب شهر جدید طرح اطالعات 

P10.2.1D2 - یلیجامع و تفص یهاطرحمصوب  ییراتتغ اطالعات 

P10.2.1D3 - یكی قطعاتطرح تفك اطالعات 

P10.2.1D4 - ها(قطعات )قطعه زمین اطالعات 

P10.2.1D5 - ساخت و ساز قطعه زمین اطالعات 

P10.2.1D6 - های ساختمانیپروانه اطالعات 

P10.2.1D7 - ینقطعه زم یساختمان یانكاراطالعات پا 

P10.2.1D8 - گواهی عدم خالف اطالعات 

P10.2.1D9 - واحدهای ساختمانی اطالعات 

P10.2.1D10 - وضعیت آماده سازی اراضی اطالعات 

P10.2.1D11 - کاربری العاتاط 

P10.2.1D12 - سابقه و وضعیت واگذاری قطعات و واحدها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 یكیصورتمجلس تفك اطالعات -
 اطالعات مالكیت اراضی -

 سامانه مدیریت امالک و اراضی
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 يو شهرساز يمعمار مدیریت سامانه
 ر جدیدتفصیلی مصوب شه اطالعات -

 یلیجامع و تفص یهاطرح ییرات مصوبتغ اطالعات -
 یبو تصو یهته یریتسامانه مد معاونت شهرسازی و معماری:

 آنها یبعد ییراتو تغ یلیتفص یهاطرح

ـــدور، تمد هایها )دریافتییافتدر اطالعات - و  یدعوارض ص
 (اصالح پروانه

 مدیریت حسابداری مالی یستمس

 یشده برا یهته یشهر یو طراح یمعمار یهااطالعات طرح -
 یدشهر جد
 شده یهته یاراض یكو تفك یآماده ساز یهااطالعات طرح -

 هاسامانه مدیریت پروژه

 قرارداد واگذاری اطالعات -

 قطعات، امالک، اراضی و واحدهای واگذار شده اطالعات -
 قطعات انتقال یافته اطالعات -

 و فروش یواگذار یستم مدیریتس

 یساختمان یهااطالعات پروانه -
 ینقطعه زم یساختمان یانكاراطالعات پا -
 عدم خالف یاطالعات گواه -
 اطالعات ساخت و ساز -
 یساختمان یاطالعات واحدها -

 2هاشهرداری

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 
يزاسرهش و يرامعم تیریدم هناماس

دیدج رهش بوصم یلیصفت  حرط تاعالطا -
یلیصفت و عماج یاه حرط بوصم تارییغت تاعالطا -

تاعطق یكیكفت حرط تاعالطا -
)اه نیمز هعطق( تاعطق تاعالطا -
نیمز هعطق زاس و تخاس تاعالطا -

ینامتخاس یاه هناورپ تاعالطا -
نیمز هعطق ینامتخاس راكنایاپ تاعالطا -

فالخ مدع یهاوگ تاعالطا -
ینامتخاس یاهدحاو تاعالطا -

یضارا یزاس هدامآ تیعضو تاعالطا -
یربراک تاعالطا -

اهدحاو و تاعطق یراذگاو تیعضو و هقباس تاعالطا -

یكیكفت سلجمتروص تاعالطا -
یضارا تیكلام تاعالطا -

دیدج رهش بوصم یلیصفت تاعالطا -
یلیصفت و عماج یاه حرط بوصم تارییغت تاعالطا -

ینامتخاس تافلخت عوقو شرازگ تاعالطا -
)هناورپ حالصا و دیدمت ،رودص ضراوع یاه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -
دیدج رهش یارب هدش هیهت یرهش یحارط و یرامعم یاه  حرط تاعالطا -

هدش هیهت یضارا كیكفت و یزاس هدامآ  یاه حرط تاعالطا -
یراذگاو دادرارق تاعالطا -

هدش راذگاو یاهدحاو و یضارا ،کالما ،تاعطق تاعالطا -
هتفای لاقتنا تاعطق تاعالطا -

شورف و يراذگاو تیریدم هناماس يضارا و كالما تیریدم هناماس

یكیكفت سلجمتروص تاعالطا -
یضارا تیكلام تاعالطا -

تاعطق تاعالطا -
اهدحاو تاعالطا -

نیمز هعطق ینامتخاس راكنایاپ تاعالطا -
فالخ مدع یهاوگ تاعالطا -

دیدج رهش بوصم یلیصفت  حرط تاعالطا -
تاعطق یكیكفت حرط تاعالطا تاعالطا -

یهدب مدع و باسح هیوست هیدییأت تاعالطا -

نیمز هعطق زاس و تخاس تاعالطا -
نیمز هعطق ینامتخاس راكنایاپ تاعالطا -

تاعطق تاعالطا -
ینامتخاس یاهدحاو تاعالطا -

یضارا یزاس هدامآ تیعضو تاعالطا -
یربراک تاعالطا -

اهدحاو و تاعطق یراذگاو تیعضو و هقباس تاعالطا -

یراذگاو دادرارق تاعالطا -
 ،کالما ،تاعطق تاعالطا -
هدش راذگاو یاهدحاو و یضارا
هتفای لاقتنا تاعطق تاعالطا -

)اه نیمز هعطق( تاعطق تاعالطا -
یربراک تاعالطا -

یرادناتسا
 هدش رداص مكح تاعالطا -
ینامتخاس تافلخت هرابرد

 هسلجتروص تاعالطا -
تافلخت هب یگدیسر نویسیمک

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _دیدج ياهرهش نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

ینامتخاس یاه هناورپ تاعالطا -یرادرهش
نیمز هعطق ینامتخاس راكنایاپ تاعالطا -

فالخ مدع یهاوگ تاعالطا -
زاس و تخاس تاعالطا -

ینامتخاس یاهدحاو تاعالطا -

 یرهش یحارط و یرامعم یاه  حرط تاعالطا -
دیدج رهش یارب هدش هیهت

 یضارا كیكفت و یزاس هدامآ  یاه حرط تاعالطا -
هدش هیهت

 نارمع تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس
دیدج ياهرهش

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 ياه حرط بیوصت و هيهت تیریدم هناماس
اهنآ يدعب تارييغت و يليصفت

 بوصم یلیصفت تاعالطا -
دیدج رهش

 بوصم تارییغت تاعالطا -
یلیصفت و عماج یاه حرط

 یلیصفت تاعالطا -
دیدج رهش بوصم
 تارییغت تاعالطا -
 عماج یاه حرط بوصم

یلیصفت و

يرهش تامدخ هئارا تیریدم هناماس

تاعطق تاعالطا -
اه یربراک تاعالطا -

 هدش رداص مكح تاعالطا -
ینامتخاس تافلخت هرابرد

يرادباسح تیریدم هناماس

 یاه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -
)هناورپ حالصا و دیدمت ،رودص ضراوع

 نارمع تكرش Web GIS هناماس
دیدج ياهرهش

 هب طوبرم یناكم تاعالطا -
دیدج یاهرهش

 
 

  

                                                 
 کند.ها را از شهرداری دریافت میپس از استقرار شهرداری در شهر جدید، سامانه مدیریت معماری و شهرسازی این گروه داده 2
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 سامانه مدیریت واگذاري و فروش -11-2-2-3

 و فروش ياگذارو یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به امور واگذاری و فروش امالک، اراضی و واحدها این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

که توسط  ها و اطالعاتیشود. فرایندها، فعالیت)مسكونی، تجاری، اداری و ...( به متقاضیان حقیقی و حقوقی، بكار گرفته می

شوند عبارتند از: تعیین قطعه یا قطعات جهت واگذاری )ملك، زمین، واحد مسكونی و تجاری و ...(؛ نه مدیریت میاین ساما

ار ؛ ثبت اطالعات خریدقطعه یواگذار جهت مزایده، فراخوان و یا ترک تشریفاتتعیین قیمت قطعه؛ زمانبندی برگزاری 

 یگذار هیسرما یگان،را ی،مشارکتفروش اقساطی، ه واگذاری )فروش، نحوقطعه؛ ثبت اطالعات اولیه قرارداد واگذاری؛ تعیین 

ثبت ؛ صدور اسناد واگذاری؛ (و ... تهاتر یك، واگذاری معوض،اجاره به شرط تمل ی، اجاره،خارج یگذار یهسرما ی،داخل

 المثنی. ی؛ انتقال مالكیت؛ فسخ قرارداد واگذاری؛ اصالح قرارداد و صدور قرارداداطالعات صورتجلسه واگذار

الزم به ذکر است که در هر مرحله از فرایندهای پوشش داده شده توسط این سامانه، هر وقت به ثبت و ویرایش اطالعات 

، جهت ثبت و ویرایش "شهرهای جدید Local Web GIS"مكانی نیاز باشد، سرویس نقشه اطالعات مكانی، از سامانه 

 شود.اطالعات مكانی، فراخوانی می

ي هافعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P10.1.3 یدجد یشهرها یساختمان یو واحدها یاراض یواگذار 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 کد عنوان داده کد گروه داده

P10.1.3D1 -  قطعه یا قطعات انتخاب شده برای واگذاریاطالعات 

P10.1.3D2 - دهای واگذاریشناسنامه اولیه قراردا اطالعات 

P10.1.3D3 - قطعات، امالک، اراضی و واحدهای واگذار شده اطالعات 

P10.1.3D4 - های قرارداد واگذاری و تسویه حسابتأییدیه پراخت اطالعات 

P10.1.3D5 - قطعات انتقال یافته اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 داده كننده گروه یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 ساخت و ساز قطعه زمین اطالعات -
 ینقطعه زم یساختمان یانكاراطالعات پا -
 قطعات اطالعات -
 واحدهای ساختمانی اطالعات -
 وضعیت آماده سازی اراضی اطالعات -
 کاربری اطالعات -
 سابقه و وضعیت واگذاری قطعات و واحدها اطالعات -

 سیستم مدیریت معماری و شهرسازی

 قطعات و واحدها یتو مالك یات اسناد ثبتاطالع -
 اطالعات تهاتر پرونده تملك -

 مدیریت امالک و اراضیسامانه 

 دادگستری قیمت گذاری کارشناس رسمی اطالعات قیمت قطعه -

 جاری سازی راهبردهاجامع سامانه  های واگذاری امالک و واحدهای ساختمانیاطالعات برنامه -
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 و فروش ياگذارو یریتسامانه مد

یافتیهیافتاطالعات در - ها از مشـــتریان در قراردادهای ا )در
 واگذاری(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 قراردادها )قراردادهای واگذاری اراضی( اطالعات -
 قراردادها )قرارداد تهاتر انجام پروژه( اطالعات -

 سامانه مدیریت قراردادها

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

شورف و يراذگاو تیریدم هناماس

نیمز هعطق زاس و تخاس تاعالطا -
نیمز هعطق ینامتخاس راكنایاپ تاعالطا -

تاعطق تاعالطا -
ینامتخاس یاهدحاو تاعالطا -

یضارا یزاس هدامآ تیعضو تاعالطا -
یربراک تاعالطا -

اهدحاو و تاعطق یراذگاو تیعضو و هقباس تاعالطا -
اهدحاو و تاعطق تیكلام و یتبث دانسا تاعالطا -

كلمت هدنورپ رتاهت تاعالطا -
 یاهدحاو و کالما یراذگاو یاه همانرب تاعالطا -

ینامتخاس
 یاهدادرارق رد نایرتشم زا اه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -

)یراذگاو
)یضارا یراذگاو یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

)هژورپ ماجنا رتاهت دادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

 باختنا تاعطق ای هعطق تاعالطا -
یراذگاو یارب هدش

یراذگاو دادرارق تاعالطا -
 و یضارا ،کالما ،تاعطق تاعالطا -

هدش راذگاو یاهدحاو
 دادرارق یاه تخارپ هیدییأت تاعالطا -

باسح هیوست و یراذگاو
هتفای لاقتنا تاعطق تاعالطا -

يزاسرهش و يرامعم تیریدم هناماس

يضارا و كالما تیریدم هناماس

اهدحاو و تاعطق تیكلام و یتبث دانسا تاعالطا -
كلمت هدنورپ رتاهت تاعالطا -

یراذگاو دادرارق تاعالطا -
 دادرارق یاه تخارپ هیدییأت تاعالطا -

باسح هیوست و یراذگاو

نیمز هعطق زاس و تخاس تاعالطا -
نیمز هعطق ینامتخاس راكنایاپ تاعالطا -

تاعطق تاعالطا -
ینامتخاس یاهدحاو تاعالطا -

یضارا یزاس هدامآ تیعضو تاعالطا -
یربراک تاعالطا -

اهدحاو و تاعطق یراذگاو تیعضو و هقباس تاعالطا -

یراذگاو دادرارق تاعالطا -
 ،کالما ،تاعطق تاعالطا -
هدش راذگاو یاهدحاو و یضارا
هتفای لاقتنا تاعطق تاعالطا -

 تمیق یمسر سانشراک
یرتسگداد یراذگ

 تاعالطا -
هعطق تمیق

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _دیدج ياهرهش نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 اه تفایرد تاعالطا -
 رد نایرتشم زا اه یتفایرد(
)یراذگاو یاهدادرارق

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 یاه همانرب تاعالطا -
 و کالما یراذگاو
ینامتخاس یاهدحاو

اهدادرارق تیریدم هناماس

 اهدادرارق تاعالطا -
)یضارا یراذگاو یاهدادرارق(
 دادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

)هژورپ ماجنا رتاهت

 همانسانش تاعالطا -
یراذگاو یاهدادرارق هیلوا

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 یاه همانرب تاعالطا -
 یاهدحاو و کالما یراذگاو

ینامتخاس

 نارمع تكرش Web GIS هناماس
دیدج ياهرهش

 یناكم تاعالطا -
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 امانه مدیریت ارائه خدمات شهريس -11-2-2-4

 يخدمات شهر یریت ارائهسامانه مد

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به ارائه خدمات شهری به شهروندان شهرهای این سامانه به منظور مدیریت کلیه فرایندها، فعالیت

ن شهرهای جدید در زمینه امور آب و های شرکت عمراگیرد. در این سامانه وظایف و مسئولیتجدید مورد استفاده قرار می

آوری زباله و تنظیف شهر؛ امور پارک، ونقل شهری و بین شهری؛ نظارت و بازرسی شهری؛ جمعفاضالب؛ صنوف؛ امور حمل

خدمات آتش نشانی، امداد رسانی و اروژانس؛ و واگذاری امور مربوط به خدمات های عمومی؛ فضای سبز، معابر و محل

 شوند، عبارتند از:ها و اطالعاتی که توسط این سامانه مدیریت میشود. فرایندها، فعالیتشهری، مدیریت می

؛ مدیریت جمع آوری زباله و نظافت شهر، شهر یو کنترل حوزه استحفاظامور خدمات شهری: نظارت و بازرسی شهری 

 یهاگزارش یو بررس یافتدر؛ داخل شهر یهایتساز و فعالوساخت یبازرسها و سایر فضاهای عمومی؛ خیابان، معابر، پارک

دمات مدیریت ارائه خ؛ یاستحفاظ یمو حر یدر محدوده قانون یو شهرساز یبه تخلفات ساختمان رسیدگی؛ ناظر ینمهندس

های عمومی؛ و محل ها، فضای سبز، معابر وآتش نشانی، اورژانس و امداد رسانی به شهروندان؛ مدیریت و نگهداری پارک

ونقل و ترافیك: مهندسی ایمنی و ترافیك؛ مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و اتوبوس رانی؛ مدیریت امور حملشهر زیبا سازی

ونقل بین شهری؛ کنترل ترافیك شهری؛ مدیریت نصب عالئم و تابلوها و هماهنگی با پلیس ها و ارائه خدمات حملترمینال

 شهر.

مصرف آب  یزاناطالعات م یآورخواندن کنتور و جمعمتقاضیان؛  آب بهانشعاب و کنتور  یواگذارامور آب و فاضالب: 

مشكل در شبكه آب و  یا یببه هرگونه تخر یدگیامداد آب و فاضالب، رسی؛ ادوره یهاصدور قب  ؛توسط شهروندان

 .و بهداشت آب یفیتو کنترل ک؛ انتقال آب به مخازن کنتور و قطع انشعاب آب ی تعو ی،فاضالب شهر

 به تخلفات صنوف یدگیکنترل عملكرد و رس ؛و ابطال مجوز کسب یدتمدنوف: امور ص

 آب و فاضالبونقل و ترافیك؛ امور خدمات شهری، امور حمل مربوط به امور هاییتو فعال یندهاالزم به ذکر است که فرا

 یهتحاداای، ان آب منطقهشهرداری، سازمآن ) یاصل یامور به متول ینا یگر یاست که تصد یمختص به زمانو امور صنوف 

 است. یدهصنوف( واگذار نگرد

الزم به ذکر است که در هر مرحله از فرایندهای پوشش داده شده توسط این سامانه، هر وقت به ثبت و ویرایش اطالعات 

، جهت ثبت و ویرایش "شهرهای جدید Local Web GIS"مكانی نیاز باشد، سرویس نقشه اطالعات مكانی، از سامانه 

 شود.طالعات مكانی، فراخوانی میا

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P10.2.2 یربطذ یسازمان ها یتا زمان تصد یدجد یدر شهرها یشهر مدیریت 
P10.2.5 یشهر یریتمرتبط با مد یبه دستگاهها یشهر یریتامور مد یواگذار 

P10.2.4 خدمت رسان یدولت یاستقرار دستگاه ها مدیریت 

P10.1.2 یدجد یدر شهرها یتجذب و اسكان جمع یریتمد 
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 يخدمات شهر یریت ارائهسامانه مد

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 کد عنوان داده کد گروه داده

P10.2.2D1 - یشهر یریتمد یانهگرا یاطالعات امور تصد 
P10.2.2D2 - اطالعات مجوزهای کسب صادر شده توسط شرکت عمران شهرهای جدید 

P10.2.2D3 - خدمات شهری ارائه شده به شهروندان العاتاط 
P10.2.2D4 - اطالعات خدمات آب و فاضالب ارائه شده به شهروندان 

P10.2.2D5 - اطالعات عالئم و تابلوهای نصب شده 
P10.2.2D6 - یگزارش وقوع تخلفات ساختمان اطالعات 

P10.2.2D7 - یاطالعات تخلفات ساختمان 

P10.2.2D8 -  یصادر شده درباره تخلفات ساختماناطالعات حكم 
P10.2.2D9 - به تخلفات یدگیرس یسیوناطالعات صورتجلسه کم 

P10.2.2D10 - یو انجام امور تصد یشهر یریتمد یاطالعات اقدامات صورت گرفته در راستا 
 یشهر یریتمد یانهگرا

P10.2.4D2 - یدجد یدر شهرها یافتهاستقرار  یدولت یهااطالعات دستگاه 
P10.2.5D2 - یشهر یریتمرتبط با مد یهااطالعات امور واگذار شده به دستگاه 

P10.2.5D1 - به  یشهر یریتامور مد یواگذار یاطالعات اقدامات صورت گرفته در راستا
 مرتبط یهادستگاه

P10.2.4D1 - انخدمت رس یدولت یهااستقرار دستگاه یاطالعات اقدامات صورت گرفته در راستا 
P10.1.2D1 - ـــا یابیبازار یغات،اطالعات تبل جذب  یاقدامات صـــورت گرفته در راســـتا یرو س

 یدجد یبه شهرها یتجمع

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 قطعات اطالعات -
 هاکاربری اطالعات -

 سیستم مدیریت معماری و شهرسازی

از اشــخاص حقیقی و حقوقی  هایها )دریافتییافتدراطالعات  -
 بابت خدمات شهری ارائه شده(

 مدیریت حسابداری مالی یستمس

 اتحادیه صنوف صادر شده اطالعات جواز کسب -

 وضع موجود شبكه گازاطالعات  -
ها )اطالعات گزارشـــات و مســـتندات ســـامانه مدیریت پروژه

 شرکت گازها( / پروژه

 وضع موجود شبكه آب اطالعات -
 بوضع موجود شبكه فاضالاطالعات  -

ها )اطالعات گزارشـــات و مســـتندات ســـامانه مدیریت پروژه
 شرکت آبفا ها( /پروژه

 وضع موجود شبكه برقاطالعات  -
ها )اطالعات گزارشـــات و مســـتندات ســـامانه مدیریت پروژه

 شرکت برقها( / پروژه

 راتوضع موجود شبكه مخاباطالعات  -
ها )اطالعات گزارشـــات و مســـتندات ســـامانه مدیریت پروژه

 شرکت مخابراتها( / پروژه

 سبز یمعابر، پارک و فضااطالعات  -
 یحمل و نقل عموم اطالعات شبكه -
 یسطح یآبها یجمع آور اطالعات شبكه -

ها )اطالعات گزارشـــات و مســـتندات ســـامانه مدیریت پروژه
 شهرداریها( / پروژه

۹۷۶



 

 

ه: 
ح
صف

47 
م(
ده
یاز
ل 
ص
)ف

 

 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 يخدمات شهر یریت ارائهسامانه مد

ر سطح صفر نمودا

 سامانه

 

يرهش تامدخ هئارا تیریدم هناماس

 هدش رداص بسک یاهزوجم تاعالطا -
دیدج یاهرهش نارمع تکرش طسوت
 هئارا بالضاف و بآ تامدخ تاعالطا -

نادنورهش هب هدش
هدش بصن یاهولبات و مئالع تاعالطا -
ینامتخاس تافلخت عوقو شرازگ تاعالطا -

 تیریدم هنایارگ یدصت روما تاعالطا -
 یرهش

 هتفای رارقتسا یتلود یاه هاگتسد تاعالطا -
دیدج یاهرهش رد

 یاه هاگتسد هب هدش راذگاو روما تاعالطا -
یرهش تیریدم اب طبترم

 هب هدش هئارا یرهش تامدخ تاعالطا -
نادنورهش

تاعطق تاعالطا -
اه یربراک تاعالطا -

 هب طوبرم یاه یتخادرپ تاعالطا -
هدش هئارا یرهش تامدخ

هدش رداص بسک زاوج تاعالطا -

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

يرامعم و يزاسرهش تیریدم هناماس

تاعطق تاعالطا -
اه یربراک تاعالطا -

 اه تفایرد تاعالطا -
 صاخشا زا یاه یتفایرد(
 تباب یقوقح و یقیقح
)هدش هئارا یرهش تامدخ

 اه هژورپ تیریدم هناماس

زاگ هكبش دوجوم عضو تاعالطا -
بآ هكبش دوجوم عضو تاعالطا -

بالضاف هكبش دوجوم عضو تاعالطا -
قرب هكبش دوجوم عضو تاعالطا -

تارباخم هكبش دوجوم عضو تاعالطا -
زبس یاضف و کراپ ،رباعم تاعالطا -
یمومع لقن و لمح هكبش تاعالطا -

یحطس یاهبآ یروآ عمج هكبش تاعالطا -

افبآ تکرش
 عضو تاعالطا -
بآ هكبش دوجوم
 عضو تاعالطا -
بالضاف هكبش دوجوم

فونص هیداحتا

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _دیدج ياهرهش نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 بسک زاوج تاعالطا -
هدش رداص

تارباخم تکرش

 دوجوم عضو تاعالطا -
تارباخم هكبش

قرب تکرش

 عضو تاعالطا -
قرب هكبش دوجوم

زاگ تکرش

 عضو تاعالطا -
زاگ هكبش دوجوم

 نارمع تكرش Web GIS هناماس
دیدج ياهرهش

 و کالما یناكم تاعالطا -
دیدج یاهرهش یضارا یرادرهش

زبس یاضف و کراپ ،رباعم تاعالطا -
یمومع لقن و لمح هكبش تاعالطا -

 یاهبآ یروآ عمج هكبش تاعالطا -
یحطس
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 سامانه مدیریت امور اجتماعي و فرهنگي شهرهاي جدید -11-2-2-5

 یدجد يشهرها يو فرهنگ يامور اجتماع یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ه به شهروندان بها و اطالعات مربوط به ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

اهد، مورد بكو ترک شهر  یتیهو یب ی،و از تضاد فرهنگ بخشدو ارتقا  یلکه سكونت شهروندان را تسه یطشراطوریكه 

 یددج یو فرهنگ یامور اجتماع ینهدر زم یدجد یشرکت عمران شهرها هاییتاقدامات و فعالگیرد. در واقع استفاده قرار می

 .شودیم یریتسامانه مد ینتوسط ا

های شرکت در امور اجتماعی و فرهنگی؛ تعیین شود: تدوین برنامههای زیر مدیریت میدر این سامانه فرایندها و فعالیت

مجموعه اقدامات اجرایی شرکت در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید )مانند ارتقای اخالق و رفتار شهروندی، 

شده  یینثبت اقدامات تعرتقای سالمت شهری، ارائه آموزش همگانی و ...(؛ ارتقای زیست شهری، توسعه ورزش همگانی، ا

 یریتمد؛ شده یینتع های اجتماعی و فرهنگیو برنامه اقدامات یاجرا یزمانبند؛ یو فرهنگ یامور اجتماع ینهشرکت در زم

 هنگی.های اجتماعی و فر؛ و پایش اقدامات و برنامهشده یزمانبند هایو برنامه اقدامات یاجرا

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P10.2.3 یدجد یدر شهرها یامور اجتماع یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 کد عنوان داده کد گروه داده

P10.2.3D1 
شهروندان  یصورت گرفته برا یو آموزش یفرهنگ ی،اقدامات رفاه اطالعات -

 یدجد یشهرها

 
 

هاي وه دادهگر

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
شهرهای جدید اطالعات برنامه - شرکت عمران  ساالنه  های 

 در زمینه مدیریت امور اجتماعی شهرهای جدید
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 یدجد يشهرها يو فرهنگ يامور اجتماع یریتسامانه مد

 يگنهرف و يعامتجا روما تیریدم هناماس
دیدج ياهرهش

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 هنالاس یاه همانرب تاعالطا -
 دیدج یاهرهش نارمع تکرش
 روما تیریدم هنیمز رد
دیدج یاهرهش یعامتجا

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _دیدج ياهرهش نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 هنالاس یاه همانرب تاعالطا -
 دیدج یاهرهش نارمع تکرش
 روما تیریدم هنیمز رد
دیدج یاهرهش یعامتجا

 هنالاس یاه همانرب تاعالطا -
 دیدج یاهرهش نارمع تکرش
 روما تیریدم هنیمز رد
دیدج یاهرهش یعامتجا

 ،یهافر تامادقا تاعالطا -
 تروص یشزومآ و یگنهرف
 نادنورهش یارب هتفرگ

دیدج یاهرهش
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 1هاي شركت عمران شهرهاي جدیدسامانه پروژه -11-2-2-6

 ي شركت عمران شهرهاي جدیدهاپروژه یریتسامانه مد

 شرح سامانه

شرکت  هایها و اطالعات مربوط به امور مدیریت، کنترل و نظارت بر پروژهاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 یساختمان یساخت واحدها یپروژه هاید؛ جد یشهرها یابیو مكان  یامكان سنج یهاپروژهعمران شهرهای جدید )مانند 

و احداث  ای ساختههید؛ پروژجد یونقل شهرهاحمل هاییرساختساخت و توسعه ز ایههید؛ پروژجد یدر شهرها

 گیرد.ید و ...( مورد استفاده قرار میجد یدر شهرها یو خدمات شهر یربناییز یی،روبنا یساتتأس

ها روژهپ یاطالعات قراردادها یافتها؛ درپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول یفسامانه عبارتند از: تعر ینا یاصل هایقابلیت

 اطالعات مشاوران یریتها؛ مدپروژه هاییتفعال یو زمانبند هایتاطالعات فازها، فعال یریتقراردادها؛ مد یریتاز سامانه مد

ده ش ییدتأ هاییتطرف قرارداد؛ ثبت صورت وضع هاییتاطالعات صورت وضع یتیرمد ها؛ژهاز پرو یكهر  یمانكارانو پ

ها؛ وژهقراردادها و پر یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتها؛ مدقراردادها و پروژه یشپا یریتطرف قرارداد؛ مد

اخص یالی، شر یشرفتپ یزیكی،ف یشرفتپ انندها )مارزش کسب شده  قراردادها و پروژه یهامحاسبه شاخص یریتو مد

CPI1 شاخص ،SPI9 .)و غیره 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P2.8.1 یجد یشهرها یابیو مكان  یامكان سنج 

P9.3.1 یدجد یشهرها یساختمان یساخت و احداث واحدها 

P9.3.2 یدجد یونقل شهرهاحمل هاییرساختساخت و توسعه ز 

P9.3.3 یدجد یدر شهرها یو خدمات شهر یربناییز یی،روبنا یساتو احداث تأس ساخت 

P10.2.6 یدجد یشهرها یانجام مطالعات طراح 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 کد عنوان داده کد گروه داده

P2.8.1D1 - یدجد یشهرها یابیو مكان  یاطالعات مطالعات امكان سنج 

P2.8.1D2 
 یشهرها یابیو مكان  یامكان سنج یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهسنامه اولاطالعات شنا -
 (یدجد

P2.8.1D3 
 و یامكان سنج یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 (یدجد یشهرها یابیمكان 

P2.8.1D4 - (یدجد یشهرها یابیو مكان  یمكان سنجا یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P2.8.1D5 
 یابیو مكان  یامكان سنج یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -

 (یدجد یشهرها

P9.3.1D1 - یدجد یساخته شده در شهرها یساختمان یاطالعات واحدها 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2

1 Cost Performance Index (CPI) 

9 Schedule Performance Index (SPI) 
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 ي شركت عمران شهرهاي جدیدهاپروژه یریتسامانه مد

P9.3.1D2 
 یدر شهرها یساختمان یساخت واحدها یها )پروژه هاپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یدجد

P9.3.1D3 
ساخت ساخت  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 (یدجد یدر شهرها یساختمان یواحدها

P9.3.1D4 
 یدر شهرها یتمانساخ یساخت ساخت واحدها یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -
 (یدجد

P9.3.1D5 
 یساخت ساخت واحدها یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -

 (یدجد یدر شهرها یساختمان

P9.3.2D1 - یدجد یشهرها یونقل ساخته شده براحمل هاییرساختاطالعات ز 

P9.3.2D2 
ونقل حمل هاییرساختتوسعه ز یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

 (یدجد یشهرها

P9.3.2D3 
توسعه  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 ید(جد یونقل شهرهاحمل هاییرساختز

P9.3.2D4 - (یدجد یونقل شهرهاحمل هاییرساختتوسعه ز یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P9.3.2D5 
 هاییرساختتوسعه ز یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 ید(جد یونقل شهرهاحمل

P9.3.3D1 - یدجد یساخته شده در شهرها یو خدمات شهر یربناییز یی،روبنا یساتاطالعات تأس 

P9.3.3D2 
 یو خدمات شهر یربناییز یی،روبنا یهاها )پروژهپروژه یاقرارداده یهاطالعات شناسنامه اول -

 (یدجد یشهرها

P9.3.3D3 
 نایییربز یی،روبنا یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 (یدجد یشهرها یو خدمات شهر

P9.3.3D4 
 یشهرها یو خدمات شهر یربناییز یی،روبنا یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -
 (یدجد

P9.3.3D5 
مات و خد یربناییز یی،روبنا یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یدجد یشهرها یشهر

P10.2.6D1 - شده یهته یدجد یشهرها یهااطالعات طرح 

P10.2.6D2 - شده یهته یضارا یكو تفك یآماده ساز یهااطالعات طرح 

P10.2.6D3 - یدشهر جد یشده برا یهته یشهر یو طراح یمعمار یهااطالعات طرح 

P10.2.6D4 - (یدجد یشهرها یطراح یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P10.2.6D5 
 یشهرها یراحط یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 (یدجد

P10.2.6D6 - (یدجد یشهرها یطراح یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P10.2.6D7 - (یدجد یشهرها یطراح یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 روه دادهكننده گ یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها هاها و پروژهطرح یهاطالعات پا -

 سامانه مدیریت قراردادها ها(اطالعات قراردادها )قراردادهای پروژه -
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 ي شركت عمران شهرهاي جدیدهاپروژه یریتسامانه مد

های طرف های صــورت وضــعیتپرداخت) هااطالعات پرداخت -
 قرارداد(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 د طرف قرارداداطالعات گزارش عملكر -
 اطالعات صورت وضعیت طرف قرارداد -
 هااطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت

 هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -
ئهافزاری نظام مدیریت پروژمخزن نرم دهندگان ه و ارزیابی ارا
 خدمات

 رنمودار سطح صف

 1سامانه

 
 
 

 

  

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 2
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 1بودجه منابع و اعتبارات ساليانهسامانه مدیریت  -11-2-2-7

 مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار مید توزیع اعتبار پس از تحققفرآینپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 -  هزینهاطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 - اطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا ان/ سازمسامانه ورودي عنوان گروه داده
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد یهایهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداری مخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اع - ــند مربوط به درخواس ــماره س تبار و اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 ی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریز 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 1سامانه مدیریت حسابداري مالي -11-2-2-8

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

صدور و  ؛ثبت سند ؛و اطالعات مربوط به انجام فرآیند دریافت و پرداخت هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابداریحسابی؛ امور / ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی

 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي عاليتف

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 ی مالیحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (راردادهاانجام شده ق هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - اطالعات شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی 

SP1.3D5 -  (...اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

 ابع و فصول هزینهاطالعات اعتبارات به تفكیك من -
ستگاه اجرایی تفوی  - گیرنده اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 در اعتبارات نقدی
ستگاه  - ستگاه اجرایی طرح، د اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتط به مدمربو هاییهها و روها، فرمقالب -

های تأیید شده ها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 هاپروژه

 هاسامانه مدیریت پروژه

 سامانه مدیریت امالک و اراضی هااطالعات دستور پرداخت -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _دیدج ياهرهش نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -
هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -

 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت

 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 یاه تیعضو تروص و اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
اه هژورپ هدش دییأت

 قوقح تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)نیكلام

)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا عبانم( اه تفایرد تاعالطا -
)اهدادرارق هدش ماجنا یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

اه تخادرپ و اه تفایرد یرادباسح دنس تاعالطا -
 هلاوح و رابتعا غالبا تساوخرد هب طوبرم دنس هرامش تاعالطا -

یدقن تارابتعا رد هجو
)... و تایلام ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم تاعالطا -

یلام یاه تروص تاعالطا -
 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس زایندروم یاه شرازگ تاعالطا -

)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب
اهدادرارق تیریدم هناماس

اه هژورپ و اه حرط تیریدم هناماس

 اه تخادرپ تاعالطا -
 تروص یاه تخادرپ(
)دادرارق فرط یاه تیعضو

 اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 دییأت یاه تیعضو تروص و

اه هژورپ هدش

اهدادرارق تاعالطا -

 اه تخادرپ روتسد تاعالطا -يضارا و كالما تیریدم هناماس
)نیكلام قوقح تخادرپ روتسد(

 نیكلام هب یاه تخادرپ تاعالطا( اه تخادرپ تاعالطا -
)یضارا و کالما كلمت یاهدادرارق و اه هدنورپ رد

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم

هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -

یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت
 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 عبانم( اه تفایرد تاعالطا -
)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا

 اه تخادرپ تاعالطا -
 هدش ماجنا یاه تخادرپ(

)اهدادرارق
 هب طوبرم دنس هرامش تاعالطا -
 هلاوح و رابتعا غالبا تساوخرد

یدقن تارابتعا رد هجو
 دادرارق تابلاطم تاعالطا -
)... و تایلام ،دادرارق فرط(

 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس
)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب

 زایندروم یاه شرازگ تاعالطا -
 ،یسرزاب نامزاس( یتراظن یاه نامزاس

)... و تابساحم ناوید
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 سامانه مدیریت امور حقوقي -11-2-2-9

 يامور حقوق یریتسامانه مد

 شرح سامانه

 ی شرکت عمران شهرهای جدید موردو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

 یاواست و دادخ یمتنظشوند عبارتند از: این سامانه مدیریت میهایی که توسط گیرد. فرایندها و فعالیتاستفاده قرار می

های حقوقی؛ مدیریت اطالعات دعاوی و یی؛ پیگیری پرونده( و ثبت دادخواست در مراجع قضایفریک یا ی)حقوق یتشكا

بط مرت یهاپرونده یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمعهای حقوقی؛ مدیریت دریافت اطالعات اخطاریه و احظاریه؛ پرونده

های حقوقی؛ رسیدگی ؛  مدیریت دریافت اطالعات ر ی صادره درباره دعاوی و پروندهو استناد در دادگاه یهجهت ارا یبه دعاو

 ی.مراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریپبه احكام صادره و 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P11.2.2 مدیریت امور حقوقی 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 کد عنوان داده کد گروه داده

P11.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P11.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P11.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطالعات 

P11.2.2D4 - یدعو ین/ ملكاطالعات زم 

P11.2.2D5 - یهله و عل ین/ ملكطالعات زما 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 اطالعات اخطاریه/ احضاریه -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 اریسامانه مدیریت شهرسازی و معم (هایناطالعات قطعات )قطعه زم -

 سامانه مدیریت امالک و اراضی اطالعات پرونده تملك -

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 يامور حقوق یریتسامانه مد

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _دیدج ياهرهش نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 نارمع تكرش Web GIS هناماس
دیدج ياهرهش

 و کالما یناكم تاعالطا -
 یضارا

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 نارمع تكرش يقوقح روما تیریدم هناماس
دیدج ياهرهش

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یوعد كلم /نیمز تاعالطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعالطا -

هتفرگ تروص تافرصت و نیفرصتم تاعالطا -

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

يضارا و كالما تیریدم هناماس

كلمت هدنورپ تاعالطا -

یوعد كلم /نیمز تاعالطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -
كلمت هدنورپ تاعالطا -

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

يرامعم و يزاسرهش تیریدم هناماس

)اه نیمز هعطق( تاعطق تاعالطا -
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 1سامانه مدیریت قراردادها -11-2-2-11

 قراردادها یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هاییت. قابلگیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

اسنامه شن یلتكم عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتها مدقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  یافتدر یاز؛موردن یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول یفقراردادها؛ تعر

اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 تبط با سامانهمر

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -
 تشریفات مزایده، فراخوان و یا ترکخریدار )برنده  اطالعات -

 واگذاری(
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات

 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد (یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پ -

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 هااطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -
ها )شناسنامه اولیه اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -

 قرارداد تهاتر انجام پروژه(
 هاپروژهسامانه مدیریت 

 و فروش یواگذار یریتمد سامانه یواگذار یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

 اطالعات پرونده تملك -
 اطالعات تهاتر پرونده تملك -

 یامالک و اراض یریتسامانه مد

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 ین سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره ا 2
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 دیجد ي: شركت عمران شهرهاازدهمیفصل 

 قراردادها یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _دیدج ياهرهش نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تیریدم هناماس

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
 ای و ناوخارف ،هدیازم هدنرب( رادیرخ تاعالطا -

)یراذگاو تافیرشت کرت
اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)هژورپ ماجنا رتاهت دادرارق هیلوا همانسانش(
یراذگاو یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

كلمت هدنورپ تاعالطا -
كلمت هدنورپ رتاهت تاعالطا -

 و نارواشم( تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ

اهدادرارق تاعالطا -

 هیلوا همانسانش تاعالطا -اه هژورپ  تیریدم هناماس
اه هژورپ یاهدادرارق

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
 اه هژورپ یاهدادرارق
 دادرارق هیلوا همانسانش(
)هژورپ ماجنا رتاهت

اهدادرارق تاعالطا -

شورف و يراذگاو تیریدم هناماس

یراذگاو یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یضارا یراذگاو

 رتاهت دادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)هژورپ ماجنا

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

يضارا و كالما تیریدم هناماس

كلمت هدنورپ تاعالطا -
كلمت هدنورپ رتاهت تاعالطا -

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یضارا و کالما كلمت

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت انساني  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابعسامانه -11-2-2-11

 حسابداري مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دامانههای این سو اتوماسیون اداری( به شناسنامه و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات

های مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنامه سامانه« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»فصل اول بخش 

 ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده است.این بخش در کلیه دستگاه
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 رانشرکت عمران و بهسازی شهری ای: دوازدهمفصل 
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 فصل دوازدهم فهرست مطالب

 

 1 ...................................................................................................... رانیا یشهر یبهساز و عمران شرکت: دوازدهم فصل

 1 ............................................................................................................. گذار برنامه و انتقال یمعمار راه، نقشه -21-2

 1 ............................................................................................................................. شكاف لیتحل سیماتر -21-2-2

 8 ..................................................................................................................................... هاپروژه شناسنامه -21-2-1

 .1 ............................................................................................................................ هاپروژه یبند تیاولو -21-2-9

 12 ........................................................................................................................................  گذار برنامه -21-2-0

 19 ....................................................................................................................... هاپروژه یزمانبند نامهبر -21-2-1

 10 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار -21-1

 10 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یهاسامانه ارتباط -21-1-2

 91 ............................................................................................................ یاطالعات یهاسامانه شناسنامه -21-1-1
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهسازفصل دوازدهم:  -12

 یشهر یشرکت عمران و بهسازهای اطالعاتی در این فصل، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.، ارائه مییرانا

 

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -12-1

 ، اختصاصیرانا یشهر یشرکت عمران و بهسازقال و برنامه گذار مربوط به این قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انت

های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول ها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2دارد. تدوین نقشه راه

بندی آنها ها و دستهها و فعالیتدی پروژهبناولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامالزم برای  1زمانی

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین در قالب بسته

ماری مطلوب برای تحقق مع 1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارمعماری مطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

شود. در این قسمت به محورهای زیر در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین موقت تعیین شده و

 شود:پرداخته می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 ماتریس تحلیل شکاف -12-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه اصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوبتعیین فبه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط  هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد.مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.یرانا یشهر یشرکت عمران و بهسازبه 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه 

 يوكاركسب

امالک و  یریتسامانه مد
 مستغالت

تملك و  شناسایی،
 یآماده ساز

 هدف یهابافت
    

پروژه بازنویسی و بهبود  -
 سامانه امالک و مستغالت

 

امالک و  یریتسامانه مد
 مستغالت

 یهابافت شناسایی
 و ارزشمند یخیتار

    
پروژه بازنویسی و بهبود  -

 سامانه امالک و مستغالت
 

امالک و  یریتسامانه مد
 مستغالت

     و فروش واگذاری
 پروژه بازنویسی و بهبود -

 سامانه امالک و مستغالت
 

 یهته یریتسامانه مد
توانمند  یهاطرح
 ی،نوساز ی،،بهسازیساز
 هاو مرمت بافت یبازساز

-     

پروژه ایجاد سامانه  -
 یهاطرح یهته یریتمد

 ی،،بهسازیتوانمند ساز
و  یبازساز ی،نوساز

 هامرمت بافت

 

 یاجرا یریتسامانه مد
 ینیبازآفر یهابرنامه

 تیریمد یستمس زیر
 هاییوهش یینتع

 یهااقدام و روش
 مداخله

    
سامانه پروژه ایجاد -

 یهابرنامه یاجرا یریتمد
 ینیبازآفر

 

 یاجرا یریتسامانه مد
 ینیبازآفر یهابرنامه

 تیریمد یستمس زیر
 یمصوبات ستادها

 یشهر ینیبازآفر
 یدارپا

    
سامانه پروژه ایجاد -

 یهابرنامه یاجرا یریتمد
 ینیبازآفر

 

توافقات و  یریتسامانه مد
 هایهماهنگ

-     
پروژه ایجاد سامانه  -

مدیریت توافقات و 
 هاهماهنگی

 

پژوهش،  یریتسامانه مد
 یجآموزش و ترو

 آموزش و یستمس زیر
 یجترو

    
پروژه ایجاد سامانه  -

پژوهش، آموزش  یریتمد
 یجو ترو
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه 

 يوكاركسب

پژوهش،  یریتسامانه مد
 یجآموزش و ترو

 تیریمد یستمس زیر
مطالعات و 

 هاپژوهش
    

پروژه ایجاد سامانه  -
پژوهش، آموزش  یریتمد
 یجو ترو

 

ارائه  یریتسامانه مد
 یالتتسه

-     
پروژه بهبود سامانه  -

 تسهیالت
 

صدور  یریتسامانه مد
 یتصالح ینامهگواه

 یو حقوق یقیاشخاص حق
 (0)سامانه ماده 

-     -  0پروژه بهبود سامانه ماده  

 یابیارز ریتیسامانه مد
 ینیبازآفر یهابرنامه

-     
پروژه ایجاد سامانه  -

 یابیارز یریتمد
 ینیبازآفر یهابرنامه

 

پروژه  یریتسامانه مد
 یشرکت عمران و بهساز

 یرانا یشهر
-     

سامانه پروژه بازنویسی  -
شرکت  پروژه یریتمد

عمران و بهسازی شهری 
 ایران

 

سامانه مدیریت منابع و 
لیانه اعتبارات سا

)بودجه(شرکت عمران و 
 یرانا یشهر یبهساز

-     

سامانه پروژه ایجاد  -
مدیریت منابع و اعتبارات 
سالیانه )بودجه(شرکت 

 یشهر یعمران و بهساز
 یرانا

 

 یحسابدار یریتسامانه مد
شرکت عمران و یمال
 یرانا یشهر یبهساز

-     

پروژه بازنویسی سامانه  -
حسابداری مالی شرکت 

بهسازی شهری عمران و 
 ایران

 

امور  یریتسامانه مد
شرکت عمران و یحقوق
 یرانا یشهر یبهساز

-     

سامانه پروژه ایجاد  -
امور  یریتمد
شرکت عمران و یحقوق
 یرانا یشهر یبهساز

 

ی قراردادها یریتسامانه مد
 یشرکت عمران و بهساز

 یرانا یشهر
-     

سامانه پروژه ایجاد  -
ی قراردادها یریتمد

 یعمران و بهسازشرکت 
 یرانا یشهر
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 هاشناسنامه پروژه -12-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدهیی انجام کار و تدوین برنامههای اجراحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:اطالعاتی. در اجرای پروژه سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه

مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  -

 شود.توسط سامانه پوشش داده میاز فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در 

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.فرایندها باید براساس خروجیمستندسازی و بهبود همه 

 بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود. -

عریف شده ت هایای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

ری گاست، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دی

)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه 

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا  تواند به صورت مستقیم درمی

ای بهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 بود سامانه امالك و مستغالتو به یسيپروژه بازنو -12-1-2-1

 و بهبود سامانه امالك و مستغالت یسيپروژه بازنو

 معرفي پروژه

است به طوری که این سامانه تمامی  و بهبود سامانه امالک و مستغالت یسیبازنو،پروژههدف از این 

را دربر  «غالتامالک و مست یریتسامانه مد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه قابلیت

امانه افزوده س ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلگیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و 

 شوند، عبارتند از:

 شود یمستندساز «امالک و مستغالت یریتمد»مربوط به سامانه  یندهایفرا 

 شود یساز ینهد داده شده و بهبهبو «امالک و مستغالت یریتمد»مربوط به سامانه  فرایندهای 

 شود یاتیو عمل یساز یادهبهبود داده شده در سامانه پ فرایندهای. 

 یوجود دارد، باید در عملیاتی سازی سامانه جدید استفاده شود.اطالعات امالک که در سامانه فعل از 

 و  «مستغالت امالک و یریتمد»شده در شناسنامه سامانه  یفو تبادل اطالعات تعر هایتقابل تمامی

 شود. یاتیو عمل ییپروژه اجرا ینآن به طور کامل در ا هاییرسیستمهر کدام از ز

 های تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb GIS 

 دریافت کند.

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زم براي اجرازمان ال

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 هاي هم نيازپروژه
های های مرتبط با بخشسازی و تبادل دادهسنجی راهكارهای یكپارچهپروژه مطالعات امكان -

 هاریزی و کنترلی مسكن و ساختمان مابین وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهبرنامه

 ایيالزامات اجر

 یهامیستارتباط با س یقاز طر یدهدف با یهاکل محدوده امالک و مستغالت اطالعاتالزم به ذکر است که 

دو  ، شاملهدف یهاکل محدودهدر واقع امالک و مستغالت گردد ) یافتسازمان ثبت اسناد و امالک، در

عضو ستاد  ییاجرا یهادستگاه یرو امالک سا یشهر یعمران و بهساز شرکت بخش امالک تحت تملك

 ، است(.ینیبازآفر

/ قراردادهای واگذاری و فروش یتملك امالک و اراض یاطالعات قراردادها )قراردادها»این سامانه باید 

، دریافت کند. تا قبل از ایجاد سامانه مدیریت قراردادها، قراردادها تیریسامانه مدرا از « (امالک و اراضی

رت مستقیم در این سامانه ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات باید تواند به صواطالعات ذکر شده می

 ثبت گردد.« پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای شرکت عمران و بهسازی شهری ایران»در 

اطالعات »و «  هدف یهابافت یو فروش امالک و اراض یواگذار یهااطالعات برنامه»این سامانه باید 

 یهاافتب ینیبازآفر یهاتحقق برنامه یبرا ازیموردن ی  امالک و اراض كیو تفك عیتجم ،یتملك، آماده ساز

 یاجرا تیریسامانه مد، دریافت کند. تا قبل از ایجاد ینیبازآفر یهابرنامه یاجرا تیریسامانه مدرا از « هدف
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 و بهبود سامانه امالك و مستغالت یسيپروژه بازنو

ی این ثبت گردد. برقرارتواند به صورت مستقیم در این سامانه ، اطالعات ذکر شده میینیبازآفر یهابرنامه

 انجام شود.« ینیبازآفر یهابرنامه یاجرا تیریسامانه مدپروژه ایجاد »تبادل اطالعات باید در 

تملك  یها و قراردادهادر پرونده نیبه مالك یهاها )اطالعات پرداختاطالعات پرداخت»این سامانه باید 

دریافت کند. تا قبل از بهبود سامانه مدیریت  ،یمال یحسابدار تیریسامانه مدرا از « (یامالک و اراض

تواند به صورت مستقیم در این سامانه ثبت گردد. برقراری این تبادل حسابداری مالی، اطالعات ذکر شده می

ام انج« پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران»اطالعات باید در 

 شود.

 

 يبازساز ي،نوساز ي،بهساز ي،توانمند ساز يهاطرح يهته یریتمد ایجاد سامانهپروژه  -12-1-2-2

 هاو مرمت بافت

 ي،توانمند ساز يهاطرح يهته یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 هاو مرمت بافت يبازساز ي،نوساز ي،بهساز

 معرفي پروژه

وانمند ت یهاطرح یههت یریتمد»سامانه ، تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار هدف از این پروژه

 است.« هاو مرمت بافت یبازساز ی،نوساز ی،بهساز ی،ساز

 ی،ساز توانمند یهاطرح یهته یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« هاو مرمت بافت یبازساز ی،نوساز ی،بهساز

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز وژهمتولي پر

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 ینیبازآفر یهابرنامه یاجرا یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي
 Web GISهای تعریف شده در شناسنامه سامانه مكانیزماین سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به 

 دریافت کند.
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 ینيبازآفر يهابرنامه ياجرا یریتسامانه مد ایجادپروژه  -12-1-2-3

 ینيبازآفر يهابرنامه ياجرا یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 و شركت عمران( يشهرستان ي،استان ي،)ستاد مل

 معرفي پروژه

 یهابرنامه یاجرا یریتمد، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه ، تحلیل و طراحیهدف از این پروژه

 است. و شرکت عمران( یشهرستان ی،استان ی،)ستاد مل ینیبازآفر

 یهابرنامه یاجرا یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه ها، قابلیتتمامی زیرسیستم

 ملیاتی شود.باید در این پروژه اجرایی و ع« ینیبازآفر

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 و بهبود سامانه امالک و مستغالت یسیپروژه بازنو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 یهابافت یو فروش امالک و اراض یواگذار یهااطالعات برنامه»باید  سامانه سامانه امالک و مستغالت

 یاهتحقق برنامه یبرا ازیموردن ی امالک و اراض كیو تفك عیتجم ،یاطالعات تملك، آماده ساز»و « هدف

 تبادل ینا یجادای، دریافت کند. نیبازآفر یهابرنامه یاجرا تیریسامانه مدرا از « هدف یهابافت ینیبازآفر

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزاطالعات ن

 

 هايتوافقات و هماهنگ یریتسامانه مد ایجادپروژه  -12-1-2-4

 هايتوافقات و هماهنگ یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

« هایتوافقات و هماهنگ یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

« هایتوافقات و هماهنگ یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه می قابلیتتما است.

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 ینیبازآفر یهابرنامه یاجرا یریتسامانه مد یجادپروژه ا يازهاي پيش نپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 یجپژوهش، آموزش و ترو یریتسامانه مد یجادپروژه ا -12-1-2-5

 یجپژوهش، آموزش و ترو یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

پژوهش، آموزش و  یریتمد»استقرار سامانه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و  هدف از این پروژه

 است.« یجترو

« جیپژوهش، آموزش و ترو یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 براي اجرازمان الزم 

  برآورد هزینه پروژه

 ینیبازآفر یهابرنامه یاجرا یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 4ماده  پروژه بهبود سامانه -12-1-2-6

 4سامانه ماده پروژه بهبود 

 معرفي پروژه

ها و تبادل اطالعات به طوری که این سامانه تمامی قابلیت است 0بهبود سامانه ماده ،پروژههدف از این 

امانه ماده )س یو حقوق یقیاشخاص حق یتصالح ینامهصدور گواه یریتمد»تعریف شده در شناسنامه سامانه 

 ینبه ا دیکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « (0

 افزوده شوند، عبارتند از:سامانه 

  یریتسامانه مدرا از « هااز پروژه یكدر هر  یو حقوق یقیعملكرد اشخاص حق»اطالعات این سامانه 

 ، دریافت کند.هاها و پروژهطرح

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یرانا یشهر یپروژه شرکت عمران و بهساز یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 يالتپروژه بهبود سامانه تسه -12-1-2-7

 يالتپروژه بهبود سامانه تسه

 معرفي پروژه

العات ها و تبادل اطانه تمامی قابلیتاست به طوری که این سام یالتسامانه تسهبهبود  ،پروژههدف از این 

را دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه « یالتارائه تسه یریتمد»تعریف شده در شناسنامه سامانه 

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلصورت گیرد و 

  اد شود و سامانه اطالعات اشخاص را از سازمان ثبت احوال ، در سامانه ایجاشخاص یتاحراز هوقابلیت

 دریافت کند.

 و فروش یاز زمان ثبت نام تا انعقاد قرارداد مشارکت مدن یمتقاض یتمشاهده وضع»های قابلیت 

و  یدر دوران مشارکت مدن یالتتسه یارانهو دولت از  یمشخص نمودن سهم متقاض»و « یاقساط

و  یو دولت در دوران مشارکت مدن یسهم متقاض یالتتسه زانیارانهیمحاسبه م»و « یفروش اقساط

 به این سامانه افزوده شود.« یفروش اقساط

  ها و لهمح یو نوساز یبهساز ینی،تحقق بازآفر یبرا یالتارائه تسه یهابرنامه»اطالعات این سامانه

 فت کند.ینی، دریابازآفر یهابرنامه یاجرا یریتسامانه مدرا از « هدف یهابافت

  اطالعات و « ناکارآمد یهابافت یامالک و اراض یفیو توص یمشخصات فن»اطالعات این سامانه

 اطالعاتو « ییروستا یشینهبا پ یشهر یهاپهنه یامالک و اراض یفیو توص یمشخصات فن»

و « یناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحمحدوده یامالک و اراض یفیو توص یمشخصات فن»

 یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهابافت یامالک و اراض یفیو توص یمشخصات فن»اطالعات 

 یهاافتب یتملك و آماده ساز یی،شناسا یستمس یرز) امالک و مستغالت یریتمدرا از سامانه « یرسم

 (، دریافت کند.هدف

 فت کند.ها دریابانكرا از « وام یهتصو یتو وضع یالتارائه تسه یتوضع»این سامانه اطالعات 

 ها دریافت کند.یشهرداری امالک را از ثبت این سامانه اطالعات 

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 ینيبازآفر يهابرنامه یابيارز یریتامانه مدس ایجادپروژه  -12-1-2-8

 ینيبازآفر يهابرنامه یابيارز یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

 یهابرنامه یابیارز یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« ینیبازآفر

« ینیازآفرب یهابرنامه یابیارز یریتمد»ف شده در شناسنامه سامانه ها و تبادل اطالعات تعریتمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 ینیبازآفر یهابرنامه یاجرا یریتسامانه مد یجادپروژه ا - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

ها و اطالعات مربوط به شاخص یردصورت گ یاست که با مرکز آمار هماهنگ ینپروژه مستلزم ا ینانجام ا

د )در استناد کردن دار یتهدف، قابل یهامرکز آمار در مورد بافت یگردد. آمارها یافتاز مرکز آمار درباید 

 (.یمل یهایگذار یاستسطح س

 ارزیابی باید در دو سطح انجام گیرد:

 داشته است یایدهچه فا اقدامات -

 اند.انجام داده یچه اقدامات ینهادها چه -
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 شركت عمران و بهسازي شهري ایران پروژه یریتسامانه مد بازنویسيپروژه  -12-1-2-9

 یرانا يشهر يسازپروژه شركت عمران و به یریتسامانه مد یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

 ریتیمد سامانه) یرانا یشهر یپروژه شرکت عمران و بهساز یریتسامانه مد یسیبازنو، پروژههدف از این 

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت (EPMیپروژه سازمان

را دربر گیرد. اقداماتی که باید در « سازی شهری ایرانمدیریت پروژه شرکت عمران و به»شناسنامه سامانه 

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلاین پروژه صورت گیرد و 

 اطالعات  ؛ مدیریتقراردادها یریتها از سامانه مدپروژه یاطالعات قراردادها یافتدرهای قابلیت

ثبت ؛ طرف قرارداد هاییتاطالعات صورت وضع یریتمد؛ هااز پروژه یكهر  یمانكارانمشاوران و پ

ارزش کسب شده   یهامحاسبه شاخص یریتمد ؛ وشده طرف قرارداد ییدتأ هاییتصورت وضع

، (یرهو غ  SPI، شاخص  CPIشاخص  یالی،ر یشرفتپ یزیكی،ف یشرفتها )مانند پقراردادها و پروژه

 در این سامانه ایجاد شود.

 شناسنامه »ها را داشته باشد و اطالعات این سامانه باید قابلیت تعریف شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه

باید به طور کامل در این سامانه تولید شود و سپس به سامانه مدیریت « هااولیه قراردادهای پروژه

سامانه را از « ها(پروژه یردادهاقراردادها )قرا»اطالعات قراردادها منتقل شود. این سامانه همچنین باید 

 ، دریافت کند.قراردادها یریتمد

 باید به طور کامل در این سامانه « هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتدستور پرداخت»اطالعات

چنین منتقل شود. این سامانه هم« مدیریت حسابداری مالی»تولید شود و سپس از این سامانه به سامانه 

 یریتسامانه مدرا از « طرف قرارداد( یهاهای صورت وضعیتها )پرداختپرداخت»ات اطالعباید 

 ی، دریافت کند.مال یحسابدار

  دریافت کند.راهبردها یساز یسامانه جاررا از  هاها و پروژهطرح یهپااین سامانه باید اطالعات ، 

  ها و از محله یكهر  یو نوساز یزبهسا ینی،بازآفر یبرا ییاجرا یهاپروژه»اطالعات این سامانه باید

 ینی، دریافت کند.بازآفر یهابرنامه یاجرا یریتسامانه مدرا از « هدف یهابافت

  را « (یو حقوق یقی)اشخاص حق یمانكارانمشاوران و پ یتصالح ینامهگواه»این سامانه باید اطالعات

یقی و حقوقی را داشته باشد. دریافت کند و باید قابلیت ثبت ارزیابی اشخاص حق 0از سامانه ماده 

 0اطالعات عملكرد اشخاص حقیقی و حقوقی باید در این سامانه تولید شود و سپس به سامانه ماده 

 منتقل گردد.

  هایهدف )بافت یهابافت یامالک و اراض یفیو توص یمشخصات فن»اطالعات این سامانه باید 

 ؛یناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحهمحدود ؛ییروستا یشینهبا پ یشهر یهاپهنه؛ ناکارآمد

 یستمس یرامالک و مستغالت: ز یریتسامانه مدرا از  (یرسم یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهابافت

 ، دریافت کند.مناطق هدف یسازو آماده یكتمل یی،شناسا

 سامانه های تعریف شده در شناسنامه این سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb 

GIS .دریافت کند 
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 یرانا يشهر يسازپروژه شركت عمران و به یریتسامانه مد یسيبازنوپروژه 

 پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود سایر موارد 

از گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی  19 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(و مدیریت منابع

 یرانا یشهر یرکت عمران و بهسازش متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (ریزی و مدیریت منابعاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه  19 شماره پروژه)

 هاي پيش نيازپروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (از گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع 19 شماره پروژه)

 - هاي هم نيازپروژه

 - يالزامات اجرای

 

 يسامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( شركت عمران و بهساز یجادپروژه ا -12-1-2-11

 یرانا يشهر

 سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه  یجادپروژه ا

 یرانا يشهر ي)بودجه( شركت عمران و بهساز

 معرفي پروژه

انه مدیریت منابع و اعتبارات سالی»رار سامانه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استق هدف از این پروژه

 است.« یرانا یشهر ی)بودجه( شرکت عمران و بهساز

ودجه( مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )ب»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 ی شود.باید در این پروژه اجرایی و عملیات« یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب)نقدی  سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت راه نقشه از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 هاي پيش نيازپروژه
( ودجهب)نقدی  سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت راه نقشه از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 یرانا يشهر يشركت عمران و بهساز يمال يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه  -12-1-2-11

 یرانا يشهر يشركت عمران و بهساز يمال يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

 ، است به طورییرانا یهرش یشرکت عمران و بهساز یمال یحسابدارسامانه ،بازنویسیپروژههدف از این 

ی مالی مدیریت حسابدار»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه که این سامانه تمامی قابلیت

 هایتابلقرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

 افزوده شوند، عبارتند از: سامانه ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از  اطالعات قراردادهااین سامانه باید ، 

  تفكیك  اعتبارات به»اطالعات و « اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه»اطالعات این سامانه باید

ی رات به تفكیك دستگاه اجرایاعتبا»اطالعات و « گیرنده در اعتبارات نقدیدستگاه اجرایی تفوی 

 ،مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(را از « طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 دریافت کند.

  سامانهرا از « هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتدستور پرداخت»اطالعات این سامانه باید 

 یریت پروژه دریافت کند.مد

 یریتسامانه مدرا از « (ینها )دستور پرداخت حقوق مالكدستور پرداخت»اطالعات سامانه باید  این 

 ، دریافت کند.امالک و مستغالت

  یریتسامانه مدرا از « (ینها )دستور پرداخت حقوق مالكدستور پرداخت»اطالعات این سامانه باید 

ها اطالعات پرداخت»باید  مستغالت امالک و یریتسامانه مدو  ، دریافت کند.امالک و مستغالت

سامانه را از « (یتملك امالک و اراض یها و قراردادهادر پرونده نیبه مالك یها)اطالعات پرداخت

 .پروژه انجام شود یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادا، دریافت کند.یمال یحسابدار تیریمد

 الیم حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایوژهپر» شناسنامه در سامانه این بهبود سایر موارد 

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر (منابع مدیریت و

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 جرازمان الزم براي ا

 برآورد هزینه پروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایژهپرو» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 یرانا يشهر يشركت عمران و بهساز يقراردادها یریتسامانه مد یجادا پروژه -12-1-2-12

 یرانا يشهر يشركت عمران و بهساز يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 شرکت یقراردادها یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« یرانا یشهر یعمران و بهساز

و  شرکت عمران یقراردادها یریتمد»ده در شناسنامه سامانه ها و تبادل اطالعات تعریف شتمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یرانا یشهر یبهساز

/ قراردادهای یتملك امالک و اراض یاطالعات قراردادها )قراردادها»سامانه امالک و مستغالت سامانه باید 

تبادل اطالعات  ینا یجادا، دریافت کند. قراردادها تیریسامانه مدرا از « (واگذاری و فروش امالک و اراضی

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزن

ها و های مدیریت قراردادهای سازمانایجاد سامانه یهاپروژه»سامانه در شناسنامه  ینموارد بهبود ا یرسا

 نابع(، ذکر شده استم یریتو مد یزیاز نقشه راه معاونت برنامه ر 18)پروژه شماره « های تابعهشرکت

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
ژه )پرو« های تابعهها و شرکتهای مدیریت قراردادهای سازمانایجاد سامانه یهاپروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیو برنامه گذار معاونت برنامه ر از گزارش نقشه راه 18شماره 

 هاي پيش نيازپروژه
ژه )پرو« های تابعهها و شرکتهای مدیریت قراردادهای سازمانایجاد سامانه یهاپروژه»مراجعه به شناسنامه 

 منابع( یریتو مد یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 18شماره 

 - هم نياز هايپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 یرانا يشهر يشركت عمران و بهساز يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا -12-1-2-13

 یرانا يشهر يشركت عمران و بهساز يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

ت شرک یامور حقوق یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« یرانا یشهر یعمران و بهساز

ران و شرکت عم یامور حقوق یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یرانا یشهر یبهساز

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز متولي پروژه

 - همکارهاي دستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 و بهبود سامانه امالک و مستغالت یسیپروژه بازنو -
 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيمانهمرتبط با ساهاي پروژه -12-1-2-14

 مدیریت حسابداري مالي(

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیمرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر خدمات و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/ حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثرتعریف و در برنامه سالیانه )حد

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده

  

۱۰۰۹



 

 

ه: 
ح
صف

20 
م(
ده
واز
ل د
ص
)ف

 

 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 هااولویت بندی پروژه -12-1-3

، یرانا یشهر یشرکت عمران و بهسازها در ای از پروژهطلوب، الزم است مجموعهبه منظور حرکت به سمت وضعیت م

ها اهمیت بندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتانجام شود. شناسنامه این پروژه

قدم و تمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  ییارهامعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولوبه سزایی دارد. 

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه یتأخر فن

 هایارائه شده است. در این جدول فقط پروژه ،یرانا یشهر یشرکت عمران و بهسازی هادر جدول زیر ترتیب اولویت پروژه

ها ها و شرکتکه در همه سازمان ییهاپروژهآورده شده است. ترتیب اولویت ، یرانا یشهر یشرکت عمران و بهسازاختصاصی 

 Web GISاتصال  ها،یتموجود ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،حسابدار یریتپروژه، مد یریتمطرح هستند )مانند مد

 .ارائه شده استه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، نقشه راه و برنامها و ...( در به سامانه

ترتيب 

 اولویت
 عنوان پروژه

مدت 

 زمان اجرا

 هزینه

 (ریال)

زمان 

 شروع

 ماه اول 0/.../.../... ماه 21 و بهبود سامانه امالک و مستغالت یسیپروژه بازنو - 2

1 
 یهابرنامه یاجرا یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

اد ملی، استانی، شهرستانی و شرکت )ست ینیبازآفر
 عمران(

 ماه چهارم 1/.../.../... ماه 3

9 
 یهابرنامه یابیارز یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 ینیبازآفر
 ماه چهارم 1/.../.../... ماه 3

 ماه چهاردهم 2/..1/.../... ماه 1 اهیتوافقات و هماهنگ یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 0

1 
توانمند  یهاطرح یهته یریتمانه مدسا یجادپروژه ا -

 اهو مرمت بافت یبازساز ی،نوساز ی،بهساز ی،ساز
 2/..1/.../... ماه 1

ماه بیست و 
 یكم

1 
شرکت  یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 یرانا یشهر یعمران و بهساز
 2/.../.../... ماه 1

ماه بیست و 
 یكم

7 
موزش و پژوهش، آ یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 یجترو
 ماه سی ام 2/.../.../... ماه 1

 ماه اول 1/.../.../... ماه 1 یالتپروژه بهبود سامانه تسه - 8

 ماه سی و ششم 2/..1/.../... ماه 1 0پروژه بهبود سامانه ماده  - 3
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 برنامه گذار -12-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1نامه زمانیبرها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

، ارائه یرانا یشهر یشرکت عمران و بهسازدو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

معاونت  به نقشه راه و برنامه گذار یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یشده است. الزم به ذکر است که برا

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیبرنامه ر

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

  9ماه چهارم ماه 1 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز 2

  ماه هشتم ماه 9 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 اجراییتوسط هر دستگاه «(TUIX)یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل یابزارهاهای ایجاد انباره داده، پروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه

 WEB GISهای سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده
 های تابعهموجود ستاد و دستگاه

  دهمماه  ماه 1

به سامانه شده در سال اول  یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7
Web GIS 

  پانزدهمماه  ماه 0

8 
سرویس محور به  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 
های تحلیل داده و همچنین امكانات منظور ارائه سرویس

 WEB GISپیشرفته 
  پانزدهمماه  ماه 21

3 
برداشت برای هر موجودیت مكانی »پروژه تدوین دستورالعمل 

 0«های موجودسازی نقشهو آماده
  پانزدهمماه  ماه 9

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است.9
ستانداردساز»در  یرسازمطرح در وزارت راه و شه یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یمتول0  3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه ا
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها

۱۰۱۱
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

22 
های پایه مورد نیاز که های پایه و دادهپروژه دریافت نقشه

باشد و ذخیره آن وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی
 Web GISدر 

- 
ع از ماه شرو
 بیستم

 

21 
پروژه شرکت عمران و  یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو
 یرانا یشهر یبهساز

  پانزدهمماه  ماه 1

29 
سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(  یجادپروژه ا

 یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز
  پانزدهمماه  ماه 1

20 
شرکت عمران و  یمال یسامانه حسابدار یسیپروژه بازنو
 یرانا یشهر یبهساز

  پانزدهمماه  ماه 1

21 
شرکت عمران و  یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 یرانا یشهر یبهساز

  پانزدهمماه  ماه 1

  ماه اول ماه 21 و بهبود سامانه امالک و مستغالت یسیپروژه بازنو 21

  ماه چهارم ماه 3 ینیبازآفر یهابرنامه یاجرا یریتسامانه مد یجادپروژه ا 27

  ماه چهارم ماه 3 ینیبازآفر یهابرنامه یابیارز یریتسامانه مد یجادپروژه ا 28

  ماه چهاردهم ماه 1 هایتوافقات و هماهنگ یریتسامانه مد یجادپروژه ا 23

  ماه اول ماه 1 یالتپروژه بهبود سامانه تسه .1

12 
 ی،توانمند ساز یهاحطر یهته یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 هاو مرمت بافت یبازساز ی،نوساز ی،بهساز

  ماه بیست و یكم ماه 1

11 
شرکت عمران و  یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 یرانا یشهر یبهساز

  ماه بیست و یكم ماه 1

 

۱۰۱۲



 ID Mode عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه

۱ شركت عمران و بهسازي شهري ايران ٩۶/٠١/٠١

۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه بازنويسي و بهبود سامانه امالك و مستغالت emons ١۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩٧/٠۴/٢٣

۴ پروژه ايجاد سامانه مديريت تهيه طرح هاي توانمند سازي، بهسازي،
نوسازي، بازسازي و مرمت بافت ها

emons ۶ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠٢/٣١

۵ پروژه ايجاد سامانه مديريت اجراي برنامه هاي بازآفريني emons ٩ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٢/٢٨

۶ پروژه ايجاد سامانه مديريت توافقات و هماهنگي ها emons ۶ ٩٧/٠٢/٠١ ٩٧/٠٧/٢۶

۷ پروژه ايجاد سامانه مديريت پژوهش، آموزش و ترويج emons ۶ ٩٨/٠۶/٠١ ٩٨/١١/٣٠

۸ پروژه بهبود سامانه تسهيالت emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶

۹ پروژه بهبود سامانه ماده 4 emons ۶ ٩٨/١٢/٠١ ٩٩/٠۵/٢٨

۱۰ پروژه ايجاد سامانه مديريت ارزيابي برنامه هاي بازآفريني emons ٩ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٢/٢٨

۱۱ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور حقوقي شركت عمران و بهسازي
شهري ايران

emons ۶ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠٢/٣١

۱۲ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۱۳ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵

۱۴ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۱۵ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۱۶ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۱۷ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و

«مركز تبادل اطالعات خوشه حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر
دستگاه اجرايي

emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۱۸ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم
آماري

emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۱۹ پروژه بازنويسي سامانه مديريت پروژه شركت عمران و بهسازي شهري
ايران

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۰ پروژه ايجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) شركت
عمران و بهسازي شهري ايران

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۱ پروژه بازنويسي سامانه حسابداري مالي شركت عمران و بهسازي شهري
ايران

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۲ پروژه ايجاد سامانه مديريت قراردادهاي شركت عمران و بهسازي شهري
ايران

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۳ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و
ارائه مبدل داده  سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاه هاي

تابعه

emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۲۴ Web GIS پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه emons ۴ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠۶/٢٨

۲۵ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه
WEB GIS سرويس هاي تحليل داده و  همچنين امكانات پيشرفته

emons ١٢ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٨/٠٢/٢٧

۲۶ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و
آماده سازي نقشه هاي موجود»

emons ۵ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٧/٢٧

۲۷ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و
شهرسازي مي باشد

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۲۸ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و
Web GIS شهرسازي متولي توليد آن نمي باشد و ذخيره آن در

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress
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Project: MRUD
Date: 95/11/20
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -12-2

ر منظو ینشده است. بد ارائه ،یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

سپس شناسنامه هر و  یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلابتدا نمودار ارتباط سامانه

 گردد.می هارائ ،یرانا یشهر یشرکت عمران و بهساز یاطالعات یهاکدام از سامانه

 1مطلوب یتهای اطالعاتی در وضعارتباط سامانه  -12-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده جدول زیر  عالئم استفاده شده است.

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-21جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این اطالعاتی و زیر سیستم دهنده سامانهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 
 

 گروه داده
 

ده باشد. گروه داده تبادل شهای اطالعاتی میر تبادل اطالعاتی بین سامانهاین نماد بیانگ
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطالعاتی نشان نمیبین سامانه باشد و تبادل اطالعات رادرخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشاین لینك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سامانه
 شود.متصل می

0 
اطالعات مكانی

 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

فرایندی که نیازمند اطالعات مكانی باشد  و بیانگر این موضوع است که هر سامانه است
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .های تابعه(، این بخش در همه فصول تكرار گردیده استها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هاهمه دستگاه به منظور سهولت استفاده این مستند توسط 2
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و در ادامه این بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانه

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود شود و سپس مدیریت اطالعات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان میاطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »گیرد. برای تبادل اطالعات بین دستگاهی از انجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS ایر وارد ذکر شده، سباشد. عالوه بر ماز طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 باشد.اصولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر می

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره GISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GISاز طریق فراخوانی سرویس نقشه  ی باشد، اطالعات مكانی آن صرفاًفرآیندهای وزارت راه و شهرساز

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 

۱۰۱۵
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -12-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:و هماهنگي سرویسميان افزار مدیریت  -12-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتدر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدیریت ارتباطات بین سامانه

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:ها، متشكل از بخشین معماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویساست. به منظور تحقق ا

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 د.( خواهد بوDSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامهای اطالعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانههای غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان

۱۰۱۶
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 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -12-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با مرجعمدیریت اطالعات  به منظور

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -12-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتتادی و سازمانهای مختلف در حوزه سسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataهای کلیدی )تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص می «راه»شوند. به عنوان مثال های متفاوت نگهداری میناسهمختلف با ش

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند دهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع )جودیت. موشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

های مرجع موجودیتیر سامانه مدیریت زها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میپذیرد. مقادیر این موجودیتصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -12-2-1-1-4

ذیل ها وظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا )خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

ات گیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مرکز تبادل اطالعاده قرار میالكترونیكی بین دستگاهی مورد استف

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یت به شیوه خدمات الكترونیكتبادل اطالعا .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

د وجو ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .دارد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  ونقل و شهرسازیحمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. رح گردیده را دارا میکه در باال، مط  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.افزار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمسازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -12-2-1-1-5

 ها در اینسازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم : این زیر سامانه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانهداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف کند و در اختیار آن سامانه قرار میاتی را ایجاد میهای اطالعسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

گیرد. این زیر سامانه اطالعات موردنیاز برای محاسبه اقالم رار میهای عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2ویکا سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهسازی مورد استفاده قرار میها و مدلاست که برای تحلیل داده

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -12-2-1-2

های موجود در وزارت راه و شهرسازی ماهیت مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، بزرگی از دادهباتوجه به اینكه بخش 

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

12-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذاراشتراک ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهای. همه فراباشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارن به بازشد یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

12-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهو ارائه سرویس یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

های یك موجودیت، اطالعات مكانی مربوط به موجودیت را از طریق سامانه است که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یم را به سامانه مبدا ارائه نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام شایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطالعات مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید داده

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISها، ارائه سرویس نقشه توسط سامانه د، بنابراین در معماری سامانهباشهای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده های فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.که در حال حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا می GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 های مكانیم ثبت و ویرایش دادهمكانیز -2-21شكل 

 

 هایی از سناریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:مثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.داد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب مینویس قرارفرم مربوط به ثبت پیش

در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.راخوانی میف« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 ی الیه قرارداد در حالت درج است.کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاو

 زند.کاربر نقطه ابتدایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را می .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2مثال 

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز شده اطالعات  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« یریت پروژهسامانه مد»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

ه تأیید کند و دکمداد را به صورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص میکاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرار .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می
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 های مكانیو ویرایش داده مكانیزم ثبت -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینخواهد قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

فراخوانی و در پارامتر ورودی الیه مربوط به  WEB GISاز سامانه  «سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.قطعات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك می کاربر بر روی .1

 شود.نمایش داده می توسط سامانه مدیریت پروژهفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. .1باالی  های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكیخواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.سامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانوط به پروژهالیه مرب 

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شواده میقرار گرفته است به کاربر نمایش د« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد، کاربر نقشه پروژهمدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 . پارامترهای ورودی:شودفراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 
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o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

ر گرفته است به کاربر نمایش داده قرا« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:از نظر منطقی دارای سه بخش اصلی می Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن  مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

ین اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی ها، ادستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localشوند یا یك بار فراخوانی شده و در می

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه ازی نصب میهای تابعه وزارت راه و شهرسها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

د ولی دارنهای فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز ها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

باشد و امكان استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به متولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o  های فرآیند محور دستگاهطریق سامانهبه صورت سرویس از 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتمدیریت امكانات ویرایشی و دریافت دسته -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیار  -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

12-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  های تابعه(شرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:زیر می هایها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS اخوانی دوباره از و استفاده مجدد از آن بدون فرCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده خصوص به توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISدن و استفاده مجدد باشند، این اطالعات در اختیار که قابل ذخیره ش
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 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -12-2-2

 یهسازان و بشرکت عمرهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

 یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعال، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، یرانا یشهر

  باشد.ها، میو نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه سامانه
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 امالك و مستغالت یریتمدسامانه  -12-2-2-1

 مدیریت امالك و مستغالتسامانه 

 شرح سامانه

مدیریت امالک، اراضی و مستغالت مربوط به  و اطالعات مربوط به هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

های تاریخی و ارزشمند مورد استفاده قرار های غیر رسمی و بافتگاهای و سكونتهای حاشیههای ناکارآمد، بافتبافت

 های زیر است:گیرد و دارای زیر سیستممی

ها و : این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت2هاي هدفبافت در سایي، تملک و آماده سازيشنا

رد. گیهای هدف مورد استفاده قرار میاطالعات مربوط به امور شناسایی، تملك و آماده سازی امالک و مستغالت در بافت

 های اصلی این زیرسیستم عبارتند از: قابلیت

 یهرش یهاپهنهی، رسم یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهابافتهای ناکارآمد، های هدف )بافتشناسایی بافت -

 ی(ناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحو محدوده ییروستا یشینهبا پ

 های هدفمدیریت اطالعات مربوط به امالک و اراضی بافت -

 مدیریت اطالعات شناسنامه هر یك ملك یا قطعه زمین -

 های هدفها، محدوده و مساحت قطعات بافتالعات نقشهمدیریت اط -

 مدیریت اطالعات نوع هر ملك یا قطعه زمین -

 ای هدفهمدیریت اطالعات شناسایی، اسناد ثبتی و مستندات مرتبط با امالک و اراضی و قطعات واقع در بافت -

 مدیریت اطالعات نوع کاربری امالک و اراضی -

 هر ملك یا قطعهمدیریت اطالعات مالكین و صاحبان  -

 های هدفمدیریت اطالعات وضعیت انشعابات قطعات واقع در بافت -

 تملك و خرید امالک و اراضی موردنیاز شرکت -

 ثبت و انتقال امالک به نام شرکت -

 مدیریت اسناد تملك و انتقال -

 تفكیك و تجمیع امالک و اراضی -

 یكیو تفك یعیتجم یهاصورت مجلسمدیریت اطالعات  -

 و جامع یلیامالک براساس طرح تفص یکاربر یلتبد -

 یثبت یپرونده ها یلامالک و تشك یامالک و کدگذار یشماره گذار -

 به روز رسانی اطالعات مربوط به امالک و اراضی -

الزم به ذکر است که در این زیر سیستم اطالعات مربوط به وضعیت آموزشی، بهداشتی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، 

 یرغ یهااهگو سكونت اییهحاش یهابافتهای ناکارآمد، های هدف )بافتیط محیطی ساکنان بافتوکار و پیشه و شراکسب

 .شود( نیز مدیریت مییناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحو محدوده ییروستا یشینهبا پ یشهر یهاپهنهی، رسم

                                                 
 یناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحو محدوده یی؛روستا یشینهبا پ یشهر یها؛ پهنهیرسم یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهاارآمد؛ بافتناک یهابافت 2
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به منظور مدیریت فرایندها،  : این زیر سیستمیخيتار يبا ارزش در بافت ها يمحدوده ها و بناها یيشناسا

و جمع آوری اطالعات  یخیتار یهابا ارزش در بافت یها و بناهامحدوده ییشناساها و اطالعات مربوط به امور فعالیت

 گیرد.ها، مورد استفاده قرار میمربوط به این نوع بافت

به امور واگذاری و فروش  طالعات مربوطو ا هایتفعال یندها،فرا یریتبه منظور مد یستمس یرز یناواگذاري و فروش: 

ا ب یشهر یهاپهنه ی،رسم یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهاناکارآمد، بافت یهاهدف )بافت یهابافتامالک و اراضی 

گذاری امالک و اراضی؛ مدیریت اطالعات ؛ قیمت(یناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحو محدوده ییروستا یشینهپ

واگذاری و فروش؛ و مدیریت اطالعات و اسناد مربوط به فروش و واگذاری امالک و اراضی، مورد استفاده قرار قراردادهای 

 گیرد.می

الزم به ذکر است که در هر مرحله از فرایندهای پوشش داده شده توسط این سامانه، هر وقت به ثبت و ویرایش اطالعات 

، "شرکت عمران و بهسازی شهری ایران GIS Local Web"از سامانه  اطالعات مكانی، 2مكانی نیاز باشد، سرویس نقشه

 شود.های هدف، فراخوانی میجهت ثبت و ویرایش اطالعات مكانی امالک و اراضی بافت

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P9.4.1 
و  ییتاروس یشینهبا پ یشهر یهاپهنه ی،شهرناکارآمد  یهابافت ییشناسا -

 یناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحمحدوده
P9.4.2 - یرسم یرغ یهاو سكونت گاه اییهحاش یهابافت ییشناسا 

P9.4.3 - و ارزشمند یخیتار یهابافت ییشناسا 

P9.4.4 - های هدفتملك و آماده سازی امالک و اراضی بافت 

P9.4.5 - هدف یهابافت یو فروش امالک و اراض یواگذار 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یی،شناسا
و  كتمل
 یسازآماده
های در بافت
 هدف

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده
P9.4.1D1 - های ناکارآمداطالعات مشخصات فنی و توصیفی امالک و اراضی بافت 

P9.4.1D2 - های ناکارآمدهای مربوط به امالک و اراضی بافتنقشه اطالعات 

P9.4.1D3 - آمدهای ناکاراطالعات اسناد ثبتی و مستندات مربوط به امالک و اراضی بافت 

P9.4.1D4 
وکار و اطالعات وضعیت آموزشی، بهداشتی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، کسب -

 های ناکارآمدپیشه و شرایط محیطی ساکنان بافت

P9.4.1D5 
با  یشــهر یهانهپه یامالک و اراضــ یفیو توصــ یاطالعات مشــخصــات فن -
 ییروستا یشینهپ

P9.4.1D6 
 یشــینهبا پ یشــهر یهاپهنه یمربوط به امالک و اراضــ یهااطالعات نقشــه -
 ییروستا

                                                 
2 Map Service 
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P9.4.1D7 
با  یشهر یهاپهنه یو مستندات مربوط به امالک و اراض یاطالعات اسناد ثبت -
 ییروستا یشینهپ

P9.4.1D8 
وکار و کسب ی،اجتماع ی،اقتصاد یتی،امن ی،بهداشت ی،آموزش یتاطالعات وضع -
 ییروستا یشینهبا پ یشهر یهاپهنه ساکنان یطیمح یطو شرا یشهپ

P9.4.1D9 
صات فن - شخ ص یاطالعات م ض یفیو تو با  یها و نواحمحدوده یامالک و ارا
 یناهمگون شهر یکاربر

P9.4.1D10 
 یبا کاربر یها و نواحمحدوده یمربوط به امالک و اراضــ یهااطالعات نقشــه -

 یناهمگون شهر

P9.4.1D11 
 یها و نواحمحدوده یو مستندات مربوط به امالک و اراض یاطالعات اسناد ثبت -

 یناهمگون شهر یبا کاربر

P9.4.1D12 
وکار و کسب ی،اجتماع ی،اقتصاد یتی،امن ی،بهداشت ی،آموزش یتاطالعات وضع -
 یناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحساکنان محدوده یطیمح یطو شرا یشهپ

P9.4.2D1 
ضی بافت - صیفی امالک و ارا صات فنی و تو شخ شیهاطالعات م ای و های حا

 های غیر رسمیگاهسكونت

P9.4.2D2 
ـــه - ای و های حاشـــیههای مربوط به امالک و اراضـــی بافتاطالعات نقش

 های غیر رسمیگاهسكونت

P9.4.2D3 
ای ههای حاشیمربوط به امالک و اراضی بافتاطالعات اسناد ثبتی و مستندات  -

 های غیر رسمیگاهو سكونت

P9.4.2D4 
وکار و اطالعات وضعیت آموزشی، بهداشتی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، کسب -

 یرسم یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهابافتپیشه و شرایط محیطی ساکنان 
P9.4.4D1 -  خریداری شدهاطالعات امالک و اراضی تملك و 

P9.4.4D2 - اطالعات اسناد و مستندات مربوط به تملك و خریداری امالک و اراضی 

P9.4.4D3 -  یكی امالک و اراضیو تفك یعیتجم یهاصورت مجلساطالعات 
P9.4.4D4 - های ثبتی امالکاطالعات پرونده 

P9.4.4D5 - اطالعات پرونده تملك 
P9.4.4D6 - ها )دستور پرداخت حقوق مالكین(دستور پرداخت اطالعات 

 
 

 ییشناسا
محدوده ها و 

با  یبناها
ارزش در 
 یبافت ها
 یخیتار

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.4.3D1 -  های تاریخی و با ارزشتوصیفی مربوط به بافت واطالعات مشخصات فنی 

P9.4.3D2 - های تاریخی و با ارزشهای بافتاطالعات نقشه 

 
 

و  یاگذارو
 فروش

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.4.5D1 - اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای واگذاری 
P9.4.5D2 - اطالعات امالک و اراضی واگذار شده و به فروش رفته 
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P9.4.5D3 - اطالعات اسناد و مستندات واگذاری و فروش امالک و اراضی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیرسيستم

 یی،شناسا
تملك و 
در  یسازآماده
 یهابافت
 هدف

عات - یك  اطال ـــازی، تجمیع و تفك ماده س لك، آ تم
مه نا یاز برای تحقق بر های امالک و اراضـــی  موردن

 هدف یهابافتبازآفرینی 

 ازآفرینیهای بسامانه مدیریت اجرای برنامه

 یامالک و اراض یتو سند مالك یاطالعات سند ثبت -
 یو مالكان امالک و اراض یتمالك یتاطالعات وضع -
 یامالک و اراض یثبت یتاطالعات وضع -
 یكیاطالعات صورت مجلس تفك -
 یعیاطالعات صورت مجلس تجم -

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ی امالک و اراضـــ یتو مالك یاطالعات اســـناد ثبت -
 انتقالی از سازمان ملی زمین و مسكن( یامالک و اراض)
ص - ض یو فن یفیاطالعات تو امالک و ی )امالک و ارا
 انتقالی از سازمان ملی زمین و مسكن( یاراض
 ،یمســتثن یر،دا یر،)موات، بای اراضــ نوعیتاطالعات  -
)... 

ــامانه جامع مدیریت  ــكن: س ــازمان ملی زمین و مس س
 مستغالتاراضی و 

ــ - ــده و به فروش  یاطالعات امالک و اراض واگذار ش
 رفته
سناد و مستندات واگذار - و فروش امالک  یاطالعات ا

 یو اراض

 زیر سیستم واگذاری و فروش

عات - خت اطال ختپردا عات پردا به ها )اطال های 
نده لك امالک و مالكین در پرو های تم ها و قرارداد

 اراضی(
 ابداری مالیسامانه مدیریت حس

عات - لك امالک و  اطال های تم ها )قرارداد قرارداد
 اراضی(

 سامانه مدیریت قراردادها

 ی/ ملك دعویناطالعات زم -
 یه/ ملك له و علیناطالعات زم -

 یامور حقوق یریتسامانه مد

و  ینوساز ی،بهساز ی،توانمندساز یهااطالعات طرح -
 شده یبمرمت تصو

در  یامالک و اراضــ یهاو تراکم هایاطالعات کاربر -
 مصوب یلیتفص یهاطرح

 ،ی،بهساز یتوانمند ساز یهاطرح یهته یریتسامانه مد
 هاو مرمت بافت یبازساز ی،نوساز

 ییشناسا
محدوده ها و 

با  یبناها
ارزش در بافت 

 یخیتار یها

 و با ارزش یخیتار یهابافت یهااطالعات نقشه -
مربوط به  یفیتوصـــ و یاطالعات مشـــخصـــات فن -
 و با ارزش یخیتار یهابافت

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

و  یواگذار
 فروش

مه - نا عات بر گذار یهااطال و فروش امالک و  یوا
 هدف یهابافت یاراض

 ینیبازآفر یهابرنامه یاجرا یریتسامانه مد
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 مدیریت امالك و مستغالتسامانه 

 یامالک و اراض یفیو توص یاطالعات مشخصات فن -
 ناکارآمد یهاتباف
 یامالک و اراض یفیو توص یاطالعات مشخصات فن -
 ییروستا یشینهبا پ یشهر یهاپهنه
 یامالک و اراض یفیو توص یاطالعات مشخصات فن -

 یناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحمحدوده
 یامالک و اراض یفیو توص یاطالعات مشخصات فن -
 یرسم ریغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهابافت
 شده یداریتملك و خر یاطالعات امالک و اراض -

 مناطق یســازو آماده یكتمل یی،شــناســازیر ســیســتم 
 هدف

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها )قرارداد واگذاری( اطالعات -

عات - فتدر اطال در  یاناز مشـــتر هایافتیدرها )یا
 ی(واگذار یقراردادها

 لیسیستم مدیریت حسابداری ما

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يرهش يزاسهب و نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 و نارمع تكرش Web GIS هناماس
ناریا يرهش يزاسهب

تالغتسم و كالما تیریدم هناماس

 ياه همانرب يارجا تیریدم هناماس
ينیرفآزاب

 اه تفاب یناكم تاعالطا -
 ریغ یاه هاگ تنوكس ،دمآراکان
یخیرات یاه تفاب و یمسر

 دانسا تبث نامزاس
روشک کالما و

تالغتسم و يضارا تیریدم هناماس

 ،يزاسهب ياه حرط هيهت تیریدم هناماس
اه تفاب تمرم و يزاسزاب ،يزاسون

 ثاریم نامزاس
 عیانص یگنهرف
یرگشدرگ و یتسد

 و عیمجت ،یزاس هدامآ ،كلمت تاعالطا -
 ققحت یارب زایندروم  یضارا و کالما كیكفت

فده یاه تفاب ینیرفآزاب یاه همانرب
 شورف و یراذگاو یاه همانرب تاعالطا -
فده یاه تفاب یضارا و کالما

 و اه هدنورپ رد نیكلام هب یاه تخادرپ تاعالطا( اه تخادرپ تاعالطا -
)یضارا و کالما كلمت یاهدادرارق

)یراذگاو یاهدادرارق رد نایرتشم زا اه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -
 بیوصت تمرم و یزاسون ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط تاعالطا -

هدش
 یلیصفت یاه حرط رد یضارا و کالما یاه مکارت و اه یربراک تاعالطا -

بوصم
یوعد كلم /نیمز تاعالطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعالطا -

 یلاقتنا یضارا و کالما( یضارا و کالما تیكلام و یتبث دانسا تاعالطا -
)نكسم و نیمز یلم نامزاس زا

 زا یلاقتنا یضارا و کالما( یضارا و کالما ینف و یفیصوت تاعالطا -
)نكسم و نیمز یلم نامزاس

)... ،ینثتسم ،ریاد ،ریاب ،تاوم( یضارا تیهام تاعالطا -
  یضارا و کالما كیكفت و عیمجت ،یزاس هدامآ ،كلمت تاعالطا -

فده یاه تفاب ینیرفآزاب یاه همانرب ققحت یارب زایندروم
فده یاه تفاب یضارا و کالما شورف و یراذگاو یاه همانرب تاعالطا -

)یضارا و کالما كلمت یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یراذگاو دادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

یكیكفت سلجم تروص تاعالطا -
یعیمجت سلجم تروص تاعالطا -

یضارا و کالما تیكلام دنس و یتبث دنس تاعالطا -
 رد دوجوم یضارا و کالما تیكلام تیعضو تاعالطا -

اه تفاب

 و کالما( یضارا و کالما تیكلام و یتبث دانسا تاعالطا -
)نكسم و نیمز یلم نامزاس زا یلاقتنا یضارا

 و کالما( یضارا و کالما ینف و یفیصوت تاعالطا -
)نكسم و نیمز یلم نامزاس زا یلاقتنا یضارا

)... ،ینثتسم ،ریاد ،ریاب ،تاوم( یضارا تیهام تاعالطا -

 ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط تاعالطا -
هدش بیوصت تمرم و یزاسون

 و کالما یاه مکارت و اه یربراک تاعالطا -
بوصم یلیصفت یاه حرط رد یضارا

شزرا اب و یخیرات یاه تفاب یاه هشقن تاعالطا -
 تفاب هب طوبرم یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

شزرا اب و یخیرات یاه

دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -

دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما هب طوبرم تادنتسم و یتبث دانسا تاعالطا -
 یطیحم طیارش و هشیپ و راکو بسک ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتینما ،یتشادهب ،یشزومآ تیعضو تاعالطا -

دمآراکان یاه تفاب نانکاس
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما هب طوبرم تادنتسم و یتبث دانسا تاعالطا -

 یطیحم طیارش و هشیپ و راکو بسک ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتینما ،یتشادهب ،یشزومآ تیعضو تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ نانکاس

یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -

یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما هب طوبرم تادنتسم و یتبث دانسا تاعالطا -
 یطیحم طیارش و هشیپ و راکو بسک ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتینما ،یتشادهب ،یشزومآ تیعضو تاعالطا -

یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم نانکاس
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما هب طوبرم یاه هشقن تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما هب طوبرم تادنتسم و یتبث دانسا تاعالطا -

 یطیحم طیارش و هشیپ و راکو بسک ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتینما ،یتشادهب ،یشزومآ تیعضو تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب نانکاس

هدش یرادیرخ و كلمت یضارا و کالما تاعالطا -
یضارا و کالما یرادیرخ و كلمت هب طوبرم تادنتسم و دانسا تاعالطا -

یضارا و کالما یكیكفت و یعیمجت یاه سلجم تروص تاعالطا -
کالما یتبث یاه هدنورپ تاعالطا -

كلمت هدنورپ تاعالطا -
)نیكلام قوقح تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -

شزرا اب و یخیرات یاه تفاب هب طوبرم یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
شزرا اب و یخیرات یاه تفاب یاه هشقن تاعالطا -

یراذگاو یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
هتفر شورف هب و هدش راذگاو یضارا و کالما تاعالطا -

یضارا و کالما شورف و یراذگاو تادنتسم و دانسا تاعالطا -

دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _نکسم و نيمز يلم نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 تاعالطا( اه تخادرپ تاعالطا -
 و اه هدنورپ رد نیكلام هب یاه تخادرپ
)یضارا و کالما كلمت یاهدادرارق
 زا اه یتفایرد( اه تفایرد تاعالطا -
)یراذگاو یاهدادرارق رد نایرتشم

دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

 شزرا اب و یخیرات یاه تفاب هب طوبرم یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

يقوقح روما تیریدم هناماس

دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

 یضارا و کالما( یضارا و کالما تیكلام و یتبث دانسا تاعالطا -
)نكسم و نیمز یلم نامزاس زا یلاقتنا

 یضارا و کالما( یضارا و کالما ینف و یفیصوت تاعالطا -
)نكسم و نیمز یلم نامزاس زا یلاقتنا

)... ،ینثتسم ،ریاد ،ریاب ،تاوم( یضارا تیهام تاعالطا -

 روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)نیكلام قوقح تخادرپ

اهدادرارق تیریدم هناماس

كلمت هدنورپ تاعالطا -
یراذگاو یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)یضارا و کالما كلمت یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یراذگاو دادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

یوعد كلم /نیمز تاعالطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعالطا -
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توانمندسازي، بهسازي، نوسازي،  هايسامانه مدیریت تهيه طرح -12-2-2-2

 هابازسازي و مرمت بافت

 هاو مرمت بافت يبازساز ي،نوساز ي،،بهساز يتوانمند ساز يهاطرح يهته یریتسامانه مد

 شرح سامانه

های توانمندسازی بهسازی، نوسازی، تهیه طرح مربوط به امور و اطالعات هایتفعال یندها،فرا یتیرسامانه به منظور مد ینا

ها و اطالعاتی که توسط این سامانه مدیریت گیرد. فرایندها، فعالیت، مورد استفاده قرار می2های هدفبازسازی و مرمت بافت

هدف  یاهبافتهای بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت ی طرحشوند عبارتند از: زمانبندی و اولویت بندی تهیه و بررسمی

ها و ودهو محد ییروستا یشینهبا پ یشهر یهاپهنه ی،رسم یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهاناکارآمد، بافت یها)بافت

؛ یاراض یكیتفك یهانقشههای آماده سازی اراضی؛ تهیه و بررسی ؛ تهیه و بررسی طرح(یناهمگون شهر یبا کاربر ینواح

های تهیه شده )شامل ها و مستندات مربوط به طرحها و گزارشها؛ مدیریت بررسی و تأیید نقشهتعیین محدوده بافت

 ،و استنتاج یلشناخت، تحلهای گزاش ،وضع مطلوب یبرا یشنهادیپ یهانقشه ،یبانپشت یهاهای وضع موجود، نقشهنقشه

 ثیشده از ح یهته یهاطرح اوراق و جداول پیوست( و مدیریت بررسی و بازبینیو سایر  ضوابط و مقررات اجرایی طرح

ازی، های توانمندس؛ و مدیریت ثبت و نگهداری اطالعات طرحمربوط یهاو دستورالعمل هانامهینو مقررات و آئ ینقوان یترعا

 های تصویب شده.بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت

هر مرحله از فرایندهای پوشش داده شده توسط این سامانه، هر وقت به ثبت و ویرایش اطالعات الزم به ذکر است که در 

، "شرکت عمران و بهسازی شهری ایران GIS Local Web"اطالعات مكانی، از سامانه  1مكانی نیاز باشد، سرویس نقشه

 شود.جهت ثبت و ویرایش اطالعات مكانی، فراخوانی می

هاي فعاليت

 سامانهمرتبط با 

 

 نوع فعالیت کد فعالیت
P9.4.6  هاو مرمت بافت یبازساز ی،نوساز ی،بهساز توانمندسازی، طرحتهیه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.4.6D1 - و مرمت تهیه شده نوسازی ،بهسازی های توانمندسازی،اطالعات طرح 

P9.4.6D2 - های هدفو مرمت بافت نوسازی ،بهسازی های توانمندسازی،ت تهیه طرحاطالعات وضعی 

P9.4.6D3 - و مرمت تصویب شده نوسازی ،بهسازی های توانمندسازی،اطالعات طرح 

P9.4.6D4 - های تفصیلی مصوبهای امالک و اراضی در طرحها و تراکماطالعات کاربری 

P9.4.6D5 
 ینوساز ی،بهساز ی،توانمندساز یهاطرح یهته یدها )قراردادهاقراردا یهاطالعات شناسنامه اول -

 هاو مرمت بافت

 
 

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

                                                 
 یبا کاربر یها و نواحمحدوده ؛ییروســتا یشــینهبا پ یشــهر یهاپهنه ی؛رســم یرغ یهاگاهو ســكونت اییهحاشــ یهاناکارآمد؛ بافت یهابافتهای هدف شــامل: بافت 2

 و ارزشمند یخیتار یهابافتو  ی؛ناهمگون شهر
1 Map Service 
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 هاو مرمت بافت يبازساز ي،نوساز ي،،بهساز يتوانمند ساز يهاطرح يهته یریتسامانه مد

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

های اطالعات اقدامات اجرایی مربوط به تهیه طرح -
 بازآفرینی، بهسازی و نوسازی

 های بازآفرینیجرای برنامهسامانه مدیریت ا

 یبوو تص ییدتأ یبرا یازو اصالحات موردن ییراتاطالعات تغ -
 یلیهر طرح تفص

و مرمت  یبازساز ی،نوساز ی،بهساز یهااطالعات طرح -
 مصوب یفرسوده و ناکارآمد شهر یهابافت

 ییرو تغ یبتصو یه،ته یریتسامانه مدمعاونت شهرسازی و معماری: 
 ییلتفص یهاطرح

 یهاطرح یهته یقراردادهااطالعات قراردادها ) -
 (هاو مرمت بافت ینوساز ی،بهساز ی،توانمندساز

 سامانه مدیریت قراردادها

 یامالک و اراض یفیو توص یاطالعات مشخصات فن -
 ناکارآمد یهابافت
 یامالک و اراض یفیو توص یاطالعات مشخصات فن -
 ییروستا یشینهبا پ یشهر یهاپهنه
 یامالک و اراض یفیو توص یاطالعات مشخصات فن -

 یناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحمحدوده
 یامالک و اراض یفیو توص یاطالعات مشخصات فن -
 یرسم یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهابافت

و  یكملت شناسایی،سامانه مدیریت امالک و مستغالت: زیر سیستم 
 مناطق هدف یسازآماده

دار سطح صفر نمو

 سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يرهش يزاسهب و نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 ،يزاسون ،يزاسهب ياه حرط هيهت تیریدم هناماس
اه تفاب تمرم و يزاسزاب

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 و دییأت یارب زایندروم تاحالصا و تارییغت تاعالطا -
یلیصفت حرط ره بیوصت

 تمرم و یزاسزاب ،یزاسون ،یزاسهب یاه حرط تاعالطا -
بوصم یرهش دمآراکان و هدوسرف یاه تفاب

یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یاه حرط هیهت هب طوبرم ییارجا تامادقا تاعالطا -
یلیصفت حرط ره بیوصت و دییأت یارب زایندروم تاحالصا و تارییغت تاعالطا -

بوصم یرهش دمآراکان و هدوسرف یاه تفاب تمرم و یزاسزاب ،یزاسون ،یزاسهب یاه حرط تاعالطا -
)اه تفاب تمرم و یزاسون ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط هیهت یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

 ياه همانرب يارجا تیریدم هناماس
ينیرفآزاب

 ییارجا تامادقا تاعالطا -
 یاه حرط هیهت هب طوبرم
یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب

 رييغت و بیوصت ،هيهت تیریدم هناماس
يليصفت ياهحرط

 و دییأت یارب زایندروم تاحالصا و تارییغت تاعالطا -
یلیصفت حرط ره بیوصت

 تمرم و یزاسزاب ،یزاسون ،یزاسهب یاه حرط تاعالطا -
بوصم یرهش دمآراکان و هدوسرف یاه تفاب

تالغتسم و كالما تیریدم هناماس

دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

 ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط تاعالطا -
هدش هیهت تمرم و یزاسون

 یاه حرط هیهت تیعضو تاعالطا -
 تمرم و یزاسون ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت

فده یاه تفاب
 ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط تاعالطا -

هدش بیوصت تمرم و یزاسون
 و کالما یاه مکارت و اه یربراک تاعالطا -
بوصم یلیصفت یاه حرط رد یضارا

 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و یزاسون ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط هیهت

اه تفاب تمرم

اهدادرارق تیریدم هناماس

 هیهت یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
 ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط
)اه تفاب تمرم و یزاسون

 ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط تاعالطا -
هدش بیوصت تمرم و یزاسون

 و کالما یاه مکارت و اه یربراک تاعالطا -
بوصم یلیصفت یاه حرط رد یضارا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 ياه همانرب يبایزرا تیریدم هناماس
ينیرفآزاب

 ،یزاسون ،یزاسهب یاه حرط تاعالطا -
هدش بیوصت و هیهت تمرم و یزاسزاب

 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و یزاسون ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط هیهت

اه تفاب تمرم
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 هاي بازآفرینيسامانه مدیریت اجراي برنامه -12-2-2-3

 ینيبازآفر يهابرنامه ياجرا یریتمدسامانه 

 شرح سامانه

ن یهای بازآفرینی و تعیبه امور اجرایی کردن برنامه ها و اطالعات مربوطمدیریت فرایندها، فعالیتاین سامانه به منظور 

 گیرد و دارای دو زیر سیستم زیر است:های بازآفرینی، مورد استفاده قرار میهای اقدام در هر کدام از برنامهشیوه

، این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها: هاي مداخلههاي اقدام و روشمدیریت تعيين شيوه زیر سيستم

گیرد. های بازآفرینی، مورد استفاده قرار میقدام در هر کدام از برنامههای ابه امور تعیین شیوه ها و اطالعات مربوطفعالیت

های مناسب مداخله در هر یك از های بازآفرینی و شیوهدر این زیر سیستم مجموعه اقدامات موردنیاز برای اجرای برنامه

های از: مدیریت تهیه و تدوین روش های اصلی این سامانه عبارتندشود. قابلیتهای هدف، تهیه و تدوین میها و بافتمحله

های ها؛ تهیه و تدوین شیوههای بهسازی و نوسازی بافتهای بازآفرینی و طرحهای اقدام در هر کدام از برنامهاجرایی و شیوه

و  ؛های ضروری و غیره(های اجرایی، اقدامات آموزشی و ترویجی مناسب، مطالعات و بررسیاقدام )توافقات موردنیاز، پروژه

های هدف. )در واقع باتوجه ها و بافتهای مداخله در هر کدام از محلهمدیریت شناسایی مجموعه اقدامات اجرایی و روش

به اینكه شرکت عمران و بهسازی شهر بسته به نوع برنامه و نوع بافت و محله هدف، مجموعه اقدامات و کارهای متنوع و 

های بازآفرینی عالوه بر جنبه کالبدی باید به جنبه فرهنگی جه به اینكه در برنامهدهد و همچنین باتومتفاوتی را انجام می

سایی های مداخله و شناو اجتماعی نیز توجه شود، این زیرسیستم به منظور مدیریت تهیه و تدوین و ثبت بهترین روش

 ظر گرفته شده است(.مجموعه اقدامات موردنیاز در هر برنامه، متناسب با نوع برنامه و نوع بافت، درن

العات : این زیر سیستم به منظور مدیریت اطزیر سيستم مدیریت مصوبات ستادهاي بازآفریني شهري پایدار

تم تمامی گیرد. در این زیر سیسمصوبات ستادهای ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی شهری پایدار، مورد استفاده قرار می

گان در جلسات و مصوبات ستادهای ملی، استانی و شهرستانی، ثبت و نگهداری اطالعات مربوط به جلسات، شرکت کنند

 شود.می

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 نوع فعالیت کد فعالیت
P9.4.7 های بازآفرینیهای مداخله در هر یك از برنامههای اقدام و روشتعیین شیوه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
 یریتمد
 ینیتع
 هاییوهش

اقدام و 
 یهاروش
 مداخله

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.4.7D1 
ـــازی و های اقدام و روششـــیوه اطالعات - های مداخله برای بازآفرینی، بهس

 ،2هدفهای ها و بافتنوسازی هر یك از محله

P9.4.7D2 
ك از های اجرایی برای بازآفرینی، بهســـازی و نوســـازی هر یپروژه اطالعات -
 هدفهای ها و بافتمحله

P9.4.7D3 
های موردنیاز برای تحقق بازآفرینی، بهســازی و توافقات و هماهنگی اطالعات -

 هدفهای ها و بافتنوسازی محله

                                                 
 یبا کاربر یها و نواحمحدوده یی؛روســتا یشــینهبا پ یشــهر یهاپهنه ی؛رســم یرغ یهاگاهو ســكونت اییهحاشــ یهاناکارآمد؛ بافت یهابافتهای هدف شــامل: بافت 2

 و ارزشمند یخیتار یهابافتو  ی؛ناهمگون شهر
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 ینيبازآفر يهابرنامه ياجرا یریتمدسامانه 

P9.4.7D4 
عات - بازآفرینی، آموزش اطال یاز برای تحقق  مات ترویجی موردن قدا ها و ا

 هدفهای ها و بافتبهسازی و نوسازی محله

P9.4.7D5 
های موردنیاز برای تحقق بازآفرینی، بهســـازی و مطالعات و پژوهش اطالعات -

 هدفهای ها و بافتنوسازی محله

P9.4.7D6 
 یازو نوس یبهساز ینی،تحقق بازآفر یبرا یالتارائه تسه یهااطالعات برنامه -
 هدف یهاها و بافتمحله

P9.4.7D7 
و تفكیك امالک و اراضی  موردنیاز برای تملك، آماده سازی، تجمیع  اطالعات -

 های هدفهای بازآفرینی بافتتحقق برنامه

P9.4.7D8 - های هدفی بافتو فروش امالک و اراض یواگذار یهااطالعات برنامه 

P9.4.7D9 
مات اجرا - قدا به ته ییاطالعات ا ـــاز ینی،بازآفر یهاطرح یهمربوط  و  یبهس
 ینوساز

 
 

 یستمس یرز
 یریتمد
صوبات م

 یستادها
 ینیبازآفر
 یدارپا یشهر

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.4.7D10 - جلسات ستادهای ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی شهری پایدار اطالعات 

P9.4.7D11 - مصوبات ستادهای ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی شهری پایدار اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 مانهورودي به سا

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیرسيستم

 یستمس یرز
 ینیتع یریتمد
 هاییوهش

اقدام و 
 یهاروش
 مداخله

 یو نوســاز یبهســاز یهاها و پروژهاطالعات طرح -
 یناکارآمد شهر یهابافت
 یهابافت یســـامانده یهاها و پروژهاطالعات طرح -
 یرسم یرغ یهاگاهسكونتو  اییهحاش
نتحفظ و صـــ یهااطالعات پروژه - فت یا با  یهااز 
 و ارزشمند یخیتار

 سامانه جاری سازی راهبردها

 یامالک و اراض یفیو توص یاطالعات مشخصات فن -
 ناکارآمد یهابافت
 یامالک و اراض یفیو توص یاطالعات مشخصات فن -
 ییروستا یشینهبا پ یشهر یهاپهنه
 یامالک و اراض یفیو توص یعات مشخصات فناطال -

 یناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحمحدوده
 یامالک و اراض یفیو توص یاطالعات مشخصات فن -
 یرسم یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهابافت

ســامانه مدیریت امالک و مســتغالت: زیر ســیســتم 
 هدفهای بافت یسازو آماده كتمل شناسایی،

عات مشـــخصـــات فنی و توصـــیفی مربوط به اطال -
 های تاریخی و با ارزشبافت

 یهابافت ییشناساسامانه مدیریت امالک و مستغالت: 
 و ارزشمند یخیتار

ها - تاد بات ســـ تان ی،مل یاطالعات مصـــو و  یاســـ
 یدارپا یشهر ینیبازآفر یشهرستان

ــ یرز ــتمس ــتادها یریتمد یس ــوبات س  ینیبازآفر یمص
 یدارپا یشهر
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 ینيبازآفر يهابرنامه ياجرا یریتمدسامانه 
 یستمس ریز
 یریتمد

مصوبات 
 یستادها
 ینیبازآفر
 یدارپا یشهر

-  -  

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

، فده یاه تفاب و اه هلحم زا كی ره یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یارب هلخادم یاه شور و مادقا یاه هویش تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم زا كی ره یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یارب ییارجا یاه هژورپ تاعالطا -

فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یاه یگنهامه و تاقفاوت تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یجیورت تامادقا و اه شزومآ تاعالطا -

فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یاه شهوژپ و تاعلاطم تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب تالیهست هئارا یاه همانرب تاعالطا -

فده یاه تفاب ینیرفآزاب یاه همانرب ققحت یارب زایندروم  یضارا و کالما كیكفت و عیمجت ،یزاس هدامآ ،كلمت تاعالطا -
فده یاه تفاب یضارا و کالما شورف و یراذگاو یاه همانرب تاعالطا -

یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یاه حرط هیهت هب طوبرم ییارجا تامادقا تاعالطا -

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يرهش يزاسهب و نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ينیرفآزاب ياه همانرب يارجا تیریدم هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیسریز
 و مالقا هبساحم
 یاه صخاش
یرامآ

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

یرهش دمآراکان یاه تفاب یزاسون و یزاسهب یاه هژورپ و اه حرط تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یهدناماس یاه هژورپ و اه حرط تاعالطا -

دنمشزرا و یخیرات یاه تفاب زا تنایص و ظفح یاه هژورپ تاعالطا -

 یزاسون و یزاسهب یاه هژورپ و اه حرط تاعالطا -
یرهش دمآراکان یاه تفاب

 یاه تفاب یهدناماس یاه هژورپ و اه حرط تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح

 یاه تفاب زا تنایص و ظفح یاه هژورپ تاعالطا -
دنمشزرا و یخیرات

یرهش دمآراکان یاه تفاب یزاسون و یزاسهب یاه هژورپ و اه حرط تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یهدناماس یاه هژورپ و اه حرط تاعالطا -

دنمشزرا و یخیرات یاه تفاب زا تنایص و ظفح یاه هژورپ تاعالطا -
دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

شزرا اب و یخیرات یاه تفاب هب طوبرم یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

تالغتسم و كالما تیریدم هناماس

دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

، فده یاه تفاب و اه هلحم زا كی ره یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یارب هلخادم یاه شور و مادقا یاه هویش تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم زا كی ره یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یارب ییارجا یاه هژورپ تاعالطا -

فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یاه یگنهامه و تاقفاوت تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یجیورت تامادقا و اه شزومآ تاعالطا -

فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یاه شهوژپ و تاعلاطم تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب تالیهست هئارا یاه همانرب تاعالطا -

فده یاه تفاب ینیرفآزاب یاه همانرب ققحت یارب زایندروم  یضارا و کالما كیكفت و عیمجت ،یزاس هدامآ ،كلمت تاعالطا -
فده یاه تفاب یضارا و کالما شورف و یراذگاو یاه همانرب تاعالطا -

یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یاه حرط هیهت هب طوبرم ییارجا تامادقا تاعالطا -
رادیاپ یرهش ینیرفآزاب یناتسرهش و یناتسا ،یلم یاهداتس تاسلج تاعالطا -
رادیاپ یرهش ینیرفآزاب یناتسرهش و یناتسا ،یلم یاهداتس تابوصم تاعالطا -

اه هژورپ و اه حرط تیریدم هناماس

 ،ینیرفآزاب یارب ییارجا یاه هژورپ تاعالطا -
 و اه هلحم زا كی ره یزاسون و یزاسهب

فده یاه تفاب

اه يگنهامه و تاقفاوت تیریدم هناماس

 ققحت یارب زایندروم یاه یگنهامه و تاقفاوت تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب

جیورت و شزومآ ،شهوژپ تیریدم هناماس

 ققحت یارب زایندروم یجیورت تامادقا و اه شزومآ تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب

 ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یاه شهوژپ و تاعلاطم تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب

 ،يزاسهب ياه حرط هيهت تیریدم هناماس
اه تفاب تمرم و يزاسزاب ،يزاسون

 یاه حرط هیهت هب طوبرم ییارجا تامادقا تاعالطا -
یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 و کالما كیكفت و عیمجت ،یزاس هدامآ ،كلمت تاعالطا -
فده یاه تفاب ینیرفآزاب یاه همانرب ققحت یارب زایندروم  یضارا

 یضارا و کالما شورف و یراذگاو یاه همانرب تاعالطا -
فده یاه تفاب

تاليهست هئارا تیریدم هناماس

 تالیهست هئارا یاه همانرب تاعالطا -
 یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب

فده یاه تفاب و اه هلحم

 ياه همانرب يبایزرا تیریدم هناماس
ينیرفآزاب
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 هاسامانه مدیریت توافقات و هماهنگي -12-2-2-4

 هايتوافقات و هماهنگ یریتمدسامانه 

 شرح سامانه

خشی های بین بربوط به امور مدیریت توافقات و هماهنگیها و اطالعات ماین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

شرکت آب و فاضالب، شرکت برق، شرکت گاز،  ی،استاندارهای اجرایی مانند ها؛ دستگاههای مرتبط )شهرداریبا دستگاه

د مسكن، ای؛ نهادهای غیر دولتی مانند بنیبهداشت، دادگستر ی،فرهنگ یراثمسازمان ثبت اسناد و امالک، شرکت مخابرات، 

؛ یاهحرف یهاها و تشكلسمن؛ یمردم یهانهادها و تشكلها و موسسات مالی؛ کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی؛ بانك

های اصلی این سامانه عبارتند از: زمانبندی و برنامه ریزی برای انجام توافقات و گیرد. قابلیتو غیره(، مورد استفاده قرار می

های بازآفرینی شهری؛ مدیریت مستندات مربوط به توافقات و برای تحقق برنامه موردنیاز یبخش ینبهای هماهنگی

 ها؛ و مدیریت اطالعات مربوط به توافقات صورت گرفته.هماهنگی

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 نوع فعالیت کد فعالیت
P9.4.8 های مرتبطتوافق و هماهنگی بین بخشی با دستگاه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده
P9.4.8D1 -  های مرتبطهای صورت گرفته با دستگاهتوافقات و هماهنگیاطالعات 

P9.4.8D2 - های صورت گرفتهاسناد و مستندات مربوط به توافقات و هماهنگی اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجاداسامانه  عنوان گروه داده
تحقق  یبرا یــازموردن هــاییاطالعــات توافقــات و همــاهنگ -

 هدف یهاها و بافتمحله یو نوساز یبهساز ینی،بازآفر
 یســـتمســـ یرزهای بازآفرینی: مدیریت اجرای برنامهســـامانه 
 مداخله یهااقدام و روش هاییوهش یینتع یریتمد

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 هايتوافقات و هماهنگ یریتمدسامانه 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يرهش يزاسهب و نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

اه يگنهامه و تاقفاوت تیریدم هناماس

 ياه همانرب يارجا تیریدم هناماس
 ينیرفآزاب

 ققحت یارب زایندروم یاه یگنهامه و تاقفاوت تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب

 ققحت یارب زایندروم یاه یگنهامه و تاقفاوت تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 ياه همانرب يبایزرا تیریدم هناماس
ينیرفآزاب

 یاه یگنهامه و تاقفاوت تاعالطا -
طبترم یاه هاگتسد اب هتفرگ تروص

 یاه یگنهامه و تاقفاوت تاعالطا -
طبترم یاه هاگتسد اب هتفرگ تروص

 هب طوبرم تادنتسم و دانسا تاعالطا -
هتفرگ تروص یاه یگنهامه و تاقفاوت
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 سامانه مدیریت پژوهش، آموزش و ترویج -12-2-2-5

 سامانه مدیریت پژوهش، آموزش و ترویج

 شرح سامانه

ها، امور آموزش و ها و اطالعات مربوط به امور انجام مطالعات و پژوهشاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

ه های هدف موردنیاز است، بكار گرفتها و بافتهای بازآفرینی محلهبرنامه همچنین امور فرهنگی و ترویجی که برای تحقق

 شود. این سامانه دارای دو زیر سیستم زیر است:می

موزش ها و اطالعات مربوط به امور آ: این زیرسیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتزیر سيستم آموزش و ترویج

هری و آموزش حرفه مندان( و همچنین امور فرهنگی و ترویجی )مانند اطالع )مانند آموزش ساکنان، آموزش مدیران ش

مورد  شود،های هدف انجام میها و بافتهای بازآفرینی محله( که برای تحقق برنامهرسانی، برگزاری نمایشگاه/ نشست

ورهای آموزشی؛ ها و محمحتوی، بستههای اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریت تهیه و تصویب گیرد. قابلیتاستفاده قرار می

ریت ؛ مدیهای اجرایی آموزشینفعان؛ مدیریت بررسی و تصویب برنامهذیو محورهای آموزشی به  هامدیریت ابالغ بسته

مدیریت امور مربوط به برون سپاری اجرای های آموزشی؛ مدیریت انتخاب آموزش دهندگان؛ زمانبندی اجرای برنامه

 ؛ و مدیریت اطالعات اقدامات آموزشی انجام شده.یهای آموزشبرنامه

ها و اطالعات مربوط به اقدامات فرهنگی و ترویجی الزم به ذکر است که این زیر سیستم برای مدیریت فرایندها، فعالیت

مدیریت  ؛های فرهنگی و ترویجیباشد: مدیریت تهیه و تصویب برنامههای زیر را دارا میشود و قابلیتنیز بكار گرفته می

تهیه و تصویب تولیدات و اقدامات فرهنگی و ترویجی؛ مدیریت اجرای اقدامات فرهنگی و ترویجی )مانند اطالع رسانی، 

های عمومی و تخصصی( و مدیریت اطالعات و سوابق اقدامات فرهنگی و ای و برگزاری نمایشگاه و نشستاقدامات رسانه

 ترویجی.

العات ها و اط: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتهاهشزیر سيستم مدیریت مطالعات و پژو

های هدف مورد استفاده قرار ها و بافتهای موردنیاز در زمینه بازآفرینی محلهمربوط به امور انجام مطالعات و پژوهش

ررسی و لعاتی و پژوهشی؛ مدیریت بهای مطاهای اصلی این زیر سیستم عبارتند از: زمانبندی اجرای برنامهگیرد. قابلیتمی

های مطالعاتی و پژوهشی؛ مدیریت اطالعات، تصویب پیشنهادات مطالعه و پژوهش؛ مدیریت امور برون سپاری اجرای برنامه

های انجام شده؛ مدیریت اطالعات و سوابق کارهای مطالعاتی و پژوهشی انجام مستندات و محتوای مطالعات و پژوهش

مشابه؛ مدیریت آرشیون مستدات مربوط به  یو خارج یداخل یها و نهادهاسازمانعات تجارب دیگر شده؛ مدیریت اطال

عات دفتر مطال یوشرکت و آرش یتدر قالب کتابخانه، ساها؛ و مدیریت و بروزرسانی منابع مطالعاتی مطالعات و پژوهش

 .یکاربرد

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P9.4.9 های بازآفرینیآموزش و ترویج برنامه 

P9.4.10 های بازآفرینیمطالعه و پژوهش در جهت تحقق برنامه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
آموزش و 
 یجترو

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.4.9D1 -  ها و محورهای آموزشیبستهاطالعات 
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 سامانه مدیریت پژوهش، آموزش و ترویج

P9.4.9D2 - های آموزشیجرای برنامهزمانبندی ا اطالعات 

P9.4.9D3 - اقدامات آموزشی صورت گرفته اطالعات 

P9.4.9D4 - های فرهنگی و ترویجیبرنامه اطالعات 
P9.4.9D5 - اقدامات فرهنگی و ترویجی صورت گرفته اطالعات 

 
 

 یستمس یرز
 یریتمد

مطالعات و 
 هاپژوهش

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.4.10D1 - موضوعات و محورهای مطالعاتی و پژوهشی در حوزه بازآفرینی شهریطالعات ا 

P9.4.10D2 - های مطالعاتی و پژوهشیاطالعات محتوای )گزارشات( پروژه 

P9.4.10D3 - )اطالعات منابع مطالعاتی )در قالب کتابخانه، سایت و آرشیو 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي ادهعنوان گروه د زیرسيستم

 یستمس یرز
آموزش و 
 یجترو

 یبرا یازموردن یجیها و اقدامات ترواطالعات آموزش -
بازآفر له یو نوســـاز یبهســـاز ینی،تحقق  ها و مح

 هدف یهابافت

 ستمیس یرزهای بازآفرینی: مدیریت اجرای برنامهسامانه 
 مداخله یهام و روشاقدا هاییوهش یینتع یریتمد

شاوران و پیمانكاران  - صالحیت م اطالعات گواهینامه 
 )اشخاص حقیقی و حقوقی(

 یو حقوق یقیاشخاص حق یتصالح ینامهسامانه گواه

 یستمس یرز
 یریتمد

مطالعات و 
 هاپژوهش

عات و پژوهش - طال عات م  یبرا یازموردن یهااطال
بازآفر له یو نوســـاز یبهســـاز ینی،تحقق  ا و همح

 هدف یهابافت
 های بازآفرینیمدیریت اجرای برنامهسامانه 

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 سامانه مدیریت پژوهش، آموزش و ترویج

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يرهش يزاسهب و نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

جیورت و شزومآ ،شهوژپ تیریدم هناماس

 ياه همانرب يارجا تیریدم هناماس
 ينیرفآزاب

 ققحت یارب زایندروم یجیورت تامادقا و اه شزومآ تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب

 ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یاه شهوژپ و تاعلاطم تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب

 ققحت یارب زایندروم یجیورت تامادقا و اه شزومآ تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب

 صاخشا( ناراكنامیپ و نارواشم تیحالص همانیهاوگ تاعالطا -
)یقوقح و یقیقح

 ققحت یارب زایندروم یاه شهوژپ و تاعلاطم تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب

  اخشا تيحالص همانيهاوگ هناماس
يقوقح و يقيقح

 تیحالص همانیهاوگ تاعالطا -
 یقیقح صاخشا( ناراكنامیپ و نارواشم

)یقوقح و

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 ياه همانرب يبایزرا تیریدم هناماس
ينیرفآزاب

هتفرگ تروص یشزومآ تامادقا تاعالطا -
هتفرگ تروص یجیورت و یگنهرف تامادقا تاعالطا -
 یشهوژپ و یتاعلاطم یاهروحم و تاعوضوم تاعالطا -

یرهش ینیرفآزاب هزوح رد

یشزومآ یاهروحم و اه هتسب تاعالطا -
یشزومآ یاه همانرب یارجا یدنبنامز تاعالطا -

هتفرگ تروص یشزومآ تامادقا تاعالطا -
یجیورت و یگنهرف یاه همانرب تاعالطا -

هتفرگ تروص یجیورت و یگنهرف تامادقا تاعالطا -
یرهش ینیرفآزاب هزوح رد یشهوژپ و یتاعلاطم یاهروحم و تاعوضوم تاعالطا -

یشهوژپ و یتاعلاطم یاه هژورپ )تاشرازگ( یاوتحم تاعالطا -
)ویشرآ و تیاس ،هناخباتک بلاق رد( یتاعلاطم عبانم تاعالطا -
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 سامانه مدیریت ارائه تسهيالت -12-2-2-6

 يالتارائه تسه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

و اطالعات  هایتفعال یندها،فرآ یریتبه منظور مد یرانا یشهر یعمران و بهساز یسامانه توسط شرکت مادرتخصص ینا

دودها و مح یو نوساز یبهساز یالت)اعم از تسه یالتتسه یاعطا ینددر فرآ یعتسر با هدف ،یالتتسهمربوط به امور ارائه 

 هاییریگ صمیمت یمنابع، حرکت به سمت استانداردساز ینهبه یصاسكان موقت و ...(، تخص یعهود یالتمحالت هدف، تسه

مورد  ،یو تخلفات احتمال یانسان یحذف خطاها ی،زائد شهروندان متقاض یبه رفت و آمدها یازرفاه و حذف ن نیتأم ی،اعتبار

 .گیردیاستفاده قرار م

حراز اهای اصلی این سامانه عبارتند از: ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیالت؛ های اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیتقابلیت

ساختمانی )پروژه ساختمانی که دارای پروانه ساختمانی بوده و متقاضی تمایل دارد برای آن  ه؛ ثبت پروژاشخاص یتهو

تسهیالت کسب کند(؛ ثبت و به روزرسانی اطالعات پروژه ساختمانی )مانند اطالعات پروانه ساختمانی، کد نوسازی، نوع 

عات های مربوط به پروژه؛ ثبت اطالمستندات و نقشه ساخت، مساحت زمین، زیر بنا، تعداد بلوک و تعداد واحد(؛ ثبت اطالعات

و شرایط متقاضی؛ دریافت اطالعات ملك )مانند کد پستی، نام محله، منطقه شهرداری، ناحیه شهرداری، پالک ثبتی، آدرس 

ی دپستی، وضعیت مالك، سند مالكیت و سند نقل و انتقاالت(؛ ثبت اطالعات مالك؛ بررسی شرایط متقاضیان؛ اولویت بن

 یمتقاض تیمشاهده وضع های متقاضیان جهت دریافت تسهیالت؛ تعیین متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیالت؛درخواست

 یالتسهت یارانهو دولت از  یمشخص نمودن سهم متقاض؛ یو فروش اقساط یاز زمان ثبت نام تا انعقاد قرارداد مشارکت مدن

 یو دولت در دوران مشارکت مدن یسهم متقاض یالتتسه یارانه یزانم حاسبه؛ میو فروش اقساط یدر دوران مشارکت مدن

 ؛ و معرفی متقاضیان انتخاب شده به بانك.یهر متقاض یتو اولو یازامت یینتع؛ یو فروش اقساط

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P9.4.11 ارائه تسهیالت بازآفرینی 

 
 

هاي گروه داده

 امانهخروجي س

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.4.11D1 - تسهیالت درنظر گرفته شده و مشخصات اطالعات 

P9.4.11D2 - های هدفبه تفكیك گروه متقاضیان دریافت تسهیالت اطالعات 

P9.4.11D3 -  یالتتسه یان دریافتمتقاض و شرایط اطالعات یبررس یجنتااطالعات 

P9.4.11D4 - های تسهیالت تأیید شدهستدرخوا اطالعات 

P9.4.11D5 - اطالعات متقاضیان انتخاب شده جهت دریافت تسهیالت 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
سه یهااطالعات برنامه -  نی،یتحقق بازآفر یبرا یالتارائه ت

 هدف یهاها و بافتمحله یو نوساز یبهساز
 های بازآفرینیسامانه مدیریت اجرای برنامه

ــات فن - ــخص ــ یاطالعات مش ــ یفیو توص  یامالک و اراض
 ناکارآمد یهابافت

ملك و ت یی،شناسا یستمس یرامالک و مستغالت: ز یریتسامانه مد
 هدف یهابافت یآماده ساز
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 يالتارائه تسه یریتمد سامانه

ــات فن - ــخص ــ یاطالعات مش ــ یفیو توص  یامالک و اراض
 ییروستا یشینهبا پ یشهر یهاپهنه
ــات فن - ــخص ــ یاطالعات مش ــ یفیو توص  یامالک و اراض

 یناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحمحدوده
ــات فن - ــخص ــ یاطالعات مش ــ یفیو توص  یامالک و اراض
 یرسم یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهابافت

 هابانك وام یهوست یتو وضع یالتارائه تسه یتاطالعات وضع -

 یشهردار یاطالعات ثبت -

 اداره ثبت احوال اشخاص اطالعات -

  

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يرهش يزاسهب و نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

تاليهست هئارا تیریدم هناماس

 یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب تالیهست هئارا یاه همانرب تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و

 یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
دمآراکان

 یاه هنهپ یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش

 و اه هدودحم یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون

 یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح

 ياه همانرب يارجا تیریدم هناماس
ينیرفآزاب

 یارب تالیهست هئارا یاه همانرب تاعالطا -
 اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت

فده یاه تفاب و

تالغتسم و كالما تیریدم هناماس

دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

هدش هتفرگ رظنرد تالیهست تاصخشم و تاعالطا -
تالیهست تفایرد نایضاقتم تاعالطا -

تالیهست تفایرد نایضاقتم طیارش و تاعالطا یسررب جیاتن تاعالطا -
هدش دییأت تالیهست یاه تساوخرد تاعالطا -

تالیهست تفایرد تهج هدش باختنا نایضاقتم تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

اه كناب

 یاه تساوخرد تاعالطا -
هدش دییأت تالیهست

 باختنا نایضاقتم تاعالطا -
تالیهست تفایرد تهج هدش

 هئارا تیعضو تاعالطا -
ماو هیوصت تیعضو و تالیهست

یرادرهشلاوحا تبث هرادا

 تاعالطا -
صاخشا

 تاعالطا -
یتبث
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 سامانه مدیریت صدور گواهينامه صالحيت اشخا  حقيقي و حقوقي -12-2-2-7

 (4)سامانه ماده  يو حقوق يقياشخا  حق يتصالح ينامهگواه مدیریت صدور سامانه

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به امور ارزیابی صالحیت فنی، مالی و اجرایی اشخاص به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتاین سامانه 

حقیقی و حقوقی؛ و صدور گواهینامه صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بر عهده گرفتن قسمتی از اختیارات 

 شود.های احیا، بهسازی و نوسازی، بكار گرفته میمجریان طرح

اطالعات ) های اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریت ثبت نام متقاضیان؛ مدیریت اطالعات مشخصات اشخاص حقیقیقابلیت

ای، اطالعات تماس، اطالعات تحصیلی، سوابق کاری و غیره(؛ مدیریت اطالعات اشخاص حقوقی )اطالعات شناسنامه

شرکت، اطالعات تحصیلی اعضا و مدیران، سوابق کاری، اطالعات ثبتی؛ اطالعات تماس، اطالعات مدیریان و سهامداران 

ها، گردش مالی، میزان تجربه و سابقه کاری اعضا و ها، اطالعات عملكرد شرکت مانند ارزش داراییها و رتبهصالحیت

مدیریتی،  و غیره(؛ مدیریت ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی )براساس معیارهای توانایی فنی و تخصصی، توانایی اجرایی

توانایی مالی سرمایه گذاری و تجهیز منابع، دارا بودن ساختار تشكیالتی و سازمان اجرایی و سوابق مرتبط(؛ مدیریت اطالعات 

( برای اشخاص 1تا  2اطالعات امتیازات کسب شده برای متقاضیان؛ مدیریت صدور و تمدید گواهینامه صالحیت )پایه 

 حقیقی و حقوقی.

هاي فعاليت

 رتبط با سامانهم

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P11.4.3 یو نوساز یبهساز ینی،بازآفر یهاطرح یاجرا یتصالح ینامهصدور گواه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.4.3D1 - اطالعات متقاضیان کسب گواهینامه صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی 

P11.4.3D2 -  شده متقاضیان صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقیامتیازهای کسباطالعات 

P11.4.3D3 - های صادر شده صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقیاطالعات گواهینامه 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
ــخاص حقیقی و حقوقی در هر - یك از  اطالعات عملكرد اش

 هاپروژه
 هاسامانه مدیریت پروژه

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 (4)سامانه ماده  يو حقوق يقياشخا  حق يتصالح ينامهگواه مدیریت صدور سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يرهش يزاسهب و نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 تيحالص همانيهاوگ رودص تیریدم هناماس
4 هدام هناماس :يقوقح و يقيقح  اخشا

 نارمع تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس
ناریا يرهش يزاسهب و

 و یقیقح صاخشا دركلمع تاعالطا -
اه هژورپ زا كی ره رد یقوقح

 صاخشا دركلمع تاعالطا -
 زا كی ره رد یقوقح و یقیقح

 و نارواشم تیحالص همانیهاوگ تاعالطا -اه هژورپ
یقوقح و یقیقح صاخشا _ناراكنامیپ

 و نارواشم تیحالص همانیهاوگ تاعالطا -
یقوقح و یقیقح صاخشا _ناراكنامیپ

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 ینيبازآفر يهابرنامهسامانه مدیریت ارزیابي  -12-2-2-8

 هاي بازآفرینيمدیریت ارزیابي برنامهسامانه 

 شرح سامانه

های ط به ارزیابی میزان تأثیرگذاری و کارآمدی برنامهها و اطالعات مربواین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

های های کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بافتبازآفرینی؛ و همچنین ارزیابی میزان بهبود صورت گرفته در جنبه

 اطالعات پایه گیرد. در واقع این سامانه از طریق دریافتهای بازآفرینی، مورد استفاده قرار میهدف در اثر اجرای برنامه

مربوط به ؛ اطالعات (یرسم یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهاناکارآمد؛ و بافت یها)بافتهای هدف ها و بافتمحله

در  هدف یهاساکنان بافت یطیمح یطو شرا یشهوکار و پکسب ی،اجتماع ی،اقتصاد یتی،امن ی،بهداشت ی،آموزش یتوضع

ها و اقدامات فرهنگی و ها و اقدامات اجرایی صورت گرفته؛ اطالعات آموزشژههای زمانی مختلف؛ اطالعات پرودوره

های ها و اطالعات مربوط به ارزیابی میزان اثر گذاری برنامهترویجی انجام شده و سایر اطالعات موردنیاز، فرایندها، فعالیت

 سازد.فراهم میهای هدف را کند و امكان پایش پیوسته وضعیت بافتبازآفرینی را مدیریت می

الزم به ذکر است که این سامانه به منظور ثبت و مستندسازی تجربیات بازآفرینی، بهسازی و نوسازی و همچنین ثبت و 

 های شرکت عمرانهای بازآفرینی، بهسازی و نوسازی )شامل تجربیات و درس آموختههای پروژهمستندسازی درس آموخته

 گیرد.های سایرین(، نیز مورد استفاده قرار میوختهو بهسازی شهری و تجربیات و درس آم

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P9.4.13 های بازآفرینیبررسی میزان تأثیرگذاری برنامه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.4.13D1 -  های باز آفرینیك از برنامهمیزان اثر گذاری هر یاطالعات 

P9.4.13D2 - های باز آفرینیهای هر یك از برنامهتجربیات و درس آموخته اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
قدام و روش هاییوهاطالعات شـــ -  ینی،بازآفر یمداخله برا یهاا

 هدف ، یهاها و بافتاز محله یكهر  یزو نوسا یبهساز
ر ه یو نوساز یبهساز ینی،بازآفر یبرا ییاجرا یهااطالعات پروژه -
 هدف یهاها و بافتاز محله یك
 ی،ینتحقق بازآفر یبرا یازموردن هاییاطالعات توافقات و هماهنگ -

 هدف یهاها و بافتمحله یو نوساز یبهساز
عات آموزش - مااطال قدا تحقق  یبرا یازموردن یجیت تروها و ا

 هدف یهاها و بافتمحله یو نوساز یبهساز ینی،بازآفر
 ینی،تحقق بازآفر یبرا یازموردن یهااطالعات مطالعات و پژوهش -

 هدف یهاها و بافتمحله یو نوساز یبهساز
 یسازبه ینی،تحقق بازآفر یبرا یالتارائه تسه یهااطالعات برنامه -

 هدف یهاو بافت هامحله یو نوساز

ــامانه  ــ یرزهای بازآفرینی: مدیریت اجرای برنامهس ــتس  میس
 مداخله یهااقدام و روش هاییوهش یینتع یریتمد
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 هاي بازآفرینيمدیریت ارزیابي برنامهسامانه 

ــاز -  ی امالک و اراضــ یكو تفك یعتجم ی،اطالعات تملك، آماده س
 هدف یهابافت ینیبازآفر یهاتحقق برنامه یبرا یازموردن
ــ یواگذار یهااطالعات برنامه -  یهابافت یو فروش امالک و اراض

 هدف
مات اجرا - قدا عات ا به ته ییاطال  ینی،بازآفر یهاطرح یهمربوط 

 ینوسازو  یبهساز

صات فن - شخ ص یاطالعات م ض یفیو تو  یهابافت یامالک و ارا
 ناکارآمد
شت ی،آموزش یتاطالعات وضع -  ی،اجتماع ی،اقتصاد یتی،امن ی،بهدا

 ناکارآمد یهاساکنان بافت یطیمح یطو شرا یشهوکار و پکسب
 یهاپهنه یامالک و اراضــ یفیو توصــ یاطالعات مشــخصــات فن -
 ییروستا یشینهبا پ یشهر
شت ی،آموزش یتاطالعات وضع -  ی،اجتماع ی،اقتصاد یتی،امن ی،بهدا

ا ب یشــهر یهاســاکنان پهنه یطیمح یطو شــرا یشــهوکار و پکســب
 ییروستا یشینهپ
ض یفیو توص یاطالعات مشخصات فن - ها و محدوده یامالک و ارا
 یناهمگون شهر یبا کاربر ینواح
شت ی،آموزش یتاطالعات وضع -  ی،اجتماع ی،اقتصاد یتی،امن ی،بهدا

سب شهوکار و پک شرا ی ا ب یها و نواحساکنان محدوده یطیمح یطو 
 یناهمگون شهر یکاربر
صات فن - شخ ص یاطالعات م ض یفیو تو  یهابافت یامالک و ارا
 یرسم یرغ یهاگاهو سكونت یایهحاش
شت ی،آموزش یتاطالعات وضع -  ی،اجتماع ی،اقتصاد یتی،امن ی،بهدا

سب شهوکار و پک شرا ی ش یهاساکنان بافت یطیمح یطو  و  اییهحا
 یرسم یرغ یهاگاهسكونت

ستغالت: ز یریتسامانه مد ستمس یرامالک و م سا ی  یی،شنا
 هدف یهابافت یتملك و آماده ساز

و  خییتار یهامربوط به بافت یفیو توص یات مشخصات فناطالع -
 با ارزش

 یهابافت شــناســایی امالک و مســتغالت: یریتســامانه مد
 و ارزشمند یخیتار

 واگذار شده و به فروش رفته یاطالعات امالک و اراض -
ستغالت: ز یریتسامانه مد ستمس یرامالک و م و  یواگذار ی
 فروش

سازی و مرمت تهیه های توانماطالعات طرح - سازی، نو سازی، به ند
 شده

ــامانه مدیریت تهیه طرح ــازی، س ــازی ،بهس های توانمند س
 هانوسازی، بازسازی و مرمت بافت

ــتگاه هاییاطالعات توافقات و هماهنگ - ــورت گرفته با دس  یهاص
 مرتبط

 هایتوافقات و هماهنگ یریتسامانه مد

 صورت گرفته یاطالعات اقدامات آموزش -
 صورت گرفته یجیو ترو یاطالعات اقدامات فرهنگ -

 یســتمســ زیر: یجپژوهش، آموزش و ترو یریتســامانه مد
 یجآموزش و ترو

در حوزه  یو پژوهشــ یمطالعات یاطالعات موضــوعات و محورها -
 یشهر ینیبازآفر

یج: زیر ســیســتم پژوهش، آموزش و ترو یریتســامانه مد
 هامطالعات و پژوهش یریتمد

 هاپروژه یریتسامانه مد هاپروژه یشرفتپ یهاعات گزارش عملكرد و شاخصاطال -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
 

۱۰۴۷



 

 

ه: 
ح
صف

58 
م(
ده
واز
ل د
ص
)ف

 

 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 هاي بازآفرینيمدیریت ارزیابي برنامهسامانه 

 ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط تاعالطا -
هدش هیهت تمرم و یزاسون

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يرهش يزاسهب و نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ينیرفآزاب ياه همانرب يبایزرا تیریدم هناماس

 ياه همانرب يارجا تیریدم هناماس
ينیرفآزاب

، فده یاه تفاب و اه هلحم زا كی ره یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یارب هلخادم یاه شور و مادقا یاه هویش تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم زا كی ره یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یارب ییارجا یاه هژورپ تاعالطا -

فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یاه یگنهامه و تاقفاوت تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یجیورت تامادقا و اه شزومآ تاعالطا -

فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یاه شهوژپ و تاعلاطم تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب تالیهست هئارا یاه همانرب تاعالطا -

فده یاه تفاب ینیرفآزاب یاه همانرب ققحت یارب زایندروم  یضارا و کالما كیكفت و عیمجت ،یزاس هدامآ ،كلمت تاعالطا -
فده یاه تفاب یضارا و کالما شورف و یراذگاو یاه همانرب تاعالطا -

یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یاه حرط هیهت هب طوبرم ییارجا تامادقا تاعالطا -

 ،يزاسهب ياه حرط هيهت تیریدم هناماس
اه تفاب تمرم و يزاسزاب ،يزاسون

 تالغتسم و كالما تیریدم هناماس

دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
 طیارش و هشیپ و راکو بسک ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتینما ،یتشادهب ،یشزومآ تیعضو تاعالطا -

دمآراکان یاه تفاب نانکاس یطیحم
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

 طیارش و هشیپ و راکو بسک ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتینما ،یتشادهب ،یشزومآ تیعضو تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ نانکاس یطیحم

 نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یرهش

 طیارش و هشیپ و راکو بسک ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتینما ،یتشادهب ،یشزومآ تیعضو تاعالطا -
یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم نانکاس یطیحم

 ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یمسر

 طیارش و هشیپ و راکو بسک ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتینما ،یتشادهب ،یشزومآ تیعضو تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب نانکاس یطیحم

شزرا اب و یخیرات یاه تفاب هب طوبرم یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
هتفر شورف هب و هدش راذگاو یضارا و کالما تاعالطا -

اه يگنهامه و تاقفاوت تیریدم هناماس

 یاه یگنهامه و تاقفاوت تاعالطا -
طبترم یاه هاگتسد اب هتفرگ تروص

جیورت و شزومآ ،شهوژپ تیریدم هناماس
 یشزومآ تامادقا تاعالطا -

هتفرگ تروص
 یگنهرف تامادقا تاعالطا -
هتفرگ تروص یجیورت و
 و تاعوضوم تاعالطا -
 و یتاعلاطم یاهروحم
 ینیرفآزاب هزوح رد یشهوژپ

یرهش

 نارمع تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس
ناریا يرهش يزاسهب و

اه هژورپ تفرشیپ یاه صخاش و دركلمع شرازگ تاعالطا -

دمآراکان یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
 یاه تفاب نانکاس یطیحم طیارش و هشیپ و راکو بسک ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتینما ،یتشادهب ،یشزومآ تیعضو تاعالطا -

دمآراکان
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

 یاه هنهپ نانکاس یطیحم طیارش و هشیپ و راکو بسک ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتینما ،یتشادهب ،یشزومآ تیعضو تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش

یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
 و اه هدودحم نانکاس یطیحم طیارش و هشیپ و راکو بسک ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتینما ،یتشادهب ،یشزومآ تیعضو تاعالطا -

یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

 یاه تفاب نانکاس یطیحم طیارش و هشیپ و راکو بسک ،یعامتجا ،یداصتقا ،یتینما ،یتشادهب ،یشزومآ تیعضو تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح

شزرا اب و یخیرات یاه تفاب هب طوبرم یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
هتفر شورف هب و هدش راذگاو یضارا و کالما تاعالطا -

هدش هیهت تمرم و یزاسون ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط تاعالطا -
طبترم یاه هاگتسد اب هتفرگ تروص یاه یگنهامه و تاقفاوت تاعالطا -

هتفرگ تروص یشزومآ تامادقا تاعالطا -
هتفرگ تروص یجیورت و یگنهرف تامادقا تاعالطا -

یرهش ینیرفآزاب هزوح رد یشهوژپ و یتاعلاطم یاهروحم و تاعوضوم تاعالطا -
اه هژورپ تفرشیپ یاه صخاش و دركلمع شرازگ تاعالطا -

، فده یاه تفاب و اه هلحم زا كی ره یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یارب هلخادم یاه شور و مادقا یاه هویش تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم زا كی ره یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یارب ییارجا یاه هژورپ تاعالطا -

فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یاه یگنهامه و تاقفاوت تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یجیورت تامادقا و اه شزومآ تاعالطا -

فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب زایندروم یاه شهوژپ و تاعلاطم تاعالطا -
فده یاه تفاب و اه هلحم یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب ققحت یارب تالیهست هئارا یاه همانرب تاعالطا -

فده یاه تفاب ینیرفآزاب یاه همانرب ققحت یارب زایندروم  یضارا و کالما كیكفت و عیمجت ،یزاس هدامآ ،كلمت تاعالطا -
فده یاه تفاب یضارا و کالما شورف و یراذگاو یاه همانرب تاعالطا -

یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب یاه حرط هیهت هب طوبرم ییارجا تامادقا تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 زا كی ره یراذگ رثا نازیم تاعالطا -
ینیرفآ زاب یاه همانرب

 ره یاه هتخومآ سرد و تایبرجت تاعالطا -
ینیرفآ زاب یاه همانرب زا كی
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 1هاي شركت عمران و بهسازي شهري ایرانسامانه مدیریت پروژه -12-2-2-9

 یرانا يشهر يشركت عمران و بهسازي هاپروژه یریتمدسامانه 

 شرح سامانه

بازآفرینی،  هایها و اطالعات مربوط به امور مدیریت، کنترل و نظارت بر پروژهانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتاین سام

محرک  یهاپروژه ی؛شهر یهامجموعه یهاپروژه ی؛مشارکت یهاپروژه ی؛الگوساز یهاپروژهبهسازی و نوسازی )مانند 

 ینمتا یهاپروژهی؛ اقتصاد-یژهو یهاپروژه یبان؛پشت یهاپروژه ی؛ساز مردمساخت و  یهاپروژه ی؛مرمت یهاتوسعه؛ پروژه

 گیرد.و ...( مورد استفاده قرار می طرح یهته هایی؛ پروژهمحل هاییرساختز یسامانده یهاها؛ پروژهیرساختخدمات و ز

ها روژهپ یاطالعات قراردادها یافتدر؛ هاپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعرهای اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت

 اطالعات مشاوران یریتمد؛ هاپروژه هاییتفعال یو زمانبند هایتاطالعات فازها، فعال یریتمد؛ قراردادها یریتاز سامانه مد

ده ش ییدتأ هاییتثبت صورت وضع؛ طرف قرارداد هاییتاطالعات صورت وضع یریتمد؛ هااز پروژه یكهر  یمانكارانو پ

؛ هاوژهقراردادها و پر یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتمد؛ هاقراردادها و پروژه یشپا یریتمد؛ طرف قرارداد

اخص ش یالی،ر یشرفتپ یزیكی،ف یشرفتها )مانند پارزش کسب شده  قراردادها و پروژه یهامحاسبه شاخص یریتو مد

CPI  شاخص ،SPI  یرهو غ.) 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P9.4.12 های بازآفرینی، بهسازی و نوسازیاجرای پروژه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P9.4.12D1 - (یو نوساز یبهساز ینی،بازآفر یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P9.4.12D2 
 نی،یبازآفر یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 ی(و نوساز یبهساز

P9.4.12D3 - (یو نوساز یبهساز ینی،ساخت بازآفر یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P9.4.12D4 
 یبهساز ینی،بازآفر یها)پروژهها پروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -

 (یو نوساز

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 سامانه جاری سازی راهبردها هاها و پروژهطرح یهاطالعات پا -

عات پروژه - و  یبهســـاز ینی،بازآفر یبرا ییاجرا یهااطال
 هدف یهاو بافت هااز محله یكهر  ینوساز

ستمس یر: زینیبازآفر یهابرنامه یاجرا یریتمد سامانه  ریتیمد ی
 مداخله یهااقدام و روش هاییوهش یینتع

كاران  - مان ـــاوران و پی یت مش مه صـــالح نا اطالعات گواهی
 )اشخاص حقیقی و حقوقی(

 یو حقوق یقیاشخاص حق یتصالح ینامهسامانه گواه

 یامالک و اراضــ یفیصــو تو یاطالعات مشــخصــات فن -
 ناکارآمد یهابافت

 یكملت شناسایی،سامانه مدیریت امالک و مستغالت: زیر سیستم 
 مناطق هدف یسازو آماده

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 یرانا يشهر يشركت عمران و بهسازي هاپروژه یریتمدسامانه 

 یامالک و اراضــ یفیو توصــ یاطالعات مشــخصــات فن -
 ییروستا یشینهبا پ یشهر یهاپهنه
 یامالک و اراضــ یفیو توصــ یاطالعات مشــخصــات فن -

 یناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحمحدوده
 یامالک و اراضــ یفیو توصــ یاطالعات مشــخصــات فن -
 یرسم یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهابافت

ــات فن - ــخص ــ یاطالعات مش  یهامربوط به بافت یفیو توص
 و با ارزش یخیتار

و  خییتار یهابافت شناسایی امالک و مستغالت: یریتسامانه مد
 ارزشمند

 سامانه مدیریت قراردادها ها(دادها )قراردادهای پروژهاطالعات قرار -

های طرف های صورت وضعیتپرداخت) هااطالعات پرداخت -
 قرارداد(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 اطالعات گزارش عملكرد طرف قرارداد -
 اطالعات صورت وضعیت طرف قرارداد -
 هااطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 رسال گزارش عملكرد و صورت وضعیتسامانه ا

 هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -
یت پروژمخزن نرم مدیر ظام  ئهافزاری ن یابی ارا گان ه و ارز ند ده
 خدمات

نمودار سطح صفر 

 1سامانه

 
 
 

 

  

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 2
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 1 سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساالنه )بودجه( -12-2-2-11

 ارات ساليانه )بودجه(نابع و اعتبمدیریت م سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت لیتکد فعا

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 -  دقرارداد، طرف قرارداد و قراردااطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 داریحساب افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه ومخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 مانه مدیریت حسابداری مالیسا

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره  2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 1سامانه مدیریت حسابداري مالي -12-2-2-11

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

صدور و  ؛ثبت سند ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیور حسابدارام؛ ارائه صورت مالی

 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 

هاي هگروه داد

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - ند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدیشماره س اطالعات 

SP1.3D5 - (...مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و  اطالعات 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 

هاي روه دادهگ

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

 اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه -
گیرنده اطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی  -

 در اعتبارات نقدی
ستگاه  - ستگاه اجرایی طرح، د اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

های تأیید شده ها و صورت وضعیتطالعات دستور پرداختا -
 هاپروژه

 هاسامانه مدیریت پروژه

 سامانه مدیریت امالک و مستغالت ها )دستور پرداخت حقوق مالكین(دستور پرداخت اطالعات -

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

  

                                                 
 جعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مرا 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 سامانه مدیریت امور حقوقي -12-2-2-12

 يامور حقوق یریتمدسامانه 

 نهشرح ساما

 شرکت عمران و بهسازی شهری یو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

دادخواست  یمنظتشوند عبارتند از: هایی که توسط این سامانه مدیریت میگیرد. فرایندها و فعالیتایران مورد استفاده قرار می

ی های حقوقی؛ مدیریت اطالعات دعاو؛ پیگیری پروندهییثبت دادخواست در مراجع قضا ( ویفریک یا ی)حقوق یتشكا یاو 

 یهاپرونده یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمعهای حقوقی؛ مدیریت دریافت اطالعات اخطاریه و احظاریه؛ و پرونده

های حقوقی؛ صادره درباره دعاوی و پرونده ؛  مدیریت دریافت اطالعات ر یو استناد در دادگاه یهجهت ارا یمرتبط به دعاو

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریپرسیدگی به احكام صادره و 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P11.2.2 مدیریت امور حقوقی 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 کد عنوان داده کد گروه داده

P11.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P11.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P11.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطالعات 

P11.2.2D4 - یدعو ین/ ملكاطالعات زم 

P11.2.2D5 - یهله و عل ین/ ملكاطالعات زم 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجاده اسامان عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریهاطالعات  -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

ــات فن - ــخص ــ یاطالعات مش ــ یفیو توص  یامالک و اراض
 ناکارآمد یهابافت
ــات فن - ــخص ــ یاطالعات مش ــ یفیو توص  یامالک و اراض
 ییروستا یشینهبا پ یشهر یهاپهنه
 یامالک و اراضــ یفیو توصــ یاطالعات مشــخصــات فن -

 یناهمگون شهر یبا کاربر یها و نواحمحدوده
ــات فن - ــخص ــ یاطالعات مش ــ یفیو توص  یامالک و اراض
 یرسم یرغ یهاگاهو سكونت اییهحاش یهابافت

سا یستمس یرامالک و مستغالت: ز یریتسامانه مد ملك و ت یی،شنا
 هدف یهابافت یآماده ساز

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها طالعاتا -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 يامور حقوق یریتمدسامانه 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يرهش يزاسهب و نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 نارمع تكرش Web GIS هناماس
دیدج ياهرهش

 و کالما یناكم تاعالطا -
 یضارا

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

يقوقح روما تیریدم هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یوعد كلم /نیمز تاعالطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعالطا -

هتفرگ تروص تافرصت و نیفرصتم تاعالطا -

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

تالغتسم و كالما تیریدم هناماس

 یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
دمآراکان یاه تفاب

 یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ

 یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم

 یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب

یوعد كلم /نیمز تاعالطا -
هیلع و هل كلم /نیمز تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -
 یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

دمآراکان یاه تفاب
 یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -

ییاتسور هنیشیپ اب یرهش یاه هنهپ
 یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یرهش نوگمهان یربراک اب یحاون و اه هدودحم

 یضارا و کالما یفیصوت و ینف تاصخشم تاعالطا -
یمسر ریغ یاه هاگ تنوكس و یا هیشاح یاه تفاب

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -
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 1سامانه مدیریت قراردادها -12-2-2-13

 قراردادها یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هاییت. قابلیردگیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یلتكم عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  یافتدر یاز؛موردن یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول یفقراردادها؛ تعر

اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛ت و مزامناقصا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 غ قراردادهاثبت و ابال یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 صات و مزایداتسامانه مدیریت مناق یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 هاپروژهسامانه مدیریت  هااطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -

 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد (یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پ -

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 اطالعات پرونده تملك -
ملك ت شناسایی، یستمس یرامالک و مستغالت: ز یریتسامانه مد
 هدف یهابافت یو آماده ساز

 روشو ف یواگذار یستمس : زیرامالک و مستغالت یریتسامانه مد یواگذار یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

شخاص  - شاوران و پیمانكاران )ا صالحیت م اطالعات گواهینامه 
 حقیقی و حقوقی(

 یو حقوق یقیاشخاص حق یتصالح ینامهسامانه گواه

سنامه اول - شنا  یهاطرح یهته یقراردادها )قراردادها یهاطالعات 
 هاو مرمت بافت ینوساز ی،بهساز ی،توانمندساز

 ،ینوساز ی،،بهساز یساز توانمند یهاطرح یهته یریتمد سامانه
 هاو مرمت بافت یبازساز

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 قراردادها یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يرهش يزاسهب و نارمع تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تیریدم هناماس

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

كلمت هدنورپ تاعالطا -
یراذگاو یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

 و نارواشم تیحالص همانیهاوگ تاعالطا -
)یقوقح و یقیقح صاخشا( ناراكنامیپ

 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و یزاسون ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط هیهت

اه تفاب تمرم
اهدادرارق تاعالطا -

 هیلوا همانسانش تاعالطا -اه هژورپ تیریدم هناماس
اه هژورپ یاهدادرارق

اهدادرارق تاعالطا -

  اخشا تيحالص همانيهاوگ هناماس
يقوقح و يقيقح

 ناراكنامیپ و نارواشم تیحالص همانیهاوگ تاعالطا -
)یقوقح و یقیقح صاخشا(

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

تالغتسم و كالما تیریدم هناماس

كلمت هدنورپ تاعالطا -
یراذگاو یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یضارا و کالما كلمت

 دادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یراذگاو

 يزاس دنمناوت ياه حرط هيهت تیریدم هناماس
اه تفاب تمرم و يزاسزاب ،يزاسون ،يزاسهب،

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
 هیهت یاهدادرارق( اهدادرارق
 ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت یاه حرط
اه تفاب تمرم و یزاسون

 اهدادرارق تاعالطا -
 یاه حرط هیهت یاهدادرارق(
 ،یزاسهب ،یزاسدنمناوت
)اه تفاب تمرم و یزاسون

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انساني سامانه -12-2-2-14

 حسابداري مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریتسامانه جامع مد )شامل های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهو اتوماسیون اداری( به شناسنامه و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات

های ه سامانهممراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنا« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»فصل اول بخش 

 ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده است.این بخش در کلیه دستگاه

 

 

 

 

 

۱۰۵۶



 

 

ه: 
ح
صف

67 
م(
ده
واز
ل د
ص
)ف

 

 رانیا يشهر يفصل دوازدهم: شركت عمران و بهساز

 

۱۰۵۷



 

 

ه: 
ح
صف

1 
م(
ده
یز
 س
صل
)ف

 

 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 

 

 

 

 

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه: سیزدهمفصل 
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 فصل سیزدهم فهرست مطالب

 

 1 .................................................................................................... رانیا ییهوا یناوبر و هافرودگاه رکتش: زدهمیس فصل

 1 ............................................................................................................. گذار برنامه و انتقال یمعمار راه، نقشه -29-2

 7 .................................................................................... (ییهوا ونقلحمل بخش) شكاف لیتحل سیماتر -29-2-2

 21 ......................................................................................... (ییهوا ونقلحمل بخش) هاپروژه شناسنامه -29-2-1

 01 ............................................................................................................................ هاپروژه یبند تیاولو -29-2-9

 09 ........................................................................................................................................  گذار مهبرنا -29-2-0

 01 ....................................................................................................................... هاپروژه یزمانبند برنامه -29-2-1

 01 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار -29-1

 01 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یهاسامانه ارتباط -29-1-2

 18 ............................................................................................................ یاطالعات یهاسامانه شناسنامه -29-1-1
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 یرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاهفصل سیزدهم:  -13

 ییواه یها و ناوبرشرکت فرودگاههای اطالعاتی در این فصل، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.، ارائه مییرانا

 

 معماری انتقال و برنامه گذار نقشه راه، -13-1

صاص ، اختیرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاهاین قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول ها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2دارد. تدوین نقشه راه

بندی آنها ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامالزم برای  1زمانی

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین در قالب بسته

برای تحقق معماری مطلوب  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذاردی پروژهمعماری مطلوب موقت برای فاز بع

شود. در این قسمت به محورهای زیر در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین موقت تعیین شده و

 شود:پرداخته می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هاوژهاولویت بندی پر -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 ونقل هوایی(ماتریس تحلیل شکاف )بخش حمل  -13-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

ر کدام از محورهای وضعیت کند که به ازای هگیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

هایی باید انجام شود تا وضعیت مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط مطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.ها و ناوبری هوایی ایران(ونقل هوایی )سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهبخش حملبه 

 هاپروژه تاقداما محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

صدور و  یریتسامانه مد
 یتمجوز فعال یدتمد

ونقل موسسات حمل
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

-     

سامانه پروژه بهبود  -
 یدصدور و تمد یریتمد

موسسات  یتمجوز فعال
 ییحمل و نقل هوا

 (یهوانورد یته)کم

 

صدور و  یریتسامانه مد
 یتمجوز فعال یدتمد
ها و دفاتر خدمات آژانس

 یته)کم ییمسافرت هوا
 (یفن

-     

سامانه صدور پروژه بهبود  -
 یتمجوز فعال یدو تمد

دفاتر خدمات مسافرت 
 )کمیته فنی( ییهوا

 

صدور و  یریتسامانه مد
 پرسنل ینامهگواه یدتمد
صنعت  یاتیو عمل یفن
 ییونقل هواحمل

-     
پروژه بهبود سامانه صدور  -

 هاو تمدید گواهینامه
 

ناوگان  یریتسامانه مد
 کشور ییهوا

-     
پروژه ایجاد سامانه  -

مدیریت ناوگان هوایی 
 کشور

 

و  یبازرس یریتسامانه مد
موسسات  یزیمم

 یهوانورد
-     

پروژه ایجاد سامانه  -
و  یبازرس یریتمد
موسسات  یزیمم

 یدهوانور

 

 ینگهدار یریتسامانه مد
 و یفن یزاتتجه یرو تعم
 هافرودگاه یاتیعمل

-     

سامانه  یجادا پروژه -
و  ینگهدار یریتمد
 و یفن یزاتتجه یرتعم
 هافرودگاه یاتیعمل
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 هاپروژه تاقداما محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه استقرار سامانه  -
مدیریت نگهداری و 
تعمیر تجهیزات فنی و 

 هاعملیاتی فرودگاه

 ینگهدار یریتسامانه مد
 هافرودگاه یراتو تعم

-     
سامانه پروژه ایجاد  -

و  ینگهدار یریتمد
 هافرودگاه یراتتعم

 

صدور  یریتسامانه مد
 مجوز پرواز

 یستمس یرز
ها و موافقتنامه
 یادداشت
 هاتفاهم

    
پروژه بهبود سامانه صدور  -

 مجوز پرواز
 

صدور  یریتسامانه مد
 مجوز پرواز

 یستمس یرز
صدور  یریتمد
جوز م یدو تمد

 پرواز

    
پروژه بهبود سامانه صدور  -

 مجوز پرواز
 

     - پروازها یسامانه زمانبند

 یاستمطالعه و سپروژه  -
 یفن یو طراح یگذار
سامانه  یساز یادهپ

 پروازها یزمانبند

پروژه ایجاد سامانه  -
 زمانبندی پروازها

 

 یطسامانه فروش بل
 -یماییهواپ یهاشرکت
CRS 

-      
الزامات پیاده پروژه تعیین  -

 CRSهای سازی سامانه
 های هواپیماییشرکت

 یرشپذ یریتسامانه مد
 مسافر

     
پروژه پیاده سازی سامانه  -

مدیریت پذیرش مسافر 
 های کشوردر فرودگاه

گذاری، تصمیم پروژه سیاست -
گیری و تعیین الزامات اجرای 
سامانه پذیرش مسافر در 

 هافرودگاه

اطالعات  یشسامانه نما
 -ها پرواز در فرودگاه

FIDS 

     

پروژه عملیاتی سازی  -
سامانه نمایش اطالعات 

( در همه FIDSپرواز )
 های کشورفرودگاه

 

 بار مسافر یریتسامانه مد
 ,BHSها )در فرودگاه

BRS) 
     

پروژه توسعه سامانه  -
مدیریت بار مسافر در 
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 هاپروژه تاقداما محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 ,BHS)ها فرودگاه

BRS) 

       ییسامانه بارنامه هوا
سامانه بارنامه  ایجاد پروژه -

 ییهوا

ارائه  یریتسامانه مد
 یخدمات فرودگاه

     
پروژه ایجاد سامانه  -

مدیریت ارائه خدمات 
 فرودگاهی

 

 یهامجموعه سامانه
 یاتعمل یریتمد

 یهوانورد
     

پروژه به روز رسانی و  -
مجموعه جایگزینی 

 یریتمد یهاسامانه
 یهوانورد یاتعمل

 

 یریتمد ارچهیكپسامانه 
 ییحمل و نقل هوا یمنیا
(ISMS) 

 یستمس یرز
 یریتمد

اطالعات و 
 یمنیگزارشات ا
 یهاسامانه
SMS  ارائه
دهندگان 
 ییخدمات هوا

    
پروژه ایجاد سامانه  -

یكپارچه مدیریت ایمنی 
 ونقل هواییحمل

 

 یریتمد یكپارچهسامانه 
 ییحمل و نقل هوا یمنیا
(ISMS) 

 یستمس یرز
و  یبررس
 سوانح و یللتح

حوادث 
ونقل حمل
 ییهوا

    
پروژه ایجاد سامانه  -

یكپارچه مدیریت ایمنی 
 ونقل هواییحمل

 

 یریتمد یكپارچهسامانه 
 ییحمل و نقل هوا یمنیا
(ISMS) 

 یستمس یرز
 یشپا یریتمد

برنامه جامع 
 یمنیا

 یهوانورد
(SSP) 

    
پروژه ایجاد سامانه  -

یكپارچه مدیریت ایمنی 
 واییونقل هحمل

پروژه تدوین برنامه جامع  -
ونقل هوایی و ایمنی حمل

تعیین الزامات الزامات پیاده 
 SMSهای سازی سامانه

 ییارائه دهندگان خدمات هوا

 یمنیا یریتسامانه مد
 -یماییهواپ یهاشرکت
SMS 

-      
پروژه تدوین برنامه جامع  -

ونقل هوایی و ایمنی حمل
تعیین الزامات الزامات پیاده 
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 هاپروژه تاقداما محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 SMSهای زی سامانهسا
 ییارائه دهندگان خدمات هوا

پروژه بازرسی و ممیزی  -
ارائه  SMSهای سامانه

یی و دهندگان خدمات هوا
اطمینان از پیاده سازی 
الزامات تعیین شده توسط 
 سازمان هواپیمایی کشوری

 تجسس و یریتسامانه مد
ونقل نجات حوادث حمل

 ییهوا
-     

پروژه ایجاد سامانه  -
تجسس و نجات  مدیریت

 ونقل هواییحوادث حمل
-  

 پروژه یریتسامانه مد
ها و شرکت فرودگاه

 یرانا ییهوا یناوبر
-     

سامانه پروژه ایجاد  -
شرکت  پروژه یریتمد

 یها و ناوبرفرودگاه
 یرانا ییهوا

 

سامانه مدیریت منابع و 
اعتبارات سالیانه )بودجه( 
 یماییسازمان هواپ

 یکشور

-     

سامانه  ایجادپروژه  -
مدیریت منابع و اعتبارات 

 یماییسازمان هواپ سالیانه
 یکشور

 

سامانه مدیریت منابع و 
اعتبارات سالیانه )بودجه( 

 هاشرکت فرودگاه
-     

پروژه بازنویسی سامانه  -
ها بودجه شرکت فرودگاه
 و ناوبری هوایی ایران

 

 یحسابدار یریتسامانه مد
 یماییسازمان هواپ یمال
 یکشور

-     

سامانه  بازنویسیپروژه  -
مدیریت حسابداری مالی 
سازمان هواپیمایی 

 کشوری

 

 یحسابدار یریتسامانه مد
 هاشرکت فرودگاه یمال

-     

سامانه  بازنویسیپروژه  -
مدیریت حسابداری مالی 

و  هاشرکت فرودگاه
 ناوبری هوایی ایران

 

امور  یریتسامانه مد
 یماییسازمان هواپ یحقوق
 یکشور

-     

پروژه ایجاد سامانه  -
مدیریت امور حقوقی 
سازمان هواپیمایی 

 کشوری
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 هاپروژه تاقداما محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

امور  یریتسامانه مد
 هاشرکت فرودگاه یحقوق

-     
پروژه بهبود سامانه امور  -

 هاحقوقی شرکت فرودگاه
 

 قراردادها یریتسامانه مد
 یماییسازمان هواپ

 یکشور
-     

پروژه ایجاد سامانه  -
 مدیریت قراردادهای
سازمان هواپیمایی 

 کشوری

 

 قراردادها یریتسامانه مد
 هاشرکت فرودگاه

-     

پروژه ایجاد سامانه  -
 مدیریت قراردادهای
ها و شرکت فرودگاه
 ناوبری هوایی ایران
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 ونقل هوایی(ها )بخش حملشناسنامه پروژه  -13-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. ائه میهای تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهانجام پروژه،  یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی تند: پروژههای شناسایی شده بر دو نوع هسشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجام مطالعات پیش نیاز، تعیین راه های کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

روژه ایجاد شوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میتوسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شدهو طراحی، 

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

م در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، ه -

 شود.از فرایندهای مربوط به سامانه، آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می

های مربوط به رویه ها وقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« هاها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 وژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود.بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پر -

عریف شده های تای انجام شود که سامانه مربوطه اطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزمایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شددر شناسنامه پروژه های اطالعاتی و همچنینهمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری 

امانه س )سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(،

تولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، اطالعات مربوطه 

تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا می

ای ات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانهبهبود سامانه تولید کننده اطالع

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 يیموسسات حمل و نقل هوا يتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتبهبود سامانه مدپروژه  -13-1-2-1

 (يهوانورد يته)كم

 يتوز فعالمج یدصدور و تمد یریتپروژه بهبود سامانه مد

 (يهوانورد يته)كم یيموسسات حمل و نقل هوا 

 معرفي پروژه

 (یوردهوان یته)کم ییموسسات حمل و نقل هوا یتمجوز فعال یدبهبود سامانه صدور و تمد، هدف از این پروژه

 تیریمد» سامانه شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی سامانه این که طوری بهاست به 

اید . اقداماتی که بگیرد دربر را «(یهوانورد یته)کم ییونقل هواموسسات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد

 ها و تبادل اطالعاتی که باید به این سامانه افزوده شوند، عبارتند از:در پروژه صورت گیرد و قابلیت

 فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود. .0

 بازنگری و بهبود داده شود.فرایندهای سامانه باید  .1

 این سامانه به طور کامل عملیاتی شود. .1

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

العات فوق الذکر، منوط به پیاده سازی سامانه ایجاد کننده اطالعات است، باتوجه به اینكه افزودن تبادل اط

، اطالعات مربوطه باید به طور مستقیم در سامانه اطالعاتهای ایجاد کننده تا قبل از پیاده سازی سامانه

 ونقل هوایی، ثبت گردد.مدیریت صدور و تمدید مجوز فعالیت موسسات حمل

و  یبازرس یریتمد سامانه»را از « یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یجتان»این سامانه باید اطالعات 

 یزیمو م یبازرس یریتمد سامانه»دریافت کند. باتوجه به اینكه در حال حاضر « یموسسات هوانورد یزیمم

 «یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتمد سامانه»وجود ندارد، تا قبل از ایجاد « یموسسات هوانورد

تواند به صورت مستقیم در این سامانه ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات باید در ات ذکر شده میاطاع

 انجام شود.« یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتسامانه مد یجادپروژه ا»
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 تهي)كم یيدفاتر خدمات مسافرت هوا يتمجوز فعال یدبهبود سامانه صدور و تمدپروژه  -13-1-2-2

 (يفن

 (يفن يته)كم یيدفاتر خدمات مسافرت هوا يتمجوز فعال یدسامانه صدور و تمد پروژه بهبود

 معرفي پروژه

 (یفن یته)کم ییدفاتر خدمات مسافرت هوا یتمجوز فعال یدصدور و تمد سامانه بهبود پروژه، این از هدف

 یریتمد» سامانه شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی سامانه این که طوری به است،

 باید هک اقداماتی. گیرد دربر را «(یهوانورد یته)کم ییونقل هواموسسات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد

 :زا عبارتند شوند، افزوده سامانه این به باید که اطالعاتی تبادل و هاقابلیت و گیرد صورت پروژه در

 فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود. .0

 ی سامانه باید بازنگری و بهبود داده شود.فرایندها .1

 این سامانه به طور کامل عملیاتی شود. .1

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 هاينامهگواه یدسامانه صدور و تمدبهبود پروژه  -13-1-2-3

 هاينامهگواه یدپروژه بهبود سامانه صدور و تمد

 معرفي پروژه

 هالیتقاب تمامی سامانه این که طوری بهها است، صدور و تمدید گواهینامهبهبود سامانه ، هدف از این پروژه

 یاتیو عمل یپرسنل فن ینامهگواه یدصدور و تمد یریتمد» سامانه شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و

 اطالعاتی لتباد و هاقابلیت و گیرد صورت پروژه در باید که اقداماتی. گیرد دربر را « ییونقل هواصنعت حمل

 :از عبارتند شوند، افزوده سامانه این به باید که

 های فنی باید در سامانه ایجاد شود.قابلیت صدور گواهینامه .1

 یریتمد»را از ســامانه « یینقل هواوها و مؤســســات حملشــرکت»ات این ســامانه باید اطالع .1

 دریافت کند.« ییونقل هواموسسات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد

 فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود. .7

 فرایندهای سامانه باید بازنگری و بهبود داده شود. .8

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

 - همکار هايدستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 كشور یيناوگان هوا یریتسامانه مد ایجادپروژه  -13-1-2-4

 كشور یيناوگان هوا یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

 «مدیریت ناوگان هوایی کشور»عه، پیاده سازی و استقرار سامانه تحلیل و طراحی، توس هدف از این پروژه

 «مدیریت ناوگان هوایی کشور»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه است. تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زم براي اجرازمان ال

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

  - الزامات اجرایي
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 

 يموسسات هوانورد يزيو مم يبازرس یریتسامانه مد ایجادپروژه  -13-1-2-5

 يموسسات هوانورد يزيو مم يبازرس یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

 یزیو مم یبازرس یریتمد»احی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه تحلیل و طر هدف از این پروژه

 است.« یموسسات هوانورد

سات موس یزیو مم یبازرس یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یهوانورد

 زییو مم یبازرس یجنتا»باید اطالعات  ییموسسات حمل و نقل هوا تیمجوز فعال یدسامانه صدور و تمد

دریافت کند. ایجاد این « یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتمد سامانه»را از « یموسسات هوانورد

 تبادل اطالعات باید در این پروژه انجام شود.

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 الزم براي اجرازمان 

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 یته)کم ییموسسات حمل و نقل هوا یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتپروژه بهبود سامانه مد -

 (یهوانورد
 هاینامهگواه یدبهبود سامانه صدور و تمد پروژه -

  - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

نه، یكی از اقداماتی که باید توسط سازمان هواپیمایی کشوری صورت گیرد، پس از استقرار این ساما -

 یساز یادهاز پ ینانو اطم یماییهواپ یهاشرکت CRS یهاسامانه یزیو مم یبازرس عبارت است از:

 یقاز طر دیبا یکشور یماییسازمان هواپ. در واقع یکشور یماییشده توسط سازمان هواپ یینالزامات تع

الزامات مدنظر  یساز یاده، نسبت به پی هواپیماییهاشرکت CRS یهاسامانه یزیو مم یبازرس

 CRS یهاسامانهفرایندها و اطالعات مربوط به امور بازرسی و ممیزی  کند. یداپ ینانسازمان، اطم

، باید توسط سامانه مدیریت بازرسی و ممیزی موسسات هوانوردی، مدیریت یماییهواپ یهاشرکت

 شود.
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتسامانه مد ایجاده پروژ -13-1-2-6

 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

 ریو تعم ینگهدار یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« هافرودگاه یاتیو عمل یفن تیزاتجه

 یزاتجهت یرو تعم ینگهدار یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« هافرودگاه یاتیو عمل یفن

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - کارهاي همدستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 را داشته باشد و اطالعات یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل یدسامانه با ینا

نه ا( را به سامهافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرعمو ت ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهشناسنامه اول

 یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یقراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها )قراردادها یریتمد

 یریتسامانه مد»در حال حاضر  ینكهکند. باتوجه به ا یافتقراردادها در یریت( را از سامانه مدهافرودگاه

به صورت  تواندی، اطالعات ذکر شده م«قراردادها یریتسامانه مد» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا «قراردادها

 یریته مدسامان یجادپروژه ا»در  یدو تبادل اطالعات، با یتقابل یناد ایجسامانه ثبت گردد. ا یندر ا مستقیم

 انجام شود. «ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه یقراردادها

و نصب شده در  یداریخر یهوانورد یو کمك ناوبر یاتیعمل ی،فن یزاتتجه»اطالعات  یدانه باسام این

ه کند. باتوجه ب یافتدر «ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه پروژه یریتمد»را از سامانه « هافرودگاه

ر اطالعات ذکدیریت پروژه، وجود ندارد، تا قبل از ایجاد سامانه م پروژه یریتسامانه مددر حال حاضر  ینكها

 یجادژه اپرو»در  یدتبادل اطالعات با ینا یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر ا یمبه صورت مستق تواندیم دهش

 انجام شود.« یرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه پروژه یریتسامانه مد

 یرتعم و ینگهدار یبوط به قراردادهامر یهاها )دستور پرداختصدور دستور پرداخت یتقابل یدسامانه با این

مربوط  یهاها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت»( را داشته باشد و هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه

 یمال یحسابدار یریترا به سامانه مد(« هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یبه قراردادها

 یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهاها )پرداختپرداخت»اطالعات  یدبا چنین. این سامانه هممنتقل کند

 نكهیکند. باتوجه به ا یافتدر یمال یحسابدار یریترا از سامانه مد(« هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه

ده ش اطالعات ذکر یمال یسامانه حسابدار ودبهبود داده شود، تا قبل از بهب یدبا یمال یسامانه حسابدار

پروژه »در  یدو تبادل اطالعات با یتقابل ینا یجادها ثبت گردد. ادر سامانه یمبه صورت مستق تواندیم

 انجام شود. «هاشرکت فرودگاه یمال یحسابدار یریتسامانه مد بازنویسی
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتسامانه مد ایجادپروژه 

را  «هاهفرودگا یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات  یدسامانه با این

 یسامانه جامع جار»در حال حاضر  ینكهکند. باتوجه به ا یافتدر« راهبردها یساز یسامانه جامع جار»از 

اطالعات ذکر شده  «راهبردها یساز یسامانه جامع جار» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« راهبردها یساز

وژه ایجاد پر»در  یدطالعات ذکر شده، باتبادل ا یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر ا مستقیمبه صورت  تواندیم

ی ریزمدت، برنامهریزی میانریزی راهبردی، برنامههای برنامهراهبردها )زیرسامانه یساز یسامانه جامع جار

 انجام شود.« عملیاتی ساالنه(

 

 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتاستقرار سامانه مدپروژه  -13-1-2-7

 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتار سامانه مدپروژه استقر

 معرفي پروژه

 باشد.ی، مهافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتمدهدف از این پروژه استقرار سامانه 

س نوع و ی گردد. سپها شناسایی شده و دسته بنددر این پروژه باید انواع تجهیزات فنی و عملیاتی فرودگاه

 یگهدارن یریتمدمشخصات نگهداری و تعمیر هر کدام از تجهیزات تعیین شود و اطالعات مربوطه در سامانه 

 ، وارد شود.هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 هافرودگاه يراتو تعم ينگهدار یریتسامانه مد ایجادپروژه  -13-1-2-8

 هافرودگاه يراتتعمو  ينگهدار یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

 راتیو تعم ینگهدار یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« هافرودگاه

« هارودگاهف یراتو تعم ینگهدار یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 ژه اجرایی و عملیاتی شود.باید در این پرو

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 را داشته باشد و اطالعات یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل یدسامانه با ینا

( را یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهشناسنامه اول

ها و فرودگاه یرو تعم هدارینگ یقراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها )قراردادها یریتبه سامانه مد

ال حاضر در ح ینكهکند. باتوجه به ا یافتقراردادها در یریت( را از سامانه مدیفرودگاه ساتیها و تأسساختمان

، اطالعات ذکر شده «قراردادها یریتسامانه مد» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« قراردادها یریتسامانه مد»

پروژه »ر د یدالعات، باو تبادل اط یتقابل ینا یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر ا یمبه صورت مستق تواندیم

 انجام شود. «یرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه یقراردادها یریتسامانه مد یجادا

 «داده شده به بهره بردار یلساخته شده و تحو ییحمل و نقل هوا هاییرساختز»اطالعات  یدسامانه با این

د، تا پروژه وجود ندار یریتال حاضر سامانه مددر ح ینكهکند. باتوجه به ا یافتدر پروژه یریترا از سامانه مد

ت گردد. سامانه ثب یندر ا یمبه صورت مستق تواندیپروژه، اطالعات ذکر شده م یریتمد امانهس یجادقبل از ا

 ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه پروژه یریتسامانه مد یجادپروژه ا»در  یدتبادل اطالعات با ینا یجادا

 انجام شود. «یرانا

 یرتعم و ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دستور پرداختصدور دستور پرداخت یتقابل یدسامانه با این

ها )دستور اطالعات دستور پرداخت»( را داشته باشد و یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه

ه را ب(« یفرودگاه یساتها و تأسنها و ساختمافرودگاه یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاپرداخت

 یهاها )پرداختپرداخت»اطالعات  یدبا ینسامانه همچن ینمنتقل کند. ا یمال یحسابدار یریتسامانه مد

 یریترا از سامانه مد(« یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یقراردادها

ز بهبود داده شود، تا قبل ا بهبود یدبا یمال یسامانه حسابدار نكهیکند. باتوجه به ا یافتدر یمال یحسابدار

 ینا یجادها ثبت گردد. ادر سامانه یمبه صورت مستق تواندیاطالعات ذکر شده م یمال یسامانه حسابدار
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 هافرودگاه يراتتعمو  ينگهدار یریتسامانه مد ایجادپروژه 

انجام « هاشرکت فرودگاه یمال یحسابدار یریتسامانه مد بازنویسیپروژه »در  یدو تبادل اطالعات با یتقابل

 د.شو

 یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات  یدسامانه با این

ه سامان»در حال حاضر  ینكهکند. باتوجه به ا یافتدر« راهبردها یساز یسامانه جامع جار»را از « یفرودگاه

اطالعات « راهبردها ازیس یه جامع جارسامان» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« راهبردها یساز یجامع جار

در  دیتبادل اطالعات ذکر شده، با یجادسامانه ثبت گردد. ا یندر ا یمبه صورت مستق تواندیذکر شده م

ریزی ریزی راهبردی، برنامههای برنامهراهبردها )زیرسامانه یساز یپروژه ایجاد سامانه جامع جار»

 انجام شود.(« ریزی عملیاتی ساالنهمدت، برنامهمیان
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 پروژه بهبود سامانه صدور مجوز پرواز -13-1-2-9

 پروژه بهبود سامانه صدور مجوز پرواز

 معرفي پروژه

 هسامان این که طوری بهبهبود سامانه صدور مجوز پرواز در سازمان هواپیمایی کشوری است  هدف از این

 ربرد را «صدور مجوز پرواز یریتدم» سامانه شناسنامه در شده تعریف اطالعات تبادل و هاقابلیت تمامی

 .گیرد

 ها و تبادل اطالعاتی که باید به این سامانه افزوده شوند، عبارتند از:قابلیت

 ها، عملیاتی شود.ها و یادداشت تفاهمنامهزیر سیستم موافقت -

 شود. ها، ایجاد و عملیاتیتفاهم ها و یادداشتهای مربوط به زیر سیستم موافقتنامهتمامی قابلیت -

قل نوها و مؤسسات حملشرکت» اطالعاتباید  مجوز پرواز یدصدور و تمد یریتمد یستمس یرز -

ت دریاف« ییونقل هواموسسات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتمد» را از سامانه« ییهوا

 کند.

( روازسامانه صدور مجوز پهای )یكی از زیرسیستم وازمجوز پر یدصدور و تمد یریتمد یستمس یرز -

 و« ونقل کاال هواییناوگان حمل»و اطالعات « ونقل مسافر هواییناوگان حمل»باید اطالعات 

« ورکش ییناوگان هوا یریتمد سامانه»را از  «پرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهگواه»اطالعات 

 دریافت کند.

 فرایندهای این سامانه باید مستندسازی شود. -

 ی و بهبود داده شود.فرایندهای سامانه باید بازنگر -

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 روازهاپ يسامانه زمانبند يساز يادهپ يفن يو طراح يگذار ياستمطالعه و سپروژه  -13-1-2-11

 پروازها يسامانه زمانبند يساز يادهپ يفن يو طراح يگذار ياستمطالعه و س پروژه

 معرفي پروژه

زمانبندی پروازها و همچنین ، مطالعه و سیاست گذاری درباره نحوه پیاده سازی سامانه هدف از این پروژه

 طراحی فنی این سامانه است.

 یسامانه زمانبند یساز یادهپ یها و راهبردهایاستس یدبا ز،یاموردن پس از انجام مطالعات این پروژه در 

شخص مسامانه )در صورت لزوم(  یفن یطراح ینسامانه و همچن ینا یندهایسپس فرا و شود یینپروازها تع

 در این پروژه هزینه پیاده سازی سامانه زمانبندی پروازها نیز باید تعیین گردد. شود.

 و ناوبری هوایی ایرانها شرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 پروازها يسامانه زمانبند ایجادپروژه  -13-1-2-11

 پروازها يسامانه زمانبند ایجاد پروژه

 معرفي پروژه

ت در شرک« پروازها یزمانبند»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

ها، راهبردها و طراحی فنی مشخص ها و ناوبری هوایی ایران، است. در این پروژه براساس سیاستفرودگاه

 گیرد.شده در پروژه پیش نیاز، پیاده سازی سامانه زمانبندی پروازها صورت می

روژه باید در این پ« پروازها یزمانبند»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 اجرایی و عملیاتی شود.

سامانه »را از « پروازها و طرح پرواز یاطالعات زمانبند» ید( باFIDSاطالعات پرواز ) یشسامانه نما

 انجام شود.این پروژه  در یدبا زنی تبادل اطالعات ینا یجادکند. ا یافتدر« پروازها یزمانبند

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 پروازها یسامانه زمانبند یساز یادهپ یفن یو طراح یگذار یاستپروژه مطالعه و س - هاي پيش نيازپروژه

 - هم نيازهاي پروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 يمایيهواپ يهاشركت CRS يهاسامانه يساز يادهالزامات پ يينپروژه تع -13-1-2-12

 يمایيهواپ يهاشركت CRS يهاسامانه يساز يادهالزامات پ يينپروژه تع

 معرفي پروژه

های ( در شرکتCRSهای فروش بلیط )های پیاده سازی سامانهتعیین الزامات و مكانیزم هدف از این پروژه

 هواپیمایی است.

ها تهای هواپیمایی، باید سیاسهای فروش بلیط شرکتهای پیاده سازی سامانهدر تعیین الزامات و مكانیزم

های مسافران داخلی در داخل کشور(، ونقل هوایی )مانند لزوم پردازش دادهو الزامات کشور در حوزه حمل

 رعایت شود.

 یمایی کشوریسازمان هواپ متولي پروژه

 ها و ناوبری هوایی ایرانونقل؛ شرکت فرودگاهمعاونت حمل هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 به مسافر یكپارچهارائه خدمات  یو سازوکارها هایاستس یینتع یپروژه مطالعات هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 رایيالزامات اج

روش بلیط های فهای پیاده سازی سامانهبه منظور دستیابی به نتایج این پروژه و تعیین الزامات و مكانیزم

ونقل هوایی زیر نظر سازمان های هواپیمایی، باید کارگروهی متشكل از متخصصان حوزه حملشرکت

 CRSهای پیاده سازی سامانهها و الزامات ها، مكانیزمهواپیمایی کشوری تشكیل شود و در خصوص سیاست

، ایجاد یك شرکت CRSهای های مطرح در زمینه سامانهتصمیم گیری کند. به عنوان مثال یكی از سیاست

های هواپیمایی بخشی های هواپیمایی است. همه شرکتداخلی به منظور ارائه این خدمات به همه شرکت

گیری درباره این موضوع باید در این پروژه انجام از سهام این شرکت را در اختیار خواهند داشت. تصمیم 

 CRSهای شود. در واقع در این پروژه باید مشخص شود که سیاست و جهت گیری کشور در زمینه سامانه

 ونقل هوایی، چه چیزی است.در بخش حمل

هرسازی ه و شنتایج و تصمیمات کارگروه باید به تأیید دبیرخانه و شورای راهبری معماری سازمانی وزارت را

 های هواپیمایی ابالغ شود.رسیده و پس از آن به شرکت
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

ر مسافر د یرشسامانه پذ يالزامات اجرا يينو تع يريگ يمتصم گذاري،ياستپروژه س -13-1-2-13

 هافرودگاه

 الزامات يينو تع يريگ يمتصم گذاري،ياستپروژه س

 هامسافر در فرودگاه یرشسامانه پذ ياجرا 

 معرفي پروژه

اجرای سامانه پذیرش مسافر در  الزامات یینو تع یریگ یمتصم گذاری،یاستس، این پروژه هدف از

 های کشور است.فرودگاه

ها به نحوی پیاده سازی شده های مدیریت پذیرش مسافر در هر کدام از فرودگاهباتوجه به اینكه سامانه

 شود.پذیرش مسافر مشخص میها و الزامات اجرای سامانه ها، تصمیماست، در این پروژه سیاست

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 معاونت حمل و نقل؛ سازمان هواپیمایی کشوری هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 به مسافر یكپارچه ارائه خدمات یو سازوکارها هایاستس یینتع یپروژه مطالعات هاي پيش نيازپروژه

 یماییهواپ یهاشرکت CRS یهاسامانه یساز یادهالزامات پ یینپروژه تع هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

ها، اهها و الزامات اجرای سامانه پذیرش مسافر در فرودگبه منظور دستیابی به نتایج این پروژه و تعیین سیاست
ها و الزامات و نظام نامه مربوطه درگیر شكل گیرد و سیاست نفعانالزم است کارگروهی متشكل از ذی

 تدوین شود.

ها و ناوبری هوایی ایران است و نتایج و تصمیمات این فرودگاهمسئولیت ایجاد این کارگروه برعهده شرکت 
 زدبیرخانه و شورای راهبری معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی رسیده و پس اکارگروه باید به تأیید 
 آن اجرایی شود.
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 كشور يهامسافر در فرودگاه یرشپذ یریتسامانه مد يساز يادهپپروژه  -13-1-2-14

 كشور يهامسافر در فرودگاه یرشپذ یریتسامانه مد يساز يادهپ پروژه

 معرفي پروژه

ها و های کشور، باتوجه به سیاستپیاده سازی سامانه مدیریت پذیرش مسافر در فرودگاه هدف از این پروژه

 الزامات تعیین شده در خصوص نحوه اجرای سامانه پذیرش مسافر، است.

های ها و الزامات تعیین شده، سامانه پذیرش مسافر در فرودگاهدر این پروژه در راستای عملیاتی سازی سیاست

امانه س» ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه شود. تمامی قابلیتکشور پیاده سازی می

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« پذیرش مسافر

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هامسافر در فرودگاه یرشسامانه پذ یالزامات اجرا یینو تع یریگ یمتصم گذاری،یاستپروژه س هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 كشور يها( در همه فرودگاهFIDSاطالعات پرواز ) یشسامانه نما يساز ياتيپروژه عمل -13-1-2-15

 اطالعات  یشسامانه نما يساز ياتيپروژه عمل

 كشور يها( در همه فرودگاهFIDSپرواز )

 معرفي پروژه

( طراحی شده توسط شرکت FIDSی سازی سامانه نمایش اطالعات پرواز )، عملیاتهدف از این پروژه

 های کشور است.ها و ناوبری هوایی ایران، در همه فرودگاهفرودگاه

ها و ناوبری هوایی ایران طراحی شده است (  توسط شرکت فرودگاهFIDSسامانه نمایش اطالعات پرواز )

ین پروژه برنامه زمانبندی عملیاتی سازی این سامانه در سایر ها عملیاتی شده است. در او در برخی فرودگاه

ازی مانده عملیاتی سهای باقیها تدوین شده و سپس این سامانه طبق برنامه زمانبندی در فرودگاهفرودگاه

 شود.می

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 اهم 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

سامانه »را از « پروازها و طرح پرواز یاطالعات زمانبند»( باید FIDSسامانه نمایش اطالعات پرواز )

ا قبل از شده است، تعملیاتی ن« پروازها یسامانه زمانبند»دریافت کند. باتوجه به اینكه « پروازها یزمانبند

( FIDSسامانه نمایش اطالعات پرواز )تواند به صورت مستقیم در عملیاتی سازی آن، اطالعات ذکر شده می

 انجام شود.« پروازها یسامانه زمانبند یجادپروژه ا»ثبت گردد. ایجاد این تبادل اطالعات باید در 
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 (BHS, BRSا )هبار مسافر در فرودگاه یریتپروژه توسعه سامانه مد -13-1-2-16

 (BHS, BRSها )بار مسافر در فرودگاه یریتپروژه توسعه سامانه مد

 معرفي پروژه

های در فرودگاه BHS 1و  BRS 2هدف از این پروژه توسعه سامانه مدیریت بار مسافر و ارائه سرویس 

 کشور است.

 ,BHSها )بار مسافر در فرودگاه یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

BRS) ».باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود 

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 هاي هم نيازپروژه
 هامسافر در فرودگاه یرشسامانه پذ یالزامات اجرا یینو تع یریگ یمتصم گذاری،یاستپروژه س -

 کشور یهامسافر در فرودگاه یرشپذ یریتسامانه مد یساز یادهپروژه پ -

 الزامات اجرایي

هایی است که در کنار سامانه یكی از سرویس BHSو  BRSباتوجه به اینكه مدیریت بار مسافر و سرویس 

ها و الزامات پیاده سازی سیاست شود، اجرای این پروژه منوط به تعیینارائه می مدیریت پذیرش مسافر

 ها، است.سامانه پذیرش مسافر در فرودگاه
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 یيبارنامه هواایجاد سامانه  پروژه -13-1-2-17

 یيبارنامه هواایجاد  پروژه

 معرفي پروژه

 ه بارنامه هوایی است.، تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانهدف از این پروژه

اجرایی  باید در این پروژه« بارنامه هوایی»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 و عملیاتی شود.

 متولي پروژه
سازمان هواپیمایی کشوری: البته الزم به ذکر است که در مورد متولی این پروژه جمع بندی نهایی حاصل 

 اید در شورای راهبری معماری سازمانی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.نشده است و ب

 معاونت حمل و نقل هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یكو بهبود عملكرد لجست یونقل چند وجهتوسعه حمل یلیبرنامه تفص ینتدو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 يارائه خدمات فرودگاه یریتسامانه مد ایجادپروژه  -13-1-2-18

 يارائه خدمات فرودگاه یریتسامانه مد ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

« یارائه خدمات فرودگاه یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.

باید « یارائه خدمات فرودگاه یریتمد»اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه ها و تبادل تمامی قابلیت

 در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 کشور یها( در همه فرودگاهFIDSاطالعات پرواز ) یشسامانه نما یساز تییاپروژه عمل هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي
باتوجه به اینكه پیاده سازی این سامانه هزینه بر است، باید درباره اینكه بهتر است این سامانه در چه 

 هایی پیاده سازی شود تصمیم گیری صورت گیرد.فرودگاه

 

 يهوانورد ياتعمل یریتمد يهامجموعه سامانه یگزینيو جا يبه روز رسان پروژه -13-1-2-19

 يهوانورد ياتعمل یریتمد يهامجموعه سامانه یگزینيو جا يپروژه به روز رسان

 معرفي پروژه

های مدیریت عملیات هوانوردی در شرکت ، به روز رسانی و جایگزینی مجموعه سامانههدف از این پروژه

 وبری هوایی ایران است.ها و نافرودگاه

 یاتعمل یریتمد یهامجموعه سامانه»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 باید در اجرای این پروژه، لحاظ شود.« یهوانورد

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 10 زمان الزم براي اجرا

  ورد هزینه پروژهبرآ

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 يهاهسامان يساز يادهالزامات پ يينو تع یيونقل هواحمل یمنيابرنامه جامع  ینپروژه تدو -13-1-2-21

SMS یيارائه دهندگان خدمات هوا 

  يينو تع یيونقل هواحمل یمنيبرنامه جامع ا ینپروژه تدو

 یيارائه دهندگان خدمات هوا SMS يهاسامانه يساز يادهپ الزامات 

 معرفي پروژه

ونقل هوایی کشور و تعیین الزامات و برنامه زمانبندی پیاده تدوین برنامه جامع ایمنی حمل هدف از این پروژه

زه و، به منظور دستیابی به سطح ایمنی مطلوب در حییارائه دهندگان خدمات هوا SMS 2های سازی سامانه

های هر کدام از نهادی ها، مسئولیتونقل هوایی، است. در این پروژه اهداف ایمنی، راهبردها، خط مشیحمل

 شود.های پایش برنامه ایمنی، مشخص میدرگیر و مكانیزم

و برنامه زمانبندی استقرار این سامانه در  SMSهای ها و الزامات پیاده سازی سامانهعالوه بر این، مكانیزم

 شود.نیز در این پروژه مشخص مییی ائه دهندگان خدمات هواار

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

 معاونت حمل و نقل هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 یيونقل هواحمل یمنيا یریتمد کپارچهیسامانه  ایجادپروژه  -13-1-2-21

 یيونقل هواحمل یمنيا یریتمد یکپارچهسامانه  ایجادپروژه 

 معرفي پروژه

ونقل حمل یمنیا یریتمد یكپارچه»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

ه ها و تبادل اطالعات تعریف شد، قابلیتهااست. تمامی زیرسیستم در سازمان هواپیمایی کشوری« ییهوا

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« ییونقل هواحمل یمنیا یریتمد یكپارچه»در شناسنامه سامانه 

 سازمان هواپیمایی کشوری متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 ازهاي پيش نيپروژه
 SMS یهاسامانه یساز یادهالزامات الزامات پ یینو تع ییونقل هواحمل یمنیابرنامه جامع  ینپروژه تدو

 ییارائه دهندگان خدمات هوا

                                                 
2 Safety Management System 
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 یيونقل هواحمل یمنيا یریتمد یکپارچهسامانه  ایجادپروژه 

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 يادهاز پ ينانو اطم یيارائه دهندگان خدمات هوا SMS يهاسامانه يزيو مم يپروژه بازرس -13-1-2-22

 يكشور يمایيشده توسط سازمان هواپ يينات تعالزام يساز

  ينانو اطم یيارائه دهندگان خدمات هوا SMS يهاسامانه يزيو مم يپروژه بازرس

 يكشور يمایيشده توسط سازمان هواپ يينالزامات تع يساز يادهاز پ

 معرفي پروژه

و اطمینان از پیاده  ییاارائه دهندگان خدمات هو SMSهای بازرسی و ممیزی سامانه هدف از این پروژه

 ها، است.سازی الزامات تعیین شده در خصوص نحوه پیاده سازی این سامانه

نسبت به پیاده  ییارائه دهندگان خدمات هوا SMSهای در این پروژه از طریق بازرسی و ممیزی سامانه

 شود.سازی الزامات تعیین شده، اطمینان حاصل می

 کشوریسازمان هواپیمایی  متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 ییونقل هواحمل یمنیا یریتمد یكپارچهسامانه  یجادپروژه ا -
 SMS یهاسامانه یساز یادهالزامات الزامات پ یینو تع ییونقل هواحمل یمنیبرنامه جامع ا ینتدو پروژه -

 ییندگان خدمات هواارائه ده

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي
 و اطالعات مربوط یندهافرا ،«یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتمد»سامانه  یساز یادهصورت پ در

 شود. یریتسامانه مد ینتوسط ا یدپروژه با ینبه ا

  

۱۰۸۹



 

 

ه: 
ح
صف

33 
م(
ده
یز
 س
صل
)ف

 

 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 یيونقل هواتجسس و نجات حوادث حمل یریتسامانه مد ایجادپروژه  -13-1-2-23

 یيونقل هواتجسس و نجات حوادث حمل یریتمد ایجادروژه توسعه پ

 معرفي پروژه

 تجسس و نجات حوادث یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« ییونقل هواحمل

س و نجات حوادث تجس یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« ییونقل هواحمل

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه پروژه یریتسامانه مد یجادروژه اپ -13-1-2-24

 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه پروژه یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

ها گاهشرکت فرود پروژه یریتمد» سامانهتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 است. «یرانا ییهوا یرو ناوب

ها و شرکت فرودگاه پروژه یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یرانا ییهوا یناوبر

 یاتیعمل ی،فن زاتیتجه»اطالعات  یدها بافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

شرکت  پروژه یریتمد»را از سامانه « هاو نصب شده در فرودگاه یداریخر یهوانورد یو کمك ناوبر

 ایجاد این تبادل اطالعات نیز باید در این پروژه انجام شود. کند. یافتدر «ها و ناوبری هوایی ایرانفرودگاه

ساخته  ییحمل و نقل هوا هاییرساختز»طالعات ا یدبا هافرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

. ایجاد این تبادل اطالعات کند یافتدر پروژه یریترا از سامانه مد« داده شده به بهره بردار یلشده و تحو

 نیز باید در این پروژه انجام شود.

 یرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 راي اجرازمان الزم ب

 برآورد هزینه پروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 هاي پيش نيازپروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایروژهپ» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يكشور يمایيمان هواپسامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه ساز یجادا هپروژ -13-1-2-25

 يكشور يمایيسامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه سازمان هواپ یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 انهمدیریت منابع و اعتبارات سالی» سامانهتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 است. «یکشور یماییسازمان هواپ )بودجه(

 بودجه() مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یکشور یماییسازمان هواپ

 یکشور یماییسازمان هواپ متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 هاي پيش نيازپروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد ایهپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 یرانا یيهوا يو ناوبر هافرودگاه سامانه بودجه شركت بازنویسي پروژه -13-1-2-26

 یرانا یيهوا يو ناوبر هاسامانه بودجه شركت فرودگاهپروژه بازنویسي 

 معرفي پروژه

ها است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت هابودجه شرکت فرودگاه سامانه بازنویسی ،پروژههدف از این 

ودجه( مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )ب»وب سامانه و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطل

 را دربر گیرد.«  هاشرکت فرودگاه

یانه مدیریت منابع و اعتبارات سال»های ایجاد یا بهبود سامانه یهاپروژه»موارد بهبود این سامانه در شناسنامه 

 معاونت گذار برنامه و راه شهنق گزارش از 11 شماره پروژه)« های تابعهها و شرکتسازمان« نقدی)بودجه(

 ذکر شده است. ،(منابع مدیریت و ریزی برنامه

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه تباراتاع و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 هاي پيش نيازپروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يكشور يمایيسازمان هواپ يمال يحسابدار یریتسامانه مد بازنویسي پروژه -13-1-2-27

 يكشور يمایيسازمان هواپ يمال يحسابدار یریتسامانه مد پروژه بازنویسي

 معرفي پروژه

ن طوری که ای ی است بهکشور یماییسازمان هواپ یمال یحسابدار سامانه بازنویسی ،پروژههدف از این 

سازمان  یمال یحسابدار یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه سامانه تمامی قابلیت

 یرد.را دربر گ« یکشور یماییهواپ

ها و حسابداری مالی سازمان یهاسامانه یسیبازنو یاهای ایجاد پروژه»سامانه در شناسنامه  ینموارد بهبود ا

، (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه یهاشرکت

 ذکر شده است.

 یکشور یماییسازمان هواپ متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 و ناوبري هوایي ایران هاشركت فرودگاه يمال يحسابدار یریتسامانه مد بازنویسي پروژه -13-1-2-28

 ها و ناوبري هوایي ایرانشركت فرودگاه يمال يحسابدار یریتسامانه مد پروژه بازنویسي

 معرفي پروژه

ماد سامانه نها و ناوبری هوایی ایران )شرکت فرودگاه یمال یحسابدار سامانه بازنویسی ،پروژههدف از این 

ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه طوری که این سامانه تمامی قابلیت است به (یرانا

 پروژه رد باید که اقداماتیرا دربر گیرد. « ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه یمال یحسابدار یریتمد»

 فزوده شوند، عبارتند از:سامانه ا ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلو  گیرد صورت

 تور صدور دس یتقابل یدها بافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

 یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دستور پرداختپرداخت

 یمربوط به قراردادها یهاپرداختها )دستور اطالعات دستور پرداخت»ها( را داشته باشد و فرودگاه

منتقل  یمال یحسابدار یریترا به سامانه مد« ها(فرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار

 یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهاها )پرداختپرداخت»اطالعات  یدبا . این سامانه همچنینکند

 ینا یجادکند. ا یافتدر یمال یحسابدار یریتمد را از سامانه« ها(فرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن

 یهاتها )دستور پرداخصدور دستور پرداخت یتقابل یدبا هافرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد 

د ( را داشته باشیرودگاهف یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها

ها فرودگاه یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت»و 

امانه س ینمنتقل کند. ا یمال یحسابدار یریترا به سامانه مد(« یفرودگاه یساتها و تأسو ساختمان

ها و فرودگاه یرو تعم ینگهدار یهاقرارداد یهاها )پرداختپرداخت»اطالعات  یدبا ینهمچن

تبادل  نیا یجادکند. ا یافتدر یمال یحسابدار یریترا از سامانه مد(« یفرودگاه یساتها و تأسساختمان

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزاطالعات ن

  الیم حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود مواردسایر 

 .است شده ذکر ،«تابعه هایشرکت و هاسازمان

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 ایهشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

  

۱۰۹۵



 

 

ه: 
ح
صف

39 
م(
ده
یز
 س
صل
)ف

 

 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 يكشور يمایيسازمان هواپ يامور حقوق یریتسامانه مد یجادا پروژه -13-1-2-29

 يكشور يمایيسازمان هواپ يامور حقوق یریتسامانه مد یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

ان سازم یامور حقوق یریتمد» سامانهیاده سازی و استقرار تحلیل و طراحی، توسعه، پ هدف از این پروژه

 است. «یکشور یماییهواپ

 یماییسازمان هواپ یامور حقوق یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یکشور

 یکشور یماییسازمان هواپ متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یکشور یماییسازمان هواپ یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 هاشركت فرودگاه يبهبود سامانه امور حقوق پروژه -13-1-2-31

 هاشركت فرودگاه يمور حقوقبهبود سامانه اپروژه 

 معرفي پروژه

ها است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت هاشرکت فرودگاه یسامانه امور حقوقبهبود  ،پروژههدف از این 

 ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه یامور حقوق یریتمد»و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه 

 ینبه ا دیکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلو  گیرد صورت پروژه در باید که قداماتیارا دربر گیرد. « یرانا

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از:

 ی؛ ی( و ثبت دادخواست در مراجع قضایفریک یا ی)حقوق یتشكا یادادخواست و  یمتنظهای قابلیت

و  یصادره درباره دعاو یات ر اطالع یافتدر یریتمدیه؛ و احظار یهاطالعات اخطار یافتدر یریتمد

مراجع  یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریبه احكام صادره و پ یدگیرس ی؛ وحقوق یهاپرونده

 ی، به این سامانه افزوده شود.قانون

  دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از « قراردادها»اطالعات این سامانه باید ، 

 و ناوبری هوایی ایرانها شرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 یرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاه یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 و ناوبري هوایي ایران هاشركت فرودگاه يدادهاقرار یریتسامانه مد یجادا پروژه -13-1-2-31

 و ناوبري هوایي ایران هاشركت فرودگاه يقراردادها یریتسامانه مد یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

 شرکت یقراردادها یریتمد» سامانهتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 است. «هافرودگاه

« هااهشرکت فرودگ یقراردادها یریتمد»تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه  ها وتمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 یهاسنامه اولشن یفتعر یتقابل یدها بافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

و  ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهو اطالعات شناسنامه اول را داشته باشد یرو تعم ینگهدار یقراردادها

قراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها  یریتها( را به سامانه مدفرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرتعم

 تیافقراردادها در یریتها( را از سامانه مدفرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار ی)قراردادها

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادکند. ا

و  یگهدارن یقراردادها یهشناسنامه اولباید قابلیت تعریف ها فرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

ها و فرودگاه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهرا داشته باشد و اطالعات شناسنامه اول یرتعم

قراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها  یریت( را به سامانه مدیفرودگاه یساتها و تأسساختمان

دادها قرار یریت( را از سامانه مدیفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم هدارینگ ی)قراردادها

 شود. پروژه انجام یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادکند. ا یافتدر

 ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار مهبرنا و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 - زهاي هم نياپروژه

 - الزامات اجرایي
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 يكشور يمایيسازمان هواپ يقراردادها یریتسامانه مد یجادا پروژه -13-1-2-32

 يكشور يمایيسازمان هواپ يقراردادها یریتسامانه مد یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

سازمان  یقراردادها یریتمد» سامانهتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 است. «یکشور یماییهواپ

 مایییسازمان هواپ یقراردادها یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یکشور

 یکشور یماییسازمان هواپ متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 نه پروژهبرآورد هزی
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای یتمدیر هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيمرتبط با سامانههاي پروژه -13-1-2-33

 ابداري مالي(مدیریت حس

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیمرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/ ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثریانه )حدتعریف و در برنامه سال

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 هااولویت بندی پروژه  -13-1-3

 ،یرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاهها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

ها اهمیت بندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتانجام شود. شناسنامه این پروژه

سزایی دارد.  ست که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولوبه  شده ا قدم تمورد توجه قرار گرفته 

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه یو تأخر فن

ارائه شــده اســت. در این جدول فقط  ،یرانا ییهوا یها و ناوبرشــرکت فرودگاهی هادر جدول زیر ترتیب اولویت پروژه

ــی پروژه ــاص ــرکت فرودگاههای اختص ــده، یرانا ییهوا یها و ناوبرش ــت. ترتیب اولویت  آورده ش که در همه  ییهاپروژهاس

ــازمان ــاز یاتیعمل ی،حســابدار یریتپروژه، مد یریتها مطرح هســتند )مانند مدها و شــرکتس ــازESB یس ــتانداردس  ی، اس

صال  ها،یتموجود سامانه Web GISات شه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، ها و ...( در به  شدنق  هارائه 

 .است

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

2 
 هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتپروژه استقرار سامانه مد -

 کشور یاه( در همه فرودگاهFIDSاطالعات پرواز ) یشسامانه نما یساز یاتیپروژه عمل -

 پروازها یسامانه زمانبند یساز یادهپ یفن یو طراح یگذار یاستپروژه مطالعه و س - 1

 هادگاهمسافر در فرو یرشسامانه پذ یالزامات اجرا یینو تع یریگ یمتصم گذاری،یاستپروژه س - 9

 کشور یهامسافر در فرودگاه یرشپذ یریتسامانه مد یساز یادهپروژه پ - 0

 یهوانورد یاتعمل یریتمد یهامجموعه سامانه یگزینیو جا یسانپروژه به روز ر - 1

 پروازها یسامانه زمانبند یجادپروژه ا - 1

 (BHS, BRSها )بار مسافر در فرودگاه یریتپروژه توسعه سامانه مد - 7

 هافرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 8

 ییونقل هوات حوادث حملتجسس و نجا یریتمد یجادپروژه توسعه ا - 3

 یارائه خدمات فرودگاه یریتسامانه مد یجادپروژه ا - .2

 هاشرکت فرودگاه یپروژه بهبود سامانه امور حقوق - 22
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 برنامه گذار  -13-1-4

 و نقش دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

، یرانا ییهوا یها و ناوبرشرکت فرودگاهدو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

به نقشه راه و برنامه گذار  یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یارائه شده است. الزم به ذکر است که برا

 .یدبع، مراجعه کنمنا یریتو مد یزیمعاونت برنامه ر

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز 2

  ماه هشتم ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یسازپروژه استاندارد 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه
 اسبه اقالم آماریمح

  سیزدهمماه  ماه 21

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه

 WEB GISهای سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده
 های تابعهموجود ستاد و دستگاه

  دهمماه  ماه 1

شده در سال اول به سامانه  یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7
Web GIS 

  نزدهمپاماه  ماه 0

8 
سرویس محور به  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 
های تحلیل داده و همچنین امكانات منظور ارائه سرویس

 WEB GISپیشرفته 
  پانزدهمماه  ماه 21

3 
برداشت برای هر موجودیت مكانی »پروژه تدوین دستورالعمل 

 0«های موجودسازی نقشهو آماده
  پانزدهمماه  ماه 1

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است. 9
 3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یاستانداردساز پروژه»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یمتول 0
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

22 
های پایه مورد نیاز که های پایه و دادهپروژه دریافت نقشه

باشد و ذخیره آن وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی
 Web GISدر 

- 
شروع از ماه 

 بیستم
 

21 
 یرها و ناوبشرکت فرودگاه پروژه یریتسامانه مد دیجاپروژه ا
 یرانا ییهوا

  پانزدهمماه  ماه 1

29 
 یها و ناوبرسامانه بودجه شرکت فرودگاه یسیبازنو پروژه
 یرانا ییهوا

  پانزدهمماه  ماه 1

20 
 شرکت یمال یحسابدار یریتسامانه مد یسیبازنو پروژه
 یرانا ییهوا یها و ناوبرفرودگاه

  پانزدهمماه  ماه 1

21 
ها و شرکت فرودگاه یقراردادها یریتسامانه مد یجادا پروژه
 یرانا ییهوا یناوبر

  پانزدهمماه  ماه 1

21 
 ینف یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 هافرودگاه یاتیو عمل

  ماه اول ماه 1

27 
 یفن تیزاتجه یرو تعم ینگهدار یریتپروژه استقرار سامانه مد

 هافرودگاه یاتیو عمل
  ماه اول ماه 21

 ماه 1 هافرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد یجادپروژه ا 28
ماه بیست و 

 سوم
 

23 
 یساز یادهپ یفن یو طراح یگذار یاستپروژه مطالعه و س
 پروازها یسامانه زمانبند

  ماه هفتم ماه 21

  ماه بیست و یكم ماه 0 وازهاپر یسامانه زمانبند یجادپروژه ا .1

12 
 یراالزامات اج یینو تع یریگ یمتصم گذاری،یاستپروژه س
 هامسافر در فرودگاه یرشسامانه پذ

  ماه دوازدهم ماه 1

11 
مسافر در  یرشپذ یریتسامانه مد یساز یادهپروژه پ
 کشور یهافرودگاه

  ماه هجدهم ماه 21

19 
( FIDSاطالعات پرواز ) یشسامانه نما یساز یاتیپروژه عمل

 کشور یهادر همه فرودگاه
  ماه اول ماه 1

10 
 ,BHSها )بار مسافر در فرودگاه یریتپروژه توسعه سامانه مد

BRS) 
  ماه بیست و دوم ماه 1

11 
 تیریمد یهامجموعه سامانه یگزینیو جا یپروژه به روز رسان

 یهوانورد یاتعمل
  ماه نوزدهم ماه 21

11 
تجسس و نجات حوادث  یریتمد یجاده اپروژه توسع
 ییونقل هواحمل

 ماه 1
ماه بیست و 

 چهارم
 

۱۱۰۲



 ID Mode عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه Predecessors

۱ شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران ٩۶/٠١/٠١
۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه ايجاد سامانه مديريت نگهداري و تعمير تجهيزات فني و عملياتي فرودگاه ها emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶

۴ پروژه استقرار سامانه مديريت نگهداري و تعمير تجهيزات فني و عملياتي فرودگاه ها emons ١۵ ٩۶/٠١/٠١ ٩٧/٠٣/٢۴

۵ پروژه ايجاد سامانه مديريت نگهداري و تعميرات فرودگاه ها emons ۶ ٩٧/١١/٠١ ٩٨/٠۴/٢٩
۶ پروژه مطالعه و سياست گذاري و طراحي فني پياده سازي سامانه زمانبندي پروازها emons ١٢ ٩۶/٠٧/٠١ ٩٧/٠۶/٢٧

۷ پروژه ايجاد سامانه زمانبندي پروازها emons ۴ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠١/٠٢ ۶  
۸ پروژه سياست گذاري، تصميم گيري و تعيين الزامات اجراي سامانه پذيرش مسافر در

فرودگاه ها
emons ۶ ٩۶/١٢/٠١ ٩٧/٠۵/٢٨

۹ پروژه پياده سازي سامانه مديريت پذيرش مسافر در فرودگاه هاي كشور emons ١۵ ٩٧/٠۵/٢٨ ٩٨/٠٨/٢١ ٨  

۱۰ پروژه عملياتي سازي سامانه نمايش اطالعات پرواز (FIDS) در همه فرودگاه هاي كشور emons ۶ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/٠۶/٢۶

۱۱  (BHS ,BRS) پروژه توسعه سامانه مديريت بار مسافر در فرودگاه ها emons ۶ ٩٧/١٠/٠١ ٩٨/٠٣/٣٠ emons    ٣    + SS  ٩   

۱۲ پروژه ايجاد سامانه مديريت ارائه خدمات فرودگاهي emons ۶ ٩٧/٠٧/٠١ ٩٨/٠١/٠٢ ١٠  
۱۳ پروژه به روز رساني و جايگزيني مجموعه سامانه هاي مديريت عمليات هوانوردي emons ٢۴ ٩٧/٠۴/١٠ ٩٩/٠٣/٣١

۱۴ پروژه توسعه ايجاد مديريت تجسس و نجات حوادث حمل ونقل هوايي emons ١٢ ٩٧/١٢/٠١ ٩٨/١١/٢۶
۱۵ پروژه بهبود سامانه امور حقوقي شركت فرودگاه ها emons ۶ ٩٨/١١/٠١ ٩٩/٠۴/٢٩
۱۶ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۱۷ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵
۱۸ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۱۹ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۲۰ پروژه استانداردسازي اقالم آماري  emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۲۱ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و «مركز تبادل اطالعات خوشه

حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر دستگاه اجرايي
emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۲۲ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم آماري emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۲۳ پروژه ايجاد سامانه مديريت پروژه  شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۲۴ پروژه بازنويسي سامانه بودجه شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧
۲۵ پروژه بازنويسي سامانه مديريت حسابداري مالي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۶ پروژه ايجاد سامانه مديريت قراردادهاي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۷ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و ارائه مبدل داده 
سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاه هاي تابعه

emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۲۸ Web GIS پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه emons ۴ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠۶/٢٨
۲۹ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه سرويس هاي تحليل داده و

WEB GIS همچنين امكانات پيشرفته
emons ١٢ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٨/٠٢/٢٧

۳۰ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آماده سازي نقشه هاي موجود» emons ۵ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٧/٢٧

۳۱ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و شهرسازي مي باشد emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۳۲ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و شهرسازي متولي توليد آن
Web GIS نمي باشد و ذخيره آن در

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸
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13-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -13-2

ونقل هوایی )سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت بخش حمل یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

 شده در یترعا یها و خطوط اصلمنظور ابتدا نمودار ارتباط سامانه ینشده است. بد، ارائه ایران( ها و ناوبری هواییفرودگاه

سازمان  یاطالعات یهاشده است، سپس شناسنامه هر کدام از سامانه یمعرف یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یطراح

 شده است. هارائ ،یکشور یماییهواپ

 1مطلوب یتر وضعهای اطالعاتی دارتباط سامانه  -13-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده  جدول زیر عالئم استفاده شده است.

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-29جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این اطالعاتی و زیر سیستم دهنده سامانهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 

 

 گروه داده
 

شده  شد. گروه داده تبادلباهای اطالعاتی میاین نماد بیانگر تبادل اطالعاتی بین سامانه
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطالعاتی نشان نمیباشد و تبادل اطالعات را بین سامانهدرخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سامانهاین لین
 شود.متصل می

اطالعات مكانی 0
 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

 که نیازمند اطالعات مكانی باشدفرایندی  است و بیانگر این موضوع است که هر سامانه
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .های تابعه(، این بخش در همه فصول تكرار گردیده استها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هابه منظور سهولت استفاده این مستند توسط همه دستگاه 2
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و در ادامه این بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانه

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود عات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان میشود و سپس مدیریت اطالاطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »گاهی از گیرد. برای تبادل اطالعات بین دستانجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS باشد. عالوه بر موارد ذکر شده، سایر از طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 باشد.شنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر میاصولی که در تدوین معماری پی

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره GISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 .کندمی

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GISنی سرویس نقشه از طریق فراخوا فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی باشد، اطالعات مكانی آن صرفاً

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -13-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -13-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتمنظور مدیریت ارتباطات بین سامانهدر معماری پیشنهاد شده، به 

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:ا، متشكل از بخشهاست. به منظور تحقق این معماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامهای اطالعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانههای غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان
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 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -13-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتدر حوزه ستادی و سازمان های مختلفسامانه مرتبط با مرجعبه منظور مدیریت اطالعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -13-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتیریت سامانه مد

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataهای کلیدی )موجودیت تفاوت قائل شویم.

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص می «راه» شوند. به عنوان مثالهای متفاوت نگهداری میمختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند ودیتدهنده موج( نشانReference Dataهای مرجع ). موجودیتشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

های مرجع موجودیتزیر سامانه مدیریت ها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر مید. مقادیر این موجودیتپذیرصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -13-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا )خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

تبادل اطالعات  سعه دولت الكترونیك، مرکزگیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توالكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده قرار می

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است یلكترونیكیا تبادل پیام های ا یتبادل اطالعات به شیوه خدمات الكترونیك .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .دارد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  ونقل و شهرسازیحمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. که در باال، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.افزار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیممیان سازی این دویكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -13-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم : این زیر سامانه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانهداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف می کند و در اختیار آن سامانه قرارهای اطالعاتی را ایجاد میسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

رای محاسبه اقالم گیرد. این زیر سامانه اطالعات موردنیاز بهای عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قرار میداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهمورد استفاده قرار می سازیها و مدلاست که برای تحلیل داده

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -13-2-1-2

ماهیت مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت،  های موجود در وزارت راه و شهرسازیباتوجه به اینكه بخش بزرگی از داده

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

13-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذاراشتراک ی،ربه منظور گردآو Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهای. همه فرااشدبیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

13-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهو ارائه سرویس یناطالعات مكا

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

ت را از طریق سامانه های یك موجودیت، اطالعات مكانی مربوط به موجودیاست که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید داده شایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطالعات

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISقشه توسط سامانه ها، ارائه سرویس نباشد، بنابراین در معماری سامانههای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده های فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.که در حال حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا می GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2-29شكل 

 

 اریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:هایی از سنمثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

ر فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات د .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در حالت درج است.

 زند.دایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را میکاربر نقطه ابت .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2مثال 

 :2ال مث

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

ل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قب .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

ه تأیید کند و دکمل مشخص میکاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد را به صورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدو .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدیند قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میخواهکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

الیه مربوط به  فراخوانی و در پارامتر ورودی WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.کاربر بر روی قطعات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك می .1

 شود.نمایش داده می توسط سامانه مدیریت پروژهرم جدیدی ف .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 د.در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببین .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.سامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهروژهپWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوقرار گرفته است به کاربر نمایش داده می« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی نقشه پروژهخواهد، کاربر مدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختتمانهای ساخالیه مربوط به پروژه 
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o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:از نظر منطقی دارای سه بخش اصلی می Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

تولید آن  مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

انی ها، این اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخودستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localشوند یا یك بار فراخوانی شده و در می

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه های تابعه وزارت راه و شهرسازی نصب میها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

های فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارند ولی ها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

ن استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به باشد و امكامتولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهبه صورت سرویس از طریق سامانه 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتات ویرایشی و دریافت دستهمدیریت امكان -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیار مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل  -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

13-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  های تابعه(شرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS  و استفاده مجدد از آن بدون فراخوانی دوباره ازCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده ه توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(خصوص ب

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISکه قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باشند، این اطالعات در اختیار 
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 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه  -13-2-2

وایی ونقل هبخش حملهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، ها و ناوبری هوایی ایران(گاه)سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرود

 باشد.ها، میو نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه سامانه یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعال
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ونقل هوایي صدور و تمدید مجوز فعاليت موسسات حملسامانه مدیریت  -13-2-2-1

 ه هوانوردي()كميت

 (يهوانورد يته)كم یيونقل هواموسسات حمل يتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ات ها و مؤسسشرکت یتمجوز فعال یدو اطالعات مربوط به صدور و تمد هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

اطالعات،  ها،یتفعال یندها،فرا یسامانه تمام ین. در اگیرندیرار م( مورد استفاده قیهوانورد یته)کم ییونقل هواحمل

ت از مرحله درخواس ییونقل هوامؤسسات حملها و شرکت یتفعال ینامهو گواه جوزم یدصدور و تمد یبرا یازموردن هاییزیمم

 ییونقل هواحمل یهاشرکتمؤسسات شامل  ین. اشودیم یریتمد ینامه،مجوز و گواه یدتا صدور و تمد ینامهمجوز و گواه

مؤسسات آموزش  هواپیما؛ یو نگهدار یرمراکز تعم ی؛(؛ ارائه دهندگان خدمات فرودگاههایرالینا یا یماییهواپ یها)شرکت

اندازی، تعمیر و نگهداری و بازرسی پروازی تجهیزات کمك ارائه دهندگان خدمات نصب، راه ی؛مدارس خلبان ی؛هوانورد

 باشند.، مییرهو غ یفرودگان ینگهندل یهاشرکتناوبری هوانوردی؛ 

 های اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت

 انواع مجوزها یفتعرمدیریت  -

 مجوز یدتمد یادرخواست صدور  یافتدر -

 های متقاضیانبررسی درخواست -

 هاثبت نتایج بررسی درخواست -

 ها و موسسات.مدیریت صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت -

 ن سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.متولی ای

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.4.5 ییونقل هواحمل یهاو نظارت بر شرکت یتمجوز فعال یدصدور و تمد 

P4.4.7 (یهوانورد یته)کم یها و مؤسسات هوانوردشرکت یتمجوز فعال یدصدور و تمد 

P6.4.4 پرنده و متعلقات یلوسا یو نگهدار یرو نظارت بر مراکز تعم یتوز فعالمج یدصدور و تمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.5D1 - (یماییهواپ یها)شرکت یینقل هواوها و مؤسسات حملاطالعات شرکت 

P4.4.7D1 
و مجوز  یخدمات فرودگاه یهاات شرکت)اطالع یاطالعات ارائه دهندگان خدمات فرودگاه -
 آنها( یتفعال

P4.4.7D2 
اندازی، تعمیر و نگهداری تجهیزات کمك ناوبری اطالعات ارائه دهندگان خدمات نصب، راه -

 هوانوردی

P4.4.7D3 - (یهوانورد یته)کم یها و مؤسسات هوانورداطالعات شرکت 

P6.4.4D1 - پرنده و متعلقات یلساو یو نگهدار یراطالعات مراکز تعم 
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 (يهوانورد يته)كم یيونقل هواموسسات حمل يتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتمد سامانه

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر هوا -
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال هوا -

 کشور ییناوگان هوا یریتسامانه مد

 یپرواز یهااطالعات گروه -
 طالعات خدمه پروازا -

ــامانه مد ــنل فن ینامهگواه یدصــدور و تمد یریتس  اتییو عمل یپرس
 ییونقل هواصنعت حمل

 یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتمدسامانه  یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یجاطالعات نتا -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

یزاورپ یاه هورگ تاعالطا -
زاورپ همدخ تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -

یزاورپ یاه هورگ تاعالطا -
زاورپ همدخ تاعالطا -

 نیسدنهم ،یزاورپ ریغ یاه هورگ تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح تعنص ینف رداک ریاس و زاورپ

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
 یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

 همانيهاوگ دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يیاوه لقنو لمح تعنص يتايلمع و ينف لنسرپ

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 و اه  تکرش تاعالطا -
 ییاوه لقن و لمح تاسسؤم

روشك يیاوه ناگوان تیریدم هناماس

 تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 ینف قباوس و یتاریمعت قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

 امیپاوه یتایلمع قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

 يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يدروناوه تاسسوم

یزیمم یاه همانرب ماجنا یدنبنامز تاعالطا -
هدش ماجنا یاه یزیمم تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش طیلب شورف یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

طیلب شورف زوجم یاراد یتنرتنیا یاه تیاس تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش ینمیا تیریدم یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

یهاگدورف همانیهاوگ تاعالطا -
یزاس دازآ تامازلا یارجا یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

یلخاد یاهزاورپ هكبش و طیلب خرن یزاس فافش و 
ییاوه رفاسم لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -

ییاوه الاک لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت

یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -
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ها و دفاتر خدمات یریت صدور و تمدید مجوز فعاليت آژانسسامانه مد -13-2-2-2

 مسافرت هوایي )كميته فني(

 (يفن يته)كم یيها و دفاتر خدمات مسافرت هواآژانس يتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتمد سامانه

 شرح سامانه

دمات ها و دفاتر خآژانس یتمجوز فعال یدو اطالعات مربوط به صدور و تمد هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

دور و تا مرحله ص یتوسط متقاض ییدفتر خدمات مسافرت هوا یس(، از مرحله درخواست تأسیفن یته)کم ییمسافرت هوا

 های اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت .گیردیمورد استفاده قرار م یت،مجوز فعال یدتمد

 دمات مسافرت هواییمدیریت دریافت درخواست تأسیس دفتر خ -

 (... و )اطالعات مدیر عامل، مدیر فنی، سهامداران، اطالعات تماسطالعات دفاتر خدمات مسافرت هواییمدیریت ا -

 های تأسیس دتر خدمات مسافرت هواییمدیریت بررسی درخواست -

 مدیریت صدور و تمدید پروانه )مجوز فعالیت(. -

 ت.متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری اس

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.4.6 ییو نظارت بر دفاتر خدمات مسافرت هوا یتمجوز فعال یدصدور و تمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.6D1 - ییها و دفاتر خدمات مسافرت هوااطالعات آژانس 

 
 

اي هگروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتمدسامانه  یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یجاطالعات نتا -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 اه سناژآ تاعالطا
 تامدخ رتافد و
ییاوه ترفاسم

 زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
ينف هتيمك- يیاوه ترفاسم تامدخ رتافد

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يدروناوه تاسسوم

یزیمم یاه همانرب ماجنا یدنبنامز تاعالطا -
هدش ماجنا یاه یزیمم تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش طیلب شورف یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

طیلب شورف زوجم یاراد یتنرتنیا یاه تیاس تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش ینمیا تیریدم یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

یهاگدورف همانیهاوگ تاعالطا -
یزاس دازآ تامازلا یارجا یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

یلخاد یاهزاورپ هكبش و طیلب خرن یزاس فافش و 
ییاوه رفاسم لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -

ییاوه الاک لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -

 رتافد و اه سناژآ تاعالطا
ییاوه ترفاسم تامدخ

 و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
یدروناوه تاسسوم یزیمم
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

پرسنل فني و عملياتي صنعت ينامه واهگو تمدید صدور  یریتمدسامانه  -13-2-2-3

 ونقل هوایيحمل

 یيونقل هواصنعت حمل ياتيو عمل يپرسنل فن ينامهگواه یدصدور و تمد یریتسامانه مد

 شرح سامانه

صنعت  یاتیلو عم یپرسنل فن ینامهگواه یدو اطالعات مربوط به صدور و تمد هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

و  هاهینامگواه یدو اطالعات مربوط به صدور و تمد هایتفعال یندها،فرا یه. کلگیردیمورد استفاده قرار م ییونقل هواحمل

بانان(، خدمه خل یر)خلبانان و غ یپرواز یهاگروه یاتی،و عمل یپرسنل فن یازامتحانات موردن یو برگزار یپزشك یناتانجام معا

 یی،ونقل هواصنعت حمل یکادر فن یرو سا یماییهواپ یپرواز، کارشناسان فن ینو مهندس یناقبمر ی،پرواز یرغ یهاپرواز، گروه

 .شودیم یریتسامانه مد ینتوسط ا اهینامهگو یدتا صدور و تمد یپزشك یناتمعا ییدیهاز مرحله انجام تأ

 های اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت

 آموزشگاه( یا یماییشرکت هواپ) یانها از متقاضدرخواست مدیریت دریافت -

 هر کدام یافتدر یطو شرا هاینامهانواع گواه یمعرف -

 و پزشكان هاینكاطالعات کل یریتمد -

 یماییهواپ یاطالعات شرکت ها یافتدر -

 به درمانگاه و پزشك یمتقاض یمعرف -

 افراد یمدارک و سوابق پزشك یریتمد -

 یستمتوسط پزشك در س عایناتم یجثبت نتا -

 امتحانات یاربرگز یریتمد -

 ینامهصدور و چاپ انواع گواه -

موارد  یرامتحان، مهلت ارسال مدارک و سا یزمان برگزار ینامه،گواه یالزم در خصوص زمان انقضا یارائه هشدارها -

 آموزشگاه یاو  یبه کارشناس متقاض

 متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت تکد فعالی

P4.4.12 یپرواز یرغ یها( و گروهیپرواز یهاگواهینامه خدمه پرواز )گروه یدصدور و تمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.12D1 - خلبان( یر)خلبان و غ یپرواز یهااطالعات گروه 

P4.4.12D2 - اطالعات خدمه پرواز 

P4.4.12D3 - ییونقل هواصنعت حمل یکادر فن یرپرواز و سا ینمهندس ی،پرواز یرغ یهااطالعات گروه 

 
 

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 یيونقل هواصنعت حمل ياتيو عمل يپرسنل فن ينامهگواه یدصدور و تمد یریتسامانه مد

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 یینقل هواوها و مؤسسات حملاطالعات شرکت -
 (یماییهواپ یها)شرکت

سات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد تیریسامانه مد س  ونقلمو
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یزاورپ یاه هورگ تاعالطا -
زاورپ همدخ تاعالطا -

یزاورپ یاه هورگ تاعالطا -
زاورپ همدخ تاعالطا -

 زاورپ نیسدنهم ،یزاورپ ریغ یاه هورگ تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح تعنص ینف رداک ریاس و

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
 یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

 همانيهاوگ دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يیاوه لقنو لمح تعنص يتايلمع و ينف لنسرپ

 و اه  تکرش تاعالطا -
 ییاوه لقن و لمح تاسسؤم

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 مدیریت ناوگان هوایي كشور سامانه -13-2-2-4

 كشور یيناوگان هوا یریتمد سامانه

 شرح سامانه

های گیرد و دارای زیر سیستمکشور مورد استفاده قرار می این سامانه به منظور مدیریت اطالعات مربوط به ناوگان هوایی

؛ یماهواپ یاتیملو ع یسوابق فن زیر است: زیر سیستم مدیریت ثبت و صدور شناسنامه هواپیما؛ زیر سیستم مدیریت اطالعات

 و زیر سیستم مدیریت صدور و تمدید گواهینامه قابلیت پرواز وسایل پرنده.

و اطالعات  هایتعالف یندها،فرا یریتمد یبرا یستمس یرز ین: ايماور شناسنامه هواپثبت و صد یریتمد يستمس زیر

: گیردیرا دربر م یرمانند ز یاطالعات یما. شناسنامه هر هواپگیردیمورد استفاده م یمامربوط به ثبت و صدور شناسنامه هواپ

 یماواپه یمصرف سوخت گالن/ ساعت؛ تعداد صندل یزانسال ساخت؛ م هواپیما؛ یتتابع یما؛شماره ثبت هواپ یما؛نوع هواپ

 مایی؛یبه ناوگان شرکت هواپ یماورود هر هواپ یختار یجاری؛/ استیملك یمایی؛کدام شرکت هواپ یت(؛ مالكF,C,Y)کالس 

 .یرهو غ شوند( یافزوده م یماکه به هواپ یلی)وسا پرنده یلوسا ینصب شده رو یزاتقطعات و تجه

زارش : این زیر سیستم به منظور مدیریت اطالعات گات سوابق فني و عملياتي هواپيمازیر سيستم مدیریت اطالع

 ( وهر کدام یخو تار یماهواپ یانجام شده رو یهاو اطالعات چك یماهواپسوابق فنی هواپیما )گزارش تعمیرات و نگهداری 

گیرد. این زیر سیستم اطالعات مربوط به یسوابق عملیاتی هواپیما )گزارش سوابق پروازی هواپیما(، مورد استفاده قرار م

ها( الینهای هواپیمایی )ایرهای استاندارد ایكائو از شرکتگزارشات سوابق فنی و سوابق عملیاتی هواپیما را براساس فرمت

 کند.دریافت کرده و این اطالعات را ذخیره و نگهداری می

 یلهوس كیپرواز  یتاز تدام قابل یناناطم برای یازموردن یاتاز عملعبارت است  یماهواپ یو نگهدار یرتعمشایان ذکر است که 

زم االجرا ال یمنیا یهاو نظارت یفن هاییهاصالح یقطعات و متعلقات، اجرا ی تعو ی،بازرس ی،اساس یرپرنده که شامل تعم

 ورمنظ به یراتمنظم تعم یفن یدهایاست که طبق آن برنامه بازد یمدارک و مستندات یو نگهدار یر. برنامه تعمباشدیم

و نظارت  یماواپه یو نگهدار یربرنامه تعم ییدو تأ ی. بررسشودیپرنده انجام م یلهوس یمنیپرواز و حفظ ا یتالزامات قابل یاجرا

 قیامور را از طر یناست که ا یکشور یماییبرعهده سازمان هواپ یمایی،هواپ یهاشرکت یو نگهدار یربرنامه تمع یبر اجرا

 .کندیم یریتمد یستمس یرز ینا

 یریته منظور مدب یستمس یرز ین: اپرنده یلوساپرواز  يتقابل ينامهگواه یدصدور و تمد یریتمد يستمس زیر

. گیردیپرنده مورد استفاده قرار م یلپرواز وسا یتقابل ینامهگواه یدو اطالعات مربوط به صدور و تمد هایتفعال یندها،فرا

انه سازنده کارخ یارهایو تطابق با مع یماهواپ یمنا یطداللت بر شرا که یعبارتست از مدرک رسم یپرواز یتنامه قابل یگواه

ریت های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: مدیقابلیت .باشدیم یپرواز یتآن مجاز به فعال یپرنده بر مبنا یلهداشته و وس

 یدور و تمدصد یبرا یازموردن یهایبازرس اطالعات یندها وفرا یریتمدثبت درخواست صدور و تمدید گواهینامه قابلیت پرواز؛ 

های صدور و تمدید گواهینامه قابلیت پرواز؛ ثبت نتایج ؛ مدیریت بررسی درخواستپرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهگواه

 های صورت گرفته؛ و مدیریت صدور و تمدید گواهینامه قابلیت پرواز.ها و بازرسیبررسی

 امانه سازمان هواپیمایی کشوری است.متولی این س

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.4.10 یماثبت و صدور شناسنامه هواپ یریتمد 
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 كشور یيناوگان هوا یریتمد سامانه

P6.4.5 و تعمیر یبرنامه نگهدار یپرنده و نظارت بر اجرا یلوسا یرو تعم یبرنامه نگهدار ییدو تأ یبررس 

P4.4.11 مه قابلیت پرواز وسایل پرندههیناگوا یدصدور و تمد 

 
 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
ثبت و  یریتمد

صدور شناسنامه 
 یماهواپ

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.4.10D1 - ییاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر هوا 

P4.4.10D2 - ییاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال هوا 

 
 

 یستمس یرز
 یریتدم

اطالعات سوابق 
 یاتیو عمل یفن

 یماهواپ

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P6.4.5D1 
رمت براساس ف یماهواپ یو سوابق فن یراتیسوابق تعم هایاطالعات گزارش -

 یكائواستاندارد ا

P6.4.5D2 
براساس فرمت استاندارد  یماهواپ یاتیسوابق عمل هایاطالعات گزارش -
 یكائوا

 
 

 یستمس یرز
صدور و  یریتمد
 ینامهگواه یدتمد
پرواز  یتقابل
 پرنده یلوسا

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.4.11D1 - پرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهاطالعات گواه 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 داده كننده گروه یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
 یستمس یرز
ثبت و  یریتمد

صدور شناسنامه 
 یماهواپ

شرکت - سات حملاطالعات  س  یینقل هواوها و مؤ
 (یماییهواپ یها)شرکت

 موسسات یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتسامانه مد
 (یهوانورد یته)کم ییونقل هواحمل

 یستمس یرز
اطالعات  یریتمد

و  یسوابق فن
 یماهواپ یاتیعمل

 ییعات ناوگان حمل و نقل مسافر هوااطال -
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال هوا -

 مایثبت و صدور شناسنامه هواپ یریتمد یستمس یرز

 یو ســوابق فن یراتیاطالعات گزارش ســوابق تعم -
  یكائوبراساس فرمت استاندارد ا یماهواپ
سوابق عمل - ساس یماهواپ یاتیاطالعات گزارش   برا

 یكائودارد افرمت استان

 های هواپیماییشرکت

 یستمس یرز
صدور و  یریتمد
 ینامهگواه یدتمد
پرواز  یتقابل
 پرنده یلوسا

 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر هوا -
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال هوا -

 مایثبت و صدور شناسنامه هواپ یریتمد یستمس یرز

و ســوابق  ییراتســوابق تعم یهااطالعات گزارش -
 یكائوبراساس فرمت استاندارد ا یماهواپ یفن
ماهواپ یاتیســـوابق عمل یهااطالعات گزارش -  ی

 یكائوبراساس فرمت استاندارد ا

 اتییو عمل یاطالعات سوابق فن یریتمد یستمس یرز
 یماهواپ
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 كشور یيناوگان هوا یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
 یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

روشك يیاوه ناگوان تیریدم هناماس

 تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح

 و یتاریمعت قباوس شرازگ تاعالطا -
 تمرف ساسارب امیپاوه ینف قباوس

 وئاكیا درادناتسا
 یتایلمع قباوس شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 ینف قباوس و یتاریمعت قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

 امیپاوه یتایلمع قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

ییامیپاوه یاه تکرش

 ینف قباوس و یتاریمعت قباوس شرازگ تاعالطا -
 وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

 امیپاوه یتایلمع قباوس شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 مميزي موسسات هوانورديبازرسي و  دیریتسامانه م -13-2-2-5

 يموسسات هوانورد يزيو مم يبازرس یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ها و موسسات هوانوردی شرکت 2ها و اطالعات مربوط به امور بازرسی و ممیزیبه منظور مدیریت فرایندها، فعالیتاین سامانه 

مؤسسات  هواپیما؛ یو نگهدار یرمراکز تعم ی؛گاه؛ ارائه دهندگان خدمات فرودهایرالینا یا یماییهواپ یهاشرکت)شامل 

اندازی، تعمیر و نگهداری و بازرسی پروازی تجهیزات ارائه دهندگان خدمات نصب، راه ی؛مدارس خلبان ی؛آموزش هوانورد

ها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی( مورد استفاده قرار آژانسو  یفرودگان ینگهندل یهاکمك ناوبری هوانوردی؛ شرکت

 گیرد.یم

ها )شامل بازرسی و ممیزی ها و اطالعات مربوط به امور بازرسی و ممیزی فرودگاهالزم به ذکر است که فرایندها، فعالیت

ها(؛ و صدور گواهینامه فرودگاهی ها، تسهیالت و تجهیزات فرودگاهی و تجهیزات کمك ناوبری هوانوردی فرودگاهفرودگاه

 شود.نیز توسط این سامانه مدیریت می

 های اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت

 های ممیزیتعریف حوزه -

 های ممیزیزمانبندی انجام برنامه -

 های ممیزیمدیریت اجرای برنامه -

 های ممیزیتخصیص کارشناس و ممیز به برنامه -

 هاثبت نتایج ممیزی -

 ثبت و طبقه بندی نواقص یافت شده -

 ثبت برنامه رفع نواقص -

 سازمان هواپیمایی کشوری است. متولی این سامانه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.4.8 یها و موسسات هوانوردشرکت یزیو مم یبازرس 

P4.4.9 یفرودگاه ینامهصدور گواه 

21P4.4. نرخ بلیط و شبكه پروازهای داخلی ینظارت بر اجرای الزامات آزاد سازی و شفاف ساز 

P4.4.22 ییونقل مسافر هوانظارت بر ارائه خدمات عملیات حمل 

P4.4.23 ییونقل کاال هوانظارت بر ارائه خدمات عملیات حمل 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.8D1 - های ممیزیزمانبندی انجام برنامه اطالعات 

P4.4.8D2 - دههای انجام شممیزی اطالعات 

P4.4.8D3 - نتایج بازرسی و ممیزی موسسات هوانوردی اطالعات 

                                                 
2 Audit 
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 يموسسات هوانورد يزيو مم يبازرس یریتمد سامانه

P4.4.8D4 - اطالعات شناسنامه سامانه( های فروش بلیطCRS )های هواپیماییشرکت 

P4.4.8D5 - های اینترنتی دارای مجوز فروش بلیطاطالعات سایت 

P4.4.8D6 - یمنیا یریتمد یهاشناسنامه سامانه اطالعات (SMS) ئه دهندگان خدمات هواییارا 

P4.4.9D1 - یفرودگاه ینامهاطالعات گواه 

P4.4.21D1 
 نرخ بلیط یالزامات آزاد سازی و شفاف ساز یاجرا یاطالعات اقدامات صورت گرفته در راستا -

 و شبكه پروازهای داخلی

P4.4.22D1 - ییهوا صورت گرفته بر ارائه خدمات حمل و نقل مسافر یاطالعات اقدامات نظارت 

P4.4.23D1 - ییصورت گرفته بر ارائه خدمات حمل و نقل کاال هوا یاطالعات اقدامات نظارت 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 یها)شرکت یینقل هواوها و مؤسسات حملاطالعات شرکت -
 (یماییهواپ
گاهاطال - مات فرود خد گان  ند ئه ده عات  یعات ارا )اطال

 آنها( یتو مجوز فعال یخدمات فرودگاه یهاشرکت
اندازی، تعمیر و اطالعات ارائه دهندگان خدمات نصـــب، راه -

 نگهداری تجهیزات کمك ناوبری هوانوردی
 (یهوانورد یته)کم یها و مؤسسات هوانورداطالعات شرکت -
 پرنده و متعلقات یلوسا ینگهدارو  یراطالعات مراکز تعم -

سات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتمد سامانه س  ونقلمو
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

 ییها و دفاتر خدمات مسافرت هوااطالعات آژانس -
ـــامانه مد ها و دفاتر آژانس یتمجوز فعال یدصـــدور و تمد یریتس

 (یفن یته)کم ییخدمات مسافرت هوا

 مسافران جابجا شده یزارشات و آمارهااطالعات گ -
جابجا شــده در بخش  یبارها یاطالعات گزارشــات و آمارها -
 ییونقل هواحمل

 انباره داده سازمان هواپیمایی کشوری

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 يموسسات هوانورد يزيو مم يبازرس یریتمد سامانه

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
یدروناوه تاسسوم یزیمم

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
 یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
ينف هتيمك- يیاوه ترفاسم تامدخ رتافد

 و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
یدروناوه تاسسوم یزیمم

 رتافد و اه سناژآ تاعالطا
ییاوه ترفاسم تامدخ

 يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يدروناوه تاسسوم

یزیمم یاه همانرب ماجنا یدنبنامز تاعالطا -
هدش ماجنا یاه یزیمم تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش طیلب شورف یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

طیلب شورف زوجم یاراد یتنرتنیا یاه تیاس تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش ینمیا تیریدم یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

یهاگدورف همانیهاوگ تاعالطا -
یزاس دازآ تامازلا یارجا یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

یلخاد یاهزاورپ هكبش و طیلب خرن یزاس فافش و 
ییاوه رفاسم لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -

ییاوه الاک لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت

یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

ییاوه ترفاسم تامدخ رتافد و اه سناژآ تاعالطا
هدش اجباج نارفاسم یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -

ییاوه لقنو لمح شخب رد هدش اجباج یاهراب یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 اهجهيزات فني و عملياتي فرودگاهمدیریت نگهداري و تعمير تسامانه  -13-2-2-6

 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به امور نگهداری و تعمیر تجهیزات فنی و عملیاتی این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

های ارتباطات ناوبری رادیویی، سیستم مانند تجهیزات کمكها )ها و تجهیزات کمك ناوبری هوانوردی فرودگاهفرودگاه

 ندها،یسامانه همه فرا یناگیرد. ( مورد استفاده قرار میهای پیشگیری از تصادمهوانوردی، راداراهای نظارتی هوانوردی و سامانه

 ی؛الحصا یراتتعم ی؛اضطرار یراتتعم ی؛اتفاق یراتتعم یشگیرانه؛پ یراتو تعم یو اطالعات مربوط به نگهدار هایتفعال

 سامانه عبارتند از:  ینا یاصل هایقابلیت .دهدیو ... را پوشش م یاساس یمهو ن یاساس یراتتعم

 ثبت اطالعات و مشخصات تجهیزات فنی و عملیاتی و تجهیزات کمك ناوبری هوانوردی -

 ثبت کامل شناسنامه تجهیزات -

و  یدبازد یانه،یشگوپ ی،اصالح ی،نه، اضطرارروزا یشگیرانه،نت پ یكبه تفك یراتو تعم ینگهدار هاییتفعال یفتعر -

 یبازرس

 یر تجهیزاتو تعم ینگهدار یهابرنامه یاجرا یزمانبند -

 یاضطراری و اصالح یراتشده و حكم کارهای تعم یزیصدور حكم کارهای برنامه ر -

 از روی آنها یاصالح یاو صدور حكم کار اضطراری  یراتتعم یهاثبت درخواست -

 (یمانكارپ یاداخل سازمان  ی)واحدها یراتو تعم ینگهدار یهاامهثبت انجام دهنده برن -

 صورت گرفته یدهایو بازد هایبازرس یگزارشات و بازخوردها یج،ثبت نتا -

 انجام شده یراتتعم یگزارشات و بازخوردها یج،ثبت نتا -

 تجهیزات یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه یشپا -

 (یزیبرنامه ر یانشده  ینیب یشپ یازموردن یراتده )تعمش ییشناسا یازموردن یراتثبت تعم -

 تجهیزات یرو تعم یسوابق و اطالعات نگهدارگزارشات، ثبت  -

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P6.4.2 هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار 

P6.4.3 یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه یرو تعم ینگهدار 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P6.4.2D1 - هافرودگاه یدر حال بهره بردار یاتیو عمل یفن یزاتاطالعات تجه 

P6.4.2D2 - هافرودگاه یاتیعمل و یفن یزاتتجه یرو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

P6.4.2D3 - هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یتوضع اطالعات 

P6.4.2D4 
ها اهفرودگ یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینشده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه -

 نشده( یزیبرنامه ر یازموردن یراتتعم یها)پروژه
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 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتمد سامانه

P6.4.2D5 
 یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

 ها(فرودگاه

P6.4.2D6 - هادگاهفرو یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشرفتاطالعات پ 

P6.4.2D7 
 یرمو تع ینگهدار یمربوط به قراردادها یها)دستور پرداخت هااطالعات دستور پرداخت -
 (هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه

P6.4.3D1 - هادر فرودگاه یدر حال بهره بردار یهوانورد یکمك ناوبر یزاتاطالعات تجه 

P6.4.3D2 - یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه یو نگهدار  یرو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

P6.4.3D3 
 یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه یرتعم و ینشده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه -

 نشده( یزیبرنامه ر یازموردن یراتتعم یها)پروژه

P6.4.3D4 
 یکمك ناوبر یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

 (یهوانورد

P6.4.3D5 
 یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشرفتاطالعات پ -

 هافرودگاه

P6.4.3D6 
 یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یها)دستور پرداخت هااطالعات دستور پرداخت -
 ها(فرودگاه یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 ها و ناوبری هوایی ایرانبانك اطالعاتی پایه شرکت فرودگاه کشور یهااطالعات فرودگاه -

ـــب، راه - مات نص خد گان  ند ئه ده ندازی، تعمیر و اطالعات ارا ا
 2نگهداری تجهیزات کمك ناوبری هوانوردی

نقل وموسسات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتسامانه مد
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

ــده در  یداریخر یاتیو عمل یفن یزاتاطالعات تجه - ــب ش و نص
 هافرودگاه
ـــده در  یهوانورد یکمك ناوبر یزاتاطالعات تجه - نصـــب ش

 هافرودگاه

 ییهوا یها و ناوبرشــرکت فرودگاه یهاپروژه یریتســامانه مد
 یرانا

و  یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یاتیعمل یهااطالعات برنامه -
 شده( یزیها )برنامه ررودگاهف یاتیعمل
 ییاتو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهااطالعات پروژه -

 شده( یزیها )برنامه رفرودگاه
 کمك یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یاتیعمل یهااطالعات برنامه -
 شده( یزیها )برنامه رفرودگاه یهوانورد یناوبر
ناوبر یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهااطالعات پروژه -  یکمك 

 شده( یزیها )برنامه رفرودگاه یهوانورد

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

خت - عات پردا خت هااطال ها یها)پردا به قرارداد  یمربوط 
 ها(فرودگاه یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه یرو تعم ینگهدار
خت - عات پردا خت هااطال ها یها)پردا به قرارداد  یمربوط 

 ها(فرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرتعم و ینگهدار

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

                                                 
  الزم به ذکر است که باتوجه به اینكه در حال حاضر فقط شرکت فرودگاه ها این خدمات را ارائه می دهد، این تبادل اطالعات در حال حاضر موضوعیت ندارد.2
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 هافرودگاه ياتيو عمل يفن يزاتتجه يرو تعم ينگهدار یریتمد سامانه
 یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یاطالعات قراردادها )قراردادها -

 ها(فرودگاه یاتیو عمل
ها - ها )قرارداد عات قرارداد هدار یاطال  یزاتتجه یرو تعم ینگ

 (یهوانورد یکمك ناوبر

 قراردادها یریتسامانه مد

مودار سطح ن

 صفر سامانه

 

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
 یرادهگن و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت

 تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس
ناریا يیاوه يربوان و اه هاگدورف

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
 اه هاگدورف يتايلمع و ينف تازيهجت

اه هاگدورف یرادرب هرهب لاح رد یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -

اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -
 یاه هژورپ( اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -

)هدشن یزیر همانرب زایندروم تاریمعت
)اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -
اه هاگدورف رد یرادرب هرهب لاح رد یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و  ریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -

 یاه هژورپ( یدروناوه یربوان كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -
)هدشن یزیر همانرب زایندروم تاریمعت

)یدروناوه یربوان كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -
 و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -

)اه هاگدورف یتایلمع
 كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -

)اه هاگدورف یدروناوه یربوان

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
 یرادهگن و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 یدروناوه یربوان كمک تازیهجت
اه هاگدورف رد هدش بصن و یرادیرخ یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -

اه هاگدورف رد هدش بصن یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -
 یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف
 اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب(
 یربوان كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یدروناوه
 یدروناوه یربوان كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف
 یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

)اه هاگدورف
 یربوان كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

)یدروناوه
 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

)اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک تازیهجت
 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

)اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت

اه هاگدورف رد هدش بصن و یرادیرخ یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -
اه هاگدورف رد هدش بصن یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یتایلمع و ینف

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک
 و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یتایلمع
 كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یدروناوه یربوان

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یتایلمع و ینف

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک
 و ینف تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یتایلمع
 كمک تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( اه هاگدورف یدروناوه یربوان

اهدادرارق تیریدم هناماس

 اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق(

)اه هاگدورف یتایلمع و ینف
 اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق(
)یدروناوه یربوان كمک

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت ریمعت
 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یدروناوه یربوان كمک تازیهجت ریمعت

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم

)اه هاگدورف یتایلمع و ینف
 یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم

)اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک

 طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب

)اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک
 طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب

)اه هاگدورف یتایلمع و ینف
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 هاسامانه مدیریت نگهداري و تعميرات فرودگاه -13-2-2-7

 هافرودگاه يراتو تعم ينگهدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

امل شر )های کشوها و اطالعات مربوط به امور نگهداری و تعمیر فرودگاهاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 یهابنها، اختمانسبار، سالن انتظار و سایر  پایانه مسافربری، ها، پایانهها، باندها، برج مراقبت، آشیانهساختماننگهداری و تعمیر 

 از: سامانه عبارتند  ینا یاصل هاییتقابلگیرد. (، مورد استفاده قرار میو تأسیسات فرودگاهی یفن

ها، باندها، برج مراقبت، ساختمانها و تأسیسات فرودگاهی )شامل و ساختمانفرودگاه ثبت اطالعات و مشخصات  -

 (و تأسیسات فرودگاهی یفن یهابن ها،ساختمان بار، سالن انتظار و سایر پایانه مسافربری، ها، پایانهآشیانه

 ها و تأسیسات فرودگاهیامه فرودگاه و ساختمانثبت کامل شناسن -

و  یدبازد نه،یشگویاپ ی،اصالح ی،روزانه، اضطرار یشگیرانه،نت پ یكبه تفك یرو تعم ینگهدار هاییتفعال یفتعر -

 یبازرس

 هافرودگاه یرو تعم ینگهدار یهابرنامه یاجرا یزمانبند -

 یاضطراری و اصالح یراتشده و حكم کارهای تعم یزیصدور حكم کارهای برنامه ر -

 از روی آنها یاصالح یاو صدور حكم کار اضطراری  یراتهای تعمثبت درخواست -

 (یمانكارپ یاداخل سازمان  ی)واحدها یراتو تعم ینگهدار یهاثبت انجام دهنده برنامه -

 صورت گرفته یدهایو بازد هایبازرس یگزارشات و بازخوردها یج،ثبت نتا -

 ات انجام شدهیرتعم یگزارشات و بازخوردها یج،ثبت نتا -

 تجهیزاتیر و تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه یشپا -

 نشده( یزیبرنامه ر یانشده  ینیب یشپ یازموردن یراتشده )تعم ییشناسا یازموردن یراتثبت تعم -

 ها و تأسیسات فرودگاهیو ساختمانها یر فرودگاهو تعم یسوابق و اطالعات نگهدار گزارشات، ثبت -

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 بط با سامانهمرت

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.4.1 ساخت یمتول یهاساخته شده از سازمان ییهوا هاییرساختز یلتحو 

P6.4.1 یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.1D1 - کشور یهاگاهاطالعات فرود 

P6.4.1D1 - یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم یاطالعات سوابق نگهدار 

P6.4.1D2 
 اتیسها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینشده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه -

 نشده( یزیبرنامه ر یازموردن یراتتعم یها)پروژه یفرودگاه

P6.4.1D3 
ها و ها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یفرودگاه یساتتأس
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 هافرودگاه يراتو تعم ينگهدار یریتمد سامانه

P6.4.1D4 
 ساتیها و تأسها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشرفتاطالعات پ -

 یفرودگاه

P6.4.1D5 
 یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهادستور پرداخت) هااطالعات دستور پرداخت -

 (یفرودگاه یساتها و تأسها و ساختمانفرودگاه

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
ــاختاطالعات ز - ــده و  ییحمل و نقل هوا هاییرس ــاخته ش س
 به بهره بردار داده شده یلتحو

 ها و ناوبری هوایی ایرانهای شرکت فرودگاهسامانه مدیریت پروژه

ها و فرودگاه یرتعمنگهداری و  یاتیعمل یاطالعات برنامه ها -
 شده( یزی)برنامه ر یفرودگاه یساتها و تأسساختمان

ها ها و ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یهااطالعات پروژه -
 شده( یزی)برنامه ر یودگاهفر یساتو تأس

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

خت - عات پردا ختاطال ها یهاها )پردا به قرارداد  یمربوط 
ـــاختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار تأســـها و س ـــاتها و   یس
 (یفرودگاه

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

ها و فرودگاه یرو تعم ینگهدار یاطالعات قراردادها )قراردادها -
 (یفرودگاه یساتها و تأسساختمان

 سامانه مدیریت قراردادها

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن
 یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس

)هدش یزیر همانرب(
 ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
 تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف
)هدش یزیر همانرب( یهاگدورف

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس
ناریا يیاوه يربوان و اه هاگدورف

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
اه هاگدورف

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -

یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس
 ریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -
 یاه هژورپ( یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف

)هدشن یزیر همانرب زایندروم تاریمعت
 یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف ریمعت و
 ریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -

یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف
 هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 و اه نامتخاس و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق

)یهاگدورف تاسیسأت

 و هدش هتخاس ییاوه لقن و لمح یاه تخاسریز تاعالطا -
رادرب هرهب هب هدش هداد لیوحت

 اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس و

 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف

 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن

)یهاگدورف

 هتخاس ییاوه لقن و لمح یاه تخاسریز تاعالطا -
رادرب هرهب هب هدش هداد لیوحت و هدش

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 و مالقا
یرامآ یاه صخاش

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن
 یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس

)هدش یزیر همانرب(
 ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
 تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف
)هدش یزیر همانرب( یهاگدورف

اهدادرارق تیریدم هناماس

 اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق(

)یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن
)یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم

)یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس

 طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب

)یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 صدور مجوز پرواز یریتسامانه مد -13-2-2-8

 صدور مجوز پرواز یریتسامانه مد

 شرح سامانه

مور صدور و تمدید مجوز پرواز، از مرحله ثبت ها و اطالعات مربوط به ااین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 های این سامانه عبارتند از:گیرد. زیر سیستمدرخواست مجوز تا مرحله صدور مجوز، مورد استفاده قرار می

: این زیرسیستم به منظور مدیریت ثبت و نگهداری اطالعات تمامی هاها و یادداشت تفاهمزیر سيستم موافقتنامه

ها و نامهموافقتگیرد. اهم اطالعات ، مورد استفاده قرار میکشورها یرو سا یرانا ینها بتفاهم یادداشت ها ونامهموافقت

 ءاامض یخ(؛ تارنویسیش/ امضاء پیینامه )امضاء نهاموافقت یتوضع ی؛نام کشور خارج، عبارتند از: هاتفاهم یادداشت

 یرانی؛ا نهیمع یهاو تعداد؛ شرکت یرهامس یی؛امضاء کننده نها نویس؛یشامضاء کننده پ یی؛امضاء نها یختار نویس؛یشپ

 .تفاهم یادداشتکننده  امضاء؛ و تفاهم یادداشت ینامضاء آخر یختار ی؛طرف خارج ینهمع یهاشرکت

ها و اطالعات : این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتزیر سيستم مدیریت صدور و تمدید مجوز پرواز

 (، موردیو چارتر ی؛ابرنامه یرغ یا یمورد ی؛ابرنامه یا یشامل مجوز فصلبه امور صدور و تمدید انواع مجوز پرواز )مربوط 

 های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: گیرد. قابلیتاستفاده قرار می

 مدیریت دریافت درخواست صدور یا تمدید مجوز پرواز -

ان مربوطه )مانند بررسی اطالعات فرودگاه مبدا و مقصد، اطالعات ها توسط کارشناسمدیریت بررسی درخواست -

ها و موافقتنامهشرکت هواپیمایی، اطالعات ناوگان شرکت، اطالعات مسیرهای پروازی، بررسی اطالعات 

 یهاتفاهم یادداشتو  هانامهدرخواست مذکور با مشخصات موافقت و مطابقت کشور یگرتفاهم با د هاییادداشت

 (کشور مبداء و مقصد ینشده ب ءامضا

 مدیریت صدور یا تمدید مجوز پرواز -

 متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

3P4.4.1 مجوز پرواز یدو صدور و تمد یشبكه پرواز یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 نوان گروه دادهع کد گروه داده

P4.4.13D1 - اطالعات مجوز پروازها 

P4.4.13D2 - هاتفاهم یادداشتها و اطالعات موافقتنامه 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر هوا -
 ییمل و نقل کاال هوااطالعات ناوگان ح -
 پرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهاطالعات گواه -

 کشور ییناوگان هوا یریتسامانه مد

کت - عات شـــر ملاطال ـــات ح قل هواوها و مؤســـس  یین
 (یماییهواپ یها)شرکت

سات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتسامانه مد س  ونقلمو
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

۱۱۳۳
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 صدور مجوز پرواز یریتسامانه مد

نمودار سطح 

 ر سامانهصف

 

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

یزاورپ یاه هورگ تاعالطا -
زاورپ همدخ تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
 یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

زاورپ زوجم رودص تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

روشك يیاوه ناگوان تیریدم هناماس

 تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 ینف قباوس و یتاریمعت قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

 امیپاوه یتایلمع قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
 ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
اه مهافت تشاددای و اه  همانتقفاوم تاعالطا -

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهزاورپ يدنبنامز هناماس

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 پروازها يزمانبندسامانه  -13-2-2-9

 پروازها يزمانبند سامانه

 شرح سامانه

 یافترداین سامانه از طریق   .یردگیمورد استفاده قرار م ییهوا یبرنامه پروازها یمو تنظ یمنظور زمانبنداین سامانه به 

اطالعات مجوز  یمایی،هواپ یهااطالعات شرکت یی،نقل هواوالعات ناوگان حملاطالعات فرودگاه، اط یلاز قب یهاطالعات پا

 slot)یا  یماییهواپ یهاشرکت یپروازها یو زمانبند یزیربرنامهها و اطالعات مربوط به فرایندها، فعالیت .پروازها و ..

allocation) های اصلی این سامانه عبارتند از: کند. قابلیترا مدیریت می 

 یماییهواپ یهاو ثبت پروازها توسط شرکت درخواست یریتمد -

 ییهوا یبرنامه پروازها یمو تنظ یبه منظور زمانبند یازمورد ن یهاطالعات پا یافتدر -

 هاپروازها توسط شرکت فروگاه یزیربرنامه مدیریت -

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 سامانه مرتبط با

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

4P4.4.1 پروازها( ی)زمانبند ییهوا یهاشبكه راه یزمانبند 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.14D1 - پروازها و طرح پرواز یاطالعات زمانبند 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانامانهس ورودي عنوان گروه داده
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل مسافر هوا -
 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال هوا -
 پرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهاطالعات گواه -

 کشور ییناوگان هوا یریتسامانه مد

کت - عات شـــر ملاطال ـــات ح قل هواوها و مؤســـس  یین
 (ییمایهواپ یها)شرکت

سات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتسامانه مد س  ونقلمو
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

 صدور مجوز پرواز یریتسامانه مد اطالعات مجوز پروازها -

 هافرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه کشور یهااطالعات فرودگاه -

 هافرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یتاطالعات وضع -
نه ما ـــا یتمد س  یاتیو عمل یفن یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یر
 هافرودگاه

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 پروازها يزمانبند سامانه

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

یزاورپ یاه هورگ تاعالطا -
زاورپ همدخ تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
يدروناوه هتيمك- يیاوه لقنو لمح تاسسوم

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
 یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

زاورپ زوجم رودص تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

روشك يیاوه ناگوان تیریدم هناماس

 تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 ینف قباوس و یتاریمعت قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

 امیپاوه یتایلمع قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
اهزاورپ زوجم تاعالطا - ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

اه مهافت تشاددای و اه  همانتقفاوم تاعالطا -

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهزاورپ يدنبنامز هناماس

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
اه هاگدورف

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
اه هاگدورف یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ ریز تاعالطا -

اه هاگدورف یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -

اه هاگدورف یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
اه هاگدورف رد هدش بصن یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -

اه هاگدورف رد هدش بصن یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -
رادرب هرهب هب لیوحت هدامآ و هدش هتخاس ییاوه لقن و لمح یاه تخاسریز تاعالطا -

اه هاگدورف یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ :اه هژورپ اهدادرارق تاعالطا -
اه هاگدورف یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ :اه هژورپ زا كی ره هب طوبرم تادنتسم و تاشرازگ تاعالطا -

هدش ماجنا یرادهگن و ریمعت تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
 اه هاگدورف يتايلمع و ينف تازيهجت

اه هاگدورف رد هدش بصن یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -
اه هاگدورف رد هدش بصن یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -

اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -

اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ دركلمع تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -

یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ دركلمع تاعالطا -

هدش یرادیرخ یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -
روشک یاه هاگدورف تاعالطا -

 و ریمعت ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن

 كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
اه هاگدورف یدروناوه یربوان

 و ینف تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 CRS -يمایيهواپ يشركت ها يطسامانه فروش بل -13-2-2-11

 CRS -يمایيهواپ يشركت ها يطفروش بل سامانه

 شرح سامانه

 یهارکتتوسط شامور رزرو و فروش الكترونیكی بلیط هواپیما  و اطالعات مربوط به یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

این سامانه از طریق دریافت اطالعات زمانبندی  .گیردیمورد استفاده قرار م و دفاتر خدمات مسافرت هوایی، یفرودگاه

 کنند.پروازها، امور مربوط به رزرو و فروش بلیط را مدیریت می

مخصوص به خود را داشته  CRSتواند سامانه های هواپیمایی است و هر شرکت هواپیمایی میشرکت متولی این سامانه

امانه الزم به ذکر است که در این س کند. یریترا با استفاده از آن مد یطفروش بلرزرو و و اطالعات مربوط به  یندتا فراباشد 

 کشوری، رعایت شده باشد.باید الزامات و مقررات تعیین شده توسط سازمان هواپیمایی 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

- 
های مرتبط باشد. بنابراین فعالیتهای هواپیمایی میمدیریت فروش بلیط برعهده شرکتتوضیح: 

 باشد.های مستقیم وزارت راه و شهرسازی نمیبا این سامانه، از فعالیت

 
 

هاي گروه داده

 انهخروجي سام

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

 فروخته شده هاییطاطالعات بل - 

 ییمسافرت هوا یطبل یدارسافران خرم PNRت اطالعا - 

 ییمسافرت هوا یطبل یدارسافران خرم PNLت اطالعا - 

 گزارشات و آمارهای مسافران جابجا شده اطالعات - 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي ه دادهعنوان گرو
 پروازها یزمانبند سامانه پروازها و طرح پرواز یاطالعات زمانبند -

 مسافر یرشپذ یریتمد سامانه هاشده در فرودگاه یرفتهپذ یناطالعات مسافر -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 
BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 و تاشرازگ تاعالطا -
هدش اجباج نارفاسم یاهرامآ

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهزاورپ يدنبنامز هناماس

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

رفاسم شریذپ تیریدم هناماس

 ياه تكرش طيلب شورف هناماس
CRS- يیاميپاوه

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

 نارفاسم تاعالطا -
هدش شریذپ

یتینما یاهداهن و اه نامزاس

 نارفاسمPNR  تاعالطا -
 ییاوه ترفاسم طیلب رادیرخ

 PNL تاعالطا -
 طیلب رادیرخ نارفاسم
ییاوه ترفاسم
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 ت پذیرش مسافرسامانه مدیری -13-2-2-11

 رمساف یرشپذ یریتمد سامانه

 شرح سامانه

، پذیرش مسافر در 2ها و اطالعات مربوط به امور کنترل عزیمت مسافراین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 گیرد.می ه قرارها، کنترل اطالعات مسافران، کنترل اطالعات بلیط مسافر و صدور و پرینت کارت پرواز، مورد استفادفرودگاه

ردهای ها و رویكهای مدیریت پذیرش مسافر، بسته به شرایط، سیاستالزم به ذکر است که در زمینه پیاده سازی سامانه

 تواند اتخاذ شود، که عبارتند از: مختلفی می

ت ها برای مدیریمخصوص به خود را داشته باشند و از این سامانه DCSهای های هواپیمایی سامانهشرکت .0

 ها استفاده کنند.فرایندها و اطالعات مربوط به امور پذیرش مسافر در فرودگاه

برای مدیریت  فرودگاه DCSهای هواپیمایی از سامانه ها باشند و همه شرکتدر اختیار فرودگاه DCSسامانه  .1

 امور مربوط به پذیرش مسافر استفاده کنند.

ارائه شود تا  (CUPPS9و  CUTE1های سیستم )مانندمسافر  یرشپذ یاشتراک یزاتتجه ،هافرودگاهدر  .1

 ، برای مدیریت امور مربوط به پذیرش مسافر استفاده کنند.0های هواپیمایی از این تجهیزات اشتراکیشرکت

ها و های مدیریت پذیرش مسافر، برعهده شرکت فرودگاهمناسب در زمینه پیاده سازی سامانه گیری و اتخاذ سیاستتصمیم

 هوایی ایران است. ناوبری

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

7P4.4.1 هامسافر در فرودگاه یرشارائه خدمات پذ 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.17D1 - هاشده در فرودگاه یرفتهپذ یناطالعات مسافر 

P4.4.17D2 - زان بار مسافر پذیرش شدهمی اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 CRS -یماییهواپ یشرکت ها یطسامانه فروش بل ییمسافرت هوا یطبل یدارمسافران خر PNLاطالعات  -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
2 Departure Control System 

1 Common Use Terminal Equipment (CUTE) 

9 Common Use Passenger Processing System (CUPPS) 

0 Common Use 
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 رمساف یرشپذ یریتمد سامانه

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 و تاشرازگ تاعالطا -
هدش اجباج نارفاسم یاهرامآ

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهزاورپ يدنبنامز هناماس

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

رفاسم شریذپ تیریدم هناماس

 ياه تكرش طيلب شورف هناماس
CRS- يیاميپاوه

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

 نارفاسم تاعالطا -
هدش شریذپ

یتینما یاهداهن و اه نامزاس

 نارفاسمPNR  تاعالطا -
 ییاوه ترفاسم طیلب رادیرخ

 PNL تاعالطا -
 طیلب رادیرخ نارفاسم
ییاوه ترفاسم
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 FIDS -ها نمایش اطالعات پرواز در فرودگاهسامانه  -13-2-2-12

 FIDS -ها اطالعات پرواز در فرودگاه یشنماسامانه 

 شرح سامانه

به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور ثبت اطالعات  2(FIDSها )سامانه نمایش اطالعات پرواز در فرودگاه

گیرد. این سامانه از طریق دریافت اطالعات ها، مورد استفاده قرار میپروازها در فرودگاه وضعیت پروازها و نمایش اطالعات

 کند.پروازها و ثبت اطالعات وضعیت پروازها، به نمایش این اطالعات مبادرت می

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

5P4.4.1 هاارائه خدمات نمایش اطالعات پرواز در فرودگاه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.15D1 - پروازها یتاطالعات وضع 

P4.4.15D2 - پروازها یرهایاطالعات تأخ 
 

 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه يورود عنوان گروه داده

 پروازها یزمانبند سامانه پروازها و طرح پرواز یاطالعات زمانبند -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهزاورپ يدنبنامز هناماس

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

روشک یاه هاگدورف تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

 رد زاورپ تاعالطا شیامن هناماس
FIDS - اه هاگدورف

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ اهزاورپ تیعضو تاعالطا -

اهزاورپ یاهریخأت تاعالطا -

 
 

  

                                                 
2 Flight Information Display System 
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 (BRS1BHS,  2) هامسافر در فرودگاه مدیریت بار -13-2-2-13

 (BHS, BRS) هابار مسافر در فرودگاه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

همراه مسافر؛ کنترل وزن  9ها و اطالعات مربوط به مدیریت بار یا جامه داناین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

به هواپیما؛ و انتقال بار از هواپیما به سالن دریافت بار، مورد استفاده  0ها؛ مانیتورینگ و ردیابی بار؛ انتقال جامه دانمحموله

 رد.گیقرار می

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

8P4.4.1 هابار مسافر در فرودگاه یریتارائه خدمات مد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.4.18D1 - ییونقل هوافر جابجا شده در بخش حملاطالعات بار مسا 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 مسافر یرشپذ یریتسامانه مد بار مسافر پذیرش شده اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اه هاگدورف رد رفاسم راب تیریدم هناماس

هدش شریذپ رفاسم راب تاعالطا -

 هدش اجباج رفاسم راب تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح شخب رد

رفاسم شریذپ تیریدم هناماس

 ياه تكرش طيلب شورف هناماس
CRS- يیاميپاوه

 نارفاسم تاعالطا -
 PNL تاعالطا -هدش شریذپ

 طیلب رادیرخ نارفاسم
ییاوه ترفاسم

 رفاسم راب تاعالطا -
هدش شریذپ

 
 

 

  

                                                 
2 Baggage Reconcilation System 

1 Baggage Handling System 

9 Baggage 

0 Baggage Handling 
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 یيمه هوابارناسامانه  -13-2-2-14

 بارنامه هوایی سامانه

 شرح سامانه

های هوایی صادر شده، مورد استفاده صدور بارنامه و ثبت اطالعات بارنامهاطالعات این سامانه به منظور مدیریت فرایندها و 

 عات فرستنده وهای بارنامه )شماره بارنامه، تاریخ صدور، نوع بارنامه(؛ اطالگیرد. در این سامانه اطالعات مشخصهقرار می

ونقل هوایی و ناوگان حمل (؛ اطالعات مبدا و مقصد؛ اطالعات شرکت حملCargoگیرنده کاال؛ اطالعات وزن و نوع بار )

شود. در این سامانه همچنین اطالعات مربوط به تشریفات گمرکی موردنیاز )درمورد بارهای واراتی کاال، مدیریت و کنترل می

 شود.ل میو صادراتی( مدیریت و کنتر

 های زیر را نیز داشته باشد:عالوه بر موارد ذکر شده سامانه بارنامه، باید قابلیت

دیریت م»حمل )معرفی نامه و بارنامه( و اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه این سامانه باید تأییدیه اسناد  -

 ند.دریافت ک 1، از سامانه جامع تجارت«2ونقلیكپارچه سازی اطالعات حمل

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه  -

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 Referenceسامانه کاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا -

Data Management .دریافت کند 

 Reference Dataسامانه از شهرها( را  های مرجع موردنیاز )مانند کدینگسامانه باید سایر داده ینا -

Management .دریافت کند 

ها و ناوبری هوایی ایران، اختالف نظر فرودگاه در مورد متولی این سامانه بین مشاور، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت

بری هوایی ها و ناوفرودگاه گزینه برای متولی این سامانه قابل تصور است: سازمان هواپیمایی کشوری؛ شرکتوجود دارد. سه 

 ها(.های هواپیمایی )ایرالینایران؛ و شرکت

های هواپیمایی های هواپیمایی باشند، در نتیجه همه شرکتالبته الزم به ذکر است که در صورتی که متولی این سامانه شرکت

متصل بوده و اطالعات مربوطه را تبادل کنند. همچنین همه « ونقلمدیریت یكپارچه سازی اطالعات حمل»د به سامانه بای

دریافت  Reference Data Managementهای اطالعاتی مرجع را از سامانه های هواپیمایی باید اطالعات قلمشرکت

 کند.ها و مسائل زیادی را ایجاد میکنند که چالش

 های مرتبط بایتفعال

 سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

- 
باشد. بنابراین های هواپیمایی میتوضیح: مدیریت رزرو بار و صدور بارنامه برعهده شرکت

 د.باشهای مستقیم وزارت راه و شهرسازی نمیهای مرتبط با این سامانه، از فعالیتفعالیت
 

های گروه داده

 خروجی سامانه

 

 عنوان گروه داده دهکد گروه دا

 صادر شده ییهوا یهااطالعات بارنامه - 

                                                 
سامانه معاونت حمل 2 سامانه و قابلیتمتولی این  شرح  شامل  سامانه ) سنامه این  شنا شاهده  ست. برای م سازی ا شهر سامانونقل وزارت راه و  ه به( ها و تبادل اطالعات 
 ونقل( مراجعه شود.معاونت حمل)بخش  یاطالعات یهامطلوب سامانه یتگزارش وضعشانزدهم از بخش 
 آن. 1و  1های ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین اجرایی ماده یكی از سامانه 1
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 بارنامه هوایی سامانه

 مانیفست بارها اطالعات - 

 ونقل هواییگزارشات و آمارهای بارهای جابجا شده در بخش حمل اطالعات - 

 
 

های گروه داده

 ورودی به سامانه

 کننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودی عنوان گروه داده

عا - کتاطال ملت شـــر قل هواوها و مؤســـســـات ح  یین
 (یماییهواپ یها)شرکت

سات حمل یتمجوز فعال یدصدور و تمد یریتسامانه مد س  ونقلمو
 (یهوانورد یته)کم ییهوا

 ییاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال هوا -
 پرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهاطالعات گواه -

 کشور ییناوگان هوا یریتمد سامانه

 یاسناد گمرک -
 ونقلاسناد حمل ییدیهتأ -
 اطالعات قبوض انبار -

 2ونقلاطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد

 اطالعات شناسه کاال -
 کاال یاطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار -
 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم -

 Reference Data Managementسامانه 

 پروازها یزمانبند سامانه پروازها و طرح پرواز یزمانبند اطالعات -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
 

                                                 
سامانه معاونت حمل 2 شاهدمتولی این  ست. برای م سازی ا شهر سامانه و قابلیتونقل وزارت راه و  شرح  شامل  سامانه ) سنامه این  شنا سامانه( ه  ه بها و تبادل اطالعات 
 ونقل( مراجعه شود.معاونت حمل)بخش  یاطالعات یهامطلوب سامانه یتگزارش وضعشانزدهم از بخش 
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 بارنامه هوایی سامانه

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 و تاشرازگ تاعالطا -
 هدش اجباج یاهراب یاهرامآ
ییاوه لقنو لمح شخب رد

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهزاورپ يدنبنامز هناماس

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

يیاوه همانراب هناماس

 یدنبنامز تاعالطا -
زاورپ حرط و اهزاورپ

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تاعالطا يزاس هچراپکی تیریدم هناماس
 لقنو لمح

 Reference Data هناماس

Management

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

( عجرم یتاعالطا یاه ملق -
Reference Data)

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص ییاوه

 یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص ییاوه

یکرمگ دانسا -
لقنو لمح دانسا هیدییأت -

الاک هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -

(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق -

روشك يیاوه ناگوان تیریدم هناماس

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص تیریدم هناماس
)يدروناوه هتيمك( يیاوه لقنو لمح تاسسوم

 و اه  تکرش تاعالطا -
 ییاوه لقن و لمح تاسسؤم

)ییامیپاوه یاه تکرش(

ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
 ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

)ییامیپاوه یاه تکرش(
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 يخدمات فرودگاه ارائه یریتمدسامانه  -13-2-2-15
 يارائه خدمات فرودگاه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

خدمات داده شده به هواپیما جهت  )کلیه 2ماسازی هواپیاز خدمات اعم خدمات آماده یانواع مختلف یخدمات فرودگاه
خدماتی است که به هواپیما، خدمه پروازی، مسافر  )مجموعه 1خدمات زمینی(، سازی آن برای ورود و خروج از فرودگاهآماده

ات خدم(، شودزمینی که به مسافر هواپیما و بار همراه داده می )خدمات 9خدمات مسافر(، شودو بار در فرودگاه داده می
 (راهنمایی و هدایت هواپیما به محل پارک در رمپ و یا جهت خروج از محل پارک با استفاده از عالئم استاندارد) مارشالینگ

صلی ا کارکردهایاز شود. گیرد. مدیریت سیستمی ارائه این خدمات موجب ارائه مطلوب و با کیفیت آنها میو ... را دربر می
 ان اشاره نمود:توبه موارد زیر میاین سامانه 

مدیریت منابع مختلف فرودگاهی برای ارائه مطلوب خدمات فرودگاهی اهمیت بسیاری  (:RMSمدیریت منابع فرودگاهي )
و منابع و اطالعات فرودگاه را به هم متصل  هاسامانه( ، همه BPMS) یندهافرا یریتمد سامانه مانند یك سامانهدارد. این 

 ییهاودگاهدر فر سامانه ینکند. اها، منابع فرودگاهی را به صورت بهینه مدیریت میسامانهاین  و با توجه به اطالعات کندیم
که در  هاییسامانه زیادی دارد. یتدارد، اهم ییضرورت باال نهامنابع در آ یریتو  مد کنندیخود کار م یتبه ظرف یكکه نزد

 د.شوند، از این نوع هستنشناخته می TAMS 0دنیا تحت عنوان 
به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات  سامانهاین  :و ارائه زیرساخت اشتراكي پرداخت مدیریت عوارض فرودگاهي

 محاسبه عوارضهمچنین یمایی و هواپ یهاو شرکت یماهاپروازها، هواپمربوط به امور دریافت خدمات فرودگاهی ارائه شده به 
فاده از با است گیرد. این سامانه همچنیناپیمایی مورد استفاده قرار میهای هوفرودگاهی و صدور صورت حساب برای شرکت

های هواپیمایی )خدمات هندلینگ های هندلینگ فرودگاهی به شرکتخدمات فرودگاهی ارائه شده از طرف شرکت اطالعات
زیرساخت  ،انهسامهمچنین این  کند.های هندلینگ فرودگاهی، صادر میرا برای شرکت مربوطحساب ، صورتزمینی(
ر ها دبرداری این شرکتبهرهسهولت ، به منظور های ارائه دهنده خدماتشرکتاستفاده افزاری و اشتراکی الزم برای نرم

 آورد.فراهم میو ارائه خدمات بهتر به مشتریان  دریافت هزینه خدمات)مانند بار اضافی همراه مسافر و . . .( در فرودگاه
 ها و ناوبری هوایی ایران است.فرودگاهمتولی این سامانه شرکت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.4.16 مدیریت و نظارت بر ارائه خدمات فرودگاهی 

P4.4.24 ییونقل هواها و عوارض خدمات حملتعیین و دریافت تعرفه  

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 دهعنوان گروه دا کد گروه داده

P4.4.16D1 - یماییهواپ یهاو شرکت یماهاارائه شده به هر کدام از پروازها، هواپ یاطالعات خدمات فرودگاه 

P4.4.16D2 - اطالعات صورت حساب خدمات ارائه شده 

P4.4.24D1 - دریافتی ییاطالعات عوارض خدمات حمل و نقل هوا  

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 FIDS -ها اطالعات پرواز در فرودگاه یشسامانه نما پروازها یتاطالعات وضع -

ها و  - به پرواز ـــده  ئه ش گاهی ارا مات فرود خد اطالعات 
 های هواپیمایی )خدمات هندلر به ایرالین(شرکت

 ودگاهی(های هندلینگ فرهای خدمات فرودگاهی )شرکتشرکت

  نمودار 
 

                                                 
2 Aircraft Handling                          

1 Ground Handling 

9 Passenger Handling 

0 Total Airport Management System (TAMS) 

۱۱۴۵



 

 

ه: 
ح
صف

89 
م(
ده
یز
 س
صل
)ف

 

 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

  

۱۱۴۶



 

 

ه: 
ح
صف

90 
م(
ده
یز
 س
صل
)ف

 

 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 مدیریت عمليات هوانورديهاي مجموعه سامانه -13-2-2-16

 يهوانورد ياتعمل یریتمد يهاسامانهمجموعه 

 شرح سامانه

ها و فضای ها به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور ارائه خدمات هوانوردی در فرودگاهاین مجموعه سامانه

 دهند:های زیر را پوشش میها فرایندها و فعالیتیرند. این سامانهگکشور، مورد استفاده قرار می

های ارائه سرویس اطالعات هوانوردی عبارت است از ارائه اطالعات حاصل از تلفیق داده ارائه سرویس اطالعات هوانوردی:

یر است: نشریه اطالعات هوانوردی که از منابع مختلف دریافت و پردازش گردیده اند. اطالعات هوانوردی شامل موارد ز

؛ و AIC؛ (NOTAM) یهای هوانورداطالعیه؛ PIB (Pre-Flight Information Bulletins)(؛ AIPهوانوردی )

Checklists. 

 شود.این خدمات به منظور تأمین ایمنی پروازها، به خلبان ارائه می ارائه خدمات هواشناسی و توجیه خلبان:

 مراقبت، برج یلهاست که بوس یشامل خدمات یماهاخدمات نشستن و برخاستن هواپ: یماارائه خدمات نشست و برخاست هواپ

ل انتساب به قاب یتیمات امندخ، و آمبوالنس ی، خدمات آتش نشانیوییمنطقه تقرب، خدمات مرتبط با باند پرواز، ارتباطات راد

 .شودیارائه م ...و  یمامناطق پرواز هواپ

 ینبه معنای تأم 2مراقبت پرواز: و فضای کشور هانترل ترافیك هوایی در محدوده فرودگاهارائه خدمات مراقبت پرواز و ک

 هاییستمبا استفاده از س ینظام یرو غ یاعم از نظام یو محل یعبور ی،و خروج یورود یپروازها یهو سالمت کل یمنیا

شده؛  کنترل یدر فضاها یماهارخورد هواپاز ب یریاست که به منظور جلوگ یکمك ناوبر یهاو دستگاه یوئیو راد یارتباط

 یكرافت یاننظم در جر یجادو ا یدنسرعت بخش ی؛پرواز یها و باندهافرودگاه یبا موانع در حوال یماهاهواپ داز برخور یریجلوگ

 یراضطرا یتکه در وضع یماهاییپرواز؛ کمك و مساعدت به هواپ یمنیجهت سالمت و ا یارائه اطالعات الزم و ضرور یی؛هوا

کنترل ترافیك هوایی، خدمات ارایه شده به هواپیما است  خدماتباشد: پرواز شامل خدمات زیر می مراقبت شود.و ... انجام می

به منظور: جلوگیری از برخورد هواپیمایها با یكدیگر؛ جلوگیری از برخورد هواپیمایها با موانع در باند و مسیرهای خزش؛ تسریع 

پرواز؛ آگاه کردن نهادهای  آمدها و اطالعات مفید برای انجام ایمن و کارك هوایی؛ ارایه توصیهو حفظ جریان منظم ترافی

 .های نیازمند به امداد و نجاتذیربط در مورد هواپیمای

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

4.3P5. ارائه سرویس اطالعات هوانوردی 

P5.4.4 یهای هوانوردصدور و ارسال اطالعیه 

P5.4.5 صدور نشریه اطالعات هوانوردی 

P5.4.6 ارائه خدمات توجیه خلبان 

P5.4.7 پرواز یمنیا ینمراقبت پرواز و تأم 

20P4.4. هاها به پروازکشور و فرودگاه یارائه خدمات کمك ناوبری هوایی در فضا 

 

                                                 
2 Air Traffic Services 
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 يهوانورد ياتعمل یریتمد يهاسامانهمجموعه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P5.4.3D1 - اطالعات هوانوردی 

P5.4.4D1 - یهوانورد یها یهاطالعات اطالع 

P5.4.5D1 - یاطالعات هوانورد یهاطالعات نشر 

P5.4.6D1 - خلبان ارائه شده یهاطالعات خدمات توج 

P5.4.7D1 - یماهاارائه شده به هواپ یكبت پرواز و کنترل ترافاطالعات خدمات مراق 

P4.4.20D1 - یتیترانز ی،الملل ینب ی،داخل یارائه شده به پروازها یاطالعات خدمات کمك ناوبر 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سازمان هواشناسی کشور یاطالعات هواشناسی هوانورد -

 کشور ییناوگان هوا یریتسامانه مد پرنده یلپرواز وسا یتقابل ینامهاطالعات گواه -

ــده در  یهوانورد یکمك ناوبر یزاتاطالعات تجه - نصــب ش
 هافرودگاه

مد نه  ما ـــا  یاتیو عمل یفن یزاتتجه یراتو تعم ینگهدار یریتس
 هافرودگاه

 صدور مجوز پرواز یریتمانه مدسا اطالعات مجوز پروازها -

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

زاورپ زوجم رودص تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

روشك يیاوه ناگوان تیریدم هناماس

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

 ینف قباوس و یتاریمعت قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب امیپاوه

 امیپاوه یتایلمع قباوس یاه شرازگ تاعالطا -
وئاكیا درادناتسا تمرف ساسارب

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

 تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح

ییاوه رفاسم لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
ییاوه الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -

هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
 ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
اه مهافت تشاددای و اه  همانتقفاوم تاعالطا -

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تايلمع تیریدم ياه هناماس هعومجم
يدروناوه

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -
 یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -

اه هاگدورف رد هدش بصن

اهزاورپ زوجم تاعالطا -
هدنرپ لیاسو زاورپ تیلباق همانیهاوگ تاعالطا -

یدروناوه تاعالطا -
یدروناوه یاه هیعالطا تاعالطا -
یدروناوه تاعالطا هیرشن تاعالطا -

هدش هئارا نابلخ هیجوت تامدخ تاعالطا -
 لرتنک و زاورپ تبقارم تامدخ تاعالطا -

اهامیپاوه هب هدش هئارا كیفارت
 هدش هئارا یربوان كمک تامدخ تاعالطا -
یتیزنارت ،یللملا نیب ،یلخاد یاهزاورپ هب

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
 اه هاگدورف يتايلمع و ينف تازيهجت

اه هاگدورف رد هدش بصن یدروناوه یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -
اه هاگدورف رد هدش بصن یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -

اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت تیعضو تاعالطا -

اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ دركلمع تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت قباوس تاعالطا -

یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ دركلمع تاعالطا -

هدش یرادیرخ یتایلمع و ینف تازیهجت تاعالطا -
روشک یاه هاگدورف تاعالطا -

 ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت

 تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
اه هاگدورف یدروناوه یربوان كمک

 تازیهجت یرادهگن و ریمعت یاه هژورپ تاعالطا -
اه هاگدورف یتایلمع و ینف

روشک یسانشاوه نامزاس

 تاعالطا -
یدروناوه یسانشاوه

 
 

 

  

۱۱۴۸



 

 

ه: 
ح
صف

92 
م(
ده
یز
 س
صل
)ف

 

 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 1(ISMSیي )حمل و نقل هوا یمنيا یریتمد یکپارچه سامانه -13-2-2-17

 (ISMS) یيحمل و نقل هوا یمنيا یریتمد یکپارچه سامانه

 شرح سامانه

ونقل هوایی در سطح سازمان هواپیمایی کشوری و ایمنی حمل این سامانه برای مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور

گیرد. ونقل هوایی، مورد استفاده قرار میهمچنین به منظور نظارت بر رعایت الزامات و مقررات بین المللی در زمینه ایمنی حمل

 زیر است: هایاین سامانه دارای زیر سیستم

: این 3ارائه دهندگان خدمات هوایي SMS1هاي نهساما اطالعات و گزارشات ایمني یریتمد يستمس یرز

 0ارائه دهندگان خدمات هوایی( SMSهای مدیریت ایمنی )زیر سیستم برای مدیریت اطالعات و گزارشات ایمنی سامانه

مراکز آموزش مورد تایید دارای ؛ 1ارائه دهندگان خدمات فرودگاهی و هندلینگ؛ ی و هلیكوپترییهای هواپیماشرکت)شامل 

مرکز کنترل فضای ی )مراقبت پرواز/ ارائه دهندگان خدمات ترافیك هوائ؛ 7مراکز مور تایید تعمیر و نگهداری؛ 1یسك ایمنیر

مراکز مورد تایید ؛ و 3(های بین المللی و مرز هواییفرودگاهد )هایی که باید گواهینامه فرودگاهی دریافت کننفرودگاه؛ 8(کشور

 ادثحوگیرد. این زیر سیستم اطالعات و گزارشات ایمنی و سوانح و ورد استفاده قرار می( م.2طراحی و ساخت وسائل پرنده

ر کند. دیی، دریافت میارائه دهندگان خدمات هوایی را از سامانه مدیریت ایمنی ارائه دهندگان خدمات هوارخ داده شده برای 

 یی،ارائه دهندگان خدمات هواگزارشات ایمنی  ها وواقع این زیر سیستم برای دریافت و نگهداری اطالعات، چك لیست

 شود.بكارگرفته می

عات مربوط اطال یریتمد یبرا یستمس یرز ین: ایيونقل هواسوانح و حوادث حمل يلو تحل يبررس يستمس یرز

ر و کشف علل وقوع هر کدام از سوانح و حوادث مورد استفاده قرا ییونقل هواسوانح و حوادث حمل یلو تحل یبه بررس

و  سانحه یرسبر یماطالعات ت یریتمدثبت اطالعات سوانح و حوادث؛  های اصلی این زیر سیستم عبارتند از:قابلیت .گیردیم

مربوطه  مستندات یریتمربوطه؛ مد یایپرنده و تمام بقا یلهاطالعات الشه وس یریتاطالعات صحنه حادثه؛ مد یریت؛ مدحادثه

 هر یك از سوانح و حوادث.و علل وقوع  یجثبت نتاو  به آنها؛ یو کنترل دسترس

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها 11(SSP) تم مدیریت پایش برنامه جامع ایمني هوانورديزیر سيس

طح برنامه ایمنی به منظور دستیابی به سگیرد. و اطالعات مربوط به پایش برنامه جامع ایمنی هوانوردی، مورد استفاده قرار می

ملیاتی، های عتواند شامل دستورالعمل)اهداف کمی مشخص شده(، در بازه زمانی منطقی تدوین شده و می قابل پذیرشایمنی 

است. در این زیرسیستم پایش برنامه جامع ایمنی هوانوردی، ارزشیابی عملكرد ایمنی و پایش پیوسته تكنولوژی و آموزش 

                                                 
2 Integrated Safety Management System (ISMS) 

1 Safety Management System (SMS) 

9 Aviation Service Providers 

0 Aviation Service Providers 

1 Airport service providers 

1 Approved training organizations that are exposed to safety risks during the provision of the services 

7 Approved maintenance organizations 

8 Air Traffic Service 

3 Certified Aerodrom 

2. Organizations responsible for type design and/or manufacturer of aircraft 

22 I.R. of Iran State Safety Program (SSP) 
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 (ISMS) یيحمل و نقل هوا یمنيا یریتمد یکپارچه سامانه

 یفتعر یرش؛قابل پذ یمنیسطح ا یفتعراین زیر سیستم عبارتند از:  های اصلیشود. قابلیتهای ایمنی، مدیریت میشاخص

های ایمنی ارائه دهندگان خدمات؛ دریافت گزارش ارائه دهندگان خدمات؛ یمشخص برا یزمان یهادر بازه 2یمنیا یهاشاخص

اقدامات  شیپاو  یران؛ا یکل صنعت هوانورد یمنیا یتوضع یشدر ارائه دهندگان خدمات؛ پا یمنیسطح ا یشو پا ینگیتورمان

 .یکشور ییمایانجام شده توسط سازمان هواپ یمنیا

 متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P5.4.8 های هواپیماییبررسی وضعیت ایمنی شرکت 

P5.4.11 ییواونقل هث حملداسوانح و حو یلو تحل یبررس 

P5.4.9 ییحمل و نقل هوا یمنیمخاطرات ا یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 تیریمد یستمس یرز
اطالعات گزارشات 

 یهاسامانه یمنیا
SMS  ارائه

دهندگان خدمات 
 ییهوا

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.4.8D1 
ارائه دهندگان  (SMSمدیریت ایمنی ) سامانه یمنیاطالعات گزارشات ا -

 ییخدمات هوا

P5.4.8D2 - ییارائه دهندگان خدمات هواوضعیت ایمنی  اطالعات 

 
 

 یبررس یستمس یرز
سوانح و  یلو تحل

ونقل حوادث حمل
 ییهوا

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.4.11D1 - ییاطالعات سوانح و حوادث حمل و نقل هوا 

P5.4.11D2 
ونقل حمل و علل وقوع سوانح و حوادث یو گزارش بررس یجاطالعات نتا -

 هوایی

P5.4.11D3 - اطالعات پیشنهادات ایمنی برگرفته از بررسی سوانح و حوادث 

P5.4.11D4 - ادثدر سوانح و حو اطالعات مربوط به تخلفات و متخلفین 

 
 

 ستم مدیریتیس یرز
برنامه جامع  یشپا
 یهوانورد یمنیا

 

 نوان گروه داده خروجیع کد گروه داده

P5.4.9D1 
حمل و  یمنیا ینهشده در زم ییشناسا هاییسكاطالعات مخاطرات و ر -

 یینقل هوا

P5.4.9D2 
 حمل یمنیمخاطرات ا یریتمد یاطالعات اقدامات صورت گرفته در راستا -

 ییو نقل هوا

P5.4.9D3 
ه از گرفتاطالعات اقدامات صورت گرفته در راستای پیشنهادات ایمنی بر -

 بررسی سوانح و حوادث

                                                 
2 safety performance indicator 
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 (ISMS) یيحمل و نقل هوا یمنيا یریتمد یکپارچه سامانه

P5.4.9D4 - ونقل هوایی در وضع موجودی ایمنی حملهااطالعات شاخص 

P5.4.9D5 - اطالعات عملكرد برنامه ایمنی حمل و نقل هوایی 

 
 

 

های گروه داده

 ورودی به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
 تیریمد یستمس ریز

اطالعات گزارشات 
 یهاسامانه یمنیا

SMS  ارائه
دهندگان خدمات 

 ییهوا

ـــامانه مد یمنیگزارش ا - ( SMS) یمنیا یریتس
 یماییهواپ یهاشرکت

یی ارائه دهندگان خدمات هواسامانه مدیریت ایمنی 
(SMS) 

 یمنیا یریتمد یهااطالعات شــناســنامه ســامانه -
(SMSارائه دهندگان خ )ییدمات هوا 

 یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتمد سامانه

 یبررس یستمس یرز
سوانح و  یلو تحل

ونقل حوادث حمل
 ییهوا

مدیریت ایمنی  سامانه یمنیاطالعات گزارشات ا -
(SMS )ییارائه دهندگان خدمات هوا 

 یمنیاطالعات گزارشات ا یریتمد یستمس یرز
 ییدمات هواارائه دهندگان خ SMS یهاسامانه

 ییاطالعات حوادث حمل و نقل هوا -
جام شـــده در  - مات ان قدا به ا عات مربوط  اطال

 ییهوا حوادثخصوص تجسس و نجات در 

ونقل سامانه مدیریت تجسس و نجات در حوادث حمل
 هوایی

 تیریمد یستمس یرز
برنامه جامع  یشپا
 یهوانورد یمنیا

 ایمنی/ برنامههای حوزه ها )برنامهاطالعات برنامه -
 (یهوانورد یمنیجامع ا

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

موســـســـات  یزیو مم یبازرســـ یجاطالعات نتا -
 یهوانورد

 یموسسات هوانورد یزیو مم یبازرس یریتسامانه مد

اطالعات پیشـــنهادات ایمنی برگرفته از بررســی  -
 سوانح و حوادث

ونقل دث حملسوانح و حوا یلو تحل یبررس یستمس یرز
 ییهوا

مدیریت ایمنی  سامانه یمنیاطالعات گزارشات ا -
(SMS )ییارائه دهندگان خدمات هوا 
ارائه دهندگان خدمات ایمنی  وضعیت اطالعات -
 ییهوا

 یمنیاطالعات گزارشات ا یریتمد یستمس یرز
 ییارائه دهندگان خدمات هوا SMS یهاسامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 (ISMS) یيحمل و نقل هوا یمنيا یریتمد یکپارچه سامانه

 ناگدنهد هئارا ينمیا تیریدم هناماس
SMS -يیاوه تامدخ

 هناماس ینمیا شرازگ -
 ناگدنهد هئارا ینمیا تیریدم

ییاوه تامدخ

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 اه همانرب تاعالطا -
 هزوح یاه همانرب(
 عماج همانرب /ینمیا
)یدروناوه ینمیا

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 و مالقا
یرامآ یاه صخاش

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

یزیمم یاه همانرب ماجنا یدنبنامز تاعالطا -
هدش ماجنا یاه یزیمم تاعالطا -

یدروناوه تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش طیلب شورف یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

طیلب شورف زوجم یاراد یتنرتنیا یاه تیاس تاعالطا -
 یاه تکرش ینمیا تیریدم یاه هناماس همانسانش تاعالطا -

ییامیپاوه
یهاگدورف همانیهاوگ تاعالطا -

یزاس دازآ تامازلا یارجا یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
یلخاد یاهزاورپ هكبش و طیلب خرن یزاس فافش و 

 لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -
ییاوه رفاسم

 لقنو لمح تامدخ هئارا رب هتفرگ تروص یتراظن تامادقا تاعالطا -
ییاوه الاک

ییاوه لقن و لمح تاسسؤم و اه  تکرش تاعالطا -
یهاگدورف تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 ،یزادنا هار ،بصن تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -
یدروناوه یربوان كمک تازیهجت یرادهگن و ریمعت

یدروناوه تاسسؤم و اه تکرش تاعالطا -
تاقلعتم و هدنرپ لیاسو یرادهگن و ریمعت زکارم تاعالطا -

ییاوه ترفاسم تامدخ رتافد و اه سناژآ تاعالطا
هدش اجباج نارفاسم یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -

ییاوه لقنو لمح شخب رد هدش اجباج یاهراب یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -

 يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يدروناوه تاسسوم

 لقن و لمح ينمیا تیریدم هچراپکی هناماس
 يیاوه

 تیریدم یاه هناماس همانسانش تاعالطا -
ییاوه تامدخ ناگدنهد هئارا ینمیا

 هئارا ینمیا تیریدم هناماس ینمیا شرازگ -
ییاوه تامدخ ناگدنهد

ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 رد هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
ییاوه ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ
 /ینمیا هزوح یاه همانرب( اه همانرب تاعالطا -

)یدروناوه ینمیا عماج همانرب
 تاسسوم یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -

یدروناوه

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 ثداوح تاجن و سسجت تیریدم هناماس
يیاوه لقنو لمح

ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 رد هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
ییاوه ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ

ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 رد هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
ییاوه ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ

 اه همانرب تاعالطا -
 هزوح یاه همانرب(
 عماج همانرب /ینمیا
)یدروناوه ینمیا

ییاوه تامدخ ناگدنهد هئارا ینمیا تیریدم هناماس ینمیا تاشرازگ تاعالطا -
ییاوه تامدخ ناگدنهد هئارا ینمیا تیعضو تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ثداوح و حناوس تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح ثداوح و حناوس عوقو للع و یسررب شرازگ و جیاتن تاعالطا -

ثداوح و حناوس یسررب زا هتفرگرب ینمیا تاداهنشیپ تاعالطا -
ثداوح و حناوس رد نیفلختم و تافلخت هب طوبرم تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ینمیا هنیمز رد هدش ییاسانش یاه كسیر و تارطاخم تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح ینمیا تارطاخم تیریدم یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

ثداوح و حناوس یسررب زا هتفرگرب ینمیا تاداهنشیپ یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
دوجوم عضو رد ییاوه لقنو لمح ینمیا یاه صخاش تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ینمیا همانرب دركلمع تاعالطا -

 حناوس و ثداوح تاعالطا عماج هناماس
روشك لقنو لمح

 و حناوس تاعالطا -
 لقن و لمح ثداوح

ییاوه

 و حناوس تاعالطا -
 لقن و لمح ثداوح

ییاوه
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 SMS - هوایيارائه دهندگان خدمات  یمنيا یریتمدسامانه  -13-2-2-18

 SMS - یيارائه دهندگان خدمات هوا یمنيا یریتسامانه مد

 شرح سامانه

ه مورد استفاد 2ارائه دهندگان خدمات هواییدر سطح  یمنیا مربوط به امور و اطالعات یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ارائه دهندگان  یرخ داده شده برا یمنیاطالعات مربوط به سوانح و حوادث و مسائل ا یهسامانه کل ین. در اگیردیقرار م

ات الزام یدبا ارائه دهندگان خدمات هوایی یمنیا یریتمد یها. الزم به ذکر است که سامانهشودیم یریتمد خدمات هوایی

 یماییواپشده توسط سازمان ه ییناصول، الزامات و مقررات تع ینو همپن ییونقل هواملح یمنیا ینهدر زم یالملل ینو مقررات ب

ده های تعیین شها و فرمتهای ایمنی )در قالبهمچنین باید قابلیت ارائه گزارش سامانه ینکرده باشد. ا یتکشور را رعا

 را داشته باشد.« ل هواییونقحمل یمنیا یریتمد یكپارچهسامانه »توسط سازمان هواپیمایی کشوری( به 

( ارائه دهندگان خدمات هوایی باید نسبت CAD4113طبق برنامه جامع ایمنی هوانوردی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی )

ارائه ( اقدام نمایند. ارائه دهندگان خدمات هوایی که از آن به عنوان SMS) 1به استقرار و راه اندازی سامانه مدیریت ایمنی

 باشند:شود، شامل موارد زیر مینیز یاد می 9یوالت و خدمات هوایدهندگان محص

 ی و هلیكوپترییهای هواپیماشرکت -

 0ارائه دهندگان خدمات فرودگاهی و هندلینگ -

 1مراکز آموزش مورد تایید دارای ریسك ایمنی -

 1مراکز مور تایید تعمیر و نگهداری -

 7(کز کنترل فضای کشورمری )مراقبت پرواز/ ارائه دهندگان خدمات ترافیك هوائ -

 8(های بین المللی و مرز هواییفرودگاهد )هایی که باید گواهینامه فرودگاهی دریافت کننفرودگاه -

 3مراکز مورد تایید طراحی و ساخت وسائل پرنده -

ا ( مخصوص به خود رSMSکدام باید سامانه مدیریت ایمنی )است و هر  ییارائه دهندگان خدمات هواسامانه  ینا یمتول

 داشته باشد.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

- 
انه های هواپیمایی وجود دارد، بنابراین این سامباتوجه به اینكه این سامانه در سطح شرکتتوضیح: 

 های وزارت راه و شهرسازی، مرتبط نیست.به فعالیتی از مجموعه فعالیت

 
 

 

                                                 
2 Aviation Service Providers 

1 Safety Management System (SMS) 

9 Product and service provider 

0 Airport service providers 

1 Approved training organizations that are exposed to safety risks during the provision of the services 

1 Approved maintenance organizations 

7 Air Traffic Service 

8 Certified Aerodrom 

3 Organizations responsible for type design and/or manufacturer of aircraft 
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 SMS - یيارائه دهندگان خدمات هوا یمنيا یریتسامانه مد

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

 ییارائه دهندگان خدمات هوا( SMS) یمنیا یریتسامانه مد یمنیگزارش ا - 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

-  - 

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 ناگدنهد هئارا ينمیا تیریدم هناماس
SMS -يیاوه تامدخ

 هناماس ینمیا شرازگ -
 ناگدنهد هئارا ینمیا تیریدم

ییاوه تامدخ

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 لقن و لمح ينمیا تیریدم هچراپکی هناماس
 يیاوه

ییاوه تامدخ ناگدنهد هئارا ینمیا تیریدم هناماس ینمیا تاشرازگ تاعالطا -
ییاوه تامدخ ناگدنهد هئارا ینمیا تیعضو تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ثداوح و حناوس تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح ثداوح و حناوس عوقو للع و یسررب شرازگ و جیاتن تاعالطا -

ثداوح و حناوس یسررب زا هتفرگرب ینمیا تاداهنشیپ تاعالطا -
ثداوح و حناوس رد نیفلختم و تافلخت هب طوبرم تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ینمیا هنیمز رد هدش ییاسانش یاه كسیر و تارطاخم تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح ینمیا تارطاخم تیریدم یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

ثداوح و حناوس یسررب زا هتفرگرب ینمیا تاداهنشیپ یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
دوجوم عضو رد ییاوه لقنو لمح ینمیا یاه صخاش تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ینمیا همانرب دركلمع تاعالطا -

 ینمیا تیریدم یاه هناماس همانسانش تاعالطا -
ییاوه تامدخ ناگدنهد هئارا

 هئارا ینمیا تیریدم هناماس ینمیا شرازگ -
ییاوه تامدخ ناگدنهد

ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 رد هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
ییاوه ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ

یدروناوه ینمیا عماج همانرب تاعالطا -
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 ونقل هوایيمدیریت تجسس و نجات حوادث حمل سامانه -13-2-2-19

 یيونقل هواتجسس و نجات حوادث حمل یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ونقل هوایی، ها و اطالعات مربوط به امور تجسس و نجات در حوادث حملاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

ی این سامانه عبارتند از: دریافت و ثبت اطالعات اولیه حادثه؛ اطالع رسانی و های اصلگیرد. قابلیتمورد استفاده قرار می

های درگیر )اورژانس، پزشكی قانونی، سازمان بنادر و ...(؛ مدیریت عملیات امداد رسانی؛ مدیریت هماهنگی با سایر ارگان

مات صورت گرفته در راستای تجسس عملیات تجسس و نجات؛ مدیریت اطالعات مسافران و خدمه حادثه دیده؛ و ثبت اقدا

 و نجات.

 ها و ناوبری هوایی ایران است.متولی این سامانه شرکت فرودگاه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P5.4.10 ییو تجسس و نجات هوا ییحوادث حمل و نقل هوا یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 ن گروه دادهعنوا کد گروه داده

P5.4.10D1 - ییاطالعات حوادث حمل و نقل هوا 

P5.4.10D2 - ییاطالعات اقدامات انجام شده در خصوص تجسس و نجات در حوادث هوا 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

-  - 

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 یيونقل هواتجسس و نجات حوادث حمل یریتمد سامانه

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 و مالقا
یرامآ یاه صخاش

 لیلحت یاهرازبا
هداد

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 لقن و لمح ينمیا تیریدم هچراپکی هناماس
 يیاوه

 یاه هناماس همانسانش تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش ینمیا تیریدم
 ینمیا تیریدم هناماس ینمیا شرازگ -

ییامیپاوه یاه تکرش
ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
 ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ رد

ییاوه
یدروناوه ینمیا عماج همانرب تاعالطا -

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 ثداوح تاجن و سسجت تیریدم هناماس
يیاوه لقنو لمح

ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 رد هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
ییاوه ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ

ییاوه لقن و لمح ثداوح تاعالطا -
 رد هدش ماجنا تامادقا هب طوبرم تاعالطا -
ییاوه ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ

 همانرب تاعالطا -
یدروناوه ینمیا عماج

ییامیپاوه یاه تکرش ینمیا تیریدم هناماس ینمیا تاشرازگ تاعالطا -
ییامیپاوه یاه تکرش ینمیا تیعضو تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ثداوح و حناوس تاعالطا -
ییاوه لقنو لمح ثداوح و حناوس عوقو للع و یسررب شرازگ و جیاتن تاعالطا -

ثداوح و حناوس یسررب زا هتفرگرب ینمیا تاداهنشیپ تاعالطا -
ثداوح و حناوس رد نیفلختم و تافلخت هب طوبرم تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ینمیا هنیمز رد هدش ییاسانش یاه كسیر و تارطاخم تاعالطا -
ییاوه لقن و لمح ینمیا تارطاخم تیریدم یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -

ثداوح و حناوس یسررب زا هتفرگرب ینمیا تاداهنشیپ یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
دوجوم عضو رد ییاوه لقنو لمح ینمیا یاه صخاش تاعالطا -

ییاوه لقن و لمح ینمیا همانرب دركلمع تاعالطا -

 حناوس و ثداوح تاعالطا عماج هناماس
روشك لقنو لمح

 و حناوس تاعالطا -
 لقن و لمح ثداوح

ییاوه

 و حناوس تاعالطا -
 لقن و لمح ثداوح

ییاوه
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 1ها و ناوبري هوایي ایرانهاي شركت فرودگاهسامانه مدیریت پروژه -13-2-2-21

 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه يهاپروژه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ت شرک یهاپروژه شپایکنترل و  یریت،و اطالعات مربوط به امور مد هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 یزتجههای ؛ پروژهییونقل هواحمل یهایرساختساخت و توسعه ز یهاپروژهمانند ها و ناوبری هوایی ایران )فرودگاه

 یناوبر کمك یزاتتجه ینصب و راه اندازهای ؛ پروژههافرودگاه یازموردن یاتیو عمل یفن یزاتو نصب تجه ینها و تأمفرودگاه

 ؛ییونقل هواحمل یتامن یرساختز یو نگهدار ایجادهای ؛ پروژههای هواییراه و اصالح شبكه طراحی های؛ پروژهیهوانورد

ها و تأسیسات ها و ساختمانهای نگهداری و تعمیر فرودگاه؛ پروژهییونقل هواناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاپروژه

 .گیردیمورد استفاده قرار مها(، اتی فرودگاههای نگهداری و تعمیر تجهیزات فنی و عملیفرودگاهی؛ و پروژه

از  هاروژهپها؛ دریافت اطالعات قراردادهای تعریف شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه سامانه عبارتند از: ینا یاصل هایقابلیت

اطالعات مشاوران و  یتیرمدها؛ ی پروژههایتفعال یو زمانبند هایتفازها، فعالسامانه مدیریت قراردادها؛ مدیریت اطالعات 

های تأیید شده ؛ ثبت صورت وضعیتطرف قرارداد هاییتاطالعات صورت وضع یریتمدها؛ از پروژه یكهر  یمانكارانپ

ها؛ روژهو پ قراردادها یالیو ر یزیكیف یشرفتدرصد پ اسبهامور مح یریتمدها؛ طرف قرارداد؛ مدیریت پایش قراردادها و پروژه

ها )مانند پیشرفت فیزیكی، پیشرفت ریالی، شاخص قراردادها و پروژه 1های ارزش کسب شدهخصو مدیریت محاسبه شا

CPI9 شاخص ،SPI0 .)و غیره 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P3.4.2 ییحمل و نقل هوا یها یرساختساخت و توسعه ز یو نظارت بر پروژه ها یریتمد 

P4.4.2 هافرودگاه یازموردن یاتیو عمل یفن یزاتو نصب تجه ینها و تأماهفرودگ یزتجه 

P4.4.3 یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه یارائه خدمات نصب و راه انداز مدیریت 

P4.4.4 های هواییراه و اصالح شبكه طراحی 

P5.4.1 ییونقل هواحمل یتامن یرساختز یو نگهدار ایجاد 

P7.4.1 ییونقل هواناوگان حمل یعه و نوسازتوس یهاپروژه یاجرا 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P3.4.2.D1 - در حال ساخت ییحمل و نقل هوا هاییرساختاطالعات ز 

P3.4.2D2 - داده شده به بهره بردار یلساخته شده و تحو ییحمل و نقل هوا هاییرساختاطالعات ز 

P3.4.2.D3 
 ونقلحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (ییهوا

P3.4.2.D4 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 (ییونقل هواحمل هاییرساختز

                                                 
 کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه  2

1 earned value 

9 Cost Performance Index (CPI) 

0 Schedule Performance Index (SPI) 
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه يهاپروژه یریتمد سامانه

P3.4.2.D5 - (ییونقل هواحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یهاها )پروژهبه پروژه اطالعات مستندات مربوط 

P3.4.2.D6 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (ییونقل هواحمل هاییرساختز

P4.4.2D1 - هاو نصب شده در فرودگاه یداریخر یاتیو عمل یفن یزاتاطالعات تجه 

P4.4.2D2 
و نصب  ینها و تأمفرودگاه یزتجه یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 ها(فرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه

P4.4.2D3 
ها فرودگاه یزتجه یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 ها(فرودگاه یاتیملو ع یفن یزاتو نصب تجه ینو تأم

P4.4.2D4 
 ینف یزاتو نصب تجه ینها و تأمفرودگاه یزتجه یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 ها(فرودگاه یاتیو عمل

P4.4.2D5 
 و ینها و تأمفرودگاه یزتجه یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -

 ها(فرودگاه یاتیعمل و یفن یزاتنصب تجه

P4.4.3D1 - هانصب شده در فرودگاه یهوانورد یکمك ناوبر یزاتاطالعات تجه 

P4.4.3D2 
 یکمك ناوبر یزاتتجه ینصب و راه انداز یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -

 (یهوانورد

P4.4.3D3 
 ینصب و راه انداز یهاها )پروژهتأیید شده پروژههای ها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 (یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه

P4.4.3D4 
 یکمك ناوبر یزاتتجه ینصب و راه انداز یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 (یهوانورد

P4.4.3D5 
 یزاتتجه یراه اندازنصب و  یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -

 (یهوانورد یکمك ناوبر

P4.4.4D1 - ییهوا یرهایاطالعات مس 

P4.4.4D2 - (ییهوا یهاو اصالح شبكه راه یطراح یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P4.4.4D3 
و اصالح  یطراح یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 (ییهوا یهاشبكه راه

P4.4.4D4 - (ییهوا یهاو اصالح شبكه راه یطراح یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P4.4.4D5 
و اصالح شبكه  یطراح یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (ییهوا یهاراه

P5.4.1D1 - شده یجادا ییونقل هواحمل یتامن هایختیرسااطالعات ز 

P5.4.1D2 
 یتامن هاییرساختز یو نگهدار یجادا یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (ییونقل هواحمل

P5.4.1D3 
 یو نگهدار یجادا یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 (ییونقل هواحمل یتامن هایساختیرز

P5.4.1D4 
ل ونقحمل یتامن هاییرساختز یو نگهدار یجادا یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -
 (ییهوا

P5.4.1D5 
 یو نگهدار یجادا یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (ییونقل هواحمل یتامن هاییرساختز
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه يهاپروژه یریتمد سامانه

P7.4.1D1 
ونقل شـــده و آماده ورود به ناوگان حمل ینوســـاز یا یداریخر یداطالعات اطالعات ناوگان جد -
 کشور ییهوا

P7.4.1D2 
 ناوگان یها و اقدامات ساالنه توسعه و نوسازها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (ییونقل هواحمل

P7.4.1D3 
ستور پر - شده پروژهها و صورت وضعیتداختاطالعات د ساالنه ها )پروژههای تأیید  ها و اقدامات 

 (ییونقل هواناوگان حمل یتوسعه و نوساز

P7.4.1D4 
ــازها )پروژهاطالعات مســتندات مربوط به پروژه - ــاالنه توســعه و نوس ناوگان  یها و اقدامات س
 (ییونقل هواحمل

P7.4.1D5 
ها و اقدامات ســاالنه توســعه و ها )پروژهپروژه یشــرفتپ یهاصاطالعات گزارش عملكرد شــاخ -

 (ییونقل هواناوگان حمل ینوساز

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها هاپروژهها و طرح یهاطالعات پا -

 سامانه مدیریت قراردادها هاروژهاطالعات قراردادهای پ -

ضعیتپرداخت) هااطالعات پرداخت - صورت و های طرف های 
 قرارداد(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

 اطالعات گزارش عملكرد طرف قرارداد -
 اطالعات صورت وضعیت طرف قرارداد -
 هااطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 صورت وضعیتسامانه ارسال گزارش عملكرد و 

 هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -
یت پروژمخزن نرم مدیر ظام  ئهافزاری ن یابی ارا گان ه و ارز ند ده
 خدمات

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 

  

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 2
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 1سازمان هواپيمایي كشوري سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( -13-2-2-21

 بارات ساليانه )بودجه(نابع و اعتمدیریت م سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت الیتکد فع

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 -  دقرارداد، طرف قرارداد و قراردااطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -
 راعتبا
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 داریو حسابافزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه مخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 امانه مدیریت حسابداری مالیس

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 خش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )ب 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 1هاشركت فرودگاهارات ساليانه )بودجه( مدیریت منابع و اعتبسامانه  -13-2-2-22

 نابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(مدیریت م سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بمنابع و فصول هزینه برای هر  تعیینامور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 وه دادهعنوان گر کد گروه داده

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 -  دقرارداد، طرف قرارداد و قراردااطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی 

 
 

هاي ادهگروه د

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
و منابع تأمین  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها دها()خالصه اطالعات قراردا اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 قراردادها( های انجام شدهها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به مشاهده ن یبرا 1
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 1 )سازمان هواپيمایي كشوري( مالي سامانه مدیریت حسابداري -13-2-2-23

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه
صدور و  ؛ثبت سند ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

و  ثبت یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی
 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (ع اعتباری و درآمدهای محقق شدهمنابها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی اطالعات 

SP1.3D5 - (...البات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و مط اطالعات 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 دادهكننده گروه  یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه -
ستگاه ا - گیرنده جرایی تفوی اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 در اعتبارات نقدی
ستگاه  - ستگاه اجرایی طرح، د اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

  

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  لفصمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 1 هاسامانه مدیریت حسابداري مالي )شركت فرودگاه -13-2-2-24

 يمال يحسابدار تیریمد سامانه

 شرح سامانه
صدور و  ؛ثبت سند ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی
 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتعات دراطال ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (آمدهای محقق شدهمنابع اعتباری و درها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی اطالعات 

SP1.3D5 - طرف قرارداد، مالیات و مطالبات قرارداد  اطالعات(...) 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اتاطالع -

یك به تفك؛ اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصـــول هزینه -
دستگاه  به تفكیك؛ گیرنده در اعتبارات نقدیدستگاه اجرایی تفوی 

 اجرایی طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد
 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

خت - ختاطالعات دســـتور پردا به  یهاها )دســـتور پردا مربوط 
 ها(فرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یقراردادها

خت - ختها )دســـتاطالعات دســـتور پردا به  یهاور پردا مربوط 
ها هدار یقرارداد ناوبر یزاتتجه یرو تعم ینگ مك   یهوانورد یک
 ها(فرودگاه

ـــامانه مد  ییاتو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتس
 هافرودگاه

خت - ختاطالعات دســـتور پردا به  یهاها )دســـتور پردا مربوط 
ساختمانفرودگاه یرو تعم ینگهدار یقراردادها سها و  ساتها و تأ  ی
 (یفرودگاه

 هافرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

های تأیید شــده ها و صــورت وضــعیتاطالعات دســتور پرداخت -
 هاپروژه

 هاروژهپسامانه مدیریت 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 يمال يحسابدار تیریمد سامانه

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 

 

 سازمان هواپيمایي كشوريسامانه مدیریت امور حقوقي  -13-2-2-25

 يكشور يمایيزمان هواپسا يامور حقوق یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 سازمان هواپیمایی کشوری مورد یو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

 یتاشك یاست و دادخوا یمتنظشوند عبارتند از: هایی که توسط این سامانه مدیریت میگیرد. فرایندها و فعالیتاستفاده قرار می

های های حقوقی؛ مدیریت اطالعات دعاوی و پرونده؛ پیگیری پروندهیی( و ثبت دادخواست در مراجع قضایفریک یا ی)حقوق

 یمرتبط به دعاو یهاپرونده یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمعحقوقی؛ مدیریت دریافت اطالعات اخطاریه و احظاریه؛ 

های حقوقی؛ رسیدگی به احكام ریت دریافت اطالعات ر ی صادره درباره دعاوی و پرونده؛  مدیو استناد در دادگاه یهجهت ارا

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریپصادره و 

 متولی این سامانه سازمان هواپیمایی کشوری است.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.22P8. یقامور حقو یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا مان/ سازسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریهاطالعات  -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 2
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 يكشور يمایيزمان هواپسا يامور حقوق یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 يیاميپاوه نامزاس يقوقح روما تیریدم هناماس
يروشك

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 ها و ناوبري هوایي ایرانهشركت فرودگاسامانه مدیریت امور حقوقي  -13-2-2-26

 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه يامور حقوق یریتمد سامانه

 شرح سامانه

هوایی  ها و ناوبریشرکت فرودگاه یو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

دادخواست  یمظتنشوند عبارتند از: هایی که توسط این سامانه مدیریت میفعالیت گیرد. فرایندها وایران مورد استفاده قرار می

 های حقوقی؛ مدیریت اطالعات دعاوی؛ پیگیری پروندهیی( و ثبت دادخواست در مراجع قضایفریک یا ی)حقوق یتشكا یاو 

بط مرت یهاپرونده یبررس یزو اسناد و ن مدارک یورآجمعهای حقوقی؛ مدیریت دریافت اطالعات اخطاریه و احظاریه؛ و پرونده

های حقوقی؛ رسیدگی ؛  مدیریت دریافت اطالعات ر ی صادره درباره دعاوی و پروندهو استناد در دادگاه یهجهت ارا یبه دعاو

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریپبه احكام صادره و 

 است. یرانا ییهوا یرها و ناوبشرکت فرودگاهمتولی این سامانه 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.22P8. یامور حقوق یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یره دعاوصادره دربا یر  اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریهاطالعات  -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 یرانا یيهوا يها و ناوبرشركت فرودگاه يامور حقوق یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 اه هاگدورف تكرش يقوقح روما تیریدم هناماس
ناریا يیاوه يربوان و

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 1 ها و ناوبري هوایي ایران(سامانه مدیریت قراردادها )شركت فرودگاه -13-2-2-27

 مدیریت قراردادها سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هایقابلیت .گیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یل؛ تكمعملیات یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  دریافتموردنیاز؛  یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول تعریف ؛هاقرارداد

اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛ات و مزامناقص

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.3SP2 الغ قراردادهاثبت و اب یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتنه مدساما (یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پ -

 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 هااطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -
شرکت  یهاپروژه یریتسامانه مدها )سامانه مدیریت پروژه

 (یرانا ییهوا یها و ناوبرفرودگاه

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 ریو تعم ینگهدار یاتعمل یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 یرغ یرو تعم یها )نگهدارفرودگاه یاتیو عمل یفن یزاتتجه
 (یاپروژه
 ریو تعم ینگهدار یاتعمل یقراردادها یهه اولاطالعات شناسنام -
 (یاپروژه یرغ یرو تعم ی)نگهدار یهوانورد یکمك ناوبر یزاتتجه

 یاتیو عمل یفن یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یریتسامانه مد
 هافرودگاه

 ریو تعم ینگهدار یاتعمل یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 ریو تعم ی)نگهدار یفرودگاه اتیسها و تأسها و ساختمانفرودگاه
 (یاپروژه یرغ

 هافرودگاه یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای  2
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 مدیریت قراردادها سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _ناریا يیاوه يربان و اه هاگدورف تكرش يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن تایلمع یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)یا هژورپ ریغ ریمعت و یرادهگن( یهاگدورف تاسیسأت و اه نامتخاس
اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن تایلمع یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یا هژورپ ریغ ریمعت و یرادهگن( اه هاگدورف یتایلمع و ینف

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن تایلمع یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یا هژورپ ریغ ریمعت و یرادهگن( یدروناوه یربوان كمک

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
اه هاگدورف

 تایلمع یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 تاسیسأت و اه نامتخاس و اه هاگدورف ریمعت و یرادهگن

)یا هژورپ ریغ ریمعت و یرادهگن( یهاگدورف

اهدادرارق تاعالطا -

 تكرش ياه هژورپ تیریدم هناماس
ناریا يیاوه يربوان و اه هاگدورف

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
 اه هاگدورف يتايلمع و ينف تازيهجت

 ریمعت و یرادهگن تایلمع یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یا هژورپ ریغ ریمعت و یرادهگن( اه هاگدورف یتایلمع و ینف تازیهجت

 ریمعت و یرادهگن تایلمع یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یا هژورپ ریغ ریمعت و یرادهگن( یدروناوه یربوان كمک تازیهجت

اهدادرارق تاعالطا -

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
اه هژورپ یاهدادرارق

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 1 سامانه مدیریت قراردادها )سازمان هواپيمایي كشوري( -13-2-2-28

 مدیریت قراردادها سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هایقابلیت .گیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا تیریسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یل؛ تكمعملیات یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  دریافتموردنیاز؛  یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول تعریف ؛هاقرارداد

اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي اليتفع

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.3SP2 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 ه گروه دادهكنند یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتسامانه مد (یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پ -

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ وان/برنده فراخاطالعات  -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 رانیا یيهوا يها و ناوبر: شركت فرودگاهزدهميفصل س

 مدیریت قراردادها سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI __يروشك يیاميپاوه نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تیریدم هناماس

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
تامدخ ناگدنهد هئارا تاعالطا -

 هئارا تاعالطا -
تامدخ ناگدنهد

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انساني سامانه -13-2-2-29

 حسابداري مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان تیری)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهو دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات و اتوماسیون اداری( به شناسنامه

نامه شــناســمراجعه فرمایید. شــایان ذکر اســت به دلیل تشــابه « و منابع انســانی ریتمعاونت توســعه مدی»فصــل اول بخش 

 .ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده استهای این بخش در کلیه دستگاهسامانه
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 

 

 

 

 

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: چهاردهمفصل 
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 فصل چهاردهم فهرست مطالب

 

 1 ................................................................................................... یشهرساز و مسكن راه، قاتیتحق مرکز: چهاردهم فصل

 1 ............................................................................................................. گذار برنامه و انتقال یمعمار راه، نقشه -20-2

 7 ............................................................................................................................. شكاف لیتحل سیماتر -20-2-2

 3 ..................................................................................................................................... هاپروژه شناسنامه -20-2-1

 12 ............................................................................................................................ هاپروژه یبند تیاولو -20-2-9

 11 ........................................................................................................................................  گذار برنامه -20-2-0

 10 ....................................................................................................................... هاپروژه یزمانبند برنامه -20-2-1

 11 ........................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار -20-1

 11 .................................................................................. مطلوب تیوضع در یاطالعات یهاسامانه ارتباط -20-1-2

 97 ............................................................................................................ یاطالعات یاهسامانه شناسنامه -20-1-1
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 یراه، مسکن و شهرساز یقاتمرکز تحقفصل چهاردهم:  -14

راه، مسكن و  یقاتمرکز تحقهای اطالعاتی در این فصل، نقشه راه و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.، ارائه مییشهرساز

 

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -14-1

صاص ، اختیراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحقراه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به این قسمت به ارائه نقشه 

های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول ها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2دارد. تدوین نقشه راه

بندی آنها ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9ل. معماری انتقاهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامالزم برای  1زمانی

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین در قالب بسته

برای تحقق معماری مطلوب  1انیتدوین برنامه زمنیز به منظور  0، است. برنامه گذارمعماری مطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

شود. در این قسمت به محورهای زیر در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین موقت تعیین شده و

 شود:پرداخته می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 ماتریس تحلیل شکاف -14-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

کند که به ازای هر کدام از محورهای وضعیت گیرد. تحلیل شكاف مشخص میوضعیت مطلوب، تحلیل شكاف صورت می

مطلوب محقق گردد. در جدول زیر ماتریس تحلیل شكاف مربوط  هایی باید انجام شود تا وضعیتمطلوب، چه اقدامات و پروژه

 ، ارائه شده است.یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحقبه 

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه 

 يوكاركسب
ارائه  یریتسامانه مد

و  یخدمات مهندس
 یشگاهیماآز

 ینامهگواه صدور
 یفن

    
ه سامان یسیبازنوپروژه  -

 صدور گواهینامه فنی
 

ارائه  یریتسامانه مد
و  یخدمات مهندس

 یشگاهیآزما
     یفن یهنظر صدور

ه سامان یسیبازنوپروژه  -
 صدور گواهینامه فنی

 

ارائه  یریتسامانه مد
و  یخدمات مهندس

 یشگاهیآزما

خدمات  ارائه
 یمشاوره فن

    
پروژه ایجاد زیرسیستم  -

ارائه خدمات مشاوره 
 فنی

 

ارائه  یریتسامانه مد
و  یخدمات مهندس

 یشگاهیآزما

 مدیریت
 هاییشگاهآزما

مرکز و ارائه 
خدمات 
 یشگاهیآزما

    

پروژه ایجاد زیرسیستم  -
 هاییشگاهآزمامدیریت 

مرکز و ارائه خدمات 
 یشگاهیآزما

 

ارائه  یریتسامانه مد
و  یدسخدمات مهن

 یشگاهیآزما

ثبت  مدیریت
 اختراعات

    
پروژه ایجاد زیرسیستم  -

 مدیریت ثبت اختراعات
 

انتقال  یریتسامانه مد
 یفناور

-     
سامانه پروژه ایجاد  -

 یانتقال فناور یریتمد

پروژه تدوین نظام  -
انتقال فناوری در 
مرکز تحقیقات راه، 
 مسكن و شهرسازی

آموزش و  یریتسامانه مد
 یجترو

-     

پروژه بازنویسی سامانه  -
کارکنان جامع آموزش 

 وزارت راه و شهرسازی
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 هاپروژه اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

پروژه 

 يوكاركسب

سامانه اطالعات شبكه 
 یشتاب نگار

-     
سامانه پروژه بهبود  -

اطالعات شبكه شتاب 
 ینگار

 

اطالعات  یریتسامانه مد
 یپژوهش

-     
پروژه بهبود سامانه  -

مدیریت اطالعات 
 پژوهشی

 

امور  یریتسامانه مد
 یشپژوه

-     
پروژه بهبود سامانه  -

 مدیریت امور پژوهشی
 

 ینتدو یریتسامانه مد
 ساختمان یمقررات مل

-     
سامانه پروژه ایجاد  -

 مقررات ینتدو یریتمد
 ساختمان یمل

 

سامانه اطالعات ژئو 
 کشور یكتكن

-     
سامانه پروژه بهبود  -

 یكاطالعات ژئو تكن
 کشور

 

سامانه مدیریت منابع و 
 ارات سالیانه )بودجه(اعتب

مرکز تحقیقات راه، مسكن 
 و شهرسازی

-     

پروژه بازنویسی سامانه  -
بودجه ریزی عملیاتی 
مرکز تحقیقات راه، 
مسكن و شهرسازی 

 )بخش بودجه(

 

 یحسابدار یریتسامانه مد
مرکز تحقیقات راه،  یمال

 مسكن و شهرسازی
-     

ه سامان یسیپروژه بازنو -
ز مرک یمال یحسابدار
راه، مسكن و  یقاتتحق

 یشهرساز

 

امور  یریتسامانه مد
مرکز تحقیقات راه،  یحقوق

 مسكن و شهرسازی
-     

سامانه پروژه ایجاد  -
 یامور حقوق یریتمد

مرکز تحقیقات راه، 
 مسكن و شهرسازی

 

 یریتسامانه مد
ی مرکز قراردادها

تحقیقات راه، مسكن و 
 شهرسازی

-     

پروژه بازنویسی سامانه  -
دجه ریزی عملیاتی بو

مرکز تحقیقات راه، 
مسكن و شهرسازی 
 )بخش قراردادها(
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 هاشناسنامه پروژه -14-1-2

 اردی مانندها مودر شناسنامه پروژهشود. های تعیین شده در ماتریس تحلیل شكاف ارائه میشناسنامه پروژه ،قسمت ینا در

 یازموردن و هزینه زمان، های همكار در پروژهدستگاهپروژه،  انجام یپروژه، متول یهدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات اصل

ستمی سی های شناسایی شده بر دو نوع هستند: پروژهشده است. پروژهانجام پروژه، مشخص  ییانجام پروژه و الزامات اجرا یبرا

اه مطالعات پیش نیاز، تعیین ر وکاری به دالیلی مانند تدوین نظام نامه مربوطه، انجامهای کسبوکاری. پروژهو پروژه کسب

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدههای اجرایی انجام کار و تدوین برنامهحل

جاد روژه ایشوند: پاند و خود به دو دسته تقسیم میو طراحی، توسعه و پیاده سازی و استقرار یك سامانه اطالعاتی، تعریف شده

 های سیستمی الزم است که موارد زیر حتما انجام شود:سامانه اطالعاتی و پروژه بهبود سامانه اطالعاتی. در اجرای پروژه

مستندسازی فرایندهای مربوط به سامانه، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، باید صورت گیرد. منظور  -

 شود.آن دسته از فرایندهای سازمانی است که در توسط سامانه پوشش داده می از فرایندهای مربوط به سامانه،

های مربوط به ها و رویهقالب استفاده شود. BPMN 2.0استاندارد باید از  یندهافرا یو مستندساز یمدلساز یبرا -

شود و تدوین می« اهها و گزارشنظام مستندسازی فرآیندها، فرم ینپروژه تدو»مستندسازی و بهبود فرایندها در 

 های این پروژه انجام شود.مستندسازی و بهبود همه فرایندها باید براساس خروجی

 بازنگری و بهبود فرایندها، هم در پروژه ایجاد سامانه و هم در پروژه بهبود سامانه، حتما باید انجام شود. -

عریف شده های تاطالعاتی مكانی را باتوجه به مكانیزم ای انجام شود که سامانه مربوطهایجاد یا بهبود سامانه باید به گونه -

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

ه های سیستمی مشخص شدهای اطالعاتی و همچنین در شناسنامه پروژههمانطور که در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه -

است منوط به دریافت اطالعات از سامانه دیگری  است، ایجاد یا بهبود یك سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات( ممكن

)سامانه تولید کننده اطالعات( باشد که در زمان انجام پروژه ایجاد یا بهبود سامانه )سامانه دریافت کننده اطالعات(، سامانه 

طه طالعات مربوتولید کننده اطالعات وجود نداشته باشد. در این حالت تا قبل از ایجاد سامانه تولید کننده اطالعات، ا

تواند به صورت مستقیم در سامانه دریافت کننده اطالعات ثبت گردد. برقراری این تبادل اطالعات در پروژه ایجاد یا می

ای بهبود سامانه تولید کننده اطالعات انجام شود. در واقع برقراری تبادل اطالعات بین دو سامانه، باید در هنگام ایجاد سامانه

  شود، انجام گیرد.میکه دیرتر شروع 
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 سامانه صدور گواهينامه فني یسيپروژه بازنو -14-1-2-1

 سامانه صدور گواهينامه فني یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

ادل ها و تباست، به طوری که تمامی قابلیت سامانه صدور گواهینامه فنی یسیبازنو، هدف از این پروژه

صدور صدور گواهینامه فنی و زیرسیستم  ستماطالعات تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب زیرسی

 ( را دربر گیرد.یشگاهیو آزما یارائه خدمات مهندس یریتمد های سامانهنظریه فنی )زیرسیستم

در این پروژه باید فرایندهای مربوط به صدور گواهینامه فنی و صدور نظریه فنی، مستندسازی و بهبود داده 

 د.شود و سپس در سامانه پیاده سازی شو

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 يارائه خدمات مشاوره فن یرسيستمز یجادپروژه ا -14-1-2-2

 يت مشاوره فنارائه خدما یرسيستمز یجادا پروژه

 معرفي پروژه

)به  یارائه خدمات مشاوره فن یرسیستمزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 ( است.یشگاهیو آزما یارائه خدمات مهندس یریتسامانه مدهای عنوان یكی از زیرسیستم

، باید در این یارائه خدمات مشاوره فن رسیستمیزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 یشگاهيمركز و ارائه خدمات آزما هايیشگاهآزما یریتمد یرسيستمز یجادپروژه ا -14-1-2-3

 یشگاهيمركز و ارائه خدمات آزما هايیشگاهآزما یریتمد یرسيستمز یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

مرکز  هاییشگاهآزما یریتمد یرسیستمزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 و یارائه خدمات مهندس یریتسامانه مدهای )به عنوان یكی از زیرسیستم یشگاهیات آزماو ارائه خدم

 (، است.یشگاهیآزما

رکز و ارائه م هاییشگاهآزما یریتمد یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 ، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.یشگاهیخدمات آزما

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق لي پروژهمتو

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 ثبت اختراعات یریتمد یرسيستمز یجادپروژه ا -14-1-2-4

 ثبت اختراعات یریتمد یرسيستمز یجاداپروژه 

 معرفي پروژه

)به  ثبت اختراعات یریتمد یرسیستمزتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

 (، است.یشگاهیو آزما یارائه خدمات مهندس یریتسامانه مدهای عنوان یكی از زیرسیستم

باید در این  ،ت اختراعاتثب یریتمد یرسیستمزها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 يراه، مسکن و شهرساز يقاتدر مركز تحق يناورنظام انتقال ف ینپروژه تدو -14-1-2-5

 يراه، مسکن و شهرساز يقاتدر مركز تحق ينظام انتقال فناور ینپروژه تدو

 معرفي پروژه

های بخش راه، مسكن و شهرسازی در مرکز تحقیقات راه، هدف از این پروژه، تدوین نظام انتقال فناوری

 مسكن و شهرسازی است.

های موردنیاز برای شكل گیری نظام انتقال فناوری در مرکز تحقیقات ندها و آیین نامهدر این پروژه باید فرای

 راه، مسكن و شهرسازی، مشخص شود.

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هم نياز هايپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 يانتقال فناور یریتسامانه مد یجادپروژه ا -14-1-2-6

 يانتقال فناور یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

ست. در ، ایانتقال فناور یریتسامانه مد، تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار هدف از این پروژه

های تدوین شده برای شكل گیری نظام انتقال فناوری، ها و آیین نامهواقع در این پروژه باتوجه به فرایند

 ریتیسامانه مدها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت شود.سامانه مربوطه ایجاد می

 ، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.یانتقال فناور

 هر یجانتقال و ترو یبرا یازموردن یقاتها و تحقوهشپژ»اطالعات  یدبا یامور پژوهش یریتسامانه مد

انجام وژه این پردر  یدتبادل اطالعات با ینا یجادکند. ا یافتدر ی،انتقال فناور یریترا از سامانه مد «یفناور

 شود.

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  د هزینه پروژهبرآور

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

۱۱۸۴



 

 

ه: 
ح
صف

13 
م(
ده
هار
 چ
صل
)ف

 

 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 سامانه جامع آموزش كاركنان وزارت راه و شهرسازي بازنویسيپروژه  -14-1-2-7

 سامانه جامع آموزش كاركنان وزارت راه و شهرسازي یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

کارکنان وزارت راه و شهرسازی )مستقر در مرکز تحقیقات  سامانه جامع آموزشیسی بازنو، هدف از این پروژه

راه، مسكن و شهرسازی( است، به طوری که این سامانه کلیه امور آموزشی و ترویجی مرکز تحقیقات راه، 

 مسكن و شهرسازی را نیز دربرگیرد.

، ، باید ترویج تعریف شده در شناسنامه وضعیت مطلوب سامانه آموزش و و تبادل اطالعات هایتقابلتمامی 

 در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 يشبکه شتاب نگار پروژه بهبود سامانه اطالعات -14-1-2-8

 يپروژه بهبود سامانه اطالعات شبکه شتاب نگار

 معرفي پروژه

به  یده باک یو تبادل اطالعات هایتقابلاست.  یبهبود سامانه اطالعات شبكه شتاب نگار، هدف از این پروژه

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینا

 تعریف شده در شناسنامه سامانه  هایاین سامانه اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb GIS 

 دریافت کند.

 های سامانه افزوده شود.، به قابلیتها با سامانهقراری ارتباط آنالین ایستگاهامكان بر 

  ه شود.های این سامانه افزودبه قابلیت ها )مانند سامانه لرزه نگاری کشور(،ارتباط با سایر سامانهامكان 

 داده شود. فرایندهای سامانه، بهبود 

 های مختلفی مانند اپلیكیشن موبایل(، امكان اطالع رسانی اطالعات این سامانه )از طریق مكانیزم

 فراهم شود.

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - ي هم نيازهاپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 ياطالعات پژوهش یریتپروژه بهبود سامانه مد -14-1-2-9

 ياطالعات پژوهش یریتپروژه بهبود سامانه مد

 معرفي پروژه

به  دیکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلاست.  یاطالعات پژوهش یریتبهبود سامانه مد ،پروژههدف از این 

 از: سامانه افزوده شوند، عبارتند ینا

 ها و مطالعات انجام شده و در حال انجام در وزارت راه و شهرسازی این سامانه اطالعات تمامی پژوهش

 را پوشش دهد.

 ها پژوهشهای موجود در سایر مراکز علمی کشور متصل باشد، اطالعات تمامی این سامانه به سامانه

ی، را تجمیع و شهرساز یو معمارونقل در سه حوزه ساختمان و مسكن، حملو مطالعات صورت گرفته 

های فوق ها و مطالعات صورت گرفته در کشور در حوزهکند و یك بانك اطالعاتی از تمام پژوهش

 الذکر را تشكیل دهد.

 زه در سه حو یقاتیو تحق یپژوهش یهااطالعات مرتبط با پروژه یاز تمام یبانك اطالعات یلتشك

های و فراهم نمودن امكان استعالم پروژه ی؛هرسازو ش یونقل و معمارساختمان و مسكن، حمل

پژوهشی، قبل از تصویب و عقد قرارداد برای انجام پروژه پژوهشی جدید در سطح وزارت راه و 

 .زیشهرسا

  های پژوهشی، قبل از تصویب و عقد قرارداد برای انجام پروژه پژوهشی جدید در پروژهامكان استعالم

 های سامانه اضافه شود.قابلیت زی، بهسطح وزارت راه و شهرسا

  یهامستندات مربوط به پروژه»اطالعات و « یقاتیو تحق یپژوهش یهاپروژه»اطالعات این سامانه 

 ی، دریافت کند.امور پژوهش یریتسامانه مدرا از « صورت گرفته یقاتیو تحق یپژوهش

  یمحورها»اطالعات  و« انجام شده و در حال انجام یقاتیو تحق یپژوهش یهاپروژه»اطالعات 

به طور کامل در « صورت گرفته یهامستندات و محتوا مطالعات و پژوهش»اطالعات و « یپژوهش

 این سامانه تولید شود.

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 يامور پژوهش یریتپروژه بهبود سامانه مد -14-1-2-11

 يامور پژوهش یریتپروژه بهبود سامانه مد

 معرفي پروژه

 ینه اب یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلاست.  یامور پژوهش یریتبهبود سامانه مد ،پروژههدف از این 

 ند از:سامانه افزوده شوند، عبارت

 یاهدرباره انجام پروژه یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق یهابرنامه»اطالعات  باید این سامانه 

 ، دریافت کند.راهبردها یساز یسامانه جامع جاررا از « یو مطالعات یپژوهش

 سامانهرا از « طرف قرارداد( یهاهای صورت وضعیتها )پرداختپرداخت»اطالعات  باید این سامانه 

 ی، دریافت کند.مال یحسابدار یریتمد

 را از « (یو مطالعات یپژوهش یهامربوط به پروژه یقراردادها )قراردادها»اطالعات  باید این سامانه

 ، دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مد

  یهاپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول»اطالعات و « یقاتیو تحق یپژوهش یهاپروژه»اطالعات 

 یهاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتدستور پرداخت»اطالعات و « یقاتیو تحق یپژوهش

العات اطو « یقاتیو تحق یپژوهش یهامستندات مربوط به پروژه»اطالعات و « یقاتیو تحق یپژوهش

ن به طور کامل در ایباید « یقاتیو تحق یپژوهش یهاپروژه یشرفتپ یهاگزارش عملكرد و شاخص»

 لید شود.سامانه تو

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 هر یجنتقال و تروا یبرا یازموردن یقاتها و تحقپژوهش»اطالعات  مدیریت امور پژوهشی باید سامانه

 یجادا پروژه»ایجاد این تبادل اطالعات باید در  کند. یافتدر ی،انتقال فناور یریترا از سامانه مد «یفناور

 ، انجام شود.«یانتقال فناور یریتسامانه مد
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 ساختمان يمقررات مل ینتدو یریتسامانه مد یجادپروژه ا -14-1-2-11

 اختمانس يمقررات مل ینتدو یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 یمقررات مل ینتدو یریتسامانه مدتحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار  هدف از این پروژه

مقررات  نیتدو یریتسامانه مدها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت ، است.ساختمان

 د.، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شوساختمان یمل

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 كشور يکپروژه بهبود سامانه اطالعات ژئو تکن -14-1-2-12

 كشور يکپروژه بهبود سامانه اطالعات ژئو تکن

 معرفي پروژه

به  یدبا که یو تبادل اطالعات هایتقابلاست.  کشور یكبهبود سامانه اطالعات ژئو تكن ،پروژههدف از این 

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینا

 های تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb GIS 

 دریافت کند.

 د.های سامانه افزوده شو، به قابلیتنفعانع رسانی و دراختیار قراردادن اطالعات این سامانه به ذیاطال 

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 29 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 امات اجرایيالز
های اطالع رسانی مناسب اطالعات این سامانه و در اختیار قراردادن اطالعات این سامانه به ذینفعان، مكانیزم

 باید در این پروژه مشخص شود.
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 يراه، مسکن و شهرساز يقاتمركز تحق ياتيعمل یزيسامانه بودجه ر بازنویسيپروژه  -14-1-2-13

 )بخش بودجه(

خش )ب يراه، مسکن و شهرساز يقاتمركز تحق ياتيعمل یزيه رسامانه بودج بازنویسيپروژه 

 بودجه(

 معرفي پروژه

ها )بخش بودجه( است، طوری که تمامی قابلیت یاتیعمل یزیسامانه بودجه ر بازنویسی ،پروژههدف از این 

ز تحقیقات مرک مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(»و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه 

ادل و تب هایتقابلرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « راه، مسكن و شهرسازی

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یاطالعات

 .فرایندهای سامانه مستندسازی شود 

 .فرایندهای سامانه بازنگری و بهبود داده شود 

  اطالعات و « اعتبار ینها و منابع تأمها و پروژهاعتبارات مصوب طرح»عات اطالاین سامانه باید

 ، دریافت کند.راهبردها یساز یسامانه جامع جاررا از « اعتبار یعتوز هاییتاولو»

  ا هپرداخت»اطالعات و « )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتدر»اطالعات این سامانه باید

شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله »اطالعات و « شده قراردادها(های انجام )پرداخت

 یریتسامانه مدرا از « مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...(»اطالعات و « وجه در اعتبارات نقدی

 ی، دریافت کند.مال یحسابدار

 عتباراتا و منابع سامانه مدیریت بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد سایر 

از گزارش نقشه راه و برنامه  11)پروژه شماره  «تابعه هایشرکت و هاسازمان( بودجه)نقدی سالیانه

 .است شده ذکر ،منابع( یریتو مد یزیگذار معاونت برنامه ر

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 ن الزم براي اجرازما

 برآورد هزینه پروژه
ایجاد یا بهبود سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه نقدی )بودجه(  یهاپروژه»مراجعه به شناسنامه 

و  یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 11)پروژه شماره « های تابعهها و شرکتسازمان
 منابع( یریتمد

 هاي پيش نيازهپروژ
ایجاد یا بهبود سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه نقدی )بودجه(  یهاپروژه»مراجعه به شناسنامه 

و  یزیاز گزارش نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ر 11)پروژه شماره « های تابعهها و شرکتسازمان
 منابع( یریتمد

 - هاي هم نيازپروژه

 - ایيالزامات اجر
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 يراه، مسکن و شهرساز يقاتمركز تحق مالي يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه  -14-1-2-14

 يراه، مسکن و شهرساز يقاتكز تحقالي مرم يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه 

 معرفي پروژه

طوری  است به یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق یمال یسامانه حسابدار یسیبازنو ،پروژههدف از این 

ی مالی مدیریت حسابدار»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه تمامی قابلیتکه 

و تبادل  هایتقابلرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « شرکت عمران شهرهای جدید

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یاطالعات

 دریافت کند.قراردادها یریتسامانه مدرا از  اطالعات قراردادهانه باید این ساما ، 

  تفكیك  اعتبارات به»اطالعات و « اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه»اطالعات این سامانه باید

 اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی»اطالعات و « گیرنده در اعتبارات نقدیدستگاه اجرایی تفوی 

 ،مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(را از « تگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قراردادطرح، دس

 دریافت کند.

  را  «های تأیید شده(ها و صورت وضعیتها )دستور پرداختدستور پرداخت»اطالعات این سامانه باید

 از سامانه مدیریت امور پژوهشی دریافت کند.

 مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد 

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به جعهمرا
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 (قراردادها)بخش  ياتيعمل یزيسامانه بودجه ر یسيپروژه بازنو -14-1-2-15

خش )ب يراه، مسکن و شهرساز يقاتمركز تحق ياتيعمل یزيسامانه بودجه ر بازنویسيپروژه 

 قراردادها(

 معرفي پروژه

ها )بخش قراردادها( است، طوری که تمامی قابلیت یاتیعمل یزیسامانه بودجه ر بازنویسی ،پروژههدف از این 

ی مرکز تحقیقات راه، مسكن و قراردادها یریتمد»ناسنامه سامانه و تبادل اطالعات تعریف شده در ش

 یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلرا دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « شهرسازی

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا

  یریتاز سامانه مد را« (مانكارانیارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پ»اطالعات این سامانه باید 

 یمانكاران، دریافت کند.اطالعات مشاوران و پ

  مور ا یریتسامانه مدرا از « (یپژوهش یقراردادها )قراردادها یهشناسنامه اول»اطالعات این سامانه باید

 ی، دریافت کند. سپس فرایند ثبت قرارداد باید در این سامانه انجام شود. همچنین اطالعاتپژوهش

 قراردادها باید از این سامانه به سامانه مدیریت مدیریت امور پژوهشی منتقل گردد.

 هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود موارد سایر 

 مدیریت و زیری برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و

 .است شده ذکر ،(منابع

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش زا 18 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (نابعم مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 يراه، مسکن و شهرساز يقاتمركز تحق يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا -14-1-2-16

 يراه، مسکن و شهرساز يقاتمركز تحق يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 مرکز یامور حقوق یریتمد»سامانه تقرار تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و اس هدف از این پروژه

 ، است.«یراه، مسكن و شهرساز یقاتتحق

اه، مسكن ر یقاتمرکز تحق یامور حقوق یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

 ، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.«یو شهرساز

 یو شهرسازراه، مسكن  یقاتمرکز تحق متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 ا()بخش قرارداده یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق یاتیعمل یزیسامانه بودجه ر یسیپروژه بازنو هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

  الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  اي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيهمرتبط با سامانههاي پروژه -14-1-2-17

 مدیریت حسابداري مالي(

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیمرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/ حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات ی،انسان

ای مندرج در ها و ارتباطات دادهها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثرتعریف و در برنامه سالیانه )حد

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 هااولویت بندی پروژه  -14-1-3

، یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحقها در ای از پروژه، الزم است مجموعهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب

ها اهمیت بندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتانجام شود. شناسنامه این پروژه

قدم و تمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولوبه سزایی دارد. 

 ی.الزامات باالدست؛ هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت هاییتاولو؛ هاپروژه یتأخر فن

ارائه شده است. در این جدول فقط  ،یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحقی هادر جدول زیر ترتیب اولویت پروژه

ها که در همه سازمان ییهاپروژهآورده شده است. ترتیب اولویت ، یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحقاختصاصی  هایپروژه

اتصال  ها،یتموجود ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،حسابدار یریتپروژه، مد یریتها مطرح هستند )مانند مدو شرکت

Web GIS ارائه شده استامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، نقشه راه و برنها و ...( در به سامانه. 

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

 سامانه صدور گواهینامه فنی بازنویسیپروژه  - 2

 یاطالعات پژوهش یریتپروژه بهبود سامانه مد - 1

 یامور پژوهش یریتپروژه بهبود سامانه مد - 9

0 
 وزارت راه و شهرسازی سامانه جامع آموزش کارکنان بازنویسیپروژه  -

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتدر مرکز تحق ینظام انتقال فناور ینپروژه تدو -

1 
 ساختمان یمقررات مل ینتدو یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 کشور یكپروژه بهبود سامانه اطالعات ژئو تكن -

 یانتقال فناور یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 1

 یشبكه شتاب نگار پروژه بهبود سامانه اطالعات - 7

 یشگاهیمرکز و ارائه خدمات آزما هاییشگاهآزما یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا - 8

3 
 یارائه خدمات مشاوره فن یرسیستمز یجادپروژه ا -

 یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 ثبت اختراعات یریتمد یرسیستمز یجادپروژه ا - .2
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 برنامه گذار  -14-1-4

و نقش  دو سال اول هایپروژه 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذار

، یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحقدو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

به نقشه راه و برنامه گذار  یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یبه ذکر است که برا ارائه شده است. الزم

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیمعاونت برنامه ر

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتموجود یزپروژه استانداردسا 2

  ماه هشتم ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  مرکز تبادل اطالعات خوشه حمل»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه

 WEB GISهای سامانه سرویس محور و ارائه مبدل داده
 های تابعهموجود ستاد و دستگاه

  دهمماه  ماه 1

شده در سال اول به سامانه  یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7
Web GIS 

  پانزدهمماه  ماه 0

8 
سرویس محور به  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 
های تحلیل داده و همچنین امكانات منظور ارائه سرویس

 WEB GISپیشرفته 
  پانزدهم ماه ماه 21

3 
برداشت برای هر موجودیت مكانی »پروژه تدوین دستورالعمل 

 0«های موجودسازی نقشهو آماده
  پانزدهمماه  ماه 1

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 منظور ابتدای ماه چهارم است. 9
 3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یمتول 0
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااز دستگاه یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهژه باتوجه به اپرو ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 )ميليون ریال( پروژه

22 
های پایه مورد نیاز که دههای پایه و داپروژه دریافت نقشه

باشد و ذخیره آن وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن نمی
 Web GISدر 

- 
شروع از ماه 

 بیستم
 

21 
 یقاتمرکز تحق یاتیعمل یزیسامانه بودجه ر یسیپروژه بازنو

 )بخش بودجه( یراه، مسكن و شهرساز
  ماه پانزدهم ماه 1

29 
راه،  یقاتمرکز تحق یمال یسامانه حسابدار یسیپروژه بازنو

 یمسكن و شهرساز
  ماه پانزدهم ماه 1

20 
 یقاتمرکز تحق یاتیعمل یزیسامانه بودجه ر یسیپروژه بازنو

 )بخش قراردادها( یراه، مسكن و شهرساز
  ماه پانزدهم ماه 1

  ماه اول ماه 21 سامانه صدور گواهینامه فنی بازنویسیپروژه  21

  ماه هفتم ماه 1 یاطالعات پژوهش یریتپروژه بهبود سامانه مد 21

  ماه سیزدهم ماه 1 یامور پژوهش یریتپروژه بهبود سامانه مد 27

28 
سامانه جامع آموزش کارکنان وزارت راه و  بازنویسیپروژه 

 شهرسازی
  ماه بیست و یكم ماه 21

23 
مسكن  راه، یقاتدر مرکز تحق ینظام انتقال فناور ینپروژه تدو
 یو شهرساز

  ماه بیست و یكم ماه 8

 ماه 8 ساختمان یمقررات مل ینتدو یریتسامانه مد یجادپروژه ا .1
ماه بیست و 

 سوم
 

 ماه 29 کشور یكپروژه بهبود سامانه اطالعات ژئو تكن 12
ماه بیست و 

 سوم
 

 

۱۱۹۶



 ID Mode عنوان پروژه مدت ��وع خاتمه Predecessors

۱ مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ٩۶/٠١/٠١

۲ پروژه هاي اختصاصي ٩۶/٠١/٠١
۳ پروژه بازنويسي سامانه صدور گواهينامه فني emons ١٢ ٩۶/٠١/٠١ ٩۶/١٢/٢۵

۴ پروژه ايجاد زيرسيستم ارائه خدمات مشاوره فني emons ٨ ٩٩/٠۶/٠١ ٠٠/٠١/٣٠

۵ پروژه ايجاد زيرسيستم مديريت آزمايشگاه هاي مركز و ارائه خدمات
آزمايشگاهي

emons ٨ ٩٨/١٢/٠١ ٩٩/٠٧/٢۶

۶ پروژه ايجاد زيرسيستم مديريت ثبت اختراعات emons ١٢ ٩٩/٠٨/٠١ ٠٠/٠٧/٢۵

۷ پروژه تدوين نظام انتقال فناوري در مركز تحقيقات راه، مسكن و
شهرسازي

emons ٨ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/٠۴/٢٩

۸ پروژه ايجاد سامانه مديريت انتقال فناوري emons ٨ ٩٨/٠۴/٢٩ ٩٨/١٢/٢۶ ٧  

۹ پروژه بازنويسي سامانه جامع آموزش كاركنان وزارت راه و شهرسازي emons ١۵ ٩٧/٠٩/٠١ ٩٨/١١/٢۶

۱۰ پروژه بهبود سامانه اطالعات شبكه شتاب نگاري emons ٨ ٩٨/٠٩/٠١ ٩٩/٠۴/٢٩

۱۱ پروژه بهبود سامانه مديريت اطالعات پژوهشي emons ۶ ٩۶/٠٧/٠١ ٩٧/٠١/٠٢
۱۲ پروژه بهبود سامانه مديريت امور پژوهشي emons ۶ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/٠۶/٢۶

۱۳ پروژه ايجاد سامانه مديريت تدوين مقررات ملي ساختمان emons ٨ ٩٧/١١/٠١ ٩٨/٠۶/٢٧

۱۴ پروژه بهبود سامانه اطالعات ژئو تكنيك كشور emons ١٣ ٩٧/١١/٠١ ٩٨/١١/٢۶

۱۵ پروژه ايجاد سامانه مديريت امور حقوقي مركز تحقيقات راه، مسكن و
شهرسازي

emons ١٢ ٩٩/٠۶/٠١ ٠٠/٠۵/٢۶

۱۶ پروژه هاي عمومي ٩۶/٠١/٠١
۱۷ پروژه هاي مدل سازي و داده كاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامه ريزي emons ١٢ ٩٨/٠١/٠١ ٩٨/١٢/٢۵

۱۸ پروژه استانداردسازي موجوديت هاي اطالعاتي emons ٧ ٩۶/٠۴/٠١ ٩۶/١٠/٢٨
۱۹ پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت  هاي كليدي emons ۴ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١٢/٠١
۲۰ پروژه استانداردسازي اقالم آماري emons ٣ ٩۶/٠٨/٠١ ٩۶/١١/٠١
۲۱ پرو ژه عملياتي سازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويس ها» و

«مركز تبادل اطالعات خوشه حمل  و  نقل و شهرسازي» توسط هر
دستگاه اجرايي

emons ۴ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٠١

۲۲ پروژه هاي ايجاد انباره داده، ابزارهاي تحليلي،  داشبورد و محاسبه اقالم
آماري

emons ١٢ ٩٧/٠١/٠١ ٩٧/١٢/٢۵

۲۳ پروژه بازنويسي سامانه بودجه ريزي عملياتي مركز تحقيقات راه، مسكن و
شهرسازي (بخش بودجه)

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۴ پروژه بازنويسي سامانه حسابداري مالي مركز تحقيقات راه، مسكن و
شهرسازي

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۵ پروژه بازنويسي سامانه بودجه ريزي عملياتي مركز تحقيقات راه، مسكن و
شهرسازي (بخش قراردادها)

emons ۶ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٨/٢٧

۲۶ پروژه استقرار سامانه هاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و
ارائه مبدل داده  سامانه هاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاه هاي تابعه

emons ۵ ٩۶/١٠/٠١ ٩٧/٠٢/٣١

۲۷ Web GIS پروژه اتصال سامانه هاي ايجاد شده در سال اول به سامانه emons ۴ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠۶/٢٨

۲۸ پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه
WEB GIS سرويس هاي تحليل داده و  همچنين امكانات پيشرفته

emons ١٢ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٨/٠٢/٢٧

۲۹ پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آماده سازي
نقشه هاي موجود»

emons ۵ ٩٧/٠٣/٠١ ٩٧/٠٧/٢٧

۳۰ پروژه  هاي برداشت داده هاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و
شهرسازي مي باشد

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۳۱ پروژه دريافت نقشه هاي پايه و داده هاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و
Web GIS شهرسازي متولي توليد آن نمي باشد و ذخيره آن در

emons ١٢ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٨/٠٧/٢۶

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -14-2

نظور م ینشده است. بد ارائه ،یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق یاطالعات یهاسامانه بمطلو یمعمار قسمت یندر ا

سپس شناسنامه هر و  یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلابتدا نمودار ارتباط سامانه

 گردد.می هارائ ،یراه، مسكن و شهرساز یقاتمرکز تحق یاطالعات یهاکدام از سامانه

 1مطلوب یتهای اطالعاتی در وضعارتباط سامانه -14-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

 .دهدیرا نشان م یاطالعات یهادر نمودار ارتباط سامانهعالئم و نمادهای مورد استفاده  جدول زیر عالئم استفاده شده است.

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-20جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این اطالعاتی و زیر سیستم دهنده سامانهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 
 

 گروه داده
 

ده باشد. گروه داده تبادل شهای اطالعاتی میبادل اطالعاتی بین سامانهاین نماد بیانگر ت
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطالعاتی نشان نمین سامانهباشد و تبادل اطالعات را بیدرخواست کننده می

د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشاین لینك ارتباطی از سامانه داشبوردها به هر سامانه
 شود.متصل می

اطالعات مكانی 0
 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

فرایندی که نیازمند اطالعات مكانی باشد  بیانگر این موضوع است که هر سامانهاست و 
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .های تابعه(، این بخش در همه فصول تكرار گردیده استها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هابه منظور سهولت استفاده این مستند توسط همه دستگاه 2

۱۱۹۸



 

 

ه: 
ح
صف

27 
م(
ده
هار
 چ
صل
)ف

 

 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 

های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و در ادامه این بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانه

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

 .شود شود و سپس مدیریت اطالعات مكانی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بیان میاطالعاتی توضیح داده می

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

مرکز »گیرد. برای تبادل اطالعات بین دستگاهی از انجام می« (GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS ایر د ذکر شده، سباشد. عالوه بر مواراز طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 باشد.اصولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده لحاظ شده است، به شرح زیر می

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره  (GISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزمدر طراحی سامانه (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GISاز طریق فراخوانی سرویس نقشه  اشد، اطالعات مكانی آن صرفاًفرآیندهای وزارت راه و شهرسازی ب

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -14-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ماهنگي سرویسميان افزار مدیریت و ه -14-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتدر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدیریت ارتباطات بین سامانه

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:ها، متشكل از بخشمعماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویساست. به منظور تحقق این 

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامهای اطالعاتی ستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانههای غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -14-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با مرجعیریت اطالعات به منظور مد

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -14-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتی و سازمانهای مختلف در حوزه ستادسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataی کلیدی )ها( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataهای کلیدی )تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شدر فرآیند ساخت با یك شناسه، مشخص می «راه»شوند. به عنوان مثال های متفاوت نگهداری میهمختلف با شناس

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

هایی هستند دهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع )یت. موجودشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

های مرجع موجودیتسامانه مدیریت زیر ها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میپذیرد. مقادیر این موجودیتصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -14-2-1-1-4

 ها ذیلوظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

ونقل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا )خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

ات گیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكترونیك، مرکز تبادل اطالعقرار می الكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یه شیوه خدمات الكترونیكتبادل اطالعات ب .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .اردد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  ونقل و شهرسازیحمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. گردیده را دارا میکه در باال، مطرح   ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.افزار، موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمسازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -14-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.رسامانه صورت میزی

های اطالعاتی را فراهم : این زیر سامانه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانهداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0دهد )ردیف کند و در اختیار آن سامانه قرار میرا ایجاد می های اطالعاتیسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

گیرد. این زیر سامانه اطالعات موردنیاز برای محاسبه اقالم می های عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قرارداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهسازی مورد استفاده قرار میها و مدلاست که برای تحلیل داده

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -14-2-1-2

های موجود در وزارت راه و شهرسازی ماهیت مكانی نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، گی از دادهباتوجه به اینكه بخش بزر

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

14-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یگذاراشتراک ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده یندهای. همه فراباشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان اره بازشدن ب یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

14-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهو ارائه سرویس یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

ی یك موجودیت، اطالعات مكانی مربوط به موجودیت را از طریق سامانه هااست که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام شایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطالعات مكانی هر موجودیت در حین فرایند تولید داده

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISها، ارائه سرویس نقشه توسط سامانه بنابراین در معماری سامانهباشد، های فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده های فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.که در حال حاضر در ستاد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا می GISها و محورهای پروژه خروجی این موضوع باتوجه به 2
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 
 های مكانیبت و ویرایش دادهمكانیزم ث -2-20شكل 

 

 هایی از سناریوهای قابل اجرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:مثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می نویس قراردادفرم مربوط به ثبت پیش

در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.وانی میفراخ« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 یه قرارداد در حالت درج است.کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی ال

 زند.کاربر نقطه ابتدایی و انتهایی قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را می .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2ل مثا

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

، نام قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز شده اطالعات طرح .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« ت پروژهسامانه مدیری»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

ه تأیید کند و دکمرا به صورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص می کاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می

۱۲۰۵



 

 

ه: 
ح
صف

34 
م(
ده
هار
 چ
صل
)ف
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 های مكانیویرایش دادهمكانیزم ثبت و  -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینخواهد قطعاتی از یك بزرگراه که قابل افتتاح میکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

فراخوانی و در پارامتر ورودی الیه مربوط به  WEB GISسامانه  از« سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.عات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك میکاربر بر روی قط .1

 شود.نمایش داده می توسط سامانه مدیریت پروژهفرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7

۱۲۰۶
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. .1الی های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باخواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.سامانه فرآیند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o  های عمومی در دست ساختهای ساختمانبه پروژهالیه مربوط 

o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شومی قرار گرفته است به کاربر نمایش داده« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد، کاربر نقشه پروژهمدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 ارامترهای ورودی:شود. پفراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 
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o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

رفته است به کاربر نمایش داده قرار گ« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:از نظر منطقی دارای سه بخش اصلی می Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

ارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد وز -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی ها، این دستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localشوند یا یك بار فراخوانی شده و در می

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه نصب می های تابعه وزارت راه و شهرسازیها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

د ولی نهای فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

باشد و امكان استفاده از آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به متولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهق سامانهبه صورت سرویس از طری 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتمدیریت امكانات ویرایشی و دریافت دسته -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 عرفی شده باشد.م Local Web GISدستگاه صاحب 

مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیار  -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

14-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  های تابعه(شرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:ر میهای زیها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS انی دوباره از و استفاده مجدد از آن بدون فراخوCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده خصوص به توضیحات ردیف بعد، توجه شود.(

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISو استفاده مجدد باشند، این اطالعات در اختیار که قابل ذخیره شدن 
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 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -14-2-2

راه،  تیقامرکز تحقهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

 یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعال، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، یمسكن و شهرساز

  باشد.ها، میو نمودار ارتباط سامانه با سایر سامانه سامانه یخروج
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 سامانه مدیریت ارائه خدمات مهندسي و آزمایشگاهي -14-2-2-1

 یشگاهيو آزما يمهندسارائه خدمات  یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ارائه خدمات مهندسی و آزمایشگاهی مورد  ها و اطالعات مربوط به اموراین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 باشد.های زیر میگیرد و دارای زیر سیستماستفاده قرار می

ها و اطالعات مربوط به صدور و تمدید فعالیت: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، گواهينامه فنيصدور 

های ساختمانی و کاالهای تأسیسات مكانیكی تولیدی و وارداتی( مورد استفاده قرار گواهینامه فنی )برای مصالح و فرآورده

های اصلی آن عبارتند از: مدیریت ثبت درخواست صدور و تمدید گواهینامه؛ مدیریت ثبت مشخصات گیرد و قابلیتمی

تقاضی و محصول موردنظر؛ مدیریت بررسی و ارزیابی درخواست گواهینامه فنی؛ مدیریت صدور و تمدید گواهینامه فنی م

 محصوالت تولیدی و وارداتی.

یدیه ها و اطالعات مربوط صدور نظریه فنی یا تأی: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتنظریه فنيصدور 

ارتند از: های اصلی آن عبگیرد و قابلیت(، مورد استفاده قرار مییساختمان هاییرسیستمز یاو  هاتمیسمواد، سفنی )برای 

زیابی ها؛ مدیریت بررسی و ارمدیریت ثبت درخواست نظریه فنی؛ مدیریت ثبت مشخصات و مستندات مربوط به درخواست

 نظریه فنی یا تأییه فنی. درخواست نظریه فنی توسط کارشناسان مرکز تحقیقات؛ و مدیریت صدور

ره ها و اطالعات مربوط ارائه خدمات مشاو: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتمشاوره فنيارائه خدمات 

های اصلی آن عبارتند از: مدیریت دریافت درخواست مشاوره فنی؛ گیرد و قابلیتفنی به متقاضیان مورد استفاده قرار می

 ای موردنظر؛ مدیریت ثبت خدمات ارائه شده به متقاضیان.خصات متقاضی و خدمات مشاورهمدیریت ثبت مش

ها : این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتهاي مركز و ارائه خدمات آزمایشگاهيمدیریت آزمایشگاه

ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد های مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی و و اطالعات مربوط به مدیریت آزمایشگاه

های مرکز تحقیقات راه، مسكن و های اصلی آن عبارتند از: مدیریت اطالعات آزمایشگاهگیرد و قابلیتاستفاده قرار می

ای هها؛ مدیریت نگهداری آزمایشگاههای هر کدام از آزمایشگاهها و قابلیتشهرسازی؛ مدیریت اطالعات امكانات، ویژگی

 یالزم بررو یهاو انجام آزمون یشگاهیرائه خدمات آزماخدمات آزمایشگاهی؛ و مدیریت ا ت دریافت درخواستمرکز؛ مدیری

 های مختلف.ینهدر زم یساختمان یهاانواع مواد، مصالح و فرآورده

های هها و اطالعات مربوط بررسی پروند: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتمدیریت ثبت اختراعات

ثبت  هایهای پروندههای اصلی آن عبارتند از: مدیریت ثبت درخواستگیرد و قابلیتثبت اختراع مورد استفاده قرار می

های توسط کارشناسان مرکز؛ مدیریت ثبت اختراع و صدور حق امتیاز )الیسنس( اختراع؛ مدیریت بررسی و ارزیابی پرونده

 برای اختراعات ثبت شده.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P11.4.2 یفن یهو نظر یفن ینامهصدور گواه 

P11.3.3 ارائه خدمات مهندسی و آزمایشگاهی 
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 یشگاهيو آزما يمهندسارائه خدمات  یریتمد سامانه

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

صدور 
 یفن ینامهگواه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.4.2D1 - صادر شده یفن هایینامهاطالعات گواه 

P11.4.2D2 - شده یدتمد یفن هایینامهاطالعات گواه 

P11.4.2D3 - فنی ینامهگواه یدارا یکاالها یفیاطالعات توص 
P11.4.2D4 - های قیر و آسفالتاطالعات کارخانه 

 
 

 یهنظر صدور
 یفن

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.4.2D5 

عات مصـــالح و فرآورده - مان یهااطال ـــاخت )دارای  یس
 یا یهظرن یدارا هاییرسیستمو ز هایستمس ،وژی نوین(تكنول
 یفن ییدتأ

 
 

خدمات  ارائه
 یمشاوره فن

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده
P11.3.3D1 - اطالعات خدمات مشاوره فنی قابل ارائه توسط مرکز 

P11.3.3D2 - ای ارائه شده به متقاضیاناطالعات خدمات مشاوره 

 
 

 مدیریت
 هایهیشگاآزما

مرکز و ارائه 
خدمات 
 یشگاهیآزما

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.3.3D3 -  های مرکز تحقیقات راه، آزمایشـــگاهتجهیزات اطالعات
 مسكن و شهرسازی

P11.3.3D4 -  نات، ویژگیاطالعات كا یتام قابل کدام از ها و  های هر 
 هاآزمایشگاهتجهیزات 

P11.3.3D5 - ایشگاهی ارائه شده به متقاضیاناطالعات خدمات آزم 

 
 

ثبت  مدیریت
 اختراعات

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده
P11.3.3D6 - های ثبت اختراعاطالعات درخواست 

P11.3.3D7 - اطالعات اختراعات ثبت شده 

P11.3.3D8 
شده به اداره ثبت اختراع )مربوط  - سال  اطالعات نظرات ار

 سازمان ثبت اختراعات( از طرف یبه اختراعات ارجاع

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم
 ینامهصدور گواه
 یفن

ــاطالعات  - ــتممواد، س ــتمز یاو  هایس ــیس  هاییرس
 ی دارای نظریه یا تأییده فنیساختمان

 زیر سیستم صدور نظریه فنی
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 یشگاهيو آزما يمهندسارائه خدمات  یریتمد سامانه

 یهنظر صدور
 یفن

-  -  

خدمات  ارائه
 یمشاوره فن

- - 

 مدیریت
 هاییشگاهآزما

مرکز و ارائه 
خدمات 
 یشگاهیآزما

- - 

ثبت  مدیریت
 اختراعات

ـــازمان ثبت  اطالعات اختراعات ارجاعی از - طرف س
 اختراعات

 مرکز مالكیت معنوی )سازمان ثبت(

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_يزاسرهش و نکسم ،هار تاقيقحت زكرم يتاعالطا ماظن هناماس

 يسدنهم تامدخ هئارا تیریدم هناماس
يهاگشیامزآ و

هدش رداص ینف یاه همانیهاوگ تاعالطا -
هدش دیدمت ینف یاه همانیهاوگ تاعالطا -

ینف همانیهاوگ یاراد یاهالاک یفیصوت تاعالطا -
تلافسآ و ریق یاه هناخراک تاعالطا -

 یاراد یاه متسیسریز و اه متسیس ،ینامتخاس یاه هدروآرف و حلاصم تاعالطا -
ینف دییأت ای هیرظن

زکرم طسوت هئارا لباق ینف هرواشم تامدخ تاعالطا -
نایضاقتم هب هدش هئارا یا هرواشم تامدخ تاعالطا -

یزاسرهش و نكسم ،هار تاقیقحت زکرم یاه هاگشیامزآ تازیهجت تاعالطا -
اه هاگشیامزآ تازیهجت زا مادک ره یاه تیلباق و اه یگژیو ،تاناكما تاعالطا -

نایضاقتم هب هدش هئارا یهاگشیامزآ تامدخ تاعالطا -
عارتخا تبث یاه تساوخرد تاعالطا -

 هدش تبث تاعارتخا تاعالطا -
 یعاجرا تاعارتخا هب طوبرم( عارتخا تبث هرادا هب هدش لاسرا تارظن تاعالطا -

)تاعارتخا تبث نامزاس فرط زا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 یونعم تیكلام زکرم
)تبث نامزاس(

 هب طوبرم( عارتخا تبث هرادا هب هدش لاسرا تارظن تاعالطا -
)تاعارتخا تبث نامزاس فرط زا یعاجرا تاعارتخا

 تاعارتخا تاعالطا -
 نامزاس فرط زا یعاجرا

تاعارتخا تبث
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 سامانه مدیریت انتقال فناوري -14-2-2-2

 انتقال فناوري مدیریت سامانه

 شرح سامانه

به امور شناسایی، مستندسازی و انتقال و ترویج  ها و اطالعات مربوطاین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

و ساز، مصالح نوین ساختمانی و  های نوین ساختهای نوین بخش راه، مسكن و شهرسازی ) روش ها و فناوریفناوری

نوین ساختمانی؛  هایهای اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریت شناسایی و ثبت فناوریگیرد. قابلیت...(، مورد استفاده قرار می

ها؛ مدیریت تعیین و تعریف مجموعه اقدامات و سازوکارهای موردنیاز برای انتقال و ترویج مدیریت مستندسازی فناوری

 كنولوژی؛ و مدیریت پایش اقدامات تعریف شده در راستای انتقال و ترویج تكنولوژی.ت

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P11.3.5 های نوین ساختترویج فناوری 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.3.5D1 - نوین ساخت شناسایی شده هایاطالعات فناوری 
P11.3.5D2 - هااطالعات مستندات و مشخصات مربوط به هرکدام از فناوری 

P11.3.5D3 - اطالعات مجموعه اقدامات موردنیاز برای انتقال و ترویج هر فناوری 
P11.3.5D4 - ها و تحقیقات موردنیاز برای انتقال و ترویج هر فناوریاطالعات پژوهش 

P11.3.5D5 - اطالعات اقدامات آموزشی و ترویجی موردنیاز برای انتقال و ترویج هر فناوری 

P11.3.5D6 - اطالعات عملكرد انتقال و ترویج تكنولوژی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه 
مه - نا ما یجترو یهااطالعات بر ـــالح نو یتو ح  یناز مص

ـــاختمان ـــالح و روش یدتول یننو هاییفناور ی،س ها و مص
 و ساز ساخت یننو هاییفناور

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

 یجآموزش و ترو یریتمد سامانه صورت گرفته یجیو ترو یاطالعات اقدامات آموزش -

 یپژوهش امور یریتمد سامانه یقاتیو تحق یپژوهش یهااطالعات پروژه -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 انتقال فناوري مدیریت سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_يزاسرهش و نکسم ،هار تاقيقحت زكرم يتاعالطا ماظن هناماس

يروانف لاقتنا تیریدم هناماس

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

 زکرم هنالاس یاه همانرب تاعالطا -
 رد یزاسرهش و نكسم ،هار تاقیقحت
یروانف جیورت و لاقتنا و تیریدم هنیمز

 زکرم هنالاس یاه همانرب تاعالطا -
 رد یزاسرهش و نكسم ،هار تاقیقحت
یروانف جیورت و لاقتنا و تیریدم هنیمز

جیورت و شزومآ تیریدم هناماس

 و یشزومآ تامادقا تاعالطا -
 و لاقتنا یارب زایندروم یجیورت

یروانف ره جیورت

يشهوژپ روما تیریدم هناماس

 و اه شهوژپ تاعالطا -
 لاقتنا یارب  زایندروم تاقیقحت

یروانف ره جیورت و

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

هدش ییاسانش و تبث تخاس نیون یاهیروانف تاعالطا -
اهیروانف زا مادکره هب طوبرم تاصخشم و تادنتسم تاعالطا -

یروانف ره جیورت و لاقتنا یارب زایندروم تامادقا هعومجم تاعالطا -
یروانف ره جیورت و لاقتنا یارب زایندروم تاقیقحت و اهشهوژپ تاعالطا -

یروانف ره جیورت و لاقتنا یارب زایندروم یجیورت و یشزومآ تامادقا تاعالطا -
یژولونكت جیورت و لاقتنا دركلمع یبایزرا تاعالطا -

 زکرم هنالاس یاه همانرب تاعالطا -
 یزاسرهش و نكسم ،هار تاقیقحت
یروانف جیورت و لاقتنا و تیریدم هنیمز رد

 یجیورت و یشزومآ تامادقا تاعالطا -
هتفرگ تروص

یتاقیقحت و یشهوژپ یاه هژورپ تاعالطا -

 یاه هژورپ تاعالطا -
یتاقیقحت و یشهوژپ

 و یشزومآ تامادقا تاعالطا -
هتفرگ تروص یجیورت
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 و ترویج سامانه مدیریت آموزش -14-2-2-3

 مدیریت آموزش و ترویجسامانه 

 شرح سامانه

 های آموزشی و ترویجی مرکز تحقیقاتاجرای برنامه بهو اطالعات مربوط  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

گیرد دوره آموزشی، کنفرانس، سمینار، همایش، سخنرانی و ...(، مورد استفاده قرار می راه، مسكن و شهرسازی )مانند برگزاری

 یهاثبت درخواستهای آموزشی و ترویجی مرکز؛ های اصلی آن عبارتند از: مدیریت ثبت و اطالع رسانی برنامهو قابلیت

آموزشی و ترویجی؛ مدیریت ثبت اطالعات های ؛ مدیریت ثبت نام متقاضیان در برنامهها و موسساتدوره توسط سازمان

 اقدامات آموزشی و ترویجی صورت گرفته.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P11.3.4 آموزش و ترویج 
 

 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده
P11.3.4D1 -  ها و سمینارهای آموزشیدورهاطالعات 

P11.3.4D2 -  ها و محورهای آموزشیبستهاطالعات 
P11.3.4D3 - های آموزشی و ترویجیزمانبندی اجرای برنامه اطالعات 

P11.3.4D4 - اقدامات آموزشی و ترویجی صورت گرفته اطالعات 

P11.3.4D5 - ینپروانه مهندس یهارتقا پا یآموزش یهااطالعات دوره 

 
 

هاي گروه داده

 امانهورودي به س

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه 
مه - نا عات بر قات راه، مســـكن و اطال های مرکز تحقی

 شهرسازی در زمینه آموزش و ترویج
 سامانه جاری سازی راهبردها

انتقال  یبرا یازموردن یجیو ترو یاطالعات اقدامات آموزشــ -
 یهر فناور یجو ترو

 سامانه مدیریت انتقال فناوری

 یپژوهش امور یریتسامانه مد یقاتیو تحق یپژوهش یهااطالعات پروژه -

نمودار سطح صفر 

 سامانه
 

۱۲۱۶



 

 

ه: 
ح
صف

45 
م(
ده
هار
 چ
صل
)ف

 

 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 مدیریت آموزش و ترویجسامانه 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_يزاسرهش و نکسم ،هار تاقيقحت زكرم يتاعالطا ماظن هناماس

جیورت و شزومآ تیریدم هناماس

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

جیورت و شزومآ هنیمز رد یزاسرهش و نكسم ،هار تاقیقحت زکرم یاه همانرب تاعالطا -

جیورت و شزومآ هنیمز رد یزاسرهش و نكسم ،هار تاقیقحت زکرم یاه همانرب تاعالطا -

يروانف لاقتنا تیریدم هناماس

 و یشزومآ تامادقا تاعالطا -
 و لاقتنا یارب زایندروم یجیورت

یروانف ره جیورت

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

یشزومآ یاهرانیمس و اههرود تاعالطا -
یشزومآ یاهروحم و اه هتسب تاعالطا -

یجیورت و یشزومآ یاههمانرب یارجا یدنبنامز تاعالطا -
هتفرگ تروص یجیورت و یشزومآ تامادقا تاعالطا -
نیسدنهم هناورپ هیاپ اقترا یشزومآ یاه هرود تاعالطا -

 و یشزومآ تامادقا تاعالطا -
 زایندروم یجیورت
یروانف ره جیورت و لاقتنا یارب

 زکرم یاه همانرب تاعالطا -
 یزاسرهش و نكسم ،هار تاقیقحت

جیورت و شزومآ هنیمز رد
 و یشهوژپ یاه هژورپ تاعالطا -

یتاقیقحت

 و یشزومآ تامادقا تاعالطا -
هتفرگ تروص یجیورت

يشهوژپ روما تیریدم هناماس

 یاه هژورپ تاعالطا -
یتاقیقحت و یشهوژپ
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 ياطالعات شبکه شتاب نگارسامانه  -14-2-2-4

 اطالعات شبکه شتاب نگاريسامانه 

 شرح سامانه

ثبت، نگهداشت و گزارش دهی اطالعات زلزله در  به و اطالعات مربوط هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

تاب نگار به های ششود. این سامانه با وقوع هر زلزله اطالعاتی را که ایستگاهکشور توسط مرکز تحقیقات به کار گرفته می

یشینه شتاب باند، به تفكیك نام فارسی و التین ایستگاه مورد نظر، شماره رکورد، تاریخ و ساعت دقیق وقوع، ثبت رسانده

، مرجع و کد ایستگاه ثبت  L, mW, mNms, , mbmزمین، طول و عرض جغرافیایی، فاصله رومرکزی، پارامترهای فنی 

 کند.و بایگانی نموده و نهایتا گزارش دهی می

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P11.3.6 های کشورمدیریت اطالعات شتاب نگاشت 

 
 

هاي روه دادهگ

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.3.6D1 - شبكه شتابنگاری یهاایستگاه مشخصات اطالعات 

P11.3.6D2 - اطالعات مشخصات تجهیزات شبكه شتابنگاری 

P11.3.6D3 - های ثبت شدهاطالعات زلزله 

P11.3.6D4 -  ثبت شده در سطح کشور یهاشتابنگاشتاطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه 

  

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_يزاسرهش و نکسم ،هار تاقيقحت زكرم يتاعالطا ماظن هناماس

يراگن باتش هکبش تاعالطا هناماس

یراگنباتش هكبش یاه هاگتسیا تاصخشم تاعالطا -
یراگنباتش هكبش تازیهجت تاصخشم تاعالطا -

هدش تبث یاه هلزلز تاعالطا -
روشک حطس رد هدش تبث یاه تشاگنباتش تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 تاقيقحت زكرم Web GIS هناماس
يزاسرهش و نکسم ،هار

یناكم تاعالطا -
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 سامانه مدیریت اطالعات پژوهشي -14-2-2-5

 ياطالعات پژوهش یریتمدسامانه 

 شرح سامانه

و تحقیقات در حال انجام و انجام شده توسط مرکز تحقیقات ها اطالعات مربوط به پژوهش یریتسامانه به منظور مد ینا

های اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریت ثبت و نگهداری گیرد. قابلیتراه، مسكن و شهرسازی مورد استفاده قرار می

عاتی ها و مطالعات صورت گرفته؛ مدیریت مستندات مربوط به مطالعات انجام شده؛ تشكیل بانك اطالاطالعات پژوهش

و  یونقل و معماردر سه حوزه ساختمان و مسكن، حمل یقاتیتحقپژوهشی و  یهااطالعات مرتبط با پروژه یتمام از

های پژوهشی، قبل از تصویب و عقد قرارداد برای انجام پروژه پژوهشی استعالم پروژه؛ و فراهم نمودن امكان یشهرساز

 .جدید در سطح وزارت راه و شهرسازی

ي مرتبط هافعاليت

 با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P11.3.9 های صورت گرفتهمدیریت اطالعات مطالعات و پژوهش 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.3.9D1 - های پژوهشی و تحقیقاتی انجام شده و در حال انجاماطالعات پروژه 

P11.3.9D2 - رهای پژوهشیاطالعات محو 

P11.3.9D3 - های صورت گرفتهاطالعات مستندات و محتوا مطالعات و پژوهش 

  

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه 
 های پژوهشی و تحقیقاتیپروژهاطالعات  -
به پروژه اطالعات - ندات مربوط  های پژوهشـــی و مســـت

 رفتهتحقیقاتی صورت گ
 مدیریت امور پژوهشی سامانه

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 ياطالعات پژوهش یریتمدسامانه 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_يزاسرهش و نکسم ،هار تاقيقحت زكرم يتاعالطا ماظن هناماس

يشهوژپ تاعالطا تیریدم هناماس

 یتاقیقحت و یشهوژپ یاه هژورپ تاعالطا -
ماجنا لاح رد و هدش ماجنا
یشهوژپ یاهروحم تاعالطا -

 و تاعلاطم اوتحم و تادنتسم تاعالطا -
هتفرگ تروص یاه شهوژپ

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

يشهوژپ روما تیریدم هناماس

 یاه هژورپ تاعالطا -
یتاقیقحت و یشهوژپ
 تادنتسم تاعالطا -
 یاه هژورپ هب طوبرم
 یتاقیقحت و یشهوژپ

هتفرگ تروص

یتاقیقحت و یشهوژپ یاه هژورپ تاعالطا -
 یاه هژورپ هب طوبرم تادنتسم تاعالطا -
هتفرگ تروص یتاقیقحت و یشهوژپ

 و یملع زکارم ریاس
روشک یشهوژپ

 ؛یربارت و هار اب طبترم یاه شهوژپ مالعتسا -
یرامعم و یزاسرهش و ؛نامتخاس و نكسم

 ؛یربارت و هار اب طبترم یاه شهوژپ تاعالطا -
یرامعم و یزاسرهش و ؛نامتخاس و نكسم
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 سامانه مدیریت امور پژوهشي -14-2-2-6

 يپژوهش امور یریتمدسامانه 

 شرح سامانه

 یبه امور پژوهشی مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرساز و اطالعات هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

و  های پژوهشی و تحقیقاتی؛ بررسیهای اصلی این سامانه عبارتند از: تعریف پروژهگیرد. قابلیتمورد استفاده قرار می

 اطالعات یافت؛ درهای پژوهشیپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعرهای پژوهشی و تحقیقاتی؛ تصویب پروژه

های پروژه هاییتفعال یو زمانبند هایتاطالعات فازها، فعال یریتا؛ مدقرارداده یریتها از سامانه مدپروژه یقراردادها

طرف قرارداد؛ ثبت صورت  هاییتاطالعات صورت وضع یریتمدمدیریت ظرفیت پژوهشی پژوهشگران؛  ؛پژوهشی

 تیریمد ها؛ وی پژوهشی؛ صدور دستور پرداختهاقراردادها و پروژه یشپا یریتشده طرف قرارداد؛ مد ییدتأ هاییتوضع

 ی پژوهشی.هاقراردادها و پروژه یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ

هاي مرتبط فعاليت

 با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت
P11.3.1 و مطالعه پژوهش 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده
P11.3.1D1 - حقیقاتیهای پژوهشی و تاطالعات پروژه 

P11.3.1D2 - (یقاتیو تحق یپژوهش یهاپروژه یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P11.3.1D3 
پژوهشی و  یهاروژهپهای تأیید شده ها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 تحقیقاتی
P11.3.1D4 -  پژوهشی و تحقیقاتی یهاروژهپاطالعات مستندات مربوط به 

P11.3.1D5 - پژوهشی و تحقیقاتی یهاروژهپ یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه 
مه - نا عات بر قات راه، مســـكن و اطال های مرکز تحقی

 و مطالعاتی های پژوهشیانجام پروژه در زمینهشهرسازی 
 امع جاری سازی راهبردهاسامانه ج

قال و اطالعات پژوهش - یاز برای انت قات موردن ها و تحقی
 ترویج هر فناوری

 سامانه مدیریت انتقال فناوری

 هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -
یت پروژمخزن نرم مدیر ظام  ئهافزاری ن یابی ارا گان ه و ارز ند ده
 خدمات

ــعیتپرداخت) هااختاطالعات پرد - ــورت وض های های ص
 طرف قرارداد(

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

به پروژه - های مربوط  ها )قرارداد عات قرارداد های اطال
 پژوهشی و مطالعاتی(

 سامانه مدیریت قراردادها

نمودار سطح صفر 

 سامانه
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 يپژوهش امور یریتمدسامانه 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_يزاسرهش و نکسم ،هار تاقيقحت زكرم يتاعالطا ماظن هناماس

يشهوژپ روما تیریدم هناماس

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

 تاقیقحت زکرم یاه همانرب تاعالطا -
 ماجنا هنیمز رد یزاسرهش و نكسم ،هار

یتاعلاطم و یشهوژپ یاه هژورپ

 ،هار تاقیقحت زکرم یاه همانرب تاعالطا -
 ماجنا هنیمز رد یزاسرهش و نكسم
یتاعلاطم و یشهوژپ یاه هژورپ

يروانف لاقتنا تیریدم هناماس
 و اه شهوژپ تاعالطا -
 یارب زایندروم تاقیقحت
یروانف ره جیورت و لاقتنا

اهدادرارق تیریدم هناماس

 طوبرم یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)یتاعلاطم و یشهوژپ یاه هژورپ هب

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

یتاقیقحت و یشهوژپ یاه هژورپ تاعالطا -
 اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)یتاقیقحت و یشهوژپ یاه هژورپ یاهدادرارق(
 تروص و اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 و یشهوژپ یاه هژورپ هدش دییأت یاه تیعضو

یتاقیقحت
 یاه هژورپ هب طوبرم تادنتسم تاعالطا -

یتاقیقحت و یشهوژپ
 یاه صخاش و دركلمع شرازگ تاعالطا -
یتاقیقحت و یشهوژپ یاه هژورپ تفرشیپ

 ،هار تاقیقحت زکرم یاه همانرب تاعالطا -
 یاه هژورپ ماجنا هنیمز رد یزاسرهش و نكسم

یتاعلاطم و یشهوژپ
 زایندروم تاقیقحت و اه شهوژپ تاعالطا -

یروانف ره جیورت و لاقتنا یارب
 تروص یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

)دادرارق فرط یاه تیعضو
 هب طوبرم یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

)یتاعلاطم و یشهوژپ یاه هژورپ

 یاه هژورپ تاعالطا -
یتاقیقحت و یشهوژپ

 اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)یتاقیقحت و یشهوژپ یاه هژورپ یاهدادرارق(

يشهوژپ تاعالطا تیریدم هناماس

یتاقیقحت و یشهوژپ یاه هژورپ تاعالطا -
 یاه هژورپ هب طوبرم تادنتسم تاعالطا -
هتفرگ تروص یتاقیقحت و یشهوژپ

يلام يرادباسح تیریدم هناماس
 یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)دادرارق فرط یاه تیعضو تروص

 و اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 هدش دییأت یاه تیعضو تروص
یتاقیقحت و یشهوژپ یاه هژورپ
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 ملي ساختمانسامانه مدیریت تدوین مقررات  -14-2-2-7

 ساختمان يمقررات مل ینتدو یریتسامانه مد

 شرح سامانه

تدوین مقررات ملی ساختمان توسط مرکز تحقیقات ها و اطالعات مربوط به این سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

ای اطالعات اعضای شور های اصلی این سامانه عبارتند از: مدیریتشود. قابلیتراه، مسكن و شهرسازی بكار گرفته می

؛ های تخصصی و شورای تدوینهای تخصصی؛ مدیریت اطالعات مصوبات کمیتهتدوین؛ مدیریت اطالعات اعضای کمیته

مدیریت بررسی و تصویب محتوای مقررات ملی ساختمان؛ مدیریت به روز رسانی محتوای مقررات ملی ساختمان؛ مدیریت 

 ؛ و مدیریت انتشار مقررات ملی ساختمان.ابالغ و اطالع رسانی مقررات ملی مصوب

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P2.9.1 تدوین مقررات ملی ساختمان 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P2.9.1D2 - های تخصصی تدوین مقررات ملی ساختماناطالعات اعضای کمیته 
P2.9.1D3 - اطالعات اعضای شورای عالی تصویب مقررات ملی ساختمان 

P2.9.1D4 - های تخصصی و شورای تدویناطالعات مصوبات کمیته 
P2.9.1D5 - اطالعات تغییرات مقررات ملی ساختمان 

P2.9.1D1 - اطالعات مقررات ملی ساختمان 

P2.9.1D6 - ساختمان یمقررات مل ینتدو یشورا یاطالعات اعضا 
P2.9.1D7 - ینتدو یشورا یهااطالعات مصوبات و صورت جلسه 

P2.9.1D8 
ستانداردها، مع - ضوابط و آ یارهااطالعات ا  مربوط به ییو اجرا یو فن یعلم هاینامهیینو 

 ساختمان و مسكن

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه 

-  -  

صفر  نمودار سطح

 سامانه
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 ساختمان يمقررات مل ینتدو یریتسامانه مد

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_يزاسرهش و نکسم ،هار تاقيقحت زكرم يتاعالطا ماظن هناماس

 يلم تاررقم نیودت تیریدم هناماس
نامتخاس

نامتخاس یلم تاررقم نیودت یصصخت یاه هتیمک یاضعا تاعالطا -
نامتخاس یلم تاررقم بیوصت یلاع یاروش یاضعا تاعالطا -

نیودت یاروش و یصصخت یاه هتیمک تابوصم تاعالطا -
نامتخاس یلم تاررقم تارییغت تاعالطا -

نامتخاس یلم تاررقم تاعالطا -
نامتخاس یلم تاررقم نیودت یاروش یاضعا تاعالطا -
نیودت یاروش یاه هسلج تروص و تابوصم تاعالطا -

 و ینف و یملع یاه همان نییآ و طباوض و اهرایعم ،اهدرادناتسا تاعالطا -
نكسم و نامتخاس هب طوبرم ییارجا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 كشور يکاطالعات ژئو تکنسامانه  -14-2-2-8

 اطالعات ژئو تکنيک كشورسامانه 

 شرح سامانه
گیرد. این سامانه به منظور تجمیع اطالعات ژئوتكنیك و تشكیل بانك اطالعات ژئوتكنیك کشور، مورد استفاده قرار می

 شود.های اصلی این سامانه محسوب میمختصات از قابلیتامكان جستجوی این اطالعات براساس 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P11.3.7 کشور یكاطالعات ژئوتكن یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P11.3.7D1 - انجام شده یهااطالعات گمانه 

P11.3.7D2 - طقههر من یكیاطالعات ژئوتكن 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه 

-  -  

نمودار سطح صفر 

 سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_يزاسرهش و نکسم ،هار تاقيقحت زكرم يتاعالطا ماظن هناماس

روشك کينکت وئژ تاعالطا هناماس

هدش ماجنا یاه هنامگ تاعالطا -
هقطنم ره یكینكتوئژ تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse
اهدروبشاد متسیس ریز

 تاقيقحت زكرم Web GIS هناماس
يزاسرهش و نکسم ،هار

یناكم تاعالطا -
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 1 سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساالنه )بودجه( -14-2-2-9

 ه(نابع و اعتبارات ساليانه )بودجمدیریت م سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 -  گیرنده در اعتبارات نقدیاطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 - دقرارداد، طرف قرارداد و قرارداعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی اطالعات ا 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 و منابع تأمین اعتباراطالعات اعتبارات مصوب  -
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاامانه س

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم

 بع اعتباری و درآمدهای محقق شده()منا هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و ...( -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

ح نمودار سط

 2صفر سامانه

 
 

 

  

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلات سامانه( به مشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباط یبرا 1
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 1سامانه مدیریت حسابداري مالي -14-2-2-11

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

صدور و  ؛ثبت سند ؛انجام فرآیند دریافت و پرداختو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی

 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 ان گروه دادهعنو کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هایافتدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - واله وجه در اعتبارات نقدیشماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و ح اطالعات 

SP1.3D5 - (...مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و  اطالعات 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - های نظارتی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي روه دادهعنوان گ
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

 اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه -
ستگاه اجرایی تفوی  - گیرنده اطالعات اعتبارات به تفكیك د

 در اعتبارات نقدی
ستگاه اج - ستگاطالعات اعتبارات به تفكیك د اه رایی طرح، د

 اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

 افزاری نظام مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه و حسابداریمخزن نرم حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

های تأیید شده ها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 یقاتیو تحق یپژوهش یهاپروژه

 یپژوهش امور یریتسامانه مد

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_يزاسرهش و نکسم ،هار تاقيقحت زكرم يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -
هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -

 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت

 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 یاه تیعضو تروص و اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
یتاقیقحت و یشهوژپ یاه هژورپ هدش دییأت

)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا عبانم( اه تفایرد تاعالطا -
)اهدادرارق هدش ماجنا یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

اه تخادرپ و اه تفایرد یرادباسح دنس تاعالطا -
 هلاوح و رابتعا غالبا تساوخرد هب طوبرم دنس هرامش تاعالطا -

یدقن تارابتعا رد هجو
)... و تایلام ،دادرارق فرط( دادرارق تابلاطم تاعالطا -

یلام یاه تروص تاعالطا -
 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس زایندروم یاه شرازگ تاعالطا -

)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب
اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

)هجدوب( هنايلاس تارابتعا و عبانم تیریدم

هنیزه لوصف و عبانم كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
 ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -

یدقن تارابتعا رد هدنریگ  یوفت
 ،حرط ییارجا هاگتسد كیكفت هب تارابتعا تاعالطا -
دادرارق و دادرارق فرط ،دادرارق ییارجا هاگتسد

 عبانم( اه تفایرد تاعالطا -
)هدش ققحم یاهدمآرد و یرابتعا

 اه تخادرپ تاعالطا -
 هدش ماجنا یاه تخادرپ(

)اهدادرارق
 هب طوبرم دنس هرامش تاعالطا -
 هلاوح و رابتعا غالبا تساوخرد

یدقن تارابتعا رد هجو
 دادرارق تابلاطم تاعالطا -
)... و تایلام ،دادرارق فرط(

 نامزاس( یتراظن یاه نامزاس
)... و تابساحم ناوید ،یسرزاب

 زایندروم یاه شرازگ تاعالطا -
 ،یسرزاب نامزاس( یتراظن یاه نامزاس

)... و تابساحم ناوید

يشهوژپ روما تیریدم هناماس
 و اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 هدش دییأت یاه تیعضو تروص
یتاقیقحت و یشهوژپ یاه هژورپ

 یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)دادرارق فرط یاه تیعضو تروص
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 سامانه مدیریت امور حقوقي -14-2-2-11

 يامور حقوق یریتمد سامانه

 شرح سامانه

مرکز تحقیقات راه، مسكن و  یبه امور حقوقو اطالعات مربوط  هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

 یمنظتشوند عبارتند از: هایی که توسط این سامانه مدیریت میگیرد. فرایندها و فعالیتشهرسازی، مورد استفاده قرار می

ت طالعاهای حقوقی؛ مدیریت ا؛ پیگیری پروندهیی( و ثبت دادخواست در مراجع قضایفریک یا ی)حقوق یتشكا یادادخواست و 

 یهاپرونده یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمعهای حقوقی؛ مدیریت دریافت اطالعات اخطاریه و احظاریه؛ دعاوی و پرونده

های حقوقی؛ ؛  مدیریت دریافت اطالعات ر ی صادره درباره دعاوی و پروندهو استناد در دادگاه یهجهت ارا یمرتبط به دعاو

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا رییگیپرسیدگی به احكام صادره و 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.22P8. یامور حقوق یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریهاطالعات  -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها هاقرارداد اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 يامور حقوق یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_يزاسرهش و نکسم ،هار تاقيقحت زكرم يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

يقوقح روما تیریدم هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 1سامانه مدیریت قراردادها -14-2-2-12

 قراردادها یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 یاصل ایهیت. قابلگیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م یندهافرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ناسنامه ش یلتكم عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  یافتدر یاز؛موردن یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول یفقراردادها؛ تعر

اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 یهاپروژه یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 (یقاتیو تحق یپژوهش

 پژوهشی امورسامانه مدیریت 

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق

 قراردادها یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI_يزاسرهش و نکسم ،هار تاقيقحت زكرم يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تیریدم هناماس

هدیازم /هصقانم /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)یتاقیقحت و یشهوژپ یاه هژورپ

اهدادرارق تاعالطا -

يشهوژپ روما تیریدم هناماس

 هیلوا همانسانش تاعالطا -
 یاه هژورپ یاهدادرارق( اهدادرارق

)یتاقیقحت و یشهوژپ

 یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
 و یشهوژپ یاه هژورپ هب طوبرم

)یتاعلاطم

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انساني سامانه -14-2-2-13

 حسابداري مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهو اتوماسیون اداری( به شناسنامه تأسیسات و خدماتو دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، 

های مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنامه سامانه« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»فصل اول بخش 

 .ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده استاین بخش در کلیه دستگاه
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 يراه، مسکن و شهرساز قاتيفصل چهاردهم: مركز تحق
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

 

 

 

 

 

 هاادارات کل راه و شهرسازی استان: پانزدهمفصل 
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

 فصل پانزدهم فهرست مطالب

 

 1 ........................................................................................................... هااستان یشهرساز و راه کل ادارات: پانزدهم فصل

 1 ................................................................................ هااستان یشهرساز و راه کل ادارات با مرتبط یهاسامانه -21-2

 .2 ............................................................................... هااستان یشهرساز و راه کل ادارات با مرتبط یهاپروژه -21-1
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

 هاات کل راه و شهرسازی استانفصل پانزدهم: ادار -15

های اطالعاتی ادارات کل راه و در این فصل، نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانه

 شود.ها، ارائه میشهرسازی استان

های و اطالعات بخشها های اطالعاتی، بیانگر آن است که برای مدیریت مؤثر  فرایندها، فعالیتوضعیت مطلوب سامانه

های اطالعاتی وضعیت های اطالعاتی باید وجود داشته باشد. برای هر کدام سامانهمختلف وزارت راه و شهرسازی، چه سامانه

 یهامرتبط با سامانه، گروه داده هاییتشناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، فعال تدوین شده است. مطلوب یك شناسنامه

 شد.بایها، مسامانه یرنمودار ارتباط سامانه با ساسامانه و  یخروج

های موجود در ستاد ها، از سامانههای ادارات کل راه و شهرسازی استانها و مدیریتدر وضعیت مطلوب، هر کدام از اداره

ی هاها و مدیریتادارهکنند. بنابراین های تابعه استفاده میها و شرکتهای موجود در سازمانوزارت راه و شهرسازی یا سامانه

ها و های تخصصی موجود در ستاد و سازمانها، سامانه مجزایی ندارند و باید از سامانهادارات کل راه و شهرسازی استان

 های تابعه، بهره برداری کنند.شرکت

ت مطلوب و جدول های الزم برای تحقق معماری وضعیها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2تدوین نقشه راه

بندی آنها ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالهر پروژه و هر گروه فعالیت انجامالزم برای  1زمانی

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین در قالب بسته

برای تحقق معماری مطلوب  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارطلوب موقت برای فاز بعدی پروژهمعماری م

 شود.در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین موقت تعیین شده و

پس گردد. سها، ارائه میاه و شهرسازی استانهای مورد استفاده توسط ادارات کل ربنابراین در ادامه این فصل ابتدا سامانه

شود. الزم به ذکر است که جزئیات مربوط به ها در نقشه راه، تشریح میهای مرتبط با ادارات کل راه و شهرسازی استانپروژه

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

ین شناسنامه ا های قبلی آورده شده است. در نتیجه به دلیل اجتناب از تكرار، در این فصلها در فصلها و پروژهاین سامانه

 شود.می گردد و فقط با آدرس به آنها ارجاع دادهها، ارائه نمیها و پروژهسامانه

 هاهای مرتبط با ادارات کل راه و شهرسازی استانسامانه -15-1

ها، در وضعیت مطلوب، ارائه ادارات کل راه و شهرسازی استان های اطالعاتی مورد استفاده توسطسامانهدر این قسمت 

های قبلی ارائه گردیده است و در این قسمت به آنها ارجاع ها، در فصلردد. همانطور که عنوان شد شناسنامه این سامانهگمی

ها و آدرس شناسنامه این های اطالعاتی مرتبط با ادارات کل راه و شهرسازی استانشود. جدول زیر بیانگر سامانهداده می

 ها، است.سامانه

ها )ستون چهارم از جدول زیر(، باتوجه واحد بهره بردار از سامانه در ادارات کل راه و شهرسازی استانالزم به ذکر است که 

سمت ها، این قبه ساختار فعلی ادارات کل مشخص شده است و پس از تصویب ساختار نهایی ادارات کل راه و شهرسازی استان

 شود.به روز رسانی می

 متولي سامانه عنوان سامانه ردیف
احد بهره بردار از و

 سامانه در ادارات كل
 شناسنامه سامانه

2  
 یساز یسامانه جامع جار

 راهبردها
معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

 اداره برنامه و بودجه
فصل اول، بخش معاونت برنامه ریزی و 
 هامدیریت منابع، معماری مطلوب سامانه

1  
ها و برنامه یشسامانه جامع پا

 عملكرد بییاارز
معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

 اداره برنامه و بودجه
فصل اول، بخش معاونت برنامه ریزی و 
 هامدیریت منابع، معماری مطلوب سامانه

9  
مدیریت منابع و اعتبارات  سامانه
)بودجه( ستاد و ادارات  سالیانه

 هاکل راه و شهرسازی استان

معاونت برنامه ریزی و 
 یریت منابع )ستاد(مد

 اداره برنامه و بودجه
فصل اول، بخش معاونت برنامه ریزی و 
 هامدیریت منابع، معماری مطلوب سامانه

0  
سامانه مدیریت پروژه ستاد و 
ادرات کل راه و شهرسازی 

 هااستان

معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

های ها و ادارهکلیه مدیریت
 هرسازیادارات کل راه و ش

فصل اول، بخش معاونت برنامه ریزی و 
 هامدیریت منابع، معماری مطلوب سامانه

 سامانه امالک و مستغالت  1
شرکت عمران و 
 بهسازی شهری ایران

اداره عمران و بهسازی 
 شهری

، بخش معماری مطلوب 21فصل 
های اطالعاتی، شناسنامه سامانه
 های اطالعاتیسامانه

1  

 یهاطرح یهته یریتسامانه مد
 بهسازی، ی،توانمند ساز

و مرمت  یبازساز ی،نوساز
 هابافت

شرکت عمران و 
 بهسازی شهری ایران

اداره عمران و بهسازی 
 شهری

، بخش معماری مطلوب 21فصل 
های اطالعاتی، شناسنامه سامانه
 های اطالعاتیسامانه
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

 متولي سامانه عنوان سامانه ردیف
احد بهره بردار از و

 سامانه در ادارات كل
 شناسنامه سامانه

7  
 یاجرا یریتسامانه مد

 ینیبازآفر یهابرنامه
شرکت عمران و 

 شهری ایرانبهسازی 
اداره عمران و بهسازی 

 شهری

، بخش معماری مطلوب 21فصل 
های اطالعاتی، شناسنامه سامانه
 های اطالعاتیسامانه

8  
توافقات و  یریتسامانه مد
 هایهماهنگ

شرکت عمران و 
 بهسازی شهری ایران

اداره عمران و بهسازی 
 شهری

، بخش معماری مطلوب 21فصل 
نامه های اطالعاتی، شناسسامانه
 های اطالعاتیسامانه

3  
پژوهش،  یریتسامانه مد
 یجآموزش و ترو

شرکت عمران و 
 بهسازی شهری ایران

اداره عمران و بهسازی 
 شهری

، بخش معماری مطلوب 21فصل 
های اطالعاتی، شناسنامه سامانه
 های اطالعاتیسامانه

 تیالارائه تسه یریتسامانه مد  .2
شرکت عمران و 
 بهسازی شهری ایران

داره عمران و بهسازی ا
 شهری

، بخش معماری مطلوب 21فصل 
های اطالعاتی، شناسنامه سامانه
 های اطالعاتیسامانه

22  
 امهینصدور گواه یریتسامانه مد
و  یقیاشخاص حق یتصالح
 (0)سامانه ماده  یحقوق

شرکت عمران و 
 بهسازی شهری ایران

اداره عمران و بهسازی 
 شهری

، بخش معماری مطلوب 21فصل 
های اطالعاتی، شناسنامه سامانه
 های اطالعاتیسامانه

21  
 یابیارز یریتسامانه مد

 ینیبازآفر یهابرنامه
شرکت عمران و 
 بهسازی شهری ایران

اداره عمران و بهسازی 
 شهری

، بخش معماری مطلوب 21فصل 
های اطالعاتی، شناسنامه سامانه
 های اطالعاتیسامانه

 و مستغالت یاراض یریتمد  29
ان ملی زمین و سازم
 مسكن

 مدیریت امالک و حقوقی
، بخش معماری مطلوب 1فصل 
های اطالعاتی، شناسنامه سامانه
 های اطالعاتیسامانه

 یتملك اراض یریتسامانه مد  20
شرکت ساخت و توسعه 
ونقل زیربناهای حمل

 کشور

مدیریت ساخت و توسعه 
 هاراه

، بخش معماری مطلوب .2فصل 
شناسنامه های اطالعاتی، سامانه
 های اطالعاتیسامانه

21  
و  یبررس یریتسامانه مد

توسعه و  یهاطرح یبتصو
 عمران

معاونت شهرسازی و 
 معماری )ستاد(

مدیریت شهرسازی و 
 معماری

، بخش معاونت شهرسازی و 2فصل 
های معماری، معماری مطلوب سامانه

 اطالعاتی

21  
و  یبررس یریتمد سامانه
 و یلیتفص یهاطرح یبتصو
 آنها یبعد راتییتغ

معاونت شهرسازی و 
 معماری )ستاد(

مدیریت شهرسازی و 
 معماری

، بخش معاونت شهرسازی و 2فصل 
های معماری، معماری مطلوب سامانه

 اطالعاتی

27  
 ینظارت بر اجرا یریتمد سامانه
 توسعه و عمران یهاطرح

معاونت شهرسازی و 
 معماری )ستاد(

مدیریت شهرسازی و 
 معماری

معاونت شهرسازی و  ، بخش2فصل 
های معماری، معماری مطلوب سامانه

 اطالعاتی

28  
اطالعات  یریتسامانه مد
و  یدولت یساتها و تأسساختمان
 یعموم

سازمان مجری 
ها و تأسیسات ساختمان

 دولتی و عمومی
 مدیریت فنی و اجرایی

، بخش معماری مطلوب 0فصل 
های اطالعاتی، شناسنامه سامانه
 تیهای اطالعاسامانه
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

 متولي سامانه عنوان سامانه ردیف
احد بهره بردار از و

 سامانه در ادارات كل
 شناسنامه سامانه

23  
 یساز یكپارچهسامانه سامانه 

 اطالعات امالک و اسكان
معاونت مسكن و 

 ساختمان )ستاد(
 مدیریت مسكن و ساختمان

، بخش معاونت مسكن و 2فصل 
های ساختمان، معماری مطلوب سامانه

 اطالعاتی

1.  
سامانه ثبت معامالت امالک و 

 مستغالت کشور
معاونت مسكن و 

 ساختمان )ستاد(
 ساختمان مدیریت مسكن و

، بخش معاونت مسكن و 2فصل 
های ساختمان، معماری مطلوب سامانه

 اطالعاتی

 سامانه جامع نظام مهندسی  12
معاونت مسكن و 

 ساختمان )ستاد(
 مدیریت مسكن و ساختمان

، بخش معاونت مسكن و 2فصل 
های ساختمان، معماری مطلوب سامانه

 اطالعاتی

11  
سامانه اطالعات بازار امالک 

 یرانا
عاونت مسكن و م

 ساختمان )ستاد(
 مدیریت مسكن و ساختمان

، بخش معاونت مسكن و 2فصل 
های ساختمان، معماری مطلوب سامانه

 اطالعاتی

19  
منابع  یریتسامانه جامع مد

 یانسان
معاونت توسعه مدیریت 
 و منابع انسانی )ستاد(

 مدیریت توسعه منابع
، بخش معاونت توسعه مدیریت 2فصل 

ی، معماری مطلوب و منابع انسان
 های اطالعاتیسامانه

 سامانه حقوق و دستمزد  10
معاونت توسعه مدیریت 
 و منابع انسانی )ستاد(

 مدیریت توسعه منابع
، بخش معاونت توسعه مدیریت 2فصل 

و منابع انسانی، معماری مطلوب 
 های اطالعاتیسامانه

11  
سامانه مدیریت حسابداری مالی 
ستاد و ادارات کل راه و 

 هاسازی استانشهر

معاونت توسعه مدیریت 
 و منابع انسانی )ستاد(

 مدیریت توسعه منابع
، بخش معاونت توسعه مدیریت 2فصل 

و منابع انسانی، معماری مطلوب 
 های اطالعاتیسامانه

 سامانه اتوماسیون اداری  11
معاونت توسعه مدیریت 
 و منابع انسانی )ستاد(

 مدیریت توسعه منابع
نت توسعه مدیریت ، بخش معاو2فصل 

و منابع انسانی، معماری مطلوب 
 های اطالعاتیسامانه

17  
مدیریت قراردادها ستاد و  سامانه

 ادارات کل راه و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

 اداره پیمان و رسیدگی
فصل اول، بخش معاونت برنامه ریزی و 

 هامدیریت منابع، معماری مطلوب سامانه

18  
مناقصات و  یریتسامانه مد

 یوزارت راه و شهرساز یداتمزا
معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

 اداره پیمان و رسیدگی
فصل اول، بخش معاونت برنامه ریزی و 

 هامدیریت منابع، معماری مطلوب سامانه

13  
اطالعات  یریتسامانه جامع مد
 دهندگان خدماتو ارزیابی ارائه

امه ریزی و معاونت برن
 مدیریت منابع )ستاد(

 اداره پیمان و رسیدگی
فصل اول، بخش معاونت برنامه ریزی و 

 هامدیریت منابع، معماری مطلوب سامانه

9.  

 سامانه انبار و تدارکات -
 و خدمات یساتسامانه تأس -
خدمات  یریتمد سامانه -

 یهو نقل ییخودرو

ادارات کل راه و 
 2هاانشهرسازی است

 مدیریت توسعه منابع
، بخش معاونت توسعه مدیریت 2فصل 

و منابع انسانی، معماری مطلوب 
 های اطالعاتیسامانه

                                                 
 ها را به صورت مجزا برای خود تهیه کنند.توانند این سامانهها هستند. یعنی هر کدام از ادارات کل میها ادارات کل راه و شهرسازی استانمتولی این سامانه 2

۱۲۴۱



 

 

ه: 
ح
صف

9 
م(
ده
انز
ل پ
ص
)ف

 

 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

 متولي سامانه عنوان سامانه ردیف
احد بهره بردار از و

 سامانه در ادارات كل
 شناسنامه سامانه

 ییاموال و دارا سامانه -
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

 هاهای مرتبط با ادارات کل راه و شهرسازی استانپروژه -15-2

ل زیر بیانگر گردد. جدوها در نقشه راه، ارائه میهای مرتبط با ادارات کل راه و شهرسازی استاندر این قسمت پروژه

 باشد.ها بوده، میهای نقشه راه که مرتبط با با ادارات کل راه و شهرسازی استانپروژه

ها و اقدامات در ای از پروژهدر واقع برای تحقق وضعیت مطلوب که در جدول قسمت قبل ارائه شد، الزم است مجموعه

ها ها، اولویت بندی پروژهزیر قابل مشاهده است. شناسنامه پروژهها در جدول وزارت راه و شهرسازی انجام شود. لیست این پروژه

 های گذشته ارائه شده است و در این جدول فقط به آنها ارجاع داده شده است.ها، در فصلو برنامه زمانبندی انجام این پروژه

چهارم از جدول زیر(، باتوجه به  ها )ستونالزم به ذکر است که واحد مرتبط با پروژه در ادارات کل راه و شهرسازی استان

ت به ها، این قسمساختار فعلی ادارات کل مشخص شده است و پس از تصویب ساختار نهایی ادارات کل راه و شهرسازی استان

 شود.روز رسانی می

 پروژهمتولي  عنوان پروژه ردیف
واحد مرتبط در 

 ادارات كل

، اولویت و پروژه شناسنامه

 زمانبندي پروژه

2  
 یااسناد برنامه یعو تجم سازییكپارچهه پروژ
وزارتخانه در  یهاراهبردها و برنامه یشو پا
 یزیبرنامه ر یكپارچهبستر  یك

معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

اداره برنامه و   -
 بودجه
 هاکلیه مدیریت -

؛ بخش معاونت برنامه ریزی 2فصل 
 یراه، معمارو مدیریت منابع؛ نقشه 

 و برنامه گذار انتقال

1  
و  یزیرنظام برنامه یباز طراح پروژه
راهبردها و  یشراهبردها و پا سازییجار
 هابرنامه

معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

اداره برنامه و   -
 بودجه
 هاکلیه مدیریت -

؛ بخش معاونت برنامه ریزی 2فصل 
 یراه، معمارو مدیریت منابع؛ نقشه 

 گذارانتقال و برنامه 

9  
 یگذار یاستس یراهكارها ینتدو پروژه
 یونقل و شهرسازدر حوزه حمل یكپارچه

معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

اداره برنامه و   -
 بودجه
 هاکلیه مدیریت -

؛ بخش معاونت برنامه ریزی 2فصل 
 یراه، معمارو مدیریت منابع؛ نقشه 
 انتقال و برنامه گذار

0  

 یساز ینه جامع جارپروژه ایجاد ساما
ریزی های برنامه راهبردها )زیرسامانه 
مدت، برنامه  ریزی میانراهبردی، برنامه 

 ریزی عملیاتی ساالنه(

معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

اداره برنامه و   -
 بودجه
 هاکلیه مدیریت -

؛ بخش معاونت برنامه ریزی 2فصل 
 یرراه، معماو مدیریت منابع؛ نقشه 
 انتقال و برنامه گذار

 هاپروژه ایجاد سامانه جامع پایش برنامه  1
معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

اداره برنامه و   -
 بودجه
 هاکلیه مدیریت -

؛ بخش معاونت برنامه ریزی 2فصل 
 یراه، معمارو مدیریت منابع؛ نقشه 
 انتقال و برنامه گذار

1  
 ژه و ارزیابیپروژه تدوین نظام مدیریت پرو

ها، گان خدمات )فرآیندها، فرمددهن ارائه
مخزن نرم  یجادها و ساختار( و اگزارش

معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

اداره برنامه و   -
 بودجه
 هاکلیه مدیریت -

؛ بخش معاونت برنامه ریزی 2فصل 
 یراه، معماریریت منابع؛ نقشه و مد

 انتقال و برنامه گذار

۱۲۴۳
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

 پروژهمتولي  عنوان پروژه ردیف
واحد مرتبط در 

 ادارات كل

، اولویت و پروژه شناسنامه

 زمانبندي پروژه

پروژه و ارزیابی  یریتنظام مد یافزار
 گان خدماتددهنارائه

7  
ارسال گزارش عملكرد »سامانه  یجادپروژه ا

 «و صورت وضعیت
معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

اداره برنامه و   -
 بودجه
 هاکلیه مدیریت -

؛ بخش معاونت برنامه ریزی 2فصل 
 یراه، معمارو مدیریت منابع؛ نقشه 

 رنامه گذارانتقال و ب

8  
بهبود سامانه مدیریت پروژه ستاد و  پروژه

 ادارات کل راه و شهرسازی )سامانه سبا(
معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

اداره برنامه و   -
 بودجه
 هاکلیه مدیریت -

؛ بخش معاونت برنامه ریزی 2فصل 
 یراه، معمارو مدیریت منابع؛ نقشه 
 انتقال و برنامه گذار

3  

ژه تدوین نظام مدیریت منابع و اعتبارات پرو
ها، )فرآیندها، فرم یسالیانه و حسابدار

مخزن  یجادها و ساختار( و اگزارش
نظام مدیریت منابع و اعتبارات  یافزارمنر

 یسالیانه و حسابدار

معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

 اداره برنامه و بودجه 
ریزی ؛ بخش معاونت برنامه 2فصل 

 یراه، معمارو مدیریت منابع؛ نقشه 
 انتقال و برنامه گذار

2.  
مدیریت منابع و »پروژه بهبود سامانه 

ستاد و ادارات کل راه و « اعتبارات سالیانه
 شهرسازی )سامانه سبا(

معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

 اداره برنامه و بودجه 
؛ بخش معاونت برنامه ریزی 2فصل 
 یراه، معمارریت منابع؛ نقشه و مدی

 انتقال و برنامه گذار

22  
پروژه بازنویسی و بهبود سامانه امالک و 

 مستغالت
 شرکت عمران و

 یرانا یشهر یبهساز
اداره عمران و 
 بهسازی شهری

 یراه، معمار؛ بخش نقشه 21فصل 
 انتقال و برنامه گذار

21  
 یهاطرح یهته یریتمدپروژه ایجاد سامانه 

و  یبازساز ی،نوساز ی،،بهسازیتوانمند ساز
 هامرمت بافت

 شرکت عمران و
 یرانا یشهر یبهساز

اداره عمران و 
 بهسازی شهری

 یراه، معمار؛ بخش نقشه 21فصل 
 انتقال و برنامه گذار

29  
 یاجرا یریتسامانه مد پروژه ایجاد

 ینیبازآفر یهابرنامه
 شرکت عمران و

 یرانا یشهر یبهساز
اداره عمران و 

 هریبهسازی ش
 یراه، معمار؛ بخش نقشه 21فصل 

 انتقال و برنامه گذار

20  
پروژه ایجاد سامانه مدیریت توافقات و 

 هاهماهنگی
 شرکت عمران و

 یرانا یشهر یبهساز
اداره عمران و 
 بهسازی شهری

 یراه، معمار؛ بخش نقشه 21فصل 
 انتقال و برنامه گذار

21  
پژوهش، آموزش  یریتمدپروژه ایجاد سامانه 

 یجو ترو
 شرکت عمران و

 یرانا یشهر یبهساز
اداره عمران و 
 بهسازی شهری

 یراه، معمار؛ بخش نقشه 21فصل 
 انتقال و برنامه گذار

 پروژه بهبود سامانه تسهیالت  21
 شرکت عمران و

 یرانا یشهر یبهساز
اداره عمران و 
 بهسازی شهری

 یراه، معمار؛ بخش نقشه 21فصل 
 انتقال و برنامه گذار

 0بود سامانه ماده پروژه به  27
 شرکت عمران و

 یرانا یشهر یبهساز
اداره عمران و 
 بهسازی شهری

 یراه، معمار؛ بخش نقشه 21فصل 
 انتقال و برنامه گذار

28  
 یابیارز یریتمدپروژه ایجاد سامانه 

 ینیبازآفر یهابرنامه
 شرکت عمران و

 یرانا یشهر یبهساز
اداره عمران و 
 بهسازی شهری

 یراه، معمار؛ بخش نقشه 21فصل 
 انتقال و برنامه گذار

23  
اقدامات صورت  یو جمع بند یپروژه بررس

و  یاراض یریتگرفته درباره سامانه مد
سازمان ملی زمین و 

 مسكن
مدیریت امالک و 

 حقوقی
 یراه، معمار؛ بخش نقشه 1فصل 

 انتقال و برنامه گذار

۱۲۴۴



 

 

ه: 
ح
صف

12 
م(
ده
انز
ل پ
ص
)ف

 

 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

 پروژهمتولي  عنوان پروژه ردیف
واحد مرتبط در 

 ادارات كل

، اولویت و پروژه شناسنامه

 زمانبندي پروژه

 دیجد یبرنامه زمانبند ینمستغالت و تدو
 توسعه سامانه یبرا

1.  
 یاراض یریتپروژه توسعه فاز دوم سامانه مد

 و مستغالت
سازمان ملی زمین و 

 مسكن
مدیریت امالک و 

 حقوقی
 یراه، معمار؛ بخش نقشه 1فصل 

 انتقال و برنامه گذار

12  
 یاراض یریتتوسعه فاز سوم سامانه مد پروژه

 و مستغالت
سازمان ملی زمین و 

 مسكن
مدیریت امالک و 

 حقوقی
 یاه، معمارر؛ بخش نقشه 1فصل 

 انتقال و برنامه گذار

11  

ملك ت یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز
 ساخت و توسعه یبرا یازموردن ی)اراض یاراض
ها ونقل( در همه سازمانحمل هاییرساختز

 تابعه یهاو شرکت

شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای 

 ونقل کشورحمل

مدیریت ساخت و 
 هاتوسعه راه

 یاه، معمارر؛ بخش نقشه .2فصل 
 انتقال و برنامه گذار

19  
 یریتبهبود سامانه مد یا یجاد( ای)ها پروژه

 یتملك اراض

شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای 

 ونقل کشورحمل

مدیریت ساخت و 
 هاتوسعه راه

 یراه، معمار؛ بخش نقشه .2فصل 
 انتقال و برنامه گذار

10  
سامانه  یاز( ورود اطالعات موردنی)ها پروژه
 یملك اراضت یریتمد

شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای 

 ونقل کشورحمل

مدیریت ساخت و 
 هاتوسعه راه

 یراه، معمار؛ بخش نقشه .2فصل 
 انتقال و برنامه گذار

11  
 یهاطرح یاستاندارد محتوا ینپروژه تدو

 توسعه و عمران
معاونت شهرسازی و 

 معماری )ستاد(
مدیریت شهرسازی 

 و معماری

هرسازی و ؛ بخش معاونت ش2فصل 
انتقال و  یراه، معمارمعماری؛ نقشه 
 برنامه گذار

11  
و  بررسی یریتسامانه مد پروژه بازنویسی

 توسعه و عمران یهاطرح یبتصو
معاونت شهرسازی و 

 معماری )ستاد(
مدیریت شهرسازی 

 و معماری

؛ بخش معاونت شهرسازی و 2فصل 
انتقال و  یراه، معمارمعماری؛ نقشه 
 برنامه گذار

17  
 مصوبات یریتمدژه ایجاد زیرسیستم پرو

 یو شهرساز یربناییکارگروه امور ز
معاونت شهرسازی و 

 معماری )ستاد(
مدیریت شهرسازی 

 و معماری

؛ بخش معاونت شهرسازی و 2فصل 
انتقال و  یراه، معمارمعماری؛ نقشه 
 برنامه گذار

18  
 مصوبات یریتمد یستمس زیرپروژه ایجاد 

 استان و توسعه یزیربرنامه یشورا
معاونت شهرسازی و 

 معماری )ستاد(
مدیریت شهرسازی 

 و معماری

؛ بخش معاونت شهرسازی و 2فصل 
انتقال و  یراه، معمارمعماری؛ نقشه 
 برنامه گذار

13  
صورت  یریتمد یستمس زیرپروژه ایجاد 

 و یعال یشورا یفن هاییتهکم هایجلسه
 یربطذ یدفاتر تخصص

معاونت شهرسازی و 
 معماری )ستاد(

مدیریت شهرسازی 
 و معماری

؛ بخش معاونت شهرسازی و 2فصل 
انتقال و  یراه، معمارمعماری؛ نقشه 
 برنامه گذار

9.  
 مصوبات یریتمد یستمس زیرپروژه ایجاد 

 یو معمار یشهرساز یعال یشورا
معاونت شهرسازی و 

 معماری )ستاد(
مدیریت شهرسازی 

 و معماری

؛ بخش معاونت شهرسازی و 2فصل 
انتقال و  یراه، معمارنقشه معماری؛ 
 برنامه گذار

۱۲۴۵
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

 پروژهمتولي  عنوان پروژه ردیف
واحد مرتبط در 

 ادارات كل

، اولویت و پروژه شناسنامه

 زمانبندي پروژه

92  
 یهاطرح یجیتالد یوسامانه آرشپروژه بهبود 
 توسعه و عمران

معاونت شهرسازی و 
 معماری )ستاد(

مدیریت شهرسازی 
 و معماری

؛ بخش معاونت شهرسازی و 2فصل 
انتقال و  یراه، معمارمعماری؛ نقشه 
 برنامه گذار

91  
 یبوو تص یبررس یریتسامانه مدپروژه ایجاد 
 اآنه یبعد ییراتو تغ یلیتفص یهاطرح

معاونت شهرسازی و 
 معماری )ستاد(

مدیریت شهرسازی 
 و معماری

؛ بخش معاونت شهرسازی و 2فصل 
انتقال و  یراه، معمارمعماری؛ نقشه 
 برنامه گذار

99  
 ینظارت بر اجرا یریتسامانه مدپروژه ایجاد 

 توسعه و عمران یهاطرح
معاونت شهرسازی و 

 معماری )ستاد(
مدیریت شهرسازی 

 و معماری

؛ بخش معاونت شهرسازی و 2فصل 
انتقال و  یراه، معمارمعماری؛ نقشه 
 برنامه گذار

90  
مع از سامانه جا یوآرش یرسیستمز یجادپروژه ا
 یسازمان مجر یتخصص

سازمان مجری 
ها و ساختمان

تأسیسات دولتی و 
 عمومی

مدیریت فنی و 
 اجرایی

 یراه، معمار ؛ بخش نقشه0فصل 
 انتقال و برنامه گذار

91  

های  سنجی راهكارپروژه مطالعات امكان
های مرتبط با سازی و تبادل داده یكپارچه
ریزی و کنترلی مسكن و های برنامهبخش

ساختمان مابین وزارت راه و شهرسازی و 
 های اجراییسایر دستگاه

معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 نساختما

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

91  
پروژه ایجاد سامانه یكپارچه سازی اطالعات 

 امالک و اسكان
معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

97  
سامانه ثبت معامالت امالک و روژه بهبود پ

 مستغالت کشور
معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

98  
زیرسیستم مدیریت اعضا از یجاد اپروژه 

 سامانه جامع نظام مهندسی
معاونت مسكن و 

 ن )ستاد(ساختما
مدیریت مسكن و 

 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

93  
زیرسیستم مدیریت تعیین هم یجاد اپروژه 

 ها از سامانه جامع نظام مهندسیارزی رشته
معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

و ؛ بخش معاونت مسكن 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

0.  
های زیرسیستم مدیریت دورهیجاد اپروژه 

 آموزشی از سامانه جامع نظام مهندسی
معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

02  
زیرسیستم مدیریت پروانه اد یجاپروژه 

 اشتغال از سامانه جامع نظام مهندسی
معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

۱۲۴۶
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

 پروژهمتولي  عنوان پروژه ردیف
واحد مرتبط در 

 ادارات كل

، اولویت و پروژه شناسنامه

 زمانبندي پروژه

01  
کنترل و نظارت بر زیرسیستم یجاد اپروژه 
ارائه خدمات  یریتساخت و مد یاتعمل
 از سامانه جامع نظام مهندسی یمهندس

معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

09  

 انتخاب و مدیریتزیرسیستم یجاد اپروژه 
افراد به مراجع درخواست کننده  یمعرف

سامانه جامع از  یکارشناس یخدمات مهندس
 نظام مهندسی

معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

00  
ط امور مربو مدیریتزیرسیستم یجاد اپروژه 

از سامانه  یرهمد یأتو ه یبه مجمع عموم
 جامع نظام مهندسی

معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

01  
ط امور مربو مدیریتزیرسیستم یجاد اپروژه 
از سامانه  یمرکز یو شورا یعموم یأتبه ه

 جامع نظام مهندسی

معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

01  
سامانه انتخابات نظام پروژه بازنگری 

 یمهندس
معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

07  
 یاتابه شك رسیدگیسیستم زیریجاد اپروژه 
 از سامانه جامع نظام مهندسی و تخلفات

معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

08  
های ورود به حرفه پروژه بهبود سامانه آزمون

 یجربها و معماران تمهندسان، کاردان
معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

03  
مقررات،  یریتمدزیرسیستم یجاد اپروژه 

از سامانه جامع نظام  هاقواعد و دستورالعمل
 مهندسی

معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

و مدیریت مسكن 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

1.  
پروژه بهبود سامانه اطالعات بازار امالک 

 ایران
معاونت مسكن و 
 ساختمان )ستاد(

مدیریت مسكن و 
 ساختمان

؛ بخش معاونت مسكن و 2فصل 
 انتقال یراه، معمارساختمان؛ نقشه 
 و برنامه گذار

12  
 یو سازوکارها هایاستس ینوژه تدوپر

امانه و س یمنابع انسان یریتاستقرار نظام مد
 یمنابع انسان یریتجامع مد

معاونت توسعه 
مدیریت و منابع 

 انسانی )ستاد(
 مدیریت توسعه منابع

؛ بخش معاونت توسعه 2فصل 
اه، رمدیریت و منابع انسانی؛ نقشه 

 انتقال و برنامه گذار یمعمار

11  
امانه س یگزینیجا یا( بهبود یهاوژه)پر پروژه

 و سامانه حقوق و دستمزد یجامع منابع انسان

معاونت توسعه 
مدیریت و منابع 

 انسانی )ستاد(
 مدیریت توسعه منابع

؛ بخش معاونت توسعه 2فصل 
اه، رمدیریت و منابع انسانی؛ نقشه 

 انتقال و برنامه گذار یمعمار
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 هااستان يفصل پانزدهم: ادارات كل راه و شهرساز

 پروژهمتولي  عنوان پروژه ردیف
واحد مرتبط در 

 ادارات كل

، اولویت و پروژه شناسنامه

 زمانبندي پروژه

19  
ستاد و  ایجاد سامانه حسابداری مالی پروژه

 یادارات کل راه و شهرساز

معاونت توسعه 
مدیریت و منابع 

 انسانی )ستاد(
 مدیریت توسعه منابع

؛ بخش معاونت توسعه 2فصل 
اه، رمدیریت و منابع انسانی؛ نقشه 

 انتقال و برنامه گذار یمعمار

10  
 یادار یونسامانه اتوماس یگزینیپروژه جا

 استان ها یادارات راه و شهرساز

وسعه معاونت ت
مدیریت و منابع 

 انسانی )ستاد(
 مدیریت توسعه منابع

؛ بخش معاونت توسعه 2فصل 
اه، رمدیریت و منابع انسانی؛ نقشه 

 انتقال و برنامه گذار یمعمار

11  

پروژه تدوین نظام مدیریت قراردادها و 
ها، مناقصات و مزایدات )فرآیندها، فرم

مخزن  یجادها و ساختار( و اگزارش
نظام مدیریت قراردادها و  یافزارمنر

 مناقصات و مزایدات

معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

اداره پیمان و 
 رسیدگی

 یزی؛ بخش معاونت برنامه ر2فصل 
 یمنابع؛ نقشه راه، معمار یریتو مد

 انتقال و برنامه گذار

11  
های مدیریت قراردادهای پروژه ایجاد سامانه

 هرسازیستاد و ادارات کل راه و ش
معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

اداره پیمان و 
 رسیدگی

 یزی؛ بخش معاونت برنامه ر2فصل 
 یمنابع؛ نقشه راه، معمار یریتو مد

 انتقال و برنامه گذار

17  
پروژه ایجاد سامانه مدیریت مناقصات و 

 مزایدات وزارت راه و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و 
 د(امدیریت منابع )ست

اداره پیمان و 
 رسیدگی

 یزی؛ بخش معاونت برنامه ر2فصل 
 یمنابع؛ نقشه راه، معمار یریتو مد

 انتقال و برنامه گذار

18  
اطالعات  یریتپروژه ایجاد سامانه جامع مد

 دهندگان خدماتو ارزیابی ارائه
معاونت برنامه ریزی و 
 مدیریت منابع )ستاد(

اداره پیمان و 
 رسیدگی

 یزیونت برنامه ر؛ بخش معا2فصل 
 یمنابع؛ نقشه راه، معمار یریتو مد

 انتقال و برنامه گذار

13  

های حوزه سامانهسایر های مرتبط با پروژه
 ، شامل:توسعه مدیریت و منابع انسانی

 سامانه انبار و تدارکات -
 و خدمات یساتسامانه تأس -
و  ییخدمات خودرو یریتسامانه مد -

 یهنقل
 ییسامانه اموال و دارا -

ت کل راه و ادارا
 هاشهرسازی استان

 معاونت توسعه منابع

های مرتبط توسط اداره کل پروژه
استان تعریف و در برنامه سالیانه 

( منظور گردد. ..20)حداکثر تا پایان 
ها و ها باید قابلیتدر این پروژه
ای مندرج در معماری ارتباطات داده

 سازی گردد.وضعیت مطلوب، پیاده
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

 

 

 

 

های حوزه زیرساخت فناوری پروژه: دهمشانزفصل 

 اطالعات

 

 

 

 

 

 

  

۱۲۴۹



 

 

ه: 
ح
صف

2 
م(
ده
انز
 ش
صل
)ف

 

 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

 فصل شانزدهم فهرست مطالب

 

 1 ............................................................................................. اطالعات یفناور رساختیحوزه ز یهافصل شانزدهم: پروژه

 1 ........................................................................................... اطالعات یفناور ترساخیحوزه ز یهاپروژه -21-2-2

 1 ..................................................................................................................................... هاشناسنامه پروژه -21-2-1

 27 ......................................................................................................................... پروژها یبرنامه زمانبند -21-2-9
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

 های حوزه زیرساخت فناوری اطالعاتفصل شانزدهم: پروژه -16

 های حوزه زیرساخت فناوری اطالعاتپروژه -16-1-1

و بلند مدت خواهد داشت. هدف این مرور، ارائه طرحی  راهبردیهای فنی الزم از دیدگاه ری بر زیر ساختاین بخش مرو

های فنی با مشخصات کالن ذیل قابل اجرا است که در آن، طی بازه زمانی مشخص، وزارت راه و شهر سازی به زیرساخت

 دست یابد.

 مدرن -

 ردهای مطرح جهانیاساندا با مطابق -

 پذیر دسترس -

 توسعه ابلق -

 امن -

 اتكا قابل -

است. هدف این است که وزارتخانه طی  یقدق یزیو برنامه ر یگذاریاستس یازمندفناوری اطالعات ن یهاتوسعه زیرساخت

با  های اطالعاتی خودهای فناوری اطالعات و سیستمساله و با شیب متناسبی اقدام به توسعه متوازن زیرساخت 1یك برنامه 

 محقق شود: زیر یهاماید بطوری که هدفن راهبردیدیدگاه 

 ایجاد پلتفورم فناوری اطالعات -

 استاندارد سازی -

 قابلیت توسعه و ارتقا مادوالر -

 کنترل مرکزی -

 کاهش هزینه های عملیاتی -

 چابكی در ارائه سرویس -

 انعطاف در مقابل تعقیرات  -

 امنیت قابل اندازه گیری و پایش -

 طول عمر بیشتر تجهیزات -
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

 یا کالن رائه سرویس در صورت بروز سوانح جزیی وقابلیت ادامه ا -

ای که سازمان باید بردارد بسیار کلیدی بوده و برداشتن صحیح آنها های اولیهراستای رسیدن به اهداف ذکر شده قدم در

ش بخ نیمختلف برداشته شود. در ادامه ا یهابه صورت پروژه یدها باقدم ینشكست و یا موفقیت برنامه را رقم میزند. ا

 .گیردیقرار م یاست، مورد بررس یتحقق اهداف فوق الذکر ضرور یکه برا ییهاپروژه

 اطالعات، یفناور یو راهبر یرساختمطلوب و نقشه راه ز یتها در گزارش وضعپروژه یندرباره ا یشتر: اطالعات بتوجه

 ارائه شده است.

 

 هاشناسنامه پروژه -16-1-2

 (TIA) يالملل نيتا سطح دو استاندارد ب يفعل تاسنتریپروژه فاز اول ارتقاء د -16-1-2-1

 (TIA) يالملل ينتا سطح دو استاندارد ب يفعل یتاسنترفاز اول ارتقاء دپروژه 

 معرفي پروژه

هدف از این پروژه، ارتقا مرکز داده فعلی وزارت راه و شهرسازی تا سطح دو استاندارد بین المللی است. 

 ، عبارتند از:اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد

 بر اساس استاندارد فعلی داده  مرکز یمعمار یاحبازطرTIA 942  یادهاستاندارد و پ ینا 1تا سطح 

 آن. یساز

 الیه و ماژول شبكه مرکز داده بر اساس چهارچوب  9ایجاد شبكه و  یاحبازطرCisco SONA 

  ایجاد شبكهOOB جهت کاربردهای مدیریتی 

  ایجادNOC   مدیریت اکثر عملیات و سرویسهای فناوری اطالعاتجهت پایش، کنترل و 

  ایجادSOC  در راستای پایش، کنترل و مدیریت امنیت عملیات و سرویسهای فناوری اطالعات 

  طراحی و پیاده سازیSAN EMC VNX 5500 

  ایجاد سیستم ایمیل شرکتی برMicrosoft Exchange Platform 2013  و انتقال همه

 ورم جدید.صندوقهای پستی به پلتف

  ایجادHigh-level Design 

  ایجادDetailed Designed  

  ایجادLogical Design   

۱۲۵۴
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

 (TIA) يالملل ينتا سطح دو استاندارد ب يفعل یتاسنترفاز اول ارتقاء دپروژه 

 ایجاد Migration Plan  

  ایچادDC Management Plan  

  ایجادOperations Manual  

  ایجادMaintenance Manual 

  ایجادStaffing Requirements 

  آیجاد مستندSkills/Training Requirements 

 ستند ایجاد مEmergency Procedures. 

پروژه  ینر اد بینی، یشقابل کنترل و پ یفیتبا ک یمرکز یسکاهش تنوع و ارائه سرو یاستس یدر راستا

 .شودیم هیتوص داده فعلی به عنوان فونداسیون اولیه فناوری اطالعات وزارتخانه اکیدآ  یاتمرکز عمل رتقاا

ارچوبی مستحكم، متوازن، قابل اتكآ، امن، قابل دسترسی و گسترش خروجی مورد انتظار از انجام این پروژه، چ

 است.

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 21 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 گزارش .مدل مرجع زیر ساخت ستاد وزارت راه و شهرسازی اعالم گردیده است.  الزامات اجرایی در الزامات اجرایي
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

 ستهو واب تابعه يسازمان ها و شركت هاشبکه  یرساختز يتوضع يلتحلشناخت و  پروژه -16-1-2-2

 یرساخت شبکهمطلوب ز يتوضع يو طراحو ادارات كل راه و شهرسازي 

 و و وابسته تابعه يهاو شركت هاسازمانشبکه  یرساختز يتوضع يلتحلپرو ژه شناخت و 

 شبکه یرساختمطلوب ز يتوضع يطراح

 معرفي پروژه

ارت های تابعه و وابسته وزها و شرکتهای شبكه سازمانهدف از این پروژه بررسی و تحلیل کلیه زیرساخت

شود. یهای موجود زیرساخت های شبكه شناسایی مها و کاستیراه و شهرسازی است. در این پروژه توانمندی

 سپس مشكالت احتمالی موجود در خصوص تعامالت زیرساختی و نحوه رفع آنها، تعیین خواهد شد.

ها های سازمانخروجی مورد انتظار از اجرای این پروژه، گزارشی است که مشخص کننده وضعیت زیرساخت

الت قل رساندن مشكهای تابعه، نقاط ضعف و قوت هر کدام و پیشنهادات اصالحی به منظور به حداو شرکت

  باشد.ها، میتعاملی بین زیرساخت

 باشد:های زیر میبه طور کلی این پروژه شامل گام

شناخت و تحلیل وضعیت زیرساخت شبكه سازمان ها و شرکت های تابعه و ادارات کل راه و  -2

 شهرسازی

خروجی  نی(،تدوین وضعیت مطلوب زیرساخت شبكه در داخل هر سازمان )با دید به ارتباطات بیرو -1

( در داخل هر سازمان به منظور استفاده در حوزه ستادی هر templateاین گام ارائه یك قالب )

 باشد.دستگاه و توابع دستگاه می

تدوین سناریوهای ایجاد یكپارچگی در حوزه زیرساخت در کل وزارتخانه )توپولوژی کل شبكه  -9

های ارتباطی و هر دستگاه، پروتكلمجموعه وزارت راه و شهرسازی، نحوه تعامالت بیرونی 

 زیرساختی بیرونی هر دستگاه و . . . (  

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع متولي پروژه

 های تابعه و وابستهها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 ماه 22 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - نيازهاي هم پروژه

 - الزامات اجرایي
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

داده وزارت راه و  )هاي( و توسعه مركز یجادا يكل هايياستس يينتع يمطالعات پروژه -16-1-2-3

 يشهرساز

 يداده وزارت راه و شهرساز( يمركز )هاو توسعه  یجادا يكل هايياستس يينتع يمطالعاتپروژه 

 معرفي پروژه

توسعه مرکز )های( داده وزارت راه و شهرسازی است.  های کلی ایجاد وهدف از این پروژه تعیین سیاست

ین ها توجه شود. موضوع زیر باید در تعیها و شرکتگذاری باید به وضعیت زیرساختی سازماندر این سیاست

 ها مورد توجه قرار گیرند.این سیاست

عات است.  بدین روند مطرح فناوری اطالعات در جهان در حال حاضر به سمت تجمیع و تمرکز فناوری اطال

ی ثاحشوند. مبئه میابه صورت مرکزی مدیریت و به کاربران ار ،هامعنی که تجهیزات، نرم افزارها و سرویس

 ,loud, SaaS, IaaS, PaaS, Datacentre, Big Data Datawarehouseمانند 

Convergence, Storage  .ی فناوردالیل تكامل  و غیره حاصل از این ادبیات مرکزگرایشی هستند

ی، های مدیریتی و کنترلتوان صرفه جویی در هزینه، سهولت دراعمال سیاستاطالعات به مدل تجمیع را می

 نام برد. ،هاها، امنیت و استفاده بهینه از داراییارتقا و یكسان سازی کیفیت ارائه سرویس

عات به عنوان ابزاری استراتژیك قصد دارد از فناوری اطال وزارت راه و شهرسازیبنا بر عوامل ذکر شده، اگر 

استفاده کند، عمآل گزینه بهتری به غیر از نگرش مرکزی در روبروی خود نخواهد در رسیدن به اهداف خود 

های فناوری اطالعات که در اسناد معماری سازمانی وری از سرویسهای وسیع بهرهبا توجه به برنامه داشت.

در راستای  (Redundancy) به مسائلی مانند افزون گریت بایساین وزارتخانه میمشخص شده است، 

 وکار در صورت بروز سوانح توجه داشته باشد.تداوم کسب

 های افزونگریخروجی مورد انتظار پس از اجرای این پروژه، گزارشی است که در آن سیاست

(Redundancy) کاری وکسبهای عملیاتی و به تیازمندی و توسعه در مرکز )های( داده با توجه

 وزارتخانه مشخص گردیده است.

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع متولي پروژه

 های تابعهها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 IT یرساختمطلوب ز یتوضع یحتابعه و طرا یسازمان ها و شرکت ها یرساختز یتوضع یلتحل پروژه هاي پيش نيازپروژه

 (TIA) یالملل ینتا سطح دو استاندارد ب یفعل یتاسنترپروژه فاز اول ارتقاء د هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي
برنامه زمانبندی و تخمین هزینه ایجاد و توسعه مرکز )های( داده وزارت راه و شهرسازی، باید در این پروژه 

 تعیین شود.
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

 سازي وضعيت مطلوب زیرساخت شبکه وزارت راه و شهرسازي پياده هايپروژه -16-1-2-4

 يشبکه وزارت راه و شهرساز یرساختمطلوب ز يتوضع سازييادهپ هايپروژه

 معرفي پروژه
توسط هریك از  یشبكه وزارت راه و شهرساز یرساختمطلوب ز یتوضعسازی ها، پیادههدف از این پروژه

 باشد.ها میابسته و نیز ادارات کل راه و شهرسازی استانهای تابعه و وها و شرکتسازمان

 هاهای تابعه و وابسته و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتسازمان متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 زمانبندی و هزینه اجرای این پروژه باید در پروژه پیش نیاز، تعیین شود. زمان الزم براي اجرا

 زمانبندی و هزینه اجرای این پروژه باید در پروژه پیش نیاز، تعیین شود. زینه پروژهبرآورد ه

 هاي پيش نيازپروژه
ل راه و ادارات ک و وابسته تابعه یسازمان ها و شرکت هاشبكه  یرساختز یتوضع یلتحلشناخت و  پروژه

 یرساخت شبكه مطلوب ز یتوضع یو طراحو شهرسازی 

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 Mirror( داده يمركز )ها یجادا پروژه -16-1-2-5

 Mirror( داده يمركز )ها یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

وزارت راه و شهرسازی است. در این پروژه باتوجه به  Mirror( داده یمرکز )هاهدف از این پروژه، ایجاد 

 داده (یمرکز )ها، یوزارت راه و شهرسازداده ( یمرکز )هاو توسعه  یجاداهای تعیین شده در زمینه سیاست

 شود.مربوطه، ایجاد می

خروجی مورد انتظار پس از اجرای این پروژه، دستیابی وزارتخانه به یك پلتفورم استراتژیك زیرساختی است 

 برداریهای متنوعی را به سهولت و با زمان کم پیاده سازی کرده و مورد بهرهتوان سرویسکه با اتكا بر آن می

 قرار داد.

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع متولي پروژه

 های تابعهها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 زمان الزم براي اجرا
 یکل هایاستیس یینتع یپروژه مطالعات»زمانبندی و هزینه اجرای این پروژه باید در پروژه پیش نیاز، یعنی 

 ، تعیین شود.«یو شهرساز و توسعه مراکز داده وزارت راه یجادا

 برآورد هزینه پروژه
 یکل هایاستیس یینتع یپروژه مطالعات»زمانبندی و هزینه اجرای این پروژه باید در پروژه پیش نیاز، یعنی 

 ، تعیین شود.«یو توسعه مراکز داده وزارت راه و شهرساز یجادا

 یداده وزارت راه و شهرساز( یمرکز )هاو توسعه  یجادا یکل هاییاستس یینتع یپروژه مطالعات هاي پيش نيازپروژه

 (TIA) یالملل ینتا سطح دو استاندارد ب یفعل یتاسنترپروژه فاز اول ارتقاء د هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

 ISMS Masterاطالعات ) يتامن یریتنظام مد يسازيادهپ و برنامه ياستس ینتدو پروژه -16-1-2-6

Plan) 

 اطالعات  يتامن یریتنظام مد يساز يادهپ و برنامه ياستس ینتدوپروژه 

(ISMS Master Plan) 

 معرفي پروژه

 ISMS Masterاطالعات ) یتامن یریتنظام مد یساز یادهپ و برنامه یاستس ینتدو ،پروژههدف از این 

Plan) .در وزارت راه و شهرسازی است 

 ,ICT Master Plan. Technology Road Mapعالوه بر برخوداری از 

Communications  Master Plan, Project Master plan داشتن یك مدل جامع در ،

خصوص مسائل امنیتی فناوری اطالعات نیز اهمیت باالیی دارد که این مدل جامع در این پروژه تدوین 

 خواهد شد.

و  های کالنها، برنامهاین مدل مرجع باید شامل دیدگاه استراتژیك به امنیت فناوری اطالعات، سیاست

 ها باشد و همچنین آموزش، ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ سازی را نیز در بر داشته باشد.بندیاولویت

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع متولي پروژه

 های تابعهها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازروژهپ

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

 (ISMSاطالعات ) يتامن یریتنظام مد يساز يادهپ يهاپروژه -16-1-2-7

 (ISMSاطالعات ) يتامن یریتنظام مد يساز يادهپهاي پروژه

 معرفي پروژه

ارت راه و شهرسازی و ( در ستاد وزISMSهدف از این پروژه، پیاده سازی نظام مدیریت امنیت اطالعات )

ژه های تعیین شده در پروو برنامه هایاستسهای تابعه است. در این پروژه باتوجه به ها و شرکتهمه سازمان

 شود.می یساز یادهاطالعات پ یتامن یریتنظام مد، (ISMS Master Plan)پیش نیاز 

  ISMS Certificationذ مدرک خروجی مورد انتظار پس از اجرای این پروژه، دستیابی به قابلیت اخ

 های مربوطه است.از سازمان

 های تابعهها و شرکتمعاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع؛ سازمان متولي پروژه

  - هاي همکاردستگاه

 زمان الزم براي اجرا
 یساز ادهیپ و برنامه یاستس ینپروژه تدو»زمانبندی و هزینه اجرای این پروژه در پروژه پیش نیاز، یعنی 

 شود.، تعیین می«(ISMS Master Planاطالعات ) یتامن یریتنظام مد

 برآورد هزینه پروژه
 یساز ادهیپ و برنامه یاستس ینپروژه تدو»زمانبندی و هزینه اجرای این پروژه در پروژه پیش نیاز، یعنی 

 شود.، تعیین می«(ISMS Master Planاطالعات ) یتامن یریتنظام مد

 (ISMS Master Planاطالعات ) یتامن یریتنظام مد یساز یادهپ و برنامه یاستس ینپروژه تدو هاي پيش نيازژهپرو

 - هاي هم نيازپروژه

 پشتیبانی مدیریت ارشد- الزامات اجرایي

 

 پروژه ارتقاء شبکه ستاد وزارت راه و شهرسازي -16-1-2-8

 يستاد وزارت راه و شهرساز شبکه ءپروژه ارتقا

 روژهمعرفي پ

در راستای سیاست توسعه متوازن فناوری اطالعات و با آگاهی از بارهای ترافیكی پیش بینی شده در 

خروجی مورد انتظار پس از اجرای این  وزارتخانه، شبكه محلی فعلی نیازمند ارتقا به سطحی مطلوب است.

ی ماژول مرکز و دارا CISCO SONAژوالر بر اساس چهارچوب امحلی م هشبكدستیبای به  ،پروژه

 است.  OOBداده و همچنین مدیریت 

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 (TIA) یالملل ینتا سطح دو استاندارد ب یفعل یتاسنترپروژه فاز اول ارتقاء د هاي هم نيازپروژه

 اعالم گردیده است. (To Be) الزامات اجرایی در گزارش نقشه راه زیرساخت و راهبری فناوری اطالعات الزامات اجرایي
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

 

پروژه تدوین سياست هاي اعمال یکپارچگي در زمينه نظام مدیریت فناوري اطالعات بر  -16-1-2-9

 ITSMو  ITILمبناي 

 ياطالعات بر مبنا يفناور یریتنظام مد ينهدر زم یکپارچگياعمال  يها ياستس ینتدوپروژه 

ITIL  وITSM 

 معرفي پروژه

(ی موردنیاز برای تدوین نظام Guidelinesهدف از این پروژه، تعیین الزامات، سیاست ها و خطوط راهنما )

مدیریت فناوری اطالعات در سطح ستاد، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته و ادارات کل راه و 

 رسازی، است.شه

، تدوین گردد. اهم فرایندهایی که باید ITSMو  ITILالزامات، سیاست ها و خطوط راهنما باید برمبنای 

 الزامات و سیاست های موردنیاز، درخصوص آنها تعیین شود، عبارتند از:

 Service Desk 

 Configuration Management 

 Asset Management 

 Change Management 

 Financial Management of IT services 

 Supplier Management 

 IT Operations Management 

 Applications Management 

 Service Delivery 

 Incident Management 

در این پروژه باید اولویت فرایندها و الزامات مشخص شود و همچنین هزینه و برنامه زمانبندی پروژه های 

 ت، برآورد شود.تدوین نظام مدیریت فناوری اطالعا

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع متولي پروژه

 های تابعهها و شرکتسازمان هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 هاي هم نيازپروژه
 یتوضع یتابعه و وابسته و طراح یاهها و شرکتشبكه سازمان یرساختز یتوضع یلپرو ژه شناخت و تحل -

 شبكه یرساختمطلوب ز

 - الزامات اجرایي
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

 ITSMو  ITIL ياطالعات بر مبنا يفناور یریتنظام مد تدوین پروژه -16-1-2-11

 ITSMو  ITIL ياطالعات بر مبنا يفناور یریتنظام مدپروژه تدوین 

 معرفي پروژه

است که باید براساس  ITSMو  ITIL یبر مبنااطالعات  یفناور یریتنظام مد هدف از این پروژه، تدوین

سیاست های اعمال یكپارچگی در خصوص نظام مدیریت فناوری اطالعات )در پروژه پیش نیاز(، صورت 

 گیرد.

برای مدیریت و راهبری فناوری اطالعات،  ITSMو  ITILمجموعه فرایندها و الزاماتی که در چارچوب 

براساس سیاست های تدوین شده در پروژه پیش نیاز، برای هر دستگاه پیشنهاد شده است باید در این پروژه، 

ای که برای دستگاه ذیربط قابل پیاده  اجرایی تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی مدون شود، به گونه

 سازی باشد.

 اطالعات، الزم است محورهای زیر مورد توجه قرار گیرد. یفناور یریتنظام مد در تدوین

 ریت و راهبری فناوری اطالعات در وزارت راه و شهرسازیساختار مدی 

 فرایندهای مدیریت و راهبری فناوری اطالعات در وزارت راه و شهرسازی 

 هخانمنابع انسانی موردنیاز برای مدیریت و راهبری فناوری اطالعات در وزارتها و دانش سطح مهارت 

 های تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی؛ سازمان ها و شرکت متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 در پروژه پیش نیاز مشخص خواهد شد. زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

و  ITIL یاطالعات بر مبنا یفناور یریتنظام مد ینهدر زم یكپارچگیاعمال  یها یاستس ینپروژه تدو - هاي پيش نيازپروژه
ITSM 

 - هاي هم نيازپروژه

 نظام مدیریت فناوری اطالعات، پس از تدوین، جهت اجرا ابالغ خواهد شد. امات اجرایيالز
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 اطالعات يفناور رساختیحوزه ز يهافصل شانزدهم: پروژه

 توسعه نرم افزار يهادر حوزه چارچوب يوزارت راه و شهرساز يهاياستس يينپروژه تع -16-1-2-11

 توسعه نرم افزار يهادر حوزه چارچوب يوزارت راه و شهرساز يهاياستس يينپروژه تع

 معرفي پروژه

در سطح وزارت راه و  های توسعه نرم افزارچارچوب اعمال و پایش ی،گذار یاستسین پروژه، هدف از ا

های اطالعاتی در سطح وزارتخانه، وجود برنامه وسیع توسعه سیستمبا توجه به در واقع  شهرسازی است.

اعث ب عدم وجود چنین سیاستیها اهمیت باالیی دارد و سیاست مشخصی جهت چگونگی ایجاد این سیستم

خروجی مورد انتظار پس از اجرای این پروژه دارا بودن سیاست  ها خواهد شد.نظمی در توسعه سیستمبی

 های زیر است:ارتقا و ایجاد در زمینه

 نرم افزار -

 سخت افزار -

 سیستم عامل -

- Naming convention and standards 

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع متولي پروژه

 های تابعهها و شرکتسازمان همکارهاي دستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

 

۱۲۶۳



ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors

۱ پروژه هاي حوزه زيرساخت فناوري اطالعات 96/01/01

۲ (TIA) پروژه فاز اول ارتقاء ديتاسنتر فعلي تا سطح دو استاندارد بين المللي emons ١٢ 96/01/01 96/12/25

۳ پروژه شناخت و تحليل وضعيت زيرساخت شبكه سازمان ها و شركت هاي تابعه و
وابسته و طراحي وضعيت مطلوب زيرساخت شبكه

emons ١١ 96/01/01 96/11/25

۴ پروژه مطالعاتي تعيين سياست هاي كلي ايجاد و توسعه مركز (هاي) داده وزارت
راه و شهرسازي

emons ٢ 96/11/25 97/01/26 SS 2   3 ؛   

۵ پروژه هاي پياده سازي وضعيت مطلوب زيرساخت شبكه وزارت راه و شهرسازي emons ٩ 96/11/25 97/08/20 3  

۶ Mirror  پروژه ايجاد مركز (هاي) داده emons ١٢ 97/01/26 98/01/21 SS 2   4 ؛   

۷ پروژه تدوين سياست و برنامه پياده سازي نظام مديريت امنيت اطالعات
(ISMS Master Plan)

emons ۶ 96/04/01 96/09/28

۸ (ISMS) پروژه هاي پياده سازي نظام مديريت امنيت اطالعات emons ١٢ 96/09/28 97/09/23 7  

۹ پروژه تدوين سياست هاي اعمال يكپارچگي در زمينه نظام مديريت فناوري
ITSM و ITIL اطالعات بر مبناي

emons ۴ 96/06/26 ٩۶/١٠/٢۵ emons    ۶   + SS  ٣   

۱۰ ITSM و ITIL پروژه تدوين نظام مديريت فناوري اطالعات بر مبناي emons ٢ 96/12/25 97/02/25 emons    2   +	FS	 9   

۱۱ پروژه تعيين سياست هاي وزارت راه و شهرسازي در حوزه چارچوب هاي توسعه
نرم افزار

emons ٣ 96/01/01 96/03/29

۱۲ پروژه ارتقاء شبكه ستاد وزارت راه و شهرسازي emons ٨ 96/01/01 96/08/25 SS 2   

۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۰۱ ۰۲
۱۳۹۶ ۱۳۹۷

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only
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 1پیوست  فهرست مطالب

 

 1 ..................................................................................................................................................... یشناس روش: 2 وستیپ

 1 ..................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار یطراح روش

 7 ........................................................................................................................................................شكاف لیتحل روش

 8 ...................................................................................................... گذار برنامه و انتقال یمعمار راه، نقشه نیتدو روش
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 : روش شناسی1پیوست 

تی و های اطالعاهای پیموده شده جهت طراحی معماری مطلوب سامانهو گامشده کار بستههای بهدر این فصل روش

های شود. بدین منظور ابتدا روش طراحی معماری مطلوب سامانهتدوین سند نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار، تشریح می

شود و در انتها نیز روش تدوین نقشه راه، معماری انتقال و برنامه شود و سپس روش تحلیل شكاف معرفی میاطالعاتی ارائه می

 شود.داده می گذار به صورت اجمالی شرح

 

 های اطالعاتیروش طراحی معماری مطلوب سامانه

های ها و اطالعات بخشهای اطالعاتی، بیانگر آن است که برای مدیریت مؤثر  فرایندها، فعالیتمعماری مطلوب سامانه

ه با یكدیگر به صورت ها چگونهای اطالعاتی باید وجود داشته باشد و این سامانهمختلف وزارت راه و شهرسازی، چه سامانه

هایی برخوردار باشد. به منظور طراحی معماری ها از چه قابلیتیكپارچه تبادل اطالعات داشته باشند و همچنین این سامانه

 های زیر طی شده است:های اطالعاتی وزارت راه و شهرسازی گاممطلوب سامانه

 مطالعات الگوبرداری -

 سازیشناسایی زنجیره ارزش وزارت راه و شهر -

 های زنجیره ارزش تا سطح سهشناسایی فعالیت -

 وکارهای سطح سه زنجیره ارزش در قالب سناریوهای کسبدسته بندی فعالیت -

 وکارهای بهبود در هر یك از سناریوهای کسبشناسایی مسائل و مشكالت و ایده -

 های تابعهها و شرکتنهای اطالعاتی ستاد وزارت راه و شهرسازی و سازماشناسایی وضعیت موجود سامانه -

 های ورودی و خروجی هر فعالیت سطح سهداده استخراج گروه -

 های شناسایی شدهداده استخراج چرخه عمر گروه -

 وکار و سیستم در وزارت راه و شهرسازیشناسایی اصول و چشم انداز معماری کالن کسب -

 ش فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(های وزارت راه و شهرسازی در بخشناسایی محورهای اصلی استراتژی -
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های مختلف وزارت راه و شهرسازی های مختلف مطرح در بخشها و دادهبه عبارت دیگر برای مدیریت فرایندها و فعالیت

ی ازهای تابعه و وابسته و ادارات کل راه و شهرسها و شرکتها در ستاد وزارت راه و شهرسازی، سازمانای از سامانهباید مجموعه

 مجزا به صورت جدول زیر شناسنامهیك مطلوب  یتوضع یاطالعات یهاهر کدام سامانه یبراها، وجود داشته باشد. استان

مودار سامانه و ن یخروج یهامرتبط با سامانه، گروه داده هاییتشده است. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، فعال ینتدو

 .باشدیا، مهسامانه یرارتباط سامانه با سا

 عنوان سامانه

 شرح سامانه
 اهداف سامانه -

 های سامانهقابلیت -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

 دهدیارزش را پوشش م یرهزنج یندهایاز فرا یكسامانه کدام - 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

 اطالعات ... - 

 ..اطالعات . - 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه/ سازمان ... اطالعات ... -

 سامانه/ سازمان ... اطالعات ... -

نمودار ارتباطات 

 سامانه
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 روش تحلیل شکاف

ین وضعیت فعلی و معماری مطلوب، وجود دارد. به منظور انجام هایی است که بها و اختالفبیانگر شكاف 2تحلیل شكاف

هایی است که بین وضعیت فعلی و معماری مطلوب وجود دارد، برای تمامی ها و اختالفتحلیل شكاف و شناسایی شكاف

 دول مشخصهای اطالعاتی تعیین شده در معماری مطلوب، پرسشنامه ای در قالب جدول زیر تهیه شده است. در این جسامانه

کند که سامانه ای وجود دارد و همچنین مشخص میشود که آیا به ازای سامانه وضعیت مطلوب، در حال حاضر سامانهمی

هد. در دها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه وضعیت مطلوب را تا چه حد پوشش میوضعیت موجود، قابلیت

باید مشخص گردد که در وضعیت موجود چه اجزایی وجود دارد و این اجزا چه  ت مطلوب،واقع به ازای هر کدام از اجزای وضعی

 میزان باهمدیگر تطابق دارند.

 عنوان سامانه وضعيت مطلوب

 شرح سامانه

 شرح سامانه

نام سامانه 
 وضعیت موجود

اطالعات سامانه وضع موجود آیا 
ت فنحوه دریا گردد؟مكانی دریافت می
 ه صورت است؟اطالعات مكانی به چ

 ها وقابلیتیا سامانه وضع موجود عالوه آ
نیاز به تبادل اطالعات ذکر شده در ادامه، 

 به چه دلیل؟ارتقاء یا بازنگری دارد؟ 
 اولویت

    

  های سامانه وضعیت مطلوب:قابلیت

 های سامانه مطلوبفهرست قابلیت
در سامانه موجود، به 
 طور کامل وجود دارد

نیاز  لیو ،وجود دارد
 به بازنگری دارد

در سامانه موجود، 
 وجود ندارد

    2قابلیت 

    1قابلیت 

...    

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 وضعیت تولید گروه داده در سامانه موجود عنوان گروه داده کد گروه داده

 ...اطالعات  - ...
 شودبه طور کامل تولید می 
 نیاز به بازنگری دارد 
 شود.موجود تولید نمی در سامانه 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 وضعیت دریافت گروه داده در سامانه موجود کننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده

 ...سامانه  ...اطالعات  -
  ایجاد کنندهدریافت از سامانه 
  در سامانه فعلی اطالعاتثبت مستقیم 

                                                 
2 Gap Analysis 
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 عنوان سامانه وضعيت مطلوب

 عدم دریافت و ثبت مستقیم 

های اطالعاتی وضعیت مطلوب، جدول باال به کمك مدیران و کارشناسان هر کدام زم به ذکر است که برای همه سامانهال

 های تابعه، تكمیل شده است.ها و شرکتها و سازماناز معاونت

 

 روش تدوین نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار

سیر و چگونگی حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را ترسیم م« نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار»سند 

هایی باید انجام شود، این چه فعالیتچشم انداز و وضعیت مطلوب طراحی شده برای تحقق سازد که کند و مشخص میمی

چه کسی  زمانی توسط کنند و هر فعالیتی در چهانداز نزدیك میگام به گام سازمان را به تحقق چشمبه صورت ها چگونه فعالیت

 .شد با چه مقدار هزینه انجام خواهد

های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول ها و گروه فعالیتشناسایی پروژهعبارت است از  2تدوین نقشه راه

بندی آنها ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالالزم برای تحقق هر پروژه و هر گروه فعالیت 1زمانی

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین در قالب بسته

برای تحقق معماری مطلوب  1تدوین برنامه زمانینیز به منظور  0، است. برنامه گذارمعماری مطلوب موقت برای فاز بعدی پروژه

 شود.در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین ن شده وموقت تعیی

ها، خروجی تحلیل شكاف خواهد بود. پس از تكمیل پرسشنامه تحلیل شكاف )جدول باال( برای فعالیت ها و گروهپروژه

وسعه برای تباید قداماتی که مجموعه اهای اطالعاتی وضعیت مطلوب، به منظور جمع بندی نتایج و شناسایی تمامی سامانه

ل این ماتریس به تفكیك محورهای تحلیاز ماتریس تحلیل شكاف )جدول زیر( استفاده شده است.  معماری سازمانی انجام شود،

 کند که چه اقداماتی باید انجام شود تا شكاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب پر شود.شكاف مشخص می

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 هاوژهپر اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

        

        

        

د تواننمیزیر را وضعیت  چهارماتریس  هایگیرند و ستوندر این ماتریس محورهای تحلیل شكاف در سطرها قرار می

 داشته باشند:

 با هم مطابق است.« جزء سازنده»ب وضع موجود و مطلو تثبیت: -2

 مطلوب در وضع موجود دیده نشده است و باید ایجاد شود.« جزء سازنده» ایجاد: -1

 مطلوب در وضع موجود نیز وجود دارد اما نیازمند بازنگری و تغییر است.« جزء سازنده» بهبود: -9

 .ت و باید حذف شودموجود در وضع مطلوب دیگر وجود نخواهد داش« جزء سازنده» حذف: -0

شوند که بیانگر آن است که برای تحقق هر کدام از اقدامات شناسایی ها نیز مشخص میدر ماتریس تحلیل شكاف پروژه

ی های شناسایی شده شامل دو نوع هستند: پروژه سیستمهایی باید انجام شود. پروژهشده )تثبیت، ایجاد، بهبود یا حذف( چه پروژه

عاتی. پروژه اطال سامانهیك و استقرار  یساز یادهتوسعه، پ ی،و طراح یلتحل. پروژه سیستمی عبارت است از وکاریو پروژه کسب

وکار )مانند تدوین نظام موردنیاز، طراحی فرایندها، ها و اقداماتی در سطح کسبوکار نشان دهنده مجموعه فعالیتکسب

دنیاز و اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص موضوعات اساسی و مهم( های مورمستندسازی و بهبود فرایندها، تدوین آیین نامه

 ای به صورت زیر تهیه شده است.های شناسایی شده، شناسنامههستند. برای هر کدام از پروژه

 عنوان پروژه

 معرفي پروژه
ها و اقداماتی که باید در پروژه صورت گیرد و محصوالت در این قسمت هدف پروژه، فعالیت

 شود.ی میپروژه، معرف

 شود.در این قسمت متولی انجام پروژه مشخص می متولي پروژه

 شود.های همكار در انجام پروژه تعیین میدر این قسمت دستگاه هاي همکاردستگاه

 .شودبینی میزمان الزم برای اجرای پروژه پیش قسمتدر این  زمان الزم براي اجرا

 شود.انجام پروژه، تخمین زده می قسمت هزینهدر این  برآورد هزینه پروژه

 شود.های پیش نیاز مشخص میدر این قسمت پروژه هاي پيش نيازپروژه

 شود.های هم نیاز مشخص میدر این قسمت پروژه هاي هم نيازپروژه

 شود.قسمت الزامات و مالحضات اجرایی پروژه تعیین میدر این  الزامات اجرایي
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نشان داده شده است در شناسنامه پروژه مواردی مانند هدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات  همانطور که در جدول باال

های پیش نیاز و هم نیاز های همكار در پروژه، زمان موردنیاز برای انجام پروژه، پروژهاصلی پروژه، متولی انجام پروژه، دستگاه

زمان الزم برای اجرای پروژه و همچنین برآورد هزینه انجام پروژه،  شود. برای تعیینو الزامات اجرایی انجام پروژه، مشخص می

 از نظرات کارشناسنان و متخصصان هر حوزه استفاده شده است. 

. تعریف تواند آغاز شودنیاز، نمیمنظور از پروژه پیش نیاز در جدول باال، این است که پروژه اصلی قبل از اتمام پروژه پیش

پروژه »تواند شروع شود. در صورتی که معنی است که پروژه اصلی قبل از شروع پروژه هم نیاز نمیپروژه هم نیاز هم بدین 

ز ، هم نیا«پروژه الف»آغاز شده باشد. اگر « پروژه الف»باید « پروژه ب»باشد، حتما قبل از شروع « پروژه ب»هم نیاز « الف

 اشد، در این صورت دو پروژه حتما باید با هم شروع شود.ب« پروژه الف»هم نیاز « پروژه ب»باشد و همچنین « پروژه ب»

ها، به مسائل و مشكالت شناسایی شده در فازهای مختلف پروژه، نظرات مطرح الزم به ذکر است که در شناسایی پروژه

 ها و انتظارات ذینفعان اصلی از پروژه، نیز توجه شده است.شده توسط مختصصان و کارشنان در جلسات و مصاحبه

 

ها ژهها است. به منظور اولویت بندی پروها، گام بعدی اولویت بندی پروژهها و تدوین شناسنامه پروژهپس از شناسایی پروژه

 به معیارهای زیر توجه شده است:

 هاتقدم و تأخر فنی پروژه -

 هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت یهاتیاولو -

 الزامات باالدستی -

ه ها درنظر گرفته شده است. سپس باتوجه بها، ابتدا تقدم و تأخر فنی پروژهیگر به منظور اولویت بندی پروژهبه عبارت د

ها ها و سازمانعنوان شده توسط معاونت یهاتیاولوهای هر معاونت و هر سازمان و شرکت تابعه؛ میزان اهمیت پروژه در فعالیت

 ها مشخص شده است.باالدستی، اولویت پروژه های؛ و همچنین الزامات و سیاستهاو شرکت

ها از های پیش نیاز و هم نیاز و جدول زمانی انجام پروژهها، پروژهها، تقدم و تأخر پروژهبرای نمایش روابط بین پروژه

نرم افزار در  2ها به عنوان یك فعالیتاستفاده شده است. بدین صورت که هر کدام از پروژه Microsoft Projectافزار نرم

                                                 
2 Task 
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های پیش نیاز و هم نیاز هر پروژه، مشخص شده اند و زمان موردنیاز برای اجرای پروژه، تاریخ شروع پروژه، پروژهتعریف شده

 است.

 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذارهمانطور که عنوان شد 

نتایج برنامه گذار در جدول به صورت زیر ارائه  شود.ها در آن، مشخص میاول و نقش هر یك از دستگاه دو سالهای پروژه

 خواهد شد.

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 پروژه

     

     

     

     

     

     

 

های دو سال اول، زمان الزم برای انجام هر پروژه، زمان شروع هر پروژه ین پروژهدر جدول برنامه گذار )جدول باال( عناو

 و برآورد هزینه هر پروژه، مشخص خواهد شد.
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