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 برداری کشور در موضوع دولت الکترونیکانداز سازمان نقشهچشم

از  هجری شمسی، یکی از جنپ سازمان ربرت اریانی 4141ربداری کشور رد افق سازمان نقشه

پذریی خدمات الکترونیک سو دستر نظر تنوع، کیفیت، اقبلیت اعتماد، یکپارچگی
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 اهداف و راهبردها
  



 

 

 پیشنهادی هایاهداف و استراتژی

 کدهای ارجاع در گزارشات کارگروهها عنوان ردیف
SWOT  قوانین و مقررات و اسناد

 باالدستی

 نفعانتحلیل ذی تحلیل روندها محرکها و محدودیتها

      اعمال حاکمیت شایسته 1

روزآوری نظام ارزیابی عملکرد کارکنان، و بهاصالح  1-1

مدیریت و سازمان، با رویکرد توسعه دولت 

 الکترونیک
     

سازی، ذخیره سازی استانداردهایهنگامتدوین و به 1-2

 مکانی و اطالعات هاتبادل داده پردازش و
     

تقویت همکاری و تبادالت اجرایی با دستگاهها و  1-3

 های ملی متولی فناوری اطالعاتسازمان
     

ز سازمان به عنوان یکی ا قانونی تقویت جایگاهتثبیت و  1-4

 نهادهای راهبردی در تحقق دولت الکترونیک
     

تثبیت و تقویت مرجعیت سازمان در راهبری زیرساخت  1-5

 (SDIملی اطالعات مکانی )
     

حریم شخصی حفظ امنیت اطالعات سازمان و رعایت  1-6

 کارکنان و کاربران
     

 

 



 

 

 پیشنهادی هایاهداف و استراتژی

 کدهای ارجاع در گزارشات کارگروهها عنوان ردیف
SWOT  قوانین و مقررات و اسناد

 باالدستی

 نفعانتحلیل ذی تحلیل روندها محرکها و محدودیتها

 هایافزایش شفافیت و پاسخگویی و حذف زمینه 2

 فساد
     

ای های عملکردی و هزینهداده تسهیل دسترسی جامعه به 2-1

 سازمان بر بستر وب با رعایت مالحظات محرمانگی
     

بخشی، پاسخگویی و ایجاد و توسعه زیرساختهای آگاهی 2-2

 ارتباطات از راه دور
     

-های اطالعاتی جامعه و پاسخپایش انتظارات و خواسته 2-3

 گویی سریع به آن
     

های ارائه ها و تعرفهسازی اطالعات، فرایندها، رویهشفاف 2-4

 خدمات و محصوالت برای عموم کاربران
     

      ارتباطات الکترونیککانالهای  بخشی بهتنوع 2-5

 

 

 



 

 

 پیشنهادی هایاهداف و استراتژی

 کارگروههاکدهای ارجاع در گزارشات  عنوان ردیف
SWOT  قوانین و مقررات و اسناد

 باالدستی

 نفعانتحلیل ذی تحلیل روندها محرکها و محدودیتها

-بهبود دامنه، تنوع، کیفیت، یکپارچگی و دسترس 3

 پذیری خدمات
     

      سازی خدمات ارائه شده بر بسترهای الکترونیکمتنوع 3-1

گزارشات آماری از اطالعات  ایتولید و انتشار دوره 3-2

 مکانی کشور
     

تسریع در اجرای زیرساخت ملی اطالعات مکانی  3-3

(NSDI) 
     

      سازی بسترهای ارائه خدمات آنالینمتنوع 3-4

      بهبود تجربه مشتریان و کاربران و تسهیل دسترسی آنها 3-4

      و کاربران بخشی به طیف مخاطبانتنوع 3-5

      به کل کشور گسترش محدوده جغرافیایی ارائه خدمات 3-6

 

 

 



 

 

 پیشنهادی هایاهداف و استراتژی

 کدهای ارجاع در گزارشات کارگروهها عنوان ردیف
SWOT  قوانین و مقررات و اسناد

 باالدستی

 نفعانتحلیل ذی تحلیل روندها محرکها و محدودیتها

داخلی و افزایش چابکی و پویایی بهبود خدمات  4

 سازمان
     

      وب سازی خدمات مالی و اداری بر بستریکپارچه 4-1

سازمانی به منظور شناخت و پایش مستمر نیازهای درون 4-2

 بندی و بهبود خدمات الکترونیک داخلیاولویت
     

 سازمانی بهدرونتوسعه سیستمهای اطالعاتی یکپارچه  4-3

دهی، مدیریت دانش منظور مدیریت عملکرد، گزارش

 و ...
     

ساختار اداری به موازات پیشرفت در توسعه  اصالح 4-4

 سازیبا رویکرد کوچک دولت الکترونیک
     

 

 

 



 

 

 

 پیشنهادی هایاهداف و استراتژی

 کدهای ارجاع در گزارشات کارگروهها عنوان ردیف
SWOT  قوانین و مقررات و اسناد

 باالدستی

 نفعانتحلیل ذی تحلیل روندها محرکها و محدودیتها

      و افزایش کارآیی هاکاهش هزینه 5

افزایش سهم ارتباطات الکترونیک در مکاتبات، مراودات  5-1

 دستگاهیسازمانی و بینهای درونو همکاری
     

آوریو تحلیل داده با استفاده از بهبود روشهای جمع 5-2

 زیرساخت دولت الکترونیک
     

نفعان، کاربران و جامعه در تولید و استفاده از مشارکت ذی 5-3

 پردازش داده، تولید محتوا و انتشار دستاوردها
     

کاهش مصرف کاغذ و سایر اقالم مورد نیاز برای ارائه  5-5

 خدمات سنتی و فیزیکی
     

و عملیاتی  ای، هزینهشفاف و کارآمدکردن مدل درآمدی 5-6

 های دولت الکترونیکسازمان با استفاده از مزیت
     

 

 



 

 

 

 پیشنهادی هایاهداف و استراتژی

 کدهای ارجاع در گزارشات کارگروهها عنوان ردیف
SWOT  قوانین و مقررات و اسناد

 باالدستی

 نفعانتحلیل ذی تحلیل روندها محرکها و محدودیتها

 نهادی برایبهبود ارتباطات بین دستگاهی و بین 6

 تبادل اطالعات و خدمات
     

 مراودات با الکترونیک برایگیری از زیرساختهای بهره 6-1

 غیردولتی نهادهایدستگاههای دولتی و 
     

 یهاانجمنهای ارتباط الکترونیک با سازی کانالمتنوع 6-2

 ای و دانشگاهیان، جوامع حرفهعلمی
     

افزایش ارتباط و تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به  6-3

 بنیانشرکتهای نوپا و کسب و کارهای دانش
     

 

 

 

 



 

 

 

 پیشنهادی هایاهداف و استراتژی

 کدهای ارجاع در گزارشات کارگروهها عنوان ردیف
SWOT  مقررات و اسناد قوانین و

 باالدستی

 نفعانتحلیل ذی تحلیل روندها محرکها و محدودیتها

      ایجاد و تقویت زیرساختهای دولت الکترونیک 7

های دولت توانمندسازی و توسعه نیروی انسانی در زمینه 7-1

 الکترونیک، فناوری اطالعات و ...
     

-اصالح فرایندها، رویه شناسایی، مستندسازی، بازنگری و 7-2

 ها و ابزارها
     

      روزآوری آنحفاظت از آرشیو اطالعات موجود و به 7-3

ارتقا و بهبود مستمر زیرساختهای فیزیکی تولید، پردازش،  7-4

 سازی و تبادل دادهذخیره
     

 

 

 



 

 

:سومبخش   

های راهبردیپروژه  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 های راهبردیپروژه

سازمان به عنوان پنجره واحد ارایه خدمات مکانی و  SDIتوسعۀ  .1

ها و نهادهای ها و خدمات با دیگر سازمانگذاری دادهگسترش اشتراک

 دولتی ذیربط

مللی و با البینهای موفق بازنگری مدل عملیاتی سازمان با استفاده از نمونه .2

 در نظر گرفتن روندهای فناوری

ی با تأکید بر کاهش سهم الگوهای جدید درآمدزای و توسعه شناسایی .3

 درآمدهای ناشی از پرداخت مستقیم توسط کاربران حقیقی

 ریزی بر مبنای عملکردبودجه .4

 توسعه زیرساخت مرکز داده .5

 ها و تصاویر موجود در سازمانسازی آرشیو فیلمرقومی .6

 



 

 

 

 

 

 :چهارمبخش  

 اقدامات و متولیان
  



 

 

 

 اقدامات

 اعمال حاکمیت شایسته عنوان هدف 1 شماره هدف

 عملکرد کارکنان، مدیریت و سازمان، با رویکرد توسعه دولت الکترونیک مدیریتروزآوری نظام اصالح و به عنوان استراتژی S11 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A111 معاونت فناوری توسعه 1 مدتمیان به روزآوری ساالنه نقشه راه دولت الکترونیک و پایش عملکرد مربوطه 

A112  مدیریت فناوری اطالعات -ریزی و بودجهمدیریت برنامه 1 مدتکوتاه مدیریت عملکرد سازمانو پیاده سازی سامانه یکپارچه طراحی 

A113 مدیریت فناوری اطالعات -اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی 1 مدتکوتاه های رسیدگی به شکایات، نظرسنجی و ... با استفاده از ارتباطات تعاملیسازی سیستمپیاده 

A114 
بهبود یک بستر الکترونیک برای جمع آوری اطالعات عملکردی کارکنان و ارزیابی آنان بر ایجاد و 

 اساس معیارهای عینی
ریزی مدیریت برنامه -اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی 1 مدتمیان

 مدیریت فناوری اطالعات -و بودجه

A115 مدیریت فناوری اطالعات -ریزی و بودجهمدیریت برنامه 3 مدتکوتاه ایجاد زیرپورتال راهبری فعالیتهای پژوهشی سازمان 

A116 مدیریت های مرتبط-ناوری اطالعاتمدیریت ف 1 مدتکوتاه سازمانرگاه های خدمات رسانی د پورتالو ارزیابی،اصالح و بروزرسانی 

 

 



 

 

 

 

 اقدامات

 اعمال حاکمیت شایسته عنوان هدف 1 شماره هدف

 ها و اطالعات مکانیسازی، پردازش و تبادل دادهاستاندارد سازی فعالیتهای ذخیره عنوان استراتژی S12 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A121 زیرپورتال راهبری فعالیت های استاندارد و دستورالعمل های فنی ایجاد  مدیریت فناوری اطالعات - ریزی و بودجهمدیریت برنامه 2 مدتکوتاه 

A122 های کاربردیها و برنامهتوسعه استاندارد ها و دستورالعمل  ریزی و بودجهمدیریت برنامه –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اقدامات

 اعمال حاکمیت شایسته عنوان هدف 1 شماره هدف

 های ملی متولی فناوری اطالعاتهمکاری و تبادالت اجرایی با دستگاهها و سازمانتقویت  عنوان استراتژی S13 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A131 مدیریت فناوری اطالعات -حوزه ریاست و روابط عمومی 2 کوتاه مدت  انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان فناوری اطالعات 

A132  حوزه ریاست و روابط عمومی 1 کوتاه مدت نشست های تخصصی و جلسات اداری در زمینه بهبود تعامالت بین سازمانیبرگزاری 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اقدامات

 اعمال حاکمیت شایسته عنوان هدف   1 شماره هدف 

 نهادهای راهبردی در تحقق دولت الکترونیکتثبیت و تقویت جایگاه قانونی سازمان به عنوان یکی از  عنوان استراتژی S14 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A141 دولت به کلیه دستگاههای اجرایی  تصویب و ابالغمرجعیت پایگاه ملی نامهای جغرافیای ایران با  پیگیری  معاونت فناوری توسعه –معاونت فنی  1 مدتمیان 

A143  مدیریت خدمات فنی –معاونت فنی  1 مدتکوتاه انی ملی سازمان نقشه برداری کشور بر اساس فازبندی مشخصپورتال مک محتواییفنی و توسعه–

 مدیریت فناوری اطالعات

A144  معاونت فناوری توسعه –معاونت فنی  1 مدتکوتاه تکمیل پایگاه داده ملی تقسیمات کشوریمشارکت فعال در 

 

 

 

 



 

 

 اقدامات

 اعمال حاکمیت شایسته عنوان هدف   1 شماره هدف 

 (SDIتثبیت و تقویت مرجعیت سازمان در راهبری زیرساخت ملی اطالعات مکانی ) عنوان استراتژی S15 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A151 
به کلیه دستگاههای اجرایی و ابالغ مرجعیت پایگاه ملی نامهای جغرافیای ایران با مصوبه دولت پیگیری 

 کشور
 معاونت فناوری توسعه –معاونت فنی  1 مدتمیان

A152  پیگیری ابالغ مصوبه شورای عالی نقشه برداری با موضوع مرجعیت سازمان نقشه برداری در راهبریSDI دبیرخانه شورای عالی  -فناوری توسعه معاونت  1 کوتاه مدت

 نقشه برداری

A153 
تدوین دستورالعمل اجرایی مصوبه شورای عالی نقشه برداری مبنی بر مرجعیت سازمان نقشه برداری در 

 SDIراهبری 
دبیرخانه شورای عالی  –معاونت فناوری توسعه  1 کوتاه مدت

 نقشه برداری

 

 

 

 

 



 

 اقدامات

 اعمال حاکمیت شایسته عنوان هدف   1 شماره هدف 

 حفظ امنیت اطالعات سازمان و رعایت حریم شخصی کارکنان و کاربران عنوان استراتژی S16 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A161  مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه سند امنیت اطالعاتتدوین 

A162  اخذ داده پشتیبان(Back up) مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه کامل از داده های سازمان 

A163 مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه تدوین و مستندسازی نظام سطوح دسترسی به اطالعات در سازمان 

A164 )مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه تهیه مستندات مربوط به وضعیت فعلی شبکه سازمان ) وضعیت موجود 

A165 )مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه تهیه مستندات و طرح وضعیت مطلوب امینت شبکه سازمان ) وضعیت مطلوب 

A166 مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه تهیه منابع موردنیاز برای راه اندازی و بهره برداری طرح مطلوب 

A167  امنیت شبکه سازمان طرحپایش اثرات ونتایج  مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه   

 

 

 



 

 

 

 

 اقدامات

 های فسادافزایش شفافیت و پاسخگویی و حذف زمینه عنوان هدف 2 شماره هدف

 مالحظات محرمانگیای سازمان بر بستر وب با رعایت های عملکردی و هزینهتسهیل دسترسی جامعه به داده عنوان استراتژی S21 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A211 اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی -ریزی و بودجه مدیریت برنامه 1 مدتکوتاه های عملکردی سازمان بر بستر وبهدفمند دادهانتشار مستمر و 

A213 اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی-معاونت اداری، مالی  2 مدتکوتاه درآمدیو هزینه ای سازمان بر بستر وبهای بودجه، انتشار مستمر و هدفمند داده 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اقدامات

 های فسادافزایش شفافیت و پاسخگویی و حذف زمینه عنوان هدف   2 شماره هدف 

 بخشی، پاسخگویی و ارتباطات از راه دورزیرساختهای آگاهی و متنوع سازی توسعه ،ایجاد  عنوان استراتژی S22 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A221 ریزی و بودجهمدیریت برنامه –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه توسعه و ارتقا زیرپورتال راهبری فعالیت های استاندارد سازی سازمان 

A222  اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی 1 مدتکوتاه ایمیل، تلفن، فکس، تلفن گویا و ...استفاده از 

A223 خدمات فنیمدیریت  1 مدتکوتاه محصوالت و خدمات سازمان مشتریان به برخط پاسخگویی 

A224 مدیریت فناوری اطالعات -اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی 1 مدتکوتاه های رسیدگی به شکایات، نظرسنجی و ... با استفاده از ارتباطات تعاملیسازی سیستمپیاده 

A225 اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی 1 مدتکوتاه های اجتماعی مجازیها و شبکهتقویت حضور سازمان در رسانه 

 

 

 



 

 

 

 اقدامات

 های فسادافزایش شفافیت و پاسخگویی و حذف زمینه عنوان هدف   2 شماره هدف 

 گویی سریع به آنو پاسخ ذینفعان های اطالعاتی جامعهپایش انتظارات و خواسته عنوان استراتژی S23 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A231 اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی 1 مدتکوتاه الکترونیکروابط عمومی  توسعه 

A232 اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی 1 مدتکوتاه گیرندگانها و نظرات خدمتتهیه و انتشار گزارشات تحلیلی دوره ای از نیازها، خواسته 

A233 معاونت فنی –ریزی و بودجه مدیریت برنامه 1 مدتکوتاه تحلیل مستمر روندهای موجود در جامعه با تعریف فعالیتهای پیمایشی و پژوهشی مناسب 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اقدامات

 های فسادافزایش شفافیت و پاسخگویی و حذف زمینه عنوان هدف 2 شماره هدف

 های ارائه خدمات و محصوالت برای عموم کاربرانها و تعرفهسازی اطالعات، فرایندها، رویهشفاف عنوان استراتژی S24 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت زمانیافق  عنوان اقدام شماره اقدام

A241 معاونت فنی –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه وببربستر خدمات  محصوالت وتکمیل و ارائۀ شناسۀ-

 خدمات فنی

A242 خدمات فنی -معاونت فنی 1 مدتکوتاه ها و اطالعات موجودتهیه اندکس یکپارچه از داده 

A243 معاونت فنی –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه های مختلف شهروندان و قرار دادن در بستر وبمتناسب با نیاز گروه جدید تدوین شناسنامه خدمات-

 خدمات فنی

 

 

 

 



 

 

 

 

 اقدامات

 پذیری خدماتبهبود دامنه، تنوع، کیفیت، یکپارچگی و دسترس عنوان هدف   3 شماره هدف 

 سازی خدمات ارائه شده بر بسترهای الکترونیکمتنوع عنوان استراتژی S31 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A311 های شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیکدریافت کامالً برخط داده  برداری زمینیاداره کل نقشه 1 مدتمیان 

A312 مدیریت کارتوگرافی –ها و زیرساخت اطالعات مکانی اداره کل سامانه 1 مدتمیان تکمیل پایگاه داده ملی تقسیمات کشوری 

A313 مدیریت کارتوگرافی –ها و زیرساخت اطالعات مکانی اداره کل سامانه 1 مدتکوتاه اتصال پایگاه نامهای جغرافیایی به سایر پایگاههای اطالعاتی زمین مرجع 

A314  معاونت فنی –معاونت فناوری توسعه  1 مدتکوتاه اطالعات در سازمانتدوین و مستندسازی نظام سطوح دسترسی به 

 

 

 

 



 

 

 

 اقدامات

 پذیری خدماتبهبود دامنه، تنوع، کیفیت، یکپارچگی و دسترس عنوان هدف   3 شماره هدف 

 ای گزارشات آماری از اطالعات مکانی کشورتولید و انتشار دوره عنوان استراتژی S32 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A321 
انتشار گزارشات دوره ای از وضعیت شبکه های مبنایی، عکسبرداری پوششی و موردی، 

 میزن تولید نقشه و اطالعات مکانی در سطح کشور،

 مدتمیان
 معاونت فنی و فناوری 1

A322  مدیریت کارتوگرافی –ها و زیرساخت اطالعات مکانی اداره کل سامانه 1 مدتمیان های جغرافیایی کشورگزارش دوره ای از آخرین تغییرات پایگاه نام 

A323 معاونت فنی 1 مدتمیان سازی خدمات ارائه شده بر بسترهای الکترونیکمتنوع 

 

 

 

 

 

 



 

 اقدامات

 پذیری خدماتبهبود دامنه، تنوع، کیفیت، یکپارچگی و دسترس عنوان هدف   3 شماره هدف 

 (NSDIتسریع در اجرای زیرساخت ملی اطالعات مکانی ) عنوان استراتژی S33 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A331 
ها و گذاری دادهسازمان به عنوان پنجره واحد ارایه خدمات مکانی و گسترش اشتراک SDIتوسعۀ 

 ها و نهادهای دولتی ذیربطخدمات با دیگر سازمان
 معاونت فناوری توسعه –معاونت فنی  1 مدتمیان

A332 معاونت فناوری توسعه –معاونت فنی  1 مدتمیان طراحی، پیاده سازی و توسعه پورتال مکانی ملی سازمان نقشه برداری کشور 

A333 اداره کل نقشه برداری زمینی–معاونت فنی  1 مدتمیان ارائه چارچوب مختصات ملی و خدمات مربوط به تعیین موقعیت نقاط در سطح کشور 

A334 معاونت فناوری توسعه –معاونت فنی  1 مدتمیان های مکانی با سایر منابع  دادهاتصال و ادغام هر چه بیشتر داده 

A335 1 مدتمیان ملی نام های جغرافیایی ورود اطالعات نامهای معابر و اماکن شهری به پایگاه 
مدیریت  –ها و زیرساخت اطالعات مکانی اداره کل سامانه

 کارتوگرافی

A336  اداره کل امور اداری –دفتر فناوری اطالعات  1 مدتمیان زیرساخت ملی داده های مکانیتهیه ملزومات 

A337 1 مدتکوتاه اتصال پایگاه نامهای جغرافیایی به سایر پایگاههای اطالعاتی زمین مرجع 
مدیریت  –ها و زیرساخت اطالعات مکانی اداره کل سامانه

 کارتوگرافی

 

 



 اقدامات

 خدماتپذیری بهبود دامنه، تنوع، کیفیت، یکپارچگی و دسترس عنوان هدف   3 شماره هدف 

 سازی بسترهای ارائه خدمات آنالینمتنوع عنوان استراتژی S34 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A341 مدتکوتاه موبایل بستر در مکانی پورتال توسعه  GISاداره کل  –مدیریت فناوری اطالعات  1 

A342 
بدون نیاز به دانلود و online   داده های مکانی موجود در سازمان به صورت  پردازشتحلیل و 

 پیاده سازی
مدتکوتاه معاونت فنی –مدیریت فناوری اطالعات  1   

A343 مدتکوتاه برنامه های تحت وب سازمان در بستر موبایل سایر توسعه برداری زمینیاداره کل نقشه –مدیریت فناوری اطالعات  2   

A344 
در بستر موبایل و  داده های تراز آب دریاها و پیش بینی جزرومد نمایش  و بروز رسانی برخط

 سایت اینترنتی
مدتکوتاه اداره کل آبنگاری –مدیریت فناوری اطالعات  2   

A345 مدتمیان های اجتماعیهای تحت وب و رسانهعرضۀ اطالعات مکانی به مشتریان از طریق سامانه معاونت فنی –مدیریت فناوری اطالعات  2   

A346 مدتمیان های اجتماعیهای همراه و رسانهاطالعات مکانی برای تلفن یهای کاربردتوسعۀ اپلیکیشن معاونت فنی –مدیریت فناوری اطالعات  2   

A347 مدتکوتاه واگذاری ثبت سفارش محصوالت و خدمات سازمان به دفاتر پیشخوان فنی مدیریت خدمات 1   

A348 مدتکوتاه های شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیکدریافت کامالً برخط داده برداری زمینیاداره کل نقشه 1   

A349 سازمان در قالب  و خدمات راه اندازی سامانه فروش اینترنتی کلیه محصوالتSDI مدتمیان سازمان  1 
مدیریت  -ها و زیرساخت اطالعات مکانیاداره کل سامانه

 خدمات فنی

A3410  اجرای خدمات نمایش چارت بر رویWEB  از طریق کمیته ملی هیدروگرافی وIHO-PRIMAR مدتکوتاه  و امور جزر و مدی مدیریت آبنگاری -دفتر فناوری اطالعات  1 



A3411 
در بستر های جدید  استفاده از فناوری هاانجام فعالیت های پژوهشی، تحقیق و توسعه برای 

 ارائه خدمات
مدتمیان پژوهش -مدیریت فناوری اطالعات 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اقدامات

 پذیری خدماتبهبود دامنه، تنوع، کیفیت، یکپارچگی و دسترس عنوان هدف   3 شماره هدف 

 کاربران و تسهیل دسترسی آنها ،بهبود تجربه مشتریان عنوان استراتژی S35 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A351 
ایجاد امکانات دسترسی و تحلیل و آنالیز داده های مکانی موجود در سازمان به 

 بدون نیاز به دانلود و پیاده سازیonline صورت 
مدتکوتاه معاونت فنی –مدیریت فناوری اطالعات  1   

A352 اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه الکترونیکروابط عمومی  توسعه 

A353 مدیریت خدمات فنی –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه ارتقای خدمات الکترونیکی فروش محصوالت و گسترش میز خدمت الکترونیکی 

A354  اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه تعاملیبهبود مستمرتارنمای اصلی سازمان به منظور افزایش ارتباطات 

A355 
 حساب کاربریایجاد امکانات ارسال محصوالت و تولیدات به صورت رقومی به 

 متقاضیان
مدتمیان  خدمات فنیمدیریت  -دفتر فناوری اطالعات  1 

A356  مدتکوتاه ها و درگاههای ارائه خدماتی سامانه رفع مشکالت و ایرداهای نرم افزار  معاونت فنی–مدیریت فناوری اطالعات  1 

A3517 خدمات فنی -اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی 1 مدتکوتاه ارائه خدمات تعاملی به منظور پاسخگویی  ، راهنمایی و رفع مشکل 

A3518 2 مدتمیان ی برمبنای پایگاه اطالعات مکان سفارشی سازی محصوالت و خدمات مکان محور GIS- کارتوگرافی 

 

 



 

 

 اقدامات

 پذیری خدماتبهبود دامنه، تنوع، کیفیت، یکپارچگی و دسترس عنوان هدف   3 شماره هدف 

 بخشی به طیف مخاطبان و کاربرانتنوع عنوان استراتژی S36 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A361 سامانه ها و درگاههای ارائه خدمات تکمیل نسخه انگلیسی  اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتمیان 

A362 
های ادارات درگاه به بهبود و ارتقای سامانه ثبت سفارش محصوالت و تعمیم آن

 استانی و منطقه ای
 ایدفاتر منطقه –مدیریت خدمات فنی  –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتمیان

A363 خدمات فنی -اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی 1 مدتمیان گسترش محدوده جغرافیایی ارائه خدمات به کل کشور 

A364 مدیریت خدمات فنی 1 مدتکوتاه محصوالت و خدمات سازمان به دفاتر پیشخوان ارائه 

 

 

 

 



 اقدامات

 بهبود خدمات داخلی و افزایش چابکی و پویایی سازمان عنوان هدف   4 شماره هدف 

 سازی خدمات مالی و اداری بر بستر وبیکپارچه عنوان استراتژی S41 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام کد اقدام

A411  ریزی و بودجهمدیریت برنامه –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه جهت پاسخگویی به مقاماتطراحی و ایجاد  سیستم گزارشگیری منعطف 

A412 اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه های رسیدگی به شکایات، نظرسنجی و ... با استفاده از ارتباطات تعاملیایجاد سیستم 

A413  مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  2 مدتمیان بایگانی الکترونیکاستقرار 

A414 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  2 مدتکوتاه اجرای سیستم نظام پیشنهادات 

A415 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  2 مدتکوتاه تکمیل اطالعات مربوط به طبقه بندی، تجزیه و تحلیل مشاغل به صورت الکترونیک 

A416  مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  2 مدتکوتاه الکترونیکی کردن فرآیندهای ارائه خدمات رفاهی به کارکنان 

A417 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  1 مدتکوتاه الکترونیکی کردن فرآیندهای تعمیر ، تجهیز و خرید 

A418 ریزی و بودجهمدیریت برنامه –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه توسعه و ارتقا زیرپورتال راهبری فعالیت های پژوهشی سازمان 

A419 ریزی و بودجهمدیریت برنامه –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتمیان توسعه و ارتقا زیر پورتال راهبری فعالیت های برنامه ریزی و پایش عملکرد 

A4110 اداره کل امور مالی–مدیریت فناوری اطالعات  2 مدتکوتاه ایجاد پورتال پرسش و پاسخ قوانین و مقررات مالی 

A4111 اداره کل امور مالی–مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتمیان استقرار کامل سامانه قیمت تمام شده 



A4112  اداره کل امور مالی–مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتمیان یکپارچه مالی تحت وباستقرار سیستم 

A4113 های شخصیهای مجاز برخط به پروندههای اداری موجود و ایجاد دسترسیتجمیع سامانه  اداره کل امور اداری–مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتمیان 

A4114 اداره کل امور اداری–مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه بازنگری پرونده های دیجیتال پرسنلی 

A4115 اداره کل امور اداری–مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه بهبود و رفع اشکاالت سیستم حضور و غیاب 

A4116 اداره کل امور اداری–مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه ایجاد دسترسی پرسنل دفاتر منطقه ای به سیستم اتوماسیون اداری و سیستم تردد 

A4117 اداره کل امور اداری–مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه ایجاد دسترسی به اتوماسیون اداری برای تمام همکاران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 اقدامات

 سازمانبهبود خدمات داخلی و افزایش چابکی و پویایی  عنوان هدف   4 شماره هدف 

 بندی و بهبود خدمات الکترونیک داخلیسازمانی به منظور اولویتشناخت و پایش مستمر نیازهای درون عنوان استراتژی S42 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام کد اقدام

A421 
طراحی نظام مناسب برای بایش و ارزیابی خدمات الکترونیک داخلی به منظور   

 و فرصتهای بهبودشناسایی نقاط ضعف 
 اداره کل امور اداری –مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی  1 مدتکوتاه

  



 اقدامات

 بهبود خدمات داخلی و افزایش چابکی و پویایی سازمان عنوان هدف   4 شماره هدف 

 دهی، مدیریت دانش و ...سازمانی به منظور مدیریت عملکرد، گزارشطراحی و توسعه سیستم مدیریت اطالعات یکپارچه درون عنوان استراتژی S43 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام کد اقدام

A431 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  1 مدتمیان استقرار سیستم یکپارچه مدیریت فرایند و بهره وری 

A432 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  1 مدتمیان استقرار سیستم جامع منابع انسانی 

A433 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  1 مدتمیان استقرار سیستم جامع تدارکات 

A434 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  1 مدتمیان استقرار نظام جامع آموزش 

A435 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  2 مدتکوتاه طراحی سامانه طبقه بندی مشاغل 

A436 ( سامانه مدیریت فناوری اطالعاتHELP DESK) مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه 

A437  مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  1 مدتمیان دانشاستقرار نظام مدیریت 

A438 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور مالی  1 مدتکوتاه استقرار سیستم صدور ضمانت نامه بانکی تحت وب برای کارکنان و بازنشستگان 

A439 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  1 مدتکوتاه استقرار سیستم بارکد گذاری اموال سازمان 

A4310 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل نظارت  1 مدتمیان های اجراییسازی سامانه نظارت بر پروژهپیاده 

A4311 مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه رفع اشکاالت و بهبود پست الکترونیک سازمانی 

A4312 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور مالی  1 مدتکوتاه مالی سازمان بازنگری و ارتقا سیستم 



A4313 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور مالی  1 مدتکوتاه بازنگری و ارتقا سیستم قراردادها 

A4314 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور مالی  1 مدتکوتاه بازنگری و ارتقا سیستم حقوق و دستمزد 

A4315 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور مالی  1 مدتکوتاه بازنگری و ارتقا سیستم حسابداری عاملین ذیحساب 

A4316 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور مالی  1 مدتکوتاه بازنگری و ارتقا سیستم جمعداری اموال در قالب دستورالعمل های ابالغی 

A4317 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور مالی  1 مدتکوتاه بازنگری و ارتقا سیستم درآمدها و تولید شناسه ها 

A4318 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور مالی  1 مدتکوتاه بازنگری و ارتقا سیستم مالیات ارزش افزوده 

A4319  مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور مالی  1 مدتکوتاه ارتقا سیستم ماموریت هابازنگری و 

A4320 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور مالی  1 مدتکوتاه بازنگری و ارتقا سیستم بازنشستگان 

A4321 مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور مالی  1 مدتکوتاه ایجاد ساختارهای کنترلی هوشمند در سیستم های مورد استفاده 

A4322 اداره کل امور مالی–مدیریت فناوری اطالعات  2 مدتکوتاه ایجاد پورتال پرسش و پاسخ قوانین و مقررات مشمول سازمان 

A4323 مالی اداره کل امور 1 مدتکوتاه ایجاد کارگروه بررسی سوابق بیمه ای و مکانیزه نمودن سوابق سنوات قبل 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 اقدامات

 بهبود خدمات داخلی و افزایش چابکی و پویایی سازمان عنوان هدف   4 شماره هدف 

 سازیاصالح ساختار اداری به موازات پیشرفت در توسعه دولت الکترونیک با رویکرد کوچک عنوان استراتژی S44 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام کد اقدام

A441 مدتمیان اصالح ترکیب نیروی انسانی سازمان از نظر وضعیت استخدامی  معاونت مالی و اداری 1 

A442 مدتمیان تقویت نیروی انسانی متخصص در حوزه مدیریت فناوری اطالعات مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری 1   

A443 مدتمیان کاهش تعداد سطوح و پستهای مدیریتی  معاونت مالی و اداری 1 

A444 مدتمیان تقویت بخشهای حاکمیتی، نظارتی و استانداردسازی  معاونت مالی و اداری 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اقدامات

 ها و افزایش کارآییکاهش هزینه عنوان هدف   55 شماره هدف 

 دستگاهیسازمانی و بینهای درونمکاتبات، مراودات و همکاریافزایش سهم ارتباطات الکترونیک در  عنوان استراتژی S51 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A511 
توسعه سیستمهای مکاتباتی، مراوداتی و مستندسازی برای حذف کامل 

 فرآیندهای مبتنی بر کاغذ

مدتکوتاه  
 معاونت اداری مالی و بشتیبانی 1

A512  اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی 1 مدتکوتاه برای ارتباط با جامعه ایمیل، تلفن، فکس، تلفن گویا و ...استفاده از 

A513 اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی 1 مدتکوتاه ترویج فرهنگ حذف کاغذ از فرآیندهای سازمانی 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اقدامات

 افزایش کارآییها و کاهش هزینه عنوان هدف   55 شماره هدف 

 داده با استفاده از زیرساخت دولت الکترونیکو تحلیل آوری بهبود روشهای جمع عنوان استراتژی S52 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A521 راهبری فعالیت های استاندارد سازی سازمان طراحی سامانه  ریزی و بودجهمدیریت برنامه –مدیریت فناوری اطالعات  2 مدتمیان 

A522 کالن داده"مدیریت  روز هایفناوری مطالعه و بکارگیری یکی از"(Big Data) مدیریت فناوری اطالعات –معاونت فنی  2 مدتمیان 

A524 و امور جزر و مدی آبنگاریمدیریت  1 مدتکوتاه توسعه شبکه برخط جمع آوری داده های تراز آب دریاها در سواحل 

 

 

 

 

 



 

 اقدامات

 ها و افزایش کارآییکاهش هزینه عنوان هدف   55 شماره هدف 

 داده، تولید محتوا و انتشار دستاوردها جمع آورینفعان، کاربران و جامعه در استفاده از مشارکت ذی عنوان استراتژی S53 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A531 سپاریها برای جمعبندی فعالیتهای جمع آوری دادهشناسایی و اولویت  اداره کل حوزه ریاست –معاونت فناوری توسعه  –معاونت فنی  2 مدتکوتاه 

 

 اقدامات )مشخص شود توسط چه کسی اضافه شده است(

 کارآییها و افزایش کاهش هزینه عنوان هدف   55 شماره هدف 

 های دولت الکترونیکای و عملیاتی سازمان با استفاده از مزیتشفاف و کارآمدکردن مدل درآمدی، هزینه عنوان استراتژی S54 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A541 معاونت فناوری توسعه 1 مدتمیان های فنیدر حوزه ها و نتایج عملکردی سازمانای گزارش دادهمستندسازی و انتشار دوره 

A542 معاونت فناوری توسعه 1 مدتمیان های مالی و بودجهها و نتایج عملکردی سازمان در حوزهای گزارش دادهمستندسازی و انتشار دوره 

A543  معاونت فناوری توسعه 1 مدتکوتاه ایجاد اشراف اطالعاتی کامل نسبت به مصارف و منابع سازمان با استفاده از ظرفیتهای دولت الکترونیک 

 



 

 

 اقدامات

 نهادی برای تبادل اطالعات و خدماتبهبود ارتباطات بین دستگاهی و بین عنوان هدف   6 شماره هدف 

 ها و نهادهادستگاهسایر تبادل اطالعات با برای  گیری از زیرساختهای الکترونیکبهره استراتژیعنوان  S61 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A611 محیط در ها و نهادهادستگاهسایر های مکانی با ها و فرادادهگذاری و تعامل دادهپروژۀ پایلوت اشتراک اجرایSDI معاونت فنی 1 مدتکوتاه 

A612  1 مدتکوتاه تهیه وب سرویس جهت پاسخ به استعالم درباره ی مدیریت داده های مکانی 
 دفترفناوری -خدمات فنی 

 اطالعات

A613  دفترفناوری اطالعات 1 کوتاه مدت برقراری لینک ارتباطی پایدار با پهنای باند مناسب با شبکه ملی اطالعات 

A614 دفترفناوری اطالعات 1 کوتاه مدت ارتباطی پایدار اختصاصی با پهنای باند مناسب با متقاضیان و ذینفعان برون سازمانی برقراری لینک 

A615  دفترفناوری اطالعات 1 کوتاه مدت گواهی نامه معتبر امنیت لینک و قابلیت اعتماد سرورهای شبکه داخلیدریافت 

 

 

 

 



 

 

 

 اقدامات

 نهادی برای تبادل اطالعات و خدماتبهبود ارتباطات بین دستگاهی و بین عنوان هدف   6 شماره هدف 

 ای و دانشگاهیانهای علمی، جوامع حرفههای ارتباط الکترونیک با انجمنسازی کانالمتنوع عنوان استراتژی S62 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A621 معاونت فنی 1 مدتکوتاه توسعه و ارتقا زیرپورتال راهبری فعالیت های استاندارد سازی سازمان 

A622  برخط گردیدن(on-line) معاونت فنی 1 مدتکوتاه جلسات سخنرانی های علمی برگزار شده در سطح سازمان 

A623 اداره کل نظارت و کنترل فنی 1 میان مدت صورت برخطمهندسان مشاور به کارفرمایان و تعاملی با  سامانه طراحی و ایجاد 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اقدامات

 نهادی برای تبادل اطالعات و خدماتبهبود ارتباطات بین دستگاهی و بین عنوان هدف   6 شماره هدف 

 بنیانکسب و کارهای دانشافزایش ارتباط و تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به شرکتهای نوپا و  عنوان استراتژی S63 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A631 
-ها و اطالعات مکانی استفاده میبنیان که از دادهای با شرکتهای دانشبرگزاری جلسات دوره

 کنند

 مدتکوتاه
 معاونت فنی 1

A632 سازمان فناوری اطالعات ایرانها با نامه و تقویت همکاریبرگزاری جلسات، عقد تفاهم  معاونت فناوری توسعه –معاونت فنی  –ریاست سازمان  1 مدتکوتاه 

A633 
ها با معاونت علمی و فناوری رئیس نامه و تقویت همکاریبرگزاری جلسات، عقد تفاهم

 جمهور
 معاونت فناوری توسعه –معاونت فنی  –ریاست سازمان  1 مدتکوتاه

A634  شرکت های نوبا برایدر اختیار گذاشتن اطالعات مکانی بروز  معاونت فناوری توسعه -ریاست سازمان -معاونت فنی  1 میان مدت 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اقدامات

 ایجاد و تقویت زیرساختهای دولت الکترونیک عنوان هدف   7 شماره هدف 

 های دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و ...انسانی در زمینه توانمندسازی و توسعه نیروی عنوان استراتژی S71 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A711 اداره کل امور اداری –مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه شناسایی و احصاء دوره های آموزشی مرتبط 

A712 اداره کل امور اداری –مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه برگزاری دوره های آموزشی شناسایی شده 

A713 اداره کل امور اداری -مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه پایش کارآمدی و اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شده 

A714 اداریاداره کل امور  -مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتکوتاه تهیه و ارائه محتوای ویدئوی آموزشی 

A715 مدیریت روابط عمومی –اداره کل امور اداری  1 مدتکوتاه برگزاری دوره های آموزشی دینفعان 

A716 مدیریت فناوری اطالعات  -اداره کل امور اداری   1 مدتکوتاه اصالح ساختار تشکیالتی و نیروی انسانی در حوزه فناوری اطالعات و دولت الکترونیک 

A717 
های مرتبط با روش های  مدیریت و حاکمیت فاوا برای کارشناسان فناوری  برگزاری دوره

 اطالعات
 اداره کل امور اداری 1 مدتکوتاه

A718  اداره کل امور اداری 1 مدتکوتاه برگزاری دوره های مرتبط با امنیت اطالعات ، مجازی سازی و شبکه 

 



 

 

 

 اقدامات

 تقویت زیرساختهای دولت الکترونیکایجاد و  عنوان هدف   7 شماره هدف 

 ها و ابزارهاشناسایی، مستندسازی، بازنگری و اصالح فرایندها، رویه عنوان استراتژی S72 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A721 اداره کل امور اداری 1 مدتکوتاه مستندسازی فرایندها 

A722  ا با رویکرد توسعه دولت الکترونیکبهبود مستمر فرایندهبازنگری و  اداره کل امور اداری 1 مدتکوتاه 

A723 سپاری آنهاطراحی فرایندهای جدید و سامانه  مدیریت فناوری اطالعات –اداره کل امور اداری  1 مدتمیان 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اقدامات

 دولت الکترونیکایجاد و تقویت زیرساختهای  عنوان هدف   7 شماره هدف 

 موجود  و داده های حفاظت از اطالعاتو  آرشیوساماندهی   عنوان استراتژی S73 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A731 
ماندهی داده های مکانی در مرکز داده و مدیریت متمرکز آرشیو داده های تولیدی سازمانسا  

 1 مدتمیان
مدیریت  -مدیریت خدمات فنی 

 فناوری اطالعات

A732 مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتمیان ساماندهی و مدیریت بازیابی داده ها 

A733 مدیریت خدمات فنی 1 مدتمیان ها و اسناد آنالوگ سازمانسازی فیلمرقومی 

A734 خدمات فنیمدیریت  1 مدتمیان رقومی نمودن آرشیو اداره تمرکز مدارک فنی 

 

 

 

 

 



 

 اقدامات

 ایجاد و تقویت زیرساختهای دولت الکترونیک عنوان هدف   7 شماره هدف 

 سازی و تبادل دادهارتقا و بهبود مستمر زیرساختهای فیزیکی تولید، پردازش، ذخیره عنوان استراتژی S74 شماره استراتژی

 متولی انجام اولویت افق زمانی عنوان اقدام اقدام کد

A741  مرکز داده ایجاد، توسعه و نگهداری(Data Center) معاونت فنی –معاونت اداری و مالی  –مدیریت فناوری اطالعات  1 مدتمیان سازمان 

A742 مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه بهینه سازی سخت افزارها 

A743  ارتقا شبکهLAN مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه 

A744 سازی شبکه بهینه  مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتمیان 

A745 از سازمان ارتباط با شبکه های خارج  مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتمیان 

A746 مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتمیان ارتقاء سیستم های قدیمی 

A747 مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتمیان تقویت سرور و خدمات شبکه سازمان 

A748 مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتکوتاه راه اندازی سرورهای مجازی 

A749 مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتمیان بررسی وراه اندازی شبکه پرسرعت 

A7410 مدیریت فناوری اطالعات 1 مدتمیان بهبود وضعیت زیرساخت فیزیکی شبکۀ تبادل دادۀ سازمان 

 



 

 

 :پنجمبخش 

 اسناد باالدستی، قوانین و مقررات
 

 کمیته دولت الکترونیک

 کارگروه اسناد باالدستی

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

نفوذ فناورهای اطالعات وارتباطات در  عصر فناوری اطالعات و ارتباطات یاد می شود. از دوران حاضر به عنوان 

رتباط افراد ، به طور کلی تغییر کند. امروز جنبه های مختلف زندگی انسان باعث شده است که روش های ا

اجتماعات به جوامع علمی و شهروندان نیز به کاربران شبکه های اطالعاتی تبدیل شده اند. مردم بیشتر به حقوقشان 

آگاه هستند و سعی می کنند که توانانی های خود را در اخذ تصمیمات آگاهانه در جنبه های تأثیر گذار بر زندگی 

ه دهند. در همین راستا ایده دولت های الکترونیکی در اقصی نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته و شان توسع

کشورهای توسعه یافته اقدامات موثری در جهت نیل به این هدف داشته اند. بعبارت بهتردولت الکترونیکی از حد 

های موفقی را به سوی این هدف یک ایده فراتر رفته و همه کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه ، گام

انتظار دارند که کلیه خدمات و سرویس های دولتی با حداقل هزینه،  هطوالنی مدت برداشته اند. امروز افراد جامع

حداکثر سرعت و حداقل زمان در اختیار آن قرار گیرد ، لذا این امر بسیار حائز اهمّیت است که دولت این توانایی را 

ارائه  رین خدمات را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار اقشار مختلف جامعه قراردهد.داشته باشد که بهت

های تعامل دولت با استفاده از امکانات وکار و سایر طرفخدمات متعارف دولتی به شهروندان، صاحبان کسب

وری مبین دولت بهرهرسانی، کاهش هزینه و افزایش فناوری ارتباطات و اطالعات با هدف تسریع خدمت

برنامه های کلیدی در  یکی از عوامل و اطالعات مکانی در دنیای امروز وجود نقشهاز سوی دیگر الکترونیکی است. 

تصمیم گیری ها در کشور تبدیل شده است و بوده و به یکی از ابزارهای موثر برای و مدیریت مران ، عتوسعه 

شور کاز شاخص های اصلی رشد و توسعه یس های مرتبط با آن، و سرومیزان تولید نقشه و اطالعات مکانی 

با این توضیح مختصر نقشه و اطالعات مکانی در بستر دولت الکترونیک الزم و ملزوم یکدیگر محسوب می شود. 

بوده و وجود نظام ملی داده های مکانی به عنوان یکی از زیر ساخت های ضروری دولت الکترونیک باید بصورت 

یکی از مهم ترین مقوالت در جامعه با توجه به اینکه مسئله دولت الکترونیک به  توجه قرار گیرد. جدی مورد

، حضور فعال و مشارکت نقشه برداری کشور از طریق ارائه نقشه و اطالعات مکانی در شده است یلتبد اطالعاتی

طالعات مکانی در قالب دولت الکترونیک باشد. قطعا ارائه نقشه و اایجاد دولت الکترونیک اقدامی مهم و اساسی می

همانظور که توجه به دولت   خواهد شد.وری، اثر بخشی و دسترسی به این اطالعات در کشور منجر به افزایش بهره

نیز نه  برداری قراردهد عدم توجه به این موضوعهای مناسبی را در اختیار بخش نقشهتواند فرصتالکترونیک می

ت دادن فرصت شده بلکه تهیه و عرضه نقشه و اطالعات مکانی فاقد کیفیت و استانداردهای الزم تنها منجر به از دس

بعبارت بهتر الزمه موفقیت  برداری کشور خواهد بود.توسط افراد غیر متخصص مدعی، تهدیدی برای بخش نقشه

مناسب بین سیستم های در حوزه دولت الکترونیک و دستیابی به تمامی اهداف مورد نظر سازگاری و هماهنگی 

داده ها واطالعات و ابزارهای مدیریتی است. با توجه به ماهیت مکانی اکثر داده ها و اطالعات داخلی بخش دولتی ، 



و  یبدیهی است نقشه و اطالعات مکانی در قالب زیر ساخت داده های مکانی بهترین ابزار برای ایجاد این هماهنگ

ازمان نقشه برداری کشور در موضوع دولت الکترونیک با دو هدف عمده روبرو سازگاری خواهد بود. بنابراین س

است، پیاده سازی دولت الکترونیک در ارائه خدمات مکان محور به شهروندان، صاحبان کسب و کار و شرکت های 

عنوان و موسسات خصوصی و دستگاه های اجرایی کشور و دیگری مدیریت و استقرار نظام ملی داده های مکان به 

بمنظور برنامه ریزی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور وجود برنامه  یکی از زیر ساخت های دولت الکترونیک.

برخی مطالعات قوانین و های راهبردی در سازمان نقشه برداری کشور ضروری است. تدوین این برنامه نیازمند 

ت قانونی در حوزه دولت الکترونیک و شناخت ارتباط آن مقررات مرتبط و بررسی اسناد باال دستی و تحلیل انتظارا

با قوانین و مقررات سازمان نقشه برداری کشور است. برنامه های راهبردی سازمان نقشه برداری کشور در حوزه 

 زیر باشد:ایط دولت الکترونیک باید دارای شر

 با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام باشد. سازگار 

   در تعامل باشد.ای کشور و سایر قوانین  و مقررات مربوط های توسعهمفاد برنامهبا 

 سازمان نقشه برداری کشور و مآموریت های اصلی آن منطبق باشد. یبا اساسنامه وجود 

 تگاه های اجرایی نباشد.سوظایف سایر د اجرای آن در تعارض با مأموریت ها و 

ارزیابی اسناد باالدستی و تحلیل انتظارات کالن ملی در   "ان با عنو حاضرگزارش با توجه به تعاریف و اصول فوق، 

تنظیم و توسط سازمان نقشه برداری کشور  "توسعه دولت الکترونیک و ارتباط آن با حوزه مهندسی نقشه برداری 

تدوین برنامه راهبردی سازمان نقشه برداری کشور و در برای  گزارش بدیهی است که نتایج این ارائه شده است.

تدوین برنامه راهبردی سازمان  پروژهقالب این گزارش در سایر حوزه های مهندسی نقشه برداری نیز کار ساز است. 

 در حوزه دولت الکترونیک  تهیه شده است. نقشه برداری کشور
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ها فعال است. قریب به د، اما در بعضی حوزهدولت الکترونیک در ایران با وجود آن که هنوز متولی مستقلی ندار

رسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود هایی که در اطالعها و نقصسایت دولتی ایران با وجود همه کاستی 0111

های فاتر دولت الکترونیک که در استان. ددارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش می کشند

دهند و این خود یک گام به انتظامی و ثبتی را انجام میدولتی،  شده است، خدمات مختلفاندازی مختلف کشور راه

ها میلیارد تومان تسهیالت از طریق طرح های جلو در ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان است. اعطای ده

اوری مختلف به بخش خصوصی در جهت تقویت زیربنای اقتصادی و علمی بخش خصوصی در حوزه های فن

این وجود، دولت الکترونیک ما با . با اطالعات تاثیر غیرمستقیمی در گسترش دولت الکترونیک در ایران دارد

هایی که در کشورهای غربی حاکم است، از عقب ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می برد که قطعا عزم ملی و رویه

از موانع پیش روی باشد. مفهوم دولت الکترونیک به  گشای بسیاریایجاد طرح جامع در این راستا، می تواند مشکل

 صورت های مختلفی تعریف می شود که در ادامه نمونه هایی از این تعریف ارائه شده است.

  ساعت شبانه روز ،  42دولت الکترونیکی به معنای اطالع رسانی و خدمات رسانی به موقع دقیق و کارآمد در

 وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت است. روز سال از طریق 563روز هفته و  7

  بکارگیری فناورهای اطالعات و ارتباطات در ارایه خدمات اجتماعی ، اداری و اقتصادی بخصوص در بخش

 دولتی برای باالبردن بهره وری و نیز بهبود خدمات و ارایه اطالعات به شهروندان ، تجار و کسبه است.

  ان بستر و فرآیند مدیریت بدون کاغذ در حکومت مطرح است و در آن در نهایت دولت الکترونیک به عنو

 .بسیاری از ارتباطات بین اداره ها ) با هم و با مردم ( از طریق کانال های چند رسانه ای صورت می گیرد

  دان دولت الکترونیکی باعث می گردد که کلیه شهروندان ، شرکت های تجاری ، سازمان های دولتی و کارمن

دولت از طریق وب سایت ها در شبکه اینترنت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطالعات و خدمات 

 دولتی دسترسی پیدا کنند.

 برون سازمانی که از طریق  / دولت الکترونیکی یعنی خدمات دهی و تبادل اطالعات به صورت درون سازمانی

گیرد و به صورت ارتباط و تأثیر متقابل میان عناصر دولت بهره گیری از ابزارهای مبتنی بر فناوری صورت می 

 به، دولت و کارمندان و دولت و دولت است.دولت و تجار و کس و شهروندان،

بر اساس تعاریف ارائه شده و با توجه به اینکه دولت الکترونیک با اقشار مختلفی سروکار دارد، ساختار پیش بینی 

 شده برای آن به شرح زیر است:



 وشهروندان دولت(G2C این : ) دولت.  است الکترونیکی دولت های مؤلفه مهمترین از یکیمؤلفه 

 ح زندگی شهروندان در همه زمینه ها می شود . در همین راستا تمرکز مؤلفهسط ارتقای موجب الکترونیکی

G2C  ورتص به دولتی خدمات ارایه منظور به ای یافته سازمان های بسته تهیه و محوریبر شهروند 

 نخواهند کار سرو مجزا صورت به دولتی سازمانهای با شهروندان ، طرح این به توجه با. است الکترونیکی

 بلکه از طریق یک درگاه واحد به انواع خدمات و اطالعات دولتی مورد نیاز دسترسی خواهند داشت . داشت

 هدولت و تجار کسب(G2B: ) می تواند از خدمات و اطالعات  اکنون بازرگانان در سطح بین المللی و محلی

تجاریی که دولت به صورت سازمان یافته و مجتمع در اختیار آنها می گذارد استفاده کنند. دولت الکترونیکی 

به صورت الکترونیکی و با صرف  G2B همؤلف ردر راستای ارایه خدمات و اطالعات به بازرگانان و کسبه د

 .درا انجام می دهحداقل هزینه و زمان و حداکثر راندمان 

 (دولت و کارمندانG2Eا : ) ین مؤلفه سعی در بهینه سازی نحوه ارتباطات دولت با کارمندان سازمان های

مختلف دولتی دارد . کارمندان دولت باید بتوانند با صرف حداقل زمان و هزینه کارهای خود را انجام دهند . 

نیکی تقاضای وام ، مرخصی یا حقوق بازنشستگی نمایند و به عنوان نمونه آنها باید بتوانند به صورت الکترو

حتی بتوانند در منزل وظایف اداری خود را انجام دهند . باید به این نکته توجه داشت که چنانچه این مؤلفه 

به خوبی پیاده سازی شود در بهینه سازی ارتباطات میان شهروندان و سازمان های دولتی نیز نقش خواهد 

 . کرد خواهد یاری محوریلکترونیکی را در نیل به هدف شهروند  داشت و دولت ا

 (دولت و دولتG2Gای : ) ن مؤلفه مربوط به روش های ارتباطی دولت ها با یکدیگر است باید تا آنجا که

امکان دارد تعامالت و ارتباطات میان دولت ها نظیر تبادل اسناد واطالعات به صورت الکترونیکی انجام 

 . پذیرد

رش خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الکترونیک منتشر شده توسط معاونت نوسازی اداری ، امور زادر گ

، ضمن معرفی شناسنامه خدمات تمامی دستگاه های اجرایی در سطح کشور،  0533ونیک در سال ترتوسعه دولت الک

درصد، خدمات به کسب و کار  41ن خدمات سازمان نقشه برداری در قالب سه موضوع خدمات به شهروندان بمیزا

با مروری بر وظایف و ماموریت های سازمان نقشه درصد مشخص شده است.  21درصد و خدمات دولتی  21

با مروری بر داده ها و انواع نقشه و اطالعات مکانی موجود در سازمان نقشه برداری کشور، پرواضح برداری کشور 

ت اطالعات مکانی در هر چهار حوزه از ساختار دولت الکترونیک را داشته است  سازمان باید توانمندی ارائه خدما

الزم بذکر است که فهرستی از عناوین سیاست ها، قوانین و مقررات جاری کشور در حوزه دولت   . باشد

 گزارش ارائه شده است. 0الکترونیک در قالب پیوست 
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در حوزه دولت الکترونیک شناسایی شده که قانون و مقرره جاری  عناوین زیادیساس بررسی های انجام شده بر ا

مورد اشاره عموما در مستندات  ن می باشد.آدر ارتباط با دولت الکترونیک و اهداف رت مستقیم یا غیر مستقیم صوب

قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی، سیاست های کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، ، قالب عناوین 

مصوبات هیأت وزیران، بخشنامه های ابالغی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان برنامه و بودجه، معاونت 

سرمایه انسانی و سازمان فناوری اطالعات، مصوبات شورای های عالی اداری، فناوری اطالعات،  مدیریت و توسعه

گزارش قوانین و  0در پیوست . تقسیم بندی شده استیون توسعه دولت الکترونیک فضای مجازی و مصوبات کمیس

مقررات مورد اشاره خالصه بندی و نکات کلیدی هریک استخراج شده است بر اساس مطالعه صورت گرفته 

 رویکرد های اصلی قابل استخراج از این قوانین و مقررات به شرح زیر است:

 سانی به مردم.شهروند مداری و بهبود خدمات ر 

  وجود.متسهیل و تسریع ارتباطات درون و برون سازمانی و حذف تعامالت فیزیکی و سنتی 

 .هماهنگی بیشتر برنامه ها و تسهیل و تسریع در ایجاد و ارائه خدمات 

 .افزایش کارایی و اثر بخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی 

  پنجره واحد.کاهش بروکراسی اداری و امکان ارائه خدمات از طریق 

 .استفاده بهینه، کارا و اثر بخش از منابع 

 .افزایش شفافیت اطالعات و فرآیند های درون، برون  و بین سازمان 

 افزایش قابلیت تعامل پذیری دورن و برون سازمانی.  

 تعیین دستور العمل ها وتنظیم ضوابط و معیاری های فنی در ارائه خدمات دولت الکترونیک 

 امنیت اطالعات در چرخه ارائه خدمات. حفظ و صیانت از 

 

با توجه به رویکرد های تعیین شده،  خدمات دولت الکترونیک  بر پایه تعامل پذیری یعنی توانایی سازمان های 

دولتی در به اشتراک گذاری اطالعات و یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار و اطالعات با استاندارد های 

دارای ارکانی به شرح  ارائه شده است 0که در شکل  ن توضیح ساختار دولت الکترونیکمشترک استوار است. با ای

 زیر خواهد بود:

خدمات پایه کسب و کار: خدمات ارائه شده توسط سازمان های مختلف دولتی که سایر دستگاه ها برای ارائه 

 خدمات به مشتریان به انها نیاز دارند.

 زیکیشبکه ملی اطالعات : بستر ارتباط فی



گذرگاه مشترک: یک واسط ارتباطی بین درگاه های تمامی سازمان ها بمنظور جلوگیری از ارتباط دو به دو بین 

 سازمان ها.

 پیوستگی خدمات:  ارتباط فرآیند خدمات که در نهای بدون اطالع مشتری به منجر به ارائه خدمت نهایی می شود.

 ت است نقطه ارتباط مشتری با خدمکانال های دسترسی: 

 کاربران : شامل شهروندان، کسب و کار ها و سازمان های دولتی است.
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بدیهی است این ساختار تضمین دسترسی و نمایش اطالعات را در قالب یک تبادل یکپارچه با امنیت کامل و امکان 

ارت بهتر تمامی ضوابط و مقررات ابالغی در حوزه دولت الکترونیک بدنبال اتصاالت درون شبکه فراهم می کند. بعب

ساماندهی وضعیت این شش رکن اساسی از یکسو و از سمت دیگر بدنبال فرهنگ سازی کاربران در راستای  

جدیدی از کسب و  یماعتمادی سازی به خدمات دولت است. عالوه بر آن با ارائه خدمات دولت الکترونیک مفاه

 ر رونق گرفته و در نهایت منجر به بهبود محیط کسب و کار در کشور خواهد شد.کا
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عنوان قانون و مقرره جاری  081در مطالعات مرتبط با تنقیح قوانین و مقررات حوزه مهندسی نقشه برداری بیش از  

عنوان مصوبات مربوط به شورای  421ی قرار گرفته است. عالوه بر ان بیش از و منسوخ شناسایی و مورد بررس

عالی نقشه برداری وشورای کاربران سیستم های اطالعات مکانی نیز بررسی و گردآوری شده است. با بررسی 

 شده است: ، این عناوین در قالب دو گروه اصلی قابل تفکیک است که در ادامه خالصه ای از نتایج آن ارائهاجمالی

ن آعموما به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسیده است و اولین  کهمستندات قبل از انقالب اسالمی 

مربوط به  0534ن در سال آخرین آو در مورد نقشه برداری سواحل دریای خزر می باشد. و  0510مربوط به سال 

عنوان قانون قبل از انقالب شناسایی  47در مجموع ست. ادغام سازمان نقشه برداری کشور با اداره جغرافیایی ارتش ا

رویکرد اصلی این قوانین تدمین نقشه و اطالعات مکانی مورد نیاز کشور در راستای طرح های عمرانی  شده است.

 و بمنظور  توسعه کشور بوده است.

ر قالب عناوین سیاست های ، عموما دمورد است 071که عناوین آن بیش از  ستندات بعداز پیروزی انقالب اسالمیم

کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، ، قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی، مصوبات هیأت وزیران، بخشنامه 

های ابالغی سازمان برنامه و بودجه، مصوبات شورای عالی نقشه برداری و جلسات شورای کاربران تقسیم بندی 

ب گزارش تنقیح قوانین و مقررات حوزه مهندسی نقشه برداری شده است. مدارک و مستندات این بخش در قال

گرداوری شده است. بر اساس مطالعه صورت گرفته رویکرد های اصلی قابل استخراج از این قوانین و مقررات به 

 شرح زیر است:

 .اهمیت مقوله نقشه و اطالعات مکانی در برنامه ریزی و طرح های عمرانی عمرانی کشور 

  داده های مکانی مورد نیاز کشور.تأمین نقشه و 

 .حفظ کیفیت و استاندارد در تولید و تدمین نقشه و اطالعات مکانی کشور 

 های تهیه نقشه و برداری کشور به عنوان مرجع تایید و تصویب نهایی فعالیتمحوریت سازمان نقشه

 های اجرایی.اطالعات مکانی بخش خصوصی و سایر دستگاه

 کشور . نقشه ای اخلی برای تامین نیازهایتکیه بر تخصص و توان د 

  بهبود خدمات رسانی به مردم.ایجاد و توسعه زیر ساخت داده های مکانی کشور در راستای 

  جهت  ایجاد بستر پشتیبانی مکان محور در تصمیم گیری های کالن کشورافزایش کارایی و اثر بخشی  با. 

  ر تسهیل در ارتباط مکانی بین سازمان هانظام ملی داده های مکانی بمنظوو توسعه  ایجاد 



 تسهیل و تسریع ارتباطات درون و برون سازمانی و حذف مورد نیاز   الزم در   تآمین زیر ساخت های

 تعامالت فیزیکی و سنتی موجود.

   بین دستگاه های اجرایی.هماهنگی بیشتر افزایش شفافیت برنامه های مکان محور و 

  به عنوان پنجره واحد نقشه و اطالعات مکانی کشور.آرشیو سازمان نقشه برداری 

 .استفاده بهینه، کارا و اثر بخش از منابع 

با توجه به رویکرد های تعیین شده در حوزه مهندسی نقشه برداری، این حوزه با خدمات دولت الکترونیک دارای  

د. بعبارت بهتر خدمات سازمان رویکرد های مشترک زیادی بوده و نقش موثری در تکمیل یکدیگر ایفا می نماین

نقشه برداری یا بعیارت مناسبتر صنعت مهندسی نقشه برداری در قالب  نظام ملی داده های مکانی به عنوان یکی از 

خدمات پایه در دولت الکترونیک تأثیر گذار است. عالوه بر آن با توجه به اینکه مکان یک اطالعات یکتا محسوب 

العات مورد درخواست در قالب خدمکات دولت الکترونیک وابستگی به مکان است می شود و حجم زیادی از اط

لذا حفظ یکپارچگی خدمات نیز کامال وابسته به نظام ملی داده های مکانی است. برای روشنتر شدن موضوع در 

 ارکان اصلی نظام ملی داده های مکانی تدوین و ارائه شده است. 4شکل 

 

 
 ی داده های مکانی و ارکان آنساختار نظام مل .3-4شکل 

 



تعامل پذیری یعنی توانایی سازمان ها در به اشتراک گذاری بدیهی است نظام ملی داده های مکانی نیز بر پایه 

عدم توجه به این و اطالعات با استاندارد های مشترک استوار است. داده های مکانی اطالعات و یکپارچه سازی 

 00/16/0535مورخ  023/411ه راه توسعه دولت الکترونیک موضوع مصوبه شماره ارتباط کلید در تدوین سند نقش

شورای عالی اداری نیز مشهود  01/16/0535مورخ  7721/35/416شورای عالی فناوری اطالعات و مصوبه شماره 

عات گزارش برخی از اشکاالت اساسی این سند که نشان از بی توجهی به مکان و نقشه و اطال 4است. در پیوست 

مکانی دارد ضمیمه شده است.  این بی توجهی در تدوین و معرفی پروژه های الویت دارد دولت الکترونیک 

نیز مشهود است. با این توضیج لزوم بازنگری  13/14/0537هـ مورخ  33483/ت 04076موضوع بخشنامه شماره 

 در این دوسند ضروری است.

 ها و انتظارات ملیدغدغه. 4-5

عناوین برخی از دغدغه های اصلی کشور در حوزه دولت  جام شده بر روی قوانین و مقررات باال دستی با بررسی ان

مشخص شده است. 0الکترونیک که در سیاست های کالن و قوانین مورد توجه جدی قرار گرفته است در جدول 

و باالدستی و پیش نیازهای نقشه بمنظور امکان بررسی دقیقتر در جدول، ارتباط بین دغدغه ها، سیاست ها و قوانین 

و اطالعات مکانی مورد نیاز نیز تعیین شده است. با بررسی ارتباط ارائه شده بین دغدغه های ملی، اسناد باال دستی 

و پیش نیازهای مورد نیاز از نظر نقشه و اطالعات مکانی برای تحقق آن ها،  عناوین انتظارت ملی  در حوزه دولت 

در ادامه عناوین برخی از نقشه برداری و سازمان نقشه برداری کشور  شناسایی شده است.  الکترونیک، مهندسی

مورد توجه و هدف گذاری قرار گرفته  ارائه شده  ستیانتظارات ملی در حوزه دولت الکترونیک که در اسناد باالد

 است. 

 .تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی کشور 

 افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم 

 .تقویت قانون گرایی و توسعه نظارت فراگیر 

 .افزایش بهره وری نیروی انسانی و کاهش هزینه های تمام شده خدمات دولتی 

 .ارتقاء کارآمدی و اثر بخشی فعالیت های منجر به خدمات دولتی 

 ی و سازمان های مردم نهاد در اداره امور و نظارت.وسعه مشارکت مردم و نهاد های مدنت 

 تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به آن 

 تسریع و تسهیل در تصمیم سازی و بهبود نظام مدیریت و تصمیم گیری 

 ارتقای کیفیت ارائه خدمات 

 تمرکز زدایی در اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیران استانی 



 اداری ئ کاهش مفاسد  ارتقاء سالمت 

 .ارتقاء شاخص شفافیت و ارتقاء آن 

 .افزایش آگاهی مردم و سطح رضایت از خدمات عمومی 

 بهبود سرمایه اجتماعی و ارتقاء رفاه نسبی آحاد جامعه 

 .بهبود فضای کسب و کار 

 توانمند سازی بخش های غیر دولتی و برون سپاری فعالیت های غیر حاکمیتی 

با توجه به بررسی های انجام شده در قسمت قبلی رات ملی در حوزه دولت الکترونیک تظانعالوه بر عناوین ا

در و مروری بر عناوین دغدغ های ملی  گزارش در زمینه قوانین و مقررات مربوط به بخش مهندسی نقشه برداری

 ادامه عناوین برخی از انتظارت ملی در این حوزه نیز ارائه شده است.

 .دسترسی سهل و آسان به نقشه و اطالعات مکانی و گسترش امکان بهره گیری از آن در زندگی روزمره 

  بروز رسانی استاندارد و دستور العمل های موجود و تدوین استاندارد های جدید همگام با تغییرات سریع

 فناوری برای تضمین کیفیت محصوالت مکانی.

 خدمات مکانی از جمله عکسبرداری هوایی و نظارت و کنترل فنی. تمرکز زادایی و تسهیل در امور ارائه 

  التزام به قانون و اصالح و بازنگری قوانین و آیین نامه های موجود در راستای جلوگیری از دوباره کاری و

 اتالف سرمایه های ملی کشور.

  از سامانه های  تالش برای حضور حوزه مهندسی نقشه برداری در بحث مدیریت بحران یا  بهره گیری

 و بالیای طبیعی. سوانح  برای مندمدیریت مکان

  گسترش  استفاده از سامانه های اطالعات مکانی  برای مدیریت  وبرنامه ریزی های محیطی ، منطقه ای و

 شهری.

  توجه به کیفیت به داده های مکانی و توصیفی مورد نیاز کشور برای حفظ کیفیت و جلوگیری از دوباره

 کاری.

 رتفع ساختن ضعف های قانونی در حیطه سازمان های مرجع و متولی امور مربوط به زیر ساخت م

 اطالعات مکانی.

  ارتقاء سطح استاندارد و دستور العمل های حوزه های ژئودزی، ژئودینامیک، فتوگرامتری و سنجش از دور

 اطالعات مکانی.و تدوین استاندارد و دستور العمل های مدون و شفاف در حوزه سامانه های 

  رفع مشکالت مربوط به تعرفه های خدمات مهندسی نقشه برداری و تالش برای پوشش کامل آن در

 تمامی حوزه های فعالیت این رشته.



  ایجاد و توسعه ساختار سازمانی قانونی و مشخص در خصوص زیر ساخت اطالعات مکانی در  وزارتخانه

 ها یا سازمانها در سطح ملی و استانی.

 ای )در اثرات محیط های نوین مانند انرژی هستهنآوریفبرداری به حیطه ورود مهندسی نقشهش برای تال

 نظایر آن زیست صنایع وابسته( و نانو تکنولوژی )در اندازه گیریهای در سطح نانو( و

اری ، پرواضح با مروری بر  انتظارات حوزه دولت الکترونیک و  مقایسه آن با انتظارات حوزه مهندسی نقشه برد

است که این دو حوزه تأثیر متقابل بر یکدیگر داشته و می توانند نقش هم افزایی مناسبی ایفا نمایند. بعبارت بهتر 

نقشه و اطالعات مکانی در قالب نظام ملی داده های مکانی می تواند به عنوان یکی از زیر ساخت های اصلی دولت 

 الکترونیک مطرح باشد. 



 

  در حوزه دولت الکرتونیک و ارتباط آن با مهندسی نقشه برداری دغدغه های ملی کشوراوین : عن 3-4جدول 

 پیش نیاز های الزم برای تحقق سیاست ها عنوان دغدغه های ملی کشور ردیف

1 

الگوی اصالح ، اقتصادی امنیت کلی نظام در بخش سیاستهای، قانون اساسی استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات

قانون   نظام اداری،  ،اشتغال، امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ،مصرف

ه ششم، قانون برنامه ششم، قانون احکام م، سیاست های کلی برنابرنامه پنجم

تصاد مقاومت، نقشه راه اصالح نظام اداری، و سیاست های اقدائمی توسعه 

و منشور حقوق  نقشه راه دولت الکترونیک، ضوابط ملی امایش سرزمین

 .شهروندی

سه  تقویت جایگاه سازمان نقشه برداری کشور در 

حوزه خدمت رسانی به طرح های عمرانی، نظام 

برنامه ریزی و هدمان عمومی به مردم با توسعه نظام 

 ملی داده های مکانی

2 

سیاست های کلی برنامه ن برنامه ششم، سیاست های کلی برنامه ششم، قانو توسعه و تقویت نظام استاندارد و الزام به رعایت آن

 1141انداز جمهوری اسالمی ایران در افق چشمپنجم، قانون برنامه پنجم و 

   هجری شمسی.

تدوین و بروز رسانی استاندارد های ملی و توسعه 

نظارت و کنترل فنی بر خدمات مهندسی نقشه 

 برداری

3 

ی ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور، تحقق جهت گیری ها

آمایش سرزمین  و بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و 

 موقعیت جغرافیایی کشور

امنیت ملی ، اقتصادی امنیت کلی نظام در بخش سیاستهای، قانون اساسی

ششم، قانون برنامه  پنجم وهای  سیاست های کلی برنامه  ،  آمایش سرزمین

اه اصالح نظام ششم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نقشه ر

 سیاست های اقتصاد مقاومتی. اداری، نقشه راه دولت الکترونیک و

 وجود نقشه و اطالعات مکانی پایه

 ایجاد و توسعه زیر ساخت اطالعات مکانی کشور

1 

مدیریت بحران و کاهش خطر پذیری کشور از بالیای 

 طبیعی و حوادث غیر مترقبه

، سیاست های کلی  طبیعی منابع خشدر ب کلی نظام سیاستهایقانون اساسی، 

و ششم، قانون برنامه پنجم، قانون برنامه ششم، احکام دائمی  پنجم های  برنامه

و  برنامه ششم، مشنور حقوق شهروندی، قانون دسترسی آزاد به اطالعات

 سیاست های اقتصاد مقاومتی.

 چارچوب و شبکه های مبنایی

 و روز و به نقشه و اطالعات مکانی پایه وجود 

 توسعه سامانه های اطالعات مکانی

5 

مدیریت منابع طبیعی، حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از 

 محیط زیست و کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب آن

، سیاست آب منابع ، طبیعی منابع در بخش کلی نظام سیاستهایقانون اساسی، 

اصالح نظام اداری، نقشه را  و ششم، نقشه راه پنجم های  های کلی برنامه

  .و ضوابط ملی آمایش سرزمین سیاست های اقتصاد مقاومتیدولت الکترونیک، 

 و به روز وجود نقشه و اطالعات مکانی پایه

 ایجاد و توسعه زیر ساخت اطالعات مکانی کشور

 و به روز وجود نقشه و اطالعات مکانی پایه در بخش نظام کلی سیاستهای ،و نقل حمل کلی نظام در بخش سیاستهای مدیریت زمین و مقابله با پدیده زمین خواری در کشور 6



 

  در حوزه دولت الکرتونیک و ارتباط آن با مهندسی نقشه برداری دغدغه های ملی کشوراوین : عن 3-4جدول 

 پیش نیاز های الزم برای تحقق سیاست ها عنوان دغدغه های ملی کشور ردیف

، سیاست های کلی مسکن، قضایی امنیت کلی نظام در بخش سیاستهای، معدن

و ششم، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون  پنجمهای برنامه 

سیاست  برنامه ششم، سیاست های اقتصاد مقاومتی و مصوبات مربوطه به آن، 

 .، آیین نامه معرفی پروژه های پایه دولت الکترونیکیش سرزمینهای کلی آما

 ایجاد و توسعه زیر ساخت اطالعات مکانی کشور

7 

یت امن، اقتصادی امنیت،آب  منابع در بخش نظام کلی سیاستهای، قانون اساسی مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب کشور

 پنجم های ، سیاست های کلی برنامه اصالح الگوی مصرف  ه،ملی در پنج حوز

 و سیاست های اقتصاد مقاومتی. وششم

 

 و به روز وجود نقشه و اطالعات مکانی پایه

 ایجاد و توسعه زیر ساخت اطالعات مکانی کشور

8 

حقوقی و دولتی، افزایش سرعت و کارایی در ارائه خدمات 

 ظام آنقضاییی و اصالح ن

سیاستهای کلی   ، قضایی امنیت کلی نظام در بخش سیاستهای، قانون اساسی

سیاست های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل ، قضایی پنج ساله

سیاست های کلی در  ،وششم پنجم های ، سیاست های کلی برنامه اطالعات

قانون حدنگار، ، سیاست های اقتصاد مقاومتی ، الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

قانون احکام دائمی توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، نقشه راه دولت 

  .الکترونیک، نقشه راه اصالح نظام اداری، سیاست های کلی نظام اداری

 و به روز وجود نقشه و اطالعات مکانی پایه

 ایجاد و توسعه زیر ساخت اطالعات مکانی کشور

9 

سیاستهای کلی نظام در ، اجتماعی مشارکت کلی نظام در بخش سیاستهای آسان و آزاد به اطالعاتدولت الکترونیک و دسترسی 

سیاستهای کلی نظام در بخش ، ایهای اطالع رسانی رایانهبخش شبکه

سیاست های کلی در بخش امنیت فضای تولید و ، ارتباطات مخابراتی و پستی

و ششم، قانون انتشار و پنجم  های ، سیاست های کلی برنامه تبادل اطالعات

، قانون بهبود مستمر سیاست های اقتصاد مقاومتی دسترسی آزاد به اطالعات، 

محیط کسب و کار، منشور حقوق شهروندی، نقشه راه توسعه دولت الکترونیک، 

 نقشه راه اصالح نظام اداری، سیاست های کلی نظام اداری.

 و به روز وجود نقشه و اطالعات مکانی پایه

 توسعه سامانه های اطالعات مکانی و

تقویت جایگاه سازمان نقشه برداری کشور در  سه 

حوزه خدمت رسانی به طرح های عمرانی، نظام 

برنامه ریزی و هدمان عمومی به مردم با توسعه نظام 

 ملی داده های مکانی



 

  در حوزه دولت الکرتونیک و ارتباط آن با مهندسی نقشه برداری دغدغه های ملی کشوراوین : عن 3-4جدول 

 پیش نیاز های الزم برای تحقق سیاست ها عنوان دغدغه های ملی کشور ردیف

14 

سیاستهای  ،اجتماعی مشارکت کلی نظام در بخش سیاستهایقانون اساسی،  تمرکز زدایی

سیاستهای کلی اصالح الگوی  ،کلی نظام در بخش ارتباطات مخابراتی و پستی

 ،  سیاست های کلی برنامه پنجمسیاست های کلی نظام در اشتغال ،مصرف

ضوابط ملی وششم، قانون احکام دائمی توسعه، قانون برنامه ششم توسعه، 

توسعه دولت امایش سرزمین و سیاست های کلی در این حوزه، نقشه راه 

الکرونیک، سیاست کهای کلس نظام اداری و نقشه راه اصالح نظام اداری و 

 اقتصاد مقاومتی.مصوبات 

ایجاد و توسعه مدیریت های استانی سازمان نقشه 

 برداری کشور  به همراه  تفویض اختیار الزم

 ایجاد و توسعه زیر ساخت اطالعات مکانی کشور

11 

سیاست های  ،اجتماعی مشارکت کلی نظام در بخش سیاستهایقانون اساسی،  مومیافزایش سطح درآمد و رفاه ع

قانون ،  و ششم پنجمهای  ،  سیاست های کلی برنامه کلی نظام در اشتغال

و سیاست  سیاست های کلی در الگوی پیشرفت اسالمی ایرانیبرنامه ششم، 

 های اقتصاد مقاومتی.

 ات مکانی فرهنگ سازی استفاده از نقشه و اطالع

 ایجاد و توسعه زیر ساخت اطالعات مکانی کشور

12 

برون سپاری و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و 

 غیر دولتی
،   سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،قانون اساسی

،  سیاست های سیاست های کلی نظام درخصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی

و ششم، قانون برنامه ششم، قانون بهبود مستمر محیط  پنجم یها کلی برنامه

 و سیاست های اقتصاد مقاومتی. کسب و کار

 افزایش سطح توانمندی مهندسان مشاور

و به  گسترش استفاده از نقشه  و اطالعات مکانی پایه

روز ، توسعه کاربردهای نقشه برداری در حوزه 

 خدمات مردمی،

 العات مکانی کشورایجاد و توسعه زیر ساخت اط

13 

سیاست های ، هجری شمسی 1141انداز جمهوری اسالمی ایران در افق چشم دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری

سیاستهای کلی تولید ملی، ،   کلی نظام درخصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی 

ت اسالمی سیاست های کلی در الگوی پیشرف ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

و و ششم، قانون برنامه ششم پنجم  های  ،  سیاست  های کلی برنامهایرانی

 سیاست های اقتصاد مقاومتی.

 ایجاد و توسعه شبکه های مبنایی کشور

 و به روز وجود نقشه و اطالعات مکانی پایه 

 ایجاد و توسعه زیر ساخت اطالعات مکانی کشور



 

  در حوزه دولت الکرتونیک و ارتباط آن با مهندسی نقشه برداری دغدغه های ملی کشوراوین : عن 3-4جدول 

 پیش نیاز های الزم برای تحقق سیاست ها عنوان دغدغه های ملی کشور ردیف

11 

 ، سیاست های کلی برنامهسیاستهای کلی اصالح الگوی مصرفقانون اساسی،  یتوسعه پایدار مناطق شهری و روستای

 ،سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی،  و ششم پنجم های

، قانون بهبود مستمر محیط سیاست های کلی در الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

آن، نقشه راه کسب و کار، سیاست های کلی امایش سرزمین و ضوابط ملی 

  توسعه دولت الکترونیک و نقشه راه اصالح نظام اداری.

 توسعه سامانه های اطالعات مکانی

 نقشه و اطالعات مکانی پایهوجود 

15 

 سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیقانون اساسی،  بهداشت و سالمت

سیاست های  ر،ش کشوسیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرور،

پنجم و  های  ،  سیاست های کلی برنامهکلی در الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

ششم، قانون برنامه ششم، منشور حقوق شهروندی، نقشه راه اصالح نظام اداری 

 سیاست های اقتصاد مقاومتی.و 

 ایجاد و توسعه زیر ساخت اطالعات مکانی کشور

16 

 ، سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیساسی، قانون ا ترافیک و حمل و نقل

كلي نظام در  سياستهاي ،سیاست های کلی در الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

و ششم، قانون برنامه  پنجم های ،  سیاست های کلی برنامهو نقل حمل بخش

 و سیاست های اقتصاد مقاومتی. ششم، 

 ایی کشورایجاد و توسعه شبکه های مبن

 وجود نقشه و اطالعات مکانی پایه 

 ایجاد و توسعه زیر ساخت اطالعات مکانی کشور

17 

 سیاستهای ، اجتماعی مشارکت کلی نظام در بخش سیاستهایقانون اساسی،  امنیت و هنجار های اجتماعی

سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام  ،اقتصادی امنیت کلی نظام در بخش

کلی  سیاستهای ،سیاست های کلی نظام در اشتغالر، ورش کشوآموزش و پر

سیاست های کلی در الگوی پیشرفت اسالمی  ، قضایی امنیت نظام در بخش

 ،  سیاست های کلی برنامه پنجم و سیاست های اقتصاد مقاومتی.ایرانی

 ایجاد و توسعه زیر ساخت اطالعات مکانی کشور



 

 گیری و پیشنهاداتتیجه. ن5-5

در تدوین و بروز رسانی برنامه های راهبردی سازمان، توجه  کهتوجه به بررسی های انجام شده به نظر می رسد  با

به موضوع دولت الکترونیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه ارتباط فعالیت های مهندسی نقشه برداری و 

الکترونیک یک ارتباط دوسویه می باشد. بعبارت  ماموریت ها و اهداف سازمان نقشه برداری کشور با موضوع دولت

بهتر از یک سو سازمان نقشه برداری در قالب یک دستگاه اجرایی الزام اجرای تکالیف دولت الکترونیک را داشته و 

از سوی دیگر  باید در برنامه های عملیاتی خود سه حوزه مردم، کسب و کار و دولت را مورد توجه قرار دهد.

ها از قبیل ونی در دنیا به نقشه و اطالعات مکانی به عنوان یک زیر ساخت، همانند سایر زیر ساختنگرش نوین کن

آوری ها، توسعة فنگیریشبکة حمل و نقل، بهداشت و مخابرات و نظایر آن است. نقش این زیرساخت در تصمیم

اهش اثرات بالیای طبیعی، بهبود اطالعات، تجارت الکترونیکی، ارائة خدمات نوین به جامعه، توسعه پایدار، ک

ریزی و برنامهشده تا  نقشه و اطالعات مکانی نقش کلیدی در موجب  کیفیت زندگی شهروندان و مانند آن

ی کشور داشته باشد. با این توضیح  مکان در عرصه دولت الکترونیک نقش محوری داشته و در هاسیاستگذاری

ساخت و بستر اولیه مطرح و  نظام ملی داده های مکانی یا زیر سخت  توسعه دولت الکترونیک باید بعنوان یک زر

با این توضیحات   داده های مکانی باید به عنوان یکی از پروزه های الویت دار توسعه دولت الکترونیک مطرح شود.

 باشد به نظر می رسد برنامه راهبردی سازمان باید تضامین الزم بمنظور دستیابی به انتظارت زیر را داشته

  فعالیت های روزمره  های مکانی در سطح ملی و گسترش کاربرد آن در توسعه و ارتقای امور مربوط به داده

 کشور مسئوالن هایگیریتصمیممردم و 

  بهبود، ارتقای کیفیت و اعتمادسازی به محصوالت و خدمات مکانی 

 رداری و اطالعات مکانی سازی و آموزش عمومی استفاده از تواناییهای مهندسی نقشه بفرهنگ 

 مهندسی نقشه برداری در سه حوزه  گسترش و هدفمند کردن پژوهش های بنیادی ، توسعه ای وکاربردی

 مردم، پروژه های عمرانی کشور و فرآیند برنامه ریزی، مدیریت و تصمیم گیری کشور

 گسترش و بهبود داده های مبنایی و چارچوب های مرجع 

 برداریهای مهندسی نقشهمند کردن فعالیتنی در نظامهمکاری با تشکل های قانو 

  دسترسی سریع و آسان عموم به اطالعات و خدمات مکانی مورد نیاز 

 گری مربوط به نقشه و اطالعات مکانی تقویت بخش غیردولتی و واگذاری امورتصدی 

رسد در برنامه راهبردی  با لحاظ رویکرد های تدوین برنامه و همچنین تحلیل های پیش بینی شده به نظر می

 :مقوله مورد توجه قرار گیرد چهارباید  در حوزه دولت الکترونیک  سازمان



 

ارائه خدمات نقشه و اطالعات مکانی عمومی به مردم بر اساس پایگاه های داده ملی و نقشه های پایه و به روز   -0

 داخلی کشور

ت مناسب در تمامی طرح های عمرانی کشور و ازالم به بهره گیری از نقشه و اطالعات مکانی با کیفیت و دق -4

بهره گیری از خدمات مهندسان مشاور دارای صالحیت بمنور امکان استفاده از این مدارک در به روز رسانی نقشه و 

 اطالعات مکانی در سایر حوزه ها.

نظام ملی داده های مکانی به  برنامه ریزی بمنظور امکان ارائه خدمات نقشه و اطالعات مکانی به روز در قالب -5

تمامی دستگاه های اجرایی کشور و الزام به رعایت اصول نظام ملی داده های مکانی به عنوان زیر ساخت داده  

 مکانی ملی کشور .

ژه پیگیری بمنظور تبدیل  نظام ملی داده های مکانی و پایگاه ملی داده های مکانی کشور به عنوان یکی از پرو  -2

دولت الکترونیک و الزام تمامی دستگاه های اجرایی به بهره گیری از این نظام به جهت یکپارچگی ت دار های الوی

 مکان در کل کشور.

 توضیحات ارائه شده انجام اقدامات کلیدی به شرح زیر ضروری است:های پیشنهادی و راهبردبا توجه به 

 پیگیری اصالح سند نقشه راه توسعه دولت الکترونیک -الف

ه ژپیگیری بمنظور معرفی نظام لی داده های مکانی یا زیر ساخت داده های مکانی ملی به عنوان یکی از پرو -ب

 های الویت دار دولت الکترونیک.

ا و دهیاری های کشور( و کلیه هوزارت کشور)سازمان شهرداری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،  الزام  -پ

مورخ  023/411مصوبه شماره   47و  46اسالمی  ایران در اجرای ماده  شهرداری ها و شرکت ملی پست جمهوری

 ر.نقشه های پایه سازمان نقشه برداری کشوبه استفاده از  شورای عالی فناوری اطالعات 00/6/0535

وجود نقشه و اطالعات مکانی از سازمان نقشه برداری  الکترونیکیالزام تمامی دستگاه های اجرایی به استعالم  -ت

 شور .ک

 01/6/0535مورخ  7721/35/416مصوبه شماره  7بر رعایت ماده مبنی استانداری های سراسر کشور الزام  -ث

 .نیدرگاه واحد استا سازمان نقشه برداری درنقشه ها و اطالعات مکانی و لزوم استفاده از  شورای عالی اداری

در قالب نظام ملی داده  ذخایر اطالعات مکانی و نقشه  مبنی بر ارائهکلیه دستگاه های اجرایی تعیین وظیفه برای  -ج

 های مکانی.



 

وری و یکپارچه سازی داده ها و اطالعات مربوط به آبه عنوان متولی جمع  تعیین سازمان نقشه برداری کشور -چ

نامیک و تغییرات پوسته زمین و استفاده از آنها در تعیین میزان جابجایی آن در ابعاد مسطحاتی و ارتفاعی)ژئودی

 فرونشست(، 

آنی در کشور مبنی بر دریافت  مجوز های فنی الزم از سازمان نقشه برداری  ساماندهی خدمات تعیین موقعیت -ح

 کشور و هماهنگی در زمینه نحوه ارائه سرویس های بر خط در این زمینه.

برنامه عکسبرداری و م و تدوین در قالب تنظیهای کشور  همستند سازی دورتنظیم برنامه های عملیاتی بمنظور   -خ

 .تهیه عکسهای زمین مرجع دوره ای و پوششی

از بنادر و مستحدثات دریایی و نقشه های پوششی  0:311تهیه نقشه های بزرگ مقیاس برنامه ریزی بمنظور   -د

 .از تمامی آبهای تحت حاکمیت کشور  0:01111

و زیر ساخت داده های مکانی مورد نیاز کشور را با  داده های مبنایی، چارچوب های مرجع گسترش و بهبود -ذ

 .بهره گیری از توان بخش غیر دولتی و دولتی

سازمان نقشه برداری کشور مکلف است با هماهنگی سازمان  و با نظارت شورای عالی نقشه برداری گسترش و  

 بهبود دهد.

ای روزرسانی دورهتولید و بهمکانی و واگذاری برنامه ریزی برای تمرکز زدایی از حوزه تولید نقشه و اطالعات  -ر

دستگاه های اجرایی تحت مدیریت  و نظارت و منطبق با ضوابط و معیار های   مکانی مرتبط با مأموریتاطالعات

 فنی  سازمان نقشه برداری کشور.

ی یجاد و توسعهادر زمینه آوری اطالعات وزارت ارتباطات وفنهماهنگی با سازمان فناوری اطالعات یا   -ز

 برای زیر ساخت داده مکانی ملی کشور. زیرساخت مناسب مخابراتی وارتباطی

 

 

 

 

 

 

 



 

 منابع:

 .0533نشریه نقشه برداری، مقاله مرحوم مهندس بابامقدم تبریزی، سال چهارم انتشار، شماره دوازدهم، سال  -0

کشور،مدیریت روابط عمومی و اموربین  تاریخچه سازمان نقشه برداری کشور، گزارش داخلی سازمان نقشه برداری -4

 .0576الملل،  ویرایش دوم،  سال

، گزارش طرح پژوهشی)آقایان دکترها جمور 0212چشم انداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشه برداری کشور در افق   -5

ه برداری ، توکلی وملک و مهندسان غضنفری، اسالمی راد، واحدی، قوامیان، کریم زاده وسرپولکی(، سازمان نقش

 0588کشور، 

برداری کشور به بخش خصوصی،گزارش طرح گری سازمان نقشهمطالعه امکان سنجی واگذاری فعالیتهای تصدی  -2

پژوهشی)آقایان دکتر ها جمور و رجبی و مهندسان اسالمی راد، نصیری مهر، سیدین، منتظرین و سرپولکی و آقایان 

  0586رحمانی وسجادی(، سازمان نقشه برداری کشور، 

برداری کشور، گزارش طرح پژوهشی آقای مطالعه بازنگری در شرح وظایف و ساختار تشکیالتی سازمان نقشه -3

دکترجمور و مهندسان اسالمی راد و سرپولکی و آقایان رحمانی، امتیاز، اکرمی، تقی اکبری و محقق دوست وخانم 

 0587ملکی(، سازمان نقشه برداری کشور، 

 0535سازمان نقشه برداری کشور، گزارش طرح پژوهشی آقای دکتر شهبازی و گروه همکار،  تدوین برنامه راهبردی  -6

تنقیح قوانین و مقررات حوزه مهندسی نقشه برداری، گزارش مطالعه موردی آقای مهندس رجب زاده و گروه همکار،  -7

0531. 
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 نقاط قوت سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک کد پیشنهاد دهنده

GIS S1 های مکانی فراوان و متنوعوجود داده 

GIS S2 
نیز بهره گیری از داده های مکانی موجود از سوی مراکز دولتی، غیر دولتی و امکان اطالع از وضعیت داده های موجود و یا دردست تولید و 

 آحاد مردم

GIS S3 وجود دانش و فن آوری مرتبط جهت اجرا و پیاده سازی زیرساخت داده مکانی و کاربردهای مترتب بر آن 

GIS 

 کارشناس
S4  سطح تحصیالتی مربوطه در بین دستگاههای اجرایی مشابهدر اختیار داشتن بیشترین تعداد متخصصین ژئوماتیک و در عالیترین 

GIS 

 کارشناس
S5 اصلی در زمینه  تهیه استانداردها و دستورالعملهای کاری در حوزه ژئوماتیک یتمرجع 

 استفاده از سیستم اتوماسیون اداری جهت انجام امور جاری مدیریت منابع انسانی S6 اداری

 مجازی پیاده سازی آموزش های S7 اداری

 استفاده از سیستم حضور و غیاب مکانیزه S8 اداری

 پروندهای دیجیتال پرسنلیبرخورداری از  S9 اداری

 اعتقاد و حمایت مدیریت به بهره برداری از الگوها و دانش فنی به روز درانجام فرآیندهای اداره کل S10 اداری

 و تدارکات به صورت الکترونیکیسیسات ان ثبت و پیگیری درخواست خدمات تأامک S11 اداری

 سامانه ارزشیابی کارکنان S12 اداری

 بهره گیری از سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه S13 اداری

 بهره گیری از سامانه کارمند ایران S14 اداری

 بهره گیری از سامانه ملی ساختار S15 اداری

 برقراری حقوق بازنشستگیبهره گیری از سامانه جمع آوری اطالعات  S16 اداری

 بهره گیری از سامانه ستاد ) جهت : خریدکاال یا اجرت انجام کار، مزایده فروش، مناقصه( S17 اداری

ریزی و برنامه

 بودجه
S18  ح مختلف سازمان به ضرورت و لزوم الکترونیکی شدن خدماتدر میان مدیران سطوو اتفاق نظر وجود باور 

ریزی و برنامه

 بودجه
S19  اعتقاد به منافع مترتب بر توسعه دولت الکترونیک در سازمان در میان کارکنان سازمان 

ریزی و برنامه

 بودجه
S20 وجود تجربیات عملی و موفق قبلی در سازمان در این زمینه 

 زیرساخت دولت الکترونیکماهیت دیجیتال اغلب محصوالت سازمان و امکان ارائه آنها در فضای مجازی و در  S21 کارتوگرافی

 پایگاه ملی نامهای جغرافیایی ایران در قالب نامهای جغرافیایی  در مورد استانداردو مستند اطالعات صحیح، دقیق،  S22 کارتوگرافی



 توسعه برنامه های یاحکام دائم 11اطالعات بر اساس ماده بیشترمحوریت نقشه و اطالعات مکانی کشور به عنوان پایه  S23 کارشناس

 S24 کارشناس
های ملی و تهیه اطلس NTDBهای مکانی ملیهای )پوششی و موضوعی و ... ( و پایگاه دادههای مکانی و نقشهوجود آرشیو انحصاری داده

 و موضوعی

 وجودواحدسازمانیمختصتدویناستانداردودستورالعملفنیبهعنواننقطهصالحیتسازماننزدسازمانملیاستانداردایران S25 کارشناس

 برداری در سازمانوجود دبیرخانه شورای عالی نقشه S26 کارشناس

 بر اساس مصوبه شورای عالی نقشه برداری  NSDIمحوریت سازمان نقشه برداری کشور در  S27 کارشناس

 وظایف حاکمیتی و نظارتی سازمان در چارچوب قوانین مصوب S28 کارشناس

 انجام عملیات پوششی هیدروگرافی از آبهای کشور و تهیه چارتهای دریایی ناوبری با بیش از سی سال سابقه در متولینقش  S29 آبنگاری

 پایش، جمع آوری داده و پیش بینی تراز آب دریا از طریق ایستگاههای ساحلی با بیش از سی سال سابقه در متولینقش  S30 آبنگاری

 IHOبه دریانوردان از طریق کمیته ملی هیدروگرافی بر اساس رویه استاندارد  webارائه چارتهای ناوبری الکترونیک دریایی در بستر  S31 آبنگاری

 در زمینه فناوری اطالعات از تجربیات و تخصص نیروهای کارآزمودهبهره گیری  S32 فناوری اطالعات

 فناوری اطالعاتداشتن استراتژی جهت راهبری  S33 فناوری اطالعات

 طراحی و ساخت مرکز داده سازمان نقشه برداری S34 فناوری اطالعات

 استفاده در سطح  جهانی آموزش و استفاده از نرم افزارهای تخصصی موردبکار گیری،  S35 فناوری اطالعات

 در امور مالیمکانیزه بودن سیستم های مورد استفاده  S36 مالی

 با نگاه سیستماتیک و باتجربه کارشناسان مستعد برخورداری از S37 مالی

 نگرش مثبت مدیران کالن سازمان به شفافیت و پاسخگویی S38 مالی

 بدهی ها (بهره گیری از سامانه سماد ) مطالبات و  S39 مالی

 تمرکز تلفیق ( –بهره گیری از سامانه سناما ) حساب ماهانه  S40 مالی

 بهرگیری از سامانه درخواست وجه الکترونیکی S41 مالی

 بهرگیری از سامانه بهداد ) بانک مرکزی ( S42 مالی

 بهرگیری از سامانه اسناد خزانه اسالمی وزارت امور اقتصادی و دارایی S43 مالی

 بهره گیری از سامانه سازمان امور مالیاتی کشور S44 مالی

 بهره گیری از سامانه دولت S45 مالی

 های نظارتی سازمانپذیربودن اتوماسیون بخش قابل توجهی از پردازشامکان S46 نظارت

 بهبود تعامل سازمان با سایر دستگاهها و نهادهای باالدستی طی دوره اخیر S47 اداری

 MBO )، مدیریت برمبنای هدفISOسابقه طوالنی سازمان در پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی ) مدیریت کیفیت  S48 اداری

 سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک ضعفنقاط  کد پیشنهاد دهنده

GIS W1 
ای مدیریتی و هو محصوالت مرتبط در حوزهضعفهای قانونی در زمینه تثبیت و تقویت جایگاه متخصصین ژئوماتیک و استفاده از این دانش 

 تصمیم گیری

GIS W2 و تجهیز و ارتقای امکانات و تجهیزاتمالی الزم جهت بروز رسانی و تکمیل نقشه ها و داده های مکانی موجود و منابع اعتبارات ضعف ، 

GIS W3  متخصصین برنامه نویسی به علت نداشتن مجوز جذب نیروعدم امکان جذب فارغ التحصیالن جوان و آشنا به مباحث فناوری اطالعات و 

GIS W4 کننده های کاربردی داده ها و محصوالتضعف در ارائه مناسب محصوالت جهت جذب کاربر و استفاده 

GIS W5 ضعف در امکانات سخت افزاری و شبکه ای 

GIS W6 نداشتن برنامه مدون جهت بهنگام رسانی و تکمیل داده های موجود 

 عدم یکپارچگی در سیستم های مکانیزه موجود و مورد استفاده در اداره کل W7 اداری

 برای استفاده های آتی و انتقال دانش به افراد در آیندهستند سازی مناسب تمامی فعالیتها عدم م W8 اداری



 عدم توسعه و تعیین سطوح دسترسی پرسنل به پرونده دیجیتال پرسنلی W9 اداری

 عدم بی نیازی کامل پرسنل امور اداری از مراجعه به  پرونده فیزیکی پرسنل ) عدم بازنگری پرونده دیجیتال پرسنلی( W10 اداری

 عدم پیاده سازی نظام جامع آموزش) شامل نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و سنجش اثربخشی( W11 اداری

 ( Help desk) از جمله  عدم استفاده صحیح از سامانه های موجود در سازمان W12 اداری

 مکانیزه نبودن طرح طبقه بندی مشاغل W13 اداری

 عدم آموزش مستمر پرسنل در به روز کردن دانش فناوری اطالعات مرتبط به حوزه کاری خود W14 اداری

 توماسیون اداری و سیستم ترددل ادارات کل منطقه ای به سیستم اعدم دسترسی پرسن W15 اداری

و  ریزیبرنامه

 بودجه
W16 نبود نقشه راه مشخص برای این موضوع 

ریزی و برنامه

 بودجه
W17 نبود ضمانت اجرای مستمر نقشه راه توسعه دولت الکترونیک در سازمان 

ریزی و برنامه

 بودجه
W18  مهمسازمان در راستای انجام این اطالعات تامین نگردیدن نیازمندیها و درخواست های اساسی اداره کل فناوری 

ریزی و برنامه

 بودجه
W19 انجام اقدامات در این خصوصپایین بودن سرعت 

 عدم ارائه برخی خدمات و محصوالت به صورت الکترونیک W20 حوزه ریاست

 عدم معرفی صحیح سازمان به منظور آشنایی بیشتر مخاطب با این سازمان وپرهیز از سردرگمی در مراجعات خصوصی W21 حوزه ریاست

 عدم به روزرسانی نقاط ارزیابی ارتفاعی در اغلب نقاط کشور به منظور ارائه آن به صورت آنالین W22 ریاستحوزه 

 ضعف خدمات فنی الکترونیک داخل سازمان از ایمیل ها گرفته تا کاربری سایت W23 حوزه ریاست

 ارتباطی نوین بویژه فضای مجازی کارمندان با فضاهای بخشی ازآشنایی و نابه روز نبودن اغلب سیستم های کامپیوتری سازمان  W24 حوزه ریاست

 ضعف تجهیزات سازمان در ارائه خدمات بدون وقفه و با سرعت مناسب)سرور( W25 کارتوگرافی

 ضعف در شبکه های ارتباطی سازمان W26 کارتوگرافی

 دلیل تاخیر در ارائه اطالعات از طرف دستگاههای مرجعتاخیر در به هنگام سازی اطالعات نامهای جغرافیایی به  W27 کارتوگرافی

 عدم ارائه سرویس پایدار از پایگاه داده نامهای جغرافیایی به کاربران W28 کارتوگرافی

 عدم ارائه اطالعات صحیح و به هنگام به کاربران W29 کارتوگرافی

 ی نامهای جغرافیایی همگام با توقعات کاربرانعدم توسعه پایگاه داده و برنامه تحت وب پایگاه مل W30 کارتوگرافی

 Metadataهای اطالعات مکانی نقص در مجموعه فراداده W31 کارشناس

 سازمانهای قانونیگیری موارد متعدد مرتبط با  جایگاهضعف در پی W32 کارشناس

 های دیگر سازمان(های انسانی و دارایی)مانند عدم آگاهی از سرمایه assetهای سازمان دارایی و اشراف اطالعاتی نسبت به عدم آگاهی W33 کارشناس

 های مکانی متناسب با پیشرفت فناوریسازی، پردازش و ارائه دادهافزاری در ذخیرهافزاری و نرمعدم وجود بستر مناسب سخت W34 کارشناس

 عات مکانیهای فیزیکی مربوط به شبکۀ تبادل اطالعدم وجود زیرساخت W35 کارشناس

 های مکانیسازی و مدیریت یکپارچه دادهعدم تحقق فضای کافی ذخیره W36 کارشناس

 های مکانی از طریق تارنمای جهانی در سازماننبود سازوکارهای اداری و قانونی تبادل و انتشار داده W37 کارشناس



 های تولیده شدۀ سازماندر مصارف عمومی و روزمره و عدم استخراج ارزش از دادهمهیا نبودن اطالعات مکانی سازمان برای استفادۀ فراگیر  W38 کارشناس

 افزاری و نرم افزاری به منظور ارائه خدمات الکترونیکوجود مشکالت سخت W39 آبنگاری

 های فنیکمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه W40 آبنگاری

 جهت پیوستن به دولت الکترونیکفقدان زیرساخت نرم افزاری مناسب  W41 خدمات فنی

 کمبود منابع مالی در جهت رقومی نمودن اطالعات مکانی W42 خدمات فنی

 عدم پشتیبانی مناسب از نیروی انسانی و نیز تجهیزات مورد استفاده W43 خدمات فنی

 IT عدم قدرت اجرایی جهت ارائه راهکارهای بهینه در وضعیت حوزه W44 فناوری اطالعات

 فناوری اطالعات زمینهدر  انسانی کمبود نیروی W45 فناوری اطالعات

 عدم تامین به موقع تجهیزات و ابزار آالت مورد نیاز W46 فناوری اطالعات

 کم انگیزه بودن برخی کارمندان به دلیل عدم وجود ابزارهای تشویقی مناسب مادی W47 فناوری اطالعات

 در دیگر مدیریتها و دفاتر IT غیر متمرکز مشابه دفتروجود فعالیت  W48 فناوری اطالعات

 سیستم های موجود ینبود برنامه مدون جهت ارتقا W49 مالی

 وابستگی سازمان به شرکت های ارائه دهنده خدمت در زمینه نرم افزار های مستقر که بعضا منجر به تاخیر در امور میگردد W50 مالی

 انحصار طلبی در استفاده از اطالعات که منجر به انباشت اطالعات در یک الیه خاص گردیدهوجود افراد با گرایش  W51 مالی

 عدم تمایل برخی از کارکنان به ایجاد شفافیت در امور W52 مالی

 محدودیت منابع سخت افزاری در سازمان جهت بستر سازی W53 مالی

 برخی کارکناننگاه سیستمی در ضعف  W54 مالی

 فقدان برنامه ریزی درخصوص پرورش نیروی انسانی خبره W55 نظارت

 عدم جذب نیروی متخصص و جوان جهت جایگزینی با نیروی های در حال بازنشسته شدن W56 نظارت

 های سازماندهنده فعالیتهای تخصصی برای نیروی انسانی توسعهعدم برگزاری دوره W57 نظارت

 علمی داخلی و بین المللیکاهش شدید ارتباط با مجامع  W58 نظارت

 نامناسب بودن ساختار سازمانی و نیاز به بازنگری W59 فناوری اطالعات

 ضعف دانش و مهارت مرتبط با فناوری اطالعات در کارکنان و سایر مدیریتها W60 فناوری اطالعات

 تنوع محدود خدمات برخط W61 کارشناس

 توسعه دولت الکترونیکسازمان در زمینه فرصتهای  کد پیشنهاد دهنده

GIS O1  ها در تهیه و تولید داده های مکانی با پیاده سازی ها و موازی کاریجلوگیری از دوباره کاریوجود الزام قانونی به منظورSDI 

GIS O2 مکانیو خدمات برای تولید و عرضه داده ها مراکز دولتی، غیردولتی و عموم کاربران و متقاضیان  از امکان بهره گیری 

GIS O3 تقویت ارتباط و تعامل بین متولیان و تولیدکنندگان داده های مکانی 

GIS O4 ها و خدمات داده های مکانیبهبود اطالع از نیازهای کاربران و متقاضیان داده های مکانی در حوزه داده 

 الزامات قانونی جهت توسعه نظام مدیریت منابع انسانی O5 اداری

 برگزاری جشنواره های مختلف و ارزیابی های متنوع بین دستگاههای اجرایی مختلف O6 اداری

ریزی و برنامه

 بودجه
O7  بیرونی به سازماننفعان ذیبهبود نگاه 

ریزی و برنامه

 بودجه
O8 در دسترس بودن شبکه ملی اطالعات و سایر زیرساختهای ارتباطاتی در کشور 



ریزی و برنامه

 بودجه
O9  المللی و ملی جهت الگوبرداری در فعالیت های مختلف سازمان )پژوهش، استاندارد و .....(دسترس بودن پورتال های بیندر 

ریزی و برنامه

 بودجه
O10  احکام دائمی و .... ( 11ظرفیت ها و تکالیف قانونی سازمان )ماده 

ریزی و برنامه

 بودجه
O11 ها )سازمان ملی استاندارد و ...( دربهره گیری/به اشتراک گذاری امکانات و خدماتدستگاه رتباطات نزدیک با سایرامکان برقراری ا 

 از سازمان افکار عمومیبهبود شناخت سایر دستگاهها و  O12 حوزه ریاست

 پایگاه نامهای جغرافیایی به  اتصال سایر بانکهای اطالعاتی زمین مرجع از جمله آمار، پست، وزارت کشور و.... O13 کارتوگرافی

 (NSDI)های مکانی نیاز ملی به زیرساخت داده O14 کارشناس

 GIS, LIS)های اطالعات مکانی )نیاز ملی به سیستم O15 کارشناس

 (Value Added)ها و اطالعات مکانی داده روند فزاینده ایجاد ارزش افزوده بر روی O16 کارشناس

 پردازش و ارائۀ اطالعات مکانی های دولتی و خصوصی در امور گردآوری،ها، امکانات و منابع بخشافزایی ظرفیتهمشراکت و  O17 کارشناس

 (Volunteered Geospatial Information)های مکانی داوطلبانه آوری دادههای مردمی و همگانی در جمعجلب مشارکت O18 کارشناس

 بنادر و دریانوردی در قالب کمیته ملی هیدروگرافی به منظور انتشار بین المللی چارتهای دریاییتعامل خوب با سازمان  O19 آبنگاری

 تعامل خوب با ارگانهای دریایی دیگر در خصوص موضوع مشاهدات و آنالیز داده های تراز آب دریاها O20 آبنگاری

 منظور فعالیت های اجرایی و مطالعاتی ساحلی و فراساحلی داده های تراز آب و عمق جمع آوری شده بهفزاینده اهمیت  O21 آبنگاری

 های مکانیپیشرفتهای صورت گرفته در سطح دنیا و کشور در ارائه تحت وب داده O22 خدمات فنی

 فروش آنالین محصوالت سازمانوجود انتظار بیرونی برای  O23 فناوری اطالعات

 ارتباطات دیجیتالی با سازماننیاز دستگاه مختلف جهت  O24 فناوری اطالعات

 رویکرد رو به رشد مردم در استفاده از نقشه ها و اطالعات مکانی دیجیتال O25 فناوری اطالعات

 وجود بخش خصوصی توانمند و امکان واگذاری فعالیت های تصدی گری O26 فناوری اطالعات

 توسعه نظام مالی بر خط جهت شفافیت امور در راستایسازمانی و فضای حمایتی برونالزامات قانونی  O27 مالی

 های نوین و پیدایش ابزارهای کاربردی جدیدآوریارتقاء فن O28 نظارت

 محصوالتو نظارت بر افزارهای کاربردی و تغییرات در سیستم تولید توسعه نرم ضرورت O29 نظارت

 سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک رویتهدیدات پیش کد پیشنهاد دهنده

GIS T1  قوانین حمایتی از نقش و جایگاه سازمان نظارت جدی بر اجرایعدم 

GIS T2 های مکانیدر تولید و انتشار داده مشارکت سایر دستگاههای اجرایی عدم وجود قوانین الزام آور در مورد 

GIS T3  اشتراک گذاری داده هایشان به علت نگرانی ازاحتمال تضییع حقوق مالکیتیعدم تمایل دستگاههای اجرایی در مورد به 

GIS T4 پذیری توسط برخی از دستگاههای اجرایی در زمینه تولید محصوالتشانعدم استفاده از استانداردهای تعامل 

GIS T5 نبود قوانین، سیاستها و استانداردهای مکتوب مورد نیاز 

 امنیت داده ها و اطالعات در حوزه منابع انسانیتهدیدات ناشی از  T6 اداری

 دهنده سیستم اتوماسیون اداریخدمات شرکتهای ارائهبروز مشکالت احتمالی در  T7 اداری

ریزی و برنامه

 بودجه
T8 دولت الکترونیک روند رو به رشد انتظارات و توقعات بیرونی از سازمان در زمینه 



ریزی و برنامه

 بودجه
T9 از سازمان در موضوع دولت الکترونیک سایر دستگاه ها و سازمان های مشابه/ذیربط پیشی گرفتن 

ریزی و برنامه

 بودجه
T10 وجود قوانین بازدارنده و دست و پاگیر 

 احتمال وقوع هک و حمالت سایبری T11 حوزه ریاست

 و ....( Google Earthوجود خدمات رایگان تحت وب )مانند  T12 کارشناس

 های امنیتی غیرکارشناسی به نقشه واطالعات مکانی سازمانوجود دیدگاه T13 کارشناس

 عدم التزام عملی برخی ازنهادهای دولتی درهماهنگی با سازمان باتوجه به قوانین موجود T14 کارشناس

 برداری و نقش آننادرست از مهندسی نقشهعدم اعتالی فرهنگ استفاده ازنقشه و اطالعات مکانی و درک  T15 کارشناس

 های حقوقی و قضایی موارد نقض ضوابط قانونیها و عدم امکان پیگیریکافی نبودن قوانین مربوط به حقوق مالکیت و انتشار داده T16 کارشناس

 های مکانی پایهنبود قوانین تکلیفی برای تولید و بروزرسانی داده T17 کارشناس

 های مشترکهای مختلف و نبود چارچوبهای موازی و تکراری دستگاهنگری و فعالیتخشیب T18 کارشناس

 کاریها در خصوص موازیهای سازمانی برای سایر ارگانعدم بازدارندگی مناسب مفاد قانونی مربوط به فعالیت T19 آبنگاری

 مواردعدم رعایت استاندارد و دستورالعمل های سازمان در برخی  T20 آبنگاری

 افزارهای غیر بومی و وابستگی به تولیدات خارجیاستفاده زیاد از تجهیزات و نرم T21 آبنگاری

 شکست در بازار رقابتی ایجاد شده در صورت عدم وجود روش مناسب ارائه اطالعات مکانیامکان  T22 خدمات فنی

 عدم امکان جذب نیروی متخصص T23 فناوری اطالعات

 استقرار سیستم های جدید و ارتقا سیستم های قبلیهزینه های سنگین  T24 مالی

 مشکالت مرتبط با چگونگی حفاظت از اطالعات شخصی افراد T25 مالی

 ناتوانی در مرزبندی اطالعات محرمانه و غیرمحرمانه T26 مالی

 پروژه های نقشه برداری جهت نظارت به سازمانعدم وجود مقررات و قوانین متقن برای الزام کارفرمایان به ارسال  T27 نظارت

 

 



 

 

 :هفتم بخش

 اسناد پشتیبان: تحلیل روندها

 اعضای کارگروه:

 مرتضی صدیقی، علی صفایی :آقایان 

 کهنخانم ها: شادی بیات، نسیم عزیزیان

 

 

 

 



2 

 

 مقدمه 
تصویب  هایسازی برنامهمنظور فراهم نمودن زمینه پیادهه ب برداری کشور وبدنبال تدوین سند نقشه راه سازمان نقشه

برداری کشور در دستور کار قرار گرفت. شده در سند مذکور، تدوین سند نقشه راه دولت الکترونیک سازمان نقشه

 ITگیری این سازمان را در حوزه سند دولت الکترونیک سازمان، متشکل از بخشها و مطالب مختلفی است که جهت

پرداخته و قصد دارد با بررسی و  ITبخش به تحلیل روندها در حوزه این رو بیان خواهد نمود. برای سالهای پیش

 باشد. ITتحلیل روندها، بیانگر آینده پیش رو و نیازهای سازمان در حوزه 

 :استمطالب این بخش شامل سرفصلهای زیر 

 تحلیل روند تغییرات دولت الکترونیک در ایران و جهان .1

ند و ااند، منسوخ شدهاند، کاهش یافتهبررسی و مطالعه روندهای سازمان )شامل روندهای گذشته که توسعه یافته .2

 اند(یا ایجاد شده

 ها، نوع )رقومی/غیررقومی(، حجم و .... شامل داده ITهای سازمان در حوزه اطالعات مکانی و مرتبط با چالش .3

 ینفعان اصلیها و ذتحلیل روند ذینفعان شامل داده .4

 ها، معماری صحیح پایگاههای داده و ...مالی در سازمان شامل یکپارچگی سیستم-تحلیل روندهای اداری .5

 برداری سایر کشورهابررسی سازمانهای نقشه .6

 تحلیل روند حوزه امنیت اطالعات .7

مدیریت روابط عمومی در تدوین سند مذکور از اسناد موجود در سازمان نظیر مدارک ایزو و مدارک تهیه شده توسط 

های موازی این کارگروه و مطالعات خود اعضای کارگروه الملل سازمان، مدارک تهیه شده در کارگروهو امور بین

 استفاده خواهد شد.
 

 تحلیل روند تغییرات دولت الکترونیک در ایران و جهان. 1-7
کشور جهان قبل از ایران قرار  1۱۱الکترونیکی حداقل المللی گویای آن است که در حوزه دولت آمارهای اخیر بین

میالدی، کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنالند و  2۱16های اعالم شده برای سال براساس داده .دارند

باالترین میزان شاخص دولت الکترونیکی را  ۱۹.7و ..۱۹، ..۱۹، ..۱۹، ۱۹.1، ۱۹.2های سوئد به ترتیب با شاخص

جهانی را به خود اختصاص  1۱6رتبه  ۱۹46طبق این آمارها ایران با شاخص  .اندجهانی به خود اختصاص داده در سطح

براساس مدرکی که توسط سازمان فناوری  .یک رتبه تنزل نیز داشته است 2۱14داده که این رتبه در قیاس با سال 

منتشر شد؛ و  13.3در سال  "و ایران تحلیل وضعیت توسعه دولت الکترونیک در جهان"اطالعات تحت عنوان 



3 

 

های دو ساله سال و در بازه 5در طی شود، وضعیت ایران که بصورت زیر تعریف می EGDIبراساس شاخص 

 بصورت زیر برسی شده است.

 
 

 

 

 

 
 . شاخص دولت الکترونیک7-1شکل 
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و زیرشاخص سرمایه  (OSI)زیرشاخص خدمات آنالین  -(TII)در این رابطه: زیرشاخص زیرساخت مخابراتی 

 باشند.می (HCI)انسانی 

 تغییرات شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در سه دوره. 7-1جدول 

 

 . تغییرات شاخص خدمات آنالین ایران در سه دوره7-2جدول 

 

راتی مخابهای الملل برای خدمات دولت الکترونیک سه شاخص خدمات آنالین، زیرساختاساس استانداردهای بین بر

 ۱۹16برای ایران  2۱۱4و سرمایه انسانی تعریف شده است. در شرایطی که مقدار شاخص خدمات آنالین در سال 

کاهش یافته است که این رقم از  ۱۹33بار دیگر تا مرز  2۱16رسیده و در سال  ۱۹37این رقم به  2۱14بوده در سال 

 .کمتر است ۱۹13میانگین جهانی 



5 

 

ثبت شده بود که این رقم در سال .۱۹۱برای ایران رقمی معادل  2۱۱4مخابراتی نیز در سال  هایدر حوزه زیرساخت

فاصله  ۱۹۱2پیشرفت کرد که البته همچنان این رقم با میانگین جهانی ۱۹35تا  2۱16رسیده و در سال  .۱۹2به  2۱14

 .دارد

 2۱14صاء کرده بود که این رقم در سال را اح ۱۹77ایران رقمی معادل  2۱۱4در خصوص سرمایه انسانی نیز در سال 

باالتر  ۱۹۱7رسید که البته این رقم از میانگین جهانی  ۱۹71با کمی افزایش به  2۱16کاهش یافت و در سال  .۱۹6به 

 .است

به کشور  17اما اگر بخواهیم وضعیت ایران و دولت الکترونیکی در آن را در سطح منطقه بررسی کنیم نیز رتبه 

دنیا را به خود اختصاص داده در سطح  2۱ابد. بدین ترتیب رژیم اشغالگر قدس در حالی که رتبه یاختصاص می

گیرند که های بعدی قرار میمنطقه اولین جایگاه را دارد و پس از آن کشورهای بحرین و امارات متحده در رده

 .است .2و  24های جهانی آنها نیز به ترتیب رتبه

و در  ۱۹37این رقم به  2۱14بوده در سال  ۱۹16، 2۱۱4دمات آنالین ایران در سال همچنین در حالی که شاخص خ

 .کمتر است .۱۹1رسیده که از مقدار میانگین منطقه  ۱۹33به  2۱16سال 

های تر بوده و در حوزه سرمایهپایین ۱۹۱5های مخابراتی نیز میانگین ایران در قیاس با منطقه در حوزه زیرساخت

 .بیشتر است۱۹۱5ران از میانگین منطقه انسانی شاخص ای

کشورهای رژیم اشغالگر قدس، بحرین، امارات متحده عربی، قزاقستان، کویت، عربستان سعودی، قطر، آذربایجان، 

کشور منطقه هستند که در زمینه  16گرجستان، عمان، ترکیه، لبنان، ازبکستان، ارمنستان، اردن و قرقیزستان به ترتیب 

اند، اما پس از ایران کشورهای مصر، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، پیش از ایران قرار گرفته دولت الکترونیک

 .اندمنطقه را به خود اختصاص داده 25تا  .1های پاکستان، افغانستان و یمن رتبه
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 مقایسه روند تغییرات شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران با چند کشور منتخب. 7-2شکل 

 

 

 مقایسه روند تغییرات شاخص مشارکت الکترونیک در ایران با چند کشور منتخب. 7-3شکل 
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سازمان نقشه برداری براساس شاخص های بین المللی طبق آخرین ارزیابی از سوی سازمان فناوری اطالعات در رتبه 

 .[1]سی و هفت ام قرار گرفته است 

 بررسی و مطالعه روندهای سازمان. 2-7
نقشه برداری کشور از لحاظ قانونی وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور است و وظایف حاکمیتی محوله سازمان 

 هایهوزارتخان هایگردد، گرچه نقش این سازمان در فعالیتبرداری کشور ابالغ میاز طریق آن سازمان به سازمان نقشه

بخش  -برداری) سایت سازمان نقشه .است توجه قابل نیز... و کشاورزی کشور، نیرو، شهرسازی، و راه چون دیگری

 تاریخچه سازمان(

 [1]سازمان اهداف کالن . 1-2-7
گستتر  و بهبود داده های مبنایی، چارچوبهای مرج  و زیرساخت داده های مکانی برای مشارکت مثثر در برنامه  •

  ریزی و توسعه پایدار کشور ؛

استانداردها و الزامات فنی به منظور تضمین کیفیت، تعامل پذیری و  تحکیم مرجعیت ستازمان در تدوین و توستعه  •

 پایایی؛

 المللی به منظور افزایش اثرگذاری سازمان؛ای و بینارتقای تعامالت برون سازمانی در سطوح ملی، منطقه•

 شناخت متقابل سازمان و جامعه؛ افزایش سطح تعامالت اجتماعی سازمان در راستای •

 ای؛های پژوهشی سازمان با تأکید بر تحقیقات کاربردی و توسعهگستر  فعالیت•

 پیشنهاد و پیگیری تصویب قوانین و مقررات به منظور تقویت نقش حاکمیتی سازمان؛•

 ایفای نقش کلیدی در پیش آگهی و مدیریت بحران؛•

 ارتقای نقش سازمان نقشه برداری در نظام فنی و اجرایی کشور؛•

 سی عموم به محصوالت و خدمات مختلف سازمان؛تسهیل و تسری  دستر•

 توسعه و بروز رسانی فن آوری ها و محصوالت جدید؛•

 توسعه مناب  درآمدی پایدار؛•

 . ارتقای سازمان به سازمانی چابک، یادگیرنده و بهره ور•

 

 [1]ظایف. و2-2-7
ستتراستتری ژئودزی، ترازیابی دقیق، ثقل  های طراحی و اجرای عملیات نقشتته برداری بنیادی از قبیل ایجاد شتتبکه •

 سنجی و ژئودینامیک؛
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های توستتعه های دیگر در راستتتای برنامهو مقیاس 1:25،۱۱۱های مبنایی کشتتور در مقیاس بروز رستتانی نقشتته •

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛

ی مقایستته، ستتطوح مبنا تعیین و بهبود ستتطوح مبنای نقشتته برداری از قبیل: ژئویید ملی و محلی، بیضتتوی های   •

 ارتفاعات و سیستم های تصویر مناسب؛

 ایجاد ایستگاههای دائمی تعیین موقعیت ماهواره ای، فضایی و ارائه خدمات مربوط؛•

ها و ستتازمان های دولتی و بخش های مورد نیاز و بروز رستتانی آنها برای طرحهای عمرانی وزارتخانهتهیه نقشتته•

 خصوصی؛

های مربوط مورد نیاز دستتتگاههای دولتی و هوایی و تهیة فیلم، تصتتویر رقومی و پرداز  انجام عکستتبرداری های•

 بخش خصوصی؛

های و تشکیل پایگاه داده (LIS) ، سیستم های اطالعات زمینی(GIS)طراحی و ایجاد ستیستم های اطالعات مکانی •

 ؛(NTDB) توپوگرافی ملی

ای مبنایی و موردی، جم  آوری و پرداز  اطالعات جزر و عملیات آب نگاری )هیدروگرافی( شتتتامل تهیة چارته•

 مدی، پیش بینی و تهیة جداول جزر و مدی؛

 طرح و اجرای پروژة اطلس ملی ایران و اطلس های موضوعی و به روز رسانی و بازنگری آنها؛•

 اطالعاتی؛گردآوری و بایگانی اطالعات جغرافیایی و نسخة اصلی نقشه ها به منظور ایجاد بانک •

 اعمال ممیزی های کیفی فعالیت های نقشه برداری؛•

تهیه و تدوین استتانداردها و دستتورالعمل های الزم برای ایجاد یکپارچگی و انسجام در مراحل کار فنی و اجرایی   •

 سازمان و سایر موسسات و نهادهای فعال در عرصه های مرتبط؛

های دولتی و خصتتتوصتتتی طبق ة نقشتتته در موستتتستتتات و بخشنظارت و کنترل کیفی بر تمام فعالیت های تهی•

 استانداردهای بین المللی؛

هتتتای علتتتوم مهندسی نقشه برداری با  عضویت در انجمن های علمی و فنی بین المللی و منطقتتته ای در زمینتتته •

 رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

 ن مجام ؛فنی داخل و خارج و تبادل اطالعات با ای -همکاری با مجام  علمی•

 برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مهندسی نقشه برداری در حیطة مقررات مربوط؛•

برگزاری کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای مرتبط با مهندسی نقشه برداری در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی •

 و شرکت در همایش های داخلی و خارجی ذیربط؛

 وظایف شورای عالی نقشه برداری؛همکاری الزم برای تحقق •
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تهیه، تالیف و انتشتتتار نقشتتته های توپوگرافی در مقیاس های مختلف با استتتتفاده از اطالعات گردآوری شتتتده به •

 های زمینی، فتوگرامتری و یا جنرالیزه اطالعات موجود؛رو 

 طراحی، اجرا، به روز رسانی و انتشار نقشه های موضوعی؛•

 به روز رسانی و انتشار اطلس های ملی، منطقه ای و موضوعی؛تدوین، طراحی، اجرا، •

 طراحی، اجرا و انتشار انواع نقشه های موضوعی و گردشگری؛•

 های سه بعدی؛طراحی، تولید و انتشار انواع محصوالت کارتوگرافی مانند مدل سه بعدی و نقشه•

 ایران.نگهداری، به روز رسانی و تکمیل پایگاه ملی نام های جغرافیایی •

 سازمان نقشه برداری خدمات و محصوالتروند تولید . 3-2-7

 هواپیما، نظیر پیشتترفته امکانات به ستتازمان این تجهیز و 1332در ستتال  کشتتور برداری نقشتته ستتازمان تاستتیس اب

.. . کارتوگرافی، تجهیزات برداری، نقشه هتتتایدوربین ها،یابفاصلتتته چتتتا ، هتتتای دستگاه تبدیل، هایدستگاه

 مختلف هاینقشتته تهیه با کشتتور بردارینقشتته ستتازمان. شتتد برداشتتته عمرانی هایبرنامه دراجرای موثری هایقدم

 عتادن،م استخراج برق، نیروی انتقال راهسازی، آبیتاری، سدستازی، شهرسازی، قبیتل از عمترانتی هایبرنامه درکلیه

 [1] . .نمود ایفا موثری نقش کاداستر هاینقشه تهیه

 به. استتت کرده ارائه مرزی مناطق از هنقشتت تهیه خصتتوص در ایارزنده خدمات مقدس دفاع دوران در ستتازمان این

 دوران در نمود. اشتتاره دوران این در( چزابه تا فاو منطقه) آبادان 1:1۱۱۱۱های نقشتته تهیه به توان می مثال عنوان

 مقیاس در کشتتور پوشتتشتتی هاینقشتته تهیه طرح شتتامل ایگستتترده هایفعالیت نیز مقدس دفاع از پس ستتازندگی

 شورک شهرهای رقومی نقشه تهیه دریایی، هایچارت تهیه مبنایی، هایشتبکه  تکمیل ملی، هایاطلس تهیه ،1:25۱۱۱

 آغاز را کشور موضتعی  و موردی هاینقشته  انواع چا  و تهیه ملی، مکانی اطالعات پایگاه ایجاد ،1:2۱۱۱مقیاس در

 [1]نمود

به  1376در سال  های تبدیل عکس به نقشه از آنالوگ به نیمه تحلیلی انجام شد. همچنین  ستیستم  1373در ستال     

تغییر وضتتعیت داد. در حال حاضر (paradeyes)نیز به طور کامل به رقومی  .137شتکل کامال تحلیلی و در ستال   

 [1]شیت نقشه تهیه شده است. 11۱۱۱بلوک شامل حدوداً  .14نقشه 

های هوایی بعدی و با استفاده از عکسهای سهمبتنی بر تولید داده 1:25۱۱۱های طراحی اولیه خط تولید نقشه

با دقت ده متر، پایگاه داده ملی توپوگرافی   (DEM)دارصورت گرفت. مدل ارتفاعی رقومی زمین پوشش

(NTDB) الیه اطالعاتی ونقشه های کارتوگرافی، سه محصول اصلی این نقشه ها بوده اند.  .16شامل 

ها آن سازیها و تهیه دستورالعمل بهنگاممنظور بررسی وضعیت موجود نقشهو به13.7بازنگری این نقشته ها، در سال  

از به های نوین، نیرخی فناوریآغاز شتتد. البته با پیشتترفت تکنولوژی و تجهیز ستتازمان نقشتته برداری کشتتور به ب   
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های کاری احستتتاس گردید. به همین منظور ، استتتتفاده از های اجرایی و دستتتتورالعملبتازنگری مجدد در رو  

 1:25۱۱۱سازمان نقشه برداری کشور در طول اجرای پروژه تولید نقشه های  عنوان مبنا، انتخاب شتد. ژئودیتابیس به

 GISنگری با محوریت ژئودیتابیس سته بعدی دست پیدا کرد که با جهت گیری  به یک مدل جام  و کامل، برای باز

 [1] .باشددر مراحل خط تولید و نیز بهره گیری از آخرین فناوری های رقومی و نرم افزارهای پیشرفته همراه بوده 

مأموریت های از دیگر  (NSDI) استتتتقرار کامل نظام اطالعات پایه مکانی کشتتتور و زیرستتتاخت ملی داده مکانی

ستیاستت گذار، ستازمان نقشته برداری است که این سازمان را از یک تولیدکننده صرد داده های مکانی به سازمانی     

تنظیم کننده که زیرستتاخت الزم برای استتتانداردستتازی تولید داده مکانی را در کشتتور فراهم کرده و زمینه تبادل، به  

در راستای اجرای قانون  .نماید، ارتقاء می دهدتره ملی را ایجاد میاشتتراک گذاری و نظارتی اطالعات مکانی در گس 

های مکانی توسط متولیان در چارچوب استانداردهای جهانی،  برنامه پنجم توستعه کشتور، مبنی بر ارائه خدمات داده  

ها و  اره کل سامانهدر این راستا اد برداری کشورآغاز گردید. اندازی سترورهای مکانی استتاندارد در سازمان نقشه  راه

سازمانی  SDIبرداری کشور موظف به ایجاد تسهیالت در شکل گیری  های اطالعات مکانی سازمان نقشه زیرساخت

ن ویژگی مناسب ای های نوین گردید. های استتاندارد مکانی تحت وب با بهره گیری از تکنولوژی از طریق سترویس  

هت ارائه خدمات خود، نیاز به ارائه اصتتتل داده به کاربران ندارند. این ها در این استتتت که متولیان داده ج ستترویس 

ای که ضتتمن ارائه کلیه خدمات مورد نیاز به کاربر، محتوای داده در ها دارای معماری خاصتتی بوده بگونه  ستترویس

  [4] گیرد. اختیار کاربر قرار نمی

زی نام های جغرافیایی را برعهده دارد که این کمیته این سازمان همچنین ریاست کمیته ملی نام نگاری و یکسان سا

 .تخصتتتصتتتی ایجتاد همتاهنگی در نتام گتذاری موقعیتت های مختلف مکانی را در ستتتطح کشتتتور برعهده دارد      

پایش تغییرات هندسی سرزمینی اعم از تغییرات ارتفاعی، ثقلی و مسطحاتی یکی از وظایف اساسی این سازمان است 

 [1].ر اهمیت به سزایی داردوخیز کشهای زلزلهها و پهنهیعی همچون فرونشست دشتکه در مدیریت مخاطرات طب

 آوری اطالعاتروند توسعه اطالعات مکانی با استفاده از فن. 3-7
علوم مهندسی نقشه برداری و  ،تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و تاثیر آن در شاخه های مختلفامروزه توسعه      

و  یدهاتهدبا دیدگاه این اثرات را می توان در ابعاد درونی و بیرونی و  .ژئوماتیک را نیز بدون بهره نگذاشته است

برداری تغییرات سال گذشته مهندسی نقشه 2۱فرصتها مورد بررسی قرار داد. در ابعاد درونی و به خصوص طی 

تهیه  افزار مربوطه، مراحل مختلفافزار، سختاین تغییرات به وسیله ایجاد و توسعه نرمنظیری را شاهد بوده است. بی

نقشه مانند برداشت، محاسبات، ترسیم و ارائه اطالعات را تحت تاثیر قرار داده و حتی موجب تغییر ماهیت اطالعات 

چنین موجب ایجاد شاخه های این تاثیر هم .تهیه شده از صورت فیزیکی )کاغذی( به داده های رقومی شده است

حول اساسی در پاره ای از شاخه های حذد یا ت این تغییراتانفورماتیک گردیده است، به موازات ژئومختلف علوم 
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و تغییر شغل اجباری بسیاری از شاغلین این رشته را که  ژئودزی کالسیک و ...، سنتیمانند کارتوگرافی این علوم 

این تغییرات نبوده اند را به دنبال داشته است. در بعد بیرونی، با بکارگیری تکنولوژی  قادر به هماهنگ نمودن خود با

ه با کل نقش جدید افزایش سرعت تولید اطالعات ، بدون اغراق حجم اطالعات تولید شده طی بیست سال اخیر را

از اطالعات و سرعت و دقت این حجم  تولید .های تولید شده در تاریخ مهندسی نقشه برداری قابل مقایسه می سازد

، طیف مخاطبین یا کاربران اطالعات زمین گردیده یبردارنقشهمتخصصین تهیه آن، عالوه بر اینکه موجب رضایت 

در کشورهای جهان سوم مهارت اندک کاربران در بکارگیری کنونی خصوصا مشکل ه است. مرج  را نیز افزایش داد

گیری از نقشه و اطالعات مکانی بهرهاکراه آنها در تغییر روشهای سنتی  تکنولوژی اطالعات و روشهای مرتبط و یا

راد و تجهیزات تولید اطالعات توسط افاستفاده از وسائل در  سهولت بدیهی است با تغییرات بوجود آمده و. باشدمی

ت سنتی از اطالعاحفاظت موضوعاتی مانند ها، و ماهیت رقومی دادهبرداری متخصص، ورود تجهیزات جدید نقشهغیر 

 [4] خواهد شد.و تحول توسط مهندسین نقشه بردار دچار تغییر اطالعات و انحصاری بودن تولید 

های زمانبر، ناکافی و توام با خطا را ها مجبور بودند رو   ، کاربران در ابتدا برای انتقال داده Web GISبعد از ظهور 

حلی بکار گیرند. لذا تمایل برای استفاده از توان بالقوه سایر مناب  افزایش یافت. از طرد دیگر متولیان داده به دنبال راه

های مکانی بدون نیاز به اشتراک گذاری اصل داده بودند. این موضوعات سرانجام منجر به ایجاد  در ارائه داده

د. متولیان داده با استفاده از استانداردهای این کنسرسیوم که زبان مشترکی برای تبادل تباز گردیمتن GISرسیوم کنس

گرا، به جای آنکه گیری از امکانات معماری سرویسهکرد و نیز با بهرها میان سرورهای مکانی ایجاد می و تعامل داده

با  برداری از اطالعات را به آنها ارائه دهند.توانستند سرویس بهرههند میران قرار دتخود اطالعات را در اختیار کارب

های مختلف های گذشته در سازمان  ها، حجم انبوهی از اطالعات مکانی که در طی سال اندازی این سرویسراه 

ازی آنها مکان بازستولید شده بود و امکان دسترسی عموم به آنها بدلیل مشکالت پروتکلی وجود نداشت، هم اکنون ا

استا باشد. در این روجود داشته و قابل ارائه به طیف وسیعی از کاربران در محیط اینترنت می  OGCتحت مشخصات 

برداری کشور موظف به ایجاد تسهیالت در شکل  های اطالعات مکانی سازمان نقشهها و زیرساخت اداره کل سامانه

 دید.ن گرتهای نوی وژیتگیری از تکنولای استاندارد مکانی تحت وب با بهرههسازمانی از طریق سرویس SDIگیری 

ات خود، نیاز به ارائه اصل داده به ته خدمتها در این است که متولیان داده جهت ارائژگی مناسب این سرویستوی

خدمات مورد نیاز به کاربر، ای که ضمن ارائه کلیه ی بوده بگونهها دارای معماری خاس. این سرویسکاربران ندارند

  [4] گیرد. محتوای داده در اختیار کاربر قرار نمی

. ارائه ها، بسیار رواج یافته استهای کاربردی مکانی تحت وب به دلیل مزایای اثبات شده آنها و برنامهاستفاده از سرویس

باشد ه مرکزی، حافظه جانبی و غیره میهای مذکور نیازمند مناب  پردازشی مانند واحد پردازندخدمات توسط سرویس

و هر چه این مناب  با نیازها و ظرفیت پردازشی سرویس، مطابقت بیشتری داشته باشند، کیفیت خدمات ارائه شده 
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باالتر خواهد بود. در حال حاضر، مناب  پردازشی توسط خادم )سرور( مستقر در مراکز داده سنتی و به صورت متمرکز 

شود که غالباً دارای مناب  پردازشی ثابت و غیرمنعطف هستند. با توجه به ثابت نبودن میزان امین مییا توزی  یافته ت

های ارسالی به خادم، برآورد مناب  پردازشی مورد نیاز سرویس به یکی از مشکالت اساسی در درخواست

 یش از میزان پیش بینی شده باشد،ها )در اوج مصرد( بهای رایج تبدیل شده است. چنانچه این درخواستسازیپیاده

گردد و چنانچه بیش از میزان مورد نیاز زیرساخت فراهم گردد، هدر رفتن سرمایه را پاسخگویی سرویس مختل می

های سبز مغایر است. فناوری رایانش ابری با استفاده از فرایندهایی مانند به همراه خواهد داشت که با اصول فناوری

پذیر های موجود در آن دارای مناب  پردازشی منعطف و مقیاسکند که خادمای را ایجاد میادهسازی، مراکز دمجازی

لذا در آینده جهت تولید سریعتر و ارائه اطالعات بهتر به کاربران نیازمند مرکز داده منسجم و استفاده باشند. می

 [4] تکنولوژی رایانش ابری می باشیم .

 محصوالت موجودتحلیل تقاضا و روند . 4-7

این از سیستم حسابداری استخراج شده است.  13.4الی  13.5داده های محصوالت آرشیوی سازمان از سال فرو  

 ها ترسیم شده اند. سپس، به ترتیب نمودار روند فرو  هر یک از انواع داده نشان داده شده 5-1دادهها در جدول 

  [3]است.

 
 ارقام به هزار ریال)ت سازمان الروند فرو  محصو .7-3جدول 

 

  عکس و اسکن. 1-4-7
 .نشان داده شده است 7-4های فرو  محصول عکس و اسکن در شکل  روند داده
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 .روند فرو  محصول عکس و اسکن 7-4شکل 

 نقشه پالت. 2-4-7
 .نشان داده شده است 7-5نقشه در شکل ت پالت های فرو  محصوال روند داده

 
 .روند فرو  محصول پالت نقشه 7-5شکل 
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 نقاط مبنایی. 3-4-7

 .نشان داده شده است 7-6های فرو  محصول نقاط مبنایی در شکل روند داده

  
 .روند فرو  محصول نقاط مبنایی 7-6شکل 

 آبنگاری. 4-4-7

 .نشان داده شده است 7-7های فرو  محصول آبنگاری در شکل روند داده

 
 .روند فرو  محصول آبنگاری 7-7شکل 
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 مبنایی فایل. 5-4-7

 .نشان داده شده است 7-.های فرو  محصول فایل مبنایی در شکل روند داده

 

 
 .روند فرو  محصول فایل مبنایی 7-.شکل 

 

 تصاویر ماهواره ای. 6-4-7

 .نشان داده شده است 7-.های فرو  محصول تصاویر ماهوارهای در شکل روند داده

 
 ای.روند فرو  محصول تصاویر ماهواره 7-.شکل 
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 موردی  فایل. 7-4-7

 .نشان داده شده است 7-1۱های فرو  محصول فایل موردی در شکل روند داده

 
 .روند فرو  محصول فایل موردی 7-1۱شکل 

 کتاب. 8-4-7

 .نشان داده شده است 7-11های فرو  محصول کتاب در شکل روند داده

 
 .روند فرو  محصول کتاب 7-11شکل 
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 اطلس. 9-4-7

 .نشان داده شده است 7-12های فرو  محصول اطلس در شکل روند داده

 

 
 .روند فرو  محصول اطلس 7-12شکل 

 نقشه کشوری. 01-4-7

 .نشان داده شده است 7-13های فرو  محصول نقشه کشوری در شکل روند داده

 
 .روند فرو  محصول نقشه کشوری 7-13شکل 
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 شهری قشه. ن00-4-7

 .نشان داده شده است 7-14های فرو  محصول نقشه شهری در شکل روند داده

 
 .روند فرو  محصول نقشه شهری 7-14شکل 

 قشه استانی. ن01-4-7

  .نشان داده شده است 7-15های فرو  محصول نقشه استانی در شکل روند داده

 
 .روند فرو  محصول نقشه استانی 7-15شکل 
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 1:250000نقشه. 13-4-7
 .نشان داده شده است 7-16در شکل  25۱۱۱۱:1های فرو  محصول نقشه روند داده

 

 
 1:250000روند فرو  محصول نقشه  .7-16شکل 

 

 

 سال گذشته در حوزه فرایندهای اصلی سازمان: 11بررسی روند تغییرات ایجاد شده  طی . 5-7
ای بین  مستندات سال اخیر در حوزه فعالیتهای اصلی سازمان، مقایسه 1۱جهت بررسی روند تغییرات ایجاد شده طی 

فرهنگ  دهد کهانجام شد. بررسی این مستندات نشان می 7.با مستتندات به روز رسانی شده سال   4.فرایندی ستال  

از خصتتوصتتیات بنیادین نگر  فرایندی، بین   فرایندگرایی در ستتطح ستتازمان به شتتدت ضتتعیف استتت. یکی    

در یک ستازمان وظیفه گرا که واحدهای سازمانی مکلف به انجام   .بودن آنها استت  ( Cross Functional) واحدی

شترح وظایف واحدی خود هستتند، هرگز امکان جاری سازی مناسب فرایندهای بین واحدی وجود نخواهد داشت   

ی و کارائی فرایندها کاهش م زیرا در نقاط تالقی فعالیت های بین واحدی تعارضات سازمانی بروز کرده و اثربخشی

یاید. حوزه های مختلف ستتازمان به شتتده وظیفه گرا بوده و در مستتتند ستتازی های انجام گرفته کامال مشتتهود می  

بنابراین تحلیل روند فرایندی با مستندات موجود، که اغلب وظیفه ای نوشته شده هستند، در این مقط  و قبل   باشد.

مان، امکان پذیر نمی باشد. ولی بر اساس مشاهدات و اظهارات شفاهی نمایندگان از احصتاء فرایندهای اصتلی ستاز   

 مدیریت ها در خصوص روندهای موجود می توان چنین نتیجه گیری کرد که:

مضتتامین فرایندی در حوزه فعالیت های اصتتلی، تغییرات بنیادی نداشتتته استتت. تغییرات  عمدتا در روشتتهای   -1

 ت.اجرایی و بسیار محدود بوده اس
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در روند برداشتتت و جم  آوری اطالعات ) زمینی، هوایی و دریایی( تغییرات زیادی حاصتتل نشتتده استتت که   -2

 عمدتا پرهزینه ترین بخش فرایند تولید نقشه ، ایجاد و گستر  شبکه های مبنایی نیز می باشند.  

 ا بر اساس پیشرفتسال گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است ام 1۱رو  های پرداز  اطالعات نستبت به   -3

 های حاصل شده در حوزه فناوری و اطالعات مکانی  بررسی میزان این تغییرات ضرورری به نظر می رسد.

رو  تبادل اطالعات بین واحدی با توجه به پیشترفت های حاصتل شده در حوزه فناوری، تغییر قابل مالحظه    -4

 ای نداشته است.

های مختلف ایجاد شتتده، اما اغلب پایگاههای ایجاد شتتده در حوزه بانک ها و پایگاه اطالعاتی متعدد و متنوعی -5

 به دلیل مشکالت مالی ، زیر ساخت فناوری و یا دریافت مجوزهای امنیتی توسعه الزم را پیدا نکرده اند.

فرایندها، روشتتهای اجرایی و دستتتورالعمل ها ی ستتازمان باید در جهت تحقق اهداد کالن ستتازمان طراحی و  -6

د. در همین راستتتا، روشتتهای اجرایی جدیدی جهت مدیریت بحران و دولت الکترونیک در حال  عملیاتی شتتو

تدوین می باشتد. اما در زمینه توستعه و بروز رسانی محصوالت جدید که یکی از اهداد کالن  سازمان نیز می   

 باشد، فرایندی از سوی ادارات کل/ مدیریت ها اعالم نشده است.

 

 در حوزه اطالعات مکانیهای سازمان چالش. 6-7

 تجهیزات. 1-6-7

های اعتباری در بخش نقشتتته برداری، خرید و ضتتترورت دارد با توجه به قیمت باالی تجهیزات نوین و محدودیت      

تعمیر  ،آموز  گیری از ستتیستم،نیازهای بهرهتامین تجهیزات پس از مطالعه کافی و لحاظ نمودن مواردی مانند پیش

 بومی سازی آن انجام گیرند. و نگهداری،  و

 ،تعمیر ،های موجود در خریدبرداری کشتتور مشتتکالت تحریم از تهدیدهای مهندستتی نقشتته در حال حاضتتر یکی      

این  . در صورتی که تمهیدات الزم درباشدبرداری مینگهداری و پشتتیبانی تجهیزات و نرم افزار های پیشترفته نقشه  

برداری کشتتور را فراهم ماندگی صتنعت نقشته  تواند در دراز مدت موجبات عقبزمینه دیده نشتود این موضتوع می   

 ]5[آورد.

 منابع جدید داده. 2-6-7
های تولید کننده داده های تصتتویری، های نوین خصتتوصتتا اطالعات حاصتتل از انواع ستتنجندهآوریگیری از فنبهره     

هواپیماها مناب  اطالعاتی جدیدی را فراهم ستتتاخته که با ها و راداری، موقعیتی، ثقلی و ... مستتتتقر بر روی ماهواره

هیه نقشه ای در تویژه توجه به هزینه های پایینتر )و در بعضتی موارد رایگان( و دسترسی آسانتر و سریعتر، از جایگاه 

نبوده و  ای تاب  مقررات کشتتورهاماهوارههای آوری و توزی  دادهباشتتند. جم و تولید اطالعات مکانی برخوردار می
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شوند. بکارگیری این ها برداشتت و ارائه می ای از کشتور در واق  بدون هیچ مجوزی این نوع داده ها بصتورت لحظه 

مدیریت ستتوانح و حوادط طبیعی، زیستتت، کنترل و حفاظت از محیط ای در مدلستتازی دقیقتر،داده ها نقش ارزنده

 نتر و ... ایفا می نماید.یو هزینه پایتولید انواع محصوالت متنوع و جدید با سرعت بیشتر 

آنها همراه باشد به عنوان یک فرصت در  ها در صتورتی که با شناخت دقیق توان و محدودیت بهره گیری از این داده     

مزایا و عدم شناخت توانایی،  گردد.های تهیه نقشه و تولید اطالعات مکانی محسوب میزمینه گستتر  دامنه فعالیت 

متخصصین نقشه برداری در بهره گیری  عدم توجهها )فناوریهای نوین( و های حاصل از سنجندههای دادهمحدودیت

؛ باعث ورود افراد غیر متخصتتص، عرضتته محصتتوالت بر استتاس تبلیغات غیر واقعی در خصتتوص    هااز این داده

ها و اطالعات نامتناستتتب با نیاز واقعی کاربران و ایجاد انتظارات واهی در بین ها، تولید نقشتتتهاین داده هایتوانایی

 ]5[کاربران و مسئولین خواهد شد.

 مکانیعایت استانداردها در تولید، ارائه و نگهداری اطالعات . ر3-6-7
های مهم به از چالش های مکانیعدم رعایت استتتانداردهای مناستتب جهت تولید، نگهداری، تبادل و استتتفاده از داده     

وط های مربشتمار میروند. اکثر سازمانها دارای استاندارد ملی منسجم و مناسبی برای تولید، نگهداری و مدیریت داده 

مشکل بزرگی است که اطالع رسانی ( )فرا دادهباشتند. در این میان عدم وجود استاندارد متادیتا  به ستازمان خود نمی 

های موجود و .... از دادهین استفاده سایراشتتراک گذاری و  های مکانی، بکه هماهنگی دادهها، ایجاد شت از وجود داده

 ]5[ساخته و خواهد ساخت. را با مشکلی جدی مواجه

 

 

 و مقررات نقشه برداریقوانین . 7-7
ه مربوط ببرداری در کشتور عدم وجود قوانین متناسب با شرایط روز  یکی از مشتکالت بخش مهندستی نقشته   قطعا       

وق برداری کشور به منظور تحکیم حقباشد. تصویب یا اصالح قوانین حاکم بر نظام نقشهبرداری در کشتور می نقشته 

های ند فرصتتوامی ،مابینگان و همچنین تبیین صتحیح و منطقی روابط فی دگان و استتفاده کنند نو جایگاه تولید کن

اصتتالح و تدوین بدیهی استتت در صتتورت عدم به هنگام ستتازی،  برداری را فراهم آورد.الزم برای گستتتر  نقشتته

تواند تهدیدی جدی برای نظمی حتاکم در ستتتایته عدم وجود قوانین مناستتتب می  قوانین مربوطته آشتتتفتگی و بی 

 ای در مشتتخص نمودن نیازها،های صتتنفی نقش و جایگاه ویژهبرداری کشتتور باشتتد. برای این منظور تشتتکلنقشتته

 ]5[.ارنددو تدوین قوانین جدید ربط و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ی ارتباط با مسئولین ذیاشکاالت و برقرار

 المللیمشارکت های بین . 8-7
های اخیر در ستتاخت و های ستتالهای نوین و بعضتتا عظیم مانند مشتتارکتالمللی در اجرای طرحهای بینمشتتارکت     

ای های اطالعات مکانی منطقهپایگاهایجاد ، Galileoهای تعیین موقعیت ماهواره های تصتتویربرداری،پرتاب ماهواره
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های مناسبی برای کسب و ... فرصتت  متوستط دریاها  گیری ستطح تهیه نقشته جهانی، شتبکه جهانی اندازه   و جهانی،

روابط با  برداری درتر بخش نقشهریزی برای ایفای نقش فعالباشد. برنامهتجربه و انتقال دانش به داخل کشتورها می 

در آنها عضویت دارد مانند اکو، کشورهای اسالمی و ... جمهوری ایران هایی که کشور کشتورهای دوست و اتحادیه 

گردند را جبران هدایت می کشتتتورهابرخی عدم حضتتتور در طرح هایی که توستتتط  ءتواند تا حد زیادی خالمی 

 ]5[.نماید

 

 مالی در سازمان  -تحلیل روندهای اداری. 9-7

 ظرزیر نبر اساس آخرین ساختار سازمانی  و توستعه مناب  انستانی و مدیریت امور مالی و ذیحسابی  داره کل امور اداری ا

ایف در راستای اهداد و وظ بر اساس قوانین و مقررات باالدستی دنتال  دار و باشدو پشتیبانی می ، مالیمعاونت اداری

 .دنایفای نقش نمای سازمان نقشه برداری

های اداری و مناب  انسانی سازمان، مشیها و خطاجرای سیاست انستانی درراستای   اداره کل امور اداری و توستعه مناب   

های توسعه مناب  انسانی، تأمین نیروی انسانی متخصص برحسب نیاز واحدهای سازمانی، مطالعه، بررسی و اجرای برنامه

ی های تخصتتصتت پشتتتیبانی و تأمین تجهیزات، ملزومات ، امور رفاهی و امکانات موردنیاز برای اجرای وظایف و فعالیت

  .سازمان فعالیت می نماید

اولین   77های مکانیزه ستابقه ای نسبتا طوالنی دارد. درسال  ر راستتای بهره گیری از ستیستتم   حوزه های اداری و مالی د

ستیستتم های اتوماستیون به پیشتنهاد و معرفی سازمان برنامه و بودجه وارد حوزه های اداری ومالی سازمان شد. در این     

ن با آن حوزه مالی سامانه مالی حقوق و راستتا  حوزه اداری سیستم اتوماسیون اداری وزارت آموز  و پرور  و همزما 

 دستمزد را از وزارت جهاد و کشاورزی خریداری و راه اندازی کرد.  

های مکانیزه این دو حوزه مرتبط، باعث بروز مشکالتی در آن سالها شد. بنابراین  سازمان بار عدم یکپارچگی در ستیستم 

سیستم های اداری و مالی از شرکت رهیافت  2.. اینبار در سال دیگر به فکر ارتقاء و رف  مشتکالت به وجود آمده برآمد 

خریداری شتد که اولین وجام  ترین شترکت در ارائه خدمات اتوماستیون اداری و مالی در آن زمان بود. این شرکت در    

ارکات و دتتت وزه اداری، تتتت سامانه در ح .سامانه در حوزه مالی و  4حال حضر کلیه سامانه های اداری و مالی که شامل 

 کند.باشد را پشتیبانی میرفاهی می

بنا بر اظهار نظر کاربران ستتازمانی، شتترکت مذکور با تغییر قوانین و مقررات مربوطه، پشتتتیبانی های الزم را جهت حل   

سال اخیر، توسعه و پویایی الزم را با  15مشتکالت بوجود آمده داشتته است. اما بسته های نرم افزاری ارائه شده در طی   

 های حاصل شده در حوزه فناوری اطالعات را نداشته است.  توجه به پیشرفت

 ها در استفاده از سامانه های موجود به شرح زیر می باشد:برخی از موان  و محدودیت
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 عدم توسعه یافتگی سیستم های موجود از طرد شرکت ارائه دهنده سرویس -1

 ITها که باعت عدم ارتقاء دانش کاربران در حوزه عدم آموز  دوره ای در حوزه فناوری به کاربران این ستتتیستتتتم -2

 شده است. در نتیجه بر کارایی و اثربخشی فعالیت ها تاثیر داشته است.  

 ITنبود انگیزه کافی بین کارکنان جهت ارتقاء دانش خود در حوزه  -3

 های اطالعاتی مناب  انسانی و مالی قائم به فرد بودن زیرساخت سیستم -4

 عدم صدور مجوزهای امنیتی جهت توسعه و سطح دسترسی سامانه های موجود -5

 نبود راهبرد مدیریتی قوی در برخی از مقاط  جهت توسعه سیستم های مکانیزه موجود -6

و مالی جهت عدم وجود ستازو کاری مشتخص جهت انتخاب و ارزیابی شرکت های ارائه دهنده سامانه های اداری    -7

های سازمانی نشان می دهد که تا به امروز گزار  مدون و ساختارمندی جهت انتخاب و ارزیابی خرید و عقد ) بررستی 

 شرکتهای ارائه دهنده سرویس وجود نداشته است. (

 

 های فوق باعث بروز مشکالت زیر شده است:موان  و محدودیت

 از روشهای سنتیعدم بی نیازی کامل پرسنل امور اداری و مالی  -1

ای به سیستم اتوماسیون اداری و سیستم تردد به جهت توسعه نیافتگی این عدم دستترستی پرستنل ادارات کل منطقه    -2

 های امنیتیسیستم ها و محدودیت

 (ها ) اگرچه تا به حال نظرسنجی مستندی در این زمینه صورت نگرفته استنارضایتی نسبی کاربران این سیستم -3

 یری و ارائه اطالعات آماری متنوع و تخصصیضعف در گزار  گ -4

اشد، های مکانیزه موجود می بعالوه بر مشکالت عنوان شده که اغلب بیانگر مشکالت کمی و کیفی در استفاده از سیستم

ها، کاهش نسبت نیروی شاغل در حوزه پشتیبانی نسبت یکی  دیگر از اهداد و فلستفه وجودی به کارگیری این ستیستم  

نل ستازمان به جهت مکانیزه کردن امور می باشد. به همین منظور تعداد نیروی انسانی شاغل در حوزه اداری  به کل پرست 

مورد بررسی قرار  7.و  ..، 2.)بدون احتستاب نیروی خدمات و تاستیستات( و مالی نستبت به کل پرسنل بین سالهای     

 گرفت.
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 حوزه مالی حوزه اداری کل پرسنل 

 11 22 6.3 81سال 

 21 35 7.7 89سال 

 .1 .3 711 97سال

 برداری کشور. تغییرات تعداد نیروی انسانی سازمان نقشه7-3جدول 

نفر پرسنل سازمان ، یک نفرمسوول ارائه خدمات  21، به ازای هر 2.اطالعات جدول فوق نشان می دهد که در سال 

رسیده است. یعنی با توجه به افزایش  12به عدد  7.و در سال  14به  ..اداری و مالی بوده است. این نسبت در سال 

برابری نیز در پی داشته  2های اداری و مالی، تعداد پرسنل این دو حوزه نه تنها کاهش نداشته است بلکه افزایش سامانه

 است.

تلفی در حال حاضر حوزه های مالی و اداری بر اساس قوانین و مقرارت، اطالعات مورد نیاز را در سامانه های مخ

 کنند. لیست کامل این سامانه ها به شرح زیر می باشد:بارگذاری می

 سامانه کارمند ایران -

 سامانه ملی ساختار -

 سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه -

 سامانه جم  آوری اطالعات برقراری حقوق بازنشستگی -

 سامانه ستاد -

 سامانه سماد -

 سامانه سناما -

 سامانه بهداد -

 میسامانه اسناد و خزانه اسال -

 سامانه امور مالیاتی -
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 برداری دیگر کشورهاهای نقشهمطالعه تطبیقی سازمان. 11-7
ها، وظایف و اهداد، برنامه"برداری دیگر کشور از لحاظ های نقشهاین مطالعه با هدد مشخص نمودن وضعیت سازمان

برداری کشور و یا نقشه راه دولت نقشه و استفاده از نتایج این مطالعه در تدوین اسنادی نظیر نقشه راه سازمان "...

 الکترونیک سازمان گردآوری شده است.

های تهیه شده توسط مدیریت های گذشته، اسناد موجود و ترجمهدر تدوین این سند از مطالعات انجام گرفته در سال

 ه استفاده شده است.الملل و همچنین مطالعات اسناد موجود و در دسترس توسط اعضای گروروابط عمومی و اموربین

 IGNفرانسه . 1-11-7

موسسه ملی جغرافیایی فرانسه و اداره ملی جنگلداری فرانسه با یکدیگر ادغام شدند. موسسه جدید عالوه  2۱12از سال 

 را برعهده دارد. NSDIبر انجام وظایف متعدد هر دو موسسه قبلی، مسئولیت اجرای پروژه 

o    :وظایف 

 آرشیو و وریآجم  .1

 تغییراتپایش  .2

 یمل جغرافیایی اطالعات یرساختاجرای پروژه ز .3

 (جنگلداریموضوعی)نقشه  یدتول یتمسئول .4

 ای در بخشکاربری های حرفه یابه صورت سه بعدی در شاخه توسعه شهری و  کارتوگرافیعرضه محصوالت  .5

 ینیزم یریتمد

 کارآمد و ای حرفه محصوالت .6

 تایید و استاندارد نمودن محصوالت .7

 مشتری نیاز برحسب مختلف محصوالتتولید  ..

 

o اصلی های بخش 

 تولید .1

 مطالعات .2
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 کاربرد .3

o مقرر های ماموریت از بخشی 

 ژئودتیک های زیرساخت ایجاد و طراحی .1

 ای / عکسهای هوایی به صورت دوره ای ماهواره پوششی تکمیل تصاویر .2

 برداری نقشه های زمینه و جغرافیایی های داده پایگاه روزرسانی به و ایجاد .3

 مناب  طبیعی به مربوط های داده پایگاه رسانی روز به و ایجاد .4

 شده )نگهداری، انتشار، ( تعریف شرایط در ملی عکس کتابخانه در سپرده اسناد مدیریت  .5

 ینه های مختلفدر زم یالملل ینب دادگاه های برای اطالعاتآماده سازی  .6

 اکوسیستم از نظارت و مشاهده برای المللی بین و ملی های برنامه اجرای .7

 شده تعریف شرایط در ژئوماتیک ملی مدرسه های فعالیت به دادن جهت ..

  یت؛الحصهای الزم و دارای  ینهو توسعه در زم یقهای تحق یتانجام فعال ..

   یاییجغراف اطالعاتهای  یرساختبرای سازمان و متعادل سازی ز یالملل ینبامور در مشارکت  .1۱

 ، روسیه، ویتنام(کامرونمشارکت در انجام پروژه های بین المللی )نظیر پیمانهای منعقده با عربستان،  .11

 

o :نکات 

 دارد. تأکید INSPIREاین موسسه  بر استفاده از پورتال  SDIدرخصوص  .1

 تنوع کارکرد و خدمات ضمن نگاه به مسایل ملی و زیرساختها .2

 و ... NSDIهای ژئودتیک، آرشیو، پایش تغییرات، حفظ وظایف بنیادی نظیر ایجاد و حفظ شبکه .3

 

o   :مقایسه 

عدم تنوع در محصوالت و خدمات سازمان نقشه برداری کشور، عدم تقویت بخش کسب و کار در سازمان همراه  .1

 گیرد(الملل آن صورت میتوسط بخش بین IGNبا ادامه دادن رویکرد سنتی کسب و کار )بخش از این فعالیتها در 
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 BKGآلمان . 2-11-7

 آلمان زیر نظر وزارت کشور آلمان است.  BKGمرکز 

o    :وظایف 

 های مرج  ژئودتیکتهیه و حفظ سیستم .1

 های توپوگرافیک و کارتوگرافیتهیه کننده خدمات در زمینه داده .2

 های ناوبری(جم  آوری و بازنگری به موق  داده ها )مثال برای بروز رسانی اطالعات مکانی سیستم .3

 نقطه تماس تمام کاربران اطالعات زمینی است. BKGمرکز خدمات  .4

 رصد کشور آلمان از فضا .5

 

o  بخشهای مختلفBKG  :آلمان و مهمترین فعالیتهای آنها عبارتند از 

 Geo-informationبخش اطالعات زمینی  -1

 شود:میهای توپوگرافی نظیر موارد زیر انجام در این بخش تولید محصوالت گوناگون بر پایه داده

a. های توپوگرافی چاپی و رقومینقشه 

b. تولید اطلسهای برخط 

c. مدلهای رقومی زمین 

d. گیری از اینترنت و تلفن هوشمندهای سه بعدی با بهرهایجاد نقشه 

 

 بخش سنجش از دور -2

 شوند:های سنجش از دور در موارد زیر استفاده میداده

a. پایش منظم تغییرات و پایش اطالعات زیست محیطی 

b. مناب  در جنگلداری و کشاورزی مدیریت 

c. ریزی، مدیریت بحران و کاربردهای دیگرتولید نقشه برای برنامه 
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 خدمات ویژه برای مشتریان -3

 در این بخش خدمات زیر قابل ارائه است:

a. تهیه و تامین محصوالت خاص رقومی و آنالوگ 

b. انجام عملیات چا  به محض درخواست 

 

 بخش ژئودزی -4

 شود:زیر انجام می در این بخش فعالیت

 های مبنایی مسطحاتی، ارتفاعی و ثقل(های مرج  ژئودتیک )شبکهتهیه و حفظ سیستم

 

 

o :محصوالت 

 ها شامل:نقشه -1

a. های چاپی در مقیاسهای مختلف )کوچک مقیاس(نقشه 

b. های هیدروگرافی و ...(های با قابلیت دانلود شدن )نقشه تقسیمات کشوری، نقشهنقشه 

c. دانید ؟آیا می"های کاربردی موضوعی و گردشگری، نقشههای نقشه" 

d. های تاریخینقشه 

e. های تهیه شده برای استفاده در کامپیوترهای شخصینقشه 

 های رقومیداده -2

o :نکات 

 تفکیک علوم پایه در قالب بخشهای مختلف، و مشارکت جدی در پروژه های ملی مرتبط -1

 های مبناییحفظ وظایف بنیادی نظیر شبکه -2

 ها، رصد آلمان از فضا، پایش تغییرات، تولید محصوالت متنوع و ...آوری و بروز رسانی دادهجم  -3

o  :مقایسه 

 ضعف در تولید محصوالت موضوعی بر اساس خواست کاربران در سازمان نقشه برداری کشور -1
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 Swisstopoسوئیس . 3-11-7

قانون "های مکان محور است. مبنای حقوقی این سازمان، آوری، مدیریت و تهیه دادهاین سازمان مسئول جم 

 است.  "اطالعات مکانی فدرال

o :بخشهای مختلف این سازمان عبارتند از 

 توپوگرافی -1

 های آن شامل موارد زیر است:های توپوگرافی است و دادهاین بخش مسئول تهیه نقشه

 جغرافیاییهای ارتفاعی، تصاویر هوایی و ارتوفتو، مرزها و نامهای داده

 برداری کاداسترژئودزی و اداره فدرال نقشه -2

تهای این ای از فعالیهای مرج ، سیستمهای تصویر، مدلهای ژئوئید، شبکه دائم ماهوارهکاداستر، سیستمها و شبکه

 بخش است.

 کارتوگرافی -3

تولید قومی وهای کارتوگرافی به شکل تحلیلی و رهای ملی سوییس و دادهاین بخش مسئول بروز کردن نقشه

 افزارهای مورد استفاده در تلفن همراه است.های موضوعی مختلف و نرمنقشه

 هماهنگی اطالعات مکانی و خدمات -4

های مکانی در ژئوپورتال فدرال ای برای آرشیو و انتشار دادههای مکانی را به عنوان پایهاین بخش زیرساخت داده

 کند.توسعه و عملیاتی می

 پشتیبانی -5

 

o  1106انسانی در سال نیروی: 

 نفر 365: تعداد کارکنان -1

 نفر 6. :تعداد کارکنان زن -2
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o  1106بودجه در سال: 

 میلیارد تومان( ۱۱.میلیون فرانک سوییس )حدود  .65۹: گذاریهای اداره و سرمایههزینه -1

 ها(درصد هزینه 27)حدود میلیون فرانک سوییس  22۹2: درآمد -2

 

o  :نکات 

 تدوین قانون اطالعات مکانی فدرال سوییس  -1

 تعداد باالی کارکنان و بودجه بسیار باالی آن با توجه به وسعت و جمعیت کشور سوییس -2

o  :مقایسه 

 ضعف در قوانین مشابه و مرتبط با اطالعات مکانی در کشور -1

 Kadasterهلند: . 4-11-7

ز سازمان ای اکند و مجموعهحکومتی کشور هلند فعالیت میاین سازمان تحت مسئولیت سیاسی وزیر ارتباطات داخلی و 

 باشد.برداری، کاداستر و ثبت مینقشه

ریزی نموده است. این برنامه در دسترس عموم مشی بلند مدتی را پایهاین سازمان، برای رسیدن به اهداد خود، برنامه خط

زار  ساالنه خود و نتایج محقق شده را برای عموم مردم شود. همچنین هرسال، گمردم قرار دارد و هرساله بروزرسانی می

 دهد.شرح می

o های اصلی فعالیتها و پروژهKadaster 

 ثبت : -1

 باشد.ها و هواپیماها میشامل ثبت امالک، توپوگرافی و ثبت کشتی

 های ملی:نگهداری داده -2

ای هخیابانها، کابلها و خطوط لوله و برچسبهای ثبت، دیگر اطالعات ملی نظیر آدرسها، این مرکز، عالوه بر داده

 انرژی را نگهداری می کند
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 سازی و ارائه اطالعات:فراهم -3

 کار سفارشی و مشاوره: -4

 دهد.ریزی را انجام میاین مرکز کار مشاوره به مقامات را جهت تعیین خط مشی و برنامه

 المللیفعالیتهای بین -5

 

o :نکات 

 المللیکاربران داخل کشور و در سطح بینارایه خدمات به سطوح متفاوتی از  -1

 هاها و گزارشات و بروزرسانی ساالنه برنامهدر دسترس بودن برنامه -2

 نگهداری پایگاه داده ملی -3

 ریزیاستفاده از اطالعات این سازمان برای شماوره مقامات و تعیین خط مشی و برنامه -4

 

o  :مقایسه 

به کاربران، جایگاه سازمان در سازمان برنامه و بودجه،  ضعف سازمان نقشه برداری در ارایه خدمات متنوع -1

 نقش کمرنگ سازمان در پایگاه داده ملی و ...

 NGIIکره جنوبی . 5-11-7

زیرنظر وزارت کشور قرار گرفت و از  1.61زیر نظر وزارت دفاع شروع به کار کرد و در سال  .1.5این سازمان در سال 

 ونقل؛ انتقال یافت.به وزارت سازندگی و حمل  4..1سال 

o  قسمتهای مختلفNGII براساس چارت سازمانی 

 :کیل شده استشدپارتمان اصلی ت 6سازمان نقشه برداری کره جنوبی از 

 گزاریریزی و سیاستدپارتمان برنامه -1

ریزی و هماهنگی، ارتباطات بین المللی و بخش استاندارد، بخش قوانین و امور قانونی و هبرنامموضوعات 

 پذیرد.در این دپارتمان انجام میIT دیریتبخش م
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 دپارتمان خدمات عمومی -2

 دپارتمان ژئودزی -3

می  VLBIترازیابی، ثقل سنجی، نقشه برداری ژئومگنتیک و های مبنایی در زمینه ژئودزی فعالیتها شامل شبکه

 .شود

 دپارتمان تصاویر مکانی و فوتوگرامتری -4

 تصاویر مکانیدستیابی تصاویر مکانی، بخش مدیریت شامل :

 دپارتمان اطالعات جغرافیا -5

 کاربرد نقشه نقشه های مبنایی ملی، بخش نقشه برداری توپوگرافی، بخششامل 

 دپارتمان کنترل اطالعات ملی جغرافیایی -6

 

 .المللی می باشدو فعالیت های بین عالیت های اصلی این سازمان شامل ژئودزی، تولید نقشهف

ایجاد پایگاه داده ملی تصویربرداری مکانی، ایجاد زیرساخت ملی داده ها شامل در زمینه تولید نقشه، فعالیت

الزم به ذکر است که انواع نقشه های در مقیاس های بزرگ،  .مکانی و در نهایت تولید و توزی  نقشه های ملی می باشد

 .کندتولید می NGIIسازمان متوسط و کوچک را 

 شود.برداری زمینی پیگیری میموضوع نامهای جغرافیایی، در بخش نقشه

 

o بودجه سازمان 

ینه های کارگر درصد برای هز .درصد برای نقشه برداری ژئودتیک،  21، درصد از بودجه برای نقشه برداری 6

 برای سایر امور اختصاص یافته است.درصد نیز  5و 

o :نکات 
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 گزاری ریزی و سیاستداشتن دپارتمان برنامه -1

پایگاه داده تصویربرداری ، ایجاد زیرساخت ملی داده  های مبنایی،نظیر شبکهحفظ فعالیتهای بنیادی  -2

 و... مکانی

 

o  :مقایسه 

 شفافیت بودجه -1

 

 BIGاندونزی . 6-11-7

o چشم انداز: 

 .سازی اطالعات مکانی به عنوان اساس توسعه اندونزیپیادهایفای نقش مرج  در  

o  ماموریت: 

 اطالعات مکانی ملیافزایش همکاری فعال در سازماندهی  -1

 ادغام اطالعات مکانی به منظور ارز  افزوده برای توسعه ملی -2

 ارتقاء ظرفیت و قابلیت سازماندهی اطالعات مکانی ملی  -3

o برنامه 

 نقشه برداری و تهیه نقشه

  به روزرسانی اطالعات مکانی -1

a. ارتفاعی، مسطحاتی و ثقل( ایجاد و به روزرسانی شبکه کنترل ژئودتیک ملی( 

i.  شبکه کنترل عمودی و افقی بررسی تغییرات پوسته زمین می باشدهدد. 

b. های هیدروگرافیشامل نقشه های مبناییبه روزرسانی نقشه 

c. های موضوعینقشه –ای( ها )و چندرسانهاطلس 

 توسعه ی زیر ساخت اطالعات مکانی موضوعی -2

 زیرساخت اطالعات مکانیو توسعه ایجاد  -3
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o :نکات 

های نقشه به روزرسانی، زیرساخت ملی داده مکانی توسعه های مبنایی،نظیر شبکهانجام فعالیتهای بنیادی  -1

 ، اطلس و...مبنایی

 

o  :مقایسه 

 انداز، ماموریت، برنامه و ...ساختار خوب از نظر چشم -2
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 NRCANکانادا . 7-11-7

Natural Resources Canada (NRCAN)   مناب  طبیعی تحت نظارت دولت کانادا و درپی استفاده بهینه از

  .کانادا تاسیس شده است

o :چشم انداز سازمان 

 "بهبود کیفیت زندگی مردمان کانادا با ایجاد امتیاز مناب  پایدار "

o :تشکیالت 

دپارتمان علوم زمین شامل بخش علوم ژئوماتیک، جغرافیا، این سازمان از دپارتمانهای مختلفی تشکیل شده است و

 .مال کانادا می شودمناب  علوم زمین، و بخش )قطب( ش

برداری زمینی کانادا، سیستمهای مرج  ژئودتیکی، عکسهای هوایی و تصاویر نقشهشامل   خش ژئوماتیکب -1

  .می باشد (SDI) های مکانیماهوارهای و همچنین زیرساخت داده

ام نبخش جغرافیای کشور کانادا شامل مرزهای بین المللی، اطلس های کانادا، اطالعات توپوگرافی و  -2

 .های جغرافیایی در کانادا می شود

شارات، داده ها، نقشه ها، ابزارها و کاربردها و برنامه های فدرال می تبخش مناب  علوم زمینی شامل ان -3

 باشد

 .بخش مخاطرات شامل مخاطرات طبیعی و مناب  مخاطرات می باشد -4

o :نکات 

 ای و...ی هوایی و تصاویر ماهواره، عکسبردارSDI های مبنایی،انجام فعالیتهای بنیادی نظیر شبکه -1

 

o  :مقایسه 

 اهمیت نقش اطالعات مکانی در بخش مخاطرات طبیعی  -1
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 NCCکشور ژاپن . 8-11-7

o  فعالیتهای سازمانNCC: 

هدد اصلی عبارتست از، ایجاد هماهنگی در تهیه نقشه و بمنظور استانداردسازی و جلوگیری از کارهای 

شود و بخش عمومی که برداری بنیادی توسط اداره اطالعات مکانی ژاپن تولید میموازی و تکراری. بخش نقشه

 شود.شناسی و ... تولید میتوسط دیگر نهادهای عمومی نظیر مراکز دیگر نظیر آژانس جنگلداری، سازمان زمین

 

o :نکات 

 برداری به سازمانها و مراکز متعددتقسیم فعالیتهای نقشه -1

 های مکانی به عنوان زیرساخت.نی و تهیه دادهاهمیت به توسعه و بروزرسا -2

 های متنوع و دردسترس بودن آن بصورت همگانیاهمیت به ترکیب داده -3

 تهیه و ارتقای اطالعات برای مدیریت بالیا -4

 اهمیت به هیدروگرافی -5

 های کاربردی هر بخش توسط سازمان متبوعتهیه نقشه -6

 

 

o  :مقایسه 

 اهمیت به نقش اطالعات مکانی در بخش مخاطرات طبیعی  -1

 ترکیه:. 9-11-7 

 ریزی،برنامه بر کند. این مرکز عالوهآژانس ملی تهیه نقشه کشور ترکیه، زیر نظر وزارت دفاع این کشورفعالیت می

تهیه و تولید می  توسعه، و دفاعی اهداد مکانی برای اطالعات مکانی، موضوعات نگهداری و تولید و استانداردسازی

 نماید.



37 

 

o :اهم فعالیتهای این مرکز 

ریزی، استانداردسازی، تولید و نگهداری موضوعات مکانی، تهیه و تولید محصوالت متناسب با نیاز برنامه -1

 نیروی هوایی

 های ملی در زمینه تهیه اطالعات مکانی همکاری با آژانس -2

o :محصوالت 

 ها: نقشه -1

a. های توپوگرافی در مقیاسهای مختلف )کاغذی و رقومی(، نقشهDEMهای های برجسته، نقشه، نقشه

 موضوعی،

 اورتوفوتوها: -2

 شبکه ثقل -3

o :نکات 

 انجام فعالیتهای معمول نظیر تولید نقشه و ارتوفتو -1

o  :مقایسه 

 جایگاه نظامی آژانس ملی تهیه نقشه کشور ترکیه -1

برداری نظیر شبکه ایستگاههای دائمی کشور ترکیه از فعالیتهای نقشهوجود سازمان کاداستر و انجام بخشی  -2

 توسط کاداستر ترکیه )این مطلب توسط اطالعات شخصی گروه ذکر شده است(.
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 (Ordnance Surveyانگلستان  ). 11-11-7

شود،گروه تدوین سند که به پیوست ارائه می OSبا توجه به اطالعات جام ، شفاد و سودمندی ارائه شده در سند 

دارد و مطالب زیر ممکن است  OSبرداری کشور تاکید به مطالعه کامل سند مطالعات تطبیقی نقشه راه سازمان نقشه

 هایی داشته باشد )اعضای کارگروه(. به خاطر خالصه نویسی کاستی

ان به شرکت نقشه برداری ، دارایی ها و اختیارات صندوق تجاری نقشه برداری ملی انگلست2۱15در اوایل آوریل

( سپرده شد. مالکیت این Ordnance Survey Limitedبریتانیا به عنوان یک شرکت انگلیسی با مسولیت محدود )

 سازمان بطورکامل، کماکان متعلق به عموم مردم باقی خواهد ماند.

تر و ارهای بیشتر، با اختیارات بیشبه عنوان یک شرکت دولتی، انتظار میرود این سازمان قادر به انجام ک OSبا فعالیت 

با کارایی باالتر باشد. سازمان نقشه برداری ملی انگلستان بر طبق وظیفه عمومی خود، وظیفه گردآوری، نگهداری و 

پخش اطالعات جغرافیایی دقیق و به هنگام را برای بریتانیای کبیر بر عهده دارد و این داده ها، مورد استفاده و اعتماد 

 ارت و افراد است.دولت، تج

o راهبرد و اهداف 

هدد سازمان عبور و گذار و تبدیل شدن به یک شرکت دولتی، افزایش سرعت گامهای پیشرفتمان بر اساس معرفی 

 محصوالت مکان محور، خدمات و راه حل های بیشتر و بهتر به نف  مشتریان، شرکا و بازارهای کنونی و جدید است.

o عملکرد مالی 

تا  2۱14میلیون پوند پیش از محاسبه سود، مالیات، استهالک برای سال مالی از اول آوریل  45/.درآمد دستیابی به 

 .2۱15مارس  31

 میلیون پوند 47عملکرد دقیق: 

o انتشار داده ها 
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ماه در داده های جغرافیایی سازمان  6درصد از عوارض مهم دنیای واقعی با عمر بیش از  ../6اطمینان یابی از اینکه 

 ارائه گردیده است.

 درصد 84/99عملکرد دقیق: 

o تجربه مشتریان 

شاخص تجربه مشتریان معیاری است برای اطمینان یابی از اینکه تجربه مشتریان در قلب و مرکز هر آنچه که ما انجام 

 می دهیم قرار دارد. این شاخص در زمینه تجربه مشتریان دو هدد را دنبال می کند:

 )معیار بیرونی( الف. خوشنودی مشتریان

این موضوع امتیاز ترویجی خالص)احتمال اینکه مشتری محصوالت و خدمات ما را به دیگران توصیه کند( و شاخص 

 خوشنودی مشتریان را شامل می شود.

 ب( پاسخگویی خدمات مشتریان)معیار درونی( 

شاخص های کلیدی عملکرد در این بخش، زمانمند بودن هر یک از فعالیت های کاری را اندازه گیری       می نماید. 

 درصد بوده است.  ۱.هدد ترکیبی برای این دو معیار، 

 درصد 5.عملکرد دقیق: 

o :نکات 

 داشتن مدل تجاری کارآمد -1

 شفافیت مالی و اداری -2

میلیون پوند  47میلیون پوند که حدود  147)حدود  2۱15درآمدبسیار باالی حاصل شده در سال  -3

 آن درآمد ناخالص است(.

 درصدی ..های تولید شده و باالتر از دقت داده -4
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o  :مقایسه 

  OSساختار شرکتی شدن  -1

های مکانی، تمرکز بر روزرسانی با دقت باال، از مرحله تولید و زیرساخت داده OSبا توجه به گذار  -2

 باشد.ش کاربرد محصوالت، کسب درآمد و ... میمداری، افزایمشتری

 

 تحلیل روند حوزه امنیت اطالعات. 11-7

موضوع مدیریت امنیت اطالعات از دیرباز موضوعی بسیار مهم در کنترل چرخه تولید، عرضه، نگهداری و استفاده از 

یت ازی دیجیتالی موضوع امنجفضای ماطالعات بوده است. با افزایش استفاده از سیستم های رایانه ای و بوجود آمدن 

اطالعات دیجیتالی در این فضا اهمیت ویژه ای یافت. عمده فعالیت در این حوزه بر روی انجام فعالیت های پژوهشی 

برای هرچه امن تر شدن این فضا متمرکز است. با توجه به اینکه یکی از مصرد کنندگان بزرگ اطالعات دیجیتالی 

ور بخش دولتی می باشد هم اکنون دولت های پیشرفته در دنیا حمایت گسترده ای از طرح و الکترونیکی در هر کش

 .ها و پروژه های مرتبط با امنیت سیستم های کامپیوتری به عمل می آورند

امنیت اطالعات در محیطهای مجازی همواره بعنوان یکی از زیرساختها و الزامات اساستی در کتاربری توستعه ای و 

 گرچه امنیت مطلق چه در محیط واقعی و چه در فضای مجازی دستامورد تاکید قرار گرفته است.  ICT زفراگیتر ا

 ،ه باشدگذاری انجام شدنیتافتنی استت، ولتی ایجتاد سطحی از امنیت که به اندازة کافی و متناسب با نیازها و سرمایه

هم بودن چنین سطح مطلوبی است که اشخاص حقیقی، تقریباً در تمامی شرایط محیطتی امکانپتذیر است. تنها با فرا

سازمانها، شرکتهای ختصوصی و ارگانهتای دولتتی ضتمن اعتماد و اطمینان به طرفهای گوناگونی که همگی در یک 

تبادل الکترونیکی دخیل هستند و احتمتاالً هیچگتاه یکتدیگر را ندیتده و نمیشناسند، نقش مورد انتظار خود بعنوان 

 .ثثر از این شبکه متعامل و همافزا را ایفا خواهند نمودگرهای م

اطمینان از ایمن بودن سرمایه های اطالعاتی و تجهیزات زیرساختی کشور گذشته از ابعتاد گتسترده امنیتت ملتی، 

کلیتد قفتل فرصتهای بیشمار تجاری و غیرتجاری جدید اینترنتی است. آنچه مسلم است چتالش امنیتتی رودرروی 
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ازی، س گذاری، فرهنگ ور عتدم دسترستی بته فناوری و یا عدم وجود محصوالت امنیتی نیست، بلکه سیاستکتش

تالی فرد شبکه و فضای دیجیبه ای است که نیاز منحصروری مناسب از مناب  موجود و نیز سازگاری آنها به گونههبهر

 کشور را تأمین کند.

ی است که معماری امنیت اطالعات فرآیندی از فرآیندهای جاری در در این راستا توجه بته ایتن نکتته ضترور 

معمتاری فنتاوری اطالعتات در ستطوح مختلتف اعتم از ملتی و سازمانی است که در این فرآیند به تناسب و نیاز 

 تاز ابزارهای الزم استفاده خواهد شد . نکتة مهم دیگر حاصل از تجتارب کتشورهای پیشرو حاکی است که امنی

اطالعات مسألهای فرابخشی است و نیاز به همکاریهای گسترده در این زمینه دارد. این همکاریها هتم در سطح ملی 

ه ها از نکات مهمی است کها، وظایف و مسئولیت المللی باید مورد توجه قرار گیرد. تعیین نقش و هم در سطح بین

 د.ها باید تعریف شوندر این همکاری

خوشبختانه در طی سالهای  کشد.ای از امنیت ملی هر کشور را به تصویر میفضای دیجیتال وجه تازهامروزه امنیت  

اخیر و پس از تصویب برنامة توسعة و کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات )تکفا( در هیتأت دولتت که نشان از 

بترای  های فنتی طالعتات و بررستیتوجه و بینش مدیریت ارشد کشور در رویکرد نوین به توسعه کشور داشتته، م

 .تمهیتد نیازهای امنیتی و امنیت در محیطهای رایانهای آغاز شده و رشد سریعی یافته استت

 بخشهای مختلف های گوناگون فناوری ارتباطات و اطالعات در زیرامید است که به موازات توسعه ستری  کاربری

 تاختهای کلیدی کشور که وابستگی حیاتی به اطالعات دارند و سپسدر پوشش برنامة تکفا، با شناخت و تعیین زیرس

ر جانبة کشور د گذاری مناسب جهت حفاظت از ایتن زیرساختها، مسیر توسعة همهریزی، سازماندهی و سرمایهبرنامه

 [6].محور هموار گردد دستیابی به جامعة دانایی
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 نتیجه:. 12-7
، EGDIظیر المللی نهای بینزمینه دولت الکنرونیک در سطح جهان، استفاده از آیتمتوجه به نگاه به رتبه کشور در  با .1

و پایش مستمر آن به جهت را دارد(  37)درحال حاضر رتبه برای تعیین درجه سازمان بعنوان یک سازمان الکترونیک 

 شود.رتقای رتبه سازمان، پیشنهاد میا

ترابایت؛  4۱۱ترابایت( و افزایش ساالنه در حدود 163۱های رقومی موجود سازمان)حدود توجه به حجم داده با .2

 ها درنظر گرفته شود.سازی و زیرساخت مناسب برای دادهفضای ذخیره

ظر نهای اداری و مالی در سالهای اخیر و همچنین عدم کاهش پرسنل این دو حوزه، بهتوجه به افزایش تعداد سامانه با .3

باشد. همچنین جهت ها میهای مذکور کاربری الزم را نداشته و نیاز به یکپارچه شدن این سامانهمانهرسد سامی

 شود.ها پیشنهاد میراهبران و کاربران سامانه ITها؛ ارتقای سطح دانش هنافزایش کارایی این ساما

ا هاند، و موضوع دسترسی آسان به دادهها گذر نمودهآوری دادهبرداری پیشرفته از مرحله جم بیشتر سازمانهای نقشه .4

 باشد.مطرح می APPو  SDI ،WEBو کاربردی نمودن محصوالت سازمان از طرق مختلف نظیر 

ه بعنوان برداری پیشرفتشاخص رضایتمندی مردم و تعداد استفاده کنندگان از محصوالت سازمان برای سازمانهای نقشه .5

 باشد.محصوالت مطرح میها و دسترسی دادهشاخص رضایتمندی و 

سازی و اندازی دیتاسنتر )مرکز داده( سازمان و ارتقای ساالنه این مرکز جهت تامین امکانات پرداز ، ذخیرهراه .6

 ای، در اولویت سازمان قرار گیرد.شبکه

زه اطالعات در حوها و ارتباط با مردم، نیاز به امنیت توجه به زیرساخت شبکه، حجم اطالعات موجود، تعدد سامانه با .7

اندازی راهدر این راستا، . و توجهات الزم را نیاز دارد افزار در سازمان، درحال افزایش استافزار و سختشبکه، نرم

 باشد.می ضروریرا داریم،  cloud computingو  p2vالی آن دیتاسنتر که در البه
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 مقدمه 

رهبری و شناخت دولت تدبیر و امید از نقاط ضعف و در راستای اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظم 

قوت نظام اداری کشور و اذعان به نقش موثر دولت الکترونیک در هدایت بخش های اجرایی، سازمان نقشه برداری کشور، 

 همگام با سایر دستگاههای اجرایی در این امر مهم شرکت نموده است.

این سازمان  به عنوان یکی از ارکان دولت و به خصوص متولی نقشه و اطالعات مکانی کشور و موثر بر سایر اطالعات 

درصد اطالعات را در برمی گیرد، با تبیین چشم انداز و نقشه راه دولت الکترونیک، می تواند در  07مکان پایه که بالغ بر 

 ترونیک در کشور پیشگام باشد. ایفای نقش خود در نقشه راه توسعه دولت الک

 در انجام این مهم اهداف زیر باید منظور شود :

 ارائه و ترسیم چشم انداز ملموس از آینده سازمان در حوزه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی -

تقسیم کار و تعیین نقش ها بین واحدهای مختلف سازمان در ایجاد و توسعه زیرساخت های اصلی و مکمل و  -

 حذف تداخل وظایف 

 بهینه سازی فرایندها در راستای دولت الکترونیک و افزایش بهره وری  -

 زماننهادینه سازی موضوع دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی در ارتباطات درونی و بیرونی سا -

 

عنوان افراد، گروهها و سازمانهایی که منافعی )سهام( دارند و پتانسیل تاثیرگذاری بر اقدامات و  نقش و اهمیت ذینفعان به

 .اهداف یک سازمان، پروژه و یا جهت سیاسی را دارند، برای مدیران، سیاستگزاران و محققان روشن است

ه کند تا رویکردی متناسب با وضعیت بهینپروژه و سازمانها کمک مینتایج حاصل از تحلیل مناسب ذینفعان، به مدیران 

 .اتخاذ نمایند توام با تبادل نظر با ذینفعان را

 یم پرداخته عانفنیذ لیتحل کارگروه جینتا یبررس به گزارش نیا در که دیگرد لیتشک یمختلف یها کارگروه راستا نیا در

 .شود

شود. بخش اول شامل شناخت و دسته بندی ذینفعان، تحلیل ذینفعان درونی و بیرونی سازمان، در دو بخش کلی انجام می 

نحوه انجام فرایندها و تبادل اطالعات، شناسایی ایرادها برای تبیین وضعیت موجود و بخش دوم شامل درک نیازها، 

 .می باشدایگاه مطلوب انجام انتظارات و فرصت های پیش رو برای ترسیم وضعیت و ج



 بندی ذینفعان شناخت و دسته. 1-8

-یکی از محققین)لیتینن( دسته .است شده ارائه مختلف تحقیقات و مقاالت در ذینفعان خصوص در متعددی تعاریف

 گیرندمی تاثیر سیستم از و هستند سازمانی فرآیند درگیر که افرادی و مدیران نهایی، کاربران را ذینفعان های

سرویس  یک آوردن فراهم برای سیستم از که سازمان مشتریان هستند، نگهداری و سیستم توسعه مسئول که ،مهندسانی

 است. گرفته نظر در غیره و حوزه کارشناسان ،تنظیم گرها همچون خارجی بدنه کنند،می استفاده

تعامالت درون سازمانی و برون سازمانی  دسته بندی ذینفعان به صورت خدمات مبنا و در دو دستهدر این گزارش، 

 انجام گردید.

بخش درون سازمانی به دو زیر بخش خدمات اداری و خدمات فنی) فرایندی( تقسیم شد که خدمات اداری نیز شامل 

 خدمات پرسنلی و خدمات مدیریتی می باشد.

خدمات کشوری و درچارچوب قوانین  5بخش برون سازمانی شامل تبادل اطالعات در زیر بخش دولتی طبق تعریف ماده 

جاری و زیر بخش غیر دولتی شامل ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی با کاربردهای تخصصی، پژوهشی، شخصی 

 بندی ذینفعان در شمای زیر نشان داده شده است.نمای کلی دسته و عمومی انجام می شود.

 پرسنلی                                                                

 اداری                                                   

 مدیریتی                     درون سازمانی                           

 فنی                                                   

 دولتی                                 خدمات سازمان

 حقیقی                         برون سازمانی                           

 غیر دولتی                                                                        

 حقوقی                                                                      

                                                 

 اجرایی

 شخصی

 عمومی

 پژوهشی



                              

 وضعیت موجود . 2-8

نجام ابررسی وضعیت موجود ذینفعان بر اساس تقسیم بندی خدمات مبنا و به تفکیک واحدهای سازمانی به شرح زیر 

شده است. در این بررسی عواملی نظیر نوع خدمات و وظایف، نحوه تبادل و ایرادهای احتمالی موجود با استفاده از 

 یندهای تعریف شده و جاری در سازمان و اطالعات دریافتی از واحدهای مختلف شناسایی و ارائه گردیده است .آفر

  مدیریتی –اداری  –درون سازمانی . 1-2-8

 مدیریتی -نفعان داخلی . وضعیت ذی8-1جدول 

 ایرادات نحوه تبادل ورودی/ خروجی واحد اداری

ی
سان

ع ان
ناب

ه م
سع

تو
 و 

ی
دار

ر ا
مو

ل ا
 ک

ره
ادا

 

تبادل نامه ها و اسناد به واحدهای درون 

 آماری های گزارش، سازمان
 کاغذی -اتوماسیون اداری 

 انتخاب در کاربران یدقت یب

 -نامه برگه نوع

 فکس -سیستم پیام دولت نامه ها و اسناد به دستگاه های دولتیتبادل 

 و امیپ ستمیس بودن قطع

 قمناط در امیپ ستمیس نبودن

 ها دستگاه از یبعض و

 دستی –کاغذی  تبادل نامه و اسناد به امور بیمه
-اسناد رفتن نیازب امکان

 وقت اتالف

  اتوماسیون اداری درخواست پست، درخواست تشکیالت

 تلفنی خدمات تاسیسات، سرویس ترابری
 عدم امکان ثبت و پی گیری

 سیستمی

 زماناتالف  کاغذی خروج ترابری

 و 
ی

مال
ور 

 ام
ل

 ک
ره

ادا

ی
ساب

یح
ذ

 

 پرداخت و افتیدر

 و متوسط یها دیخر/دادها قرار عقد ندیفرا

 مناقصه و دهیمزا کالن

 بازنشستگان/ دستمزد و حقوق پرداخت

-یادار ونیاتوماس-یکاغذ

 وب تحت
 دارد یرسان روز به ازین



ره
ادا

 
ل

ک
 

ور
فنا

 ی
ت

العا
اط

 

 و
ت

طا
تبا

ار
 

 یپورتالها یبروزرسان ای و جادیا درخواست

 سازمان درون

 سازمان یها داده گاهیپا یبانیپشت و جادیا

 تمسیس یرسان روز به و یبانیپشت ،یسازمانده

 یادار ونیاتوماس یها

 و یکاغذ صورت به

تیریمد قیطر از درخواست  

 یریگ یپ و ثبت امکان عدم

 امکان نبود ،یستمیس

یریآمارگ  

 

 

 پرسنلی –اداری  –درون سازمانی . 2-2-8

 پرسنلی -نفعان داخلی . وضعیت ذی8-2جدول 

 ایرادات نحوه تبادل ورودی/ خروجی واحد اداری

ره
ادا

 
ل

ک
 

ور
ام

 
ی

دار
ا

 و 
عه

وس
ت

 
بع

منا
 

ی
سان

ان
 

 آموزش، بازنشستگی، مرخصی، غیاب، حضورو

 گواهی، حقوقی،تدارکات،انواع فیش سوابق،

 احکام، ابالغ طبقه، و رتبه تشویقی،

 عدم امکان تحت وب کاغذی -اتوماسیون اداری

صدورحکم، صدور فیش حقوقی، ماموریت، انواع 

 استعالم
  اتوماسیون اداری

  وب ارزشیابی

 کاغذی مرخصی استعالجی

یکپارچه نبودن روش ها، 

عدم امکان مفقود شدن، 

 امکان ثبت و پی گیری

 سیستمی

 کاغذی هزینه درمان، رفاهی
 عدم امکان ثبت و پی گیری

 سیستمی

 و 
ی

مال
ور 

 ام
ل

 ک
ره

ادا

ی
ساب

یح
ذ

 

 پرداخت و افتیدر

 و متوسط یها دیخر/دادها قرار عقد ندیفرا

 مناقصه و دهیمزا کالن

 بازنشستگان/ دستمزد و حقوق پرداخت

-یادار ونیاتوماس-یکاغذ

 وب تحت
 دارد یرسان روز به ازین



ره
دا

 
ل

ک
 

ور
فنا

 ی
ت

العا
اط

 و 
ت

طا
تبا

ار
 

 نترنتیا( قطع/ ارتقاء/اتصال)

 لیمیا( مشکالت کردن برطرف/حذف/ثبت)

 نرم انواع ندوز،یو نصب) یافزار نرم خدمات

 (روسیو یآنت افزارها،

 نیدام در افراد( حذف/نام ثبت)

 به افراد از یبعض یدسترس حذف/جادیا

 خاص یسرورها

 (نتریپر وتر،یکامپ) دیجد زاتیتجه درخواست

 زاتیتجه یابی بیع درخواست

 افزار نرم یبروزرسان ای و جادیا درخواست

 و یکاغذ صورت به

 تیریمد قیطر از درخواست

عدم امکان ثبت و پی گیری 

سیستمی، نبود امکان 

 آمارگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فنی  –درون سازمانی . 3-2-8

 فنی -نفعان داخلی ذی. وضعیت 8-3جدول 

 ایرادات نحوه تبادل ورودی/ خروجی واحد اداری

ه 
دج

 بو
ی،

یز
ه ر

نام
 بر

ل
 ک

ره
ادا

ها
رد

دا
تان

اس
 و 

ش
وه

پژ
ی، 

یز
ر

 

مدیریت ها و  ریاست، دبیرخانه شورای عالی،

 ادارات کل سازمان، ادارات داخلی
 شبکه -اتوماسیون اداری

عدم امکان ثبت و پی گیری 

 ضمائم در شبکه

سازمان برنامه و بودجه، کاربران، مجری، ناظر 

 طرح های پژوهشی
 فایل -نامه

امکان مفقود  -اتالف زمان

 شدن

 و 
ی

دز
ژئو

ل 
 ک

ره
ادا

ی
ین

زم
ی 

دار
 بر

شه
نق

 

 شبکه -اتوماسیون اداری مدیریت ها و ادارات کل سازمان
عدم امکان پی گیری ضمائم 

 در شبکه

 ادارات داخلی
-کاغذی -اتوماسیون اداری

 شبکه
عدم دسترسی همگان به 

 اتوماسیون اداری

ی
ضای

و ف
ی 

وای
 ه

ی
دار

 بر
شه

 نق
ل

 ک
ره

ادا
 

 محدودیت ارسال فایل سیستم پیام دولت کارفرما

مدیریت  -اداره کل نظارت و کنترل فنی

 خدمات فنی
 شبکه -اتوماسیون اداری

عدم امکان ثبت و پی گیری 

 ضمائم در شبکه

 ادارات داخلی
 -شبکه -اداریاتوماسیون 

 هارد

عدم امکان ثبت و پی گیری 

 نامه و فایلسیستمی 

  سیستم پیام دولت هواپیمایی کشوری

 اتالف زمان نامه عملیات آسمان

 فایل -نامه نماینده سازمان جغرافیایی
امکان مفقود  -اتالف زمان

 شدن

ل 
 ک

ره
ادا

G
IS

 
و 

S
D

I
 

 شبکه -اداریاتوماسیون  مدیریت ها و ادارات کل سازمان
عدم امکان پی گیری 

 سیستمی فایل ها

  ژئوپرتال ذینفعان و کاربران

 شبکه -اتوماسیون اداری ادارات داخلی
عدم امکان ثبت و پی گیری 

 سیستمی فایل ها

ت 
ری

دی
م

ی 
گار

آبن

ور 
 ام

و

 و 
زر

ج

ی
مد

 

 سازمان بنادر و دریانوردی
ه دبیرخان -سیستم پیام دولت

 محرمانه
 



 شبکه -اتوماسیون اداری ITمدیریت  -مدیریت خدمات فنی
عدم امکان پی گیری 

 سیستمی فایل ها

 شبکه -اتوماسیون اداری ادارات داخلی
عدم امکان ثبت و پی گیری 

 پیام و فایلسیستمی 

ی
 مل

ی
ها

س 
طل

و ا
ی 

راف
وگ

ارت
 ک

ل
 ک

ره
ادا

 

 شبکه -یادار ونیاتوماس سازمان کل ادارات و ها تیریمد
 ضمائم یریگ یپ امکان عدم

 شبکه در

 IT تیریمد

 گاهیپا از برخط یسهایسرو

 گاهیپا-ییایجغراف ینامها

 یکشور ماتیتقس

 و داریپا سیسرو ارائه عدم

 ینامها داده گاهیپا از کامل

 داده گاهیپا-ییایجغراف

 یکشور ماتیتقس

 کسانی هیرو وجود عدم ها نام گاهیپا/ لیفا/ یکاغذ بران کار

 زمان اتالف یکاغذ فرما کار

 ها نام گاهیپا -دولت امیپ دولت شبکه -کشور وزارت

 در لیفا ارسال تیمحدود

 افتیدر عدم-دولت امیپ

 دولت یماتیتقس مصوبات

 شبکه -یادار ونیاتوماس سازمان کل ادارات و ها تیریمد
 ضمائم یریگ یپ امکان عدم

 شبکه در

ل 
تر

کن
 و 

ت
ظار

ل ن
 ک

ره
ادا

ی
فن

 

 امکان مفقودی و تغییر داده فایل -کاغذی -نامه مهندسان مشاور –کارفرما 

شبکه -اداری اتوماسیون مدیریت ها و ادارات کل سازمان  
 در ضمائم گیری پی امکان عدم

 شبکه

 ادارات داخلی
) ثبت و اداری اتوماسیون

 کاغذی -شبکه –صدور( 
 و اتالف زمان بروکراسی

   

 

 

 

 

 



 دولتی  –برون سازمانی . 4-2-8

 دولتی - بیرونینفعان . وضعیت ذی8-4جدول 

 ایرادات نحوه تبادل ورودی/ خروجی واحد اداری

ته
می

وک
ها 

ورا
 ش

وه
گر

 

  شبکه پیام دولت تبادل اسناد با ریاست شورای عالی

تبادل اسناد با اعضای شورای عالی و 

 اعضای کمیته یکسان سازی نام ها
 شبکه پیام دولت، فکس

نبودن رویه به دلیل یکسان 

نداشتن شبکه پیام دولت 

 برای بعضی از اعضاء

تبادل اسناد با اعضای کمیسیون معین و 

 گروه های کاری
 فکس

عدم امکان پی گیری 

 سیستمی

ت
اس

 ری
زه

حو
 

ور 
 ام

ی و
وم

عم
ط 

واب
ر

ل
مل

ن ال
بی

 

تبادل اسناد با دستگاه ها و نهاد های 

 دولتی و غیر دولتی

 

 

فکس دولت، پیام شبکه  
نداشتن شبکه پیام دولت 

 برای بعضی از نهاد ها

ی
 فن

ت
اون

مع
 

تبادل اسناد با دستگاه ها و نهاد های 

 دولتی و غیر دولتی

 

فکس دولت، پیام شبکه  
نداشتن شبکه پیام دولت 

 برای بعضی از نهاد ها

ی
دار

ت ا
اون

مع
 ،

ی، 
مال

ی
بان

تی
پش

 

تبادل اسناد با دستگاه ها و نهاد های 

 دولتی

 

فکس،  دولت، پیام شبکه

 کاغذی

نداشتن شبکه پیام دولت 

 برای بعضی از نهاد ها

 و 
ی

یز
ه ر

نام
 بر

ه،
سع

تو
ی، 

ور
فنا

ت 
اون

مع

ها
اه 

تگ
دس

ور 
 ام

ی
نگ

اه
هم

 
تبادل اسناد با دستگاه ها و نهاد های 

 دولتی

 

 

 

 

 

فکس،  دولت، پیام شبکه

 کاغذی

نداشتن شبکه پیام دولت 

 برای بعضی از نهاد ها

 

 



 حقیقی –غیر دولتی  –برون سازمانی . 5-2-8

 حقیقی -غیردولتی – بیرونینفعان . وضعیت ذی8-5جدول 

 ایرادات نحوه تبادل خدمات واحد اداری

ی
 فن

ت
دما

 خ
ت

ری
دی

م
 

فایل های رقومی مبنایی، موردی و چارت 

 دریایی

 پالت مبنایی، موردی و چارت دریایی

 

-اینتر نتی  سفارش: شبکه

 حضوری و فکس

 پست -حضوری تحویل :

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فضای فیزیکی

 روش سنتی

تصاویر ماهواره ای، تصاویر هوایی رقومی، 

عکس هوایی، فتو موزاییک، 

 ارتوفتوموزاییک، نقاط مبنایی

 - ینترنتیا سفارش: شبکه

 حضوری و فکس

 پست -تحویل : حضوری

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فضای فیزیکی

 روش سنتی

 اطالعات ایستگاه دائمی

 - ینت نتریا شبکهسفارش: 

 حضوری و فکس

 تحویل : حضوری

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فضای فیزیکی

 روش سنتی

 محصوالت چاپی

 ینت نتریا شبکهسفارش: 

 حضوری و فکس

 پست -تحویل : حضوری

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فضای فیزیکی

 روش سنتی

 

 

 

 

 

 



 اجرایی –حقوقی  –غیر دولتی  –برون سازمانی . 6-2-8

 اجرایی -حقوقی -غیردولتی – بیرونینفعان . وضعیت ذی8-6جدول 

 ایرادات نحوه تبادل خدمات واحد اداری

ی
 فن

ت
دما

 خ
ت

ری
دی

م
 

سفارش کار در قالب موافقت نامه یا 

 صورتحساب

 سفارش : نامه

 پست –تحویل : حضوری 

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فضای فیزیکی

 روش سنتی

فایل های رقومی مبنایی، موردی و 

 چارت دریایی

 پالت مبنایی، موردی و چارت دریایی

 

 - ینت نتریا شبکهسفارش: 

 حضوری و فکس

 پست -تحویل : حضوری

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فضای فیزیکی

 روش سنتی

تصاویر ماهواره ای، تصاویر هوایی رقومی، 

فتو موزاییک، عکس هوایی، 

 ارتوفتوموزاییک، نقاط مبنایی

 - ینت نتریا شبکه: سفارش

 فکس و حضوری

 پست -حضوری:  تحویل

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فضای فیزیکی

 روش سنتی

 اطالعات ایستگاه دائمی
 - ینت نتریا شبکهسفارش: 

 حضوری و فکس

 تحویل : حضوری

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فضای فیزیکی

 روش سنتی

 محصوالت چاپی

 ینت نتریا شبکهسفارش: 

 حضوری و فکس

 پست -تحویل : حضوری

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فضای فیزیکی

 روش سنتی

 

 

 



 پژوهشی –حقوقی  –غیر دولتی  –برون سازمانی . 7-2-8

 پژوهشی -حقوقی  -غیردولتی – بیرونینفعان . وضعیت ذی8-7جدول 

 ایرادات نحوه تبادل خدمات واحد اداری

ی
 فن

ت
دما

 خ
ت

ری
دی

م
 

فایل های رقومی مبنایی، موردی و 

 چارت دریایی

 پالت مبنایی، موردی و چارت دریایی

 

 -سفارش: شبکه اینترنتی 

 حضوری و فکس

 پست -تحویل : حضوری

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فضای فیزیکی

 روش سنتی

تصاویر ماهواره ای، تصاویر هوایی رقومی، 

عکس هوایی، فتو موزاییک، 

 ارتوفتوموزاییک، نقاط مبنایی

 -شبکه اینترنتی : سفارش

 فکس و حضوری

 پست -حضوری:  تحویل

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فضای فیزیکی

 روش سنتی

 اطالعات ایستگاه دائمی
 -سفارش: شبکه اینترنتی 

 حضوری و فکس

 تحویل : حضوری

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فیزیکی فضای

 روش سنتی

 محصوالت چاپی
 -سفارش: شبکه اینترنتی

 حضوری و فکس

 پست -تحویل : حضوری

 اتالف زمان

 ازدیاد مراجعین

 فضای فیزیکی

 روش سنتی

مدیریت 

پژوهش و 

 برنامه ریزی
 ایمیل طرح های پژوهشی

ایمیل سازمانی عملکرد 

 مناسبی ندارد

 

 

 

 



در انجام وظایف و تبادل اطالعات را می توان طبق عناوین زیر جمع بندی با بررسی وضعیت موجود ایراد های عمده 

 نمود:

 تعدد سامانه های اداری درون سازمانی -

 گیری ساختاری واحد برای تعامل برون سازمانی ود درگاه های مختلف و عدم به کاروج -

 رقومی نبودن بسیاری از اطالعات موجود  -

 عدم وجود برنامه، بودجه و سامانه برای رقومی کردن اطالعات  -

 نبودن میز خدمت برای مراجعین حضوری و غیر حضوری  -

  اطالع رسانی ناکافی از خدمات و داشته های سازمان و نحوه ارائه آنها -

 عدم تدوین برنامه ای در زمینه بازاریابی  -

 در شبکهعدم امکان ردیابی اطالعات به اشتراک گذاشته شده  -

 عدم امکان کنترل های مدیریتی با سامانه های موجود -

 انسازم یندگینما دفتر و حراست هیدییتا وجود لیدل به یمکان یها داده از یبرخ لیتحو زمان شدن یطوالن -

 ایجغراف

 جهت مناسب سامانه فقدان زین و یفن و یتیامن لیمسا لیدل به وب قیطر از اطالعات یواگذار امکان عدم -

  موجود یرقوم اطالعات یواگذار

 نحوه تبادل اطالعات مکانی نهیزم در سازمان استیس نبودن مشخص -

 کیالکترون دولت توسعه به مربوط یها حوزه و یکیالکترون یها سامانه از استفاده در کارکنان ییتوانا عدم -

 یکیالکترون یها سامانه از استفاده جهت سازمان در مناسب یساز فرهنگ عدم -

 

 ذینفعانانتظارات  .3-8

 بر اساس بازخوردهای پراکنده درون سازمانی  و برون سازمانی انتظارات ذینفعان با عناوین زیر دسته بندی می شوند:

 و تحت وب  سامانه یکپارچه خدمات اداری درون سارمانیوجود لزوم  -

 وجود یک درگاه واحد الکترونیکی برای تبادل اطالعات برون سازمانی -

 ندکس کامل و یکپارچه در ارائه اطالعات موجود دسترسی به ا -



 سامانه قابل ردیابی برای اشتراک گذاری اطالعات  -

 وجود میز خدمت حضوری و غیر حضوری  -

 تخصیص بودجه مناسب برای رقومی کردن اطالعات موجود -

 کیالکترون دولت توسعه حوزه در کارکنان یتوانمند یبرا الزم یآموزش یفضا جادیا -

 موجود یها سامانه از یرونیب کنندگان مراجعه آموزش جهت مختلف یروشها جادیا -

 کیالکترون یها سامانه از استفاده جهت یرونیب کنندگان مراجعه به یکاف یرسان اطالع -

 

 وضعیت مطلوب تدوین . 4-8

 به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب در یک برنامه اجرایی باید مراحل زیر انجام شود :

 

  سازمانی :بخش درون 

 تحت وب  ایجاد سامانه یکپارچه خدمات اداری -

 تحت وب  تبادل اطالعات فنیایجاد سامانه داشبورد مدیریتی و  -

 پرسنل ITایجاد سامانه جهت ساماندهی به نیازهای  -

 

 :بخش برون سازمانی 

 برون سازمانیاولویت بندی ذینفعان  -

 سیاست گزاری نحوه تعامل در تبادل اطالعات -

 داده ها و اطالعات برای تبادل الکترونیکی آماده سازی -

 تهیه اندکس یکپارچه از داشته ها  -

 میز خدمات الکترونیکی -

 ایجاد سامانه تبادل اطالعات یا توسعه سامانه ژئوپرتال براساس سیاست سازمان -

 

 


