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 پیشگفتار

ی کشور و ایجاد الگویی برای استقرار بردار نقشهی مکانی در سازمان ها دادهبا توجه به لزوم استقرار صحیح زیرساخت 

مورخ  22775براساس نامه شماره « کارگروه زیرساخت داده مکانی»ی اجرایی، ها دستگاهدر سایر  SDIصحیح 

 یالگو»ی کشور تشکیل شد. براین اساس، سند حاضر با عنوان بردار نقشهسازمان وقت  محترم ریاست 19/11/95

ی مختلف سازمان ارسال گردید که نهایتاً ها بخشین کارگروه تدوین و برای اظهارنظر به در ا« یسازمان SDIاستقرار 

سند از سوی اعضای کارگروه، نهایی تلقی  14/09/1396مورخ  0/1نگارش  ی نظرات دریافتی،بند جمعپس از بررسی و 

 شد و برای تصویب و ابالغ برای اجرا در اختیار معاونت محترم فنی قرار گرفت.

 )به ترتیب حروف الفبا(: باشند یمبه شرح زیر « کارگروه زیرساخت داده مکانی»ای اعض

 ابوطالبی احمد مهندس آقای −

 احمدیه رضا مهندس آقای −

 پیرمرادی علیرضا مهندس آقای −

 )دبیر کارگروه( جاویدانه علی دکتر آقای −

 سلیم جعفری مهرداد دکتر آقای −

 درزی هما مهندس خانم −

 ادهز رجب محسن مهندس آقای −

 صدیقی مرتضی دکتر آقای −

 قوامیان شاهین مهندس آقای −

 

ی هوایی و فضایی، فناوری اطالعات، آبنگاری و جزر و مدی، خدمات بردار نقشهی محترم ها تیریمداز ادارات کل و 

فنی، منطقه شمالغرب و منطقه غرب که در بررسی سند و اظهارنظر درباره آن، مشارکت نمودند، قدردانی و تشکر 

 .شود یم
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 مقدمه -1

افراد، انتظارات  تیمسئول یها نقش و حوزه ،یسازمان SDIاهداف، شرح خدمات و ارکان  یمقدمات طور سند حاضر به 

و  یطراح یبرا یمرجع عنوان به سند نیا. دینما یمپروژه را مشخص  ریمد اراتیحدود اخت ن،یکاربران و همچن

 .باشد یپروژه م یساز ادهیپ

 تعاریف -2

های کلیدی در  اد زبان مشترک بین اشخاص مرتبط با پروژه )مدیران، کارشناسان، ذینفعان، کاربران(، واژهبه منظور ایج

 شوند. این بند تعریف می

 زیرساخت داده مکانی -2-1

که امور مختلف  باشد یمو مردم  ها سازمانی مکانی، ها دادهی دسترسی، ها شبکهها، استانداردها،  ی از سیاستا مجموعه

ی مکانی را در حوزه مشخصی تسهیل و هماهنگ ها دادهی، دسترسی و استفاده بهینه از ساز رهیذخی، آور جمعتولید، 

 .سازد یم

ی، ملی، استانی، شهری، سازمانی ا منطقهجهانی، مزبور  رساختیکه حوزه تحت پوشش ز : بسته به آن1 تبصره −

 .بود خواهد یمکان داده «/ شهری/ سازمانیی، ملی/ استانیا منطقهجهانی/  رساختیز: »رساختیز نیا نام باشد،

زیرساخت داده مکانی بوده که به منظور ارائه خدمات به اهداف مشخص و از  موضوعی، SDI منظور از :2تبصره  −

 مدیریت بحران و ... . SDIآمایش سرزمین،  SDIپیش تعریف شده طراحی و توسعه داده شده است مانند 

 ارکان زیرساخت داده مکانی -2-2

 یها ها و داده برای تسهیل ارتباط بین سازمان. هستند SDI یاصلرکن دو « مکانی یها داده»و  «و مردم ها انسازم»

عنوان یک ابزار و محیط فیزیکی برای تبادل  هب« )شبکه دسترسی» شاملبوده که دیگر مورد نیاز  رکنمکانی، سه 

به ذکر  الزم هر یک از این ارکان پرداخته خواهد شد.است. در ادامه به بررسی « استانداردها»و  «ها یاستس»(، داده

ی مرتبط با علوم مهندسی ژئوماتیک )نظیر سیستم ها یفناورخصوص  ی روز، بهها یفناوراز  همه این ارکان،است که 

. هستند متأثر، سنجش از دور، فتوگرامتری و سیستم تعیین موقعیت جهانی( و فناوری اطالعات مکانیاطالعات 

 نشان داده شده است. 1شکل ارکان زیرساخت داده مکانی در  واره طرح
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 یمکان داده رساختیز ارکان واره طرح – 1شکل 

 ها سیاست -2-2-1

و راه کارهایی است که نحوه ایجاد، نگهداری، دسترسی و استفاده از  ها یمشخط  ها، مقررات، آئین نامهمجموعه 

. همچنین، شرایط مناسب جهت مشارکت و سازد یممکانی را تسهیل و بهره گیری از آنرا الزامی ی ها دادهاستانداردها و 

برقراری  مربوط به اسناد باالدستی و . الزم است مالحظاتآورد یممکانی فراهم  دادههمکاری را در ایجاد زیرساخت 

 ی دولتی و غیر دولتی نیز مدنظر قرار گیرد.ها بخشتعامالت با سایر 

 داردهااستان -2-2-2

یا نتایج مورد نظر را جهت ایجاد نظم در یک حوزه خاص  ها روشمجموعه قواعدی هستند که خصوصیات فنی، 

یی است که خصوصیات فنی مربوط به ها روش. این رکن از زیرساخت داده مکانی شامل قواعد و ندینما یممشخص 

؛ کند یمی دسترسی را تعیین ها طیمحسترسی و ی دها شبکهی، ا انهیرای ها ستمیسی، فناور، فرادادهه مکانی، داد

ی، سازگاری ساز کپارچهی، انتشار، پردازش، یگذار اشتراک که مواردی مانند تولید و نگهداری، جستجو، تبادل، به طوری به

 .گردد ( فراهممنابع داده مکانی )اعم از داده، سرویس، مستندات، فراداده و غیرهو گسترده از  جانبه همهو استفاده 

 دسترسی شبکه -2-2-3

و غیره( است که امکان جستجو و  ها پروتکل، افزارها سخت، افزارها نرماعم از ) ییها رساختیزو  ها یفناورمجموعه 

، ها طیمح، ها شبکه. بسترهای مخابراتی، آورد یمدستیابی به منابع داده مکانی را با سطح امنیت قابل قبول فرآهم 

 .رندیگ یمی مرتبط از جمله مواردی هستند که در این رکن مورد توجه قرار ها یفناورابزارهای جستجو و تبادل و 

عام دستگاه  یها حل، بخشی از راه SDIشبکه دسترسی و امنیت آن، با هدف ارائه خدمات به  نیتأم: 1تبصره  −

وطه در نظر عام دستگاه مرب یها حلو این مقوالت به صورت مستقل و مجزا از راه  باشد یممربوطه در این زمینه 

 .شود ینمگرفته 
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 های مکانی داده -2-2-4

ی ها دادهو شامل  باشد یماست که به یک موقعیت یا محدوده مکانی مشخصی مرتبط و منتسب  دادهمنظور نوعی از 

ی و آور جمع. تولید، گردد یمو عوارض )طبیعی یا مصنوعی( مختلف  ها دهیپدی توصیفی مربوط به ها دادهموقعیتی و 

ی مکانی هستند که ها دادهمدیریت پایگاه داده از جمله موارد مرتبط با  ستمیسو  داده گاهیپا ،فراداده وده ی داساز رهیذخ

 .رندیگ یمدر قالب این رکن مورد توجه قرار 

 و مردم ها سازمان -2-2-5

یندها، ی مکانی مطرح است. فرآها داده کننده استفادهو  کننده پردازشدر این رکن، موضوعات مربوط به تولیدکننده، 

و مردم از جمله مسائل مختلفی هستند  ها سازمان، مسائل فرهنگی، سطح آگاهی، تخصص فنی و ... مرتبط با ها ستمیس

 .رندیگ یمکه در ارتباط با این رکن مورد توجه قرار 

 سلسله مراتب زیرساخت داده مکانی -3

در سطوح  SDIهای مختلف  یتفعال منظور مدیریت بهتر و مشارکت عمومی در پیشبرد زیر ساخت داده مکانی، به

شود. باید  یمسازی  یادهپمراتبی تعریف و  صورت سلسله ی، ملی، استانی، شهری و سازمانی بها منطقهمختلف جهانی، 

مستقل و مجزا از هم نبوده، و تنها مختص همان سطح نیست.  SDIهای مربوط به سطوح  توجه داشت که فعالیت

گذارند. این موضوع با نگاهی تحلیلی به  وابسته بوده بلکه بر یکدیگر تأثیر نیز می هم به نه تنها SDIهای سطوح  یتفعال

 SDIباشد. از این رو الزم است در استقرار  یمدر جهان قابل استنتاج  SDIهای مختلف  یتفعالاهداف و چشم اندازهای 

 ی مورد توجه قرار گیرد.ی، استانی و شهرمل SDIسازمانی، مالحظات موجود در سطوح باالتر اعم از 

دارد. چراکه از  ها SDIنسبت به سایر  SDIای در میان سطوح مختلف  یژهوملی، جایگاه  SDIشایان ذکر است که 

های مرتبط با اطالعات  کننده فعالیت یز و هماهنگر برنامههای مناسب،  طرف با داشتن مجموعه اختیارات و اهرم یک

ملی  SDIنماید.  یمالمللی ایفا  ی بینها SDIدیگر نقشی کلیدی در ایجاد  مکانی در یک کشور بوده و از طرف

در سطوح پائینی را برعهده داشته، همچنین با ایفای نقش حمایتی و  SDIهای کالن  یزیر برنامهگذاری و  یاستس

 نماید. یمدر سطوح پائینی را تسهیل  SDIتشویقی، ایجاد 

 دامنه پروژه -4

( در سطح سازمان 2-2)مذکور در بند  SDIارکان  یتمام یها یازمندیو ن الزامات پروژه، پاسخ به نیا دامنه

را نیز  ها سازمانتدوین شده است که قابلیت به کارگیری در سایر  یا گونهاین سند، به  .باشد یکشور م یبردار نقشه

 .داشته باشد
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 خروجی پروژه -5

قالب  در 2-2ک هر یک از ارکان معرفی شده در بند داده مکانی به تفکی زیرساختی عینی ها یخروجدر این بند، 

 ارائه شده است. 1جدول 

 ارکان از کی هر کیتفک به یمکان داده رساختیز یها یخروج –1جدول 

 ها خروجی رکن

های  داده -1

 مکانی

نحوه  مربوط به تصمیمات جاریو  ها آنو فراداده  محصوالت سازمان فهرست -1-1

 ها آناز  ر کدامانتشار ه

)مانند میزان  عیارهای توافق شدهم انتشار محصوالت براساس یبند تیاولوطرح  -1-2

داده،  یساز آماده یالزم برا یها پردازش زانیمدرخواست برای استفاده از داده، 

 و...( یاداره کل نظارت و کنترل فن هیدییتأ ها، استیس

 2-1و  1-1ی ها یروجخسازمان مطابق  ی ارائه محصوالتها سیسرومجموعه  -1-3

 استانداردها -2

ی، مشخصات سیستم مرجع و بند طبقهاستاندارد داده )تعریف، هندسه، توصیفات،  -2-1

)... 

 استاندارد فراداده -2-2

 استاندارد کاتالوگ سرویس -2-3

ی مکانی )نمایشی، برداری، پردازشی( و سازوکار نمایش ها سیسرو استاندارد وب -2-4

 ی ارائه شدهها سیسرو

 دادهاستاندارد کیفیت  -2-5

شبکه  -3

 دسترسی

 بستر شبکه )مانند شبکه دولت، اینترنت ملی، ...( -3-1

 مدل ارتباطی -3-2

 ی مورد نیاز )مرکز داده، ...(افزارها سختو الزامات  ها یژگیو -3-3

ی مورد استفاده )کارکردهای ژئوپرتال از قبیل افزارها نرمو الزامات  ها یژگیو -3-4

 جستجو، نمایش نتایج،...(

 ها سیاست -4

 ...( ،یتیامن یها یداده و شبکه )گواه تیامن نیتأم روش -4-1

 اطالعات،دانلود  طینحوه تبادل و انتشار اطالعات )شرا یارزگاستیس یارهایمع -4-2

 یها ارائه نسخه کردیرو ،1ها سیکاتالوگ سرو اطالعات یرسان هنگام به یدوره زمان

نحوه  ت،یموقع کی...( اطالعات  ،ییمحتوا ،اجرایی یها دستگاه ،یمختلف )زمان

                                                 
1
- catalog harvesting life cycle 
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 ...(افزوده ارزش یها سیاز سرو یریگ بهره

 .گانیرا یها سیاز سرو یریگ بهره زانینحوه و م ها، سیسروو اطالعات متیق -4-3

 مدل مالی -4-4

 داده دکنندگانیتول از کیکه هر  ی)اقدامات کنندگان مشارکتوظایف متولیان داده و  -4-5

 و یرسان امهنگ به لیانجام دهند از قب دیبا یدیتول یها داده قبال در سازمان در

 ها نحوه تعامل آن نیی...( و تع فراداده، و داده یساز آماده

 SDI مانند) یموضوعی ها SDI جادیدر ا کنندگان مشارکتوظایف متولیان داده و  -4-6

 ها نحوه تعامل آن نییبحران، ...( و تع تیریمد

و  ها سازمان -5

 مردم

 ساختار راهبری -5-1

 یساز فرهنگآموزش و  -5-2

 برای بهبود عملکرد سامانه کنندگان مشارکتان و سازوکار تعامل با کاربر -5-3
 

 ها نقش -6

، معرفی شده 2جدول  قالبی موجود در این پروژه، در ها نقشدر این بند، جایگاه سازمانی و شرح وظایف هر یک از 

 است:

 پروژه نیا در موجود یها نقش از کی هر فیوظا شرح و یسازمان گاهیجا -2جدول 

 شرح وظایف جایگاه سازمانی نقش

 مدیریت پروژه
و  ها سامانهاداره کل 

زیرساخت اطالعات 
 مکانی

مدیریت تمام دامنه پروژه از نظر فنی و پیگیری مسائل  -
 مالی

 کنترل و گزارش پیشرفت -

ی مختلف در سطح سازمان از ها تیفعالهماهنگی  -
 فنی تطریق معاون

 هدایت پروژه
 رساختیز کارگروه

 یمکان یها داده
 راهبری کالن پروژه -

 «مراحل انجام کار»اقدامات مندرج در جدول  -

 شورای مدیران سازمان مرجع تصویب
 ها خواسته کننده اعالم کارفرمای پروژه و -

 تصویب و تحویل گرفتن نتایج -

 منابع انسانی، مالی و فنی نیتأم -

 پشتیبانی فنی
مدیریت خدمات فنی و 
 دفتر فناوری اطالعات

و مدیریت دسترسی و  ها داده یده سامانرشیو و آ -
 عرضه اطالعات مکانی

فیزیکی شامل فضاهای  یها رساختیزپشتیبانی فنی  -
 و سخت افزار افزار نرم، شبکه، یساز رهیذخ
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و ناظر  دکنندهییتأمجری، 
 پروژه

 «مراحل انجام کار»مطابق جدول 
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 مراحل انجام کار -7

الزم به  آورده شده است. 3پیشنهادی برای هر یک از این اقدامات نیز در قالب جدول  یزمانبندی و دنب تیاولومشخص شده است. « ها(ناظر )»و « ها() دکنندهییتأ»، «ها(همکار )»، «مجری»همراه تعیین  به 5ی مذکور در بند ها یخروجبرای دستیابی به هریک از  در این بند، اقدامات مورد نیاز
 ، تعریف شده است.«: تکمیل و بهبود سامانه مستقر2اولویت »و « و اجرا یساز آماده: 1اولویت »به صورت  ها تیاولو. در این جدول، باشد یمی اجرا بند زمان% 25یا نظارت )در صورت وجود(، حداکثر  دییتأذکر است مدت زمان 

 
 کار انجام مراحل -3جدول 

 ها(ناظر ) ها() دکنندهییتأ ا(ههمکار ) مجری فعالیت خروجی رکن
 تیاولو

 یبند

 زمانبندی اجرا

ماه 

1 

ماه 

2 

ماه 

3 

ماه 

4 

ماه 

5 

ماه 

6 

داده
 

ها
 ی

مکان
 ها نحوه انتشار هر کدام از آن به مربوط جاری ماتیو تصم ها محصوالت سازمان و فراداده آن فهرست ی

       1 --- معاونت فنی مدیریت خدمات فنیو  مربوطه تیریمد GIS-SDIاداره کل  ها آنیک ازو فراداده هر  سازمان نهایی محصوالت شناخت وضع موجود

       2 --- معاونت فنی مدیریت مربوطه GIS-SDIاداره کل  ها آنو فراداده هر یک از سازمانمیانی محصوالت  شناخت وضع موجود

       1 --- معاونت فنی مدیریت مربوطه GIS-SDIاداره کل  رای ارائه محصوالتی عمومی مورد نیاز هر بخش بها پردازششناخت وضع موجود 

 یها پردازش زانیم)مانند میزان درخواست برای استفاده از داده،  انتشار محصوالت براساس معیارهای توافق شده یبند تیاولوطرح 

 و...( یرل فناداره کل نظارت و کنت هیدییتأ ها، استیداده، س یساز آماده یالزم برا

       1 --- معاونت فنی مدیریت خدمات فنی سازمان SDIکارگروه  یبند تیاولوشناسایی معیارهای 

       1 --- معاونت فنی --- GIS-SDIاداره کل  ی انتشار محصوالت براساس معیارهای شناسایی شده در بند قبلبند تیاولو

 --- GIS-SDIاداره کل  مدیریت مربوطه یبند تیاولوطبق  ها سیسروساخت  2-1 و 1-1 یها یابق خروجارائه محصوالت سازمان مط یها سیسرو مجموعه
اداره کل نظارت و کنترل 

 فنی
1    ←   

 

             

 

       1 --- معاونت فنی --- گروه استانداردسازی تدوین استاندارد داده ی، مشخصات سیستم مرجع و ...(بند طبقهاستاندارد داده )تعریف، هندسه، توصیفات، 

 فراداده استاندارد
       1 --- معاونت فنی --- سازمان SDIکارگروه  تعیین نسخه استاندارد موجود

       1 --- معاونت فنی GIS-SDIاداره کل  گروه استانداردسازی ی استاندارد )در صورت لزوم(ساز یسفارش

 سیسرو کاتالوگ استاندارد
       1 --- معاونت فنی --- سازمان SDIکارگروه  استاندارد موجود تعیین نسخه

       1 --- معاونت فنی GIS-SDIاداره کل  گروه استانداردسازی ی استاندارد )در صورت لزوم(ساز یسفارش

 شده ارائه یها سیسرو شی( و سازوکار نمایپردازش ،یبردار ،یشی)نما یمکان یها سیسرو وب استاندارد
       1 --- معاونت فنی --- سازمان SDIکارگروه  عیین نسخه استاندارد موجودت

       1 --- معاونت فنی GIS-SDIاداره کل  گروه استانداردسازی ی استاندارد )در صورت لزوم(ساز یسفارش

 کیفیت داده استاندارد
       1 --- معاونت فنی --- سازمان SDIکارگروه  تعیین نسخه استاندارد موجود

       1 --- معاونت فنی GIS-SDIاداره کل  گروه استانداردسازی ی استاندارد )در صورت لزوم(ساز یسفارش

 

             

ی
س

ستر
شبکه د

 

 بستر شبکه )مانند شبکه دولت، اینترنت ملی، ...(
       1 --- سازمان SDIکارگروه  GIS-SDI اداره کل ITمدیریت  ی ممکن )شبکه دولت، اینترنت ملی، ...(ها حل راهشناسایی 

       1 --- سازمان SDIکارگروه  GIS-SDIاداره کل  ITمدیریت  انتخاب بستر شبکه بهینه

 مدل ارتباطی

       1 --- سازمان SDIکارگروه  ITمدیریت  GIS-SDIاداره کل  شناخت وضع موجود جریان اطالعات

با یکدیگر؛ مستقل از پلتفرم  ها آنرسی، کارکردها و نحوه تعامل طراحی معماری اجزای شبکه دست

 یساز ادهیپ
       1 --- سازمان SDIکارگروه  ITمدیریت  GIS-SDIاداره کل 

 ی مورد نیاز )مانند مرکز داده، ...(افزارها سختو الزامات  ها یژگیو

     ←  IT --- --- --- 1مدیریت  ی مورد استفادهافزارها سختی ها یژگیوشناخت وضع موجود 

     ←  IT --- --- --- 1مدیریت  ی مورد نیازافزارها سختو الزامات  ها یژگیوتعیین 

     ←  IT --- --- --- 1مدیریت  منابع مالی( نیتأمی منتخب )در صورت افزارها سخت نیتأم

 ...(ج،ینتا شیجستجو، نما لیل از قبژئوپرتا یمورد استفاده )کارکردها یافزارها و الزامات نرم ها یژگیو

       1 --- سازمان SDIکارگروه  ITمدیریت  GIS-SDIاداره کل  ی قابل استفاده )در داخل یا خارج سازمان(افزارها نرمی ها یژگیوشناخت وضع موجود 

       1 --- سازمان SDIکارگروه  ITمدیریت  GIS-SDIاداره کل  ی مورد نیازافزارها نرمو الزامات  ها یژگیوتعیین 

  ←     1 --- سازمان SDIکارگروه  ITمدیریت  GIS-SDIاداره کل  ی منتخبافزارها نرمی ساز یسفارشتوسعه و 

 

             

ت
س

سیا
 

ها
 

 ی امنیتی، ...(ها یگواهامنیت داده و شبکه ) نیتأمروش 

       1 --- ریاست سازمان / مدیریت حراست سازمان SDIکارگروه  ITمدیریت  شناسایی الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه

     ←  1 --- ریاست سازمان / مدیریت حراست سازمان SDIکارگروه  ITمدیریت  و مجوزهای الزم )شناسایی شده در بند قبل( ها یگواهاخذ 

       1 --- ریاست سازمان حراست/ مدیریت  سازمان SDIکارگروه  ITمدیریت  شناسایی الزامات امنیتی مورد نیاز داده

     ←  1 --- ریاست سازمان / مدیریت حراست سازمان SDIکارگروه  ITمدیریت  و مجوزهای الزم )شناسایی شده در بند قبل( ها یگواهاخذ 

     ←  1 --- --- / مدیریت حراست سازمان SDIکارگروه  ITمدیریت  نظارت بر عملکرد شبکه

       1 --- معاونت فنی ی سازمانها تیریمد سازمان SDIکارگروه  نیاز درباره نحوه تبادل و انتشار اطالعاتشناسایی معیارهای مورد اطالعات کاتالوگ  یرسان هنگام بهنحوه تبادل و انتشار اطالعات )شرایط دانلود اطالعات، دوره زمانی  اریزگ ستسیای معیارها
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 ها(ناظر ) ها() دکنندهییتأ ا(ههمکار ) مجری فعالیت خروجی رکن
 تیاولو

 یبند

 زمانبندی اجرا

ماه 

1 

ماه 

2 

ماه 

3 

ماه 

4 

ماه 

5 

ماه 

6 

ی ها سیسروی از ریگ بهرهی مختلف )زمانی، دستگاهی، محتوایی، ...( اطالعات یک موقعیت، نحوه ها نسخه، رویکرد ارائه ها سیسرو

 ارزش افزوده...(
       1 --- معاونت فنی ی سازمانها تیریمد سازمان SDIکارگروه  گیری درباره هر یک از معیارهای شناسایی شده در بند قبل تصمیم

 مدل مالی
       2 --- یگذار متیقکمیته  ی سازمانها تیریمد یگذار متیقکارگروه  ها سیوسری اطالعات و گذار متیق

       2 --- یگذار متیقکمیته  ی سازمانها تیریمد یگذار متیقکارگروه  ی رایگانها سیسروی از ریگ بهرهنحوه و میزان 

 نحوه تعیین متولی اطالعات مربوط به چند بخش
       1 --- معاونت فنی --- سازمان SDIکارگروه  تعیین معیارهای انتخاب متولی

       1 --- معاونت فنی --- سازمان SDIکارگروه  تعیین متولی هر یک از محصوالت شناسایی شده براساس معیارهای بند قبل

تولیدی باید انجام  یها داده اقداماتی که هر یک از تولیدکنندگان داده در سازمان در قبال) کنندگان مشارکتوظایف متولیان داده و 

 ها آنتعیین نحوه تعامل  ( وی داده و فراداده، ...ساز آمادهاز قبیل به روزرسانی و  دهند

       1 --- معاونت فنی --- سازمان SDIکارگروه  کنندگان مشارکتتعیین وظایف متولیان داده و 

       1 --- معاونت فنی --- سازمان SDIکارگروه  ی مختلف با یکدیگرها بخشتعیین نحوه تعامل 

 ها آنتعیین نحوه تعامل  ( ومدیریت بحران، ... SDIمانند ) یموضوعی ها SDIدر ایجاد  کنندگان مشارکتوظایف متولیان داده و 
       2 --- معاونت فنی --- سازمان SDIکارگروه  کنندگان مشارکتتعیین وظایف متولیان داده و 

       2 --- معاونت فنی --- سازمان SDIکارگروه  ی مختلف با یکدیگرها بخشمل تعیین نحوه تعا

 

              

ن
سازما

 
 ها

و مردم
 

 ساختار راهبری

مختلف با اطالعات مکانی و تعیین ضوابط و شرایط  یها بخششناخت وضع موجود سازمان از نظر ارتباط 

 احراز عضویت در ساختار راهبری
       1 --- معاونت فنی --- انسازم SDIکارگروه 

       1 --- معاونت فنی --- سازمان SDIکارگروه  ها با یکدیگر ، مدیر، ناظر و همکاران اجرایی پروژه و نحوه تعامل آنکننده بیتصوتعیین 

       1 --- --- --- ریاست سازمان ابالغ ساختار راهبری توسط باالترین مقام دستگاه

 یساز نگفرهآموزش و 

       2 --- معاونت فنی --- GIS-SDIاداره کل  ی آموزشی برای سطوح مختلفها سرفصلو  ها دورهتعریف 

 GIS-SDIاداره کل  ی آموزشی برای سطوح مختلفها دورهبرگزاری 
اداره کل امور اداری و پشتیبانی/ آموزشکده 

 یبردار نقشه
       2 --- معاونت فنی

 GIS-SDIاداره کل  یساز فرهنگ، ...( با هدف ها شیهما)جلسات،  ها ییگردهمابرگزاری 
مدیریت روابط عمومی/ اداره کل امور اداری و 

 پشتیبانی
       2 --- معاونت فنی

 GIS-SDIاداره کل  یساز فرهنگی ممکن آموزش و ها روشتعیین و اجرای سایر 
مدیریت روابط عمومی/ اداره کل امور اداری و 

 یپشتیبان
       2 --- معاونت فنی

 برای بهبود عملکرد سامانه کنندگان مشارکتسازوکار تعامل با کاربران و 

 مدیریت خدمات فنی کنندگان مشارکتتعیین ضوابط و سازوکار اخذ، پایش و پاالیش نظرات کاربران و 
/ اداره کل ITمدیریت خدمات فنی/ مدیریت 

 نظارت و کنترل فنی
--- --- 2       

 مدیریت خدمات فنی کنندگان مشارکتاخذ، پایش و پاالیش نظرات کاربران و 
/ اداره کل ITمدیریت خدمات فنی/ مدیریت 

 نظارت و کنترل فنی
--- --- 2       

 --- کننده های مشارکت / سایر مدیریتITمدیریت  GIS-SDIاداره کل  جهت بهبود عملکرد سامانه شده شیپاالاعمال نظرات 
ه کل نظارت و کنترل ادار

 فنی
2       

 

             

 

 منابع نیتأمپشتیبانی و 

 سازمان SDIکارگروه  ی مربوطهها تیریمد برآورد منابع مالی مورد نیاز
معاونت فنی / معاونت 

 مالی، اداری و پشتیبانی
--- 1       

 

 زمانسا SDIکارگروه  ی مربوطهها تیریمد برآورد منابع انسانی مورد نیاز
معاونت فنی / معاونت 

 مالی، اداری و پشتیبانی
--- 1       

 

    ←   1 --- ریاست سازمان ی مربوطهها تیریمد معاونت فنی و معاونت اداری، مالی و پشتیبانی منابع مالی مورد نیاز نیتأم

 

    ←   1 --- ریاست سازمان ی مربوطهها تیریمد معاونت فنی و معاونت اداری، مالی و پشتیبانی منابع انسانی مورد نیاز نیتأم

 

    ←   1 --- ریاست سازمان سازمان SDIکارگروه  معاونت فنی و معاونت اداری، مالی و پشتیبانی ی از بخش خصوصی و دانشگاهیریگ بهرهی سنج امکان



 0/1نگارش  سازمانی SDIالگوی استقرار 

 9 جهت تصویب و ابالغ برای اجرا نهایی؛نسخه 
 

 

 پیشنهادهای آتی -8

ی در قالب فعالیت مکان داده یمل رساختیز ققتح یبرا ازین مورد اقدامات شود یم شنهادیپ، NSDIبا توجه به اهمیت 

 نیتأمی کارشناسی ها گروهمحتوای این سند به صورت تفصیلی به وسیله  شود یم شنهادیپ نیچن هممشابه، تدوین شود. 

 گردد.
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 کنندگان مشارکتوظایف متولیان داده و پیوست الف: 

 از کیکه هر  ی)اقدامات کنندگان مشارکتو وظایف متولیان داده  -5-4»هدف این پیوست، دستیابی به خروجی 

 و داده یساز و آماده یرسان هنگام به لیانجام دهند از قب دیبا یدیتول یها داده قبال در سازمان در داده دکنندگانیتول

 ی سازمان پرداخته شدهها بخشبه نقش و وظیفه برخی  3. در جدول باشد یم، «ها نحوه تعامل آن نیی...( و تع فراداده،

ی محصوالت خود با هدف ساز آمادهبرای  ها دادهو متولیان  کنندگان مشارکتاست. در این بخش، وظایف 

 .شود یمی در زیرساخت داده مکانی سازمان، تعیین گذار اشتراک به

محصوالت »و « محصوالت میانی»ی کشور، در یک نگاه قابل تقسیم به دو دسته بردار نقشهمحصوالت سازمان 

ی در زیرساخت داده مکانی سازمان در ریکارگ بهی محصوالت میانی برای ساز آماده، 3د. مطابق جدول هستن« نهایی

پرداخته « محصوالت میانی»ی مختلف سازمان درباره ها بخشقرار دارد از این رو در این بند، به وظایف  3اولویت 

 .شود ینم

ی که توسط اداره کل نظارت و کنترل فنی، نظارت ( محصوالت1: )شوند یممحصوالت نهایی نیز به دو دسته تقسیم 

توسط اداره کل نظارت و محصوالتی که ( 2؛ )اند شدهشده و در اداره تمرکز مدارک فنی مدیریت خدمات فنی، بایگانی 

 .باشند یمی مربوطه ها تیریمددر اختیار کنترل فنی، نظارت نشده و در 

ی دارای اولویت خود از مدیریت خدمات فنی ها دادهظف به دریافت درباره محصوالت نهایی دسته اول، هر مدیریت مو

)هر یک از دو دسته ارائه محصوالت  یبرا ازیمورد ن یعموم یها پردازش. در ادامه، هر مدیریت، پس از انجام باشد یم

کنترل کیفیت . اداره کل نظارت و کنترل فنی نیز موظف به کند یمی مورد نیاز را تهیه ها سیسرومحصوالت نهایی(، 

 .باشد یم ها سیسروساختاری 
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