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سازمان بنادر و دریانوردی با هدف راهبری و توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی در بنادر ایران 

 5قانون برنامه  68و  67له مواد و در راستای تحقق اسناد باالدستی در حوزه دولت الکترونیک از جم

ساله ششم توسعه و نیز نقشه راه توسعه دولت الکترونیک )مشتمل بر ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت 

عالی  یالکترونیک مصوب شورای عالی فناوری و آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی مصوب شورا

دار یک سازمان الکترونیکی هوشمند، طریق عهده اداری( اقدام به تعیین اولویت ها نموده است، تا از این

سریع و چابک، مسئولیت پذیر و پاسخگو، فراگیر، کارآمد و اثربخش، منعطف و تطبیق پذیر، قابل اعتماد 

 یاستیس یهاتیاولو و در دسترس بوده که با هماهنگی کامل با سایر اجزای دولت، در راستای تحقق

ها و سیاست  ،G2Gو  G2C ،G2Bدر ارائه خدمات  یو مشارکت کپارچهی شفاف، دولت کاربر محور،

 نماید.برنامه های توسعه ای خود را ارئه می

، در حوزه دولت الکترونیک سند حاضر با عنوان استراتژی ها و سیاست های سازمان بنادر و دریانوردی  

وزه تحقق دولت الکترونیک و برنامه های این سازمان در ح ن چشم انداز، اهداف، استراتژی هابه تبیی

 وهوشمند سازی بنادر پرداخته و رویکردهای این سازمان را تشریح می نماید. 

 محمد راستاد

 معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
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                                                                                                                                                          مقدمه 1

لکترونیک، در جهان و در کشور ما مطرح و مورد بهره برداری قرار گرفته است دولت ا از جمله مفاهیمی که طی چند دهه گذشته

کارهای دیجیتال به ها و راهمندی از فناوریکارهای تحقق آن است. دولت الکترونیک سازو کاری است که با بهرهها و راهمزایا، چالش

توان به دمات خود به صورت برخط به ذینفعان دولتی، حقوقی و حقیقی است. از نتایج اجرای موفق دولت الکترونیک میخدنبال ارائه 

های پذیری، کاهش فساد اداری، افزایش شفافیت در انجام امور، کاهش هزینهمستمر فرآیندهای کاری، افزایش میزان مسئولیت بهبود

 مندی از خدمات اشاره کرد.ارائه خدمات و سهولت بهره

تحقق اسناد باالدستی در در راستای  سازمان بنادر و دریانوردی وبه منظور راهبری و توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی در 

ساله ششم توسعه و نیز نقشه راه توسعه دولت الکترونیک )مشتمل بر  5قانون برنامه  68و  67حوزه دولت الکترونیک از جمله مواد 

عالی  یضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک مصوب شورای عالی فناوری و آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی مصوب شورا

ی هوشمند، سریع و دار یک سازمان الکترونیک، کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی سازمان بنادر و دریانوردی عهدهی(ادار

که با هماهنگی کامل قابل اعتماد و در دسترس است چابک، مسئولیت پذیر و پاسخگو، فراگیر، کارآمد و اثربخش، منعطف و تطبیق پذیر، 

در ارائه  یو دولت مشارکت کپارچهیدولت کاربر محور، دولت شفاف، دولت  یاستیس یهاتیاولو راستای تحقق با سایر اجزای دولت، در

 نماید.گذاری و برنامه ریزی میاقدام به سیاست  ،G2Gو  G2C ،G2Bخدمات 

 سازمان هوشمندسازی راهبردی شورای جلسه سومین در دریانوردی و بنادر سازمان هوشمندسازی انداز چشم سند تصویب به توجه با

 ارتباطات و اطالعات فناوری دفتر توسط دریانوردی و بنادر سازمان هوشمندسازی راه نقشه سند گردید مقرر آن مصوبات استناد به و

 .گردد اجرایی کمیته، آن نظر زیر و اتخاذ هوشمندسازی و الکترونیک دولت توسعه کمیته در آن با مرتبط تصمیمات تمامی و گردد تدوین

 رو، این ازکنیم.  طی را مسیر این چگونه و برسیم میخواهیم کجا به هستیم، کجا است: اساسی سوال سه به پاسخ برای ابزاری راه نقشه

 اقدامات روی بر منابع کردن متمرکز به کمک و آنها به رسیدن برای مختلف مسیرهای و اهداف دقیق تعیین شامل راه نقشه ترسیم

 در نظر اتفاق حصول برای آرا تبادل و مشارکت فضای ایجاد دنبال به راه نقشه. بود خواهد اهداف آن به رسیدن برای نیاز مورد کلیدی

 سازمان یک مختلف بخشهای در گیران تصمیم و ذینفعان بین در اهداف تحقق برای نیاز مورد کلیدی اقدامات و بلندمدت اهداف خصوص

 در حوزه دولت الکترونیک پرداخته است. یانوردیبنادر و در سازمان یها استیها و س یاستراتژبه تشریح مستند حاضر . است

 

 

 

 

 

 



 

   صفحه

 

 دسازیهوشمن تعریف 2

 فیتعر یتحقق اهداف سازمان یبرا دیمنابع جد جادیو ا لیمنابع مشهود و نامشهود موجود و تحص یاز تمام نهیاستفاده مستمر و به

 یاجرا حاصل از جیاز جمله نتا یو انرژ هیفضا، زمان، سرما ریاز اتالف منابع نظ یریدر سازمان است که جلوگ یاز هوشمندساز یحیصح

از  شتریب و شتریمفهوم است، اما پ نیتحقق ا یبرا یامحرکه یروین نینو یهایاز فناور یمندبهره دیتردیموفق و کامل آن خواهد بود. ب

 یاطالعات یهاسامانه ،یانسان یهیسرما ،یسازمان ،یدر پنج بعد فراسازمان یو تفکر هوشمند است. هوشمندساز تیذهن جادیا ازمندیآن ن

طرح جامع با  کی فینقشه راه و تعر نییمستلزم تب یانوردیآن در سازمان بنادر و در یو اجرا شودیم فیفناورانه تعر یهارساختیو ز

 .است ییاجرا یهاتیو مسئول فیوظا کیتفک سیها و ماتردامنه کاربردها، نقش ها،تیدر نظر گرفتن اهداف، مامور

 

 گانهپنج ابعاد در هوشمندسازی تبیین 3

 رهیزنج نفعانیذ یتمام انیم ییافزاتعامل و هم جادیبه دنبال ا یانوردیسازمان بنادر و در یطرح هوشمندساز ،یاز بعد فراسازمان

 که تعداد اسناد دهدینشان م اید دنناست. تجارب موفق بنادر هوشم رهیزنج نیمرتبط با ا یندهایفرا لیبه منظور تسه یفرامرز تجارت

 اعتماد و ت،یاست. فراهم کردن شفاف یعدد تک رقم کیمرتبط  یهاسازمان یتمام انیم ییایتجارت در یندهایآشده در فر مبادله

 . موثر با ضمانت اجرا است یهاو انعقاد تفاهمنامه نیتدو ازمندیدر تبادل اسناد و اطالعات ن تیامن

 است. نکته قابل یدرون سازمان نفعانیهمه ذ انیم ییافزاتعامل و هم ،ییهمسو جادیبه دنبال ا یطرح هوشمندساز ،یبعد سازمان از

 ریسا حراست، بنادر و ،یحقوق ،یمهندس یفن ،یبندر ،ییایدر ،یو مال یادار ریها نظحوزه یدر تمام یتوجه به تحقق هوشمندساز تامل،

 . سازمان است یمتوازن و همگرا به چشم انداز هوشمندساز یکردیبا رو نفعانیذ

 .خود در ستاد و بنادر است یانسان هیبه دنبال ارتقاء سطح دانش، تخصص و مهارت سرما یطرح هوشمندساز ،یانسان هیبعد سرما از

 از اهداف گرید یکیمناسب  یهازمیمکان جادیو ا فیتعر قیسازمان از طر رونیب نیاز دانش و تجربه متخصص یمندبهره نیهمچن

 . بعد است نیدر ا یهوشمندساز

 سازمان با یاطالعات یهاسامانه یمعمار یسازادهیاصالح و پ ،یبه دنبال بازطراح یطرح هوشمندساز ،یاطالعات یهااز بعد سامانه

 یرا برا یبستر یاطالعات یهاانیجر نیا یآنها است. برقرار نیمابیف یاطالعات یهاانیجر جادیها و اسامانه یسازکپارچهی هدف

 یاطالعات یهااز سامانه کیذکر است که هر  انی. شاآوردیفراهم م یسطوح سازمان نیبر دانش در باالتر یآگاهانه مبتن یسازمیتصم

 .رندیگیمورد استفاده قرار م ات،یاز حوزه عمل یبخش یندهایکردن فرا زهیو مکان یکیبه منظور الکترون سازمان

 ارتباطات اطالعات و یفناور رساختیز یاصالح و استقرار معمار ،یبه دنبال بازطراح یفناورانه، طرح هوشمندساز یهارساختیبعد ز از

در استفاده  یهماهنگ جادیو ا یاستگذاریو امن است. س نانیدر دسترس، به روز، قابل اطم ر،یپذبستر توسعه کی جادیسازمان با هدف ا

 رساختیخدمات ز هندگاندارائه یهاتیاز ظرف یمندسو و بهره کیموجود در ستاد و بنادر از  یرساختیامکانات و منابع ز یو به روز رسان

. دو صالح سازمان را به ارمغان آور صرفه ،یوربهره شیو افزا هانهیبا کاهش هز تواندیم گر،ید یو منابع موجود در مراکز داده کشور از سو



 

   صفحه

 

 یهاداده یآورو جمع زاتیتجه یهوشمندساز سازنهیبه طور گسترده، زم اءیاش نترنتیبر ا یمبتن یسکوها جادیو ا یطراح ن،یعالوه بر ا

 سازمان خواهد بود. یاطالعات یهابه لحظه و قابل استفاده در سامانه ح،یصح

 

 الکترونیک دولت و هوشمندسازی راه نقشه کلیدی اقدامات 4

 ها،پروژه تعریف برای سطحی چند ریزیبرنامه و ملی طرح یک عنوان به دریانوردی و بنادر سازمان هوشمندسازی طرح یینتع -1

 آنها اجرای برای الزم منابع تخصیص و اعتبارات و بودجه تصویب

 گانهپنج ابعاد در هوشمندسازی تحقق برای بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه هایبرنامه تنظیم و تهیه -2

 انعقاد و تدوین و مشترک هاینشست برگزاری طریق از کشور دریایی تجارت زنجیره ذینفعان میان مبادالتی اسناد تعداد کاهش -3

 اجرایی ضمانت دارای موثر هاینامه تفاهم

 امن و اعتماد قابل پذیر، دسترس شفاف، بستر یک بر ذینفعان سایر و سازمان میان اسناد و اطالعات تبادل سازوکار ایجاد  -4

 سازوکارهای ایجاد طریق از هوشمندسازی اندازچشم تحقق برای سازمان هایفعالیت کردن همگرا و هاسیاست کردن همسو  -5

 در کاریموازی از اجتناب و تمرکز ایجاد نیز و بنادر مدیران و سازمان هایمعاونت با ارتباطات و اطالعات فناوری دفتر تعامل

 هوشمندسازی با مرتبط هایپروژه اجرای

 مکانیزاسیون آتی، و موجود هایسامانه سازییکپارچه و تجمیع هدف با سازمان اطالعاتی هایسامانه معماری بازطراحی  -6

 کاغذ حذف و فرایندها

 به هافعالیت سازیچابک و سازیشفاف رویکرد با الکترونیکی خدمات ارائه هدف با یندهافرآ بازمهندسی و خدمات بازتعریف -7

 سازمان مشتریان رضایتمندی افزایش و تکریم منظور

 طریق از آگاهانه سازیتصمیم تضمین و تسهیل هدف با دریانوردی و بنادر سازمان دانش جریان مدل سازیپیاده و طراحی  -8

 درست مکان و زمان در درست افراد به درست دانش رساندن و دانشی منابع یافتن

 روز،به دسترس، در پذیر،توسعه بستر یک ایجاد هدف با بنادر و ستاد ارتباطات و اطالعات فناوری زیرساخت معماری بازطراحی  -9

 اشیاء اینترنت بر مبتنی هایفناوری از مندیبهره و امن و اطمینان قابل

 بنادر و ستاد در مربوطه فرایندهای بازمهندسی و ارتباطات و اطالعات فناوری سازمانی ساختار اصالح  -10

 بنادر و ستاد در هوشمندسازی با مرتبط هایپروژه اجرای حسن بر نظارت ساختارهای و سازوکارها ایجاد  -11

 استفاده و پذیریرقابت افزایش هدف با ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه خدمات سپاریبرون برای ریزیبرنامه و سیاستگذاری -12

 خاص نهادهای به وابستگی و اطالعاتی انحصار ایجاد از پیشگیری و کشور دولتی غیر و دولتی نهادهای ظرفیت از حداکثری

 شریف صنعتی دانشگاه مشارکت و همکاری با دریانوردی و بنادر سازمان هوشمندسازی مرکز تشکیل  -13

 و ریزیبرنامه طریق از سازمانی هوشمندی پذیرش برای بنادر و ستاد کارکنان تفکر تغییر و بلوغ سطح ارتقاء سازی،فرهنگ -14

 خدمت ضمن مستمر و مرتبط هایآموزش اجرای

 هوشمندسازی موضوع با پردازیایده رویدادهای و تخصصی هایهمایش آموزشی، و علمی هایکنفرانس برگزاری -15



 

   صفحه

 

 هوشمندسازی هایپروژه اجرای در مشارکت جهت غیردولتی بخش جذب برای شده اداره وجوه تسهیالت محل از وام اعطای -16

سازمان با هدف متمرکز کردن  کیدرگاه واحد خدمات الکترون یدر پورتال سازمان و راه انداز کیخدمت الکترون زیم جادیا -17

 یبندر رندگانیارائه خدمات به جامعه خدمت گ یبرا نفعانیذ یهایبر دسترس تیریهمه سامانه ها و مد تیاحراز هو ندیفرآ

 ییایو در

و اخذ بازخورد برخط در  رندگانیو جامعه خدمت گ یرونیب نفعانیذ یهایازمندیدرک ن یبرا یزیو برنامه ر لیتحل ،یابیارز -18

 ییاجرا یندهایفرآ

به  یابیدست زانیخدمات و م شیو پا یابیارز ک،یخدمات الکترون یو به روزرسان تیریمناسب مد یکردهایو استقرار رو یطراح -19

 اهداف

( 09/02/97ه مورخ 55285ت/12176)مصوبه  کیدار دولت الکترون تیاولو یپروژه ها یمتول یمؤثر با دستگاهها یهمکار -20

 :یشامل پروژه ها

 (کیبا مرکز توسعه تجارت الکترون یتبادالت و اسناد )همکار هیدر کل کیالکترون یشدن امضا یو کاربرد استقرار 

 (رانیاطالعات ا یبا سازمان فناور یتبادل اطالعات و استعالمات )همکار کینظام الکترون یرسازیفراگ 

 با ستا مبارزه با قاچاق کاال و ارز( یو مبارزه با قاچاق کاال )همکار ییاز سامانه شناسا یو بهر بردار استقرار 

 (یبا وزارت راه و شهرساز یاز سامانه جامع حمل و نقل )همکار یو بهره بردار استقرار 

ها و اسناد تمرکز در داده جادیبا هدف ا یانوردیاسناد و اطالعات سازمان بنادر و در یکیپروژه پنجره واحد تبادل الکترون یاجرا -21

 یهاشرکت ،یبندر یاپراتورها ،یرانیاز جمله: خطوط کشت یفعاالن بندر انیم یکیالکترون امیو انتقال ساده و هوشمند پ یبندر

 یهاها، شرکتو حمل و نقل کاال، بانک یباربر یهاشرکت ،یو حمل و نقل جاده ا یراهدار مانگمرک، ساز ،یبندر یخدمات

 و ... مهیب

 از جمله: نفعانیارائه خدمات به ذ یمواز یموجود به عنوان کانالها یقانون یهاتیاز بسترها و ظرف یریگ بهره -22

 دولت همراه یخدمات از بستر سکو ارائه 

 شخوانیدفاتر پ قیخدمات از طر ارائه  

 (رانیا امی)سامانه پ انیرانیا یخدمات از بستر کارپوشه مل ارائه 

 رانیمد یمناسب را برا ماتیو اتخاذ تصم لیکه عالوه بر ارائه گزارشات مختلف، امکان تحل BI ستمیس یساز ادهیو پ یطراح -23

 .سازدیو کارشناسان فراهم م

 

 

 

 

 



 

   صفحه

 

 الکترونیک دولت و هوشمندسازی اصلی هایپروژه هاوطرح 5

 گانه هوشمندسازی و دولت الکترونیک 11های طرح -1جدول 

 عنوان ردیف

 دریایی جامع سامانه استقرار و سازیپیاده بازطراحی، تحلیل، 1

 بندری جامع سامانه استقرار و سازیپیاده بازطراحی، تحلیل، 2

 اداریمالی  جامع سامانه استقرار و سازیپیاده بازطراحی، تحلیل، 3

 زیربنایی امور توسعه و مهندسی جامع سامانه استقرار و سازیپیاده بازطراحی، تحلیل، 4

 هاپروژه و قراردادها اهداف، مدیریت سامانه استقرار و سازیپیاده بازطراحی، تحلیل، 5

 اطالعات و اسناد الکترونیک تبادل واحد پنجره 6

 الکترونیکی خدمات واحد درگاه 7

 دانش جریان مدیریت و اطالعات آمار، جامع سامانه استقرار و سازیپیاده بازطراحی، تحلیل، 8

 دریایی سفرهای و گردشگری جامع سامانه استقرار و سازیپیاده طراحی، تحلیل، 9

 ارتباطات و اطالعات فناوری زیرساخت استقرار و توسعه بازطراحی، 10

 ارتباطات و اطالعات فناوری سازمانی معماری بازطراحی و مطالعه ریزی،برنامه 11

 

 خدمات تفکیک به الکترونیک دولت و سازی هوشمند هایطرح 6

 

انبارش کاال و  ،یریبارگ ه،یتخل یهادر حوزهباشند که زیر خدمت می 47خدمت اصلی و  19خدمات شناسه دار سازمان بنادر شامل 

ارائه مجوزها در  ،ییایدر ستیز طیحفظ مح ،یانوردیدر یمنیاز شناورها، خدمات مرتبط با ورود و خروج شناور، حفاظت و ا نریکانت

ارائه اطالعات  ،یتیحما التیسواحل، ارائه تسه شینظارت و پا ،یانوردیدر یها نامهیصدور گواه ،یو آزاد تجار یبندر ژهیو و یمناطق عاد

و بهبود خدمات به ذیتفعان دخیل می باشند که ارتباط  توسعهگانه در  11هایی هریک از طرح . شوندیم یبند( دسته یو بندر ییایدر

 باشد:آنها در جدول ذیل مشخص می

 

 



 

   صفحه

 

 گانه هوشمندسازی و دولت الکترونیک با خدمات شناسه دار 11های ارتباط طرح -2جدول 

 شناسه زیرخدمت عنوان زیر خدمتها )شناسه(عنوان خدمت کالن  ردیف
طرحهای هوشمند سازی و 

 دولت الکترونیک مرتبط

  ارائه مجوزهای مرتبط با تجهیزات

رادیویی در ایستگاههای ساحلی  

13051426000 

. صدورگواهینامه رادیوئی 1

 ایستگاههای ساحلی
13051426100 1-3-6-7-10-11 

 
از . صدور مجوزهای بهره برداری 2

 (SRLتجهیزات رادیویی شناور )
13051426101 1-3-6-7-10-11 

 
پیشگیری و مقابله با آلودگی 

دریایی)حفظ محیط زیست دریایی( 

14061427000 

  1-3-6-7-10-11 

 
صدور گواهینامه های مهارت، 

شایستگی و شناسنامه دریانوردی 

18051428000 

  1-3-6-7-10-11 

 
مراکز آموزشی صدور پروانه فعالیت 

 18081429000دریانوردی 
  1-3-6-7-10-11 

  ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج

 13051431000شناورها

 11-10-7-6-3-1 13051431106 . ورود شناور1

 211-10-7-6-3-1 13051431107 .  خروج شناور 

 
ارائه خدمات جانبی شناور 

13052073000 
  1-3-6-7-10-11 

 
خدمات ثبت شناور ارایه 

13052074000 
  1-3-6-7-10-11 

 
صدورگواهینامه های دریایی شناور 

13052075000 
  1-3-6-7-10-11 

 

ارائه مجوزهای مرتبط با ساخت شناور 

13012076000 

 11-10-7-6-3-1 13012076100 . صدور مجوز کارگاه کشتی سازی1

 
.صدور مجوز کارگاه تعمیر و خدمات 2

 فروش تجهیزات ایمنی شناور پس از
13012076101 1-3-6-7-10-11 

 311-10-7-6-3-1 13052076102 .صدور مجوز ساخت شناور 

  تخلیه، بارگیری، انبارش کاال و کانتینر

 13052077000از شناورها

 11-10-7-6-3-2 13052077100 .تخلیه کاال از شناور1

 211-10-7-6-3-2 13052077101 .بارگیری کاال به شناور 

 

حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی 

13052078000 

 11-10-7-6-3-1 13052078100 . نصب و استقرار عالئم کمک ناوبری1

 211-10-7-6-3-1 13052078101 .جستجو و نجات دریایی 

 
. هیدرو گرافی و الیروبی اسکله و 3

 آبراهها
13052078102 1-3-6-7-10-11 

 411-10-7-6-3-1 13052078103 .ارایه گزارشات تحلیلی سوانح دریایی 



 

   صفحه

 

 گانه هوشمندسازی و دولت الکترونیک با خدمات شناسه دار 11های ارتباط طرح -2جدول 

 شناسه زیرخدمت عنوان زیر خدمتها )شناسه(عنوان خدمت کالن  ردیف
طرحهای هوشمند سازی و 

 دولت الکترونیک مرتبط

 511-10-7-6-3-1 13052078104 . ارایه خدمات مخابرات دریایی 

 
.انتشار اعالمیه های دریایی و 6

 هواشناسی
13052078105 1-3-6-7-10-11 

 
. ایجاد بستر مانیتورینگ و ردیابی 7

 (LRIT SAT, AISشناورها )
13052078106 1-3-6-7-10-11 

 811-10-7-6-3-1 13052078107 . کنترل و بازرسی کشتیها 

 
ارائه مجوزهای پزشکی دریانوردان 

16062079000 

. صدور مجوز به پزشکان معتمد 1

 دریانوردی
16062079100 1-3-6-7-10-11 

 
.صدور گواهینامه سالمت پزشکی 2

 دریانوردان
16062079101 1-3-6-7-10-11 

 

ارائه مجوز در مناطق عادی و ویژه 

 13012080000بندری و آزاد تجاری

. صدور مجوز فعالیت های اقتصادی، 1

فرهنگی، آموزشی و ... در مناطق ویژه 

 بندری

13092080100 2-3-6-7-10-11 

 
. صدور مجوز ورود، بهره برداری و 2

خروج وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین 

 در مناطق ویژه بندری آالت

13012080101 2-3-6-7-10-11 

 
.صدور مجوز بکارگیری و استفاده از 3

کاالهای مصرفی، مواد اولیه و ماشین 

 آالت خط تولید در مناطق ویژه بندری

13012080102 2-3-6-7-10-11 

 
. شماره گذاری وسایل نقلیه، 4

تجهیزات و ماشین آالت در مناطق 

 ویژه بندری

13052080103 2-3-6-7-10-11 

 
. صدور پروانه اشتغال و بکارگیری 5

 اتباع خارجی در مناطق ویژه بندری
13012080104 2-3-6-7-10-11 

 
. صدور مجوز سرمایه گذاری در 6

 مناطق بندری
13012080105 2-3-6-7-10-11 

 
. صدور مجوز فعالیت شرکتهای 7

 کارگزاری دریایی و بندری
13012080106 2-3-6-7-10-11 

 
ارائه خدمات کار و اشتغال در مناطق 

 13012081000ویژه بندری 

.  تایید بیمه بیکاری کارگران و 1

کارکنان شاغل در کارگاه های بخش 

 خصوصی در مناطق ویژه بندری

19092081100 2-3-6-7-10-11 



 

   صفحه

 

 گانه هوشمندسازی و دولت الکترونیک با خدمات شناسه دار 11های ارتباط طرح -2جدول 

 شناسه زیرخدمت عنوان زیر خدمتها )شناسه(عنوان خدمت کالن  ردیف
طرحهای هوشمند سازی و 

 دولت الکترونیک مرتبط

 
. رسیدگی و حل اختالف کارگر و 2

 ویژه بندریکارفرما در مناطق 
13012081101 2-3-6-7-10-11 

 

نظارت و پایش سواحل 

13052082000 

. نظارت یکپارچه بر مناطق ساحلی 1

 (ICZMکشور)
13052082100 4- 3-6-7-10-11 

 
. صدور مجوز ساخت و بهره برداری 2

 سازه ها و تأسیسات دریایی
13052082101 4-3-6-7-10-11 

 
آیین نامه های .  تدوین ضوابط و 3

مرتبط با ساخت و سازهای ساحلی و 

 دریایی

13052082102 4-3-6-7-10-11 

 
.  انتشار مستمر مشخصه های 4

 دریایی
13052082103 4-3-6-7-10-11 

 
. پیش بینی امواج دریا جهت ناوبری 5

 در سواحل و آبراهها
13052082104 4-3-6-7-10-11 

 
سواحل و بنادر . ارائه اطالعات مکانی 6

(GIS) 
13052082105 4-3-6-7-10-11 

 
رسیدگی به مشکالت و درخواستهای 

مرتبط با امور دریایی وکشتیرانی 

13052083000 

  8-3-6-7-10-11 

 

ارائه تسهیالت حمایتی سازمان بنادر 

13052084000 

 11-10-7-6-3-2 13052084100 . اعطاء تسهیالت بانکی به شناور1

 
اعطاء تسهیالت بانکی به شرکتهای . 2

 دریایی و بندری
13052084101 2-3-6-7-10-11 

 
. اعطاء تسهیالت حمایتی به 3

دانشجویان و پژوهشگران در حوزه 

 بنادر و دریانوردی

13052084102 8-3-6-7-10-11 

 
تعیین تعرفه های دریایی و بندری 

13052085000 
  2-3-6-7-10-11 

 اطالع رسانی حوزه بنادر  ارائه خدمات

 13052086000و دریانوردی 

 11-10-7-6-3-9 13052086100 . ارائه اطالعات سفرهای دریایی1

 211-10-7-6-3-8 13052086101 . ارائه اطالعات دریایی و بندری 

 

 



 

   صفحه

 

 بندری و یدریای ذینفعان معهجا و سازمان دار شناسه خدمات 7

خدمات به هریک از دریافت کنددگان خدمات در گام نخست مخاطبین و جامعه هدف در هر یک از به منظو مدیریت بهینه بر ارائه 

 خدمات سازمان شناسایی شده اند.

 جامعه ذینفعان دریایی و بندری در هریک از خدمات شناسه دار سازمان -3جدول 

 ذینفعانجامعه  شناسه زیرخدمت عنوان زیر خدمتها عنوان خدمت کالن )شناسه( ردیف

 
ارائه مجوزهای مرتبط با تجهیزات 

رادیویی در ایستگاههای ساحلی  

13051426000 

. صدورگواهینامه رادیوئی 1

 ایستگاههای ساحلی
 شرکت های کشتیرانی 13051426100

 

. صدور مجوزهای بهره برداری 2

از تجهیزات رادیویی شناور 

(SRL) 

13051426101 
های کشتیرانی/مالک شرکت

 شناور

 
پیشگیری و مقابله با آلودگی 

دریایی)حفظ محیط زیست دریایی( 

14061427000 

  

 –بنادر  –شهروندان ساحلی 

شرکت های فعال در حوزه 

دریافت و پردازش مواد زائد 

شناورها ، سازمان محیط زیست و 

.... 

 
صدور گواهینامه های مهارت، 

دریانوردی  شایستگی و شناسنامه

18051428000 

 دریانوردان و شرکتهای کشتیرانی  

 
صدور پروانه فعالیت مراکز آموزشی 

 18081429000دریانوردی 
متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت   

 تاسیس مرکز آموزش دریانوردی

  ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج

 13051431000شناورها

 شناورهامالکین  13051431106 . ورود شناور1

 2مالکین شناورها 13051431107 .  خروج شناور 

 
ارائه خدمات جانبی شناور 

13052073000 
 مالکین شناورها  

 
ارایه خدمات ثبت شناور 

13052074000 
 مالکین شناورها  

 
صدورگواهینامه های دریایی شناور 

13052075000 
های کشتیرانی/مالک شرکت  

 شناور

 
مجوزهای مرتبط با ساخت ارائه 

 13012076000شناور 

. صدور مجوز کارگاه کشتی 1

 سازی
13012076100 

كارگاه ها  مالكين كارخانجات و
 كشتی سازی



 

   صفحه

 

 جامعه ذینفعان دریایی و بندری در هریک از خدمات شناسه دار سازمان -3جدول 

 ذینفعانجامعه  شناسه زیرخدمت عنوان زیر خدمتها عنوان خدمت کالن )شناسه( ردیف

 
.صدور مجوز کارگاه تعمیر و 2

خدمات پس از فروش تجهیزات 

 ایمنی شناور

13012076101 
های مالکین کارخانجات و کارگاه

 تعمیر و خدمات پس از فروش

 تجهیزات ایمنی شناور 

 313052076102 .صدور مجوز ساخت شناور 
های کشتیرانی/مالک شرکت

 شناور

 
تخلیه، بارگیری، انبارش کاال و 

 13052077000کانتینر از شناورها

 13052077100 .تخلیه کاال از شناور1
نمایندگی کشتیرانی، خط 

 کشتیرانی، صاحب کاال 

 2 13052077101 شناور.بارگیری کاال به 
نمایندگی کشتیرانی، خط 

 کشتیرانی، صاحب کاال 

 

حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی 

13052078000 

. نصب و استقرار عالئم کمک 1

 ناوبری
13052078100 

کشتی های  –بنادر  –دریانوردان 

شرکتهای  -ورودی و خروجی

کشتیرانی و سایر ارگانها و 

سازمانهای فعال در عرصه 

 دریانوردی

 213052078101 .جستجو و نجات دریایی 
شهروندان و گردشگران دریایی ، 

خدمه شناورهای متردد در آبهای 

 تحت حاکمیت و صالحیت ج.ا.ا  

 
. هیدرو گرافی و الیروبی اسکله 3

 آبراههاو 
13052078102 

کشتی های  –بنادر  –دریانوردان 

شرکتهای  -ورودی و خروجی

کشتیرانی و سایر ارگانها و 

سازمانهای فعال در عرصه 

 دریانوردی

 
.ارایه گزارشات تحلیلی سوانح 4

 دریایی
13052078103 

شرکت های کشتیرانی/موسسات 

 رده بندی/دریانوردان 

 5 شرکت کشتیرانی/مالک شناور 13052078104 مخابرات دریایی. ارایه خدمات 

 
.انتشار اعالمیه های دریایی و 6

 هواشناسی
13052078105 

شرکتهای کشتیرانی/ مالک 

شناور/ شرکتهای  نفتی/ 

برداران تولیدکنندگان و بهره

 المللیچارتهای دریایی ملی و بین

 

. ایجاد بستر مانیتورینگ و 7

 LRITشناورها )ردیابی 

SAT, AIS) 

13052078106 
سازمان های دولتی ذینفع در 

 تردد شناورها



 

   صفحه

 

 جامعه ذینفعان دریایی و بندری در هریک از خدمات شناسه دار سازمان -3جدول 

 ذینفعانجامعه  شناسه زیرخدمت عنوان زیر خدمتها عنوان خدمت کالن )شناسه( ردیف

 813052078107 . کنترل و بازرسی کشتیها 
 کلیه شرکت های کشتیرانی

 مالکین شناوران

 فرماندهان کشتی ها

 
ارائه مجوزهای پزشکی دریانوردان 

16062079000 

. صدور مجوز به پزشکان 1

 دریانوردیمعتمد 
16062079100 

پزشکان متقاضی فعالیت بعنوان 

پزشک معتمد سازمان بنادر و 

 دریانوردی

 
.صدور گواهینامه سالمت 2

 پزشکی دریانوردان
 دریانوردان و شرکتهای کشتیرانی 16062079101

 

ارائه مجوز در مناطق عادی و ویژه 

بندری و آزاد 

 13012080000تجاری

فعالیت های . صدور مجوز 1

اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ... 

 در مناطق ویژه بندری

13092080100 

ی فعاالن اقتصادی )اشخاص کلیه

حقیقی یا حقوقی که در 

های اقتصادی، عمرانی، زمینه

ساختمانی،  فرهنگی، آموزشی و 

 خدماتی و غیره در منطقه فعالیت

 نمایند.(می

 

. صدور مجوز ورود، بهره 2

و خروج وسایل نقلیه،  برداری

تجهیزات و ماشین آالت در 

 مناطق ویژه بندری

13012080101 

فعال اقتصادی دارای قرارداد 

مستقیم با منطقه یا فعال 

اقتصادی دارای قرارداد پیمانکاری 

با اشخاص حقیقی یا حقوقی 

 دارنده قرارداد مستقیم با منطقه

 

.صدور مجوز بکارگیری و 3

کاالهای مصرفی، مواد استفاده از 

اولیه و ماشین آالت خط تولید 

 در مناطق ویژه بندری

13012080102 

فعال اقتصادی دارای قرارداد 

مستقیم با منطقه، فعال اقتصادی 

دارای  قرارداد پیمانکاری با 

اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده 

 قرارداد مستقیم با منطقه

 
. شماره گذاری وسایل نقلیه، 4

تجهیزات و ماشین آالت در 

 مناطق ویژه بندری

13052080103 
ها و کلیه افراد، شرکت

های دولتی، مرتبط با سازمان

 مناطق ویژه اقتصادی بندری

 
. صدور پروانه اشتغال و 5

بکارگیری اتباع خارجی در 

 مناطق ویژه بندری

13012080104 

اتباع خارجی شاغل در مناطق 

حضور ویژه بندری که برای 

درمنطقه ویژه پروانه اشتغال 

 صادر می شود.

 
. صدور مجوز سرمایه گذاری 6

 در مناطق بندری
13012080105 

های حقوقی درخواست شخصیت

 گذاری در بنادرکننده سرمایه

 
. صدور مجوز فعالیت شرکتهای 7

 کارگزاری دریایی و بندری
13012080106 

شرکتهای کارگزاری دریایی و 

 بندری



 

   صفحه

 

 جامعه ذینفعان دریایی و بندری در هریک از خدمات شناسه دار سازمان -3جدول 

 ذینفعانجامعه  شناسه زیرخدمت عنوان زیر خدمتها عنوان خدمت کالن )شناسه( ردیف

 
ارائه خدمات کار و اشتغال در 

مناطق ویژه بندری 

13012081000 

.  تایید بیمه بیکاری کارگران و 1

کارکنان شاغل در کارگاه های 

بخش خصوصی در مناطق ویژه 

 بندری

19092081100 
کارگران و کارکنان شرکت ها و 

کارگاه های مستقر در مناطق 

 ویژه بندری

 
کارگر . رسیدگی و حل اختالف 2

 و کارفرما در مناطق ویژه بندری
13012081101 

کلیه کارگران، کارفرمایان و 

کارگاه های واقع در مناطق ویژه 

 اقتصادی

 

نظارت و پایش سواحل 

13052082000 

. نظارت یکپارچه بر مناطق 1

 (ICZMساحلی کشور)
13052082100 

استانداران و دستگاه های اجرایی 

 استان های ساحلی

 
. صدور مجوز ساخت و بهره 2

برداری سازه ها و تأسیسات 

 دریایی

13052082101 
استانداران و دستگاه های اجرایی 

 استان های ساحلی

 
.  تدوین ضوابط و آیین نامه 3

های مرتبط با ساخت و سازهای 

 ساحلی و دریایی

13052082102 
مشاورین، پیمانکاران، دستگاه 

عرصه های اجرایی و کلیه فعالین 

 ساخت و ساز در سواحل و دریا

 
.  انتشار مستمر مشخصه های 4

 دریایی
13052082103 

دانشجویان، محققین، دانشگاه ها، 

پژوهشگاه ها، ارگانهای دولتی، 

 شرکتها و غیره

 
. پیش بینی امواج دریا جهت 5

 ناوبری در سواحل و آبراهها
13052082104 

ها، دانشجویان، محققین، دانشگاه 

پژوهشگاه ها، ارگانهای دولتی، 

 شرکتها و غیره

 
. ارائه اطالعات مکانی سواحل و 6

 (GISبنادر )
13052082105 

دستگاههای دولتی، شرکتهای 

خصوصی ، دانشجویان، محققین، 

 دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، غیره

 
رسیدگی به مشکالت و 

درخواستهای مرتبط با امور دریایی 

 13052083000وکشتیرانی 

 کلیه مخاطبین خدمات  

 
ارائه تسهیالت حمایتی سازمان بنادر 

13052084000 

. اعطاء تسهیالت بانکی به 1

 شناور
13052084100 

متقاضیان اشخاص حقیقی و 

 حقوقی

 
. اعطاء تسهیالت بانکی به 2

 شرکتهای دریایی و بندری
13052084101 

متقاضیان اشخاص حقیقی و 

 حقوقی



 

   صفحه

 

 جامعه ذینفعان دریایی و بندری در هریک از خدمات شناسه دار سازمان -3جدول 

 ذینفعانجامعه  شناسه زیرخدمت عنوان زیر خدمتها عنوان خدمت کالن )شناسه( ردیف

 
. اعطاء تسهیالت حمایتی به 3

دانشجویان و پژوهشگران در 

 حوزه بنادر و دریانوردی

13052084102 
دانشجویان، محققین، دانشگاه ها، 

 نوآوران

 
تعیین تعرفه های دریایی و بندری 

13052085000 
شرکت های کشتیرانی و صاحبان   

 کاال

 
ارائه خدمات اطالع رسانی حوزه 

 13052086000دریانوردی بنادر و 

 13052086100 . ارائه اطالعات سفرهای دریایی1
مخاطبین این سامانه عموم 

مسافران دریایی در جنوب کشور 

 می باشد.

 213052086101 . ارائه اطالعات دریایی و بندری 
ادارات سازمان بنادر و دریانوردی 

، وزارت راه  و شهرسازی ، مرکز 

 آمار ایران و غیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   صفحه

 

   ساله 20 دازان چشم سند در  ارتباطات و اطالعات فناوری بر مبتنی بخشی و کالن راهبردهای 8

مبتنی بر فناوری اطالعات و به شرح ذیل  حوزه تمرکزساله سازمان بنادر و دریانوردی سه  20در سند چشم انداز 

  گردد.ذیل از سند از چشم انداز مشاهده میراهبردهای کالن و بخشی آنها در تصویر ارتباطات می باشند که 

 تسهیل تجارت و توسعه ترانزیت 

  هماهنگی 

 نظام حکمرانی 

 

 ارتباطات و اطالعات فناوری بخش انداز چشم 9

 

 «رضایت ذینفعان ردیایی و بندری  افزایش بنارد و  هوشمندسازی دولت الکترونیک هم راستا با  توسعه بین المللی ملی و تحقق شاخص اهیپیشرو رد»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   صفحه

 

 ساله سازمان بنادر و دریانوردی 20حوزه های تمرکز مبتنی بر فناوری اطالعات در سند چشم انداز 



 

   صفحه

 

 (1400)سال توسعه ششم پنجساله برنامه در سازمان کالن هدف 10

 

 درصد 70به  50بنادر از  یو هوشمند ساز کیتوسعه دولت الکترون 

 فاوا حوزه هاگیری جهت و راهبردها 11

 

 یسازمان یسامانه ها لیارتقا، توسعه و تکم  

 ها  ستمیو س ندهایاصالح و بهبود فرآ ،یابیارز 

 فناورانه  رساختیز لیارتقاء توسعه و تکم 

 1400 سال اجرایی های برنامه 12

 درصد 100 زانیبه م یبندر ی، بهبود و توسعه سامانه ها جادیا 

 درصد 100 زانیبه م ییایدر ی، بهبود و توسعه سامانه ها جادیا 

 درصد 100 زانیبه م یو مال یادار ی، بهبود و توسعه سامانه ها جادیا 

 درصد 100 زانیبه م یو مهندس یفن ی، بهبود و توسعه سامانه ها جادیا 

 درصد 100 زانیبه مدانش  جریان مدیریت و اطالعات آمار، جامع سامانه ، بهبود و توسعه جادیا 

 درصد 50 زانیفاوا به م یطرح ، پروژه ها و قراردادها تیرینظام مد یطراح 

 درصد 60به  50اطالعات و ارتباطات از  یفناور یو  انطباق با الزامات باالدست یساز ادهیکنترل اجرا  و پ ،یابیارز 

 درصد 80به  70از  ندهایو بهبود فرآ یمعمار 

 ستاد و نظارت بر تیفیک تیریمد ستمیو بهبود س ارتقاء IMS   درصد 80به  70بنادر از 

 درصد 85به  80اطالعات و ارتباطات از  یفناور رساختیز توسعه 

 درصد 100 زانیاطالعات و ارتباطات به م تیو توسعه امن ارتقاء 



 

   صفحه

 

 راهبردها و برنامه های اجرایی -4جدول 

 1400سال  ییاجرا یبرنامه ها  هایریراهبردها و جهت گ

ارتقا، توسعه و 

 یسامانه ها لیتکم

 یسازمان

 درصد 100 زانیبه م یبندر ی، بهبود و توسعه سامانه ها جادیا

 درصد 100 زانیبه م ییایدر ی، بهبود و توسعه سامانه ها جادیا

 درصد 100 زانیبه م یو مال یادار ی، بهبود و توسعه سامانه ها جادیا

 درصد 100 زانیبه م یو مهندس یفن ی، بهبود و توسعه سامانه ها جادیا

دانش  جریان مدیریت و اطالعات آمار، جامع سامانه ، بهبود و توسعه جادیا

 درصد 100 زانیبه م

اصالح و  ،یابیارز

و  ندهایبهبود فرآ

 ها ستمیس

 درصد 50 زانیفاوا به م یطرح ، پروژه ها و قراردادها تیرینظام مد یطراح

 یفناور یو  انطباق با الزامات باالدست یساز ادهیکنترل اجرا  و پ ،یابیارز

 درصد 60به  50اطالعات و ارتباطات از 

 درصد 80به  70از  ندهایو بهبود فرآ یمعمار

به  70بنادر از   IMS ستاد و نظارت بر تیفیک تیریمد ستمیو بهبود س ارتقاء

 درصد 80

 لیارتقاء توسعه و تکم

 فناورانه رساختیز

 درصد 85به  80اطالعات و ارتباطات از  یفناور رساختیز توسعه

 درصد 100 زانیاطالعات و ارتباطات به م تیو توسعه امن ارتقاء

 

 



 

   صفحه

 

 ایران بازرگانی بنادر جامع طرح مطالعات در هوشمندسازی و اطالعات فناوری عملیاتی برنامه 13

 مطلوب( )وضعیت

یک نقشه راه سطح باال برای  ،یا گذار سازمان بنادر و دریانوردی و بنادر بازرگانی ایران در حوزه فناوری اطالعاتبرنامه عملیاتی 

باشد. در واقع طرحی برای میفناوری اطالعات و ارتباطات و هوشمندسازی سازمان بنادر و دریانوردی و بنادر بازرگانی ایران نوسازی 

های هوشمند سازمان بنادر و و تکنولوژی افزاریافزاری و سختی نرمهاستمیدستیابی به معماری مطلوب است که وضعیت مطلوب س

های مورد نیاز برای مهاجرت به ها و پروژهبرنامه، تعریف طرحاین اصلی  هدف کشد.را به تصویر مییران دریانوردی و بنادر بازرگانی ا

مبنایی برای توسعه فناوری اطالعات  عملیاتیبرنامه این باشد. ها میها و محدودیتها، وابستگیوضعیت مطلوب با در نظر گرفتن اولویت

در حوزه فناوری اطالعات دهی اجرای طرح جامع گذاری و سازمانکار، مدیریت سرمایهوکسب ، پشتیبانی ازو هوشمندسازی و ارتباطات

 باشد. میو هوشمندسازی 

اند. در این شناسایی شده بندربراساس تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  ی مندرج در این برنامههاها و پروژهطرح

ها برآورد ها و پروژههریک از طرح های مرتبط بانیازها و قابلیتها، پیشی پروژهزمان اجراها، بندی پروژهها، اولویتشرح پروژهبرنامه، 

برای پذیرش  بندرو آمادگی  ها،ی، ارتباط بین پروژهوکارکسب تیها براساس معیارهایی نظیر اولوها و پروژه. اولویت اجرای طرحشده است

باشد و همچنین های بنادر بازرگانی ایران تقریبا با یکدیگر یکسان میالزم به ذکر است با توجه به اینکه قابلیت. شده استشخص تغییر م

باشد، اکثر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و هوشمندسازی نگاه سازمان بنادر و دریانوردی به بنادر ایران نگاهی تمرکزگرا می

 باشد.ا یکدیگر یکسان میهای بنادر بپروژه

 بنادر بازرگانی معدر مطالعات طرح جا شناسایی شده ICTطرح ها و پروژه های 

 

 

 

 

 



 

   صفحه

 

 تهدید و فرصت ضعف، قوت، نقاط ماتریس 14

ها و تهدیدها، رویدادها و در این بخش نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اجرای طرح گذار قرار داده شده است. مقصود از فرصت

توانند به میزان زیادی در آینده به بندر یا های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی، قانونی، دولتی، فناوری و رقابتی است که میروند

ها و تهدیدها به میزان زیادی خارج از کنترل هستند. اصل اساسی مدیریت نوردی منفعت یا زیان برساند. فرصتسازمان بنادر و دریا

های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدهای خارجی یا استراتژیک این است که سازمان یا بندر باید برای بهره جستن از فرصت

ها و تهدیدهای خارجی، موفقیت بندر را تضمین ید و با شناسایی، نظارت و ارزیابی فرصتهایی برآکاهش آنها، درصدد تدوین استراتژی

 نمایند. 

کنترل هستند که در سازمان یا بندر بصورت تأثیرگذار بصورت مثبت یا منفی عمل های قابلنقاط قوت و ضعف در زمره قابلیت

این است که نقاط قوت و ضعف را شناسایی و آنها را ارزیابی کند.  های اصلی و ضروری مدیریت استراتژیککنند. یکی از فعالیتمی

 هایی را به اجرا در آورد که از طریق آنها، نقاط قوت تقویت شده و نقاط ضعف برطرف گردد. کوشند استراتژیسازمان یا بندر می

 نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید - 5جدول 

 (Wضعف )نقاط  (Sنقاط قوت )

 توسط حوزه متنوع  یازهایاز حجم گسترده ن یبانیپشت

 بنادر و دریانوردی اطالعات سازمان یفناور

 یکپارچهافزارهای حرکت در جهت بکارگیری نرم 

 یهاسازمان نیدر ب یانوردیبودن سازمان بنادر و در شرویپ 

 اطالعات یفناور نهیکشور در زم یدولت

 تیریو عزم مد یهوشمندسازمصوب در حوزه برنامه  وجود 

 یجهت هوشمندسازو متولی فناوری اطالعات آن سازمان 

 بنادر

 افزاریمدیریت و پشتیبانی کارآمد تجهیزات سخت 

  وجود منابع مالی کافی برای توسعه فناوری اطالعات  در

 سازمان

  وجود نیروی انسانی با تحصیالت مرتبط فناوری اطالعات 

 یکار یهاتیسلط بر فعالپرسنل و ت یسابقه کار باال 

 ضعف در فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد پیمانکاران 

 های سازمان در های بخشی توسط سایر بخشگیریتصمیم

 حوزه فناوری اطالعات

 سطوح مختلف ، دردر سازمان بنادر رانیعدم ثبات مد 

  با توجه به حجم در بنادر بخش فاوا  یانسان یکمبود نیرو

 خدمات

 های موجودامانهسبرخی مندی پایین کاربران از رضایت سطح 

  افزارنرم دیاستاندارد واحد در تول کیعدم وجود 

 افزارنرم دیو تول یبودن چرخه طراح یطوالن 

  افزارهاها و نرمدادهبرخی گسستگی و نبود یکپارچگی در 

  نبود رویکرد استراتژیک برای مدیریت فرایندها )نبود وحدت

 فرایندهای بنادر مختلف(انجام رویه در 

  استفاده کم از نظرات مدیران بنادر در  /عدم استفاده

 های کالن سازمانگیریتصمیم

 های حوزه عدم اختصاص بودجه مناسب برای آموزش نیروی

 فناوری اطالعات

 (T)تهدیدها  (O)ها فرصت

 دولت الکترونیکی یهاهمگامی با طرح  های فناوری اطالعاتنرخ باالی شکست پروژه 

 های فناوری اطالعات طوالنی شدن زمان اجرای پروژه 



 

   صفحه

 

  های فناوری پروژهباال بودن نرخ بازگشت سرمایه در

 اطالعات

  رشد دانش و فرهنگ بکارگیریIT در کشور 

 های معتبر فناوری اطالعات در گیری  از دانش شرکتبهره

 دنیا 

 گذاران کشور به گسترش ریزان و سیاستتوجه برنامه

 های دولتیفناوری اطالعات در سازمان

 های فناوری اطالعات و ارتباطات الزام به توسعه زیرساخت

 در کشور

 یها از منظر اقتصادگسترده از داده یبردارضرورت بهره 

 المللی قوانین و استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای بین

های و ... که باعث بروز بودن سازمان در زمینه IMOنظیر 

 شود.فناورانه می

 قیمت در زمینه هوشمندسازی در بنادر وجود تجربیات ذی

 دنیا جهت الگو برداری

 های تخصصی محدود بودن مشاورین و پیمانکاران در حوزه

 و هوشمندسازی فناوری اطالعات

  های مرتبط با ها و ارگانسازمانبرخی همکاری نامناسب

 بنادر و دریانوردی سازمان

   های حوزهبرخی های قانونی مناسب در سکوعدم وجود

 فناوری اطالعات در کشور

 رشد سریع و چشمگیر فناوری اطالعات در بنادر رقیب  

 هاوجود تحریم 

  تهدیدهای امنیت سایبری در حوزه بنادر هوشمند 

 و کاالها هاشناور ،تنوع زیاد بنادر 
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باید در اجرای  هاشده است؛ این استراتژی های حاصل از تحلیل ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ارائهدر این بخش استراتژی

 طرح گذار مدنظر قرار گیرند:

 بودجه، ها، تصممویب ریزی چند سممطحی برای تعریف پروژهعنوان یک طرح ملی و برنامهتعیین طرح هوشمممندسممازی بنادر به

 اعتبارات و تخصیص منابع الزم جهت اجرا

  پذیر، قابل اطمینان و امنی شفاف، دسترسسکونفعان بر و سایر ذی بندرایجاد سازوکار تبادل اطالعات و اسناد میان 

 های حاکمیتی و اصحاب تجارتایجاد مصالحه بین نیازمندی 

 انداز هوشمندسازی از طریق ایجاد سازوکارهای ی تحقق چشمهای سازمان براها و همگرا کردن فعالیتهمسو کردن سیاست

های کاری در اجرای پروژههای سمممازمان و مدیران بنادر و اجتناب از موازیتعامل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات با معاونت

 مرتبط با هوشمندسازی

 های دانشی در جهت ارتقاء عملکرد سازمانتوسعه سیستم 

 های موجود و آتی، مکانیزاسممیون سممازی سممامانههای اطالعاتی سممازمان با هدف تجمیع و یکپارچهمانهبازطراحی معماری سمما

 فرایندها و حذف اسناد کاغذی

  پذیر، در دسممترس، توسممعه سممکوبازطراحی معماری زیرسمماخت فناوری اطالعات و ارتباطات سممتاد و بندر با هدف ایجاد یک

 روز، قابل اطمینان و امن به



 

   صفحه

 

 ختار سازمانی فناوری اطالعات و ارتباطات و بازمهندسی فرایندهای مربوطه در ستاد و بندراصالح سا 

 های مرتبط با هوشمندسازی در ستاد و بندرایجاد سازوکارها و ساختارهای نظارت بر حسن انجام پروژه 

 پذیری و هدف افزایش رقابت سممپاری خدمات حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات باریزی برای برونگذاری و برنامهسممیاسممت

 ار صاستفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای دولتی و غیردولتی کشور و پیشگیری از ایجاد انح

 سازمانتوسعه قابلیت سانی  سانی در حوزه فناوری اطالعات به منظور افزایش آمادگی دیجیتالی منابع ان از طریق  های منابع ان

 و مستمر ضمن خدمت های مرتبطریزی و اجرای آموزشبرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


