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 پيشگفتار وزیر راه و شهرسازي

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

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

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

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

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

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

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

 .انددانستهاطالعات از مجرای فناوری اطالعات، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نمایم.را از درگاه خداوند بزرگ مسألت می

       يعباس آخوند

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

 هبري معماري سازمانيو رئيس شوراي را

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

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

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

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

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

 کارآمد را شكل دهد.

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

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

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

 ارتباطات در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

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

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

 انداز معماریچشم :2 فاز

 معماری کسب و کار :1 فاز

 های اطالعاتی و دادهمعماری سامانه :9 فاز

 معماری فناوری :0 فاز

 نقشه راه معماری :1 فاز

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

 مدیریت تغییرات معماری :7 فاز

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

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

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

   و اطالعات یاطالعات یهاسامانه یندها،فرا یكپارچگی 

 قع به اطالعات جامع، یكپارچه و با کیفیتدسترسی به مو 

 وزارتخانه هاییتو فعال یندهافرا هاییتو قابل یکارآمد افزایش 

  ینفعانذ یربه عموم شهروندان، صاحبان حرفه و سا یكپارچهارائه خدمات 

 مختلف یهابخش ینشفاف اطالعات ب یانجر یاطالعات و برقرار یشفاف ساز 

 ثربرنامه ریزی و تصمیم گیری مؤ 

 

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

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

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

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

 شهرسازی میسر خواهد شد.

 

 امير اميني
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 مقدمه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شده است. یفزیرمجموعه تعر یستاد و واحدها یهاسامانه ینب

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

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

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

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

  مطرح گردیده است.

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

  شد.
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 خالصه مدیریتی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ، به تصویب رسید.2931بهمن ماه  21در 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شده است. یینتع ی،اطالعات سامانه .21حدود 

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

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

 .یدگرد نهای اطالعاتی، تدویهای فناوری اطالعات و سامانهزیرساخت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شده است. ینتدو ییرات،تغ یریتاجرا و مد یراهبر

 باشد:هاي اصلي این پروژه به شرح زیر ميخروجي

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

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

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

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

 

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

 خواهد بود:

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

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

 و همراستا با یكدیگر، عمل خواهند کرد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 و بروکراسی داخلی وزارتخانه نماید.

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

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

 های مختلف، خواهد شد.ها و بخشاطالعات بین حوزه

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

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

 گیری در کیفیت برنامه ریزی و تصمیم گیری در وزارت راه و شهرسازی خواهد شد.بهبود چشم
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 3 ..................................................................................................................................... هاپروژه شناسنامه 
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 فصل دوم: سازمان بنادر و دریانوردی -2

ائه ، اریانوردی سازمان بنادر و درهای اطالعاتی رنامه گذار و همچنین وضعیت مطلوب سامانهدر این فصل، نقشه راه و ب

 شود.می

 نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار -2-1

، اختصاص دارد. تدوین یانوردیسازمان بنادر و دراین قسمت به ارائه نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار مربوط به 

الزم  1های الزم برای تحقق معماری وضعیت مطلوب و جدول زمانیها و گروه فعالیتشناسایی پروژهاست از  عبارت 2نقشه راه

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

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

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

این قسمت به محورهای زیر پرداخته شود. در در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین تعیین شده و

 شود:می

 ماتریس تحلیل شكاف -

 هاشناسنامه پروژه -

 هااولویت بندی پروژه -

 برنامه گذار -

 هازمانبندی پروژ -

 

  

                                                 
2 Road Map 

1 timeline 

9 Transition Architecture 

0 Migeration Plan 

1 schedule 
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 ماتریس تحلیل شکاف -2-1-1

 ها و اقدامات موردنیاز برای تحققو شناسایی مجموعه پروژه تعیین فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوببه منظور 

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

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

 ، ارائه شده است.یانوردیسازمان بنادر و دربه 

 هاپروژه اقدامات کافمحور تحليل ش

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

امور  یریتسامانه مد
 یانورداندر

-      
پروژه مستندسازی و بهبود  -

سیستم جامع فرایندهای 
 امور دریانوردان

 دیسامانه صدور و تمد
 یتمجوز فعال

 یکارگزار یهاشرکت
 یاییدر-یترابر

-      

پروژه مستندسازی و بهبود  -
 سیستم مكانیزهفرایندهای 
های کارگزاری امور شرکت
 ترابری دریایی

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس یرز
ثبت  یریتمد

تحت  یشناورها
 پرچم

    
پروژه بهبود سیستم  -

 جامع دریایی
 

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
 یو بازرس کنترل
 شناور

    
پروژه بهبود سیستم  -

 جامع دریایی
 

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
 یریتمد

 یاییارتباطات در
    

پروژه بهبود سیستم  -
 جامع دریایی

 

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
ورود و  یریتمد

 خروج شناور
    

پروژه بهبود سیستم  -
 جامع دریایی

 

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
 یطمح یریتمد
 یاییدر یستز

    
پروژه بهبود سیستم  -

 جامع دریایی
 

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
تجسس  یریتمد

 یاییو نجات در
    

پروژه بهبود سیستم  -
 جامع دریایی
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 هاپروژه اقدامات کافمحور تحليل ش

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
وانح س یریتمد
 یاییدر

    
پروژه بهبود سیستم  -

 جامع دریایی
 

 یریتسامانه جامع مد
 یاییامور در

 یستمس زیر
 ینتام یریتمد
ها و آبراه یمنیا
 یرهایمس
 کشور یانوردیدر

    
پروژه بهبود سیستم  -

 جامع دریایی
 

 یریتسامانه جامع مد
 یبندر یاتعمل

 یستمس زیر
 یاتعمل یریتمد
 یکاال یبندر
 متفرقه

    -  پروژه بهبود سیستم
GCOMS 

 

 یریتسامانه جامع مد
 یبندر یاتعمل

 یستمس زیر
 یاتعمل یریتمد
 یکاال یبندر
 ینریکانت

    -  پروژه بهبود سامانه
CCS 

 

 یریتسامانه مد
 یاقتصاد یژهمناطق و

-     
سامانه پروژه ایجاد  -

 یژهمناطق و یریتمد
 یاقتصاد

 

 یریتسامانه مد
مناطق  یكپارچه
 یساحل

-     
پروژه بهبود سامانه  -

مدیریت یكپارچه 
 مناطق ساحلی

 

 یریتسامانه مد
 یبندر یاتعمل
 مسافر یرشپذ

-     
سامانه پروژه بهبود  -

مسافر  یطفروش بل
 یاییدر

 

 ییمنا یریتسامانه مد
 بندر یتو امن

سامانه  زیر
 یتامن یریتمد
 بندر

    
 یستمسپروژه بهبود  -

صدور مجوز گارد و 
 تانتظاما

 

 ییمنا یریتسامانه مد
 بندر یتو امن

 ییمنسامانه ا زیر
 یو آتش نشان

    
سامانه  یجادپروژه ا -

و  یمنیت، اشبهدا
 (HSE) یستز یطمح

 

 ییمنا یریتسامانه مد
 بندر یتو امن

سامانه  زیر
 یمنیا یریتمد
 یبندر یاتعمل

    
سامانه  یجادپروژه ا -

و  یمنیت، اشبهدا
 (HSE) یستز یطمح
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 هاپروژه اقدامات کافمحور تحليل ش

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

 ییمنا یریتنه مدساما
 بندر یتو امن

سامانه  زیر
و  یریتمد
سوانح و  یبررس

 یحوادث بندر

    
سامانه  یجادپروژه ا -

و  یمنیت، اشبهدا
 (HSE) یستز یطمح

 

 یریتسامانه مد
 یراتو تعم ینگهدار
 بندر هایییدارا

-     
 پروژه بهبود سامانه - -

نگهداری و تعمیر 
 های بندردارایی

 

 یریتسامانه مد
 یزیو مم یبازرس
ها و موسسات شرکت
 یاییونقل درحمل

-      

پروژه مستندسازی و بهبود  -
 سیستم مكانیزهفرایندهای 
های کارگزاری امور شرکت
 ترابری دریایی

 پروژه یریتسامانه مد
سازمان بنادر و 

 یانوردیدر
-     

 هسامانپروژه بازنویسی  -
مدیریت پروژه سازمان 
 بنادر و دریانوردی

-  

سامانه مدیریت منابع 
و اعتبارات سالیانه 

سازمان بنادر  )بودجه(
 یانوردیو در

-     

سامانه پروژه ایجاد  -
مدیریت منابع و 
اعتبارات سالیانه 

سازمان بنادر و  )بودجه(
 دریانوردی

-  

 یریتسامانه مد
 یمال یحسابدار

سازمان بنادر و 
 یانوردیدر

-     
پروژه بازنویسی سامانه  -

مالی سازمان  حسابداری
 بنادر و دریانوردی

 

امور  یریتسامانه مد
سازمان بنادر  یحقوق
 یانوردیودر

-     

پروژه ایجاد سامانه  -
مدیریت امور حقوقی 
سازمان بنادر و 

 دریانوردی

 

 یریتسامانه مد
سازمان ی قراردادها
 یانوردیبنادر ودر

-     

پروژه ایجاد سامانه  -
مدیریت قراردادهای 

در و سازمان بنا
 دریانوردی
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 هاشناسنامه پروژه -2-1-2

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

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

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

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

حلیل های سیستمی نیز با هدف هدف تاند. پروژههای تفصیلی پیشبرد کار، تعریف شدهر و تدوین برنامههای اجرایی انجام کاحل

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

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

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

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

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

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

 های این پروژه انجام شود.ید براساس خروجیمستندسازی و بهبود همه فرایندها با

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

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

 دریافت کند. Web GISدر شناسنامه سامانه 

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

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

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

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

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

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

  شود، انجام گیرد.که دیرتر شروع می

۲۸۶



 

 

ه: 
ح
صف

10 
م(
دو
ل 
ص
)ف
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 سيستم جامع امور دریانوردان هايیندو بهبود فرا يپروژه مستندساز -2-1-2-1

 سيستم جامع امور دریانوردان یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز

 معرفي پروژه

 ، است.سیستم جامع امور دریانوردان یندهایو بهبود فرا یمستندساز ،پروژههدف از این 

ن شود. سپس هر کدام از ایدر این پروژه، ابتدا باید فرایندهای سیستم جامع امور دریانوردان مستندسازی 

فرایندها در صورت لزوم بهبود داده شود و در انتها باید فرایندهای بهبود داده شده در این سیستم پیاده سازی 

 BPMN 2.0شود برای مدلسازی و مستندسازی فرایندها از استانداردهای مطرح از جمله شود. پیشنهاد می

 استفاده شود.

گیری درباره اینكه سیستم جامع امور دریانوران باید بخشی از سامانه جامع الزم به ذکر است که تصمیم 

دریایی باشد یا اینكه بهتر است به صورت یك سامانه جداگانه باشد )که با سامانه جامع دریایی تبادل اطالعات 

 دارد(، باید در این پروژه و پس از بهبود فرایندهای سیستم جامع امور دریانوران، مشخص شود.

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

  

۲۸۷



 

 

ه: 
ح
صف

11 
م(
دو
ل 
ص
)ف
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 هاي كارگزاري ترابريسيستم مکانيزه امور شركت یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز -2-1-2-2

 دریایي

 سيستم  یندهايو بهبود فرا يپروژه مستندساز

 هاي كارگزاري ترابري دریایيمکانيزه امور شركت

 معرفي پروژه

های کارگزاری ترابری سیستم مكانیزه امور شرکت یندهایو بهبود فرا یمستندساز ،پروژههدف از این 

 ، است.دریایی

تندسازی مس های کارگزاری ترابری دریاییشرکتسیستم مكانیزه امور در این پروژه، ابتدا باید فرایندهای 

شود. سپس هر کدام از این فرایندها در صورت لزوم بهبود داده شود و در انتها باید فرایندهای بهبود داده 

 شود برای مدلسازی و مستندسازی فرایندها از استانداردهایشده در این سیستم پیاده سازی شود. پیشنهاد می

 استفاده شود. BPMN 2.0مطرح از جمله 

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 9 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 یایيجامع در يستمپروژه بهبود س -2-1-2-3

 یایيجامع در يستمپروژه بهبود س

 روژهمعرفي پ

ادل ها و تباست به طوری که این سامانه تمامی قابلیت یاییجامع در یستمسبهبود  ،پروژههدف از این 

را دربر گیرد. محورهایی که باید در « یاییامور در یریتسامانه جامع مد»اطالعات تعریف شده در شناسنامه 

 این پروژه به آنها پرداخته شود، عبارتند از:

 سیستم جامع دریایی مستندسازی فرایندهای 

 بازنگری و بهبود فرایندهای سیستم جامع دریایی 

 یریتمد تمیسس یرزها و تبادل تعریف شده در شناسنامه پیاده سازی و عملیاتی سازی تمامی قابلیت 

های سامانه جامع )به عنون یكی از زیرسیستم کشور یانوردیدر یرهایها و مسآبراه یمنیا ینتام

 ی(مدیریت امور دریای

  پیاده سازی و عملیاتی سازی قابلیت شناسایی ترددهای دریایی در این سامانه )کلیه ترددهای دریایی

 های تحت حاکمیت کشور(انجام شده در آب

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي
شده در  ها و تبادل اطالعات تعریفبهبود سیستم جامع دریایی باید به نحوی صورت گیرد که تمامی قابلیت

 ، به طور کامل در این سامانه پیاده سازی و عملیاتی شود.«یاییامور در یریتسامانه جامع مد»شناسنامه 
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 )فاز اول( GCOMS يستمبهبود سپروژه  -2-1-2-4

 )فاز اول( GCOMS يستمبهبود سپروژه 

 معرفي پروژه

ها و تبادل است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت GCOMS یستمسبهبود  ،پروژههدف از این 

كی از )به عنوان ی متفرقه یکاال یبندر یاتعمل یریتمد یستمس یرزاطالعات تعریف شده در شناسنامه 

( را دربر گیرد. محورهایی که باید در فاز اول بهبود یبندر یاتعمل یریتامع مدج سامانههای زیرسیستم

 به آنها پرداخته شود، عبارتند از: GCOMSسیستم 

  یستمسفرایندهای GCOMS .مستندسازی شوند 

  یستمسفرایندهای GCOMS .بازنگری و بهبود داده شوند 

 امور  تیریامانه جامع مدرا از س« یاییکاال درشناورها و ناوگان حمل و نقل »اطالعات  این سیستم باید

 یایی، دریافت کند.در

  ع سامانه جامرا از « خروج شناور از بندر»اطالعات و « ورود شناور به بندر»اطالعات این سیستم باید

 یایی، دریافت کند.امور در یریتمد

 رت هوشمند ناوگان حمل کا»اطالعات و « ایناوگان حمل و نقل کاال جاده»اطالعات  این سیستم باید

ناوگان  یتصدور برگ فعال یریتسامانه مد) یاونقل جادهو حمل یسازمان راهداررا از « ایو نقل جاده

 ی(، دریافت کند.اونقل جادهحمل

 ازمان سرا از «کارت هوشمند رانندگان»اطالعات و « یاجاده یرانندگان بار»اطالعات  این سیستم باید

 ی( دریافت کند.اونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتسامانه مدی )اجادهونقل و حمل یراهدار

 .این سیستم در همه بنادر عملیاتی شود 

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

نحوه »و اطالعات  «یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهگواه»اطالعات  یدبا GCOMS یستمس

ر حال باتوجه به اینكه د کند. یافت، در«بندر یتو امن یمنیا یریتمد»را از سامانه « خطرناک یکاال یرشپذ

 یتامن و یمنیا یریتمد»سامانه ایجاد  وجود ندارد، تا قبل از« بندر یتو امن یمنیا یریتمد»سامانه حاضر 

ثبت گردد. ایجاد تبادل اطالعات  GCOMS یستمستواند به صورت دستی در ، اطالعات ذکر شده می«بندر

 انجام شود. (HSE) یستز یطو مح یمنیسامانه بهداشت، ا یجادپروژه اذکر شده، باید در 
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 (دوم)فاز  GCOMS يستمپروژه بهبود س -2-1-2-5

 (دوم)فاز  GCOMS ستميپروژه بهبود س

 معرفي پروژه

ها و تبادل است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت GCOMS یستمسبهبود  ،پروژههدف از این 

كی از )به عنوان ی متفرقه یکاال یبندر یاتعمل یریتمد یستمس یرزاطالعات تعریف شده در شناسنامه 

ا دربر گیرد. محورهایی که باید در فاز دوم پروژه بهبود ( ریبندر یاتعمل یریتجامع مد سامانههای زیرسیستم

 به آنها پرداخته شود، عبارتند از: GCOMSسیستم 

  مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »این سامانه باید اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه

 تبادل کند.سامانه جامع تجارت  با، «ونقلحمل

 مدیریت یكپارچه سازی اطالعات»رکی موردنیاز را با واسطه سامانه این سامانه باید اطالعات اسناد گم 

 تبادل کند.سامانه جامع تجارت  با، «ونقلحمل

 ه سامانکاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا

Reference Data Management .دریافت کند 

 نادر و دریانوردیسازمان ب متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 )فاز اول( GCOMS یستمپروژه بهبود س -
 (یكاطالعات لجست یریتونقل )مداطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 )فاز اول( CCSپروژه بهبود سامانه  -2-1-2-6

 )فاز اول( CCSسامانه بهبود پروژه 

 معرفي پروژه

ها و تبادل اطالعات است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت CCS سامانهبهبود  ،پروژههدف از این 

ی از كکانتینری )به عنوان ی یکاال یبندر یاتعمل یریتمد یستمس یرزتعریف شده در شناسنامه 

( را دربر گیرد. محورهایی که باید در فاز اول پروژه بهبود یبندر یاتعمل یریتجامع مد سامانههای زیرسیستم

 به آنها پرداخته شود، عبارتند از: CCSسامانه 

 فرایندهای این سامانه مستندسازی شوند 

 فرایندهای این سامانه بازنگری و بهبود داده شوند 

  شرکت »اطالعات و « (یرانیکشت یها)شرکت یاییونقل درحمل یهاشرکت» اطالعاتاین سامانه باید

 یکارگزار یهاشرکت یتمجوز فعال یدسامانه صدور و تمدرا از « یاییدر یترابر یکارگزار یها

 یایی، دریافت کند.در-یترابر

 مور ا یریتع مدامانه جامرا از س« یاییشناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در»اطالعات  این سامانه باید

 یایی، دریافت کند.در

  سامانه جامع را از « خروج شناور از بندر»اطالعات و « ورود شناور به بندر»اطالعات این سامانه باید

 یایی، دریافت کند.امور در یریتمد

 کارت هوشمند ناوگان »اطالعات و « ایناوگان حمل و نقل کاال جاده»اطالعات  این سامانه  باید

 یتصدور برگ فعال یریتسامانه مد) یاونقل جادهو حمل یسازمان راهداررا از « ایجاده حمل و نقل

 ی(، دریافت کند.اونقل جادهناوگان حمل

 سازمانرا از «کارت هوشمند رانندگان»اطالعات و « یاجاده یرانندگان بار»اطالعات  این سامانه باید 

 ی( دریافت کند.اونقل جادهور رانندگان بخش حملام یریتسامانه مدی )اونقل جادهو حمل یراهدار

  در همه بنادر عملیاتی شود. سامانهاین 

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 8 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 یرشنحوه پذ»اطالعات و « یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهگواه»اطالعات  باید CCS سامانه

باتوجه به اینكه در حال حاضر  ، دریافت کند.بندر یتو امن یمنیا یریتسامانه مدرا از « خطرناک یکاال

، «بندر یتو امن یمنیا یریتمد»سامانه وجود ندارد، تا قبل از ایجاد « بندر یتو امن یمنیا یریتمد»سامانه 

ثبت گردد. ایجاد تبادل اطالعات ذکر شده،  CCSتواند به صورت دستی در سامانه اطالعات ذکر شده می

 انجام شود. (HSE) یستز یطو مح یمنیسامانه بهداشت، ا یجادپروژه اباید در 
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 (دوم)فاز  CCSپروژه بهبود سامانه  -2-1-2-7

 (دوم)فاز  CCSپروژه بهبود سامانه 

 معرفي پروژه

ها و تبادل اطالعات است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت CCS سامانهبهبود  ،پروژههدف از این 

کانتینری )به عنوان یكی از  یکاال یبندر یاتعمل یریتمد یستمس یرزتعریف شده در شناسنامه 

ه بهبود ر فاز دوم پروژ( را دربر گیرد. محورهایی که باید دیبندر یاتعمل یریتجامع مد سامانههای زیرسیستم

 به آنها پرداخته شود، عبارتند از: CCSسامانه 

  مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »این سامانه باید اطالعات قبوض انبار را با واسطه سامانه

 تبادل کند.سامانه جامع تجارت  با، «ونقلحمل

  مدیریت یكپارچه سازی اطالعات»این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه 

 تبادل کند.سامانه جامع تجارت  با، «ونقلحمل

 ه سامانکاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا

Reference Data Management .دریافت کند 

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - ارهاي همکدستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 هاي پيش نيازپروژه
 )فاز اول( CCSپروژه بهبود سامانه  -
 (یكاطالعات لجست یریتونقل )مداطالعات حمل یساز یكپارچه یریتسامانه مد یجادپروژه ا -

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 ياقتصاد یژهناطق وم یریتسامانه مد یجادروژه اپ -2-1-2-8

 ياقتصاد یژهمناطق و یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

« یاداقتص یژهمناطق و یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.

باید در « یاقتصاد یژهمناطق و یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 ياطق ساحلمن یکپارچه یریتپروژه بهبود سامانه مد -2-1-2-9

 يمناطق ساحل یکپارچه یریتسامانه مدپروژه بهبود 

 معرفي پروژه

است به طوری که این سامانه تمامی  یمناطق ساحل یكپارچه یریتسامانه مدبهبود  ،پروژههدف از این 

 ا دربر گیرد.ر« یمناطق ساحل یكپارچه یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه قابلیت

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابل

 .فرایندهای این سامانه مستندسازی شود 

 .فرایندهای این سامانه بازنگری و بهبود داده شود 

 همه سواحل را پوشش دهد یدسامانه با ینا. 

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

را از  «کشور یمناطق ساحل یریتمد یبرنامه ها»اطالعات باید  یمناطق ساحل یكپارچه یریتسامانه مد

 یسامانه جامع جار»در حال حاضر  ینكهباتوجه به ا کند. یافتدر «راهبردها یساز یسامانه جامع جار»

، اطالعات ذکر شده «راهبردها یساز یسامانه جامع جار» یجادوجود ندارد، تا قبل از ا «راهبردها یساز

ذکر  تبادل اطالعات یجادثبت گردد. ا یمناطق ساحل یكپارچه یریتمد در سامانه یبه صورت دست تواندیم

ریزی راهبردی، های برنامه)زیرسامانه راهبردها یساز یارپروژه ایجاد سامانه جامع ج»در  یدشده، با

 انجام شود.« ریزی عملیاتی ساالنه(مدت، برنامهریزی میانبرنامه
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 یایيمسافر در يطپروژه بهبود سامانه فروش بل -2-1-2-11

 یایيمسافر در يطپروژه بهبود سامانه فروش بل

 معرفي پروژه

ها است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت یاییمسافر در طیسامانه فروش بلبهبود  ،پروژههدف از این 

ر گیرد. را درب« مسافر یرشپذ یبندر یاتعمل یریتمد»و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه 

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابل

 یریتو مد؛ مارش مسافران و ثبت اطالعات مربوط به آنهاش؛ مسافر یطچك کردن بلهای قابلیت 

رد ، مورد بازنگری قرار گیاطالعات مربوط به سفر مسافر )مانند زمان حرکت، نوع شناور و مبدا و مقصد(

 و به طور کامل در سامانه ایجاد شود.

  یآمارها گزارشات و»اطالعات و « یطبل یدارو مسافران خر یاییمسافرت در هاییطبل»اطالعات 

به طور کامل در « یاییونقل درحمل مسافر انجام شده و مسافر جابجا شده در بخش حمل یسفرها

 این سامانه تولید شود.

 ینكرافت، در این سامانه ایجاد شود.به مسافران لند یدهیسامكان سرو 

  عات اطالو « (یرانیکشت یها)شرکت یاییونقل درحمل یهاشرکت»اطالعات این سامانه باید

 یگزارکار یهاشرکت یتمجوز فعال یدسامانه صدور و تمدرا از « یاییدر یترابر یکارگزار یهاشرکت»

و  دندهیرا انجام م ییجابجا یاتدارها عمللنج یتعاون)الزم به ذکر است  یایی، دریافت کنددر-یترابر

 یگزارکار یهاشرکت یتز فعالمجو یدسامانه صدور و تمداز باید دارها لنجها اطالعات مربوط به تعاونی

 ، به این سامانه منقل گردد(.یاییدر-یترابر

  یریتسامانه جامع مدرا از « یاییشناورها و ناوگان حمل و نقل مسافر در»اطالعات این سامانه باید 

 (، دریافت کند.تحت پرچم یثبت شناورها یریتمد یستمس یرزیایی )امور در

  خدمات»اطالعات و « خروج شناور از بندر»اطالعات و « ناور به بندررود شو»اطالعات این سامانه باید 

رود و و یریتمد یستمس یرزیایی )امور در یریتسامانه جامع مدرا از « ارائه داده شده به شناور یاییدر

 (، دریافت کند.خروج شناور

  شود یاتیکشور عمل یبنادر مسافرسامانه در همه. 

 بهبود داده شود. سامانه یتامن 

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 به مسافر یكپارچهارائه خدمات  یو سازوکارها هایاستس یینتع یپروژه مطالعات هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

  

۲۹۶



 

 

ه: 
ح
صف

20 
م(
دو
ل 
ص
)ف

 

 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 صدور مجوز گارد و انتظامات يستمپروژه بهبود س -2-1-2-11

 صدور مجوز گارد و انتظامات يستمپروژه بهبود س

 معرفي پروژه

است به طوری که این سامانه تمامی « صدور مجوز گارد و انتظامات یستمس»بهبود  ،پروژههدف از این 

نوان یكی از ع)به « بندر یتامن یریتمد سیستم یرز»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه قابلیت

را دربر گیرد. کارهایی که باید در این پروژه انجام «( بندر یتو امن یمنیا یریتمد»های سامانه زیرسیستم

 افزوده شوند، عبارتند از: سیستم ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابلشود و 

 .فرایندهای این سیستم مستندسازی شود 

 هبود داده شود.فرایندهای این سیستم بازنگری و ب 

 .این سیستم در همه بنادر عملیاتی شود 

 به جز دو )« بندر یتامن یریتمد سیستم یرز»های تعریف شده در شناسنامه این سامانه همه قابلیت

 CCTVامانه که توسط س بندر یتورینگمانیكی و های الكترونسامانه یقاز طر یرامونیحفاظت پقابلیت 

 گیرد.شود( را در بر پوشش داده می

  ته اقدامات صورت گرف»اطالعات و « بندر یتیمسائل امن»اطالعات و « بندر یتیامن یتوضع»اطالعات

 به طور کامل در این سیستم تولید شود.« بندر یتامن ینتأم یدر راستا

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  پروژه برآورد هزینه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 (HSE) یستز يطو مح یمنيت، اشسامانه بهدا یجادپروژه ا -2-1-2-12

 (HSE) یستز يطو مح یمنيت، اشسامانه بهدا یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

 یستز یطو مح یمنیت، اشبهدا»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

(HSE) ».است 

زیر »و « یو آتش نشان یمنیا زیر سیستم»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه تمامی قابلیت

)به عنوان « یسوانح و حوادث بندر یو بررس یریتمدزیر سیستم »و « یبندر یاتعمل یمنیا یریتمدسیستم 

 (، باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.بندر یتامن و یمنیا یریتمدهای سامانه زیرسیستم

و  «یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهگواه»اطالعات  یدبا GCOMS یستمسباتوجه به اینكه 

این سامانه دریافت کند، ایجاد این تبادل اطالعات باید در را از « خطرناک یکاال یرشنحوه پذ»اطالعات 

 این پروژه انجام شود.

و اطالعات  «یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهگواه»اطالعات  یدبا CCSتوجه به اینكه سامانه با

این سامانه دریافت کند، ایجاد این تبادل اطالعات باید در این پروژه را از « خطرناک یکاال یرشنحوه پذ»

 انجام شود.

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 هاي بندردارایيپروژه بهبود سامانه نگهداري و تعمير  -2-1-2-13

 هاي بندردارایيپروژه بهبود سامانه نگهداري و تعمير 

 معرفي پروژه

ا و تبادل هاست به طوری که این سامانه تمامی قابلیت« نه نگهداری و تعمیرساما»بهبود  ،پروژههدف از این 

ربر را د« بندر هایییدارا یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد»اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه 

و  یهبنا گیرد. این سامانه باید بتواند قابلیت مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور نگهداری و تعمیر

دریایی  هایانبارها، تأسیسات و سازه ها،یانهها، پااسكلهتجهیزات و ماشین آالت بندری )شامل  و یساتتأس

 ساتیو تأس هایرساختز یرها، ابزارآالت و قطعات، و سادستگاه ی،بندر یزاتآالت و تجه ینو بندری، ماش

بارتند سامانه افزوده شوند، ع ینبه ا یدکه با یالعاتو تبادل اط هایتقابلرا به طور کامل پوشش دهد.  (یبندر

 از:

  مستندسازی شوند.فرایندهای این سامانه 

 .فرایندهای این سامانه بازنگری و بهبود داده شوند 

 ی،طرارروزانه، اض یشگیرانه،نت پ یكبه تفك یراتو تعم ینگهدار هاییتفعال یفتعرهای قابلیت 

همه  راتیو تعم یسوابق و اطالعات نگهدار یو ثبت و نگهداری؛ رسو باز یدبازد یشگویانه،پ ی،اصالح

 ، باید به طور کامل در سامانه پیاده سازی شود.بندر هایییدارا

 باید به طور کامل در این بندر یاطالعات باراندازهای و بندر هاییانهاطالعات پا، اطالعات بنادر ،

 سامانه تولید شود.

 ینو ماش یزاتتجه یرو تعم یاطالعات سوابق نگهدار ی وت بندرآال ینو ماش یزاتاطالعات تجه 

 باید به طور کامل در این سامانه تولید شود. آالت بندر

 .این سامانه باید در همه بنادر کشور عملیاتی شود 

  و غیره متصل باشد و ها های هوشمند پایش سالمت ماشین االت و سازهسامانهاین سامانه باید به

 های دریافت کند.ها را از این سامانهتجهیزات و ماشین آالت و سازه اطالعات وضعیت

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 3 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 الزامات اجرایي

 را داشته باشد و اطالعات یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل یدبا سامانهاین 

قراردادها ارسال کند و اطالعات  یریت( را به سامانه مدیرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهشناسنامه اول

حال  در ینكهتوجه به ابا کند. یافتقراردادها در یریت( را از سامانه مدعمیرو ت ینگهدار یقراردادها )قراردادها

، اطالعات ذکر «مدیریت قراردادهاسامانه » یجادوجود ندارد، تا قبل از ا« مدیریت قراردادهاسامانه »حاضر 

 یجادا پروژه»در  یدتبادل اطالعات، بااین  یجادثبت گردد. اموجود  سامانهدر  یبه صورت دست تواندیشده م

 انجام شود.« یانوردیدر سازمان بنادر و یقراردادها یریتسامانه مد
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 هاي بندردارایيپروژه بهبود سامانه نگهداري و تعمير 

 «داده شده به بهره بردار یلساخته شده و تحو یایینقل دروحمل هاییرساختز»اطالعات  یدبا سامانهاین 

سازمان  پروژه یریترا از سامانه مد« یشده و آماده بهره بردار ینتأم یآالت بندر ینو ماش یزاتتجه»و 

ینكه سامانه مدیریت پروژه سازمان بنادر و دریانوردی باید بهبود باتوجه به ا کند. یافتدر یانوردی،بنادر و در

تواند به صورت دستی در سامانه داده شود، تا قبل از بهبود سامانه مدیریت پروژه، اطالعات ذکر شده می

بازنویسی سامانه مدیریت پروژه سازمان بنادر و پروژه »در  یدتبادل اطالعات، بااین  یجادا. ثبت گرددموجود 

 انجام شود.« دریانوردی

و  «یو بندر یاییدر یساتو تأس یهابن یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات  یدسامانه با ینا

سامانه جامع »را از  «یآالت بندر ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه»اطالعات 

 «راهبردها یساز یسامانه جامع جار»ینكه در حال حاضر باتوجه به ا کند. یافتدر «راهبردها یساز یجار

تواند به صورت اطالعات ذکر شده می «راهبردها یساز یسامانه جامع جار»وجود ندارد، تا قبل از ایجاد 

 یپروژه ایجاد سامانه جامع جار»در دستی در این سامانه ثبت گردد. ایجاد تبادل اطالعات ذکر شده، باید 

 «ریزی عملیاتی ساالنه(مدت، برنامهریزی میانریزی راهبردی، برنامههای برنامهیرسامانه)ز راهبردها یساز

 انجام شود.

های مربوط به قراردادهای نگهداری و تعمیر( ها )دستور پرداختاین سامانه باید قابلیت صدور دستور پرداخت

 «بوط به قراردادهای نگهداری و تعمیر(های مرها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت»را داشته باشد و 

های قراردادهای ها )پرداختپرداخت»را به سامانه مدیریت حسابداری مالی منتقل کند و باید اطالعات 

را از سامانه مدیریت حسابداری مالی دریافت کند. باتوجه به اینكه سامانه حسابداری « نگهداری و تعمیر(

رت تواند به صوبل از بهبود سامانه حسابداری مالی اطالعات ذکر شده میمالی باید بهبود داده شود، تا ق

 یامانه حسابدارس بازنویسیپروژه »ها ثبت گردد. ایجاد این قابلیت و تبادل اطالعات باید در مستقیم در سامانه

 انجام شود.« سازمان بنادر و دریانوردی یمال
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 بنادر و دریانوردي پروژه بازنویسي سامانه مدیریت پروژه سازمان -2-1-2-14

 یانورديپروژه سازمان بنادر و در یریتسامانه مد یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

 هایسامانه کنترل پروژه) یانوردیپروژه سازمان بنادر و در یریتسامانه مد یسیبازنو ،پروژههدف از این 

انه تعریف شده در شناسنامه سامها و تبادل اطالعات ، است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت(یسازمان

را دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « مدیریت پروژه سازمان بنادر و دریانوردی»

 سامانه افزوده شوند، عبارتند از: ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابل

 .فرایندهای سامانه مستندسازی، بازنگری و بهبود داده شود 

 اطالعات  یریتمد؛ قراردادها یریتها از سامانه مدپروژه یاطالعات قراردادها یافتدرهای لیتقاب

 شیپا یریتمد؛ شده طرف قرارداد ییدتأ هاییتثبت صورت وضع؛ طرف قرارداد هاییتصورت وضع

و  هاقراردادها و پروژه یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتمد؛ هاقراردادها و پروژه

 یشرفتپ یزیكی،ف یشرفتها )مانند پارزش کسب شده  قراردادها و پروژه یهامحاسبه شاخص یریتمد

 ، به طور کامل در این سامانه ایجاد گردد.(یرهو غ  SPI، شاخص  CPIشاخص  یالی،ر

 های ها و صورت وضعیتدستور پرداخت»اطالعات و « هاپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول» اطالعات

گزارش عملكرد و »اطالعات و « هامستندات مربوط به پروژه»اطالعات و « هایید شده پروژهتأ

 باید به طور کامل در این سامانه تولید شود.« هاپروژه یشرفتپ یهاشاخص

  ل ونقحمل یها یرساختساخت و توسعه ز یو نظارت بر پروژه ها یریتمد"فرایندهای مربوط به امور

« در دست ساخت یاییونقل درحمل یربناهایز»اطالعات سامانه مدیریت شود و  باید در این "یاییدر

ور باید به ط« داده شده به بهره بردار یلساخته شده و تحو یایینقل دروحمل یربناهایز» و اطالعات

 کامل در این سامانه تولید شود.

  و  یبندر هاییرساختز یرا و ساانباره ها،یانهها، پابنادر، اسكله یزتجه"فرایندهای مربوط به امور

 تیزاتجه»اطالعات باید در این سامانه مدیریت شود و  "خرید تجهیزات و ماشین آالت"و  "یاییدر

 باید به طور کامل در این سامانه تولید شود.« یشده و آماده بهره بردار ینتأم یآالت بندر ینو ماش

  دریافت کند.راهبردها یساز یجامع جار ا از سامانهر هاها و پروژهطرح یهاطالعات پااین سامانه باید ، 

  مخزن را سامانه مدیریت « های مربوط به مدیریت پروژهها و قالبروال»این سامانه باید اطالعات

 ، دریافت کند.های مربوط به مدیریت پروژهها و قالبروال

  سامانه ارسال گزارشامانه را از طریق س« گزارش عملكرد و صورت وضعیت»این سامانه باید اطالعات 

 ، از طرف قرارداد دریافت کند.عملكرد و صورت وضعیت

 های تعریف شده در شناسنامه سامانه این سامانه باید اطالعات مكانی را باتوجه به مكانیزمWeb 

GIS .دریافت کند 

  ده ساخته ش یییانقل دروحمل هاییرساختز»اطالعات  یدبا های بندرداراییسامانه نگهداری و تعمیر

ند. ک یافتدر یانوردی،سازمان بنادر و در پروژه یریترا از سامانه مد« داده شده به بهره بردار یلو تحو

 پروژه انجام شود. یندر ا یدتبادل اطالعات، با ینا یجادا
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 یانورديپروژه سازمان بنادر و در یریتسامانه مد یسيبازنوپروژه 

 شده  نیتأم یآالت بندر ینو ماش یزاتتجه»اطالعات  یدبا های بندردارایینگهداری و تعمیر نه سامان

 ینا یجادکند. ا یافتدر یانوردی،سازمان بنادر و در پروژه یریترا از سامانه مد «یآماده بهره بردار و

 پروژه انجام شود. یندر ا یدتبادل اطالعات، با

  های مدیریت پروژه بهبود سامانه یا یجادهای اپروژه»سامانه در شناسنامه  ینموارد بهبود اسایر

 ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه) «های تابعهها و شرکتسازمان

 ذکر شده است.، (منابع مدیریت و

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت ایهسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 هاي پيش نيازپروژه
 «تابعه هایشرکت و هاسازمان پروژه مدیریت هایسامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 19 شماره پروژه)

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 سازمان بنادر و دریانوردي سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( یجادپروژه ا -2-1-2-15

 سازمان بنادر و دریانوردي سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه( یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

انه مدیریت منابع و اعتبارات سالی»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 است.« سازمان بنادر و دریانوردی )بودجه(

 انه )بودجه(تبارات سالیمدیریت منابع و اع»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« سازمان بنادر و دریانوردی

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و بعمنا مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 هاي پيش نيازپروژه
( ودجهب) نقدی سالیانه اعتبارات و منابع مدیریت سامانه بهبود یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه) «تابعه هایشرکت و هاسازمان
 (منابع مدیریت

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 سازمان بنادر و دریانوردي يمال يسامانه حسابدار بازنویسيپروژه  -2-1-2-16

 یانورديسازمان بنادر و در يمال يسامانه حسابدار یسيبازنوپروژه 

 معرفي پروژه

 ماد()سیستم یكپارچه مالی ن یانوردیسازمان بنادر و در یمال یسامانه حسابدار یسیبازنو ،پروژههدف از این 

مدیریت »ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه است به طوری که این سامانه تمامی قابلیت

را دربر گیرد. اقداماتی که باید در این پروژه صورت گیرد و « نادر و دریانوردیحسابداری مالی سازمان ب

 عبارتند از:سامانه افزوده شوند،  ینبه ا یدکه با یو تبادل اطالعات هایتقابل

  یهاها )دستور پرداختصدور دستور پرداخت یتقابل یدبا های بندرداراییسامانه نگهداری و تعمیر 

ها )دستور اطالعات دستور پرداخت»( را داشته باشد و یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها

 منتقل یمال یحسابدار یریترا به سامانه مد(« یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاپرداخت

 یریترا از سامانه مد(« یرو تعم ینگهدار یقراردادها یها)پرداخت هاپرداخت»اطالعات  یدکند و با

 پروژه انجام شود. یندر ا یدبا یزتبادل اطالعات ن ینا یجادکند. ا یافتدر یمال یحسابدار

 الیم حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه در سامانه این بهبود سایر موارد 

 ریزی مهبرنا معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه( «تابعه هایشرکت و هاسازمان

 .است شده ذکر ،(منابع مدیریت و

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 0 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه( «تابعه

 هاي پيش نيازپروژه
 هایشرکت و هاسازمان مالی حسابداری هایسامانه بازنویسی یا ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه

 (منابع مدیریت و زیری برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 11 شماره پروژه( «تابعه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 یانورديسازمان بنادر و در يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا -2-1-2-17

 یانورديسازمان بنادر و در يامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 معرفي پروژه

ان سازم یامور حقوق یریتمد»ار سامانه تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقر هدف از این پروژه

 است.« یانوردیبنادر و در

ادر و سازمان بن یامور حقوق یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت

 باید در این پروژه اجرایی و عملیاتی شود.« یانوردیدر

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - همکارهاي دستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

  برآورد هزینه پروژه

 - هاي پيش نيازپروژه

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 یانورديسازمان بنادر و در يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا -2-1-2-18

 یانورديسازمان بنادر و در يقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا

 همعرفي پروژ

نادر سازمان ب یقراردادها یریتمد»تحلیل و طراحی، توسعه، پیاده سازی و استقرار سامانه  هدف از این پروژه

 یراردادهاق یریتمد»ها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه تمامی قابلیت است.« یانوردیو در

 اتی شود.باید در این پروژه اجرایی و عملی« یانوردیسازمان بنادر و در

 یرو تعم ینگهدار یقراردادها یهشناسنامه اول یفتعر یتقابل ید، باهای بندرداراییسامانه نگهداری و تعمیر 

 یریترا به سامانه مد (یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهرا داشته باشد و اطالعات شناسنامه اول

قراردادها  یریترا از سامانه مد (یرو تعم ینگهدار یاقراردادها ارسال کند و اطالعات قراردادها )قرارداده

 پروژه انجام شود. یندر ا یدتبادل اطالعات ذکر شده، با یجادکند. ا یافتدر

ها و های مدیریت قراردادهای سازمانایجاد سامانه یهاپروژه»سامانه در شناسنامه  ینموارد بهبود اسایر 

، (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه رشگزا از 18 شماره پروژه) «های تابعهشرکت

 ذکر شده است.

 سازمان بنادر و دریانوردی متولي پروژه

 - هاي همکاردستگاه

 ماه 1 زمان الزم براي اجرا

 برآورد هزینه پروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 هاي پيش نيازپروژه
 ژهپرو) «تابعه هایشرکت و هاسازمان قراردادهای مدیریت هایسامانه ایجاد هایپروژه» شناسنامه به مراجعه
 (منابع مدیریت و ریزی برنامه معاونت گذار برنامه و راه نقشه گزارش از 18 شماره

 - هاي هم نيازپروژه

 - الزامات اجرایي

 

)به غير از سامانه  هاي حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانيمرتبط با سامانههاي پروژه -2-1-2-19

 مدیریت حسابداري مالي(

نابع م یریت)شامل سامانه جامع مد نسانیهای حوزه توسعه مدیریت و منابع امرتبط با ایجاد یا بهبود سامانه هایپروژه

کت شر حقوق و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات و اتوماسیون اداری(، توسط هر سازمان/ ی،انسان

ای مندرج در هها و ارتباطات دادها باید قابلیت( منظور گردد. در این پروژه..20تا پایان  اکثرتعریف و در برنامه سالیانه )حد

 سازی گردد.معماری وضعیت مطلوب پیاده
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 هااولویت بندی پروژه -2-1-3

، انجام شود. یانوردی سازمان بنادر و درها در ای از پروژهبه منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب، الزم است مجموعه

زایی ها اهمیت به سبندی انجام این پروژه ها در بخش قبلی ارائه شد. باتوجه به محدودیت منابع، اولویتشناسنامه این پروژه

 یتقدم و تأخر فنمورد توجه قرار گرفته شده است که عبارتند از:  یارهایمعای از مجموعهها، پروژه یبند یتبه منظور اولودارد. 

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

ی های اختصاصارائه شده است. در این جدول فقط پروژه ،یانوردی سازمان بنادر و دری هاترتیب اولویت پروژه در جدول زیر

ها مطرح هستند )مانند ها و شرکتکه در همه سازمان ییهاپروژهآورده شده است. ترتیب اولویت ، یانوردیسازمان بنادر و در

ها و ...( در به سامانهWeb GISاتصال  ها،یتموجود ی، استانداردسازESB یساز یاتیعمل ی،حسابدار یریتپروژه، مد یریتمد

 .ارائه شده استنقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع، 

 عنوان پروژه ترتيب اولویت

2 

 یاییجامع در یستمپروژه بهبود س -

 )فاز اول( GCOMS یستمپروژه بهبود س -

 )فاز اول( CCSپروژه بهبود سامانه  -

 بندر هایییپروژه بهبود سامانه نگهداری و تعمیر دارا - 1

 یانوردیسازمان بنادر و در یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا - 9

0 
 )فاز دوم( GCOMS یستمپروژه بهبود س -

 )فاز دوم( CCSپروژه بهبود سامانه  -

 یمناطق ساحل یكپارچه یریتپروژه بهبود سامانه مد - 1

1 
 (HSE) یستز یطو مح یمنیسامانه بهداشت، ا یجادا پروژه -
 یاقتصاد یژهمناطق و یریتسامانه مد یجادا پروژه -

 صدور مجوز گارد و انتظامات یستمپروژه بهبود س - 7

 ریاییهای کارگزاری ترابری دسیستم مكانیزه امور شرکت یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز - 8

 سیستم جامع امور دریانوردان یندهایو بهبود فرا یپروژه مستندساز - 3
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 برنامه گذار -2-1-4

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

، ارائه شده است. یانوردیسازمان بنادر و دردو سال اول  یهاپروژه یردر جدول ز شود.ها در آن، مشخص میهر یك از دستگاه

به نقشه راه و برنامه گذار معاونت برنامه  یر،جدول ز 22تا  2 یفرد یهامشاهده شناسنامه پروژه یالزم به ذکر است که برا

 .یدمنابع، مراجعه کن یریتو مد یزیر

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 ن ریال()ميليو پروژه

  9ماه چهارم ماه 7 یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز 2

  ماه هشتم ماه 0 های کلیدیپروژه تعیین و استانداردسازی موجودیت  1

  ماه هشتم ماه 9 یاقالم آمار یپروژه استانداردساز 9

0 
میان افزار مدیریت و هماهنگی »سازی ژه عملیاتیپرو

نقل و و  تبادل اطالعات خوشه حمل مرکز»و « هاسرویس
 اجرایی توسط هر دستگاه «(TUIX) یشهرساز

  دوازدهمماه  ماه 0

1 
داشبورد و  یلی،تحل یهای ایجاد انباره داده، ابزارهاپروژه

 محاسبه اقالم آماری
  سیزدهمماه  ماه 21

1 
 WEB GISهای مرکزی و محلی پروژه استقرار سامانه
 WEB GISهای سامانه ه مبدل دادهسرویس محور و ارائ
 های تابعهموجود ستاد و دستگاه

  دهمماه  ماه 1

شده در سال اول به سامانه  یجادا یهاپروژه اتصال سامانه 7
Web GIS 

  پانزدهمماه  ماه 0

8 
سرویس محور به  Web GISپروژه توسعه کارکردهای 
ت های تحلیل داده و همچنین امكانامنظور ارائه سرویس

 WEB GISپیشرفته 
  پانزدهمماه  ماه 21

3 
برداشت برای هر موجودیت مكانی »پروژه تدوین دستورالعمل 

 0«های موجودسازی نقشهو آماده
  پانزدهمماه  ماه 1

2. 
های مكانی موجود که متولی آنها های برداشت دادهپروژه

 باشدوزارت راه و شهرسازی می
- 

شروع از ماه 
 بیستم

 

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

 ه چهارم است.منظور ابتدای ما 9
 3)پروژه شماره  یوزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتموجود یپروژه استانداردساز»در  یمطرح در وزارت راه و شهرساز یاطالعات هاییتهر کدام از موجود یمتول 0
 انجام خواهد شد. اشد،ب ییاجرا یهااهاز دستگ یكکدام یتهر موجود یمتول ینكهپروژه باتوجه به ا ینمشخص خواهد شد. ا« بخش اول( یاز پروژه ها
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 يانوردی: سازمان بنادر و درفصل دوم

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 ن ریال()ميليو پروژه

22 
های پایه مورد نیاز که های پایه و دادهژه دریافت نقشهپرو

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

- 
شروع از ماه 

 بیستم
 

21 
پروژه سازمان بنادر و  یریتسامانه مد یسیپروژه بازنو

 یانوردیدر
  پانزدهمماه  ماه 1

29 
بع و اعتبارات سالیانه )بودجه( سامانه مدیریت منا یجادپروژه ا

 یانوردیسازمان بنادر و در
  پانزدهمماه  ماه 1

20 
سازمان بنادر و  یمال یسامانه حسابدار یسیپروژه بازنو

 یانوردیدر
  پانزدهمماه  ماه 1

21 
سازمان بنادر و  یقراردادها یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 یانوردیدر

  پانزدهمماه  ماه 1

  ماه اول ماه 3 یاییجامع در یستمود سپروژه بهب 21

  ماه اول ماه 8 )فاز اول( GCOMS یستمپروژه بهبود س 27

  ماه اول ماه 8 )فاز اول( CCSپروژه بهبود سامانه  28

  ماه نهم ماه 3 بندر هایییپروژه بهبود سامانه نگهداری و تعمیر دارا 23

1. 
ان بنادر و سازم یامور حقوق یریتسامانه مد یجادپروژه ا
 یانوردیدر

  ماه یازدهم ماه 0

  پانزدهمماه  ماه 1 )فاز دوم( GCOMS یستمپروژه بهبود س 12

  پانزدهمماه  ماه 1 )فاز دوم( CCSپروژه بهبود سامانه  11

  ماه بیست و یكم ماه 1 یمناطق ساحل یكپارچه یریتپروژه بهبود سامانه مد 19

  ماه بیست و دوم ماه 1 (HSE) یستز یطو مح یمنیسامانه بهداشت، ا یجادپروژه ا 10

  ماه بیست و دوم ماه 1 یاقتصاد یژهمناطق و یریتسامانه مد یجادا پروژه 11
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 های اطالعاتیمعماری مطلوب سامانه -2-2

ودار منظور ابتدا نم ینشده است. بد یمعرف ،یانوردیسازمان بنادر و در یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار قسمت یندر ا

شده است، سپس شناسنامه  یمعرف یاطالعات یهامطلوب سامانه یمعمار یشده در طراح یترعا یها و خطوط اصلارتباط سامانه

 شده است. هارائ ،یانوردیسازمان بنادر و در یاطالعات یهاهر کدام از سامانه

 1بمطلو یتهای اطالعاتی در وضعارتباط سامانه -2-2-1

ای از نمادها و های اطالعاتی از مجموعههای اطالعاتی و نوع تبادل اطالعات بین سامانهبه منظور بیان معماری سامانه

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

 های اطالعاتیسامانه معماریعالئم و نمادهای استفاده شده برای بیان  -2-1جدول 

 هاي اطالعاتيعالئم و نمادهاي استفاده شده براي بيان ارتباط سامامانه

 شرح عالمت/ نماد ردیف

2 

 

يتاعالطا هناماس ناونع

1 متسیس ریز 2 متسیس ریز 3 متسیس ریز

 
 

های آن است. در مستطیل باالی این یر سیستماطالعاتی و ز دهنده سامانهاین نماد نشان
های پایینی عنوان زیر شود و در مستطیلاطالعاتی مشخص می نماد عنوان سامانه

 شوند.های این سامانه بیان میسیستم

1 
 

 گروه داده
 

ادل شده تب باشد. گروه دادههای اطالعاتی میاین نماد بیانگر تبادل اطالعاتی بین سامانه
 شود.بین دو سامانه روی لینك مشخص می

9 

 

ی اطالعاتی  داشبوردها
مربوط به سامانه

 
 

های داشبوردهای اطالعاتی به هر کدام از سامانه UIاین نماد بیانگر ارائه سرویس 
دهد. های اطالعاتی نشان نمیباشد و تبادل اطالعات را بین سامانهدرخواست کننده می
د، ای که نیازمند داشبورد اطالعاتی باشسامانه داشبوردها به هر سامانهاین لینك ارتباطی از 

 شود.متصل می

اطالعات مكانی 0
 

 WebGISنیازمند اطالعات مكانی و سامانه  هایدهنده ارتباط بین سامانهاین نماد نشان

اشد العات مكانی بفرایندی که نیازمند اط است و بیانگر این موضوع است که هر سامانه
 یسسروها(، ها برای ثبت اطالعات مكانی پروژه)به عنوان مثال سامانه مدیریت پروژه

 ی،اطالعات مكان یرایش، جهت ثبت و وWeb GISرا از سامانه  ینقشه اطالعات مكان
 دهد.را به سامانه مبدا ارائه می سرویس نقشه WebGISو سامانه  کندیم یفراخوان

                                                 
 .های تابعه(، این بخش در همه فصول تكرار گردیده استها و شرکت)حوزه ستادی و سازمان هابه منظور سهولت استفاده این مستند توسط همه دستگاه 2
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های اطالعاتی معرفی شوند، الزم است که خطوط اصلی و ن بخش از گزارش و قبل از آنكه هر کدام از سامانهدر ادامه ای

ای ه. بدین منظور ابتدا بستر مدیریت ارتباطات بین سامانهمحورهای رعایت شده در طراحی معماری مطلوب تشریح شود

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

عاتی نظام اطال»های مكانی به ترتیب از طریق دو سامانه های اطالعاتی و همچنین سامانهمدیریت ارتباطات بین سامانه

 مرکز»گیرد. برای تبادل اطالعات بین دستگاهی از انجام می(« GISسامانه اطالعات مكانی )»و « وزارت راه و شهرسازی

شود. الزم به ذکر است که موجودیت مكانی در سامانه استفاده می(« TUIXونقل و شهرسازی )تبادل اطالعات خوشه حمل

GIS باشد. عالوه بر موارد ذکر شده، سایر از طریق یك کلید به اطالعات توصیفی خود در سامانه نظام اطالعاتی مرتبط می

 باشد.ظ شده است، به شرح زیر میاصولی که در تدوین معماری پیشنهاد شده لحا

 شود: سامانه تولید کننده داده و سامانه نظام اطالعاتیداده غیر مكانی یك موجودیت فقط در دو سامانه ذخیره می (2

( صرفا یك کلید از آن موجودیت را ذخیره GISهای یك موجودیت )از جمله سامانه سامانه استفاده کننده از داده (1

 کند.می

 هایی برای به روز رسانی کلید باید وجود داشته باشد.های اطالعاتی مكانیزممانهدر طراحی سا (9

شود و در صورتی که این موجودیت، محصول نگهداری می GISاطالعات مكانی یك موجودیت صرفاً در سامانه  (0

پذیر امكان GIS از طریق فراخوانی سرویس نقشه فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی باشد، اطالعات مكانی آن صرفاً

  پذیر نخواهد بود.امكان GISبوده و ویرایش مستقیم آن از طریق 
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 هاي اطالعاتي: سامانه نظام اطالعاتيبستر ارتباطاتي بين سامانه -2-2-1-1

 های زیر تشكیل شده است: این سامانه از بخش

 ها:ميان افزار مدیریت و هماهنگي سرویس -2-2-1-1-1

ها و دفاتر ستادی و های اطالعاتی در سطح معاونتارتباطات بین سامانهدر معماری پیشنهاد شده، به منظور مدیریت 

گرا استفاده شده ها از یك معماری سرویسهای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شرکتهمچنین در سطح سازمان

 های زیر منظور گردیده است:خشها، متشكل از باست. به منظور تحقق این معماری، میان افزار مدیریت و هماهنگی سرویس

 Enterprise Service Bus 

 Business Service Directory 

 Business Service Choreography 

 ESB Gateway 

 

 

 ( خواهد بود.DSBافزار به صورت توزیع شده با كنترل مركزي )سازي این ميانپياده

های انههای ستاد و سامستاد وزارتخانه و همچنین بین سامانههای اطالعاتی های غیر مكانی بین سامانهمدیریت تبادل داده

 گیرد.افزار صورت میها و ادارات راه و شهرسازی از طریق این میانها و شرکتسازمان
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 (Reference Data) مرجع هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -2-2-1-1-2

های تابعه از سامانه ها و شرکتی و سازمانهای مختلف در حوزه ستادسامانه مرتبط با مرجعبه منظور مدیریت اطالعات 

 شود.میاستفاده  مرجعهای مدیریت داده

 (Master Data) كليدي هايموجودیتزیر سامانه مدیریت  -2-2-1-1-3

ز های تابعه اها و شرکتهای مختلف در حوزه ستادی و سازمانسامانه مرتبط با کلیدی هایموجودیتبه منظور مدیریت 

گیری در خصوص ایجاد متمرکز یا غیر متمرکز این سامانه پس شود. تصمیممیاستفاده  کلیدی هایموجودیتسامانه مدیریت 

 ها صورت خواهد پذیرفتاز احصاء موجودیت

( باید Master Dataهای کلیدی )( و موجودیتReference Dataهای مرجع )الزم به ذکر است که بین موجودیت نكته:

وکار وزارت هایی هستند که مرتبط با کسب( نشان دهنده موجودیتMaster Dataکلیدی )های تفاوت قائل شویم. موجودیت

های )واحدهای سازمانی( کار، در سامانهوشود که طی فرآیند کسبباشند و مدیریت آنها زمانی مهم میراه و شهرسازی می

ود، در شآیند ساخت با یك شناسه، مشخص میدر فر «راه»شوند. به عنوان مثال های متفاوت نگهداری میمختلف با شناسه

ها باید این دادهشود. برداری نیز با شناسه متفاوت از دو شناسه اول شناسایی میزمان تملك از شناسه دیگری و در زمان بهره

ند هایی هستدهنده موجودیت( نشانReference Dataهای مرجع ). موجودیتشناسایی شده و به طور مناسب مدیریت شوند

د گیرد، ماننهای مختلف مورد استفاده قرار میکه خروجی فرآیندهای وزارت راه و شهرسازی نبوده ولی اطالعات آنها در سامانه

های مرجع موجودیتزیر سامانه مدیریت ها در گیری، کاالها و غیره. مدیریت این موجودیتها، شهرها، واحدهای اندازهاستان

 کنند.ها، ماهیتاً به ندرت تغییر میموجودیت پذیرد. مقادیر اینصورت می

 

 (TUIX) ينقل و شهرسازواطالعات خوشه حمل تبادل مركز -2-2-1-1-4

ها ذیل وظایف دستگاهدر آن به نقشه راه توسعه دولت الكترونیك و مصوبات شورای عالی فناوری اطالعات که  توجهبا 

ل و شهرسازی(، وزارت راه و شهرسازی است و در این راستا ونق)خوشه حمل 29اند، متولی خوشه خوشه خدمت تعریف شده 20

به منظور تبادل اطالعات و استعالم  را ایجاد کند. این بستر (TUIX) یتبادل اطالعات خوشه حمل و نقل و شهرساز مرکزباید 

مرکز تبادل اطالعات  رونیك،گیرد. باتوجه به مصوبات نقشه راه توسعه دولت الكتالكترونیكی بین دستگاهی مورد استفاده قرار می

 های زیر را داشته باشد:( باید ویژگیTUIXونقل و شهرسازی )خوشه حمل
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 استونقل و شهرسازی حمل های خوشهدستگاه یمحل تبادل اطالعات مورد نیاز خدمات الكترونیك TUIXمرکز  .2

 است ییا تبادل پیام های الكترونیك یتبادل اطالعات به شیوه خدمات الكترونیك .1

 شود.هیچ محتوای اطالعاتی در این مراکز به جز داده ترافیك تبادالت الكترونیكی نگهداری و ذخیر نمی .9

وجود  ینفعانذ گیری برای کلیهداشته و نیز امكان گزارش یاین مرکز امكان پایش و نظارت برای تبادالت الكترونیك .0

 .دارد

مرکز موظفند اطالعات خدمات خود را از طریق  رسازیونقل و شهحمل زیرمجموعه خوشه یهای اجرایدستگاه کلیه .1

 زیر همان خوشه ارائه کنند. یهای اجرایبه سایر دستگاه TUIXتبادل اطالعات 

 

باشد. که در باال، مطرح گردیده را دارا می  ESBباشد و عملكردی مشابه با افزار میاین مرکز، در واقع یك میان

 گیری خواهد شد.موضوعی است که در پروژه مطالعاتی مربوطه بررسی و تصمیمافزار، سازی این دو میانیكپارچه

 

 :مستقل هر دستگاههاي زیرسامانه -2-2-1-1-5

ها در این سازی و بارگذاری دادهسازی و خالصه(: واکشی، ذخیرهData Warehouse)انباره داده  سامانهزیر  .1

 پذیرد.زیرسامانه صورت می

های اطالعاتی را فراهم انه داشبوردهای اطالعاتی موردنیاز هر کدام از سامانه: این زیر سامداشبوردها سامانهزیر  .2

کند و داشبوردهای مربوط به هر کدام از دریافت میکند. این زیر سیستم اطالعات موردنیاز خود را از انباره داده می

 (.2-2جدول از  0 دهد )ردیفکند و در اختیار آن سامانه قرار میهای اطالعاتی را ایجاد میسامانه

: این زیر سامانه برای محاسبه اقالم آماری براساس هامحاسبه اقالم آماري براساس داده سامانهزیر  .3

م الگیرد. این زیر سامانه اطالعات موردنیاز برای محاسبه اقهای عملكرد و اطالعات پایه مورد استفاده قرار میداده

 کند.کند و اقالم محاسبه شده را به انباره داده منتقل میآماری را از انباره داده مرکزی دریافت می

و ...  2کاوی سازی، دادههای آماری، شبیهای از ابزارها و مدل: ابزارهای تحلیل داده مجموعهابزارهاي تحليل داده .4

تواند در می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل دادهقرار می سازی مورد استفادهها و مدلاست که برای تحلیل داده

 های مختلف در وزارت راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.گیریتصمیم

                                                 
2 Data Mining 
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 يمکان هايداده یشو نما ، تحليلیرایشو ،تبادل، ثبت یریتمد -2-2-1-2

نیز دارد مدیریت تبادل، ثبت، های موجود در وزارت راه و شهرسازی ماهیت مكانی باتوجه به اینكه بخش بزرگی از داده

ویرایش، تحلیل و نمایش این اطالعات اهمیت زیادی دارد. به منظور مدیریت اطالعات مكانی در وزارت راه و شهرسازی، درنظر 

 باشد:که دارای دو زیر سیستم زیر می 2گرفته شده است

2-2-1-2-1- Clearinghouse: 

 یاطالعات هاییهو ال هایلفا ها،و تبادل انواع نقشه یارگذاشتراک ی،به منظور گردآور Clearinghouse یستمس یرز

 دیدر تول کارییکاهش مواز ی،کتابخانه داده مكان یك یجادو ا گیردیمورد استفاده قرار م یمحور وزارت راه و شهرسازمكان

 یاهمربوط به تبادل داده ندهایی. همه فراباشدیاهداف آن م یناز مهمتر یداده مكان ارشدن به باز یكمحور و نزدمكان یهاداده

 .گیردیانجام م یستمسزیر  ینهم یقطر های بیرون از وزارت راه و شهرسازی ازبا دستگاه یمكان

2-2-1-2-2- Web GIS:  

 و نمایش یلتحل ،یرایشو دار عهدهو  باشدی( مStandard GISاستاندارد ) یاطالعات مكان یحاو Web GIS یستمس یرز

 .باشدهای فرآیند محور میهای نقشه به سامانهویسو ارائه سر یاطالعات مكان

بدین صورت  Web GISسامانه ی مكان محور  نیازمند ثبت، ویرایش یا تحلیل اطالعات مكانی و نحوه ارتباط بین سامانه

 سامانههای یك موجودیت، اطالعات مكانی مربوط به موجودیت را از طریق است که سامانه فرایند محور در هنگام ثبت داده

Web GIS سامانه نماید. بدین منظور سامانه فرایند محور به ثبت میWeb GIS تحلیل  یا ویرایش و ت،درخواست سرویس ثب

 دهد یرا به سامانه مبدا ارائه م نقشه یسسرو ،Web GISو سامانه  کندیهای مكانی را ارسال مداده

های این موجودیت انجام ودیت در حین فرایند تولید دادهشایان ذکر است، ضرورت دارد ثبت اطالعات مكانی هر موج

ای بر تولید  GISهای های سامانهبر بوده و همچنین محدودیتهزینه GISهای مبتنی بر پذیرد، از آنجا که ایجاد سامانه

، به  Web GISنه ها، ارائه سرویس نقشه توسط ساماباشد، بنابراین در معماری سامانههای فرایندی تأثیرگذار میسامانه

های موجودیت موردنظر، در نظر گرفته شده است. این موضوع در شكل زیر قابل مشاهده های فرایندی، در حین ثبت دادهسامانه

 است.

                                                 
 باشد، پیشنهاد شده است.اد وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا میکه در حال حاضر در ست GISها و محورهای پروژه خروجیاین موضوع باتوجه به  2
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2-1شكل 

 

 جرا از طریق این سامانه به شرح زیر ارائه گردیده است:هایی از سناریوهای قابل امثال

 :1 مثال

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و ... درج و قبل از ذخیره نهایی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز شده  .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« انه مدیریت پروژهسام»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با نویس قرارداد نمایش داده میپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در حالت درج است.

 زند.قرارداد را بر روی طرح مورد نظر در نقشه ثبت و دکمه تأیید را می کاربر نقطه ابتدایی و انتهایی .1

1. WEB GIS دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، به الیه قرارداد خط نشان

 کند.منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -2مثال 

 :2مثال 

نویس قرارداد مربوط به یك طرح احداث راه را در سامانه مدیریت پروژه ثبت نماید، بدین منظور خواهد پیشکاربر می .2

 کند.نویس قرارداد را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب میفرم مربوط به ثبت پیش

یی بر روی دکمه ثبت اطالعات در فرم باز شده اطالعات طرح، نام قرارداد، طرف قرارداد و . . . درج و قبل از ذخیره نها .1

 کند.مكانی، کلیك می

 شود.فراخوانی می« کد طرح»با پارامتر ورودی  WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

کننده قرار گرفته است به کاربر ثبت« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

شود. این نقشه حاوی الیه طرح به صورت خواندنی است که در آن صرفاً طرح با اد نمایش داده مینویس قراردپیش

 کد مورد نظر نمایش داده شده است و همچنین حاوی الیه قرارداد در  حالت درج است.

مه تأیید و دککند کاربر نقاط ابتدایی و انتهایی قرارداد را به صورت کیلومتر از ابتدای طرح در یك جدول مشخص می .1

 زند.را می

1. WEB GIS دادن دهنده قرارداد را با توجه به نقاط ابتدایی و انتهایی مشخص شده بر روی طرح، پس از نشانخط نشان

 کند.به کاربر به الیه قرارداد منتقل و ذخیره می
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -1مثال 

 :3مثال 

منظور  باشد را در سامانه مدیریت پروژه مشخص نماید بدینبزرگراه که قابل افتتاح می خواهد قطعاتی از یكکاربر می .2

 کند.گزینه مربوط به ثبت قطعات قابل افتتاح را در سامانه مدیریت پروژه انتخاب می

 فراخوانی و در پارامتر ورودی الیه مربوط به WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .1

 شود.ها ارسال میبزرگراه

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .9

 شود.می

 کند.کاربر با امكانات نقشه، طرح مورد نظر را جستجو می .0

 کند.کاربر بر روی قطعات طرح که قابل افتتاح هستند کلیك می .1

 شود.نمایش داده می سامانه مدیریت پروژهتوسط فرم جدیدی  .1

 کند.کاربر، فرم مربوطه را تكمیل و ذخیره می .7
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 های مكانیمكانیزم ثبت و ویرایش داده -9مثال 

 :4مثال 

 در صد را با رنگ سبز بر روی نقشه ببیند. .1های بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی خواهد نقشه پروژهکاربر می .2

 دهد که فیلتر و  رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماید.ند محور با ارائه فرمی این امكان را به کاربر میسامانه فرآی .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o های عمومی در دست ساختهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 

o باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بههایی که پروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

 د.شوقرار گرفته است به کاربر نمایش داده می« سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 :5مثال 

در صد را با رنگ سبز بر  .1ی بیمارستانی دارای پیشرفت فیزیكی باالی هاخواهد، کاربر نقشه پروژهمدیر سیستم می .2

 روی نقشه ببیند.

 کند.کاربر بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیك می .1

 شود. پارامترهای ورودی:فراخوانی می WEB GISاز سامانه « سامانه مدیریت پروژه»سرویس نقشه توسط  .9

o ی در دست ساختهای عمومهای ساختمانالیه مربوط به پروژه 
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o هایی که باید با رنگ سبز نمایش داده شوند )فیلتر توسط سامانه فرآیند محور انجام و نتیجه بهپروژهWEB 

GIS  شود.(ارسال می 

قرار گرفته است به کاربر نمایش داده « سامانه مدیریت پروژه»در اختیار  WEB GISنقشه مورد نظر که توسط  .0

 شودمی

 

 باشد:ر منطقی دارای سه بخش اصلی میاز نظ Web GISسامانه 

1- Central Web GIS: 

Central Web GISشود:، در ستاد وزارت راه و شهرسازی نصب می 

 حاوی بانك اطالعات مكانی تجمیعی وزارت راه و شهرسازی -

مدیریت تجمیع اطالعات مكانی استاندارد وزارت راه و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی متولی تولید آن  -

 باشد یا برای انجام وظایف خود به آن نیاز دارد(.می

 مدیریت پرس و جو و گزارشگیری مكانی مستقیم  -

 مدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزارهای پیشرفته ویرایشی -

ها، این اطالعات یا  در هر بار ایجاد سرویس نقشه فراخوانی دستگاه WEB GISهای مكانی به ارائه داده -

شود و در دفعات بعدی ایجاد سرویس ذخیره می WEB GIS Localا یك بار فراخوانی شده و در شوند یمی

 گیرد.نقشه مورد استفاده قرار می

2- Local Web GIS: 

Local Web GISگردد. ادارات کل راه های تابعه وزارت راه و شهرسازی نصب میها و شرکت، در ستاد، سازمان

 د:باشها و امكانات آن به شرح زیر مینمایند. ویژگیستاد استفاده می Local Web GISها از و شهرسازی استان

 حاوی بانك اطالعات مكانی دستگاه -

های فرآیند محور دستگاه به آنها نیاز دارند ولی ها و عوارضی که سامانهروزرسانی الیهمدیریت نگهداری و به -

آنها به صورت ذخیره شده وجود داشته باشد و نیازی به باشد و امكان استفاده از متولی تولید آن دستگاه نمی

 نباشد. Central Web GISفراخوانی در لحظه از 
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 گیری مكانی:مدیریت امكانات پرس و جو گزارش -

o  به صورت مستقیم از طریق سامانهLocal Web GIS 

o های فرآیند محور دستگاهبه صورت سرویس از طریق سامانه 

های مكانی که تولیدکننده آن وزارت راه و شهرسازی ای موجودیتدریافت دستهمدیریت امكانات ویرایشی و  -

ها، ها دریافت گردد. به شرط آنكه در اسناد معماری سازمانی متولی دریافت دادهنبوده و باید از دیگر سازمان

 معرفی شده باشد. Local Web GISدستگاه صاحب 

ار های پیشرفته ویرایشی که به صورت سرویس بتواند در اختیمدیریت امكانات پیشرفته تحلیل مكانی و ابزار -

 های فرآیند محور قرار گیرد.سامانه

 ها و عوارضمدیریت دسترسی به الیه -

2-2-1-2-3- Map Server Management Local: 

ها و در هر دستگاه)ستاد و سازمان Map Server Management Localافزار ، یك میانLocal Web GISبازای هر 

 وجود خواهد داشت که وظایف زیر را برعهده دارد:  تابعه( هایشرکت

 ها و عوارضهای فرآیند محور به الیهمدیریت احراز هویت و احراز مجوز دسترسی سامانه -

 تواند باشد:های زیر میها و عوارض به صورتالیه مدیریت ایجاد و ارائه سرویس نقشه، -

o های دستگاه از دریافت الیهLocal Web GIS دستگاه 

o ها به صورت مستقیم از های سایر دستگاهدریافت الیهCentral Web GIS 

o بار به صورت مستقیم از ها یكدریافت الیه سایر دستگاهCentral Web GIS  و ذخیره آن در

Local Web GIS  و استفاده مجدد از آن بدون فراخوانی دوباره ازCentral Web GIS  در این(

های مورد نیاز ها در بازهدر این صورت باید داده ف بعد، توجه شود.(خصوص به توضیحات ردی

 روزرسانی شود.به

های فرآیند محور دستگاه های مكانی مورد نیاز سامانهمدیریت استخراج و ذخیره هوشمند و غیر هوشمند داده -

 گیرد.قرار می Local Web GISکه قابل ذخیره شدن و استفاده مجدد باشند، این اطالعات در اختیار 
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 معماری منطقی این سامانه در شكل زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

 های اطالعاتیشناسنامه سامانه -2-2-2

، انوردییسازمان بنادر و درهای اطالعاتی شناسایی شده در وضعیت مطلوب برای در این قسمت شناسنامه هر کدام از سامانه

ار و نمود سامانه یخروج یهاداده ، گروهمرتبط با سامانه هاییتفعالح سامانه، ارائه خواهد شد. شناسنامه هر سامانه شامل شر

 باشد.ها، میارتباط سامانه با سایر سامانه
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 مدیریت امور دریانوردانسامانه  -2-2-2-1

 یانوردانامور در یریتسامانه مد

 شرح سامانه

و اطالعات مربوط به امور دریانوردان، مورد استفاده توسط سازمان بنادر و دریانوردی به منظور مدیریت فرایندها  سامانه ینا

 های اصلی این سامانه عبارتند از: گیرد. قابلیتیمقرار 

 یسالمت پزشك یصدور گواه -

 و نظارت بر پزشكان یتصدور مجوز فعال -

 اطالعات پزشكان یریتمد -

 یسالمت پزشك ینامهاطالعات گواه یریتمد -

 یاییمراکز آموزش در یتصدور مجوز فعال -

 یاییمراکز آموزش در یزیاطالعات مم یریتمد -

 یانوردیدوره آموزش در یصدور مجوز برگزار -

 یانوردیدوره آموزش در یو نظارت بر برگزار یزیاطالعات مم یریتمد -

 یو شرکت در دوره آموزش یانوردیاطالعات دوره آموزش در یریتمد -

 یانوردیآزمون در اریبرگز یزیربرنامه -

 و بانك سواالت آزمون یانوردیزمون درآ یماطالعات تقو یریتمد -

 آزمون و شرکت کنندگان در آزمون یاطالعات اجرا یریتمد -

 آزمون یجاطالعات نتا یریتمد -

 یانوردیدر ینامهصدور گواه -

 یجانب ینامهصدور گواه -

 ییصدور مجوز موقت و سند شناسا -

 یوردیانصدور شناسنامه در -

 ردی.یانوو شناسنامه در ییمجوز موقت، سند شناسا ی،جانب هینامگواه یانوردی،در ینامهاطالعات گواه یریتمد -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.3.5 یانوردیو شناسنامه در ینامهصدور گواه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.3.5D1 -  پزشكیاطالعات گواهینامه سالمت 

P4.3.5D2 - یانوردیآموزش در اطالعات دوره 

P4.3.5D3 - یانوردیآزمون در اطالعات 

P4.3.5D4 - یانوردیدر هایینامهگواه اطالعات 

P4.3.5D5 - یانوردیدر اطالعات شناسنامه 

P4.3.5D6 - اطالعات دریانوردان 
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 یانوردانامور در یریتسامانه مد

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا ان/ سازمسامانه ورودي عنوان گروه داده

- - 

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یكشزپ تمالس همانیهاوگ تاعالطا -
یدرونایرد شزومآ هرود تاعالطا -

یدرونایرد نومزآ تاعالطا -
یدرونایرد یاه همانیهاوگ تاعالطا -

یدرونایرد همانسانش تاعالطا -
نادرونایرد تاعالطا -

نادرونایرد روما تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يیایرد روما تیریدم عماج هناماس

یكشزپ تمالس همانیهاوگ تاعالطا -
یدرونایرد یاه همانیهاوگ تاعالطا -

یدرونایرد همانسانش تاعالطا -
نادرونایرد تاعالطا -
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 یایيدر-يترابر يكارگزار يهاشركت يتمجوز فعال یدصدور و تمدسامانه  -2-2-2-2

 یایيدر-يترابر يكارگزار يهاشركت يتمجوز فعال یدصدور و تمد سامانه

 شرح سامانه

 -یرتراب یکارگزار یهاشرکتها و اطالعات مربوط به امور صدور و تمدید فرایندها، فعالیتاین سامانه به منظور مدیریت 

 های اصلی این سامانه عبارتند از: قابلیت .گیردیمورد استفاده قرار م یایی،در

 یتمجوز فعال یدثبت درخواست صدور و تمدمدیریت  -

 یاییدر -یترابر یکارگزا یهاانواع شرکت تعریف -

 هاهر کدام از شرکت هاییتو مسئول فیوظا تعریف -

 مجوز یافتدر یالزم برا یتو صالح یطشرا یفتعر -

 یاییدر یکارگزار یهاشرکت یطبقه بند -

 های صدور و تمدید مجوز فعالیتمدیریت بررسی و ارزیابی درخواست -

 هاشرکت یتو لغو مجوز فعال یقتعل ید،صدور، تمدمدیریت  -

 یشناورها ییندگامور نما ی؛عبارتند از: آبرسان یاییدر -یترابر یکارگزار یهاشرکت یتعالف هایینهبه ذکر است که زم الزم

 یو کاال یکشت ی(؛ بازرسcscبازرسی ایمنی کانتیر) ی؛(؛ بارشمارینگ)لش یها؛ باربندموتور لنج یندگیامور نما ی؛مسافر

افری(؛ نقل دریایی )کشتیرانی(؛ حمل ونقل دریایی)مسحمل و ی؛تدارکات یری؛و بارگ لیهتخ یزات؛پرسنل و تجه ینتام ها؛یکشت

ایانه های بندری ها؛ راهبری پخدمات راهنمایی کشتی ینر؛کانت یبانیخدمات انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی؛ خدمات پشت

شتیرانی؛ ی کنمایندگ یروبی؛؛ کمك و نجات؛ الیکانتینری؛ غواص یاتکاال؛ راهبری و نگهداری شناورها؛ سوخت رسانی؛ عمل

 .یرههیدروگرافی و غ

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.3.3 دریایی ترابری کارگزاری و ونقلحمل هایشرکت فعالیت مجوز صدور 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

D13P4.3. - های کشتیرانی()شرکت ونقل دریاییهای حملاطالعات شرکت 

D23P4.3. - اطالعات شرکت های کارگزاری ترابری دریایی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
ها و موســســات شــرکت یزیو مم یبازرســ یجاطالعات نتا -
 یاییونقل درحمل

س یریتمد سامانه سات حملشرکت یزیمو م یبازر س ونقل ها و مو
 یاییدر

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 یایيدر-يترابر يكارگزار يهاشركت يتمجوز فعال یدصدور و تمد سامانه

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد
 یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ییایرد یربارت

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص هناماس
يیایرد-يربارت يرازگراك ياه تكرش

يداصتقا هژیو قطانم تیریدم هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 یاه تکرش تاعالطا -
 ییایرد لقنو لمح

)یناریتشک یاه تکرش(
 یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک

يردنب تايلمع تیریدم عماج هناماس

 لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد
 یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ییایرد یربارت

يیایرد روما تیریدم عماج هناماس

ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

 شریذپ يردنب تايلمع تیریدم هناماس
رفاسم

ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

 يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يیایرد لقنو لمح تاسسوم و اه تكرش

 لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد
 یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ییایرد یربارت

 یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییایرد لقنو لمح تاسسوم و اه تکرش

 یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییایرد لقنو لمح تاسسوم و اه تکرش
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 سامانه جامع مدیریت امور دریایي -2-2-2-3

 یایيامور در یریتجامع مد سامانه

 شرح سامانه

ه نادر و دریانوردی مورد استفادها و اطالعات مربوط به امور دریایی سازمان باین سامانه به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 های زیر است:گیرد و دارای زیر سیستمقرار می

 زیر سیستم مدیریت ثبت شناورهای تحت پرچم -

 زیر سیستم کنترل و بازرسی شناور -

 یاییارتباطات در زیر سیستم مدیریت -

 ورود و خروج شناور زیر سیستم مدیریت -

 یاییدر یستز یطمح زیر سیستم مدیریت -

 یاییتجسس و نجات در یریتمد یستمس یرز -

 یاییسوانح در یریتمد یستمس زیر -

 کشور یانوردیدر یرهایها و مسآبراه یمنیا ینتام یریتمد یستمس زیر -

ها و اطالعات : این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتزیر سيستم مدیریت ثبت شناورهاي تحت پرچم

د از: ثبت عبارتن زیر سیستمهای اصلی این گیرد. قابلیتورد استفاده قرار میمربوط به امور ثبت شناورهای تحت پرچم م

 درخواست؛ ثبت شناور ساخته شده؛ درخواست ساخت شناور ساخت داخل؛ ثبت شناور در حال ساختموقت و دائم شناورها؛ 

 ست ثبت اطالعات رهن/ فكدرخوا؛ درخواست لغو ثبت شناور؛ درخواست صدور گواهی ثبت قایق؛ ثبت موقت شناور وارداتی

 یتمالك ییرغت ثبتو  درخواست؛ شناور استعالم؛ شناور یمثبت دا یالمثن صدور؛ شناور به صورت اجاره کامل ثبت؛ رهن شناور

 یراتتعم مدیریت؛ کاربری شناور ییرتغ یریتمد ؛شناور یرتعم یامجوز ساخت  صدور؛ شناور یریتمدمالكیت یا  ییرتغ ثبت؛ شناور

ننده ک یرهای سازنده و تعماز شرکت بازرسی؛ شناور و تعمیرات سازنده و یموسسات رده بند یتمجوز فعال دورص؛ شناور

های های ایمنی برای شناورهای تحت پرچم؛ صدور گواهینامهصدور گواهینامه فنی و ایمنی شناور؛ صدور گواهینامه؛ شناور

 .درخواست بازدید از شناور ؛و ثبت نتایج شناور و ممیزی بازرسی ریزیبرنامه امنیتی برای شناورهای تحت پرچم؛

: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها و اطالعات مربوط به امور کنترل و كنترل و بازرسي شناورزیر سيستم 

 یمنیا یازرسبکنترل و عبارتند از: مدیریت  زیر سیستمهای اصلی این گیرد. قابلیتبازرسی شناورها، مورد استفاده قرار می

؛ یبر عملكرد موسسات رده بند نظارتمدیریت اطالعات موسسات رده بندی؛ ؛ بازرسی شناور؛ بازرسی موردی شناور؛ شناور

 یفرفع توق و یبازرسو های فنی و ایمنی صادر شده توسط موسسه رده بندی؛ بازرسی از موسسات رده بندی؛ تأیید گواهینامه

 .شناور

 ت مربوط بهها و اطالعا: این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتباطات دریایيمدیریت ارتيستم س یرز

رداری از صدور مجوز بهره ب عبارتند از: زیر سیستمهای اصلی این گیرد. قابلیتامور ارتباطات دریایی مورد استفاده قرار می

 یسمجوز تاس یدتمدو  صدور؛ سرویس رادیوییو  راتیتجهیزات مخاب؛ مدیریت برای شناورها و سكوها یمخابرات یزاتتجه

 یر وتعم یاحلمرکز س یسمجوز تاس صدور ی؛ساحل هاییستگاها از یدو بازد یسوابسته؛ توسعه و تاس یرغ یساحل هاییستگاها

 یزاتتجه یدیو تا یبررسهای ساحلی ارتباطات دریایی؛ ؛ مدیریت ایستگاهو کمك ناوبری شناورها یوییراد یزاتنگه داری تجه
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 ی؛ برقراریکدهای مخابرات یایی؛ تخصیصدر یهاامن و پناهگاه هایانمك یو معرف یریتجهت واردات؛ مد یمخابرات

 .یوییو رفع تداخل امواج راد بررسی و ؛ارتباطات ساحل با شناور

ات مربوط و اطالع هامدیریت فرایندها، فعالیت به منظور: این زیر سیستم مدیریت ورود و خروج شناوريستم س یرز

ك دریایی؛ کنترل ترافیهای اصلی این زیر سیستم عبارتند از: گیرد. قابلیتامور ورود و خروج شناور، مورد استقاده قرار می به

 یو هماهنگ یزیر ؛ برنامهشناور یپهلوده یو هماهنگ یزیبرنامه ردریایی؛  واحد خدمات ارائهدرخواست واحد دریایی؛ 

سوخت  یافتمجوز در ؛ صدورشناورها یکش یدکو  ییراهنما؛ شناور ییجابجا یو هماهنگ یزیر نامه؛ برجداسازی شناور

گزارش  یهته؛ ImMobilization؛ صدر مجوز شناور ؛ جابجاییمجوز آب شرب شناور ؛ صدورشناورهای تحت پرچم

اجازه حرکت شناور از  ؛ ابطالبندراجازه حرکت شناور از  ؛ صدورمجوز ورود شناور به بندر ؛ صدورSea-Protestی کارشناس

شناور  یفوقرفع ت یی؛ ثبتشناور از طرف مراجع قضا یفثبت توق؛ شناور از اسكله ؛ جداسازیشناور به اسكله ؛ پهلودهیبندر

راه و انتقال شناور در آب ؛ قلدرخواست تغییر نوبت؛ درخواست جابجایی شناور؛ درخواست آب و سوختیی؛ از طرف مراجع قضا

 ؛صدور مجوز لنگر اندازی شناور؛ ورود شناور به بندرمدیریت ی؛ رسان یایی؛ آبرسانی؛ سوختدر یئه خدمات واحدهاارا و

احد ارائه خدمات و مدیریت ؛شناور ییجابجا مدیریت دریایی؛ به واحد یسوخت رسان مدیریت ؛به شناور یآب رسانمدیریت 

 .خروج شناور از بندرو مدیریت یایی؛ در

ات مربوط به ها و اطالع: این زیر سیستم برای مدیریت فرایندها، فعالیتدیریت محيط زیست دریایيميستم س یرز

زباله از  افتیدرعبارتند از:  زیر سیستمهای اصلی این گیرد. قابلیت، مورد استفاده قرار میحفظ محیط زیست دریاییامور 

بنادر و  یاییدر یساتتاس یو کنترل آلودگ ؛ بازرسیشناورها یلودگو کنترل آ ؛ بازرسیاز شناور یمواد زائد نفت ؛ دریافتشناور

 هایطرح بیو تصو ؛ تهیهبنادر یطیمح یستز ؛ پایشمغروق یاکشور از اش یانوردیدر یرهایها و مسآبراه ها؛ پاکسازیینالترم

آماده  ؛ بازدیدیمقابله با آلودگ زاتیتجه ی؛ بازرسیمقابله با آلودگ یزاتتجه تامین ی؛مقابله و همكاری در برابر آلودگ یآمادگ

ی؛ ا آلودگب ی؛ پاکسازی و مقابلهمانور مقابله با آلودگ یا یاتبه عمل یزاتتجه ی؛ تخصیصمقابله با آلودگ یزاتبكاری تجه

 ی.اجرای مانور مقابله با آلودگ یزی وربرنامه و یایی؛های درپناهگاه مدیریت

مور تجسس ا و اطالعات مربوط بهبه منظور فرایندها  این زیر سیستم: جسس و نجات دریایيت زیر سيستم مدیریت

عبارتند از: ثبت اطالعات حوادث دریایی؛  زیر سیستمهای اصلی این گیرد. قابلیتو نجات دریایی مورد استفاده قرار می

اال در و ک یکشتنجات مدیریت رسیدگی به حوادث دریایی؛ مدیریت عملیات تجسس و نجات در حوادث دریایی؛ مدیریت 

؛ مدیریت (غیره)اورژانس، پزشكی قانونی و حادثه های درگیر در ارگانمدیریت ارتباط با دیده؛  حادثهنجات افراد مدیریت یا؛ در

 .های امنمكان مدیریتو یایی؛ تجسس و نجات در یزاتتجه اطالعات یریتمد های تجسس و نجات دریایی؛اجرای طرح

امور  هها و اطالعات مربوط ب: این زیر سیستم برای مدیریت فرایندها، فعالیتریایيسوانح د زیر سيستم مدیریت

ات سوانح عبارتند از: ثبت اطالع زیر سیستمهای اصلی این گیرد. قابلیترسیدگی به سوانح دریایی مورد استفاده قرار می

 نح دریایی.انح دریایی؛ و ثبت علل وقوع سوادریایی؛ مدیریت عملیات رسیدگی به سوانح دریایی؛ مدیریت تحلیل و بررسی سو

یت : این زیرسیستم به منظور مدیركشور یانورديدر يرهايمس ها وآبراه یمنيا ينتامزیر سيستم مدیریت 

گیرد. ، مورد استفاده قرار میها و مسیرهای دریایی کشورتأمین ایمنی آبراه امور ها و اطالعات مربوط بهفرایندها، فعالیت
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 انوردی؛ پخشیدر یمنیاطالعات ا تهیه مدیریت یط؛از مح یریاطالع گهای اصلی این زیر سیستم عبارتند از: مدیریت قابلیت

 عالئم کمك ؛ حذفعالئم کمك ناوبری ؛ نصبجزر و مد آب یایی؛ پایشدر یهایهاعالمی؛ صدور و ابالغ هواشناس یهاعالم

؛ مق آبع ؛ ایجادعالئم کمك ناوبری بر عملكرد ؛ نظارتناوبریعالئم کمك  ؛ سرویسکمك ناوبری ؛ تغییر عالئمناوبری

 .یاییو به روز آوری نقشه های در تهیهو ؛ عمق آب نگهداری

 یترددها یهسامانه )کل یندر ا یاییدر یترددها ییشناساالزم به ذکر است که سامانه جامع مدیریت امور دریایی باید قابلیت 

 ، را نیز داشته باشد.کشور( یتکمتحت حا یهاانجام شده در آب یاییدر

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.3.4 ثبت شناوران تحت پرچم 

P6.3.3 ها و مراکز ارائه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری شناورشرکت یتصدور مجوز فعال 

P6.3.4 رشناو یو نگهدار یراز تعم ینانشناور و اطم یرمجوز تعم صدور 

P5.3.2 شناورها یبرا یتیو امن یمنیا ینامهشناورها و صدور گواه یکنترل و بازرس 

P4.3.6 یاییارتباطات در یریتمد 

P4.3.7 شناورها خروج و ورود مدیریت 

P5.3.3 یاییدر یستز یطحفظ مح یریتمد 

P5.3.4 یاییتجسس و نجات در یریتمد 

P5.3.5 یاییسوانح در یریتمد 

P5.3.1 کشور یهاو آبراه یادر یمنیا ینتأم 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
ثبت  یریتمد
تحت  یشناورها
 پرچم

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.3.4D1 - یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل مسافر در 

P4.3.4D2 - یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در 

P4.3.4D3 - شناور یمنیا ینامه فنی وگواه اطالعات 

P4.3.4D4 - شناور یتامن ینامهگواه اطالعات 

P6.3.3D1 - شناور یو نگهدار یرها و مراکز ارائه دهنده خدمات تعماطالعات شرکت 

P6.3.4D1 - شناورها یو نگهدار یراطالعات تعم 

 
 

 یستمس یرز
 یکنترل و بازرس
 شناور

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.2D1 - شناور یمنیا یکنترل و بازرس اطالعات 
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 یستمس یرز
ارتباطات  یریتمد

 یاییدر

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.3.6D1 - دریایی مخابراتکمك ناوبری و  تجهیزات اطالعات 

P4.3.6D2 - بندر به شناور ورود تقریبی زمان اطالعات 

P4.3.6D3 - شده ارائه دریایی مخابرات خدمات اطالعات 

 
 

 یستمس یرز
ورود و  یریتمد

 خروج شناور

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.3.7D1 - اطالعات ورود شناور به بندر 

P4.3.7D2 - اطالعات خروج شناور از بندر 

P4.3.7D3 - ارائه داده شده به شناور دریایی اطالعات خدمات 

P4.3.7D4 - کشور یتتحت حاکم یهاانجام شده در آب یاییدر یاطالعات ترددها 

 
 

 یستمس یرز
 یطمح یریتمد
 :یاییدر یستز

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.3D1 - ریایید زیست محیط و آلودگی مسائل با مقابله اقدامات و عملیات اطالعات 

 
 

 یستمس یرز
تجسس  یریتمد
 یایینجات درو 

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.4D1 - یاییاطالعات حوادث در 

P5.3.4D2 - یاییاطالعات اقدامات انجام شده در خصوص تجسس و نجات در حوادث در 

P5.3.4D3 - یاییاطالعات علل وقوع حوادث در 

 
 

 یستمس زیر
سوانح  یریتمد

 یاییدر

 

 داده خروجی عنوان گروه کد گروه داده

P5.3.5D1 - یاییاطالعات سوانح در 

P5.3.5D2 - یاییاطالعات اقدامات انجام شده و علل وقوع سوانح در 

 
 

 یستمس یرز
 ینتام یریتمد
ها و آبراه یمنیا

 یرهایمس
 کشور یانوردیدر

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.1D1 - کشور یهاو آبراه یادر یمنیا یتاطالعات وضع 

P5.3.1D2 - ورکش یهاآبراه یمنیا ینتأم یاطالعات اقدامات صورت گرفته در راستا 

P5.3.1D3 - یاییدر یها یهاطالعات اعالم 

 
 

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده زیر سيستم

۳۳۱



 

 

ه: 
ح
صف

55 
م(
دو
ل 
ص
)ف

 

 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 یایيامور در یریتجامع مد سامانه

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 یستمس یرز
ثبت  یریتمد
تحت  یاشناوره

 پرچم

- - 

رل کنت یستمس یرز
 شناور یو بازرس

 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در -
 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل مسافر در -
 شناورها یو نگهدار یراطالعات تعم -

 تحت پرچم یثبت شناورها یریتمد یستمس زیر

 یستمس یرز
ارتباطات  یریتمد

 یاییدر

 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در -
 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل مسافر در -

 تحت پرچم یثبت شناورها یریتمد یستمس زیر

 یستمس یرز
ورود و  یریتمد

 خروج شناور

 یاییونقل درحمل یهااطالعات شرکت -
 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -

ــاما ــدور و تمد نهس ــرکت یتمجوز فعال یدص  یهاش
 یاییدر-یترابر یکارگزار

 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در -
 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل مسافر در -
 شناور یمنیو ا یفن ینامهاطالعات گواه -
 شناور یتامن ینامهاطالعات گواه -

 تحت پرچم یورهاثبت شنا یریتمد یستمس زیر

 یسالمت پزشك ینامهاطالعات گواه -
 یانوردیدر هایینامهاطالعات گواه -
 یانوردیاطالعات شناسنامه در -
 یانورداناطالعات در -

 یانوردانامور در یریتسامانه مد

 یاییارتباطات در یریتمد یستمس زیر ورود شناور به بندر یبیاطالعات زمان تقر -

 یستمس یرز
 یطمح ریتیمد
 یاییدر یستز

 اطالعات ورود شناور به بندر -
 اطالعات خروج شناور از بندر -

 ورود و خروج شناور یریتمد یستمس یرز

 یستمس یرز
تجسس و  یریتمد

 یایینجات در

 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -
 یهاشرکت یتمجوز فعال یدصدور و تمد سامانه
 ییایدر-یترابر یکارگزار

 ورود و خروج شناور یریتمد یستمس یرز اطالعات خروج شناور از بندر -

 یستمس زیر
سوانح  یریتمد

 یاییدر
 ورود و خروج شناور یریتمد یستمس یرز اطالعات خروج شناور از بندر -

 یستمس یرز
 ینتام یریتمد
ها و آبراه یمنیا

 یرهایمس
 کشور یانوردیدر

 ورود و خروج شناور یریتمد یستمس یرز دراطالعات خروج شناور از بن -

 سازمان هواشناسی کشور هواشناسی دریانوردی اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 یایيامور در یریتجامع مد سامانه

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ییایرد رفاسم لقن و لمح ناگوان و اهروانش تاعالطا -
ییایرد الاک لقن و لمح ناگوان و اهروانش تاعالطا -

روانش یرادهگن و ریمعت تامدخ هدنهد هئارا زکارم و اه تکرش تاعالطا -
اهروانش یرادهگن و ریمعت تاعالطا -

روانش ینمیا یسرزاب و لرتنک تاعالطا -
روانش ینمیا و ینف همانیهاوگ تاعالطا -

روانش تینما همانیهاوگ تاعالطا -
ییایرد تارباخم و یربوان كمک تازیهجت تاعالطا -

ردنب هب روانش دورو یبیرقت نامز تاعالطا -
هدش هئارا ییایرد تارباخم تامدخ تاعالطا -

ردنب هب روانش دورو تاعالطا -
ردنب زا روانش جورخ تاعالطا -

روانش هب هدش هداد هئارا ییایرد تامدخ تاعالطا -
ییایرد تسیز طیحم و یگدولآ لئاسم اب هلباقم تامادقا و تایلمع تاعالطا -

ییایرد ثداوح تاعالطا -
ییایرد ثداوح رد تاجن و سسجت صوصخ رد هدش ماجنا تامادقا تاعالطا -

ییایرد ثداوح عوقو للع تاعالطا -
ییایرد حناوس تاعالطا -

ییایرد حناوس عوقو للع و هدش ماجنا تامادقا تاعالطا -
روشک یاه هاربآ و ایرد ینمیا تیعضو تاعالطا -

روشک یاه هاربآ ینمیا نیمأت یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
ییایرد یاه هیمالعا تاعالطا -

يیایرد روما تیریدم عماج هناماس

ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

یكشزپ تمالس همانیهاوگ تاعالطا -
یدرونایرد یاه همانیهاوگ تاعالطا -

یدرونایرد همانسانش تاعالطا -
نادرونایرد تاعالطا -

 ياه تكرش تيلاعف زوجم دیدمت و رودص هناماس
يیایرد-يربارت يرازگراك

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 یاه تکرش تاعالطا -اهدروبشاد متسیس ریز
ییایرد لقنو لمح

 یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک

نادرونایرد روما تیریدم هناماس

یكشزپ تمالس همانیهاوگ تاعالطا -
یدرونایرد یاه همانیهاوگ تاعالطا -

یدرونایرد همانسانش تاعالطا -
نادرونایرد تاعالطا -

روشک یسانشاوه نامزاس

 تاعالطا -
یدرونایرد یسانشاوه
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 يبندر ياتعمل یریتجامع مدسامانه  -2-2-2-4

 يبندر ياتعمل یریتجامع مد سامانه

 شرح سامانه

دارای دو  گیرد وها و اطالعات مربوط به عملیات بندری مورد استفاده قرار میندها، فعالیتاین سامانه به منظور مدیریت فرای

 زیر سیستم زیر است:

 زیر سیستم مدیریت عملیات بندری کاالی متفرقه -

 زیر سیستم مدیریت عملیات بندری کاالی کانتینری -

ها و اطالعات تور مدیریت فرایندها، فعالی: این زیر سیستم به منظزیر سيستم مدیریت عمليات بندري كاالي متفرقه

ریت های اصلی این زیر سیستم عبارتند از: مدیگیرد. قابلیتمربوط به عملیات بندری کاالهای متفرقه مورد استفاده قرار می

 یفیستانمو  ثبت نوبت قبل از حضور شناور در بندر و ارسال اطالعات شناور یاتانجام عملاطالعات تخلیه و بارگیری کاال؛ 

ال و ارس؛ ورود یبیاسكله بر اساس نوع شناوران، نوع محموله و زمان تقر یونرزرواس؛ یقبل از ورود شناور به محوطه بندر

؛ رییو بارگ یهتخل یاتعمل یتورینگمان ؛مشخصات محموله و اطالعات سفر شناورها اعالمو بارنامه؛  یفستمان یافتدر

ثبت  و نبارصدور قبوض ا یری،و بارگ یهتخل یاطالعات تال دریافترافیك بندر؛ تخصیص اسلكه و اراضی بندری؛ کنترل ت

 یكیالكترون صدور و ارسالهای گمرگی؛ ؛ تبادل اطالعات با سامانههایندگیصورتحساب به نما یكیانتقال الكترون؛ یصیهترخ

 .هبراساس خدمات ارائه شد یب کشتصدور صورتحسا؛ ردیابی کاال؛ و یصدور پروانه گمرک یها براتبادل داده؛ یصیهترخ

 د:های زیر را نیز داشته باش، باید قابلیتمتفرقه یکاال یبندر یاتعمل یریتمد یستمس یرزعالوه بر موارد ذکر شده 

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »را با واسطه سامانه  قبوض انبار یكتایشناسه  اطالعاتاین سامانه باید  -

 دریافت کند. 2ع تجارت، از سامانه جام«ونقلحمل

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »این سامانه باید اطالعات اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه  -

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 Referenceسامانه کاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا -

Data Management .دریافت کند 

 

ها و : این زیر سیستم به منظور مدیریت فرایندها، فعالیتزیر سيستم مدیریت عمليات بندري كاالي كانتينري

عبارتند  های اصلی این زیر سیستمگیرد. قابلیتاطالعات مربوط به عملیات بندری کاالهای کانتینری مورد استفاده قرار می

ثبت نوبت قبل از حضور شناور در بندر و ارسال اطالعات  یاتانجام عملطالعات تخلیه و بار گیری کانتینرها؛ از: مدیریت ا

 بییاسكله بر اساس نوع شناوران، نوع محموله و زمان تقر یونرزرواس؛ یقبل از ورود شناور به محوطه بندر یفیستمانو  شناور

 یریرهگ امكان؛ نرییشناسنامه کانت صدور؛ یو اختصاص یبانیپشت یهاینالاز ترم یكبه هر  ینرهاکانت یصتخص یریتمد؛ ورود

 یهتخل یاتلعم یتورینگمان ؛مشخصات محموله و اطالعات سفر شناورها اعالمو بارنامه؛  یفستمان یافتارسال و در؛ ینرهاکانت

صدور قبوض  یری،و بارگ یهخلت یاطالعات تال دریافت؛ تخصیص اسلكه و اراضی بندری؛ کنترل ترافیك بندر؛ یریو بارگ
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صدور و ارسال  های گمرگی؛؛ تبادل اطالعات با سامانههایندگیصورتحساب به نما یكیانتقال الكترون؛ یصیهثبت ترخ و انبار

 .دهبراساس خدمات ارائه ش یصدور صورتحساب کشت؛ و یصدور پروانه گمرک یها براتبادل داده؛ یصیهترخ یكیالكترون

 اشد:های زیر را نیز داشته ب، باید قابلیتینریکانت یکاال یبندر یاتعمل یریتمد یستمس یرزذکر شده عالوه بر موارد 

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »را با واسطه سامانه  قبوض انبار یكتایشناسه  اطالعاتاین سامانه باید  -

 دریافت کند. 2، از سامانه جامع تجارت«ونقلحمل

مدیریت یكپارچه سازی اطالعات »اسناد گمرکی موردنیاز را با واسطه سامانه  این سامانه باید اطالعات -

 ، از سامانه جامع تجارت دریافت کند.«ونقلحمل

 Referenceسامانه کاال را از  یاطالعات شناسه کاال و اطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار یدباسامانه  ینا -

Data Management .دریافت کند 

 هايفعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.3.8 ونقل کاالحمل یارائه خدمات بندر 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 یستمس یرز
 یاتعمل یریتمد
 یکاال یبندر

 متفرقه

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.3.8D1 - های دریایی کاال )برای کاالهای متفرقه(بارنامه اطالعات 

P4.3.8D2 - مانیفست بار )برای کاالهای متفرقه( اطالعات 

P4.3.8D3 - ها )برای کاالهای متفرقه(تخلیه و بارگیری کشتی اطالعات 

P4.3.8D4 - قب  انبار صادر شده )برای کاالهای متفرقه( اطالعات 

P4.3.8D5 
ونقل جابجا شده در بخش حمل یهاکاالگزارشات و آمارهای  اطالعات -
 )برای کاالهای متفرقه( یاییدر

 
 

 یستمس یرز
 یاتعمل یریتمد
 یکاال یبندر
 ینریکانت

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P4.3.8D6 - های دریایی کاال )برای کاالهای کانتینری(بارنامه اطالعات 

P4.3.8D7 - مانیفست بار )برای کاالهای کانتینری( اطالعات 

P4.3.8D8 - ها )برای کاالهای کانتینری(تخلیه و بارگیری کشتی اطالعات 

P4.3.8D9 - قب  انبار صادر شده )برای کاالهای کانتینری( اطالعات 

P4.3.8D10 
ونقل جابجا شده در بخش حمل یهاکاالگزارشات و آمارهای  اطالعات -
 )برای کاالهای کانتینری( یاییدر
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هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده سيستمزیر 

 یستمس یرز
 یاتعمل یریتمد
 یکاال یبندر

 متفرقه

 یاطالعات اسناد گمرک -
 قب  انبار یكتایاطالعات شناسه  -

 2ونقلاطالعات حمل یساز یكپارچه یریتمد سامانه

 اطالعات شناسه کاال -
 کاال یو مراکز نگهدار اطالعات شناسه انبارها -
 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم -

 Reference Data Managementسامانه 

شرکت - شرکت یاییونقل درحمل یهااطالعات   یها)
 (یرانیکشت
 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -

ــامانه ــدور و تمد س ــرکت یتمجوز فعال یدص  یهاش
 ایییدر-یترابر یکارگزار

 یاییاطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در -
 یســـتمســـ یر: زیاییامور در یریتجامع مد ســـامانه
 تحت پرچم یثبت شناورها یریتمد

 اطالعات ورود شناور به بندر -
 اطالعات خروج شناور از بندر -

 یســتمســ زیر :یاییامور در یریتجامع مد ســامانه
 ورود و خروج شناور یریتمد

 یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهاطالعات گواه -
 خطرناک یکاال یرشاطالعات نحوه پذ -

ـــامانه مد ـــامانه  یربندر: ز یتو امن یمنیا یریتس س
 یبندر یاتعمل یمنیا یریتمد

 ایاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال جاده -
 ایاطالعات کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل جاده -

سامانه ای: ونقل جادهداری و حملسازمان راه
 یاونقل جادهناوگان حمل یتصدور برگ فعال یریتمد

 یاجاده یاطالعات رانندگان بار -
 اطالعات کارت هوشمند رانندگان -

ـــازمان راهداری و حمل ـــامانهونقل جادهس  ای: س
 یر: زیاونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتمد
 رانندگان صدور کارت هوشمند یستمس

 یستمس یرز
 یاتعمل یریتمد
 یکاال یبندر
 ینریکانت

 یاطالعات اسناد گمرک -
 قب  انبار یكتایاطالعات شناسه  -

 1ونقلاطالعات حمل یساز یكپارچه یریتمد سامانه

 اطالعات شناسه کاال -
 کاال یاطالعات شناسه انبارها و مراکز نگهدار -
 (Reference Dataمرجع ) یاطالعات یهاقلم -

 Reference Data Managementسامانه 

شرکت - شرکت یاییونقل درحمل یهااطالعات   یها)
 (یرانیکشت
 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -

ــامانه ــدور و تمد س ــرکت یتمجوز فعال یدص  یهاش
 یاییدر-یترابر یکارگزار

 یییااطالعات شناورها و ناوگان حمل و نقل کاال در -
 یســـتمســـ یر: زیاییامور در یریتجامع مد ســـامانه
 تحت پرچم یثبت شناورها یریتمد

 اطالعات ورود شناور به بندر -
 اطالعات خروج شناور از بندر -

 یســتمســ زیر :یاییامور در یریتجامع مد ســامانه
 ورود و خروج شناور یریتمد

 یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهاطالعات گواه -
 خطرناک یکاال یرشاطالعات نحوه پذ -

ـــامانه مد ـــامانه  یربندر: ز یتو امن یمنیا یریتس س
 یبندر یاتعمل یمنیا یریتمد

 ایاطالعات ناوگان حمل و نقل کاال جاده -
 ایاطالعات کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل جاده -

سامانه ای: ونقل جادهسازمان راهداری و حمل
 یاونقل جادهناوگان حمل تیصدور برگ فعال یریتمد

                                                 
سامانه معاونت حملمتولی ا 2 سامانه و قابلیتین  شرح  شامل  سامانه ) سنامه این  شنا شاهده  ست. برای م سازی ا شهر سامانه( ونقل وزارت راه و  ه بها و تبادل اطالعات 
 ونقل( مراجعه شود.معاونت حمل)بخش  یاطالعات یهامطلوب سامانه یتگزارش وضعشانزدهم از بخش 
سامانه معاونت حمل 1 سامانه و قابلیتمتولی این  شرح  شامل  سامانه ) سنامه این  شنا شاهده  ست. برای م سازی ا شهر سامانه( ونقل وزارت راه و  ه بها و تبادل اطالعات 
 ونقل( مراجعه شود.معاونت حمل)بخش  یاطالعات یهامطلوب سامانه یتگزارش وضعشانزدهم از بخش 
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 يبندر ياتعمل یریتجامع مد سامانه

 یاجاده یاطالعات رانندگان بار -
 اطالعات کارت هوشمند رانندگان -

ـــازمان راهداری و حمل ـــامانهونقل جادهس  ای: س
 یر: زیاونقل جادهامور رانندگان بخش حمل یریتمد
 صدور کارت هوشمند رانندگان یستمس

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

)هقرفتم یاهالاک یارب( الاک ییایرد یاه همانراب تاعالطا -
)هقرفتم یاهالاک یارب( راب تسفینام تاعالطا -

)هقرفتم یاهالاک یارب( اه یتشک یریگراب و هیلخت تاعالطا -
)هقرفتم یاهالاک یارب( هدش رداص رابنا  بق تاعالطا -

)هقرفتم یاهالاک یارب( ییایرد لقنو لمح شخب رد هدش اجباج یاهالاک یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -
)یرنیتناک یاهالاک یارب( الاک ییایرد یاه همانراب تاعالطا -

)یرنیتناک یاهالاک یارب( راب تسفینام تاعالطا -
)یرنیتناک یاهالاک یارب( اه یتشک یریگراب و هیلخت تاعالطا -

)یرنیتناک یاهالاک یارب( هدش رداص رابنا  بق تاعالطا -
)یرنیتناک یاهالاک یارب( ییایرد لقنو لمح شخب رد هدش اجباج یاهالاک یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -

يردنب تايلمع تیریدم عماج هناماس

)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ییایرد الاک لقن و لمح ناگوان و اهروانش تاعالطا -
ردنب هب روانش دورو تاعالطا -
ردنب زا روانش جورخ تاعالطا -

یردنب تازیهجت یربهار و ینمیا همانیهاوگ تاعالطا -
کانرطخ یالاک شریذپ هوحن تاعالطا -

 ياه تكرش تيلاعف زوجم دیدمت و رودص هناماس
يیایرد-يربارت يرازگراك

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
)یناریتشک یاه تکرش(

ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ردنب تينما و ينمیا تیریدم هناماس

یردنب تازیهجت یربهار و ینمیا همانیهاوگ تاعالطا -
کانرطخ یالاک شریذپ هوحن تاعالطا -

يیایرد روما تیریدم عماج هناماس

ییایرد الاک لقن و لمح ناگوان و اهروانش تاعالطا -
ردنب هب روانش دورو تاعالطا -
ردنب زا روانش جورخ تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 شخب ناگدننار روما تیریدم هناماس
 ناگوان تيلاعف  رب رودص تیریدم هناماسيا هداج لقنو لمح

يا هداج لقنو لمح

یا هداج الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح ناگوان دنمشوه تراک تاعالطا - یا هداج یراب ناگدننار تاعالطا -

ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -

یا هداج الاک لقن و لمح ناگوان تاعالطا -
یا هداج لقن و لمح ناگوان دنمشوه تراک تاعالطا -

یا هداج یراب ناگدننار تاعالطا -
ناگدننار دنمشوه تراک تاعالطا -

 زا ددرت و تیزنارت تیریدم هناماس
يا هداج ياهزرم

 الاک ییایرد یاه همانراب تاعالطا -
 اه یتشک یریگراب و هیلخت تاعالطا -

 الاک ییایرد یاه همانراب تاعالطا -
 اه یتشک یریگراب و هیلخت تاعالطا -

یکرمگ دانسا تاعالطا -
رابنا  بق یاتكی هسانش تاعالطا -

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

 تاعالطا يزاس هچراپکی تیریدم هناماس
 لقنو لمح

 Reference Data هناماس

Management

الاک هسانش تاعالطا -
 و اهرابنا هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم

( عجرم یتاعالطا یاه ملق -
Reference Data)

الاک ییایرد یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص رابنا  بق تاعالطا -

الاک ییایرد یاه همانراب تاعالطا -
هدش رداص رابنا  بق تاعالطا -

یکرمگ دانسا تاعالطا -
رابنا  بق یاتكی هسانش تاعالطا -

الاک هسانش تاعالطا -
الاک یرادهگن زکارم و اهرابنا هسانش تاعالطا -

(Reference Data( عجرم یتاعالطا یاه ملق - BI _يا هداج لقن و لمح و يرادهار نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Data Warehouse اهدروبشاد متسیس ریز
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 سامانه مدیریت مناطق ویژه اقتصادي -2-2-2-5

 ياقتصاد یژهمناطق و یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ها و اطالعات مربوط به امور مناطق ویژه این سامانه توسط سازمان بنادر و دریانوردی، به منظور مدیریت فرایندها، فعالیت

 این سامانه عبارتند از:  های اصلیگیرد. قابلیتاقتصادی مورد استفاده قرار می

 اقتصادی بندری یژهآالت در مناطق و ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلشماره گذاری وسا -

 بندری یژهپالک و کارت مشخصات و تردد افراد در مناطق و صدور -

 بندری یژهپالک و کارت مشخصات و تردد افراد در مناطق و یالمثت صدور -

 بندری یژهد در مناطق وپالک و کارت مشخصات و تردد افرا تمدید -

 اقتصادی بندری یژهآالت در مناطق و ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلورود و بهره برداری از وسا -

 بندری یژهآالت در مناطق و ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلمجوز ورود و بهره برداری از وسا صدرو -

 بندری یژهالت در مناطق وآ ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلبرداری از وسا مجوز ورود و بهره تمدید -

 بندری یژهآالت در مناطق و ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلبرداری از وسا ورود و بهره یمجوز المثن صدرو -

 بندر یژهآالت در مناطق و ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلوسا خروج -

 اقتصادی بندری یژهدر مناطق و یهو مواد اول یو استفاده از کاالهای مصرف یرینحوه بكارگ -

 بندری یژهدر مناطق و یهو مواد اول یو استفاده از کاالهای مصرف یریمجوز بكارگ صدور -

 بندری یژهدر مناطق و یهو مواد اول یکاالهای مصرف خروج -

 بندری یژه)داخل کشور( به مناطق آزاد و و یمبادله کاالی وارده از راه خشك نحوه -

 بندری یژهه مناطق آزاد و و)خارج کشور( ب یامبادله کاالی وارده از راه در نحوه -

 بندری یژهشده در مناطق آزاد و و یدمبادله کاالی تول نحوه -

 بندری یژهدر مناطق و یاصل ینشده به سرزم یدارزش افزوده و درصد مجاز ورود کاالی تول یزانم تعیین -

 بندری یژهکاالهای وارده به مناطق آزاد و و ارزیابی -

 بندری یژهطق آزاد و وبرداری از کاالی وارده به منا نمونه -

 بندری یژهلفاف کاالی وارده به مناطق آزاد و و تجدید -

 بندری یژهدر مناطق و یتمجوز فعال صدور -

 بندری یژهدر مناطق و یتمجوز فعال تمدید -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

1P4.3.1 یاقتصاد یژهبنادر مناطق و یریتمد 

 
 

 هايگروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.3.11D1 - یاقتصاد یژهاطالعات بنادر مناطق و 

P4.3.11D2 - یاقتصاد یژهمخصوص بنادر مناطق و هاییتو فعال یندهااطالعات فرا 

P4.3.11D3 - اقتصادی بندری یژهاطالعات ضوابط نگهداری کاال در مناطق و 
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 ياقتصاد یژهمناطق و یریتمد سامانه

P4.3.11D4 - اقتصادی بندری یژهآالت در مناطق و ینو ماش یزاتتجه یه،نقل یلاطالعات وسا 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 (یرانیکشت یها)شرکت یاییونقل درحمل یهااطالعات شرکت -
 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -

 یکارگزار یهاشـــرکت یتمجوز فعال یدصـــدور و تمد هســـامان
 یاییدر-یترابر

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یداصتقا هژیو قطانم ردانب تاعالطا -
 ردانب صوصخم یاه تیلاعف و اهدنیارف تاعالطا -

یداصتقا هژیو قطانم
 هژیو قطانم رد الاک یرادهگن طباوض تاعالطا -

یردنب یداصتقا
 رد تالآ نیشام و تازیهجت ،هیلقن لیاسو تاعالطا -

یردنب یداصتقا هژیو قطانم

يداصتقا هژیو قطانم تیریدم هناماس

)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

 ياه تكرش تيلاعف زوجم دیدمت و رودص هناماس
يیایرد-يربارت يرازگراك

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 یاه تکرش تاعالطا -
 ییایرد لقنو لمح

)یناریتشک یاه تکرش(
 یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 سامانه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلي -2-2-2-6

 يمناطق ساحل یکپارچه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

امور برنامه ریزی و مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی  بوط بهو اطالعات مر هایتفعال یندها،فرااین سامانه به منظور مدیریت 

در مناطق  رییگ یمتصم یندفرا یساز یكپارچهو  سواحل کشور یریتمد هاییاستها و سدر برنامه یكپارچگی یجاداو با هدف 

 گیرد.، مورد استفاده قرار مییردرگ یهاو دخالت دادن همه بخش یساحل

 یایی؛رد یهاسازه یسواحل؛ صدور مجوز ساخت و بهره بردار یتورینگمانارتند از: مدیریت های اصلی این سامانه عبقابلیت

 طیمسائل مح یریتمدو سواحل؛  یو بازساز یحفاظت، نگهدارمدیریت  ی؛ساحل یصدور مجوز و نظارت بر ساخت و سازها

 .سواحل یستیز

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

10P4.3. یمناطق ساحل یكپارچه یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.3.10D1 - یساخت و ساز ساحل یاطالعات مجوزها 

P4.3.10D2 - اطالعات سواحل کشور 

P4.3.10D3 - سواحل کشور یستیز یطاطالعات مسائل مح 

P4.3.10D4 - سواحل یتورینگاطالعات مان 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها - اطالعات برنامه های مدیریت مناطق ساحلی کشور -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 يمناطق ساحل یکپارچه یریتمد سامانه

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

یلحاس زاس و تخاس یاهزوجم تاعالطا -
روشک لحاوس تاعالطا -

روشک لحاوس یتسیز طیحم لئاسم تاعالطا -
لحاوس گنیروتینام تاعالطا -

 یلحاس قطانم تیریدم یاه همانرب تاعالطا -
روشک

يلحاس قطانم هچراپکی تیریدم هناماس

روشک یلحاس قطانم تیریدم یاه همانرب تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 تیریدم یاه همانرب تاعالطا -
روشک یلحاس قطانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 ذیرش مسافرسامانه مدیریت عمليات بندري پ -2-2-2-7

 مسافر یرشپذ يبندر ياتعمل یریتمد سامانه

 شرح سامانه

، ورمسافر در بنادر کش یرشپذ یبندر یاتعملامور و اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

کردن  مسافران؛ چك یططالعات بلو پردازش ا یافتدر های اصلی این سامانه عبارتند از:گیرد. قابلیتمورد استفاده قرار می

 ،تاطالعات مربوط به سفر مسافر )مانند زمان حرک و مدیریتمسافر؛ شمارش مسافران و ثبت اطالعات مربوط به آنها؛  یطبل

 .نوع شناور و مبدا و مقصد(

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

9P4.3. ونقل مسافرحمل یارائه خدمات بندر 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.3.9D1 - یطبل یدارو مسافران خر یاییمسافرت در هاییطاطالعات بل 

P4.3.9D2 
حمل مسافر انجام شده و مسافر جابجا شده در بخش  یسفرها یاطالعات گزارشات و آمارها -
 یاییونقل درحمل

 
 

هاي گروه داده

ي به ورود

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
قل درحمل یهااطالعات شـــرکت -  یها)شـــرکت یاییون
 (یرانیکشت
 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -

-یترابر یکارگزار یهاشرکت یتمجوز فعال یدصدور و تمد سامانه
 یاییدر

 یاییناوگان حمل و نقل مسافر دراطالعات شناورها و  -
ـــامانه ثبت  یریتمد یســـتمســـ یر: زیاییامور در یریتجامع مد س
 تحت پرچم یشناورها

 اطالعات ورود شناور به بندر -
 اطالعات خروج شناور از بندر -
 ارائه داده شده به شناور یاییاطالعات خدمات در -

ــامانه ــ زیر :یاییامور در یریتجامع مد س ــتمس ورود و  یریتمد یس
 خروج شناور

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 مسافر یرشپذ يبندر ياتعمل یریتمد سامانه

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

طیلب رادیرخ نارفاسم و ییایرد ترفاسم  یاه طیلب تاعالطا -
 ماجنا رفاسم لمح یاهرفس یاهرامآ و تاشرازگ تاعالطا -

ییایرد لقنو لمح شخب رد هدش اجباج رفاسم و هدش

 شریذپ يردنب تايلمع تیریدم هناماس
رفاسم

)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

 ياه تكرش تيلاعف زوجم دیدمت و رودص هناماسییایرد رفاسم لقن و لمح ناگوان و اهروانش تاعالطا -
يیایرد-يربارت يرازگراك

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 یاه تکرش تاعالطا -
 ییایرد لقنو لمح

)یناریتشک یاه تکرش(
 یاه تکرش تاعالطا -
ییایرد یربارت یرازگراک

يیایرد روما تیریدم عماج هناماس

 لمح ناگوان و اهروانش تاعالطا -
ییایرد رفاسم لقن و

ردنب هب روانش دورو تاعالطا -
ردنب زا روانش جورخ تاعالطا -

 هداد هئارا ییایرد تامدخ تاعالطا -
روانش هب هدش
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 سامانه مدیریت ایمني و امنيت بندر -2-2-2-8

 بندر يتو امن یمنيا یریتمد سامانه

 شرح سامانه

مورد  ندری،یات بو عمل بندر یتو امن یمنیا ینتأم امور و اطالعات مربوط به هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 است: یرز هایسامانه یرز یو دارا گیردیاستفاده قرار م

 بندر یتامن تیریمد سامانه یرز -

 یو آتش نشان یمنیا سامانه زیر -

 یبندر یاتعمل یمنیا یریتمد سامانه زیر -

 یسوانح و حوادث بندر یو بررس یریتمد سامانه زیر -

تأمین ر و اطالعات مربوط به امو هایتفعال یندها،فرا یریته منظور مدب سامانه یرز ینا: بندر يتامن تیریمد سامانه یرز

ط به گارد و مربو یانتظامهای اصلی این زیر سامانه عبارتند از: مدیریت امور گیرد. قابلیتامنیت بندر مورد استفاده قرار می

 یتی؛امن به حوادث یدگیرس یتی؛امن یعوقانظارت بر اسلحه و مهمات؛ ثبت  ی؛و سازماندهای حوزه انتظام یزیحراست؛ برنامه ر

و  افراد ممنوع الورود به بندر؛ کنترل ورود یریتبندر؛ مد انیتورینگم یكی؛های الكترون سامانه یقاز طر یرامونیحفاظت پ

 غیر تجاری کاال /ینکنترل ورود و خروج مراجع و خروج؛

ه امور ایمنی بو اطالعات مربوط  هایتفعال یندها،فرا ریتیبه منظور مد سامانه یرز ینا: يو آتش نشان یمنيا سامانه زیر

و آتش  یمنیا یاتعمل های اصلی این زیر سامانه عبارتند از: مدیریتگیرد. قابلیتو آتش نشانی بنادر، مورد استفاده قرار می

دور در بندر؛ ص یقحر اطفاء یزاتآماده به کاری تجه در بندر؛ نظارت بر یقاطفاء حر یزاتنصب تجه مدیریت بندر؛ ینشان

در  یقرح یتوضع یتورینگمان یق؛حر ادر اسكله؛ مقابله ب یمانند جوشكاری کشت یاتیجهت انجام عمل یمنیمجوزهای ا

 .یقامداد و نجات و اطفا حرو مدیریت  یق؛جهت مقابله با حر یمحوطه بندر؛ هماهنگ

ات مربوط و اطالع هایتفعال یندها،فرا یریتور مدبه منظ سامانه یرز ینا: يبندر ياتعمل یمنيا یریتمد سامانه زیر

 یتظارت بر رعانهای اصلی این زیر سامانه عبارتند از: گیرد. قابلیتامور تأمین ایمنی عملیات بندری، مورد استفاده قرار می به

 یریتمد ی؛ندرب یاتعمل گیتوریندر بندر؛ مان یمنیعالئم هشدار دهنده امدیریت وضعیت در بندر؛  هایونکنوانس یمنیالزامات ا

 یمنیا نامهی)موسسه صادر کننده گواه ینظارت بر عملكرد موسسه رده بندو  ییشناسا ینرها؛/ کانتیبندر یزاتتجه یمنیا

 و ینرها؛/ کانتیبندر یزاتاز تجه یمنیا یبازرس ینرها؛/ کانتیبندر یزاتتجه یمنیا ینامهگواه یید(؛ تأیبندر یزاتتجه یبرا

 .یبندر یزاتتجه یراهبر مهیناگواه ییدتأ

و  هاتیفعال یندها،فرا یریتبه منظور مد سامانه یرز ینا: يسوانح و حوادث بندر يو بررس یریتمد سامانه زیر

رسامانه های اصلی این زیگیرد. قابلیت، مورد استفاده قرار مییسوانح و حوادث بندرامور مدیریت و بررسی اطالعات مربوط به 

یت ثبت اطالعات سوانح و حوادث بندری؛ مدیریت رسیدگی به سوانح و حوادث بندری؛ مدیریت امداد رسانی عبارتند از: مدیر

مدیریت تحلیل و بررسی  و ...(؛ یقانون شكی)اورژانس، پزهای درگیر در حادثه در حوادث بندری؛ مدیریت ارتباط با ارگان

 ادث بندری.سوانح و حوادث بندری؛ و مدیریت ثبت علل وقوع سوانح و حو

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P5.3.6 بندر یمنیا یتامن ینتأم 
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 بندر يتو امن یمنيا یریتمد سامانه

P5.3.7 یبندر یاتبندر و عمل یمنیا ینتأم 

P5.3.8 یث بندردسوانح و حوا یریتمد 

P5.3.9 یدث بندراسوانح و حو یلو تحل یبررس 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 سامانه یرز
 یتامن ریتیمد

 بندر

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.6D1 - بندر یتیامن یتاطالعات وضع 

P5.3.6D2 - بندر یتیمسائل امن اطالعات 

P5.3.6D3 - بندر یتامن ینتأم یاقدامات صورت گرفته در راستا اطالعات 

 
 

 یمنیسامانه ا یرز
 یو آتش نشان

 

 خروجی عنوان گروه داده کد گروه داده

P5.3.7D5 - بندر یقو اطفاء حر یآتش نشان یزاتتجه یتاطالعات وضع 

P5.3.7D6 - انجام شده یقاقدامات امداد و نجات و اطفا حر اطالعات 

 
 

سامانه  یرز
 یمنیا یریتمد
 یبندر یاتعمل

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.7D1 - بندر یمنیا یتاطالعات وضع 

P5.3.7D2 - یربند یاتعمل یمنیا ینتأم یاقدامات صورت گرفته در راستا اطالعات 

P5.3.7D3 - خطرناک یکاال یرشنحوه پذ اطالعات 

P5.3.7D4 - یبندر یزاتتجه یو راهبر یمنیا ینامهگواه اطالعات 

 
 

سامانه  یرز
 یو بررس یریتمد

سوانح و حوادث 
 یبندر

 

 عنوان گروه داده خروجی کد گروه داده

P5.3.8D1 - یاطالعات سوانح بندر 

P5.3.8D2 - یاطالعات حوادث بندر 

P5.3.8D3 
ح و به سوان یدگیو رس یریتاطالعات اقدامات صورت گرفته به منظور مد -

 یحوادث بندر

P5.3.9D1 - یو علل وقوع سوانح و حوادث بندر یبررس یجاطالعات نتا 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده هزیر سامان
 یریتمد سامانه یرز

 بندر یتامن
  

 و یمنیسامانه ا یرز
 یآتش نشان

 بندر هایییدارا یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه آالت بندر ینو ماش یزاتاطالعات تجه -
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 بندر يتو امن یمنيا یریتمد سامانه

 یریتسامانه مد یرز
 یاتعمل یمنیا

 یبندر
 بندر هایییدارا یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه آالت بندر ینو ماش یزاتت تجهاطالعا -

 یریتسامانه مد یرز
سوانح و  یو بررس

 یحوادث بندر
  

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

ردنب یتینما تیعضو تاعالطا -
ردنب یتینما لئاسم تاعالطا -

ردنب تینما نیمأت یاتسار رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
ردنب قیرح ءافطا و یناشن شتآ تازیهجت تیعضو تاعالطا -

هدش ماجنا قیرح افطا و تاجن و دادما تامادقا تاعالطا -
یردنب حناوس تاعالطا -
یردنب ثداوح تاعالطا -

یردنب ثداوح و حناوس هب یگدیسر و تیریدم روظنم هب هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
یردنب ثداوح و حناوس عوقو للع و یسررب جیاتن تاعالطا -

ردنب تينما و ينمیا تیریدم هناماس

ردنب تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يردنب تايلمع تیریدم عماج هناماس

 یربهار و ینمیا همانیهاوگ تاعالطا -
یردنب تازیهجت

 یالاک شریذپ هوحن تاعالطا -
کانرطخ

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
ردنب ياه يیاراد

ردنب تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -
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 هاي بندرسامانه مدیریت نگهداري و تعميرات دارایي -2-2-2-9

 بندر هايیيدارا يراتتعمو  ينگهدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 بندر )شامل هایییدارا یراتو تعم ینگهدار امور و اطالعات مربوط به هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

آالت و رها؛ ابزادستگاه ی؛بندر یزاتآالت و تجه ینهای دریایی و بندری؛ ماشانبارها؛ تأسیسات و سازه ها؛یانهها؛ پااسكله

العات و اط هایتفعال یندها،سامانه همه فرا ینا .گیردی( مورد استفاده قرار میبندر أسیساتو ت هایرساختز یرقطعات؛ و سا

 یمهو ن یاساس یراتتعم ی؛اصالح یراتتعم ی؛اضطرار یراتتعم ی؛اتفاق یراتتعم یشگیرانه؛پ یراتو تعم یمربوط به نگهدار

 سامانه عبارتند از:  ینا یاصل هاییتقابل .دهدیو ... را پوشش م یاساس

 ،های دریایی و بندریتأسیسات و سازه ،انبارها ها،یانهپا ،هااسكلهها )هر کدام از داراییثبت اطالعات و مشخصات  -

 ی(بندر أسیساتو ت هایرساختز یرو سا ،ابزارآالت و قطعات ،هادستگاه ی،بندر یزاتآالت و تجه ینماش

 هاداراییسنامه ثبت کامل شنا -

و  یدبازد یانه،یشگوپ ی،اصالح ی،روزانه، اضطرار یشگیرانه،نت پ یكبه تفك یرو تعم ینگهدار هاییتفعال یفتعر -

 یبازرس

 یراتو تعم ینگهدار هایبرنامه یاجرا یزمانبند -

 یاضطراری و اصالح یراتشده و حكم کارهای تعم یزیصدور حكم کارهای برنامه ر -

 از روی آنها یاصالح یاو صدور حكم کار اضطراری  یراتمهای تعثبت درخواست -

 (یمانكارپ یاداخل سازمان  ی)واحدها یراتو تعم ینگهدار یهاثبت انجام دهنده برنامه -

 صورت گرفته یدهایو بازد هایبازرس یگزارشات و بازخوردها یج،ثبت نتا -

 انجام شده یراتتعم یگزارشات و بازخوردها یج،ثبت نتا -

 یلیر یفن یهخطوط راه آهن و ابن یرو تعم ینگهدار یهاها و پروژهبرنامه یشپا -

 (نشده یزیبرنامه ر یانشده  ینیب یشپ یازموردن یراتشده )تعم ییشناسا یازموردن یراتثبت تعم -

 های بندرو تعمیرات همه دارایی یسوابق و اطالعات نگهدار یثبت و نگهدار -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 نوان فعالیتع کد فعالیت

P4.3.1 ساخت یمتول یهاساخته شده از سازمان یبندر هاییرساختز یلتحو 

P6.3.1 یبندر یساتو تأس هایرساختز یرو سا هایانهها، پابنادر، اسكله یرنگهداری و تعم 

P6.3.2 آالت بندر ینو ماش یزاتتجه یرنگهداری و تعم 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده دهکد گروه دا

P4.3.1D1 - اطالعات بنادر 

P4.3.1D2 - های بندراطالعات اسكله 

P4.3.1D3 - های بندریاطالعات پایانه 

P4.3.1D4 - اطالعات باراندازهای بندر 

P4.3.1D5 - اطالعات انبارهای بندر 
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 بندر هايیيدارا يراتتعمو  ينگهدار یریتمد سامانه

P4.3.1D6 - ها و تأسیسات بندراطالعات ساختمان 

P6.3.1D1 
ها مانساخت یرباندازها، انبارها و سا ها،یانهها، پابنادر، اسلكه یرو تعم یابق نگهداراطالعات سو -

 یبندر یساتو تأس

P6.3.1D2 
 باندازها، ها،یانهها، پابنادر، اســلكه یرو تعم ینشــده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه -

 نشده( یزیبرنامه ر یازموردن یراتتعم یها)پروژه یساتها و تأسانبارها و ساختمان

P6.3.1D3 
ــنامه اول - ــناس ــلكه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات ش  ها،یانهها، پابنادر، اس

 (یساتها و تأسباندازها، انبارها و ساختمان

P6.3.1D4 
ــلكه یرو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشــرفتاطالعات پ - ا و انباره ،هایانهها، پابنادر، اس
 یبندر یساتتأس یرسا

P6.3.1D5 
بنادر،  یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دستور پرداختاطالعات دستور پرداخت -

 (یساتها و تأسباندازها، انبارها و ساختمان ها،یانهها، پااسلكه

P6.3.2D1 - آالت بندر ینو ماش یزاتاطالعات تجه 

P6.3.2D2 - آالت بندر ینو ماش یزاتتجه یرو تعم یسوابق نگهدار اطالعات 

P6.3.2D3 
ـــده نگهدار یزیبرنامه ر یهااطالعات پروژه - آالت بندر  ینو ماشـــ یزاتتجه یرو تعم ینش

 نشده( یزیبرنامه ر یازموردن یراتتعم یها)پروژه

P6.3.2D4 
آالت  ینو ماشــ یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شــناســنامه اول -
 بندر(

P6.3.2D5 - آالت بندر( ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاها و برنامهپروژه یشرفتاطالعات پ 

P6.3.2D6 
 یرو تعم ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )دســـتور پرداختاطالعات دســـتور پرداخت -
 آالت بندر( ینو ماش یزاتتجه

 
 

هاي گروه داده

رودي به و

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
و تحویل داده ســاخته شــده  یایینقل دروحمل یربناهایاطالعات ز -
 به بهره بردارشده 
ــ یزاتاطالعات تجه - ــده و یآالت بندر ینو ماش آماده بهره  تأمین ش
 یبردار

 ر و دریانوردیهای سازمان بنادسامانه مدیریت پروژه

ارها انب ها،یانهها، پابنادر، اسلكه یرو تعم ینگهدار یهااطالعات پروژه -
 شده( یزی)برنامه ر یبندر یساتتأس یرو سا
مه - نا كه یرو تعم ینگهدار یاتیعمل یهااطالعات بر نادر، اســـل ها، ب
 شده( یزی)برنامه ر یبندر یساتتأس یرانبارها و سا ها،یانهپا
آالت بندر  ینو ماشــ یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاپروژه اطالعات -

 شده( یزی)برنامه ر
 ینو ماشـــ یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یاتیعمل یهااطالعات برنامه -

 شده( یزیآالت بندر )برنامه ر

 سامانه جامع جاری سازی راهبردها

و  ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )پرداختاطالعات پرداخت -
نادر، اســـلكه یرعمت پاب نهها،  ـــاختمان ها،یا بارها و س ندازها، ان ها و با
 (یساتتأس

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

۳۴۸



 

 

ه: 
ح
صف

72 
م(
دو
ل 
ص
)ف

 

 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 بندر هايیيدارا يراتتعمو  ينگهدار یریتمد سامانه

و  ینگهدار یمربوط به قراردادها یهاها )پرداختاطالعات پرداخت -
 آالت بندر( ینو ماش یزاتتجه یرتعم

 ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یاطالعات قراردادها )قراردادها -
 آالت بندر(

ها، بنادر، اســـلكه یرو تعم ینگهدار یاطالعات قراردادها )قراردادها -
 (یساتها و تأسباندازها، انبارها و ساختمان ها،یانهپا

 سامانه مدیریت قراردادها

نمودار سطح 

 صفر سامانه

 

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
ردنب ياه يیاراد

 ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یردنب تاسیسأت ریاس و اهرابنا ،اه هنایاپ
 و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( ردنب تالآ نیشام
 ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( یردنب تاسیسأت ریاس و اهرابنا
 تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -

)هدش یزیر همانرب( ردنب

ردنب تينما و ينمیا تیریدم هناماس

 و تازیهجت تاعالطا -
ردنب تالآ نیشام

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

اهدربهار يزاس يراج عماج هناماس

 ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یردنب تاسیسأت ریاس و اهرابنا ،اه هنایاپ

 نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( ردنب تالآ

 اهرابنا ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یردنب تاسیسأت ریاس و

 ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب(

ردانب تاعالطا -
ردنب یاه هلكسا تاعالطا -
یردنب یاه هنایاپ تاعالطا -
ردنب یاهزادناراب تاعالطا -

ردنب یاهرابنا تاعالطا -
ردنب تاسیسأت و اه نامتخاس تاعالطا -

 و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -
یردنب تاسیسأت و اه نامتخاس ریاس

 ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -
 زایندروم تاریمعت یاه هژورپ( تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ

)هدشن یزیر همانرب
 ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ
 ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -

یردنب تاسیسأت ریاس و اهرابنا ،اه هنایاپ
 یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و

ردنب تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -
ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن قباوس تاعالطا -

 نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن هدشن یزیر همانرب یاه هژورپ تاعالطا -
)هدشن یزیر همانرب زایندروم تاریمعت یاه هژورپ( ردنب تالآ

 و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام

 نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه همانرب و اه هژورپ تفرشیپ تاعالطا -
)ردنب تالآ

 یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و

 لیوحت و هدش هتخاس ییایرد لقن و لمح یاهانبریز تاعالطا -
رادرب هرهب هب هدش هداد

 هدامآ و هدش نیمأت یردنب تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -
یرادرب هرهب

 ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یردنب تاسیسأت ریاس و اهرابنا

 ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( یردنب تاسیسأت ریاس و اهرابنا ،اه هنایاپ

 تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاه هژورپ تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( ردنب

 و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یتایلمع یاه همانرب تاعالطا -
)هدش یزیر همانرب( ردنب تالآ نیشام

 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
 و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن

)تاسیسأت و اه نامتخاس
 یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -

)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن
 و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -

)ردنب تالآ نیشام
 ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا

 و ردانب نامزاس ياه هژورپ تیریدم هناماس
يدرونایرد

 هتخاس ییایرد لقن و لمح یاهانبریز تاعالطا -
رادرب هرهب هب هدش هداد لیوحت و هدش

 یردنب تالآ نیشام و تازیهجت تاعالطا -
یرادرب هرهب هدامآ و هدش نیمأت

اهدادرارق تیریدم هناماس

 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن
 یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن

)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت

 ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا

يلام يرادباسح تیریدم هناماس

 هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
 ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق

)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا
 هب طوبرم یاه تخادرپ روتسد( اه تخادرپ روتسد تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق هب طوبرم یاه تخادرپ( اه تخادرپ تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت
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 ونقل دریایيو موسسات حملها سامانه مدیریت بازرسي و مميزي شركت -2-2-2-11

 ونقل دریایيها و موسسات حملشركت يزيو مم يبازرس یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ونقل ها و موسسات حملشرکت 2ها و اطالعات مربوط به امور بازرسی و ممیزیبه منظور مدیریت فرایندها، فعالیتاین سامانه 

 گیرد.(، مورد استفاده قرار میو ... یاییدر یترابر یکارگزار یکت هاشر ،یرانیکشت یهاشرکت یهاشرکتدریایی )مانند 

های ممیزی؛ مدیریت اجرای های ممیزی؛ زمانبندی انجام برنامههای اصلی این سامانه عبارتند از: تعریف حوزهقابلیت

یافت  و طبقه بندی نواقصها؛ ثبت های ممیزی؛ ثبت نتایج ممیزیهای ممیزی؛ تخصیص کارشناس و ممیز به برنامهبرنامه

 شده و ثبت برنامه رفع نواقص.

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P4.3.14 یاییونقل درارائه خدمات حمل یمتق یشفاف ساز هاییاستالزامات و س ینظارت بر اجرا 

P4.3.16 یاییونقل درها و موسسات حملشرکت یزیو مم یبازرس 

 
 

هاي دادهگروه 

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P4.3.16D1 - های ممیزیزمانبندی انجام برنامه اطالعات 

P4.3.16D2 - های انجام شدهممیزی اطالعات 

P4.3.16D3 - ونقل دریاییها و موسسات حملممیزی شرکتنتایج بازرسی و  اطالعات 

P4.3.14D1 
خدمات  یمتق یساز شفاف هاییاستس یاجرا یرفته در راستااطالعات اقدامات صورت گ -
 یاییونقل درحمل

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
کت - عات شـــر مل یهااطال قل درح کت یاییون  یها)شـــر
 (یرانیکشت
 یاییدر یترابر یکارگزار یاطالعات شرکت ها -

ـــامانه  یکارگزار یهاشـــرکت یتمجوز فعال یدصـــدور و تمد س
 یاییدر-یترابر

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 ونقل دریایيها و موسسات حملشركت يزيو مم يبازرس یریتمد سامانه

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 یاه همانرب ماجنا یدنبنامز تاعالطا -
یزیمم

هدش ماجنا یاه یزیمم تاعالطا -
 یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییایرد لقنو لمح تاسسوم و اه تکرش

 رد هتفرگ تروص تامادقا تاعالطا -
 یزاس  فافش یاه تسایس یارجا یاتسار

ییایرد لقنو لمح تامدخ تمیق

 و اه تكرش يزيمم و يسرزاب تیریدم هناماس
يیایرد لقنو لمح تاسسوم

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

 تيلاعف زوجم دیدمت و رودص هناماس
يیایرد-يربارت يرازگراك ياه تكرش

 یزیمم و یسرزاب جیاتن تاعالطا -
ییایرد لقنو لمح تاسسوم و اه تکرش

 لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد
 یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ییایرد یربارت

 لقنو لمح یاه تکرش تاعالطا -
)یناریتشک یاه تکرش( ییایرد
 یرازگراک یاه تکرش تاعالطا -

ییایرد یربارت
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 1هاي سازمان بنادر و دریانورديمدیریت پروژه -2-2-2-11

 یانورديسازمان بنادر و در يهاپروژه یریتمد سامانه

 شرح سامانه

مان بنادر ساز یهاپروژه یشکنترل و پا یریت،و اطالعات مربوط به امور مد هایتفعال یندها،فرا یتیرسامانه به منظور مد ینا

 ها،انهیها، پابنادر، اسكله یزتجه یهاپروژه؛ یاییونقل درحمل یها یرساختساخت و توسعه ز یپروژه هاو دریانوردی )مانند 

های روژه؛ پیاییونقل درناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاپروژه؛ ییهای بندری و دریاتأسیسات و زیرساخت یرانبارها و سا

و  یزاتهتج یرو تعم نگهداریهای ؛ پروژهیبندر یساتو تأس هایرساختز یرو سا هایانهها، پابنادر، اسكله یرنگهداری و تعم

 .گیردی، مورد استفاده قرار مو ...( آالت بندر ینماش

ها از روژهپ یاطالعات قراردادها یافتها؛ درپروژه یقراردادها یهشناسنامه اول یفبارتند از: تعرسامانه ع ینا یاصل هایقابلیت

اطالعات مشاوران و  یریتها؛ مدپروژه هاییتفعال یو زمانبند هایتاطالعات فازها، فعال یریتقراردادها؛ مد یریتسامانه مد

 شده ییدتأ هاییتطرف قرارداد؛ ثبت صورت وضع هاییتضعاطالعات صورت و یریتمد ها؛ژهاز پرو یكهر  یمانكارانپ

ها؛ هقراردادها و پروژ یالیو ر یزیكیف یشرفتامور محاسبه درصد پ یریتها؛ مدقراردادها و پروژه یشپا یریتطرف قرارداد؛ مد

اخص ش یالی،ر یشرفتپ یزیكی،ف یشرفتپ انندها )مارزش کسب شده  قراردادها و پروژه یهامحاسبه شاخص یریتو مد

CPI1 شاخص ،SPI9 .)و غیره 

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

P3.3.2 یاییونقل درحمل یها یرساختساخت و توسعه ز یو نظارت بر پروژه ها یریتمد 

P4.3.2 یاییو در یبندر هاییرساختز یرانبارها و سا ها،یانهها، پابنادر، اسكله یزتجه 

P7.3.1 یاییونقل درناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاپروژه یاجرا 
 

 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

P3.3.2D1 - در دست ساخت یاییونقل درحمل یربناهایاطالعات ز 

P3.3.2D2 - بردارداده شده به بهره  یلساخته شده و تحو یایینقل دروحمل یربناهایاطالعات ز 

P3.3.2D3 - (یاییونقل درحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یهاقراردادها )پروژه یهاطالعات شناسنامه اول 

P3.3.2D4 
ساخت و توسعه  یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -
 (یاییونقل درحمل هاییرساختز

P3.3.2D5 - (یاییونقل درحمل هاییرساختساخت و توسعه ز یهاها )پروژهمربوط به پروژه اطالعات مستندات 

P3.3.2D6 
 یهایرساختساخت و توسعه ز یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یاییونقل درحمل

P4.3.2D1 - یردارشده و آماده بهره ب ینتأم یآالت بندر ینو ماش یزاتاطالعات تجه 

P4.3.2D2 
 انبارها و ها،یانهها، پابنادر، اسكله یزتجه یهاها )پروژهپروژه یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول -
 های بندری و دریایی(تأسیسات و زیرساخت یرسا

                                                 
 ه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامان 2

1 Cost Performance Index (CPI) 

9 Schedule Performance Index (SPI) 
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 یانورديسازمان بنادر و در يهاپروژه یریتمد سامانه

P4.3.2D3 
بنادر،  یزتجه یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 های بندری و دریایی(تأسیسات و زیرساخت یرانبارها و سا ها،یانهها، پااسكله

P4.3.2D4 
 ریانبارها و سا ها،یانهها، پابنادر، اسكله یزتجه یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه -

 های بندری و دریایی(تأسیسات و زیرساخت

P4.3.2D5 
 ها،انهیها، پابنادر، اسكله یزتجه یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااخصاطالعات گزارش عملكرد و ش -

 های بندری و دریایی(تأسیسات و زیرساخت یرانبارها و سا

P6.3.1D4 
 ساتیتأس یرانبارها و سا ها،یانهها، پابنادر، اسلكه یرو تعم ینگهدار یهاپروژه یشرفتاطالعات پ -
 (یاپروژه یرو تعم ی)نگهدار یبندر

P6.3.2D5 
 ریو تعم یآالت بندر )نگهدار ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یهاپروژه یشرفتاطالعات پ -

 (یاپروژه

P7.3.1D1 - کشور یاییونقل درشده و آماده ورود به ناوگان حمل ینوساز یا یداریخر یداطالعات ناوگان جد 

P7.3.1D2 - (ایییونقل درناوگان حمل یتوسعه و نوساز یهاها )پروژهوژهپر یقراردادها یهاطالعات شناسنامه اول 

P7.3.1D3 
 یتوسعه و نوساز یهاها )پروژههای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

 (یاییونقل درناوگان حمل

P7.3.1D4 - (یاییونقل درن حملناوگا یتوسعه و نوساز یهاها )پروژهاطالعات مستندات مربوط به پروژه 

P7.3.1D5 
ناوگان  یتوسعه و نوساز یهاها )پروژهپروژه یشرفتپ یهااطالعات گزارش عملكرد و شاخص -
 (یاییونقل درحمل

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه جامع جاری سازی راهبردها هاها و پروژهطرح یهاطالعات پا -

 سامانه مدیریت قراردادها هااطالعات قراردادهای پروژه -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی های طرف قرارداد(های صورت وضعیتپرداخت) هااطالعات پرداخت -

 اطالعات گزارش عملكرد طرف قرارداد -
 اطالعات صورت وضعیت طرف قرارداد -
 هات مستندات مربوط به پروژهاطالعا -

 سامانه ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعیت

 هاهای مربوط به مدیریت پروژهها و رویهها، فرمقالب -
نرم پروژمخزن  نظــام مــدیریــت  فزاری  بی ا ه و ارزیــا

 دهندگان خدماتارائه

 اطالعات بنادر -
 بندر یهااطالعات اسكله -
 یبندر هاییانهاطالعات پا -
 بندر یاطالعات باراندازها -
 بندر یاطالعات انبارها -
 بندر یساتها و تأساطالعات ساختمان -
 آالت بندر ینو ماش یزاتاطالعات تجه -

 بندر هایییدارا یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 1صفر سامانه

 
 

                                                 
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 2
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 1 مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(سامانه  -2-2-2-12

 نابع و اعتبارات ساليانه )بودجه(دیریت مم سامانه

 شرح سامانه
رنامه و بتعیین منابع و فصول هزینه برای هر امور  ها و اطالعات مربوط به یتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

 گیرد.، مورد استفاده قرار میفرآیند توزیع اعتبار پس از تحققپروژه؛ و مدیریت 

هاي فعاليت

 با سامانه مرتبط

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP1.1 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.1D1 - اطالعات اعتبارات به تفكیك منابع و فصول هزینه 

SP1.1D2 -  ر اعتبارات نقدیگیرنده داطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی تفوی 

SP1.1D3 -  دقرارداد، طرف قرارداد و قراردااطالعات اعتبارات به تفكیك دستگاه اجرایی طرح، دستگاه اجرایی 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
منابع تأمین و  هاها و پروژهاطالعات اعتبارات مصــوب طرح -

 اعتبار
 های توزیع اعتباراولویت اطالعات -

 جامع جاری سازی راهبردهاسامانه 

 سامانه مدیریت قراردادها )خالصه اطالعات قراردادها( اطالعات قراردادها -

لب - مد هاییهها و روها، فرمقا به  یتمربوط  نابع و  یر م
 اعتبارات

 اعتبارات سالیانه و حسابداریافزاری نظام مدیریت منابع و مخزن نرم

 )منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده( هایافتاطالعات در -
 های انجام شده قراردادها(ها )پرداختاطالعات پرداخت -
ــت ابالغ اعتبار و  - ــند مربوط به درخواس ــماره س اطالعات ش

 حواله وجه در اعتبارات نقدی
 ، مالیات و ...(اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد -

 سامانه مدیریت حسابداری مالی

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 
 

 

  

                                                 
 رباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر د 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 1سامانه مدیریت حسابداري مالي سازمان بنادر و دریانوردي -2-2-2-13

 يمال يحسابدار یریتمد سامانه

 شرح سامانه
صدور و  ؛ثبت سند ؛پرداخت انجام فرآیند دریافت وو اطالعات مربوط به  هایتفعال یندها،فرا یریتسامانه به منظور مد ینا

ثبت و  یریتمد ینها؛ و همچنو پرداخت هایافتدر یمال یحسابدار؛ امور یحسابی/ ذیامور حسابدار؛ ارائه صورت مالی
 .گیردیم قرارصورت گرفته، مورد استفاده  یهاو پرداخت هایافتاطالعات در ینگهدار

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 لیتعنوان فعا کد فعالیت

SP1.3 مالی یحسابدار یریتمد 

 
 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP1.3D1 - (منابع اعتباری و درآمدهای محقق شدهها )یافتاطالعات در 

SP1.3D2 - (انجام شده قراردادها هایپرداخت) هااطالعات پرداخت 

SP1.3D3 -  هاو پرداخت هاافتیدر سند حسابداریاطالعات 

SP1.3D4 - اطالعات شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله وجه در اعتبارات نقدی 

SP1.3D5 -  (...اطالعات مطالبات قرارداد )طرف قرارداد، مالیات و 

SP1.3D6 - های مالیصورت اطالعات 

SP1.3D7 - تی )سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...(های نظارهای موردنیاز سازمانگزارش اطالعات 

 
 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نه - نابع و فصـــول هزی به تفكیك م بارات   به تفكیك؛ اطالعات اعت
ستگاه اجرایی تفو ستگاه  به تفكیك؛ و گیرنده در اعتبارات نقدیی د د

 اجرایی طرح، دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد
 مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه )بودجه(

 حسابداری یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -
افزاری نظــام مــدیریــت منــابع و اعتبــارات و مخزن نرم
 حسابداری

خت - عات دســـتور پردا ختاطال به  یهاها )دســـتور پردا مربوط 
ــلكه یرو تعم ینگهدار یقراردادها باندازها، انبارها  ها،یانهها، پابنادر، اس
 (یساتها و تأسو ساختمان

خت - عات دســـتور پردا ختاطال به  یهاها )دســـتور پردا مربوط 
 (آالت بندر ینو ماش یزاتتجه یرو تعم ینگهدار یقراردادها

 بندر هایییدارا یراتو تعم ینگهدار یریتسامانه مد

 هاسامانه مدیریت پروژه هاهای تأیید شده پروژهها و صورت وضعیتاطالعات دستور پرداخت -

نمودار سطح 

 2صفر سامانه

 
 

 

                                                 
 ی( مراجعه کنید.برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریز 2
 .ید( مراجعه کنیزیبرنامه رمعاونت اول )بخش  فصلمشاهده نمودار سطح صفر سامانه )نمودار ارتباطات سامانه( به  یبرا 1
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 سامانه مدیریت امور حقوقي سازمان بنادر ودریانوردي -2-2-2-14

 انورديیسازمان بنادر ودر يامور حقوق یریتمد سامانه

 شرح سامانه

ورد مسازمان بنادر و دریانوردی  یو اطالعات مربوط به امور حقوق هایتفعال یندها،فرا یهکل یریتسامانه به منظور مد ینا

 یتشكا یاست و دادخوا یمعبارتند از: تنظ شوندیم یریتسامانه مد ینکه توسط ا هایییتو فعال یندها. فراگیردیاستفاده قرار م

 یهادهو پرون یاطالعات دعاو یریتمد ی؛حقوق یهاپرونده یگیریپ یی؛در مراجع قضا ست( و ثبت دادخوایفریک ای ی)حقوق

 یمرتبط به دعاو یهاپرونده یبررس یزمدارک و اسناد و ن یورآجمع یه؛و احظار یهاطالعات اخطار یافتدر یریتمد ی؛حقوق

ام به احك یدگیرس ی؛حقوق یهاو پرونده یدعاو رهصادره دربا یطالعات ر ا یافتدر یریتو استناد در دادگاه؛  مد یهجهت ارا

 .یمراجع قانون یقاحكام صادر شده از طر یاجرا یگیریصادره و پ

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

.22P8. یامور حقوق یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 ه دادهعنوان گرو کد گروه داده

P8.2.2D1 - یدعاو اطالعات 

P8.2.2D2 - یحقوق یپرونده ها اطالعات 

P8.2.2D3 - یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یر  اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 اخطاریه/ احضاریهاطالعات  -
 یحقوق یو پرونده ها یصادره درباره دعاو یاطالعات ر  -

 دادگستری

 سامانه مدیریت قراردادها قراردادها اطالعات -

نمودار سطح 

 صفر سامانه
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 يانوردیفصل دوم: سازمان بنادر و در

 انورديیسازمان بنادر ودر يامور حقوق یریتمد سامانه

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

 مالقا هبساحم متسیسریز
یرامآ یاه صخاش و

اهدروبشاد متسیس ریزهداد لیلحت یاهرازبا

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

يقوقح روما عماج هناماس

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

ClearingHouse Central WebGIS

 و هار ترازو يزكرم WebGIS هناماس
يزاسرهش یناكم تاعالطا -

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

 و ردانب نامزاس يقوقح روما تیریدم هناماس
يدرونایرد

یواعد تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ تاعالطا -

 هدنورپ و یواعد هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه

یرتسگداد

هیراضحا /هیراطخا تاعالطا -
 هرابرد هرداص ی ر تاعالطا -
یقوقح یاه هدنورپ و یواعد

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اهدادرارق تاعالطا -
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 1سامانه مدیریت قراردادها -2-2-2-15

 قراردادها یریتمد سامانه

 شرح سامانه

 یاصل هاییت. قابلگیردیو اطالعات مربوط به ثبت انواع قراردادها مورد استفاده قرار م دهاینفرا یریتسامانه به منظور مد ینا
ناسنامه ش یلتكم عملیات؛ یریتپروژه و مد یریتمد یهاقراردادها از سامانه یهشناسنامه اول یافتسامانه عبارتند از: در ینا

 ریتیاز سامانه مد یدهمزا یااطالعات برنده مناقصه  یافتدر از؛یموردن یداتمناقصات و مزا یهشناسنامه اول یفقراردادها؛ تعر
اطالعات و ارزیابی  یریتمد»( از سامانه یمانكاراناطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پدریافت  یدات؛مناقصات و مزا

 .او ثبت اطالعات انواع قراردادها، الحاقیه و متمم آنه ؛«دهندگان خدماتارائه

ي هافعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

SP2.3 ثبت و ابالغ قراردادها یریتمد 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان گروه داده کد گروه داده

SP2.3D1 - قراردادها اطالعات 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 دادهكننده گروه  یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات یدهمزا مناقصه/ برنده فراخوان/اطالعات  -

 هااطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه -
سازمان بنادر  یهاپروژه یریتسامانه مدها )سامانه مدیریت پروژه

 ودریانوردی(

  دهندگان خدماتاطالعات و ارزیابی ارائه یریتمانه مدسا اطالعات ارائه دهندگان خدمات )مشاوران و پیمانكاران( -

 مدیریت قراردادها و مناقصات و مزایداتافزاری نظام مخزن نرم قراردادها یریتمربوط به مد هاییهها و روها، فرمقالب -

و  ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شـــناســـنامه اول -
 (آالت بندر ینو ماش یزاتتجه یرتعم
و  ینگهدار یقراردادها )قراردادها یهاطالعات شـــناســـنامه اول -
 ها وباندازها، انبارها و ســـاختمان ها،یانهها، پابنادر، اســـلكه یرتعم
 (یساتتأس

 بندر هایییدارا یراتو تعم ینگهدار یریتمد سامانه

نمودار سطح 

 صفر سامانه
 

                                                 
 برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این سامانه، به فصل اول )بخش معاونت برنامه ریزی( مراجعه کنید. 2
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 قراردادها یریتمد سامانه

BI _يدرونایرد و ردانب نامزاس يتاعالطا ماظن هناماس

 هداد هرابنا متسیس ریز
Local Data Warehouse

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت

 ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب

اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اه هژورپ یاهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -

اهدادرارق تیریدم هناماس

اهدادرارق تاعالطا -

 نامزاس ياه هژورپ و اه حرط تیریدم هناماس
يدرونایردو ردانب

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data Warehouse

اهدروبشاد متسیس ریز

اهدادرارق تاعالطا -

 تاريمعت و يرادهگن تیریدم هناماس
ردنب ياه يیاراد

 تازیهجت ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و

 ،ردانب ریمعت و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق تاعالطا -
)تاسیسأت و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
)ردنب تالآ نیشام و تازیهجت ریمعت

 و یرادهگن یاهدادرارق( اهدادرارق هیلوا همانسانش تاعالطا -
 و اه نامتخاس و اهرابنا ،اهزادناب ،اه هنایاپ ،اه هكلسا ،ردانب ریمعت

)تاسیسأت

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

BI_يزاسرهش و هار ترازو يتاعالطا ماظن عماج هناماس

ESB :اه سیورس تیریدم رازفا نایم

هداد رابنا متسیس ریز
Central Data 

Warehouse

 هبساحم متسیسریز
 یاه صخاش و مالقا

یرامآ
هداد لیلحت یاهرازبا

 متسیس ریز
اهدروبشاد

تادیازم و تاصقانم تیریدم هناماس

 /ناوخارف هدنرب تاعالطا -
هدیازم /هصقانم

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 يبایزرا و تاعالطا تیریدم هناماس
تامدخ ناگدنهد هئارا

 ناگدنهد هئارا تاعالطا -
)ناراكنامیپ و نارواشم( تامدخ

 
 

 

)به غير از سامانه مدیریت وسعه مدیریت و منابع انساني هاي حوزه تسامانه -2-2-2-16

 حسابداري مالي(

حقوق  ،یمنابع انسان یریت)شامل سامانه جامع مد های حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانیبرای مشاهده شناسنامه سامانه

ر ها، مندرج دهای این سامانهشناسنامه و اتوماسیون اداری( به و دستمزد، اموال و دارایی، انبار و تدارکات، تأسیسات و خدمات

های مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به دلیل تشابه شناسنامه سامانه« مدیریت و منابع انسانی عهمعاونت توس»فصل اول بخش 

 ها، از تكرار آن در این فصل خودداری گردیده است.این بخش در کلیه دستگاه
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 1پیوست  فهرست مطالب

 

 1 ..................................................................................................................................................... یشناس روش: 2 وستیپ

 1 ..................................................................................................... یاطالعات یهاسامانه مطلوب یمعمار یطراح روش

 7 ........................................................................................................................................................شكاف لیتحل روش

 8 ...................................................................................................... گذار برنامه و انتقال یمعمار راه، نقشه نیتدو روش
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 : روش شناسی1پیوست 

تی و های اطالعاهای پیموده شده جهت طراحی معماری مطلوب سامانهو گامشده کار بستههای بهدر این فصل روش

های شود. بدین منظور ابتدا روش طراحی معماری مطلوب سامانهتدوین سند نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار، تشریح می

شود و در انتها نیز روش تدوین نقشه راه، معماری انتقال و برنامه شود و سپس روش تحلیل شكاف معرفی میاطالعاتی ارائه می

 شود.داده می گذار به صورت اجمالی شرح

 

 های اطالعاتیروش طراحی معماری مطلوب سامانه

های ها و اطالعات بخشهای اطالعاتی، بیانگر آن است که برای مدیریت مؤثر  فرایندها، فعالیتمعماری مطلوب سامانه

ه با یكدیگر به صورت ها چگونهای اطالعاتی باید وجود داشته باشد و این سامانهمختلف وزارت راه و شهرسازی، چه سامانه

هایی برخوردار باشد. به منظور طراحی معماری ها از چه قابلیتیكپارچه تبادل اطالعات داشته باشند و همچنین این سامانه

 های زیر طی شده است:های اطالعاتی وزارت راه و شهرسازی گاممطلوب سامانه

 مطالعات الگوبرداری -

 سازیشناسایی زنجیره ارزش وزارت راه و شهر -

 های زنجیره ارزش تا سطح سهشناسایی فعالیت -

 وکارهای سطح سه زنجیره ارزش در قالب سناریوهای کسبدسته بندی فعالیت -

 وکارهای بهبود در هر یك از سناریوهای کسبشناسایی مسائل و مشكالت و ایده -

 های تابعهها و شرکتنهای اطالعاتی ستاد وزارت راه و شهرسازی و سازماشناسایی وضعیت موجود سامانه -

 های ورودی و خروجی هر فعالیت سطح سهداده استخراج گروه -

 های شناسایی شدهداده استخراج چرخه عمر گروه -

 وکار و سیستم در وزارت راه و شهرسازیشناسایی اصول و چشم انداز معماری کالن کسب -

 ش فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(های وزارت راه و شهرسازی در بخشناسایی محورهای اصلی استراتژی -
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های مختلف وزارت راه و شهرسازی های مختلف مطرح در بخشها و دادهبه عبارت دیگر برای مدیریت فرایندها و فعالیت

ی ازهای تابعه و وابسته و ادارات کل راه و شهرسها و شرکتها در ستاد وزارت راه و شهرسازی، سازمانای از سامانهباید مجموعه

 مجزا به صورت جدول زیر شناسنامهیك مطلوب  یتوضع یاطالعات یهاهر کدام سامانه یبراها، وجود داشته باشد. استان

مودار سامانه و ن یخروج یهامرتبط با سامانه، گروه داده هاییتشده است. شناسنامه هر سامانه شامل شرح سامانه، فعال ینتدو

 .باشدیا، مهسامانه یرارتباط سامانه با سا

 عنوان سامانه

 شرح سامانه
 اهداف سامانه -

 های سامانهقابلیت -

هاي فعاليت

 مرتبط با سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

 دهدیارزش را پوشش م یرهزنج یندهایاز فرا یكسامانه کدام - 

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 عنوان فعالیت کد فعالیت

 اطالعات ... - 

 ..اطالعات . - 

 
 

هاي گروه داده

 ورودي به سامانه

 كننده گروه داده یجادا / سازمانسامانه ورودي عنوان گروه داده
 سامانه/ سازمان ... اطالعات ... -

 سامانه/ سازمان ... اطالعات ... -

نمودار ارتباطات 

 سامانه
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 روش تحلیل شکاف

ین وضعیت فعلی و معماری مطلوب، وجود دارد. به منظور انجام هایی است که بها و اختالفبیانگر شكاف 2تحلیل شكاف

هایی است که بین وضعیت فعلی و معماری مطلوب وجود دارد، برای تمامی ها و اختالفتحلیل شكاف و شناسایی شكاف

 دول مشخصهای اطالعاتی تعیین شده در معماری مطلوب، پرسشنامه ای در قالب جدول زیر تهیه شده است. در این جسامانه

کند که سامانه ای وجود دارد و همچنین مشخص میشود که آیا به ازای سامانه وضعیت مطلوب، در حال حاضر سامانهمی

هد. در دها و تبادل اطالعات تعریف شده در شناسنامه سامانه وضعیت مطلوب را تا چه حد پوشش میوضعیت موجود، قابلیت

باید مشخص گردد که در وضعیت موجود چه اجزایی وجود دارد و این اجزا چه  ت مطلوب،واقع به ازای هر کدام از اجزای وضعی

 میزان باهمدیگر تطابق دارند.

 عنوان سامانه وضعيت مطلوب

 شرح سامانه

 شرح سامانه

نام سامانه 
 وضعیت موجود

اطالعات سامانه وضع موجود آیا 
ت فنحوه دریا گردد؟مكانی دریافت می
 ه صورت است؟اطالعات مكانی به چ

 ها وقابلیتیا سامانه وضع موجود عالوه آ
نیاز به تبادل اطالعات ذکر شده در ادامه، 

 به چه دلیل؟ارتقاء یا بازنگری دارد؟ 
 اولویت

    

  های سامانه وضعیت مطلوب:قابلیت

 های سامانه مطلوبفهرست قابلیت
در سامانه موجود، به 
 طور کامل وجود دارد

نیاز  لیو ،وجود دارد
 به بازنگری دارد

در سامانه موجود، 
 وجود ندارد

    2قابلیت 

    1قابلیت 

...    

 
 

هاي گروه داده

 خروجي سامانه

 

 وضعیت تولید گروه داده در سامانه موجود عنوان گروه داده کد گروه داده

 ...اطالعات  - ...
 شودبه طور کامل تولید می 
 نیاز به بازنگری دارد 
 شود.موجود تولید نمی در سامانه 

 
 

هاي گروه داده

ورودي به 

 سامانه

 وضعیت دریافت گروه داده در سامانه موجود کننده گروه داده یجادسامانه ا عنوان گروه داده

 ...سامانه  ...اطالعات  -
  ایجاد کنندهدریافت از سامانه 
  در سامانه فعلی اطالعاتثبت مستقیم 

                                                 
2 Gap Analysis 
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 عنوان سامانه وضعيت مطلوب

 عدم دریافت و ثبت مستقیم 

های اطالعاتی وضعیت مطلوب، جدول باال به کمك مدیران و کارشناسان هر کدام زم به ذکر است که برای همه سامانهال

 های تابعه، تكمیل شده است.ها و شرکتها و سازماناز معاونت

 

 روش تدوین نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار

سیر و چگونگی حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را ترسیم م« نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار»سند 

هایی باید انجام شود، این چه فعالیتچشم انداز و وضعیت مطلوب طراحی شده برای تحقق سازد که کند و مشخص میمی

چه کسی  زمانی توسط کنند و هر فعالیتی در چهانداز نزدیك میگام به گام سازمان را به تحقق چشمبه صورت ها چگونه فعالیت

 .شد با چه مقدار هزینه انجام خواهد

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

بندی آنها ها و دستهها و فعالیتبندی پروژهاولویتشامل  9. معماری انتقالالزم برای تحقق هر پروژه و هر گروه فعالیت 1زمانی

های کاری و تعیین فازهای انجام کار برای انتقال تدریجی و پیوسته از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تعیین در قالب بسته

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

 شود.در آن، ایجاد میهای زیر مجموعه نقش هر یك از دستگاه تعیین ن شده وموقت تعیی

ها، خروجی تحلیل شكاف خواهد بود. پس از تكمیل پرسشنامه تحلیل شكاف )جدول باال( برای فعالیت ها و گروهپروژه

وسعه برای تباید قداماتی که مجموعه اهای اطالعاتی وضعیت مطلوب، به منظور جمع بندی نتایج و شناسایی تمامی سامانه

ل این ماتریس به تفكیك محورهای تحلیاز ماتریس تحلیل شكاف )جدول زیر( استفاده شده است.  معماری سازمانی انجام شود،

 کند که چه اقداماتی باید انجام شود تا شكاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب پر شود.شكاف مشخص می
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 هاوژهپر اقدامات محور تحليل شکاف

 عنوان سيستم
زیر عنوان 

 سيستم
 يوكاركسبپروژه  پروژه سيستمي حذف ایجاد بهبود ثبيت

        

        

        

د تواننمیزیر را وضعیت  چهارماتریس  هایگیرند و ستوندر این ماتریس محورهای تحلیل شكاف در سطرها قرار می

 داشته باشند:

 با هم مطابق است.« جزء سازنده»ب وضع موجود و مطلو تثبیت: -2

 مطلوب در وضع موجود دیده نشده است و باید ایجاد شود.« جزء سازنده» ایجاد: -1

 مطلوب در وضع موجود نیز وجود دارد اما نیازمند بازنگری و تغییر است.« جزء سازنده» بهبود: -9

 .ت و باید حذف شودموجود در وضع مطلوب دیگر وجود نخواهد داش« جزء سازنده» حذف: -0

شوند که بیانگر آن است که برای تحقق هر کدام از اقدامات شناسایی ها نیز مشخص میدر ماتریس تحلیل شكاف پروژه

ی های شناسایی شده شامل دو نوع هستند: پروژه سیستمهایی باید انجام شود. پروژهشده )تثبیت، ایجاد، بهبود یا حذف( چه پروژه

عاتی. پروژه اطال سامانهیك و استقرار  یساز یادهتوسعه، پ ی،و طراح یلتحل. پروژه سیستمی عبارت است از وکاریو پروژه کسب

وکار )مانند تدوین نظام موردنیاز، طراحی فرایندها، ها و اقداماتی در سطح کسبوکار نشان دهنده مجموعه فعالیتکسب

دنیاز و اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص موضوعات اساسی و مهم( های مورمستندسازی و بهبود فرایندها، تدوین آیین نامه

 ای به صورت زیر تهیه شده است.های شناسایی شده، شناسنامههستند. برای هر کدام از پروژه

 عنوان پروژه

 معرفي پروژه
ها و اقداماتی که باید در پروژه صورت گیرد و محصوالت در این قسمت هدف پروژه، فعالیت

 شود.ی میپروژه، معرف

 شود.در این قسمت متولی انجام پروژه مشخص می متولي پروژه

 شود.های همكار در انجام پروژه تعیین میدر این قسمت دستگاه هاي همکاردستگاه

 .شودبینی میزمان الزم برای اجرای پروژه پیش قسمتدر این  زمان الزم براي اجرا

 شود.انجام پروژه، تخمین زده می قسمت هزینهدر این  برآورد هزینه پروژه

 شود.های پیش نیاز مشخص میدر این قسمت پروژه هاي پيش نيازپروژه

 شود.های هم نیاز مشخص میدر این قسمت پروژه هاي هم نيازپروژه

 شود.قسمت الزامات و مالحضات اجرایی پروژه تعیین میدر این  الزامات اجرایي
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نشان داده شده است در شناسنامه پروژه مواردی مانند هدف پروژه، محصوالت پروژه، اقدامات  همانطور که در جدول باال

های پیش نیاز و هم نیاز های همكار در پروژه، زمان موردنیاز برای انجام پروژه، پروژهاصلی پروژه، متولی انجام پروژه، دستگاه

زمان الزم برای اجرای پروژه و همچنین برآورد هزینه انجام پروژه،  شود. برای تعیینو الزامات اجرایی انجام پروژه، مشخص می

 از نظرات کارشناسنان و متخصصان هر حوزه استفاده شده است. 

. تعریف تواند آغاز شودنیاز، نمیمنظور از پروژه پیش نیاز در جدول باال، این است که پروژه اصلی قبل از اتمام پروژه پیش

پروژه »تواند شروع شود. در صورتی که معنی است که پروژه اصلی قبل از شروع پروژه هم نیاز نمیپروژه هم نیاز هم بدین 

ز ، هم نیا«پروژه الف»آغاز شده باشد. اگر « پروژه الف»باید « پروژه ب»باشد، حتما قبل از شروع « پروژه ب»هم نیاز « الف

 اشد، در این صورت دو پروژه حتما باید با هم شروع شود.ب« پروژه الف»هم نیاز « پروژه ب»باشد و همچنین « پروژه ب»

ها، به مسائل و مشكالت شناسایی شده در فازهای مختلف پروژه، نظرات مطرح الزم به ذکر است که در شناسایی پروژه

 ها و انتظارات ذینفعان اصلی از پروژه، نیز توجه شده است.شده توسط مختصصان و کارشنان در جلسات و مصاحبه

 

ها ژهها است. به منظور اولویت بندی پروها، گام بعدی اولویت بندی پروژهها و تدوین شناسنامه پروژهپس از شناسایی پروژه

 به معیارهای زیر توجه شده است:

 هاتقدم و تأخر فنی پروژه -

 هاها و شرکتها و سازمانعنوان شده توسط معاونت یهاتیاولو -

 الزامات باالدستی -

ه ها درنظر گرفته شده است. سپس باتوجه بها، ابتدا تقدم و تأخر فنی پروژهیگر به منظور اولویت بندی پروژهبه عبارت د

ها ها و سازمانعنوان شده توسط معاونت یهاتیاولوهای هر معاونت و هر سازمان و شرکت تابعه؛ میزان اهمیت پروژه در فعالیت

 ها مشخص شده است.باالدستی، اولویت پروژه های؛ و همچنین الزامات و سیاستهاو شرکت

ها از های پیش نیاز و هم نیاز و جدول زمانی انجام پروژهها، پروژهها، تقدم و تأخر پروژهبرای نمایش روابط بین پروژه

نرم افزار در  2ها به عنوان یك فعالیتاستفاده شده است. بدین صورت که هر کدام از پروژه Microsoft Projectافزار نرم
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های پیش نیاز و هم نیاز هر پروژه، مشخص شده اند و زمان موردنیاز برای اجرای پروژه، تاریخ شروع پروژه، پروژهتعریف شده

 است.

 1برنامه زمانیها، باتوجه به نتایج معماری انتقال و اولویت بندی پروژه 2در تدوین برنامه گذارهمانطور که عنوان شد 

نتایج برنامه گذار در جدول به صورت زیر ارائه  شود.ها در آن، مشخص میاول و نقش هر یك از دستگاه دو سالهای پروژه

 خواهد شد.

 عنوان پروژه ردیف
زمان الزم براي 

 انجام پروژه

زمان شروع 

 پروژه

برآورد هزینه 

 پروژه

     

     

     

     

     

     

 

های دو سال اول، زمان الزم برای انجام هر پروژه، زمان شروع هر پروژه ین پروژهدر جدول برنامه گذار )جدول باال( عناو

 و برآورد هزینه هر پروژه، مشخص خواهد شد.

 

 

                                                 
2 Migeration Plan 

1 schedule 

۱۲۷۵



۱۲۷۶


	ابلاغيه نقشه راه معماري سازماني
	نقشه راه معماري سازماني
	پيشگفتار وزير راه و شهرسازي
	سخن معاون برنامهريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي
	فهرست مطالب
	مقدمه
	خلاصه مدیریتی
	فصل اول: وزارت راه و شهرسازی
	1-1- معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع
	1-1-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار (معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع)
	1-1-1-1-  ماتریس تحلیل شکاف (معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع)
	1-1-1-2- شناسنامه پروژهها (معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع)
	1-1-1-2-1- پروژه یکپارچهسازی و تجمیع اسناد برنامهای و پایش راهبردها و برنامههای وزارتخانه در یک بستر یکپارچه برنامه ریزی
	1-1-1-2-2- پروژه باز طراحی نظام برنامهریزی و جاریسازی راهبردها و پایش راهبردها و برنامهها
	1-1-1-2-3- پروژه ايجاد سامانه جامع جاریسازی راهبردها (زيرسامانههاي برنامهريزي راهبردي، برنامهريزي ميانمدت، برنامهريزي عملياتي سالانه)
	1-1-1-2-4- پروژه ایجاد سامانه جامع پایش برنامهها
	1-1-1-2-5- پروژه شناسايي پروژههاي مدلسازي و دادهكاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامهريزي
	1-1-1-2-6- پروژههاي مدلسازي و دادهكاوي، داراي اولويت در فرآيند برنامهريزي
	1-1-1-2-7- پروژه ايجاد سامانه جامع جاری سازی راهبردها (زيرسامانه تصميميار)
	1-1-1-2-8- پروژه تدوین مکانیزمهای پایهای (فرمها، رویهها و ساختار اجرایی) استقرار نظام اطلاعاتي و آماری وزارت راه و شهرسازی
	1-1-1-2-9- پروژه استانداردسازی موجودیتهای اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی
	1-1-1-2-10- پروژه تعیین و استانداردسازی قلمهای اطلاعاتی مرجع (Reference Data)
	1-1-1-2-11- پروژه مستندسازي روال دريافت و بهروزرساني موجودیتهای اطلاعاتی پايه
	1-1-1-2-12- پروژه تعيين و استانداردسازي موجوديت هاي كليدي (Master Data)
	1-1-1-2-13- پروژه استانداردسازی اقلام آماری وزارت راه و شهرسازی
	1-1-1-2-14- پروژه تدوين نظام به اشتراكگذاري دادهها (مكاني و غيرمكاني)
	1-1-1-2-15- پروژه مطالعاتی تعیین مشخصات تکنولوژیک سامانه جامع اطلاعاتی و آماری و سامانه مدلسازی کسبوکار
	1-1-1-2-16- پروژه ایجاد «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها» و «مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)»
	1-1-1-2-17- پروژه عملياتيسازي «ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها» و «مرکز تبادل اطلاعات خوشه حمل و نقل و شهرسازی (TUIX)» توسط هر دستگاهاجرايي
	1-1-1-2-18- پروژه ايجاد سامانه مدیریت دادههای مرجع (Reference Data Management) و دادههاي كليدي (Master Data)
	1-1-1-2-19- پروژههاي ايجاد انباره داده، ابزارهای تحلیلی، داشبورد و محاسبه اقلام آماري
	1-1-1-2-20- پروژه تدوین نظام مستندسازي فرآيندها، فرمها و گزارشها و تهیه و استقرار ابزار مدلسازی فرآیندها، فرمها، گزارشها
	1-1-1-2-21- پروژه تدوين نظام مديريت پروژه و ارزيابي ارائه دهندگان خدمات (فرآيندها، فرمها، گزارشها و ساختار) و ایجاد مخزن نرم افزاری نظام مدیریت پروژه و ارزيابي ارائهدهندگان خدمات
	1-1-1-2-22- پروژه ایجاد سامانه «ارسال گزارش عملكرد و صورت وضعيت»
	1-1-1-2-23- پروژههاي ایجاد یا بهبود سامانههاي مديريت پروژه (وزارت راه و شهرسازي، سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته و ادارات كل راه و شهرسازي)
	1-1-1-2-24- پروژه تدوين نظام مديريت منابع و اعتبارات ساليانه و حسابداری (فرآيندها، فرمها، گزارشها و ساختار) و ایجاد مخزن نرمافزاری نظام مديريت منابع و اعتبارات ساليانه و حسابداری
	1-1-1-2-25- پروژههای ايجاد يا بهبود سامانههاي «مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه)» (وزارت راه و شهرسازي، سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته و ادارات كل راه و شهرسازي)
	1-1-1-2-26- پروژه ايجاد/ بازنويسي/ بهبود سامانه حسابداري مالي (وزارت راه و شهرسازي، سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته و ادارات كل راه و شهرسازي)
	1-1-1-2-27- پروژه تدوين نظام مديريت قراردادها و مناقصات و مزايدات (فرآيندها، فرمها، گزارشها و ساختار) و ایجاد مخزن نرمافزاری نظام مديريت قراردادها و مناقصات و مزايدات
	1-1-1-2-28- پروژه ايجاد سامانههاي مديريت قراردادها (وزارت راه و شهرسازي، سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته و ادارات كل راه و شهرسازي)
	1-1-1-2-29- پروژه ایجاد سامانه مدیریت مناقصات و مزایدات وزارت راه و شهرسازی
	1-1-1-2-30- پروژه ایجاد سامانه جامع مدیریت اطلاعات و ارزيابي ارائهدهدگان خدمات
	1-1-1-2-31- پروژه ایجاد سامانه جامع تأمین مالی و سرمایهگذاری
	1-1-1-2-32- پروژه ايجاد هسته اصلي سامانه WEB GIS سرويس محور با محوريت ارائه سرويس نقشه و امكانات پايه WEB GIS
	1-1-1-2-33- پروژه استقرار سامانههاي مركزي و محلي WEB GIS سرويس محور و ارائه مبدل داده سامانههاي WEB GIS موجود ستاد و دستگاههاي تابعه
	1-1-1-2-34- پروژه اتصال سامانههاي ايجاد شده در سال اول به سامانه Web GIS
	1-1-1-2-35- پروژه توسعه كاركردهاي Web GIS سرويس محور به منظور ارائه سرويسهاي تحليل داده و همچنين امكانات پيشرفته WEB GIS
	1-1-1-2-36- پروژه برقراري ارتباط Clearing House  با Web GIS و پيادهسازي سرويسهاي مورد نياز به منظور تبادل دادههاي مكاني با دستگاههاي اجرايي خارج از وزارت راه و شهرسازي
	1-1-1-2-37- پروژه پالايش دادههاي مكاني ثبت شده در سامانه متا (Clearing House) و ارزيابي دادههاي مكاني موجود
	1-1-1-2-38- پروژه مدون نمودن پروژههاي برداشت داده و آمادهسازي نقشهها، اولويتبندي پروژهها، برآورد هزينه و تعيين ساختار اجرايي مورد نياز
	1-1-1-2-39- پروژه تدوين الگوي دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آمادهسازي (GIS READY) نقشههاي موجود»
	1-1-1-2-40- پروژه تدوين دستورالعمل «برداشت براي هر موجوديت مكاني و آمادهسازي (GIS READY) نقشههاي موجود»
	1-1-1-2-41- پروژههاي برداشت موجوديتهاي مكاني موجود كه متولي آنها وزارت راه و شهرسازي ميباشد
	1-1-1-2-42- پروژه دريافت نقشههاي پايه و دادههاي پايه مورد نياز كه وزارت راه و شهرسازي متولي توليد آن نميباشد و ذخيره آن در Web GIS
	1-1-1-2-43- پروژه توسعه سامانه Clearing House به منظور عموميسازي لايههاي داده و پيادهسازي نظام به اشتراكگذاري دادههاي مكاني
	1-1-1-2-44- پروژه توسعه Clearing House سطح آناليز
	1-1-1-2-45- پروژه تعیین الزامات سرویس گرایی در وزارت راه و شهرسازی
	1-1-1-2-46- پروژه ایجاد سامانه مدیریت مستندات (DMS)
	1-1-1-2-47- پروژه تدوین نظام مدیریت دانش
	1-1-1-2-48- پروژه ایجاد سامانه مدیریت دانش
	1-1-1-2-49- پروژه ایجاد سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
	1-1-1-2-50- پروژه ایجاد سامانه مدیریت معماری سازمانی
	1-1-1-2-51- پروژه تدوین راهکارهای سیاست گذاری یکپارچه در حوزه حملونقل و شهرسازی

	1-1-1-3-  اولویت بندی پروژهها (معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع)
	1-1-1-4- برنامه گذار (معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع)

	1-1-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی (معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع)
	1-1-2-1-  ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	1-1-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	1-1-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	1-1-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	1-1-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	1-1-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	1-1-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	1-1-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	1-1-2-1-2-1- Clearinghouse:
	1-1-2-1-2-2- Web GIS:
	1-1-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	1-1-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی (معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع)
	1-1-2-2-1- سامانه جامع جاری سازی راهبردها
	1-1-2-2-2- سامانه جامع پایش برنامهها و ارزیابی عملکرد
	1-1-2-2-3- مجموعه سامانههاي مرتبط با مدیریت پروژهها
	1-1-2-2-4- مجموعه سامانههاي مرتبط با مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه)
	1-1-2-2-5- مجموعه سامانههاي مرتبط با مدیریت حسابداری مالی
	1-1-2-2-6- سامانه جامع تأمین مالی و سرمایهگذاری
	1-1-2-2-7- سامانه مدیریت قراردادها
	1-1-2-2-8- سامانههاي مرتبط با مدیریت مناقصات و مزایدات
	1-1-2-2-9- سامانههاي مرتبط با  مدیریت اطلاعات و ارزيابي ارائهدهندگان خدمات
	1-1-2-2-10- سامانههاي مديريت اسناد
	1-1-2-2-11- سامانه مدیریت دانش
	1-1-2-2-12- سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
	1-1-2-2-13- سامانه مدیریت معماری سازمانی



	1-2- معاونت حملونقل
	1-2-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار (معاونت حملونقل)
	1-2-1-1-  ماتریس تحلیل شکاف (معاونت حملونقل)
	1-2-1-2- شناسنامه پروژهها (معاونت حملونقل)
	1-2-1-2-1- پروژه تدوین معماري و برنامه تفصیلی توسعه حملونقل چند وجهی و بهبود عملکرد لجستیک
	1-2-1-2-2- پروژه ایجاد سامانه مدیریت یکپارچه سازی اطلاعات حملونقل (مدیریت اطلاعات لجستیک)
	1-2-1-2-3- پروژه مطالعاتی تعیین سیاستها و سازوکارهای ارائه خدمات یکپارچه به مسافر
	1-2-1-2-4- پروژه مطالعاتی تعیین سیاستها و سازوکارهای ارائه خدمات یکپارچه به صاحب کالا
	1-2-1-2-5- پروژه بهبود سامانه جامع اطلاعات سوانح و حوادث حملونقل کشور(فاز یک)
	1-2-1-2-6- پروژه بهبود سامانه جامع اطلاعات سوانح و حوادث حملونقل کشور (فاز دو)
	1-2-1-2-7- پروژه ایجاد سامانه مدیریت کمیسیونها و شوراهای عالی حملونقل

	1-2-1-3-  اولویت بندی پروژهها (معاونت حملونقل)
	1-2-1-4- برنامه گذار (معاونت حملونقل)

	1-2-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی (معاونت حملونقل)
	1-2-2-1- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی (معاونت حملونقل)
	1-2-2-1-1- سامانه مدیریت یکپارچه سازی اطلاعات حملونقل
	1-2-2-1-2- سامانه جامع اطلاعات سوانح و حوداث حملونقلی کشور
	1-2-2-1-3- سامانه مدیریت کمیسیونها و شورایهای عالی حملونقل



	1-3- معاونت شهرسازی و معماری
	1-3-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار (معاونت شهرسازی و معماری)
	1-3-1-1-  ماتریس تحلیل شکاف (معاونت شهرسازی و معماری)
	1-3-1-2- شناسنامه پروژهها (معاونت شهرسازی و معماری)
	1-3-1-2-1- پروژه تدوین استاندارد محتوای طرحهای توسعه و عمران
	1-3-1-2-2- پروژه بازنویسی سامانه مدیریت بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران
	1-3-1-2-3- پروژه ایجاد زیرسیستم مدیریت مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی
	1-3-1-2-4- پروژه ایجاد زیر سیستم مدیریت مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان
	1-3-1-2-5- پروژه ایجاد زیر سیستم مدیریت صورت جلسههای کمیتههای فنی شورای عالی و دفاتر تخصصی ذیربط
	1-3-1-2-6- پروژه ایجاد زیر سیستم مدیریت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
	1-3-1-2-7- پروژه بهبود سامانه آرشیو دیجیتال طرحهای توسعه و عمران
	1-3-1-2-8- پروژه ایجاد سامانه مدیریت بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات بعدی آنها
	1-3-1-2-9- پروژه ایجاد سامانه مدیریت نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران

	1-3-1-3- اولویت بندی پروژهها (معاونت شهرسازی و معماری)
	1-3-1-4- برنامه گذار (معاونت شهرسازی و معماری)

	1-3-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی (معاونت شهرسازی و معماری)
	1-3-2-1- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی (معاونت شهرسازی و معماری)
	1-3-2-1-1- سامانه مدیریت بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران (با مرجع تصویب شورای عالی و شورای برنامه ریزی استان)
	1-3-2-1-2- سامانه مدیریت بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات بعدی آنها
	1-3-2-1-3- سامانه مدیریت نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران



	1-4- معاونت مسکن و ساختمان
	1-4-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار (معاونت مسکن و ساختمان)
	1-4-1-1-  ماتریس تحلیل شکاف (معاونت مسکن و ساختمان)
	1-4-1-2- شناسنامه پروژهها (معاونت مسکن و ساختمان)
	1-4-1-2-1- پروژه مطالعات امكانسنجي راهكارهاي يكپارچهسازي و تبادل دادههاي مرتبط با بخشهاي برنامهريزي و كنترلي مسكن و ساختمان مابين وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي
	1-4-1-2-2- پروژه ایجاد سامانه یکپارچه سازی اطلاعات املاک و اسکان
	1-4-1-2-3- پروژه بهبود سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
	1-4-1-2-4- پروژه ایجاد زیرسیستم مدیریت اعضا از سامانه جامع نظام مهندسی
	1-4-1-2-5- پروژه ایجاد زیرسیستم مدیریت تعیین هم ارزی رشتهها از سامانه جامع نظام مهندسی
	1-4-1-2-6- پروژه ایجاد زیرسیستم مدیریت دورههای آموزشی از سامانه جامع نظام مهندسی
	1-4-1-2-7- پروژه ایجاد زیرسیستم مدیریت پروانه اشتغال از سامانه جامع نظام مهندسی
	1-4-1-2-8- پروژه ایجاد زیرسیستم کنترل و نظارت بر عملیات ساخت و مدیریت ارائه خدمات مهندسی از سامانه جامع نظام مهندسی
	1-4-1-2-9- پروژه ایجاد زیرسیستم مدیریت انتخاب و معرفی افراد به مراجع درخواست کننده خدمات مهندسی کارشناسی از سامانه جامع نظام مهندسی
	1-4-1-2-10- پروژه ایجاد زیرسیستم مدیریت امور مربوط به مجمع عمومی و هیأت مدیره از سامانه جامع نظام مهندسی
	1-4-1-2-11- پروژه ایجاد زیرسیستم مدیریت امور مربوط به هیأت عمومی و شورای مرکزی از سامانه جامع نظام مهندسی
	1-4-1-2-12- پروژه بازنگری سامانه انتخابات نظام مهندسی
	1-4-1-2-13- پروژه ایجاد زیرسیستم رسیدگی به شکایات و تخلفات از سامانه جامع نظام مهندسی
	1-4-1-2-14- پروژه بهبود سامانه آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانها و معماران تجربی
	1-4-1-2-15- پروژه ایجاد زیرسیستم مدیریت مقررات، قواعد و دستورالعملها از سامانه جامع نظام مهندسی
	1-4-1-2-16- پروژه بهبود سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن
	1-4-1-2-17- پروژه بهبود سامانه اطلاعات بازار املاک ایران

	1-4-1-3- اولویت بندی پروژهها (معاونت مسکن و ساختمان)
	1-4-1-4- برنامه گذار (معاونت مسکن و ساختمان)

	1-4-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی (معاونت مسکن و ساختمان)
	1-4-2-1- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی (معاونت مسکن و ساختمان)
	1-4-2-1-1- سامانه یکپارچه سازی اطلاعات املاک و اسکان
	1-4-2-1-2- سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور
	1-4-2-1-3- سامانه جامع نظام مهندسی و کنترل ساختمان
	1-4-2-1-4- سامانه مدیریت ثبت نام و واگذاری طرحهای تأمین مسکن
	1-4-2-1-5- سامانه اطلاعات بازار املاک ایران



	1-5- معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها
	1-5-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار (معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها)
	1-5-1-1-  ماتریس تحلیل شکاف (معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها)
	1-5-1-2- شناسنامه پروژهها (معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها)
	1-5-1-2-1- پروژه ایجاد سامانه جامع امور حقوقی (فاز اول)
	1-5-1-2-2- پروژه ایجاد سامانه جامع امور حقوقی (فاز دوم)
	1-5-1-2-3- پروژه ایجاد سامانه جامع قوانین و مقررات
	1-5-1-2-4- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور مجلس

	1-5-1-3- اولویت بندی پروژهها (معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها)
	1-5-1-4- برنامه گذار (معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها)

	1-5-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی (معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها)
	1-5-2-1- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی (معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها)
	1-5-2-1-1- سامانه جامع امور حقوقی
	1-5-2-1-2- سامانه جامع قوانین و مقررات
	1-5-2-1-3- سامانه مدیریت امور مجلس



	1-6- معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
	1-6-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار (معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)
	1-6-1-1-  ماتریس تحلیل شکاف (معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)
	1-6-1-2- شناسنامه پروژهها (معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)
	1-6-1-2-1- پروژه تدوین سیاستها و سازوکارهای استقرار نظام مدیریت منابع انسانی و سامانه جامع مدیریت منابع انسانی
	1-6-1-2-2- پروژه (پروژه های) بهبود یا جایگزینی سامانه جامع منابع انسانی و سامانه حقوق و دستمزد
	1-6-1-2-3- پروژه ایجاد سامانه انبار و تدارکات
	1-6-1-2-4- پروژه ایجاد سامانه تأسیسات و خدمات
	1-6-1-2-5- پروژه ایجاد سامانه مدیریت خدمات خودرویی و نقلیه
	1-6-1-2-6- پروژه ایجاد سامانه اموال و دارایی
	1-6-1-2-7- پروژه جایگزینی سامانه اتوماسیون اداری ستاد
	1-6-1-2-8- پروژه جایگزینی سامانه اتوماسیون اداری ادارات کل راه و شهرسازی استان ها
	1-6-1-2-9- پروژه ايجاد سامانه حسابداري مالي ستاد و ادارات کل راه و شهرسازی

	1-6-1-3- اولویت بندی پروژهها (معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)
	1-6-1-4- برنامه گذار (معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)

	1-6-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی (معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)
	1-6-2-1- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی (معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی)
	1-6-2-1-1- سامانه جامع مدیریت منابع انسانی
	1-6-2-1-2- سامانه انبار و تدارکات
	1-6-2-1-3- سامانه تأسیسات و خدمات
	1-6-2-1-4- سامانه مدیریت خدمات خودرویی و نقلیه
	1-6-2-1-5- سامانه اتوماسیون اداری
	1-6-2-1-6- مجموعه سامانههاي مدیریت حسابداری مالی
	1-6-2-1-7- سامانه حقوق و دستمزد
	1-6-2-1-8- سامانه اموال و دارایی



	1-7- حوزه وزارتی
	1-7-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار (حوزه وزارتی)
	1-7-1-1-  ماتریس تحلیل شکاف (حوزه وزارتی)
	1-7-1-2- شناسنامه پروژهها (حوزه وزارتی)
	1-7-1-2-1- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور روابط عمومی
	1-7-1-2-2- پروژه ایجاد سامانه مدیریت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان وزارت راه و شهرسازی
	1-7-1-2-3- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور روابط بین الملل
	1-7-1-2-4- پروژه ایجاد سامانه مجامع و شوراها (فاز اول)
	1-7-1-2-5- پروژه ایجاد سامانه مجامع و شوراها (فاز دوم)
	1-7-1-2-6- پروژه ایجاد سامانه مدیریت بازرسی و سلامت اداری
	1-7-1-2-7- پروژه بهبود سامانه مدیریت خدمات شهروندی (شهراه)
	1-7-1-2-8- پروژه عملیاتی سازی پورتال سازمانی

	1-7-1-3- اولویت بندی پروژهها (حوزه وزارتی)
	1-7-1-4- برنامه گذار (حوزه وزارتی)

	1-7-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی (حوزه وزارتي)
	1-7-2-1- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی (حوزه وزارتي)
	1-7-2-1-1- سامانه مدیریت امور روابط عمومی
	1-7-2-1-2- سامانه مدیریت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان وزارت راه و شهرسازی
	1-7-2-1-3- سامانه مدیریت امور روابط بین الملل
	1-7-2-1-4- سامانه مجامع و شوراها
	1-7-2-1-5- سامانه مدیریت بازرسی و سلامت اداری
	1-7-2-1-6- سامانه مدیریت خدمات شهروندی
	1-7-2-1-7- پورتال اطلاعرساني وزارت راه و شهرسازي



	1-8- برنامه زمانبندی پروژهها

	فصل دوم: سازمان بنادر و دریانوردی
	2-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	2-1-1- ماتریس تحلیل شکاف
	2-1-2- شناسنامه پروژهها
	2-1-2-1- پروژه مستندسازی و بهبود فرایندهای سيستم جامع امور دريانوردان
	2-1-2-2- پروژه مستندسازی و بهبود فرایندهای سيستم مكانيزه امور شركتهاي كارگزاري ترابري دريايي
	2-1-2-3- پروژه بهبود سیستم جامع دریایی
	2-1-2-4- پروژه بهبود سیستم GCOMS (فاز اول)
	2-1-2-5- پروژه بهبود سیستم GCOMS (فاز دوم)
	2-1-2-6- پروژه بهبود سامانه CCS (فاز اول)
	2-1-2-7- پروژه بهبود سامانه CCS (فاز دوم)
	2-1-2-8- پروژه ایجاد سامانه مدیریت مناطق ویژه اقتصادی
	2-1-2-9- پروژه بهبود سامانه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
	2-1-2-10- پروژه بهبود سامانه فروش بلیط مسافر دریایی
	2-1-2-11- پروژه بهبود سیستم صدور مجوز گارد و انتظامات
	2-1-2-12- پروژه ایجاد سامانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
	2-1-2-13- پروژه بهبود سامانه نگهداري و تعمير داراییهای بندر
	2-1-2-14- پروژه بازنویسی سامانه مدیریت پروژه سازمان بنادر و دریانوردی
	2-1-2-15- پروژه ایجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) سازمان بنادر و دریانوردی
	2-1-2-16- پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی سازمان بنادر و دریانوردی
	2-1-2-17- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی
	2-1-2-18- پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای سازمان بنادر و دریانوردی
	2-1-2-19- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	2-1-3- اولویت بندی پروژهها
	2-1-4- برنامه گذار
	2-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها

	2-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	2-2-1- ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	2-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	2-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	2-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	2-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	2-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	2-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	2-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	2-2-1-2-1- Clearinghouse:
	2-2-1-2-2- Web GIS:
	2-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	2-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	2-2-2-1- سامانه مدیریت امور دریانوردان
	2-2-2-2- سامانه صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری ترابری-دریایی
	2-2-2-3- سامانه جامع مدیریت امور دریایی
	2-2-2-4- سامانه جامع مدیریت عملیات بندری
	2-2-2-5- سامانه مدیریت مناطق ویژه اقتصادی
	2-2-2-6- سامانه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
	2-2-2-7- سامانه مدیریت عملیات بندری پذیرش مسافر
	2-2-2-8- سامانه مدیریت ایمنی و امنیت بندر
	2-2-2-9- سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات داراییهای بندر
	2-2-2-10- سامانه مدیریت بازرسی و ممیزی شرکتها و موسسات حملونقل دریایی
	2-2-2-11- مدیریت پروژههای سازمان بنادر و دریانوردی
	2-2-2-12- سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه)
	2-2-2-13- سامانه مدیریت حسابداری مالی سازمان بنادر و دریانوردی
	2-2-2-14- سامانه مدیریت امور حقوقی سازمان بنادر ودریانوردی
	2-2-2-15- سامانه مدیریت قراردادها
	2-2-2-16- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل سوم: سازمان راهداری و حملونقل جادهای
	3-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	3-1-1- ماتریس تحلیل شکاف
	3-1-2- شناسنامه پروژهها
	3-1-2-1- پروژه بهبود سامانه مدیریت اطلاعات شرکتهای حملونقل
	3-1-2-2- پروژه مستندسازی و بهبود فرایندهای سامانه آموزش رانندگان
	3-1-2-3- پروژه مستندسازی و بهبود فرایندهای سامانه کارت سلامت
	3-1-2-4- پروژه بهبود سامانه جامع کارت هوشمند
	3-1-2-5- پروژه مستندسازی و بهبود فرایندهای سامانه معاینه فنی
	3-1-2-6- پروژه مستندسازی و بهبود فرایندهای سامانه صورت وضعیت
	3-1-2-7- پروژه بهبود سامانه بارنامه
	3-1-2-8- پروژه بهبود سامانه راهنامه (CMR)
	3-1-2-9- پروژه توسعه سامانه مدیریت صدور پروانه عبور محمولات و بارهای ترافیکی
	3-1-2-10- پروژه بهبود سامانه صدور مجوز حمل کالای وارداتی با ناوگان خارجی (سامانه 10 درصد)
	3-1-2-11- پروژه بهبود سامانه تردد از مرز
	3-1-2-12- پروژه ایجاد سامانه مدیریت صدور مجوز تأسیسات حاشیه راهها
	3-1-2-13- پروژه بهبود سامانه شناسایی تخلفات حملونقلی
	3-1-2-14- پروژه بهبود سامانه تخلفات
	3-1-2-15- پروژه بهبود سامانه نگهداری و تعمیر جاده و ابنیه فنی (سامانه سمره)
	3-1-2-16- پروژه بهبود سامانه نگهداری و تعمیر تجهیزات و ماشین آلات راهداری
	3-1-2-17- پروژه بهبود سامانه نگهداری و تعمیر تجهیزات حملونقل هوشمند
	3-1-2-18- پروژه بهبود سامانه شبکه پایه سازمان راهداری و حملونقل جادهای
	3-1-2-19- پروژه بازنویسی سامانه مدیریت پروژه سازمان راهداری و حملونقل جادهای
	3-1-2-20- پروژه ایجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) سازمان راهداری و حملونقل جادهای
	3-1-2-21- پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی سازمان راهداری و حملونقل جادهای
	3-1-2-22- پروژه بهبود سامانه دعاوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
	3-1-2-23- پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
	3-1-2-24- پروژه تدوین برنامه جامع توسعه سامانههای حملونقل هوشمند- ITS
	3-1-2-25- پروژه توسعه سامانههای حملونقل هوشمند- ITS
	3-1-2-26- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	3-1-3- اولویت بندی پروژهها
	3-1-4- برنامه گذار
	3-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها

	3-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	3-2-1- ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	3-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	3-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	3-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	3-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	3-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	3-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	3-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	3-2-1-2-1- Clearinghouse:
	3-2-1-2-2- Web GIS:
	3-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	3-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	3-2-2-1- سامانه مدیریت امور شرکتها و موسسات حملونقل جادهای
	3-2-2-2- سامانه مدیریت صدور برگ فعالیت ناوگان حملونقل جادهای
	3-2-2-3- سامانه مدیریت امور رانندگان بخش حملونقل جادهای
	3-2-2-4- سامانه صدور مجوز و مدیریت مراکز معاینه فنی
	3-2-2-5- سامانه صورت وضعیت
	3-2-2-6- سامانه بارنامه
	3-2-2-7- سامانه راهنامه (CMR)
	3-2-2-8- مدیریت صدور پروانه عبور محمولات و بارهای ترافیکی
	3-2-2-9- سامانه مدیریت صدور مجوز حمل کالای وارداتی با ناوگان خارجی
	3-2-2-10- سامانه مدیریت ترانزیت و تردد از مرزهای جادهای
	3-2-2-11- سامانه مدیریت صدور مجوز تأسیسات حاشیه راهها
	3-2-2-12- سامانه مدیریت رسیدگی به تخلفات حملونقلی
	3-2-2-13- سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات جاده و ابنیه فنی
	3-2-2-14- سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات راهداری
	3-2-2-15- سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات حملونقل هوشمند
	3-2-2-16- سامانه شبکه پایه سازمان راهداری و حملونقل جادهای
	3-2-2-17- سامانه مدیریت پروژه سازمان راهداری و حملونقل جادهای
	3-2-2-18- سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) سازمان راهداری و حملونقل جادهای
	3-2-2-19- مدیریت حسابداری مالی سازمان راهداری و حملونقل جادهای
	3-2-2-20- سامانه مدیریت امور حقوقی سازمان راهداری و حملونقل جادهای
	3-2-2-21- سامانه مدیریت قراردادها
	3-2-2-22- سامانههای حملونقل هوشمند- ITS
	3-2-2-23- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل چهارم: سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی
	4-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	4-1-1- ماتریس تحلیل شکاف
	4-1-2- شناسنامه پروژهها
	4-1-2-1- پروژه بازنویسی زیر سیستم مدیریت طرحها و پروژهها از سامانه جامع تخصصی سازمان مجری
	4-1-2-2- پروژه ایجاد زیرسیستم آرشیو از سامانه جامع تخصصی سازمان مجری
	4-1-2-3- پروژه بازنویسی زیرسامانه بودجه ازسامانه جامع تخصصی سازمان مجری
	4-1-2-4- پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی
	4-1-2-5- پروژه بازنویسی زیرسیستم امور پیمان و رسیدگی (امور قراردادها) از سامانه جامع تخصصی سازمان مجری
	4-1-2-6- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور حقوقی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی
	4-1-2-7- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	4-1-3- اولویت بندی پروژهها
	4-1-4- برنامه گذار
	4-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها

	4-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	4-2-1- ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	4-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	4-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	4-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	4-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	4-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	4-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	4-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	4-2-1-2-1- Clearinghouse:
	4-2-1-2-2- Web GIS:
	4-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	4-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	4-2-2-1- سامانه مدیریت پروژههای سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی
	4-2-2-2- سامانه مدیریت اطلاعات ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی
	4-2-2-3- سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالانه (بودجه)
	4-2-2-4- سامانه مدیریت حسابداری مالی
	4-2-2-5- سامانه مدیریت امور حقوقی
	4-2-2-6- سامانه مدیریت قراردادها
	4-2-2-7- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل پنجم: سازمان ملی زمین و مسکن
	5-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	5-1-1- ماتریس تحلیل شکاف
	5-1-2- شناسنامه پروژهها
	5-1-2-1- پروژه بررسی و جمع بندی اقدامات صورت گرفته درباره سامانه مدیریت اراضی و مستغلات و تدوین برنامه زمانبندی جدید برای توسعه سامانه
	5-1-2-2- پروژه توسعه فاز دوم سامانه مدیریت اراضی و مستغلات
	5-1-2-3- پروژه توسعه فاز سوم سامانه مدیریت اراضی و مستغلات
	5-1-2-4- پروژه ایجاد سامانه مدیریت پروژه سازمان ملی زمین و مسکن
	5-1-2-5- پروژه ایجاد سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه (بودجه) سازمان ملی زمین و مسکن
	5-1-2-6- پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی سازمان ملی زمین و مسکن
	5-1-2-7- پروژه بهبود سامانه حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن
	5-1-2-8- پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن
	5-1-2-9- پروژه ایجاد سامانه مدیریت صندوقهای توسعه زمین و مسکن
	5-1-2-10- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	5-1-3- اولویت بندی پروژهها
	5-1-4- برنامه گذار
	5-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها

	5-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	5-2-1- ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	5-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	5-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	5-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	5-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	5-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	5-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	5-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	5-2-1-2-1- Clearinghouse:
	5-2-1-2-2- Web GIS:
	5-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	5-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	5-2-2-1- سامانه مدیریت اراضی و مستغلات
	5-2-2-2- سامانه مدیریت پروژههای سازمان ملی زمین و مسکن
	5-2-2-3- سامانه مدیریت منابع و اعتبارات (بودجه)
	5-2-2-4- سامانه مدیریت حسابداری مالی
	5-2-2-5- سامانه مدیریت امور حقوقی
	5-2-2-6- سامانه مدیریت قراردادها
	5-2-2-7- سامانه مدیریت صندوقهای توسعه زمین و مسکن
	5-2-2-8- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل ششم: سازمان هواپیمایی کشوری
	6-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	6-1-1- ماتریس تحلیل شکاف (بخش حملونقل هوایی)
	6-1-2- شناسنامه پروژهها (بخش حملونقل هوایی)
	6-1-2-1- پروژه بهبود سامانه مدیریت صدور و تمدید مجوز فعالیت موسسات حمل و نقل هوایی (کمیته هوانوردی)
	6-1-2-2- پروژه بهبود سامانه صدور و تمدید مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی (کمیته فنی)
	6-1-2-3- پروژه بهبود سامانه صدور و تمدید گواهینامهها
	6-1-2-4- پروژه ایجاد سامانه مدیریت ناوگان هوایی کشور
	6-1-2-5- پروژه ایجاد سامانه مدیریت بازرسی و ممیزی موسسات هوانوردی
	6-1-2-6- پروژه ایجاد سامانه مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات فنی و عملیاتی فرودگاهها
	6-1-2-7- پروژه استقرار سامانه مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات فنی و عملیاتی فرودگاهها
	6-1-2-8- پروژه ایجاد سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات فرودگاهها
	6-1-2-9- پروژه بهبود سامانه صدور مجوز پرواز
	6-1-2-10- پروژه مطالعه و سیاست گذاری و طراحی فنی پیاده سازی سامانه زمانبندی پروازها
	6-1-2-11- پروژه ایجاد سامانه زمانبندی پروازها
	6-1-2-12- پروژه تعیین الزامات پیاده سازی سامانههای CRS شرکتهای هواپیمایی
	6-1-2-13- پروژه سیاستگذاری، تصمیم گیری و تعیین الزامات اجرای سامانه پذیرش مسافر در فرودگاهها
	6-1-2-14- پروژه پیاده سازی سامانه مدیریت پذیرش مسافر در فرودگاههای کشور
	6-1-2-15- پروژه عملیاتی سازی سامانه نمایش اطلاعات پرواز (FIDS) در همه فرودگاههای کشور
	6-1-2-16- پروژه توسعه سامانه مدیریت بار مسافر در فرودگاهها (BHS, BRS)
	6-1-2-17- پروژه ایجاد سامانه بارنامه هوایی
	6-1-2-18- پروژه ایجاد سامانه مدیریت ارائه خدمات فرودگاهی
	6-1-2-19- پروژه به روز رسانی و جایگزینی مجموعه سامانههای مدیریت عملیات هوانوردی
	6-1-2-20- پروژه تدوین برنامه جامع ایمنی حملونقل هوایی و تعیین الزامات پیاده سازی سامانههای SMS ارائه دهندگان خدمات هوایی
	6-1-2-21- پروژه ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت ایمنی حملونقل هوایی
	6-1-2-22- پروژه بازرسی و ممیزی سامانههای SMS ارائه دهندگان خدمات هوایی و اطمینان از پیاده سازی الزامات تعیین شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری
	6-1-2-23- پروژه ایجاد سامانه مدیریت تجسس و نجات حوادث حملونقل هوایی
	6-1-2-24- پروژه ایجاد سامانه مدیریت پروژه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	6-1-2-25- پروژه ایجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه سازمان هواپیمایی کشوری
	6-1-2-26- پروژه بازنویسی سامانه بودجه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	6-1-2-27- پروژه بازنویسی سامانه مدیریت حسابداری مالی سازمان هواپیمایی کشوری
	6-1-2-28- پروژه بازنویسی سامانه مدیریت حسابداری مالی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	6-1-2-29- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری
	6-1-2-30- پروژه بهبود سامانه امور حقوقی شرکت فرودگاهها
	6-1-2-31- پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	6-1-2-32- پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای سازمان هواپیمایی کشوری
	6-1-2-33- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	6-1-3- اولویت بندی پروژهها
	6-1-4- برنامه گذار
	6-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها

	6-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	6-2-1- ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	6-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	6-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	6-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	6-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	6-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	6-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	6-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	6-2-1-2-1- Clearinghouse:
	6-2-1-2-2- Web GIS:
	6-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	6-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	6-2-2-1- سامانه مدیریت صدور و تمدید مجوز فعالیت موسسات حملونقل هوایی (کمیته هوانوردی)
	6-2-2-2- سامانه مدیریت صدور و تمدید مجوز فعالیت آژانسها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی (کمیته فنی)
	6-2-2-3- سامانه مدیریت صدور و تمدید گواهینامه پرسنل فنی و عملیاتی صنعت حملونقل هوایی
	6-2-2-4- سامانه مدیریت ناوگان هوایی کشور
	6-2-2-5- سامانه مدیریت بازرسی و ممیزی موسسات هوانوردی
	6-2-2-6- سامانه مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات فنی و عملیاتی فرودگاهها
	6-2-2-7- سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات فرودگاهها
	6-2-2-8- سامانه مدیریت صدور مجوز پرواز
	6-2-2-9- سامانه زمانبندی پروازها
	6-2-2-10- سامانه فروش بلیط شرکت های هواپیمایی- CRS
	6-2-2-11- سامانه مدیریت پذیرش مسافر
	6-2-2-12- سامانه نمایش اطلاعات پرواز در فرودگاهها - FIDS
	6-2-2-13- مدیریت بار مسافر در فرودگاهها (BHS,  BRS  )
	6-2-2-14- سامانه بارنامه هوایی
	6-2-2-15- سامانه مدیریت ارائه خدمات فرودگاهی
	6-2-2-16- مجموعه سامانههای مدیریت عملیات هوانوردی
	6-2-2-17- سامانه یکپارچه مدیریت ایمنی حمل و نقل هوایی (ISMS)
	6-2-2-18- سامانه مدیریت ایمنی ارائه دهندگان خدمات هوایی - SMS
	6-2-2-19- سامانه مدیریت تجسس و نجات حوادث حملونقل هوایی
	6-2-2-20- سامانه مدیریت پروژههای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	6-2-2-21- سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) سازمان هواپیمایی کشوری
	6-2-2-22- سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) شرکت فرودگاهها
	6-2-2-23- سامانه مدیریت حسابداری مالی (سازمان هواپیمایی کشوری)
	6-2-2-24- سامانه مدیریت حسابداری مالی (شرکت فرودگاهها
	6-2-2-25- سامانه مدیریت امور حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری
	6-2-2-26- سامانه مدیریت امور حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	6-2-2-27- سامانه مدیریت قراردادها (شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)
	6-2-2-28- سامانه مدیریت قراردادها (سازمان هواپیمایی کشوری)
	6-2-2-29- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل هفتم: سازمان هواشناسی کشور
	7-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	7-1-1- ماتریس تحلیل شکاف
	7-1-2- شناسنامه پروژهها
	7-1-2-1- پروژه ایجاد سامانه اطلاعات و پردازش مرکزی
	7-1-2-2- پروژه ایجاد سامانه مدیریت پایگاه داده اقلیمی
	7-1-2-3- پروژه ایجاد زیرسیستم پیش بینی و هشدار هواشناسی استانی
	7-1-2-4- پروژه تدوین برنامه جامع توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)
	7-1-2-5- پروژه ایجاد سامانههای توسعه کشاورزی کاربردی (تهک)
	7-1-2-6- پروژه ایجاد سامانه مدیریت پروژه سازمان هواشناسی کشور
	7-1-2-7- پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی سازمان هواشناسی کشور
	7-1-2-8- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور حقوقی سازمان هواشناسی کشور
	7-1-2-9- پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای سازمان هواشناسی کشور
	7-1-2-10- پروژه ایجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) سازمان هواشناسی کشور
	7-1-2-11- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	7-1-3- اولویت بندی پروژهها
	7-1-4- برنامه گذار
	7-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها

	7-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	7-2-1- ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	7-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	7-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	7-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	7-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	7-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	7-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	7-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	7-2-1-2-1- Clearinghouse:
	7-2-1-2-2- Web GIS:
	7-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	7-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	7-2-2-1- سامانه اطلاعات و پردازش مرکزی
	7-2-2-2- سامانه مدیریت پایگاه داده اقلیمی
	7-2-2-3- سامانه ارتباطات و اطلاعات
	7-2-2-4- سامانه اطلاعات و پردازش استانی
	7-2-2-5- سامانه یکپارچه هواشناسی فرودگاهی
	7-2-2-6- سامانه هواشناسی دریایی
	7-2-2-7- سامانه پورتال سازمان هواشناسي كشور
	7-2-2-8- سامانه پيامك (20143)
	7-2-2-9- سامانه تلفن گوياي (134) هواگو
	7-2-2-10- سامانه هوانما
	7-2-2-11- سامانه نرمافزار موبایل هواشناسی
	7-2-2-12- سامانههای توسعه هواشناسي كاربردي (تهك)
	7-2-2-13- سامانه مدیریت پروژههای سازمان هواشناسی کشور
	7-2-2-14- سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) سازمان هواشناسی کشور
	7-2-2-15- مدیریت حسابداری مالی سازمان هواشناسی کشور
	7-2-2-16- سامانه مدیریت قراردادها
	7-2-2-17- سامانه مدیریت امور حقوقی سازمان هواشناسی کشور
	7-2-2-18- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل هشتم: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
	8-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	8-1-1- ماتریس تحلیل شکاف
	8-1-2- شناسنامه پروژهها
	8-1-2-1- پروژه بهبود زیرسیستم خدمات آزمایشگاهی از سامانه مدیریت خدمات آزمایشگاهی
	8-1-2-2- پروژه ایجاد زیر سیستم نگهداری و تعمیرات تجهیزات از سامانه مدیریت خدمات آزمایشگاهی
	8-1-2-3- پروژه ایجاد زیرسیستم کالیبراسیون تجهیزات از سامانه مدیریت خدمات آزمایشگاهی
	8-1-2-4- پروژه بهبود زیر سیستم کنترل کیفیت از سامانه مدیریت خدمات آزمایشگاهی
	8-1-2-5- پروژه ایجاد زیرسیستم بازرسی و ممیزی عملکرد فنی استانها از سامانه مدیریت خدمات آزمایشگاهی
	8-1-2-6- پروژه ایجاد زیرسیستم حفاری عملیات صحرایی از سامانه مدیریت خدمات آزمایشگاهی
	8-1-2-7- پروژه ایجاد زیرسیستم مدیریت سفارشات و تعامل با مشتریان از سامانه مدیریت خدمات آزمایشگاهی
	8-1-2-8- پروژه ایجاد سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
	8-1-2-9- پروژه بازنویسی سامانه حسابداری شرکت ازمایشگاه فنی و مکانیک خاک
	8-1-2-10- پروژه بازنویسی سامانه مدیریت قراردادهای شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
	8-1-2-11- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور حقوقی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
	8-1-2-12- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	8-1-3- اولویت بندی پروژهها
	8-1-4- برنامه گذار
	8-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها

	8-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	8-2-1- ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	8-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	8-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	8-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	8-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	8-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	8-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	8-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	8-2-1-2-1- Clearinghouse:
	8-2-1-2-2- Web GIS:
	8-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	8-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	8-2-2-1- سامانه مدیریت خدمات آزمایشگاهی فنی
	8-2-2-2- سامانه مدیریت منابع واعتبارات سالیانه (بودجه)
	8-2-2-3- سامانه مدیریت حسابداری مالی
	8-2-2-4- سامانه مدیریت امور حقوقی
	8-2-2-5- سامانه مدیریت قراردادها
	8-2-2-6- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل نهم: شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
	9-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	9-1-1- ماتریس تحلیل شکاف
	9-1-2- شناسنامه پروژهها
	9-1-2-1- پروژه تدوین نظام نامه صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات فعال در حوزه حملونقل ریلی
	9-1-2-2- پروژه ایجاد سامانه مدیریت صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حملونقل ریلی
	9-1-2-3- پروژه بهبود سامانه صدور اسناد مالکیت ناوگان ریلی
	9-1-2-4- پروژه استقرار و عملیاتی سازی سامانه نگهداری و تعمیر خطوط، ابنیه، تجهیزات و علائم شبکه ریلی (سامانه Coswin)
	9-1-2-5- پروژه بهبود سامانه مدیریت نگهداری و تعمیر واگنها
	9-1-2-6- پروژه استقرار و عملیاتی سازی سامانه نگهداری و تعمیر لکوموتیوها (سامانه Carl)
	9-1-2-7- پروژه بهبود سامانه زمانبندی حرکت قطارها
	9-1-2-8- پروژه ایجاد زیرساختهای سیستمهای فروش بلیط قطار
	9-1-2-9- پروژه بازرسی و ممیزی سامانههای فروش بلیط شرکتهای حملونقل ریلی و اطمینان از پیاده سازی الزامات تعیین شده توسط شرکت راه آهن
	9-1-2-10- پروژه بهبود سامانه بارنامه
	9-1-2-11- پروژه بهبود سامانه بارنامه بین الملل
	9-1-2-12- پروژه بهبود سامانه تخلیه و بارگیری
	9-1-2-13- پروژه ایجاد سامانه مدیریت پذیرش مسافر در ایستگاههای راه آهن
	9-1-2-14- پروژه بهبود سامانه سیر و حرکت
	9-1-2-15- پروژه بهبود سامانه گراف
	9-1-2-16- پروژه بهبود سامانه سوانح ریلی
	9-1-2-17- پروژه بهبود سامانه كارنامه ايمني
	9-1-2-18- پروژه بهبود سیستم مدیریت علائم و سیگنالینگ (سیستمهای ATC و CTC)
	9-1-2-19- پروژه بهبود سامانه محاسبه حق دسترسی به شبکه ریلی (سامانه BOL محاسبه حق دسترسی)
	9-1-2-20- پروژه تدوین نظام بازرسی و ممیزی شرکتها و موسسات حملونقل ریلی
	9-1-2-21- پروژه ایجاد سامانه مدیریت بازرسی و ممیزی شرکتها و موسسات حملونقل ریلی
	9-1-2-22- پروژه بازنویسی سامانه مدیریت پروژه شرکت راه آهن
	9-1-2-23- پروژه بازنویسی سامانه بودجه شرکت راه آهن
	9-1-2-24- پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی شرکت راه آهن
	9-1-2-25- پروژه بازنویسی سامانه قراردادهای شرکت راه آهن
	9-1-2-26- پروژه ایجاد سامانه حقوقی شرکت راه آهن
	9-1-2-27- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	9-1-3- اولویت بندی پروژهها
	9-1-4- برنامه گذار
	9-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها

	9-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	9-2-1- ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	9-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	9-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	9-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	9-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	9-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	9-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	9-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	9-2-1-2-1- Clearinghouse:
	9-2-1-2-2- Web GIS:
	9-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	9-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	9-2-2-1- سامانه مدیریت صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حملونقل ریلی
	9-2-2-2- سامانه مدیریت ناوگان حملونقل ریلی کشور
	9-2-2-3- سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات خطوط و ابنیه فنی شبکه ریلی
	9-2-2-4- سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات و علائم ارتباطی و الکتریکی
	9-2-2-5- سامانه مدیریت اطلاعات سوابق نگهداری و تعمیرات واگنها
	9-2-2-6- سامانه مدیریت اطلاعات سوابق نگهداری و تعمیرات لکوموتیو
	9-2-2-7- سامانه زمانبندی حرکت قطارها
	9-2-2-8- سامانه فروش بلیط قطار شرکتهای حملونقل مسافر ریلی
	9-2-2-9- سامانه بارنامه
	9-2-2-10- سامانه بارنامه بین الملل
	9-2-2-11- سامانه تخلیه و بارگیری
	9-2-2-12- سامانه مدیریت پذیرش مسافر در ایستگاههای راه آهن
	9-2-2-13- سامانه مدیریت عملیات سیر و حرکت
	9-2-2-14- سامانه ترسیم گراف
	9-2-2-15- سامانه مدیریت علائم و سیگنالینگ
	9-2-2-16- سامانه مدیریت و رسیدگی به سوانح، حوادث و تخلفات
	9-2-2-17- سامانه مدیریت محاسبه حق دسترسی به شبکه حملونقل ریلی
	9-2-2-18- سامانه مدیریت بازرسی و ممیزی شرکتها و موسسات حملونقل ریلی
	9-2-2-19- مدیریت پروژههای شرکت راه آهن
	9-2-2-20- سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالانه (بودجه) شرکت راه آهن
	9-2-2-21- سامانه مدیریت حسابداری مالی شرکت راه آهن
	9-2-2-22- سامانه مدیریت امور حقوقی شرکت راه آهن
	9-2-2-23- سامانه مدیریت قراردادها
	9-2-2-24- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل دهم: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور
	10-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	10-1-1-  ماتریس تحلیل شکاف
	10-1-2-  شناسنامه پروژهها
	10-1-2-1- پروژه بازنویسی سامانه مدیریت پروژه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور
	10-1-2-2- پروژه مستندسازی و بهبود فرایندهای تملک اراضی (اراضی موردنیاز برای ساخت و توسعه زیرساختهای حملونقل) در همه سازمانها و شرکتهای تابعه
	10-1-2-3- پروژه (های) ایجاد یا بهبود سامانه مدیریت تملک اراضی
	10-1-2-4- پروژه (های) ورود اطلاعات موردنیاز سامانه مدیریت تملک اراضی
	10-1-2-5- پروژه بازنویسی سيستم بودجه و اعتبارات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور
	10-1-2-6- پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور
	10-1-2-7- پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور
	10-1-2-8- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور حقوقی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور
	10-1-2-9- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	10-1-3-  اولویت بندی پروژهها
	10-1-4-  برنامه گذار
	10-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها

	10-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	10-2-1- ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	10-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	10-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	10-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	10-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	10-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	10-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	10-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	10-2-1-2-1- Clearinghouse:
	10-2-1-2-2- Web GIS:
	10-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	10-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	10-2-2-1- سامانه مدیریت پروژههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور
	10-2-2-2- سامانه مدیریت تملک اراضی
	10-2-2-3- مدیریت مدیریت منابع و اعتبارات سالانه (بودجه)
	10-2-2-4- سامانه مدیریت حسابداری مالی
	10-2-2-5- سامانه مدیریت امور حقوقی
	10-2-2-6- سامانه مدیریت قراردادها
	10-2-2-7- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل یازدهم: شرکت عمران شهرهای جدید
	11-1-  نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	11-1-1-  ماتریس تحلیل شکاف
	11-1-2- شناسنامه پروژهها
	11-1-2-1- پروژه بهبود زیرسیستم املاک و حقوقی از سامانه Web GIS شرکت عمران شهرهای جدید
	11-1-2-2- پروژه بهبود زیرسیستم معماری و شهرسازی از سامانه Web GIS شرکت عمران شهرهای جدید
	11-1-2-3- پروژه بهبود زیرسیستم واگذاری و فروش از سامانه Web GIS شرکت عمران شهرهای جدید
	11-1-2-4- پروژه بهبود زیرسیستم خدمات شهری از سامانه Web GIS شرکت عمران شهرهای جدید
	11-1-2-5- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید
	11-1-2-6- پروژه بازنویسی سامانه مدیریت پروژه شرکت عمران شهرهای جدید (سامانه IPMP)
	11-1-2-7- پروژه ایجاد سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) شرکت عمران شهرهای جدید
	11-1-2-8- پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی شرکت عمران شهرهای جدید
	11-1-2-9- پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای شرکت عمران شهرهای جدید
	11-1-2-10- پروژه بهبود بخش حقوقی سامانه Web GIS شرکت عمران شهرهای جدید
	11-1-2-11- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	11-1-3- اولویت بندی پروژهها
	11-1-4- برنامه گذار
	11-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها

	11-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	11-2-1-  ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	11-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	11-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	11-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	11-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	11-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	11-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	11-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	11-2-1-2-1- Clearinghouse:
	11-2-1-2-2- Web GIS:
	11-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	11-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	11-2-2-1- سامانه مدیریت املاک و اراضی
	11-2-2-2- سامانه مدیریت معماری و شهرسازی
	11-2-2-3- سامانه مدیریت واگذاری و فروش
	11-2-2-4- سامانه مدیریت ارائه خدمات شهری
	11-2-2-5- سامانه مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید
	11-2-2-6- سامانه پروژههای شرکت عمران شهرهای جدید
	11-2-2-7- سامانه مدیریت منابع و اعتبارات ساليانه بودجه
	11-2-2-8- سامانه مدیریت حسابداری مالی
	11-2-2-9- سامانه مدیریت امور حقوقی
	11-2-2-10- سامانه مدیریت قراردادها
	11-2-2-11- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل دوازدهم: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
	12-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	12-1-1- ماتریس تحلیل شکاف
	12-1-2- شناسنامه پروژهها
	12-1-2-1- پروژه بازنویسی و بهبود سامانه املاک و مستغلات
	12-1-2-2- پروژه ایجاد سامانه مدیریت تهیه طرحهای توانمند سازی، بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافتها
	12-1-2-3- پروژه ایجاد سامانه مدیریت اجرای برنامههای بازآفرینی
	12-1-2-4- پروژه ایجاد سامانه مدیریت توافقات و هماهنگیها
	12-1-2-5- پروژه ایجاد سامانه مدیریت پژوهش، آموزش و ترویج
	12-1-2-6- پروژه بهبود سامانه ماده 4
	12-1-2-7- پروژه بهبود سامانه تسهیلات
	12-1-2-8- پروژه ایجاد سامانه مدیریت ارزیابی برنامههای بازآفرینی
	12-1-2-9- پروژه بازنویسی سامانه مدیریت پروژه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
	12-1-2-10- پروژه ایجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
	12-1-2-11- پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
	12-1-2-12- پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
	12-1-2-13- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور حقوقی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
	12-1-2-14- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	12-1-3- اولویت بندی پروژهها
	12-1-4- برنامه گذار
	12-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها

	12-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	12-2-1-  ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	12-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	12-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	12-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	12-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	12-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	12-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	12-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	12-2-1-2-1- Clearinghouse:
	12-2-1-2-2- Web GIS:
	12-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	12-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	12-2-2-1- سامانه مدیریت املاک و مستغلات
	12-2-2-2- سامانه مدیریت تهیه طرحهای توانمندسازی، بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافتها
	12-2-2-3- سامانه مدیریت اجرای برنامههای بازآفرینی
	12-2-2-4- سامانه مدیریت توافقات و هماهنگیها
	12-2-2-5- سامانه مدیریت پژوهش، آموزش و ترویج
	12-2-2-6- سامانه مدیریت ارائه تسهیلات
	12-2-2-7- سامانه مدیریت صدور گواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی
	12-2-2-8- سامانه مدیریت ارزیابی برنامههای بازآفرینی
	12-2-2-9- سامانه مدیریت پروژههای شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
	12-2-2-10- سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالانه (بودجه)
	12-2-2-11- سامانه مدیریت حسابداری مالی
	12-2-2-12- سامانه مدیریت امور حقوقی
	12-2-2-13- سامانه مدیریت قراردادها
	12-2-2-14- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل سیزدهم: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	13-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	13-1-1-  ماتریس تحلیل شکاف (بخش حملونقل هوایی)
	13-1-2-  شناسنامه پروژهها (بخش حملونقل هوایی)
	13-1-2-1- پروژه بهبود سامانه مدیریت صدور و تمدید مجوز فعالیت موسسات حمل و نقل هوایی (کمیته هوانوردی)
	13-1-2-2- پروژه بهبود سامانه صدور و تمدید مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی (کمیته فنی)
	13-1-2-3- پروژه بهبود سامانه صدور و تمدید گواهینامهها
	13-1-2-4- پروژه ایجاد سامانه مدیریت ناوگان هوایی کشور
	13-1-2-5- پروژه ایجاد سامانه مدیریت بازرسی و ممیزی موسسات هوانوردی
	13-1-2-6- پروژه ایجاد سامانه مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات فنی و عملیاتی فرودگاهها
	13-1-2-7- پروژه استقرار سامانه مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات فنی و عملیاتی فرودگاهها
	13-1-2-8- پروژه ایجاد سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات فرودگاهها
	13-1-2-9- پروژه بهبود سامانه صدور مجوز پرواز
	13-1-2-10- پروژه مطالعه و سیاست گذاری و طراحی فنی پیاده سازی سامانه زمانبندی پروازها
	13-1-2-11- پروژه ایجاد سامانه زمانبندی پروازها
	13-1-2-12- پروژه تعیین الزامات پیاده سازی سامانههای CRS شرکتهای هواپیمایی
	13-1-2-13- پروژه سیاستگذاری، تصمیم گیری و تعیین الزامات اجرای سامانه پذیرش مسافر در فرودگاهها
	13-1-2-14- پروژه پیاده سازی سامانه مدیریت پذیرش مسافر در فرودگاههای کشور
	13-1-2-15- پروژه عملیاتی سازی سامانه نمایش اطلاعات پرواز (FIDS) در همه فرودگاههای کشور
	13-1-2-16- پروژه توسعه سامانه مدیریت بار مسافر در فرودگاهها (BHS, BRS)
	13-1-2-17- پروژه ایجاد سامانه بارنامه هوایی
	13-1-2-18- پروژه ایجاد سامانه مدیریت ارائه خدمات فرودگاهی
	13-1-2-19- پروژه به روز رسانی و جایگزینی مجموعه سامانههای مدیریت عملیات هوانوردی
	13-1-2-20- پروژه تدوین برنامه جامع ایمنی حملونقل هوایی و تعیین الزامات پیاده سازی سامانههای SMS ارائه دهندگان خدمات هوایی
	13-1-2-21- پروژه ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت ایمنی حملونقل هوایی
	13-1-2-22- پروژه بازرسی و ممیزی سامانههای SMS ارائه دهندگان خدمات هوایی و اطمینان از پیاده سازی الزامات تعیین شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری
	13-1-2-23- پروژه ایجاد سامانه مدیریت تجسس و نجات حوادث حملونقل هوایی
	13-1-2-24- پروژه ایجاد سامانه مدیریت پروژه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	13-1-2-25- پروژه ایجاد سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه سازمان هواپیمایی کشوری
	13-1-2-26- پروژه بازنویسی سامانه بودجه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	13-1-2-27- پروژه بازنویسی سامانه مدیریت حسابداری مالی سازمان هواپیمایی کشوری
	13-1-2-28- پروژه بازنویسی سامانه مدیریت حسابداری مالی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	13-1-2-29- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری
	13-1-2-30- پروژه بهبود سامانه امور حقوقی شرکت فرودگاهها
	13-1-2-31- پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	13-1-2-32- پروژه ایجاد سامانه مدیریت قراردادهای سازمان هواپیمایی کشوری
	13-1-2-33- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	13-1-3-  اولویت بندی پروژهها
	13-1-4-  برنامه گذار
	13-1-5- برنامه زمانبندی پروژهها

	13-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	13-2-1-  ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	13-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	13-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	13-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	13-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	13-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	13-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	13-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	13-2-1-2-1- Clearinghouse:
	13-2-1-2-2- Web GIS:
	13-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	13-2-2-  شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	13-2-2-1- سامانه مدیریت صدور و تمدید مجوز فعالیت موسسات حملونقل هوایی (کمیته هوانوردی)
	13-2-2-2- سامانه مدیریت صدور و تمدید مجوز فعالیت آژانسها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی (کمیته فنی)
	13-2-2-3- سامانه مدیریت صدور و تمدید گواهینامه پرسنل فنی و عملیاتی صنعت حملونقل هوایی
	13-2-2-4- سامانه مدیریت ناوگان هوایی کشور
	13-2-2-5- سامانه مدیریت بازرسی و ممیزی موسسات هوانوردی
	13-2-2-6- سامانه مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات فنی و عملیاتی فرودگاهها
	13-2-2-7- سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات فرودگاهها
	13-2-2-8- سامانه مدیریت صدور مجوز پرواز
	13-2-2-9- سامانه زمانبندی پروازها
	13-2-2-10- سامانه فروش بلیط شرکت های هواپیمایی- CRS
	13-2-2-11- سامانه مدیریت پذیرش مسافر
	13-2-2-12- سامانه نمایش اطلاعات پرواز در فرودگاهها - FIDS
	13-2-2-13- مدیریت بار مسافر در فرودگاهها (BHS,  BRS  )
	13-2-2-14- سامانه بارنامه هوایی
	13-2-2-15- سامانه مدیریت ارائه خدمات فرودگاهی
	13-2-2-16- مجموعه سامانههای مدیریت عملیات هوانوردی
	13-2-2-17- سامانه یکپارچه مدیریت ایمنی حمل و نقل هوایی (ISMS)
	13-2-2-18- سامانه مدیریت ایمنی ارائه دهندگان خدمات هوایی - SMS
	13-2-2-19- سامانه مدیریت تجسس و نجات حوادث حملونقل هوایی
	13-2-2-20- سامانه مدیریت پروژههای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	13-2-2-21- سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) سازمان هواپیمایی کشوری
	13-2-2-22- سامانه مديريت منابع و اعتبارات ساليانه (بودجه) شرکت فرودگاهها
	13-2-2-23- سامانه مدیریت حسابداری مالی (سازمان هواپیمایی کشوری)
	13-2-2-24- سامانه مدیریت حسابداری مالی (شرکت فرودگاهها
	13-2-2-25- سامانه مدیریت امور حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری
	13-2-2-26- سامانه مدیریت امور حقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
	13-2-2-27- سامانه مدیریت قراردادها (شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)
	13-2-2-28- سامانه مدیریت قراردادها (سازمان هواپیمایی کشوری)
	13-2-2-29- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل چهاردهم: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
	14-1- نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار
	14-1-1- ماتریس تحلیل شکاف
	14-1-2- شناسنامه پروژهها
	14-1-2-1- پروژه بازنویسی سامانه صدور گواهينامه فني
	14-1-2-2- پروژه ایجاد زیرسیستم ارائه خدمات مشاوره فنی
	14-1-2-3- پروژه ایجاد زیرسیستم مدیریت آزمایشگاههای مرکز و ارائه خدمات آزمایشگاهی
	14-1-2-4- پروژه ایجاد زیرسیستم مدیریت ثبت اختراعات
	14-1-2-5- پروژه تدوین نظام انتقال فناوری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
	14-1-2-6- پروژه ایجاد سامانه مدیریت انتقال فناوری
	14-1-2-7- پروژه بازنویسی سامانه جامع آموزش كاركنان وزارت راه و شهرسازي
	14-1-2-8- پروژه بهبود سامانه اطلاعات شبکه شتاب نگاری
	14-1-2-9- پروژه بهبود سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
	14-1-2-10- پروژه بهبود سامانه مدیریت امور پژوهشی
	14-1-2-11- پروژه ایجاد سامانه مدیریت تدوین مقررات ملی ساختمان
	14-1-2-12- پروژه بهبود سامانه اطلاعات ژئو تکنیک کشور
	14-1-2-13- پروژه بازنویسی سامانه بودجه ریزی عملیاتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (بخش بودجه)
	14-1-2-14- پروژه بازنویسی سامانه حسابداری مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
	14-1-2-15- پروژه بازنویسی سامانه بودجه ریزی عملیاتی (بخش قراردادها)
	14-1-2-16- پروژه ایجاد سامانه مدیریت امور حقوقی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
	14-1-2-17- پروژههای مرتبط با سامانههاي حوزه توسعه مديريت و منابع انساني (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)

	14-1-3-  اولویت بندی پروژهها
	14-1-4-  برنامه گذار
	14-1-5-  برنامه زمانبندی پروژهها

	14-2- معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	14-2-1- ارتباط سامانههای اطلاعاتی در وضعیت مطلوب
	14-2-1-1- بستر ارتباطاتي بين سامانههاي اطلاعاتي: سامانه نظام اطلاعاتي
	14-2-1-1-1- ميان افزار مديريت و هماهنگي سرويسها:
	14-2-1-1-2- زير سامانه مديريت موجوديتهاي مرجع (Reference Data)
	14-2-1-1-3- زير سامانه مديريت موجوديتهاي كليدي (Master Data)
	14-2-1-1-4- مرکز تبادل اطلاعات خوشه حملونقل و شهرسازی (TUIX)
	14-2-1-1-5- زيرسامانههاي مستقل هر دستگاه:

	14-2-1-2- مدیریت تبادل، ثبت، ویرایش، تحلیل و نمایش دادههاي مکانی
	14-2-1-2-1- Clearinghouse:
	14-2-1-2-2- Web GIS:
	14-2-1-2-3- Map Server Management Local:


	14-2-2- شناسنامه سامانههای اطلاعاتی
	14-2-2-1- سامانه مدیریت ارائه خدمات مهندسی و آزمایشگاهی
	14-2-2-2- سامانه مدیریت انتقال فناوری
	14-2-2-3- سامانه مدیریت آموزش و ترویج
	14-2-2-4- سامانه اطلاعات شبکه شتاب نگاری
	14-2-2-5- سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
	14-2-2-6- سامانه مدیریت امور پژوهشی
	14-2-2-7- سامانه مدیریت تدوین مقررات ملی ساختمان
	14-2-2-8- سامانه اطلاعات ژئو تکنیک کشور
	14-2-2-9- سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالانه (بودجه)
	14-2-2-10- سامانه مدیریت حسابداری مالی
	14-2-2-11- سامانه مدیریت امور حقوقی
	14-2-2-12- سامانه مدیریت قراردادها
	14-2-2-13- سامانههای حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی (به غير از سامانه مديريت حسابداري مالي)



	فصل پانزدهم: ادارات کل راه و شهرسازی استانها
	15-1- سامانههای مرتبط با ادارات کل راه و شهرسازی استانها
	15-2- پروژههای مرتبط با ادارات کل راه و شهرسازی استانها

	فصل شانزدهم: پروژههای حوزه زیرساخت فناوری اطلاعات
	16-1-1- پروژههای حوزه زیرساخت فناوری اطلاعات
	16-1-2- شناسنامه پروژهها
	16-1-2-1- پروژه فاز اول ارتقاء دیتاسنتر فعلی تا سطح دو استاندارد بین المللی (TIA)
	16-1-2-2- پروژه شناخت و تحلیل وضعیت زیرساخت شبکه سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته و ادارات کل راه و شهرسازی و طراحی وضعیت مطلوب زیرساخت شبکه
	16-1-2-3- پروژه مطالعاتی تعیین سیاستهای کلی ایجاد و توسعه مرکز (های) داده وزارت راه و شهرسازی
	16-1-2-4- پروژههاي پیادهسازی وضعیت مطلوب زیرساخت شبکه وزارت راه و شهرسازی
	16-1-2-5- پروژه ایجاد مرکز (های) داده Mirror
	16-1-2-6- پروژه تدوین سیاست و برنامه پیادهسازی نظام مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS Master Plan)
	16-1-2-7- پروژههای پیاده سازی نظام مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
	16-1-2-8- پروژه ارتقاء شبکه ستاد وزارت راه و شهرسازی
	16-1-2-9- پروژه تدوین سیاست های اعمال یکپارچگی در زمینه نظام مدیریت فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL و ITSM
	16-1-2-10- پروژه تدوين نظام مدیریت فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL و ITSM
	16-1-2-11- پروژه تعیین سیاستهای وزارت راه و شهرسازی در حوزه چارچوبهای توسعه نرم افزار

	16-1-3- برنامه زمانبندی پروژها

	پیوست 1: روش شناسی
	روش طراحی معماری مطلوب سامانههای اطلاعاتی
	روش تحلیل شکاف
	روش تدوین نقشه راه، معماری انتقال و برنامه گذار





