
در تدوین برنامه راهبردی فناوری اطالعات  خدمترویکرد مبتنی بر 

 )مطالعه موردی: شهرداری کرمانشاه(

 3مهنوش فتاحی، نام و 2فرهاد مردوخی، 1 علی رستم پور

 

 ،تهران،  دانشگاه پیام نور، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، گروه مربی 1
a.rostampour@pnu.ac.ir 

 
 ایشگاه تخصصی معماری سازمانی، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه رازی، کرمانشاهآزم، استادیار 2

Mardukhi@razi.ac.ir 
 کارشناسی ارشد، آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه رازی، کرمانشاه 3

Mahnoosh721fatahi@gmail.com 

 چکيده

ریزی در سطوح مختلف ملی، بخشی، سازمانی و فردی، نياز به اطالعات روزآمد، دقيق و بهنگام به عنوان یك ابزار اصلی برنامه

ضرورت توجه جدی به فرایند توليد، ارائه و استفاده از اطالعات را بدیهی ساخته است. اهميت این دارایی کليدی و ارزشمند در توفيق 

شده را در گرا و حسابنگر، واقعورها در جهت نيل به عملکرد مطلوب، ضرورت ایجاد یك نظام کارآمد، جامعها و کشافراد، سازمان

های امروزه توسعه فناوری های مبتنی بر فناوری اطالعات جهت مدیریت اطالعات رقم زده است.حلسازمان با استفاده از راه

ها دهد که این مهم موجب شده سازمانته به سير تحول و نوسازی خود ادامه میتر از گذشاطالعاتی و ارتباطی با شتابی روزافزون

جهت بازنماندن از تحوالت جاری و به عبارتی سوار شدن بر امواج کوبنده فناوری ارتباطات و اطالعات اقدام به ارزیابی دقيق و 

شدن اهداف و مسيرهای پيش رو جهت توسعه  افزاری خود جهت روشنافزاری و سختمند از کيفيت و کميت امکانات نرمنظام

 نمایند.  خدمتبا رویکرد مبتنی بر  فناوری اطالعات در سازمان

راهبردهای توسعه فناوری اطالعات شهرداری کرمانشاه در راستای پروژه برنامه راهبردی و  در مقاله حاضر راهکارهایی برای تدوین

ارائه شده است که نتایج پيروی از آنها، رمانشاه با رویکرد تحقق شهر هوشمند عملياتی فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ک

 چابك سازی، یکپارچکی بيشتر، هوشمندی باالتر و در نهایت افزایش رضایت شهروندان را در پی داشته است.

 کلمات کليدی

 شهر هوشمند -شهرداریSWOT- ماتریس  -خدمت -برنامه ریزی راهبردی
 

 

 

 مقدمه -1
دوین راهبردها به دلیل ماهیت و ویژگی موضوع آن، خیلی قابل موضوع ت

باشد. در واقع راهبردها عمدتاً در طی یك فرایند غیرساخت فرموله کردن نمی
ها و یا حتی ها و مدل. در این ارتباط اگر هم روش[1]شوندیافته خلق می

 سجامان به کمك جهت در تنها اند،شده مطرح یا و گرفته شكل هاییتكنیك
 آن امر این اصلی علت. شوند واقع مفید توانندمی راهبردها خلق برای تفكر
 دارد، که هاییویژگی و شرایط از ایمجموعه به توجه با سازمانی هر که است

خاص خود را دارد. حتی ممكن است در یك سازمان با شرایط و  راهبردهای
های ناسان با زمینههای ثابت چنانچه راهبردها توسط افراد و کارشویژگی
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. [2]فكری و تجربی و تحصیلی متفاوت تدوین شود، با یكدیگر یكسان نباشد
بر همین اساس است که تا بحال روش و ابزار مشخصی برای تدوین راهبردها 

ها و بندیها و دستهتولید نشده است )هر چند در این زمینه به هرحال مدل
کننده ایده د بیشتر راهنما و ارائههایی تعریف شده است، ولی این موارگام

 [3]هستند تا تولید کننده محتوا(.

 یتوجه به موارد فوق، برای تدوین راهبردهای فناوری اطالعات در شهردار با
 یمت یاتکرمانشاه تالش شده است با توجه به مطالعات انجام شده و تجرب

وب و روش از چارچ یدانشگاه راز گراییسسرو یسازمان یمعمار یشگاهآزما
 ( نشان داده شده است.1استفاده شود که در شكل شماره ) یمنظم

 

 
 
 

روش شناسی تدوین سند برنامه ریزی   -2

 راهبردی فناوری اطالعات

به طور کلی یك روش مشخص و استاندارد برای تدوین سند برنامه ریزی 
ش را ها وجود ندارد و باید هر روراهبردی فناوری اطالعات برای کلیه سازمان

توان به صورت متناسب با شرایط و اهداف آن سازمان ویژه سازی کرد. اما می
 کالن، چارچوب یك برنامه ریزی راهبردی را شامل مراحل زیر دانست:

 مرحله اول: کجا هستیم؟
چگونه با توانمندیهای فعلی فناوری اطالعات، نیازهای سازمان برآورده می  -1

 شود؟
ا آن چه که سازمانهای مشابه و یا رقبا در اختیار دارند آیا این توانمندیها ب -2

 قابل مقایسه است؟
 راهبردهای رقابت جویانه که منجر به ایجاد تمایز می گردند کدام است؟ -3

 مرحله دوم: به کجا می خواهیم برویم؟
 جهت گیری کسب و کار سازمان چیست؟ -1
 مده است؟چه فرصت های جدیدی در فناوری اطالعات به وجود آ -2
 جهت گیری های راهبردی سازمان چیست؟ -3
 هایی باشد؟معماری فناوری اطالعات باید چگونه و با چه ویژگی -4
چگونه می توانیم سیستمها، فرآیندها و نیروی انسانی را در جهت نیل به  -5

 اهداف راهبردی تغییر دهیم؟
 مرحله سوم: چگونه به جایگاه مطلوب برسیم

 ه که هستیم و آنچه که باید باشیم چه اندازه است؟شكاف بین آنچ -1
 توان ارائه داد؟هایی برای پر کردن این شكاف میچه اقدامات و پروژه -2

ها، سازوکارها، فرآیندها و ساختار اداری برای پر چه تغییراتی در توانمندی -3
 کردن این شكاف باید انجام داد؟

 یست؟مسیر درست برای موفقیت در این راه چ -4

معرفی ورودی های اصلی در تدوین  -3

 راهبردهای فناوری اطالعات شهرداری کرمانشاه
هایی الزم است تا برای تدوین راهبردهای اصلی فناوری اطالعات، ورودی

های راهبردی فناوری اطالعات شناسایی و حول محورهای آن، جهت گیری
اطالعات استخراج شود. تنظیم گردد تا نهایتاً بر اساس آنها راهبردهای فناوری 

ورودی های عنوان شده شامل موارد زیر است که شرح آنها در ادامه آورده 
 شده است:
 های شناخت وضع موجودیافته 

 های مطالعه تطبیقییافته 

 قوانین و مقررات اثرگذار بر حوزه فناوری اطالعات 

 عوامل محیطی 

  راهبردهای کسب و کار شهرداری 
 ران ارشدنظرات و دیدگاه های مدی 

 یافته های گزارش شناخت وضع موجود
در فاز اول این پروژه وضعیت موجود شهرداری کرمانشاه از منظر های کسب 
و کار و خدمات، سامانه های اطالعاتی و زیرساخت مورد مطالعه و بررسی قرار 
گرفته و در تدوین راهبردهای فناوری اطالعات از این یافته ها به عنوان یكی 

 های اصلی استفاده خواهد شد.از ورودی
 یافته های گزارش مطالعات تطبیقی

در  فناوری اطالعاتهای اصلی برای تدوین راهبردهای از دیگر ورودی
های مطالعات تطبیقی است. این مطالعات شهرداری کرمانشاه، نتایج و آموخته

دهنده نتایج تجربیات شهرداری های داخلی و خارجی است، در بطن که نشان
در شهرداری های   فناوری اطالعاتهای اصلی گیریخود به تشریح جهت

تواند راهنمای مناسبی برای تدوین راهبردهای الگو پرداخته است که می
 در شهرداری کرمانشاه باشد. فناوری اطالعات

 قوانین و مقررات اثرگذار بر حوزه فناوری اطالعات
در شهرداری  اطالعات یورودی دیگری که برای تدوین راهبردهای فناور

کرمانشاه مورد استفاده قرار گرفته است، قوانین و مقررات و دستورالعملهای 
 گیرد.است که دامنه اثر آنها حوزه فناوری اطالعات را در بر می

 عوامل محیطی

به منظور تدوین طرح جامع فناوری اطالعات شهرداری کرمانشاه الزم است 
فته شوند که معموالً این عوامل شامل تحلیل که عوامل محیطی نیز در نظر گر

 عوامل اقتصادی، اجتماعی، قانونی و زیست محیطی است.
 راهبردهای کسب و کار شهرداری 

در  اطالعات ها برای تدوین راهبردهای فناوریترین ورودییكی دیگر از مهم
 اطالعات شهرداری کرمانشاه، راهبردهای کسب و کار است. در واقع فناوری

های کسب و کار شهرداری کرمانشاه زم است از تحقق اهداف و راهبردهایال
 پذیرد.های محوری آن بیشترین تأثیر را از آن میگیریحمایت کند و لذا جهت

 نظرات و دیدگاه های مدیران ارشد

 چارچوب تدوین راهبردهای فناوری اطالعات فاوا (:1 )شكل
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این قسمت به بررسی و ارائه دیدگاه مدیران ارشد شهرداری کرمانشاه در 
و همچنین نقش آن در پیشبرد و به کارگیری خصوص حوزه فناوری اطالعات 

 آن در توسعه خدمات مطلوب  خواهد پرداخت.
 

های اصلی تدوین سند برنامه ریزی گام -4

 راهبردی فناوری اطالعات شهرداری کرمانشاه
 گام اول: تعیین جهت گیری های راهبردی فناوری اطالعات

ل، جهت گیری در گام اول با توجه به ورودی های مطرح شده در قسمت قب
های راهبردی فناوری اطالعات شهرداری کرمانشاه تعیین خواهد شد. بدین 
معنی که در هر یك از محورهای در نظر گرفته شده، با توجه به نقش فناوری 

 گردد.اطالعات در هر یك از آنها، مؤلفه های راهبردی استخراج می
-تدوین استراتژی ها، نكات اصلی برایالزم به ذکر است که این جهت گیری

 های فناوری اطالعات در شهرداری کرمانشاه خواهد بود.
ها در حوزه فناوری ها و تهدیدگام دوم: تدوین نقاط قوت و ضعف و فرصت

 اطالعات
در این گام از بعضی از محورهایی که به عنوان ورودی برای تدوین 

و  هاراهبردهای مطرح می باشند، نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت
 گردند.تهدیدهای مطرح در حوزه فناوری اطالعات استخراج می

ها که این عوامل از آنها قابل استخراج است، بخش ترین ورودیاز جمله مهم
 مربوط به شناخت وضعیت موجود شهرداری کرمانشاه می باشد.

 ها، اهداف کالن ها، ارزشگام سوم: تدوین چشم انداز، ماموریت
چشم انداز فناوری اطالعات شهرداری کرمانشاه براساس در این گام ابتدا 

های در نظر گرفته شده و شناخت مشاور از شهرداری و انتظارات ورودی
شود یك دورنما و افق شود. در چشم انداز سعی میمدیران از آن تدوین می

شفاف و روشن و در عین حال مطلوب از وضعیت فناوری اطالعات شهرداری 
 گردد. کرمانشاه ارائه

های این فناوری در ها و کارکردگیریسپس به منظور شفاف شدن جهت
ها باید شوند. این مأموریتهای فناوری اطالعات ترسیم میسازمان، مأموریت

های کسب و کار متناسب با نقشی که فناوری اطالعات در انجام مأموریت
 شهرداری کرمانشاه دارد تنظیم گردد.

های فناوری ها پرداخته خواهد شد. ارزشن ارزشسپس در ادامه به تبیی
های هستند که شهرداری کرمانشاه به دنبال کسب آنها از اطالعات ارزش

 طریق فناوری اطالعات است.
در این گام با توجه به چشم انداز و مأموریت های فناوری اطالعات، اهداف 

 کالن ترسیم می شوند.
 SWOTگام چهارم: تشكیل ماتریس 

در کنار  فناوری اطالعاتکننده نقاط قوت و ضعف بیان SWOT ماتریس
های محیطی برای ها و تهدیدهایی است که بر اثر عوامل و محركفرصت

خورد. این ماتریس، ابزار و چارچوب خوبی برای بكارگیری این فناوری رقم می
 .[4]نمایدفراهم می فناوری اطالعاتتدوین راهبردهای توسعه 

 ین راهبردهای فناوری اطالعات گام پنجم: تدو

های مربوط به خلق در گام قبلی، ایده SWOTپس از تشكیل ماتریس 
ها، راهبردهای شكل گرفته و بر مبنای این ایده فناوری اطالعاتهای راهبرد

 شود.توسعه این فناوری در شهرداری کرمانشاه تدوین می

 متدولوژی انجام کار -5

ریزی فناوری اطالعات شهرداری، در برنامه با توجه به چارچوب انتخاب شده
 ها و زیرساخت فناوری در مورد توجه بوده است.سه حوزه کسب و کار، سیستم

ها و سپس به جای ارائه وضع موجود خدمات تمامی حوزه در پروژه انجام شده 
بندی بر اساس حوزه های هر کدام، سعی شده است که این طبقهارائه سیستم

های آن ود و برای هر کدام مشخص شود که خدمات و سیستمکاری آورده ش
هستند. این امر به تحلیل وضع موجود، کمك بیشتری خواهد  حوزه چگونه

های اصلی کرد.  نتایج حاصل از مطالعات شناخت وضع موجود، یكی از ورودی
برای تدوین راهبردهای فناوری اطالعات در سازمان فاوای شهرداری 

خالصه در این پژوهش، خدمتبا توجه به رویكرد مبتنی بر ه کرمانشاه است ک
است. شیوه کلی انجام کار  ادامه بیان شدهدر  در حوزه خدمات، این مطالعات

برای شناسایی وضع موجود در الیه های مختلف و همچنین تدوین وضع 
 نشان داده شده است.  2 مطلوب در الیه های متناظر در شكل

دیده می شود در مرحله بررسی وضع موجود، سه  2همانطوری که در شكل 
. با توجه به الیه خدمات، سیستم ها و زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته است

، باالترین الیه به خدمات اختصاص پیدا کرده و سایر خدمترویكرد مبتنی بر 
با توجه به خدمات شناسایی شده مورد ارزیابی و برنامه ریزی الیه های زیرین 

 گرفته اند.قرار 
 

 
  

 

 نتایج بررسی وضع موجود در حوزه خدمات -6
شناخت وضعیت موجود شهرداری بر اساس مجموعه کارکردها و خدمات آن، 

به درکی مشترك از  رسیدنی خدمات است. در این راستا، هدف در الیه
مفهوم خدمت از اهمیت باالیی برخوردار بوده و از این روست که پیش از 

 شود.فاهیم اولیه ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی میهرچیز معرفی م

تعریف خدمت: برونداد حاصل از به کارگیری هدفمند نیروی انسانی، فرآیندها، 
ای ارزشمند از دید ذینفع شده و اطالعات و فناوری سازمان که منجر به نتیجه

 .[1]در راستای اجرای مأموریت و تحقق اهداف سازمان باشد
کارکردها و خدمات در شهرداری، ابتدا با استفاده از جستجو  به منظور شناسایی

شهرها، اطالعات کاملی های کالندر اینترنت و بررسی پورتال شهرداری

 متدولوژی انجام کار (:2 )شكل
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های کاری شهرداری کسب گردید؛ سپس با برگزاری پیرامون هریك از حوزه
جلسات متعدد با نمایندگان معرفی شده در هر حوزه، ساختاری سلسله مراتبی 

ضع موجود خدمات شهرداری بر اساس مجموعه استانداردهای ملی تهیه و از و
تدوین گردید. این خدمات بر اساس سطح تعامالتشان با خارج از شهرداری، به 

-سازمانی )خدمات اصلیسازمانی )خدمات پشتیبانی( و برونی دروندو دسته
ی ی نحوهبندی به منظور شناسایاند. این دستهبندی شدهعملیاتی( تقسیم

گردش اطالعات در داخل و خارج از شهرداری دارای اهمیت بوده و در 
های کالن ی کارکردی سیستمهای بعدی به منظور شناسایی محدودهگام

ها با یكدیگر راهگشا ی تعامل و یكپارچگی این سیستمشهرداری و نحوه
از خواهد بود. از طرفی استخراج مجموعه خدماتی که به ذینفعان خارج 

شود در تعیین لیست خدمات پورتال شهرداری، نقش کلیدی شهرداری ارائه می
 دار است.را عهده

سازمانی و ی درونی خدمات شناسایی شده )در هر دو دستهبرای کلیه 
سازمانی( شناسنامه خدمت استخراج شده است. این شناسنامه به پیروی برون

سازمانی تهیه شده زمانی و برونسای درونبندی خدمات در دو نسخهاز دسته
ها، اطالعاتی از قبیل فرآیند انجام کار، سطح الكترونیكی بودن است. شناسنامه

ی خدمت و مشكالت و موانع موجود بر سر راه الكترونیكی شدن آن را در ارائه
سازمانی، تمرکز بر سطح الكترونیكی های خدمات برونبر دارند. در شناسنامه

سازمانی، های خدمات درونخدمت به ذینفع نهایی و در شناسنامهی بودن ارائه
های پشتیبانی کننده ی کالن فرآیندی و سامانهتمرکز بر روی استخراج نقشه

 آن بوده است.
های پوشش همان طور که واضح است در استخراج خدمات، شناسایی سامانه

توجه بوده است.  ی خدمات همواره مورددهنده و سطح الكترونیكی بودن ارائه
ها از یكدیگر، در لذا با توجه به تفكیك ناپذیری مبحث خدمات و سیستم

مستند شناسایی وضع موجود فناوری اطالعات شهرداری، وضع موجود خدمات 
ها در هر حوزه در کنار یكدیگر قرار داده شده است. و وضع موجود سامانه

نجام خدمات توسط هدف از این کار تشخیص میزان پوشش دهی فرآیند ا
باشد؛ بنابراین در هر حوزه عالوه بر های در حال کار در شهرداری میسامانه

ها استخراج های در حال کار و وضعیت آنلیست خدمات، لیستی از سامانه
های ی سامانهها، شناسنامهشده است. به منظور شناسایی دقیق و کامل سامانه

سنامه عالوه بر اطالعات فنی، لیست اطالعاتی تهیه شده است. در این شنا
شود، خدماتی از وضع موجود شهرداری که توسط هر سامانه پشتیبانی می

 مسائل کارکردی و نیز مسائل پشتیبانی هر سامانه گنجانده شده است.
در قسمت دیگر، خدمات مربوط به معاونت و سازمانها و ادارات شهرداری 

كمیل شده اند. برای نمونه می توان به شناسایی شده و در اسناد استانداری ت
خدماتی مانند برگزاری دوره های آموزشی، ارائه پروانه ساختمانی، نظارت بر 

دهی به پاسخمراکز صدور معاینه فنی، انتشار محصوالت فرهنگی و آموزشی، 
در  هااتوبوس، نظارت بر رانندگان پیگیری شكایات، های ترافیكیدرخواست

شود برخی از این خدمات شاره کرد. همانطور که مشاهده میسطح شهر و .... ا
درون سازمانی و برخی برون سازمانی هستند که همگی این موارد در اسناد 

 مربوطه آورده شده است.
خالصه مشكالت شناسایی شده در رابطه با خدمات ارائه شده و فرآیندهای 

 پشتیبانی کننده از این خدمات به شرح زیر می باشد:
 صد بسیاری از خدمات ارائه شده الكترونیكی نیستند.در 

  بسیاری از خدمات مشترك هستند و قابلیت ارائه توسط یك
 متولی را دارند که این خدمات شناسایی نشده اند.

  اسناد مدونی برای معرفی خدمات و فرآیندهای پشتیبان آنها وجود
 ندارد.

 ندی و وجود تفكر وظیفه ای در سازمان به جای نگاه فرآی
 سرویسی

 کاستی هایی در ارائه  برخی از خدمات به شهروندان 
 گیری عملكرد آنهاگسستگی در فرآیندها و فقدان معیارهای اندازه 

دهد اقدامات انجام شده نشان می شهرداری کرمانشاهمطالعات انجام شده در 
رسد یا به عبارتی فرآیندهای موجود سازمان گسسته بوده و به نظر می

گیری عملكرد )خروجی( آنها نیز به درستی و در همه موارد های اندازهمعیار
های رسد استانداردها و شاخصتعریف نگردیده است. در این ارتباط به نظر می

های زمانی، زمان انتظار و...( برای مدیریت عملكرد )مثل معیار خروجی، سیكل
 ،نین معیارهایییندها وجود ندارد. بدون وجود چآو رهگیری سیستماتیك فر

سازمان توانایی درك کارآیی و فرصت بهبود فرآیندها را نخواهد داشت. عالوه 
که درصد زیادی از فرآیندهای اصلی و کلیدی سازمان مكانیزه بر این از آنجایی

باشد، )مثل فرایندهای تنظیم بازار و...( لذا سرعت و دقت انجام این نمی
 فرآیندها پایین است.

ارد یاد شده یك نكته مهم در مورد فرایندهای سازمان این است عالوه بر مو
اطالعات مربوط به چگونگی عملكرد فرآیندها را  ،که نظام اطالعاتی موجود
توان به درستی و با دقت مناسب عملكرد فرایندهای نگهداری نكرده و لذا نمی
 سازمان را رهگیری نمود.

 فقدان تمرکز بر ذینفعان 
توان به داری ذینفعان متعددی دارد. این ذینفعان را میسازمان فاوای شهر

بندی نمود. ذینفعان داخلی آنهایی هستند که ذینفعان داخلی و خارجی تقسیم
های سازمان اثر کنند و به نوعی بر خروجیدر مجموعه سازمان فعالیت می

. شوند )مثل کارکنان و مدیران سازمان(گذاشته و یا اینكه از آنها متأثر می
ذینفعان خارجی اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که در خارج سازمان قرار 
داشته و عملكرد سازمان تأثیر جدی بر آنها داشته و یا اینكه سازمان از آنها 

ها و نهادهای فرادستی و یا پذیرد. ذینفعان خارجی شامل دستگاهتأثیر می
 حقوقی هستند. موازی و یا تابعه از یك طرف و کلیه اشخاص حقیقی و 

رسد در تعریف وظایف و انجام اقدامات سازمان، یك نگاه متمرکز به نظر می
بر ذینفعان اصلی و چگونگی تأمین رضایت و افزایش مطلوبیت آنان وجود 

توان همه این اقدامات نداشته است. در حالیكه با یك نگاه متمرکز به آنان می
رایند انجام داده و از این طریق را به صورت سازمان یافته و در قالب یك ف

 میزان کارایی اقدامات و رضایت ذینفعان را افزایش داد.

سازمان فاوای  SWOTتحليل مولفه های  -7

 شهرداری کرمانشاه
 

 به هایمحیط در بقا برای تالش و رقابت از ناگزیر که مؤسساتی و سـازمـانها
 بـرای انـد، حـولتـ و تـغـیـیـر حـال در و ثـبـات بـی مـتـالطـم، شدت

 دو با خود، هایفعالیت بر تأثیرگذار محیطی رخدادهای و عوامل بـا رویـارویـی
 انطباقی توصیفی مـكـتـب اند. یـكـی مواجه عمده مدیریتی مكتب و رویكرد
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 مـكـتـب دیـگـری و دارد تحوالت این با اقتضایی و انفعالی برخوردی که
 می تجویز را محیطی عوامل بـا ـالفـع بـرخـوردی کـه تـدبـیـری پـیـش

 .کند
 برای و تدبیری پیش مكتب توصیه به (SWOT) راهبردی تحلیل روش

 مـی کـار بـه سـازمـانـهـا بـرای بـهـیـنـه راهـبـردهـای تدوین و شناسایی
 ـ قوت راهبردهای: باشد می راهبرد دسته چهار آن حـاصل کـه. رود

 ـ ضعف ( وST) تهدید ـ قوت ، (WOفرصت) ضعفـ ، (SOفرصت
 .[5](WTتهدید)

 گـیـری تـصـمـیـم فـرآیـنـد از اسـت عـبـارت راهـبـرد مـكـاتـب، ایـن در
 عوامل با( ها قوت و ها ضـعف) سـازمـان درونـی عـوامـل آن طـی کـه

 که شوند می مرتبط یـكـدیگر بـا ای گـونـه به( تهدیدها و ها فرصت) بیرونی
 .گرددمی مشخص خوبی به سازمان اهداف تحقق در آنها از یك هر ارزش

، سعی در ارائه نقاط قوت و  SWOTدر این قسمت ما با بسط مفهوم ماتریس
های موجود مرتبط با سازمان فاوای ضعف و در ادامه تهدیدها و فرصت

شهرداری کرمانشاه را خواهیم داشت که در قسمتهای بعد بتوانیم با بهره 
تریس، به ارائه راهبردهایی برای رسیدن به اهداف گیری از نتایج این ما

 بنیادی تبیین شده در حوزه فاوا بپردازیم.
 :لیستی از نقاط قوت فاوای شهردار کرمانشاه آورده شده است (1)در جدول 

 

 کرمانشاه یشهردار ینقاط قوت فاوا(: 1)جدول

 
لیستی از نقاط ضعف فاوا در مجموعه شهرداری کرمانشاه آورده  (2)در جدول

 شده است.

 کرمانشاه یشهردار یفاوا ضعف نقاط(:  2)جدول 

 نقاط ضعف  فاوای شهرداری کرمانشاه ردیف

 فقدان طرح جامع فناوری اطالعات 1

 مشخص نبودن اولویت های توسعه فناوری اطالعات در سازمان فاوا 2

 منابع ناکافی و عدم هماهنگی درآمد سازمان فاوا با هزینه ها 3

  فنی های حوزه انسانی نیروهای دانش و توانمندی در ضعف 4

 اطالع رسانی ضعیف و پورتال نامناسب برای اطالع رسانی 5

ون سازمانی در زمینه توسعه خدمات فناوری بی انگیزگی و مقاومت های در 6
 ا اطالعات

فقدان روش معین و استاندارد برای بستن قراردادهای سخت افزاری و نرم  7
 افزاری

فقدان یك روش راهبردی استاندارد برای مدیریت فناوری اطالعات )به  8
 و ...( ITIL ،COBITعنوان مثال 

 سازمانی وظایف انجام برای مناسب اداری فضای از برخورداری عدم 9

 کنترل و نظارت فرآیند برابر کارکنان در مقاومت 10

 ها اولویت و ها برنامه تصمیمات، مستمر پیگیری و توجه در ثبات عدم 11

عدم تفویض اختیارات و استقالل کافی، عدم تمرکز و ناهماهنگی بین   12
 واحدهای مختلف

 رای تحقق شهر هوشمندمشارکت ضعیف و عدم عزم سازمانی ب 13

 های اطالعاتی در حال کارعدم یكپارچگی و ناهمگونی سامانه 14

 گیرینداشتن اطالعات بموقع جهت تصمیم دراختیار 15

 ضعف در اجرای برنامه ها و سمینارهای آموزش شهروند الكترونیك 16

 ارائه خدمات ضعیف مكان محور 17

 دیریت دانشعدم بكارگیری روشها و ابزارهای م 18

 عدم به روزرسانی مستمر وب سایت های واحدهای مختلف شهرداری 19

 پایین بودن سرعت پاسخگویی برای مشكالت سیستمی سایر واحدها 20

لیستی از فرصت های فاوای شهرداری کرمانشاه در جهت توسعه  3در جدول 

 هر چه بهتر خدمات الكترونیكی آورده شده است.

 (:  لیست فرصت های فاوای شهرداری کرمانشاه3 )جدول

 فرصت ها )برون سازمانی( فاوای شهرداری کرمانشاه ردیف

 ITحمایت شهردار محترم از طرح های توسعه  1

 سیاست های شهرداری در حمایت از ارائه الكترونیكی خدمات 2

 افزایش سطح دانش فناوری اطالعات شهروندان 3

 ه شهروندان برای دریافت خدمات شهری با کیفیت و متنوعخواست 4

شرایط مناسب برای واگذاری توسعه خدمات الكترونیك به بخش  5
 خصوصی

ضریب نفوذ باالی اینترنت و استفاده از گوشی های هوشمند در میان  6
 شهروندان

 استان داخل در اطالعات فناوری حوزه در فعال توانمند های شرکت وجود 7
 استان خارج و

 الكترونیك دولت تحقق برای الزم زیرساخت و بستر ایجاد 8

 اطالعات فناوری سازمان تصمیمات به شهرداری مجموعه اعتماد 9
 شهرداری

 وجود منابع بالقوه اقتصادی برای ایجاد درآمد پایدار شهرداری 10

 وجود فضای رقابتی بین شهرداری های شهرهای مختلف کشور در زمینه 11
 هوشمند شدن

وجود تجربه های سایر شهرها و کشورها در زمینه توسعه خدمات  12
 الكترونیك و هوشمند شدن

 حمایت های دولت از توسعه فناوری اطالعات در کشور   13

 تدوین شدن چارچوب معماری سازمانی ملی   14

را لیست تهدیداتی که ممكن کسب و کار و عملیات فاوای شهرداری کرمانشاه 
 آورده شده است. 4 دچار چالش کند در جدول

 نقاط قوت فاوای شهرداری کرمانشاه ردیف

 وجود بستر و زیرساخت ارتباطی مناسب 1

 جایگاه مستقل سازمان فاوا در شهرداری 2

 شهرداری حوزه تخصصی اطالعاتی های سامانه وجود 3

 در اختیار داشتن بانك اطالعاتی عظیمی از اطالعات شهری 4

 شروع به اجرای پروژه برنامه ریزی راهبردی فناوری اطالعات 5

 زمان فاوا در ساختار سازمان و تغییرات آناختیارات مدیریت سا 6

 در اختیار داشتن نیروی انسانی کافی 7

 وجود واحد شهر هوشمند در ساختار سازمان فاوای شهرداری 8

 های مختلف شهریحرکت به سمت الكترونیكی کردن آرشیو در حوزه 9

 BOTتوسعه شبكه فیبر نوری به صورت پروژه  10

 وجود مرکز داده اختصاصی  تقریباً مناسب 11
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 لیست تهدیدات ممكن فاوای شهرداری کرمانشاه 4جدول 

 تهدیدها )برون سازمانی( فاوای شهرداری کرمانشاه ردیف

 عدم همكاری مناسب سایر واحدهای شهرداری با سازمان فاوا 1

پراکنده در سطح سایر سازمان ها بدون های تولید برخی از سیستم 2
 هماهنگی با سازمان فاوا

عدم توجیه برخی از مدیران سایر واحدها در مورد جایگاه فناوری اطالعات  3
 و ارتباطات

 شهروندان به الكترونیك خدمات ارائه کارگزاران از برخی تخلف 4

 به توجه با تاطالعا فناوری حوزه در زیاد گذاری سرمایه ریسك بودن باال 5
 آن سریع تغییرات

 شهرداری مجموعه درون نظارت و کنترل فرآیند یكپارچگی عدم 6

 انحصارطلبی اطالعاتی سازمان ها و برخی از واحدهای شهرداری 7

 تغییرات زیاد مدیریتی در شهرداری و بی ثباتی نسبی تصمیمات 8

 هرداریچندگانگی ساختار مدیریت شهری و نقش تقریباً منفعل ش 9

وجود تحریم بین المللی و چالشهای تهیه برخی از سخت افزارها و نرم  10
 افزارهای پایه

 کاستی های آموزشی و فرهنگ سازی حوزه فناوری اطالعات در کشور 11

 

فناوری های راهبردی کالن گيریجهت -8

 ارتباطات و اطالعات
راهبردهای  های الزم برای تدوینورودی پژوهش های قبلی ایندر قسمت

در سازمان فاوای شهرداری کرمانشاه مطرح شد.  فناوری ارتباطات و اطالعات
های گیریجهت"و  "نقش فناوری اطالعات"ها در هر یك از این ورودی

 مشخص شد. "فناوری ارتباطات و اطالعاتراهبردی 
در سازمان فاوای  فناوری ارتباطات و اطالعاتبرای تدوین راهبردهای 

های راهبردی مطرح شده مورد نیاز است. گیریاستفاده از جهت شهرداری،
های راهبردی مطرح شده دربرگیرنده محورها و موضوعات گیریجهت

بندی کالن، به دو محور ها در یك دستهگیریمختلفی هستند. این جهت
 کسب و کار سازمان و فناوری تقسیم بندی شده است. 

وری جهت گيری های راهبردی توسعه فنا -8-1

 اطالعات در محور کسب و کار

با توجه به نقش کلیدی فناوری اطالعات در پاسخگویی به نیازهای سازمان 
های گیریفاوای شهرداری در انجام کارکردهای اصلی این سازمان، جهت

 راهبردی در حوزه کسب و کار سازمان عبارت خواهد بود از:

  کارتوسعه سیستم های اطالعاتی برای هوشمندی کسب و 

 توسعه و مدیریت بهتر دانش در شرکت 

 های اطالعات مكانیتوسعه سامانه 

 های اطالعاتیپذیری سیستمتوسعه سطح تعامل 

 های مشترك سازمان با افزایش سطح همكاری در انجام فعالیت
 ذینفعان

 ایجاد یكپارچگی در اطالعات و فرآیندهای داخلی و خارجی 

 میزی امالکیایجاد آرشیو الكترونیكی امالکی و م 

 ایجاد نظام مدیریت خدمات فناوری اطالعات 

 ساماندهی و مدیریت اطالعات ناوگان های شهری 

 های جامع شهرسازی و نوسازی مشاغلتوسعه و استقرار سامانه 

 حرکت به سمت مكان محور کردن خدمات شهری و شهرسازی 

های راهبردی فناوری اطالعات در جهت گيری -8-2

 محور فناوری اطالعات

هت گیری های راهبردی فناوری اطالعات در محور فناوری اطالعات به ج
 شرح زیر می باشد:

  گرایش فراگیر در استفاده از استانداردهای انتقال اطالعات
 محور XMLهای بر اساس استفاده از تكنولوژی

 ای با امكانات داده کاوی و های دادهبه کارگیری پایگاه
 جستجوی هوشمند

 ت نیروی انسانی افزایش سطح مهار 

 گرایی و بلوغ استانداردهایتوسعه تفكر سرویسWeb 

Service  و تسلط فناوریWeb Service   در ساخت
 و توسعه کاربردهای سرویس محور

 ای در توسعه کاربردهای استفاده از معماری چندالیه
پذیری و هایی چون گسترشافزاری و ارتقاء ویژگینرم

 افزاریپذیری کاربردهای نرمتوسعه

 های دسترسی به کاربردهای فناوری اطالعات تنوع کانال 

 همگرایی ساخت کاربردها در الیهInterface   و استقالل
های دسترسی و مدیای افزار و کانالافزار و نرمآنها از سخت

 دسترسی

  ها و کاربردهای استفاده روزافزون فناوریOpen 

Sourceهای عامل و، بخصوص در حوزه سیستم 
 ها و کاربردهای عمومی سرویس

 یابر یانشحرکت به سمت را 

 یشهر یسنسور یشبكه ها گسترش 

 توسعه شبكه داخلی و ارتقاء سطح امنیت 

 های توسعه و ساخت کاربردها با استفاده از سیستمERP, 

CRM, SCM, … رنگ شدن راهكارهای و کم
و همچنین  استفاده از فناوری هایی   In-houseتوسعه
 نمایند.پیروی می  Open Systemاستانداردهای که از 

 پذیری و المللی تعاملگسترش سریع استانداردهای بین
ایجاد یكپارچگی در کاربردهای فناوری ارتباطات و 

 اطالعات

 به کارگیری نیروهای مجرب در زمینه فناوری اطالعات 
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  ارتقاء سطح مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در حوزه
 فناوری اطالعات

راهبردهای فاوای شهرداری بر اساس تحليل  -9
SWOT 

-راه و سازمان فاوای شهرداری کرمانشاه هایتوانایی دهندهحرکت راهبردها،

 کـنـنـد.مـی بـیـان را مـطـلوب وضـع به موجود وضع از رسیدن های
 را سـازمـان اسـاسـی اقدامات چگونگی و چرایی چیستی، واقع در راهـبردها
 و سازی تصمیم فرآیندهای و کاری فكری، فضای بر و دسازنمی مشخص
 .دارند کامل احاطه آن گیریتصمیم

 اهداف انداز، چشم رسالت، به توجه با راهبردها: گفت باید کلی نـگاه یـك در
فاوای شهرداری کرمانشاه در حوزه خدمات  کلی سازمان هایسیاست و

 سـازد.مـی مـشـخـص آیـنـده و حـال الكترونیك، شـرایـط
 راهبردهای از گروه چهار یا نوع چهار ،(SWOT)ماتریس از استفاده بـا

 :آید می دست به ممكن
 (SO)فرصت  ـ قوت راهبردهای -الف

فاوای  سازمان برای حالت ترینمناسب و تـرینمـطـلوب حـالت، ایـن
 از آنـكـه ضـمـن سـازمـان که است معنی بدین و شهرداری کرمانشاه است

 محیط در است، برخوردار اتكایی قابل و خـور در قـوت نـقـاط و هـاایـیتـوانـ
. است مواجه گـرانـبهایی و مناسب هایفرصت با نیز خود ایزمینه و تعاملی

 در سازمان موجود توان کارگیری به چگونگی راهبردها از دسته این بنابراین،
 .دارد می بیان را محیطی مغتنم هایفرصت از حداکثری برداریبهره جهت

 (ST)تهدید  ـ قوت راهبردهای - ب
 و هـاقـوت از چـنـد فاوای شهرداری کرمانشاه هـر سازمان حـالت، ایـن در

 و تعاملی محیط در ولی است برخوردار اتـكـایی قـابـل هـایتـوانـایـی
. باشدمی روبرو جدی و متعدد تهدیدهای و هاچالش با نیز خود هایزمینه

 تـوان حـداکـثـر از گـیـریبهره چگونگی راهبردها از دسته این ،بنابراین
 را محیطی تهدیدهای و هاچالش فشارها، با بهینه مـقابله بـرای مـوجـود

 .کندمی ترسیم
 (WO) فرصت ـ ضعف راهبردهای.  ج
فاوای  سازمان برای گرانبهایی و متعدد هایفرصت چند هر حـالت، ایـن در

 و هـاضـعـف دیـگـر، سـوی از ولی است فراهم محیط درشهرداری کرمانشاه 
 . است برگرفته در آن را نـیـز جـدی هـایپـذیـریآسـیـب و هـانـاتـوانـی

 برای را خود تالش نهایت باید (WO) راهبردهای از استفاده با بنابراین
 کار به محیطی های فرصت از استفاده با خود های ناتوانی و ها ضعف جبران

 .ددبن
 (WT)تهدید  ـ ضعف راهبردهای. د

 فعالیت برای را شرایط آمیزترین مخاطره و دشوارترین بدترین، حالت، این
 رغـمعـلی زیـرا کـنـد مـی فاوای شهرداری کرمانشاه تـرسـیـم های سازمان

 مواجه توجهی قابل و مـتـعـدد هـای نـاتـوانـی و هـا ضـعـف بـا کـه آن
 و ها چالش فشارها، با نیز خود ای زمینه یا املیتع هایمحیط در است،

 .نماید مقابله باید گوناگونی تهدیدهای

 کند مـی سـعـی (WT) راهـبـردهـای از اسـتـفـاده بـا رو سازمان ایـن از
 خود هـای پـذیـری آسـیـب یـا دهـد پـوشـش نوعی به را خود ضعف نقاط

 در یا و برساند ممكن حـداقل هب نموده، کمینه محیطی تهدیدهای ناحیه از را
 .بدارد مصون تهدیدها و ها آسیب این گزند از را خود امكان، صورت

 (SWOT) تهدیدها  ـ ها فرصت و ها ضعف ـ ها قوت
 های تحلیل و تـجـزیـه انـجـام و (SWOT) مـاتـریـس تـرسـیـم بـا

 می فراهم WO,ST,SO,WT راهبردهای از فهرستی مربوطه، راهبردی
 .شود

 برای راهبردها بهترین و مهم ترین جمعی خرد از استفاده با بعد، مـرحـله در
فاوای شهرداری کرمانشاه در حوزه خدمات الكترونیك معرفی می  سازمان
 گردند.

( سازمان WOفرصت )-های ضعف راهبرد -9-1

 فاوای شهرداری کرمانشاه

و راهبردهای بیان شده در این قسمت به نوعی محافظه کارانه بوده 
مل درونی اما فرصت های بیرونی در اختیار اعلیرغم وجود ضعف در عو

 . می باشد که با کمك آنها باید به تقویت عوامل درونی پرداخت
  5ضعف در جدول  -در ادامه لیستی از راهبردهای استخراج شده فرصت

 آورده شده است.

 ضعف -راهبردهای فرصت(:  5 )جدول

( سازمان WOفرصت )-ليست راهبردهای استخراج شده ضعف ردیف

 فاوای شهرداری کرمانشاه

جذب منابع مالی و اعتباری با استفاده از ارتباط با نهادهای باال دستی و سایر ارگان  1
 ها 

 های مرجع برای استاندارد سازی در حوزه یكپارچگی سیستم هابهره گیری از مدل 2

 خصوصی در توسعه هرچه بهتر خدمات الكترونیكاستفاده از توان بخش  3

( به Enterprise Solutionهای سازمانی)تاکید بر اجرا و بكارگیری راه حل 4
 جای توسعه سامانه ای موردی

 و افزایش بهره وری نیروی کار  توانمند سازی نیروی انسانی 5

ع کاستی توسعه فعالیت های پژوهشی در سازمان فاوای شهرداری در جهت رف 6
 های موجود

 تالش در جهت توسعه دفاتر خدمات الكترونیك شهرداری در سطح شهر کرمانشاه 7

تشكیل یك واحد سازمانی دائمی جهت نظارت و به روز رسانی طرح های توسعه  8
 فناوری اطالعات

 باز مهندسی برخی از فرآیندهای مهم در سازمان فاوای شهرداری 9

اکثری سایر واحدهای شهرداری و بخش خصوصی در جهت استفاده از توان حد 10
 رفع عوامل منجر به تضعیف عملكرد فاوا

( سازمان فاوای SOفرصت )-های قوتراهبرد -9-2

 شهرداری کرمانشاه

و به دلیل راهبردهای بیان شده در این قسمت به نوعی تهاجمی بوده 
ریسك بیشتر و برخورداری موقعیت از نقاط قوت و فرصت، امكان توسعه 

فرصت -. در ادامه لیستی از راهبردهای استخراج شده قوتوجود داردپذیری 
 آورده شده است. 6در جدول 

 فرصت -راهبردهای قوت(:  6 )جدول

( سازمان فاوای SOفرصت )-ليست راهبردهای استخراج شده قوت ردیف
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 شهرداری کرمانشاه

به  ع در الكترونیكی شدن خدمات شهری جهت ارائهتدوین برنامه هایی برای تسری 1
 شهروندان

 تحقق شهر هوشمند برای حیاتی داده پایگاههای و مراکز توسعه و تقویت 2

 تدوین برنامه هایی برای  هوشمند سازی سازمان فاوای شهرداری 3

 و ای منطقه بازارهای در اطالعات فناوری حوزه در محصوالت و خدمات عرضه 4
 مللیال بین

 حرکت به سمت دانش محور شدن سازمان فاوای شهرداری کرمانشاه 5

 توسعه شبكه های ارتباطی داده جهت سرویس دهی با کیفیت باال 6

 تدوین آیین نامه ها و مقررات حوزه فناوری اطالعات در سطح سازمان 7

 توسعه هرچه بیشتر پایگاه های اطالعاتی مدیریت شهری 8

( سازمان فاوای STتهدید )-های قوتراهبرد -9-3

 شهرداری کرمانشاه

علیرغم وجود  راهبردهای بیان شده در این قسمت به نوعی رقابتی بوده و
عوامل شود که سعی میتهدیدات بیرونی از قوت برخوردارند که با کمك آنها 

د. در ادامه لیستی از راهبردهای تهدید بیرونی به عنوان رقیب حذف گرد
 آورده شده است. 7هدید در جدول ت-استخراج شده قوت

 تهدید-راهبردهای قوت(:  7 )جدول

( سازمان فاوای STتهدید )-ليست راهبردهای استخراج شده قوت ردیف

 شهرداری کرمانشاه

 تالش برای افزایش حوزه اختیارات سازمان فاوا برای تصمیم سازی هرچه بهتر 1

ای انتقال دانش فنی نیروهای متخصص خارج سازمان به ایجاد زمینه مناسب بر 2
 درون سازمان فاوا

افرایش بكارگیری استاندارهای جهانی و مكانیزم های کنترلی و نظارتی در حوزه  3
 فاوا

 ها هزینه کاهش جهت در مشترك خدمات برای استانداردهایی بكارگیری 4

ارچه فناوری اطالعات در سازماندهی و استقرار نظام مدیریت متمرکز و یكپ 5
 شهرداری

-برنامه ریزی جامع در خصوص تعامالت بین سازمانی و درون سازمانی با بهره 6

 گیری از فناوری های پیشرفته

 کاهش وابستگی شهرداری به منابع ناپایدار از طریق فعال سازی منابع بالقوه 7

ری جهت مقابله با بهبود بخشیدن و فعال کردن هرچه بیشتر بانك اطالعات شه 8
 چند پارگی اطالعات سازمانی

( سازمان فاوای WTتهدید )-های ضعفراهبرد -9-4

 شهرداری کرمانشاه

زیرا هم عوامل راهبردهای بیان شده در این قسمت به نوعی تدافعی  بوده 
درونی و هم عوامل بیرونی از چنان ضعفی برخوردارند که برای حفظ این 

. در ادامه لیستی از راهبردهای فاده می شوداست راهبردهاموقعیت از این 
 آورده شده است. 8تهدید در جدول -استخراج شده ضعف

 تهدید -راهبردهای ضعف(:  8 )جدول

( سازمان WTتهدید )-ليست راهبردهای استخراج شده ضعف ردیف

 فاوای شهرداری کرمانشاه

ود در فاوای شهرداری کرمانشاه در ارائه استفاده حداکثری از قابلیت های موج 1
 خدمات الكترونیكی مطلوب به شهروندان

کاهش سرمایه گذاری مستقیم جهت اجرایی کردن پروژه ها و سعی در انجام  2
 BOTپروژه ها به صورت 

بسترسازی الزم برای فرهنگ سازی و آموزش های حوزه فناوری اطالعات به  3
 اقشار مختلف

 فعالیت سپاری برون استانداردهای و اجرایی هایروش و اهداف ها،سیاست تدوین 4
 فناوری اطالعات حوزه در مختلف های

تدوین برنامه هایی برای تصمیم گیری های مستقل سازمان فاوا در حوزه توسعه  5
 خدمات الكترونیك

 تكامل و توسعه تدریجی سامانه ها به جای تغییرات یكباره 6

 د به اصالح و بهبود سامانه های اطالعات مكانیتوجه بسیار زیا 7

 باز متن/ آزاد های افزار نرم از فراگیر استفاده و توسعه 8

 گيری نتيجه -10

به منظور جمع آوری اطالعات و آمار دقیق و مبتنی بر فناوری روز برای 

مقوله برنامه ریزی و نیز پشتیبانی فنی و  با انطباق فعالیتهای مختلف شهرداری
ارتباط با ارتقاء کمی و کیفی همه جانبه ساختار   ی شهرداری درمهندس

ارائه خدمات  شهرداری و محیط شهری از طریق مكانیزاسیون فرآیند ها و
الكترونیك، انفورماتیك و نیز مطالعات پژوهشی و کاربردی و به دنبال آن ارائه 

از  خدمات انفورماتیك -شهرسازی -های معماریطرح های مختلف در زمینه

فضای  -زیست محیط -تجهیزات شهری و سیساتأقبیل شهر الكترونیك، ت
حمل و نقل و ترافیك و ... و به طور کلی هرآنچه از طرح و پژوهش  -سبز

اصالحات  به  ریزی دقیق مورد نیاز می باشد، تا با انجام آنبرای ارائه برنامه
رای ساختار اداری اساسی همه جانبه در شهر دست یافت و با ترسیم نقشه راه ب

شهرداری و بهبود مستمر روشها در فرآیندهای شهرداری با هدف ارتقاء سطح 
سونگر رضایتمندی در شهروندان، بتوان رشدی متناسب، موزون، متعادل و همه

د. سازمان فاوای شهرداری با اولویت دادن را برای آینده شهر پیش بینی نمو
هبردهای ارائه شده در این پژوهش به جهت گیری های راهبردی و عمل به را

 قادر خواهد بود که بتواند به سمت تحقق شهر هوشمند حرکت کند.

 سپاسگزاری
عملیاتی فناوری اطالعـات و   پروژه برنامه راهبردی واین مقاله حاصل اجرای 

می باشد که همكاران بسیاری در تهیه آن نقش ارتباطات شهرداری کرمانشاه 
زحمـات سـایر اعضـای آزمایشـگاه     ر ویـژه دارنـد از   داشتند، نویسندگان تشـك 

معمــاری ســازمانی ســرویس گــرا دانشــگاه رازی و کارمنــدان بخــش فــاوای 
که در اجرای این پروژه زحمات بسیاری را متحمـل شـده   شهرداری کرمانشاه 
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