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معرفی وزارت راه و شهرسازی



معرفی وزارت راه و شهرسازی

 مسکن  و هرراکی ی   و راه و ترابریاز ادغام دو وزراتخانه 1390خرداد سال 31وزارت راه و شهرسازی در تاریخ

.تشکیل شد

 اداره کل راه و شهرسازی 34سازمان و شرکت تابعه و وابسته و 13معاونت تخصصی ستادی و 4این وزارتخانه شامل

.در استان ها می باشد
oسازمان ملی زمین و مسکن

o دولتی و عمومیو تأسیسات ساختمان ها سازمان مجری

o جدیدشرکت عمران شهرهای

o ایرانشرکت عمران و بهسازی شهری

oمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

oسازمان هواشناسی کشور
oمعیونت برنیمه ریزی و مدیریت منیبع
o حمل ونقلمعیونت
oمعیونت هررای ی و معمیری
o ایختمینمعیونت مسن  و

o دریانوردیسازمان بنادر و

oسازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

oشرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

oسازمان هواپیمایی کشوری

oشرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

o ورحمل ونقل کششرکت ساخت و توسعه زیربناهای

oشرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک



 (:  سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت اجرا در زمینه های زیر)حوزه های مسئولیت ها و وظایف بسیار گسترده

o (جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی)ساخت و توسعه زیرساخت های حمل ونقل

o (جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی)بهره برداری و ارائه خدمات حمل ونقل

o (جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی)نگهداری و تعمیر زیرساخت های حمل ونقل

o (جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی)توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل

o (مدیریت اراضی دولتی)تامین، اداره و بهره برداری از زمین

o (تهیه و تصویب و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران)شهرسازی و معماری

oنظارت بر امور مربوط به نظام مهندسی و کنترل ساختمان

oساخت ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی

oایجاد شهرهای جدید و مدیریت شهری در شهرهای جدید

o (بافت های فرسوده، بافت های حاشیه ای شهرها، سکونت گاه های غیر رسمی)باز آفرینی، بهسازی و نوسازی

oساخت پروژه های تأمین مسکن

o ( توسعه تجهیزات و ایستگاه های هواشناسی، تولید محصوالت هواشناسی)مدیریت امور هواشناسی

معرفی وزارت راه و شهرسازی



:چالش ها و مسائل و مشکالت موجود

نبود اطالعات دقیق و با کیفیت برای برنامه ریزی و سیاست گذاری

گستردگی فعالیت های مربوط به وزارت راه و شهرسازی و دشواری برنامه ریزی در سطح کالن

 (ازیبه ویژه در زمینه یکپارچگی بخش حمل ونقل و شهرس)بلوغ پایین نظام برنامه ریزی در وزارت راه و شهرسازی

عدم کارآمدی فرایندها و فعالیت ها در حوزه های مختلف

چالش در ارائه سرویس های مناسب به شهروندان و کسب وکارها

 توسعه فناوری اطالعات و سیستم های اطالعاتی در وزارتخانهآشفتگی در وجود

 سازمان هاعدم یکپارچگی و تبادل اطالعات بین سامانه های اطالعاتی مختلف به ویژه بین

تالش های گسترده برای ایجاد سامانه های مختلف بدون وجود یک معماری یکپارچه برای آنها

عدم وجود یک چشم انداز، تصویر کالن یا نقشه راه برای توسعه فناوری اطالعات و سیستم های اطالعاتی

وجود پروژه های فاوای تکراری در واحدهای مختلف و همچنین به نتیجه نرسیدن بسیاری از پروژه های فاوا

چالش ها و اهداف پروژه



:هدف اصلی پروژه

 ی در وزارت و تصویر کالن برای توسعه فناوری اطالعات و سیستم هاای اطالعاات  نقشه راه دستیابی به یک

راه و شهرسازی و سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته

چالش ها و اهداف پروژه



یکپارچگی فرایندها، سامانه ها و اطالعات در کل مجموعه وزارت راه و شهرسازی•

دسترسی به موقع به اطالعات جامع، یکپارچه و با کیفیت•

افزایش کارآمدی و قابلیت های فرایندها و فعالیت های وزارتخانه•

ایجاد قابلیت ارائه خدمات یکپارچه به عموم شهروندان، صاحبان حرفه و سایر ذینفعان•

ایجاد ابزارهای پیشرفته برای پشتیبانی از تصمیمات اتخاذ شده در سطوح مختلف•

ایجاد و توسعه ابزارها، سامانه ها و زیرساخت های الزم برای انجام موثر و کارآمد ماموریت های وزارتخانه•

و تکامل تجربیات کارشناسی مجموعهارتقاء توسعه مدیریت دانش در وزارتخانه و انتقال، •

فراهم شدن زمینه های سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه در حوزه های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی•

استاندارسازی و استقرار استانداردهای مشخص در سطوح فرایند، سامانه ها، اطالعات و زیرساخت•

سرویس گرایی و افزایش سطح بلوغ سرویس گرایی در ابعاد مختلف•

مختلفشفاف سازی اطالعات و برقراری جریان شفاف اطالعات بین بخش های •

چشم انداز معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی



معرفی مشاور پروژه



شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستم: نام شرکت مشاور•

1375: تاسیسسال •

(IT)ارائه خدمات تخصصی در زمینه مشاوره مدیریت و فناوری اطالعات : زمینه تخصصی فعالیت•

پروژه81: تعداد پروژه های انجام شده یا در دست اجرا•

می کندباسابقه ترین شرکت خصوصی ایرانی که به صورت تخصصی در زمینه مشاوره فناوری اطالعات کار•

بیشترین تعداد پروژه های ملی و بزرگ فناوری اطالعات ایران•

معتبر مشاور خارجیشرکت های بیشترین سابقه همکاری با •

معرفی مشاور پروژه



گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستم

ات ایراندر اولین و چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالع« برترین شرکت در حوزه مشاوره»کسب عنوان •

از معاونت توسعه مدیریت و سارمایه انساانی  « تخصص مدیریت عمومی2گواهینامه صالحیت مشاور در پایه »دارای •

ریاست جمهوری

و « مشاوره و نظارت بر اجارای طارح هاای انفورمااتیکی    »در 3و رتبه ی « گواهینامه شورای عالی انفورماتیک»دارای •

«تولید نرم افزارهای سفارش مشتری»

«سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران»دارای مجوز فعالیت از •

«انجمن مشاوران مدیریت ایران»عضو •

«ISO 9001:2008گواهینامه »دارای •

معرفی مشاور پروژه



مشتریان شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستم

معرفی مشاور پروژه



چارچوب و متدولوژی پروژه



   ن معمااری  به دلیل پیچیدگی باال و گستردگی و تنوع بسیار زیاد مأموریت ها و وظاایف وزارت راه و شهرساازی، تادوی

.سازمانی این وزارتخانه تا جزئی ترین سطح در یک پروژه امکان پذیر نیست

 به همین دلیل برای انجام این پروژه از چارچوبTOGAF 9.1که یک چارچوب تکرار پذیر بوده، استفاده شده است.

براساس این چارچوب معماری سازمانی در تکرارهای مختلف، تدوین و تکمیل می شود.

 و شامل ستاد وزارتخانه و همه سازمان هاا )بر این اساس در این پروژه، معماری سازمانی کالن وزارت راه و شهرسازی

.تدوین شده است( شرکت های تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها

 خص که در نقشه راه معماری سازمان کالن مش)معماری تفصیلی هر کدام از حوزه ها و موضوعات در تکرارهای بعدی

.تدوین خواهد شد( شده است

چارچوب و متدولوژی پروژه



:TOGAFچارچوب معماری سازمانی 

چارچوب معماری سازمانی همراه با ابزارها، متدولوژی تفصیلی و مستندات راهنمای پیاده سازییک •

TOGAF 9.1: ویرایشآخرین •

 Open Group:  متولی•

طالعات با بیش کنسرسیومی غیرانتفاعی از شرکت ها و سازمان های معتبر برای تدوین مستندات فنی حوزه فناوری ا•

:عضو، شامل400از 

HP ،Oracle ،IBM ،Cap Gemini ،BP ،Ernst & Young ،Microsoft ،Accenture ،

Apple ،Chevron ،Cisco ،SAP , ...

TOGAFمعرفی متدولوژی -پروژه متدولوژی 



:اجزای معماری سازمانی

TOGAFمعرفی متدولوژی -پروژه متدولوژی 

ITآنچه ا  

خوااته 
:مي هود

نيی هی و 
انتظیرات 
كسب وكیر

ارائه  ITآنچه 
:مي كند

ايستم هیی
نرم افزاری و 

ITخدمیت 

الزامیت فرادات،
ايیات هی و 
راهبردهی

نقشه راه، 
برنیمه هی و 
ي مستندات فن
و حقوقي



:فرایند توسعه معماری سازمانی

TOGAFمعرفی متدولوژی -پروژه متدولوژی 

توسعه معماری با روش گام به گام•

ریسک کمتر

کنترل بیشتر

هماهنگی ساده تر

TOGAFچرخه های اصلی •

نتوافق درباره قابلیت  های معماری برای سازما

  توسعه معماری

برنامه ریزی گذار به معماری مطلوب

راهبری پیاده سازی و تداوم معماری مطلوب



:اجرای سلسله مراتبی توسعه معماری سازمانی

TOGAFمعرفی متدولوژی -پروژه متدولوژی 

معماری  : تکرار دوم
ای  تفصیلی سناریوه

اصلی کسب وکار  



:معماریپارتیشن های 

معماریبندی معماری  بر اساس محدوده سازمانی، جزئی نگری و محدوده پارتیشن •

TOGAFمعرفی متدولوژی -پروژه متدولوژی 
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فازهای اصلی پروژه:

پروژه معماری سازمانی کالن وزارت راه و شهرسازی

فاز آغازین

کالن معماری 

کسب وکار

معماری کالن داده و 

سامانه های اطالعاتی

معماری کالن 

تکنولوژی

قشه نتحلیل شکاف، 

راه و برنامه گذار

راهبری اجرای 

معماری سازمانی و  

مدیریت تغییرات



معماری کالن کسب وکار: فاز

پروژه معماری سازمانی کالن وزارت راه و شهرسازی



:اقدامات انجام شده در این فاز•

o زنجیره ارزش وزارت راه و شهرسازیتدوین

o سهشناسایی فرایندهای زنجیره ارزش تا سطح

oتدوین سناریوهای کسب وکار

:بررسی شده برای تدوین زنجیره ارزشمستندات •

oشرح وظایف و مأموریت های معاونت ها و سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته

oاسناد باالدستی

oقوانین و مقررات

معماری کالن کسب وکار



زنجیره ارزش وزارت راه و شهرسازی•

معماری کالن کسب وکار

 -P.3ونقل حمل های زیرساخت توسعه و ساخت

 -P.4 ونقل حمل خدمات ارائه و برداری بهره ،تجهیز

-P.5 ونقل حمل امنیت ایمنی و ارتقاء و تأمین

-P.6 ونقل حمل تجهیزات و ناوگان ،شبکه تعمیر و نگهداری

-P.7 ونقل حمل ناوگان نوسازی و توسعه

               :                 

               :           

P.10- واگذاری و تحویل

               :            

P.11- برداری بهره و تجهیز ،توسعه

P.9- بازآفرینی و ساخت ،تأمین

   

_ SP1.0میلي امور مدیریت _ SP2.0قراردادهی امور مدیریت _ SP3.0انسیني منیبع مدیریت _ SP4.0تدار  و ت مي  مدیریت _SP5.0 م    امور مدیریت

_SP6.0 مومي رواب  مدیریت _ SP7.0الم ل بي  امور مدیریت
_ SP8.0فنیوری مدیریت 

ا   یت
_ SP9.0دان  مدیریت

_ SP10.0اداری ا مت مدیریت 

هرروندی حقو  و

ي
ا
هنی
  و هوا

ی،  مي
ای 

هرر
 ، 
سن
ل، م

ی حمل ونق
ت   ار

ا
ايی

ي
ا
هنی
  و هوا

ی،  مي
ای 

هرر
 ، 
سن
ل، م

ی حمل ونق
برنیمه ریز

ت
ي و نظیر

ار ییب

                   

P.8- زمین مدیریت 



زنجیره ارزش وزارت راه و شهرسازی•

(لينک) ن يره ار ش 

معماری کالن کسب وکار

P4.1.1- از شده ساخته ای جاده های زیرساخت تحویل 

ساخت متولی های سازمان
P4.1.2- ای جاده ونقل حمل شبکه و ها زیرساخت تجهیز
P4.1.3- حمل موسسات و ها شرکت فعالیت مجوز صدور 

ای جاده ونقل
P4.1.4- ای جاده ونقل حمل ناوگان فعالیت مجوز صدور
P4.1.5- ای جاده ونقل حمل رانندگان فعالیت مجوز صدور
P4.1.6- جاده ونقل حمل عملیات خدمات ارائه بر نظارت 

مسافر داخلی ای
P4.1.7- جاده نقل و حمل عملیات خدمات ارائه بر نظارت 

کاال داخلی ای
P4.1.8- ترافیکی بارهای و محموالت عبور پروانه صدور
P4.1.9- ناوگان با وارداتی کاالی حمل مجوز صدور 
خارجی

 -P.3ونقل حمل های زیرساخت توسعه و ساخت

_ SP1.0میلي امور مدیریت

 -P.4 ونقل حمل خدمات ارائه و برداری بهره ، تجهیز

-P.5ونقل حمل ایمنی و امنیت ارتقاء و تأمین

-P5.1  ای جاده ونقل حمل ایمنی ارتقاء و تأمین

P5.1.1- حادثه پر مقاطع و نقاط رفع و شناسایی
P5.1.2- کشور های جاده در ایمنی عالئم نصب
P5.1.3- کشور های جاده شبکه ایمنی ارتقاء
P5.1.4- ای جاده ونقل حمل مرور و عبور ایمنی تأمین
P5.1.5- ای جاده حواد  و سوانح مدیریت و امدادرسانی
P5.1.6- ای جاده ونقل حمل حودا  و سوانح تحلیل و بررسی
P5.1.7- ونقل حمل موسسات و ها شرکت و رانندگان تخلفات به رسیدگی 

ای جاده

-P5.2 ریلی ونقل حمل خدمات ارائه و برداری بهره ،تجهیز

P5.2.1- ریلی ونقل حمل امنیت زیرساخت نگهداری و ایجاد
P5.2.2- ریلی ونقل حمل امنیت تأمین
P5.2.3- و ریلی خطوط و شبکه الکتریکی و ارتباطی عالئم نصب 
آهن راه های ایستگاه

P5.2.4- های تقاطع سازی همسطح غیر و ها تونل و خطوط سازی ایمن 

ریلی شبکه
P5.2.5- ریلی ونقل حمل ایمنی تأمین و سیگنالین  و عالئم مدیریت
P5.2.6- حمل حواد  و سوانح از پیشگیری و ایمنی مخاطرات مدیریت 

ریلی ونقل
P5.2.7-ریلی ونقل حمل حواد  و سوانح مدیریت
P5.2.8-ریلی حواد  و سوانح تحلیل و بررسی
P5.2.9-حرکت و سیر جرایم و تخلفات به رسیدگی و شناسایی 

-P5.3 ییدریا ونقل حمل ایمنی و امنیت ارتقاء و تأمین

P5.3.1- کشور های آبراه و دریا ایمنی تأمین
P5.3.2- برای امنیتی و ایمنی گواهینامه صدور و شناورها بازرسی و کنترل 

شناوره
P5.3.3- دریایی زیست محی  حف  مدیریت
P5.3.4- دریایی نجات و تجسس مدیریت
P5.3.5- دریایی سوانح مدیریت
P5.3.6- بندر ایمنی امنیت تأمین
P5.3.7- بندری عملیات و بندر ایمنی تأمین
P5.3.8- بندری حواد  و سوانح مدیریت
P5.3.9- بندری حواد  و سوانح تحلیل و بررسی

-P5.4 هوایی ونقل حمل ایمنی و امنیت ارتقاء و تأمین

P5.4.1- هوایی ونقل حمل امنیت زیرساخت نگهداری و ایجاد
P5.4.2- هوایی نقل و حمل امنیت تأمین
P5.4.3-  هوانوردی اطالعات سرویس ارائه
P5.4.4- هوانوردی های اطالعیه ارسال و صدور
P5.4.5- هوانوردی اطالعات نشریه صدور
P5.4.6- خلبان توجیه خدمات ارائه
P5.4.7- پرواز ایمنی تأمین و پرواز مراقبت
P5.4.8- هواپیمایی های شرکت ایمنی وضعیت بررسی
P5.4.9- هوایی نقل و حمل ایمنی مخاطرات مدیریت

P5.4.10- هوایی نجات و تجسس و هوایی نقل و حمل حواد  مدیریت
P5.4.11- هوایی ونقل حمل حودا  و سوانح تحلیل و بررسی

-P.6ونقل حمل تجهیزات و ناوگان ،شبکه تعمیر و نگهداری

زنج ره ارز   وزارت راه وشهرسازی

-P.7ونقل حمل ناوگان نوسازی و توسعه

               :                 

               :           

 _P10 واگذاری و تحویل

               :            

_P11برداری بهره و تجهیز ،توسعه

_P11.1محصوالت و خدمات توسعه 

_P11.2بانی دیده های ایستگاه توسعه 

 _P11.3هواشناسی تجهیزات توسعه
_P11.4هواشناسی سازمان سطح در( اطالعات پردازش 

 )کشور

 _P9بازآفرینی و ساخت ،تأمین
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نظیر
-P3.1  توسعه زیرساخت های

حمل ونقل جاده ای

P.3.1.1- تأمین و تملک زمین  

P.3.1.2-  مدیریت و نظارت بر پروژه های
ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل 

جاده ای

P.3.3.1- زمین تملک و تأمین  

P.3.3.2- توسعه و ساخت های پروژه بر نظارت و مدیریت 

هوایی نقل و حمل های زیرساخت

P4.1.10- ونقل حمل عملیات خدمات ارائه بر نظارت 

کاال المللی بین ای جاده
P4.1.11- مرزهای از مسافر و کاال ونقل حمل بر نظارت 

کشور ای جاده
P4.1.12-  مرزی و باری های پایانه ،ها راهدارخانه احدا 

 ... و

P4.1.13- و تجهیزات تأمین و ها راهدارخانه تجهیز 
راهداری آالت ماشین

P4.1.14- تأسیسات برداری بهره و تأسیس مجوز صدور 

ها راه حاشیه
P4.1.15- رکشو های راه مدیریت
P4.1.16- شفاف های سیاست و الزامات اجرای بر نظارت 

ای جاده ونقل حمل خدمات ارائه قیمت سازی
P4.1.17- خدمات عوار  و ها تعرفه دریافت و تعیین 

ای جاده ونقل حمل
P4.1.18- حمل موسسات و ها شرکت ممیزی و بازرسی 

ای جاده ونقل

P.4.2.8- ریلی ونقل حمل عملیات خدمات ارائه بر نظارت 

کاال المللی بین
P.4.2.9- پذیرش خدمات و ایستگاهی درون خدمات ارائه 
مسافر

P.4.2.10- خدمات و ایستگاهی درون خدمات ارائه 

کاال پذیرش
P.4.2.11- نظارت و ریلی خطوط شبکه ترافیک کنترل 

حرکت و سیر عملیات بر
P.4.2.12- ترافیک کنترل و قطارها حرکت گراف ترسیم 

ریلی خطوط شبکه
P.4.2.13- های سیاست و الزامات اجرای بر نظارت 

ریلی ونقل حمل خدمات ارائه قیمت سازی شفاف
P.4.2.14- خدمات عوار  و ها تعرفه دریافت و تعیین 

ریلی ونقل حمل
P.4.2.15-حمل موسسات و ها شرکت ممیزی و بازرسی 

ریلی ونقل

-P4.1  ای جاده ونقل حمل خدمات ارائه و برداری بهره ،تجهیز

P.4.2.1- از شده ساخته ریلی های زیرساخت تحویل 

ساخت متولی های سازمان
P.4.2.2- و تأسیسات ،ها ایستگاه ،ها شبکه تجهیز 
ریلی های زیرساخت
P.4.2.3- شرکت بر نظارت و فعالیت مجوز صدور 

قطار بلی  فروش دفاتر و ریلی نقل و حمل های
P.4.2.4- سند صدور و ناوگان تأمین بر نظارت 

لوکوموتیو و واگن هر برای مالکیت رسمی
P.4.2.5- قطارها حرکت زمانبندی
P.4.2.6- ونقل حمل عملیات خدمات ارائه بر نظارت 

ریلی مسافر
P.4.2.7- ونقل حمل عملیات خدمات ارائه بر نظارت 

کاال داخلی ریلی

-P4.2 ریلی ونقل حمل خدمات ارائه و برداری بهره ،تجهیز

P.4.3.9- مسافر ونقل حمل بندری خدمات ارائه
P.4.3.10- ساحلی مناطق یکپارچه مدیریت
P.4.3.11- اقتصادی ویژه مناطق بنادر مدیریت
P.4.3.12- الملل بین ارتباطات مدیریت
P.4.3.13- های ارگان و عوامل با ارتباط مدیریت 
دریایی

P.4.3.14- های سیاست و الزامات اجرای بر نظارت 

دریایی ونقل حمل خدمات ارائه قیمت سازی شفاف
P.4.3.15- عوار  و ها تعرفه دریافت و تعیین 

دریایی و بندری خدمات
P.4.3.16- موسسات و ها شرکت ممیزی و بازرسی 

دریایی ونقل حمل

P.4.3.1- شده ساخته بندری های زیرساخت تحویل 

ساخت متولی های سازمان از
P.4.3.2- و انبارها ،ها پایانه ،ها اسکله ،بنادر تجهیز 
دریایی و بندری های زیرساخت سایر

P.4.3.3- ونقل حمل های شرکت فعالیت مجوز صدور 

دریایی ترابری کارگزاری و
P.4.3.4- پرچم تحت شناوران ثبت
P.4.3.5- دریانوردی شناسنامه و گواهینامه صدور
P.4.3.6- دریایی ارتباطات مدیریت
P.4.3.7- شناورها خرو  و ورود مدیریت
P.4.3.8- کاال ونقل حمل بندری خدمات ارائه

-P4.3 ریلی ونقل حمل خدمات ارائه و برداری بهره ،تجهیز

P.4.4.17- در مسافر پذیرش خدمات ارائه 
ها فرودگاه

P.4.4.18- مسافر بار مدیریت خدمات ارائه 

ها فرودگاه در
P.4.4.19- در کاال پذیرش خدمات ارائه 
ها فرودگاه

P.4.4.20- ناوبری کمک خدمات ارائه 

هاپرواز به ها فرودگاه و کشور فضای در هوایی
P.4.4.21- آزاد الزامات اجرای بر نظارت 

 شبکه و بلی  نر  سازی شفاف و سازی

داخلی پروازهای
P.4.4.22- عملیات خدمات ارائه بر نظارت 

هوایی مسافر ونقل حمل
P.4.4.23- عملیات خدمات ارائه بر نظارت 

هوایی کاال ونقل حمل
P.4.4.24- و ها تعرفه دریافت و تعیین 
هوایی ونقل حمل خدمات عوار 

P.4.4.8- و ها شرکت ممیزی و بازرسی 
هوانوردی موسسات

P.4.4.9- فرودگاهی گواهینامه صدور
P.4.4.10- شناسنامه صدور و ثبت مدیریت 

هواپیما
P.4.4.11- قابلیت گواهینامه تمدید و صدور 

پرنده وسایل پرواز
P.4.4.12- خدمه گواهینامه تمدید و صدور 

 غیر های گروه و )پروازی های گروه( پرواز
پروازی

P.4.4.13- و صدور و پروازی شبکه مدیریت 
پرواز مجوز تمدید

P.4.4.14- هوایی های راه شبکه زمانبندی
P.4.4.15- اطالعات نمایش خدمات ارائه 

ها فرودگاه در پرواز
P.4.4.16- خدمات ارائه بر نظارت و مدیریت 

فرودگاهی

-P3.3 هوایی ونقل حمل های زیرساخت توسعه

-P6.2 ریلی ونقل حمل خدمات ارائه و برداری بهره ،تجهیز

P6.2.1-  آهن  راه های ایستگاه و ریلی شبکه و خطوط تعمیر و نگهداری
P6.2.2-  ریلی ونقل حمل شبکه فنی ابنیه تعمیر و نگهداری
P6.2.3- خطوط و شبکه ارتباطی عالئم و تجهیزات تعمیر و نگهداری 

ریلی
P6.2.4- کننده کنترل و دهنده ارائه های شرکت فعالیت مجوز صدور 

ناوگان نگهداری و تعمیر خدمات
P6.2.5- و باری های واگن نگهداری و تعمیر سوابق و برنامه مدیریت 
مسافری

P6.2.6- لکوموتیوها نگهداری و تعمیر سوابق و برنامه مدیریت

-P6.3 تجهیزات و ناوگان ،ها زیرساخت تعمیر و نگهداری 

دریایی ونقل حمل

P6.3.1- و ها زیرساخت سایر و ها پایانه ،ها اسکله ،بنادر تعمیر و نگهداری 
بندری تأسیسات
P6.3.2- بندر آالت ماشین و تجهیزات تعمیر و نگهداری
P6.3.3- تعمیر خدمات دهنده ارائه مراکز و ها شرکت فعالیت مجوز صدور 

شناور نگهداری و
P6.3.4- شناور نگهداری و تعمیر از اطمینان و شناور تعمیر مجوز صدور

-P6.4 تجهیزات و ناوگان ،ها زیرساخت تعمیر و نگهداری 

هوایی ونقل حمل

P6.4.1- فرودگاهی تأسیسات و ها ساختمان و ها فرودگاه تعمیر و نگهداری
P6.4.2- ها فرودگاه عملیاتی و فنی تجهیزات تعمیر و نگهداری
P6.4.3-  هوانوردی ناوبری کمک تجهیزات تعمیر و نگهداری
P6.4.4- نگهداری و تعمیر مراکز بر نظارت و فعالیت مجوز تمدید و صدور 

متعلقات و پرنده وسایل
P6.4.5- بر نظارت و پرنده وسایل تعمیر و نگهداری برنامه تأیید و بررسی 

تعمیر و نگهداری برنامه اجرای

-P7.1  ای جاده ونقل حمل ناوگان نوسازی و توسعه

P7.1.1- ای جاده ونقل حمل ناوگان نوسازی و توسعه های پروژه اجرای

-P7.2 ریلی ونقل حمل ناوگان نوسازی و توسعه

P7.2.1-  ریلی ونقل حمل ناوگان نوسازی و توسعه های پروژه اجرای

-P7.4 هوایی ونقل حمل ناوگان نوسازی و توسعه

P7.4.1- هوایی ونقل حمل ناوگان نوسازی و توسعه های پروژه اجرای

_ SP2.0قراردادهی امور مدیریت _ SP3.0انسیني منیبع مدیریت _ SP4.0تدار  و ت مي  مدیریت _SP5.0 م    امور مدیریت _SP6.0 مومي رواب  مدیریت _ SP7.0الم ل بي  امور مدیریت _ SP8.0ا   یت فنیوری مدیریت _ SP9.0دان  مدیریت
_ SP10.0حقو  و اداری ا مت مدیریت 

هرروندی

P.4.4.1- شده ساخته هوایی های زیرساخت تحویل 

ساخت متولی های سازمان از
P.4.4.2- نصب و تأمین و ها فرودگاه تجهیز 

ها فرودگاه موردنیاز عملیاتی و فنی تجهیزات
P.4.4.3- اندازی راه و نصب خدمات ارائه مدیریت 

هوانوردی ناوبری کمک تجهیزات
P.4.4.4- هوایی های راه  شبکه اصالح و طراحی
P.4.4.5- بر نظارت و فعالیت مجوز تمدید و صدور 

هوایی ونقل حمل های شرکت
P.4.4.6- بر نظارت و فعالیت مجوز تمدید و صدور 

هوایی مسافرت خدمات دفاتر
P.4.4.7- و ها شرکت فعالیت مجوز تمدید و صدور 
هوانوردی م سسات

P.4.4.8- موسسات و ها شرکت ممیزی و بازرسی 

هوانوردی

-P4.4 هوایی ونقل حمل خدمات ارائه و برداری بهره ،تجهیز

_P11.5شناسی اقلیم 

_P11.6هواشناسی های داده تبادل مدیریت 

_P11.7استان سطح در( اطالعات پردازش( 
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-P6.1  حمل تجهیزات و ناوگان ،شبکه تعمیر و نگهداری 

ای جاده ونقل

P6.1.1-ای جاده شبکه نگهداری و تعمیر و راهداری
P6.1.2- های جاده در شده نصب ترافیکی تجهیزات تعمیرات و نگهداری 

کشور
P6.1.3- راهداری آالت ماشین و تجهیزات تعمیرات و نگهداری
P6.1.4- ونقل حمل شبکه موردنیاز تعمیرات شناسایی منظور به بازدید 

ای جاده
P6.1.5- و سنگین نقلیه وسایل فنی معاینه مراکز فعالیت مجوز صدور 
سنگین نیمه

P6.1.6- ای جاده ونقل حمل ناوگان فنی معاینه از اطمینان

-P7.3 دریایی ونقل حمل ناوگان نوسازی و توسعه

P7.3.1-  دریایی ونقل حمل ناوگان نوسازی و توسعه های پروژه اجرای

_P9.4نوسازی و بهسازی ،آفرینی باز 

-P9.4.1با شهری های پهنه ،شهری ناکارآمد های بافت شناسایی  

 شهری ناهمگون کاربری با نواحی و ها محدوده و روستایی پیشینه

-P9.4.2رسمی غیر های گاه سکونت و ای حاشیه های بافت شناسایی
-P9.4.3ارزشمند و تاریخی های بافت شناسایی 

-P9.4.4هدف های بافت اراضی و امالک سازی آماده و تملک 

-P9.4.5هدف های بافت اراضی و امالک فروش و واگذاری 

 -P9.4.6مرمت و بازسازی ،نوسازی ،بهسازی  ،بازآفرینی طرح تهیه 

ها بافت
 -P9.4.7از یک هر در مداخله های روش و اقدام های شیوه تعیین 

بازآفرینی های برنامه
-P9.4.8مرتب  های دستگاه با بخشی بین هماهنگی و توافق 

-P9.4.9بازآفرینی های برنامه تروی  و آموزش 

-P9.4.10بازآفرینی های برنامه تحقق جهت در پژوهش و مطالعه 

-P9.4.11بازآفرینی تسهیالت ارائه 

-P9.4.12نوسازی و بهسازی ،بازآفرینی های پروژه اجرای 

-P9.4.13بازآفرینی های برنامه تأثیرگذاری میزان بررسی 

-P9.4.14بازآفرینی های طرح اجرای صالحیت گواهینامه صدور، 
 نوسازی و بهسازی

P9.3-نظام به مربوط امور بر نظارت و راهبری 
مهندسی

-P11.3.1فنی های کاردان ،مهندسان اشت ال پروانه صدور، 
 ... و تجربی معماران

-P11.3.2ها رشته ارزی هم تعیین 
-P11.3.3اشت ال پروانه ارتقاء آموزشی دوره برگزاری 

 -P11.3.4مهندسان ای حرفه صالحیت تعیین آزمون برگزاری، 
تجربی معماران و ها کاردان

-P11.3.5مدیره هیأت و عمومی مجمع به مربوط امور مدیریت  

  مهندسی نظام

-P11.3.6ها استان مهندسی نظام انتخابات مدیریت 
 -P11.3.7شورای و عمومی هیأت به مربوط امور مدیریت 

مهندسی نظام مرکزی
 -P11.3.8مهندسی نظام تخلفات و شکایات به رسیدگی

_P9.2ساختمان و مسکن تأمین و ساخت 

P9.2.1جدید شهرهای ساختمانی واحدهای احدا  و ساخت -

-P9.2.2شهرهای ونقل حمل های زیرساخت توسعه و ساخت 

 جدید

 -P9.2.3خدمات و زیربنایی ،روبنایی تأسیسات احدا  و ساخت 

جدید شهرهای در شهری
-P9.2.4تأمین های طرح به مربوط مسکونی های پروژه ساخت 

) .. و اجتماعی مسکن ،مهر مسکن( مسکن
 -P9.2.5مربوط زیربنایی و روبنایی های پروژه تأسیسات ساخت 

....)و اجتماعی مسکن ،مهر مسکن( مسکن تأمین های طرح به
 -P9.2.6عمومی و دولتی تأسیسات و ها ساختمان ساخت
-P9.2.7از اطمینان و ساز و ساخت عملیات بر عالیه نظارت 

 شهرسازی ضواب  و ساختمان ملی مقررات اجرای

-P9.2.8مست الت و امالک معامالت اطالعات مدیریت 

-P9.2.9کشور کل در اسکان و امالک اطالعات مدیریت 

 -P9.2.10کشور امالک بازار معامالت وضعیت رسانی اطالع
 -P9.2.11مسکن و زمین توسعه های صندو  مدیریت

_P9.1عمران و توسعه های طرح تصویب و تهیه
 

-P9.1.1عمران و توسعه های طرح بازنگری و تهیه 

-P9.1.2تصویب مرجع با( عمران و توسعه های طرح تصویب 

 )استان ریزی برنامه شورای و عالی شورای
 -P9.1.3بعدی ت ییرات و تفصیلی های طرح تصویب و بررسی 

آنها
 -P9.1.4کنترل و عمران و توسعه های طرح اجرای بر نظارت 

ها م ایرت

_P8زمین مدیریت 

 -P8.2زمین نگهداشت و حفاظت

P8.2.1 - رفع تصرف اراضی
P8.2.2 -پاسخ به استعالمات امالک

P8.2.3 -بازدید میدانی 

-P8.1 زمین اکتساب و تحصیل 

P8.1.1 - شناسایی اراضی قابل تحصیل
P8.1.2 - تملیک زمین

 _P10.2شهری مدیریت

-P10.2.1جدید شهرهای شهرسازی و معماری مدیریت 

-P10.2.2تصدی زمان تا جدید شهرهای در شهری مدیریت 

 ذیرب  های سازمان

-P10.2.3جدید شهرهای در اجتماعی امور مدیریت 

 -P10.2.4رسان خدمت دولتی های دستگاه استقرار مدیریت
-P10.2.5با مرتب  دستگاههای به شهری مدیریت امور واگذاری 
 شهری مدیریت

 -P10.2.6جدید شهرهای طراحی مطالعات انجام

_P10.1واگذاری و یلتحو
 

-P10.1.1به دولتی تأسیسات و ها ساختمان واگذاری و تحویل 

 بردار بهره های سازمان

-P10.1.2جدید شهرهای در جمعیت اسکان و جذب مدیریت 

 -P10.1.3جدید شهرهای ساختمانی واحدهای و اراضی واگذاری
-P10.1.4احدا  واحدهای واگذاری و تحویل ،فروش مدیریت 

 ،مهر مسکن( مسکن تأمین های طرح به مربوط های پروژه در شده
) ... و اجتماعی مسکن

_P9.5تروی  و آموزش ،پژوهش 

 -P9.5.1مطالعه و  پژوهش
 -P9.5.2گرفته صورت های پژوهش و مطالعات اطالعات مدیریت
-P9.5.3تروی  و آموزش 

 -P9.5.4آزمایشگاهی و مهندسی خدمات ارائه
-P9.5.5فنی نظریه و فنی گواهینامه صدور 

 -P9.5.6 ساخت نوین های فناوری تروی
-P9.5.7کشور های نگاشت شتاب اطالعات ثبت 

 -P9.5.8کشور ژئوتکنیک اطالعات مدیریت
-P9.5.9خاک مکانیک و فنی آزمایش خدمات ارائه 

_P11.8هوانوردی هواشناسی 

_P11.9دریایی هواشناسی 

_P11.10اطالعات انتشار 

_P11.11کاربردی هواشناسی خدمات ارائه

-P8.3 آماده سازی و بهره برداری زمین 

P8.3.1 -آماده سازی زمین
P8.3.2 -تفکیک عرصه
P8.3.3 -نظارت بر پروژه های ساخت
P8.3.4 -کنترل کیفی و ارزشیابی پروژه ها

P8.3.5 -پیگیری تفکیک محدثات

-P8.4 واگذاری زمین 

P8.4.1 -ارزیابی قیمت زمین
P8.4.2 -تجمیع زمین
P8.4.3 -واگذاری زمین
P8.4.4 -واگذاری مسکن
P8.4.5 -انتقال مالکیت

-P3.2  توسعه زیرساخت های
حمل ونقل ریلی

P.3.2.1- تأمین و تملک زمین  

P.3.2.2-  مدیریت و نظارت بر پروژه های
ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل 

ریلی

زنجیره ارزش/زنجیره ارزش_960410.vsd


معماری کالن کسب وکار

(نمونه)زنجیره ارزش وزارت راه و شهرسازی•

(لینک)زنجیره ارزش بخش حمل ونقل 

(لینک)زنجیره ارزش بخش مسکن و شهرسازی 

(لینک)زنجیره ارزش بخش هواشناسی 

oسهسطحعملیاتیفرایندهایتعداد

فرایند222:ارزشزنجیره

زنجیره ارزش/فعالیت، گروه داده ورودی و خروجی_ حمل و نقل_fin3_950917.cdmz
زنجیره ارزش/فعالیت، گروه داده ورودی و خروجی_ مسکن و شهرسازی_fin3_950917.cdmz
زنجیره ارزش/فعالیت، گروه داده ورودی  و خروجی_ هواشناسی_fin3_950917.cdmz


معماری کالن کسب وکار

تدوین سناریوهای کسب وکار•



معماری کالن کسب وکار

تدوین سناریوهای کسب وکار•

o برنامه ریزیسناریوی سیاست گذاری و

o حمل ونقل جاده ایو توسعه زیرساخت های ساخت سناریوی

o ریلیو توسعه زیرساخت های حمل ونقلساخت سناریوی

o دریاییو توسعه زیرساخت های حمل ونقلساخت سناریوی

o هواییو توسعه زیرساخت های حمل ونقلساخت سناریوی

o جاده ای، بهره برداری و ارائه خدمات حمل ونقل تجهیزسناریوی

o ریلی، بهره برداری و ارائه خدمات حمل ونقل تجهیزسناریوی

o دریایی، بهره برداری و ارائه خدمات حمل ونقل تجهیزسناریوی

o هواییحمل ونقل، بهره برداری و ارائه خدمات تجهیزسناریوی

o جاده ایحمل ونقلو ارتقاء ایمنی تأمین سناریوی

o ریلیحمل ونقلو ارتقاء ایمنی تأمین سناریوی

o دریاییحمل ونقلتأمین و ارتقاء ایمنی سناریوی

o هواییحمل ونقلسناریوی تأمین و ارتقاء ایمنی

o جاده ایحمل ونقل، ناوگان و تجهیزات شبکهنگهداری و تعمیر سناریوی

o ریلیحمل ونقلشبکه، ناوگان و تجهیزات و تعمیر نگهداری سناریوی

o دریاییحمل ونقلشبکه، ناوگان و تجهیزات و تعمیر نگهداری سناریوی

o هواییحمل ونقلشبکه، ناوگان و تجهیزات و تعمیر نگهداری سناریوی

o جاده ایحمل ونقلسناریوی توسعه و نوسازی ناوگان

o ریلیتوسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقلسناریوی

o دریاییحمل ونقلسناریوی توسعه و نوسازی ناوگان

o هواییحمل ونقلسناریوی توسعه و نوسازی ناوگان

oل ونقلسناریوی تأمین و تملک اراضی موردنیاز برای ساخت و توسعه زیرساخت های حم

oسناریوی توسعه تجهیزات و ایستگاه های هواشناسی

oسناریوی تولید و انتشار محصوالت هواشناسی



معماری کالن کسب وکار

تدوین سناریوهای کسب وکار•

o زمیناز بهره برداری، اداره و تامینسناریوی

o توسعه و عمرانتصویب و نظارت بر اجرای طرح های سناریوی تهیه و

oسناریوی مدیریت ساخت شهرهای جدید

o جدیدشهرهای حمل ونقلزیرساخت هایساخت و توسعه سناریوی

oسناریوی نظارت بر امور مربوط به نظام مهندسی و کنترل ساختمان

o جدیدشهرهای سناریوی مدیریت

oسناریوی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی شهرهای جدید

o عمومیو تأسیسات دولتی و ساختمان هاسناریوی ساخت و تحویل

o مسکنتأمین پروژه هایو طرح هاسناریوی ساخت و واگذاری

o ناکارآمد شهریبافت هاینوسازی باز آفرینی، بهسازی و سناریوی

o غیر رسمیسکونت گاه هایو حاشیه ایبافت هایسناریوی باز آفرینی، بهسازی و نوسازی

o و ارزشمندتاریخی بافت هایمرمت و احیای سناریوی

oسناریوی ارزیابی و نظارت



معماری کالن کسب وکار

تدوین سناریوهای کسب وکار•

oمسیئل و مشن ت موجود در انیریوهیی  كسب وكیر:

37 اص يانیریوی

127مشنل

106ایده بربود

(لینک)گزارش سناریوهای کسب وکار 

زنجیره ارزش/MRUD_Bus & Sys_940830_FIN3.0.0_AsIs.docx


معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی: فاز

پروژه معماری سازمانی کالن وزارت راه و شهرسازی



:اقدامات انجام شده در این فاز•

معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی

هنیاییي  روه داده هیی متنیظر بی فرایندهی

هنیخت وضعيت موجود ایمینه هیی ا   یتي

مطیلعیت ال وبرداری

تدوی  و  راحي معمیری مط وب ایمینه هیی ا   یتي



معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی

:فرایندهاشناسایی گروه داده های متناظر با •

oشناسایی گروه داده های ورودی و خروجی فرایندها

oشناسایی چرخه عمر گروه داده ها



معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی

:فرایندهامتناظر با داده های شناسایی گروه •

(لینک گزارش)چرخه عمر گروه داده ها 

oشناساییداده هایگروهکلتعداد

دادهگروه1200:شده

زنجیره ارزش/MRUD_Data Group Life Cycle_940919.pptx


معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی

:اطالعاتیشناخت وضعیت موجود سامانه های •

oوضع موجود سامانه های اطالعاتی در تمامی معاونت های ستادی و سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته

oشناسایی قابلیت ها و تبادل اطالعات سامانه های اطالعاتی موجود

(لینک گزارش)سامانه های اطالعاتی وضع موجود 

زنجیره ارزش/سامانههای اطلاعاتی اصلی ستاد و سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی.docx


معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی

مطالعات الگوبرداری•

:محورهای مطالعات الگوبرداری•

o کشورهامدیریت فناوری اطالعات در وزارتخانه های راه و شهرسازی سایر

وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی

وزارت زمین، زیرساخت، حمل و نقل و گردشگری ژاپن

 آمریکاایاالت متحده و شهرسازی فناوری اطالعات در وزارت مسکن

oکاربرد فناوری اطالعات در بخش حمل ونقل

فناوری اطالعات در حمل ونقل جاده ای

 هوشمند حمل ونقل سیستم های(ITS)

فناوری اطالعات در حمل ونقل هوایی

 اطالعات در حمل ونقل ریلیفناوری

 اطالعات در حمل ونقل دریاییفناوری

کاربرد فناوری اطالعات در ارتباط بین هواشناسی و حمل ونقل



معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی

مطالعات الگوبرداری•

:محورهای مطالعات الگوبرداری•

oکاربرد فناوری اطالعات در بخش مسکن و شهرسازی

 ن داده در برنامه ریزی امور مسکمدل سازی شهرها؛ پایگاه های )شهرسازیکاربردهای کلی فناوری اطالعات در

(شهرسازیپروژه های مسکن و شهرسازی؛ مدیریت و 

 ج رافیایی اطالعات سیستم های(GIS) شهرسازیدر برنامه ریزی مسکن و



معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی

معماری مطلوب سامانه های اطالعاتی•

o (نمونه)نمودار ارتباطات سامانه ها

ایمینه جیمع نظیم ا   یتي و ارت راه و هررای ی

انبار داده
Central Data Warehouse

زیر سیستم محاسبه اقالم و 
شاخص های آماری

ابزارهای تحلیل داده داشبوردها

ESB: میان افزار مدیریت سرویس ها

مدیریت داده های کلیدی
Master Data Management

مدیریت داده های مرجع
Reference Data Management

ایمینه مدیریت قراردادهی ایمینه مدیریت حسیبداری میلي
ایمینه مدیریت منیبع و ا تبیرات 

)بودجه(ایليینه 
 رو ه هیایمینه مدیریت 

 

ایمینه جیمع  یی  برنیمه هی و 
ار ییبي  م نرد

(TUIX) تبید  ا   یت خوهه حمل و نقل و هررای یمركز 

ادارات كل راه و هررای ی/ایمینه نظیم ا   یتي ای مین هی و هركت هیی تیبعه

انبار داده
Local Data Warehouse

ابزارهای تحلیل دادهزیر سیستم محاسبه اقالم و شاخص های آماری داشبوردها

ESB: میان افزار مدیریت سرویس ها

مدیریت داده های کلیدی
Master Data Management

ای مین هی و  Local WebGISایمینه 
هركت هی

ایمینه مدیریت قراردادهی رو ه هیایمینه مدیریت  ایمینه مدیریت حسیبداری میلي
ایمینه مدیریت منیبع و ا تبیرات 

)بودجه(ایليینه 

ایمینه هیی مدیریت  م يیت

برنامه های راهبریاطالعات  -
برنامه های میان مدتاطالعات  -
برنامه های عملیاتیاطالعات  -
طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات اهداف و شاخص های کمی  -

طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات شناسنامه اولیه  -
قراردادهای پروژه ها 

اطالعات دستور پرداخت ها و  -
صورت وضعیت های تأیید شده 

اطالعات مستندات پروژه ها -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

ایمینه جیمع جیری ای ی راهبردهی

زیرسیستم 
تصمیم یار

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
عملیاتی 
ساالنه

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
میان مدت 

)چندساله(

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
راهبردی

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها  -

اطالعات دستور پرداخت ها -

Map 

Service 

  Clearing 
House

 Local  
WebGIS

  Central 
WebGIS

مركزی و ارت راه و  GISایمینه 
هررای ی

Map 
Service

Map 
Service

Map 
Service

مزایده/ مناقصه/ اطالعات برنده فراخوان -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه ها -

اطالعات ارائه دهندگان خدمات -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها -

اطالعات قراردادها -
اطالعات شناسنامه اولیه  -

مناقصات و مزایدات موردنیاز

داشبوردهای مرتب 

 داشبوردهای مرتب 
با ارزیابی عملکرد

اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات قراردادها  -
اطالعات دریافت ها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات اعتبارات به  -
تفکیک منابع، فصول 
هزینه، قرارداد و غیره

عملکرد اطالعات  -
برنامه های عملیاتی

اطالعات اهداف و   -
شاخص های کمی

اطالعات گزارش  -
عملکرد و شاخص های 
پیشرفت پروژه ها

عملکرد ارزیابی اطالعات -

اطالعات اعتبارات به تفکیک  -
منابع، فصول هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات قراردادها -
اطالعات دستور پرداخت ها و  -

صورت وضعیت های تأیید شده 
اطالعات دستور پرداخت ها -

اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -
اطالعات سند حسابداری  -

دریافت ها و پرداخت ها

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات اعتبارات مصوب -

مکانی اطالعات -

ایمینه هیی مدیریت  م يیت

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها  -

اطالعات دستور پرداخت ها -

طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات شناسنامه اولیه  -
قراردادهای پروژه ها 

اطالعات دستور پرداخت ها و  -
صورت وضعیت های تأیید شده 

اطالعات مستندات پروژه ها -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

مزایده/ مناقصه/ اطالعات برنده فراخوان -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه ها -

اطالعات ارائه دهندگان خدمات -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها -

اطالعات قراردادها -
اطالعات شناسنامه اولیه  -

مناقصات و مزایدات موردنیاز

اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات قراردادها  -
اطالعات دریافت ها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات اعتبارات به  -
تفکیک منابع، فصول 
هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -
اطالعات سند حسابداری  -

دریافت ها و پرداخت ها

اطالعات اعتبارات به تفکیک  -
منابع، فصول هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات قراردادها -
اطالعات دستور پرداخت ها و  -

صورت وضعیت های تأیید شده 
اطالعات دستور پرداخت ها -

Map 
Service

Map 
Service

داشبوردهای مرتب 

داشبوردهای مرتب 

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها



معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی

معماری مطلوب سامانه های اطالعاتی•

o (نمونه)نمودار ارتباطات سامانه ها

ایمینه جیمع نظیم ا   یتي و ارت راه و هررای ی

انبار داده
Central Data Warehouse

زیر سیستم محاسبه اقالم و 
شاخص های آماری

ابزارهای تحلیل داده داشبوردها

ESB: میان افزار مدیریت سرویس ها

مدیریت داده های کلیدی
Master Data Management

مدیریت داده های مرجع
Reference Data Management

ایمینه مدیریت قراردادهی ایمینه مدیریت حسیبداری میلي
ایمینه مدیریت منیبع و ا تبیرات 

)بودجه(ایليینه 
 رو ه هیایمینه مدیریت 

 

ایمینه جیمع  یی  برنیمه هی و 
ار ییبي  م نرد

(TUIX) تبید  ا   یت خوهه حمل و نقل و هررای یمركز 

ادارات كل راه و هررای ی/ایمینه نظیم ا   یتي ای مین هی و هركت هیی تیبعه

انبار داده
Local Data Warehouse

ابزارهای تحلیل دادهزیر سیستم محاسبه اقالم و شاخص های آماری داشبوردها

ESB: میان افزار مدیریت سرویس ها

مدیریت داده های کلیدی
Master Data Management

ای مین هی و  Local WebGISایمینه 
هركت هی

ایمینه مدیریت قراردادهی رو ه هیایمینه مدیریت  ایمینه مدیریت حسیبداری میلي
ایمینه مدیریت منیبع و ا تبیرات 

)بودجه(ایليینه 

ایمینه هیی مدیریت  م يیت

برنامه های راهبریاطالعات  -
برنامه های میان مدتاطالعات  -
برنامه های عملیاتیاطالعات  -
طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات اهداف و شاخص های کمی  -

طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات شناسنامه اولیه  -
قراردادهای پروژه ها 

اطالعات دستور پرداخت ها و  -
صورت وضعیت های تأیید شده 

اطالعات مستندات پروژه ها -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

ایمینه جیمع جیری ای ی راهبردهی

زیرسیستم 
تصمیم یار

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
عملیاتی 
ساالنه

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
میان مدت 

)چندساله(

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
راهبردی

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها  -

اطالعات دستور پرداخت ها -

Map 

Service 

  Clearing 
House

 Local  
WebGIS

  Central 
WebGIS

مركزی و ارت راه و  GISایمینه 
هررای ی

Map 
Service

Map 
Service

Map 
Service

مزایده/ مناقصه/ اطالعات برنده فراخوان -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه ها -

اطالعات ارائه دهندگان خدمات -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها -

اطالعات قراردادها -
اطالعات شناسنامه اولیه  -

مناقصات و مزایدات موردنیاز

داشبوردهای مرتب 

 داشبوردهای مرتب 
با ارزیابی عملکرد

اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات قراردادها  -
اطالعات دریافت ها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات اعتبارات به  -
تفکیک منابع، فصول 
هزینه، قرارداد و غیره

عملکرد اطالعات  -
برنامه های عملیاتی

اطالعات اهداف و   -
شاخص های کمی

اطالعات گزارش  -
عملکرد و شاخص های 
پیشرفت پروژه ها

عملکرد ارزیابی اطالعات -

اطالعات اعتبارات به تفکیک  -
منابع، فصول هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات قراردادها -
اطالعات دستور پرداخت ها و  -

صورت وضعیت های تأیید شده 
اطالعات دستور پرداخت ها -

اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -
اطالعات سند حسابداری  -

دریافت ها و پرداخت ها

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات اعتبارات مصوب -

مکانی اطالعات -

ایمینه هیی مدیریت  م يیت

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها  -

اطالعات دستور پرداخت ها -

طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات شناسنامه اولیه  -
قراردادهای پروژه ها 

اطالعات دستور پرداخت ها و  -
صورت وضعیت های تأیید شده 

اطالعات مستندات پروژه ها -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

مزایده/ مناقصه/ اطالعات برنده فراخوان -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه ها -

اطالعات ارائه دهندگان خدمات -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها -

اطالعات قراردادها -
اطالعات شناسنامه اولیه  -

مناقصات و مزایدات موردنیاز

اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات قراردادها  -
اطالعات دریافت ها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات اعتبارات به  -
تفکیک منابع، فصول 
هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -
اطالعات سند حسابداری  -

دریافت ها و پرداخت ها

اطالعات اعتبارات به تفکیک  -
منابع، فصول هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات قراردادها -
اطالعات دستور پرداخت ها و  -

صورت وضعیت های تأیید شده 
اطالعات دستور پرداخت ها -

Map 
Service

Map 
Service

داشبوردهای مرتب 

داشبوردهای مرتب 

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

oجاریجامعسامانه

راهبردهاسازی

نه هیی مدیریت  م يیتایمینه هیی مدیریت  م يیتایمینه هیی مدیریت  م يیتایمی اطالعات فنی قرارداد -
اطالعات  -

فنی قرارداد

اطالعات  -
قرارداد صادر شده

اطالعات دستور پرداخت ها و  -
صورت وضعیت های تأیید شده

اطالعات پرداخت های  -
انجام شده و مطالبات 
طرف قرارداد

اطالعات دستور پرداخت ها و  -
صورت وضعیت های تأیید شده

اطالعات پرداخت های  -
انجام شده و مطالبات 
طرف قرارداد

اطالعات قراردادها -

Map 
Service

ایمینه هیی مدیریت  رو هنه هیی مدیریت  م يیتایمینه هیی مدیریت  م يیتایمی

اطالعات قرارداد صادر شده -

/ برنامه ی پروژه ها -
اطالعات  -پروژه های سطح دو

برنامه های عملیاتی 

اطالعات اعتبارات  -
مصوب و منابع تأمین اعتبار

اطالعات اولویت های  -
توزیع اعتبار

ایمینه مدیریت قراردادهینه هیی مدیریت  م يیتایمی

نه هیی مدیریت  م يیتایمی

 

ایمینه مدیریت منیبع و ا تبیرات ایليینه 
(بودجه)

ایمینه مدیریت حسیبداری میلينه هیی مدیریت  م يیتایمی

)منابع اعتباری و درآمدهای محقق شده(اطالعات دریافت ها  -
)پرداخت های انجام شده قراردادها(اطالعات پرداخت ها  -
اطالعات شماره سند مربوط به درخواست ابالغ اعتبار و حواله  -

وجه در اعتبارات نقدی
...)طرف قرارداد، مالیات و (اطالعات مطالبات قرارداد  -

اطالعات اعتبارات به تفکیک منابع و فصول هزینه -
اطالعات اعتبارات به تفکیک دستگاه اجرایی  -

تفوی  گیرنده در اعتبارات نقدی
اطالعات اعتبارات به تفکیک دستگاه اجرایی طرح،  -

دستگاه اجرایی قرارداد، طرف قرارداد و قرارداد

اطالعات قراردادها -

Map 
Service

Map 
Service

Map 

Service Manager    WebGIS

Web GISایمینه 

 

ایمینه جیمع جیری ای ی راهبردهیایمینه جیمع جیری ای ی راهبردهی

زیرسیستم 
تصمیم یار

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
عملیاتی ساالنه

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
میان مدت 

)چندساله(

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
راهبردی



معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی

معماری مطلوب سامانه های اطالعاتی•

o (نمونه)نمودار ارتباطات سامانه ها

ایمینه جیمع نظیم ا   یتي و ارت راه و هررای ی

انبار داده
Central Data Warehouse

زیر سیستم محاسبه اقالم و 
شاخص های آماری

ابزارهای تحلیل داده داشبوردها

ESB: میان افزار مدیریت سرویس ها

مدیریت داده های کلیدی
Master Data Management

مدیریت داده های مرجع
Reference Data Management

ایمینه مدیریت قراردادهی ایمینه مدیریت حسیبداری میلي
ایمینه مدیریت منیبع و ا تبیرات 

)بودجه(ایليینه 
 رو ه هیایمینه مدیریت 

 

ایمینه جیمع  یی  برنیمه هی و 
ار ییبي  م نرد

(TUIX) تبید  ا   یت خوهه حمل و نقل و هررای یمركز 

ادارات كل راه و هررای ی/ایمینه نظیم ا   یتي ای مین هی و هركت هیی تیبعه

انبار داده
Local Data Warehouse

ابزارهای تحلیل دادهزیر سیستم محاسبه اقالم و شاخص های آماری داشبوردها

ESB: میان افزار مدیریت سرویس ها

مدیریت داده های کلیدی
Master Data Management

ای مین هی و  Local WebGISایمینه 
هركت هی

ایمینه مدیریت قراردادهی رو ه هیایمینه مدیریت  ایمینه مدیریت حسیبداری میلي
ایمینه مدیریت منیبع و ا تبیرات 

)بودجه(ایليینه 

ایمینه هیی مدیریت  م يیت

برنامه های راهبریاطالعات  -
برنامه های میان مدتاطالعات  -
برنامه های عملیاتیاطالعات  -
طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات اهداف و شاخص های کمی  -

طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات شناسنامه اولیه  -
قراردادهای پروژه ها 

اطالعات دستور پرداخت ها و  -
صورت وضعیت های تأیید شده 

اطالعات مستندات پروژه ها -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

ایمینه جیمع جیری ای ی راهبردهی

زیرسیستم 
تصمیم یار

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
عملیاتی 
ساالنه

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
میان مدت 

)چندساله(

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
راهبردی

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها  -

اطالعات دستور پرداخت ها -

Map 

Service 

  Clearing 
House

 Local  
WebGIS

  Central 
WebGIS

مركزی و ارت راه و  GISایمینه 
هررای ی

Map 
Service

Map 
Service

Map 
Service

مزایده/ مناقصه/ اطالعات برنده فراخوان -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه ها -

اطالعات ارائه دهندگان خدمات -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها -

اطالعات قراردادها -
اطالعات شناسنامه اولیه  -

مناقصات و مزایدات موردنیاز

داشبوردهای مرتب 

 داشبوردهای مرتب 
با ارزیابی عملکرد

اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات قراردادها  -
اطالعات دریافت ها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات اعتبارات به  -
تفکیک منابع، فصول 
هزینه، قرارداد و غیره

عملکرد اطالعات  -
برنامه های عملیاتی

اطالعات اهداف و   -
شاخص های کمی

اطالعات گزارش  -
عملکرد و شاخص های 
پیشرفت پروژه ها

عملکرد ارزیابی اطالعات -

اطالعات اعتبارات به تفکیک  -
منابع، فصول هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات قراردادها -
اطالعات دستور پرداخت ها و  -

صورت وضعیت های تأیید شده 
اطالعات دستور پرداخت ها -

اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -
اطالعات سند حسابداری  -

دریافت ها و پرداخت ها

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات اعتبارات مصوب -

مکانی اطالعات -

ایمینه هیی مدیریت  م يیت

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها  -

اطالعات دستور پرداخت ها -

طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات شناسنامه اولیه  -
قراردادهای پروژه ها 

اطالعات دستور پرداخت ها و  -
صورت وضعیت های تأیید شده 

اطالعات مستندات پروژه ها -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

مزایده/ مناقصه/ اطالعات برنده فراخوان -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه ها -

اطالعات ارائه دهندگان خدمات -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها -

اطالعات قراردادها -
اطالعات شناسنامه اولیه  -

مناقصات و مزایدات موردنیاز

اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات قراردادها  -
اطالعات دریافت ها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات اعتبارات به  -
تفکیک منابع، فصول 
هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -
اطالعات سند حسابداری  -

دریافت ها و پرداخت ها

اطالعات اعتبارات به تفکیک  -
منابع، فصول هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات قراردادها -
اطالعات دستور پرداخت ها و  -

صورت وضعیت های تأیید شده 
اطالعات دستور پرداخت ها -

Map 
Service

Map 
Service

داشبوردهای مرتب 

داشبوردهای مرتب 

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

ایمینه جیمع نظیم ا   یتي و ارت راه و هررای ی

انبار داده
Central Data 

Warehouse

زیر سیستم محاسبه 
اقالم و شاخص های 

آماری

ابزارهای تحلیل 
داده

داشبوردها

ESB: میان افزار مدیریت سرویس ها

مدیریت داده های کلیدی
Master Data 

Management

مدیریت داده های مرجع
Reference Data 

Management

بیناطالعاتتبادلبستر•

مختلفاطالعاتیسامانه های



معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی

معماری مطلوب سامانه های اطالعاتی•

o (نمونه)نمودار ارتباطات سامانه ها

ایمینه جیمع نظیم ا   یتي و ارت راه و هررای ی

انبار داده
Central Data Warehouse

زیر سیستم محاسبه اقالم و 
شاخص های آماری

ابزارهای تحلیل داده داشبوردها

ESB: میان افزار مدیریت سرویس ها

مدیریت داده های کلیدی
Master Data Management

مدیریت داده های مرجع
Reference Data Management

ایمینه مدیریت قراردادهی ایمینه مدیریت حسیبداری میلي
ایمینه مدیریت منیبع و ا تبیرات 

)بودجه(ایليینه 
 رو ه هیایمینه مدیریت 

 

ایمینه جیمع  یی  برنیمه هی و 
ار ییبي  م نرد

(TUIX) تبید  ا   یت خوهه حمل و نقل و هررای یمركز 

ادارات كل راه و هررای ی/ایمینه نظیم ا   یتي ای مین هی و هركت هیی تیبعه

انبار داده
Local Data Warehouse

ابزارهای تحلیل دادهزیر سیستم محاسبه اقالم و شاخص های آماری داشبوردها

ESB: میان افزار مدیریت سرویس ها

مدیریت داده های کلیدی
Master Data Management

ای مین هی و  Local WebGISایمینه 
هركت هی

ایمینه مدیریت قراردادهی رو ه هیایمینه مدیریت  ایمینه مدیریت حسیبداری میلي
ایمینه مدیریت منیبع و ا تبیرات 

)بودجه(ایليینه 

ایمینه هیی مدیریت  م يیت

برنامه های راهبریاطالعات  -
برنامه های میان مدتاطالعات  -
برنامه های عملیاتیاطالعات  -
طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات اهداف و شاخص های کمی  -

طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات شناسنامه اولیه  -
قراردادهای پروژه ها 

اطالعات دستور پرداخت ها و  -
صورت وضعیت های تأیید شده 

اطالعات مستندات پروژه ها -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

ایمینه جیمع جیری ای ی راهبردهی

زیرسیستم 
تصمیم یار

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
عملیاتی 
ساالنه

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
میان مدت 

)چندساله(

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
راهبردی

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها  -

اطالعات دستور پرداخت ها -

Map 

Service 

  Clearing 
House

 Local  
WebGIS

  Central 
WebGIS

مركزی و ارت راه و  GISایمینه 
هررای ی

Map 
Service

Map 
Service

Map 
Service

مزایده/ مناقصه/ اطالعات برنده فراخوان -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه ها -

اطالعات ارائه دهندگان خدمات -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها -

اطالعات قراردادها -
اطالعات شناسنامه اولیه  -

مناقصات و مزایدات موردنیاز

داشبوردهای مرتب 

 داشبوردهای مرتب 
با ارزیابی عملکرد

اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات قراردادها  -
اطالعات دریافت ها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات اعتبارات به  -
تفکیک منابع، فصول 
هزینه، قرارداد و غیره

عملکرد اطالعات  -
برنامه های عملیاتی

اطالعات اهداف و   -
شاخص های کمی

اطالعات گزارش  -
عملکرد و شاخص های 
پیشرفت پروژه ها

عملکرد ارزیابی اطالعات -

اطالعات اعتبارات به تفکیک  -
منابع، فصول هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات قراردادها -
اطالعات دستور پرداخت ها و  -

صورت وضعیت های تأیید شده 
اطالعات دستور پرداخت ها -

اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -
اطالعات سند حسابداری  -

دریافت ها و پرداخت ها

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات اعتبارات مصوب -

مکانی اطالعات -

ایمینه هیی مدیریت  م يیت

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها  -

اطالعات دستور پرداخت ها -

طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات شناسنامه اولیه  -
قراردادهای پروژه ها 

اطالعات دستور پرداخت ها و  -
صورت وضعیت های تأیید شده 

اطالعات مستندات پروژه ها -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

مزایده/ مناقصه/ اطالعات برنده فراخوان -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه ها -

اطالعات ارائه دهندگان خدمات -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها -

اطالعات قراردادها -
اطالعات شناسنامه اولیه  -

مناقصات و مزایدات موردنیاز

اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات قراردادها  -
اطالعات دریافت ها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات اعتبارات به  -
تفکیک منابع، فصول 
هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -
اطالعات سند حسابداری  -

دریافت ها و پرداخت ها

اطالعات اعتبارات به تفکیک  -
منابع، فصول هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات قراردادها -
اطالعات دستور پرداخت ها و  -

صورت وضعیت های تأیید شده 
اطالعات دستور پرداخت ها -

Map 
Service

Map 
Service

داشبوردهای مرتب 

داشبوردهای مرتب 

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

(TUIX) تبید  ا   یت خوهه حمل و نقل و هررای یمركز 

o حمل ونقال  مرکز تبادل اطالعات خوشه

ین با بستر تبادل اطالعات : شهرسازیو 

دستگاه های اجرایی

oالزام نقشه راه دولت الکترونیک



معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی

معماری مطلوب سامانه های اطالعاتی•

ایمینه جیمع نظیم ا   یتي و ارت راه و هررای ی

انبار داده
Central Data Warehouse

زیر سیستم محاسبه اقالم و 
شاخص های آماری

ابزارهای تحلیل داده داشبوردها

ESB: میان افزار مدیریت سرویس ها

مدیریت داده های کلیدی
Master Data Management

مدیریت داده های مرجع
Reference Data Management

ایمینه مدیریت قراردادهی ایمینه مدیریت حسیبداری میلي
ایمینه مدیریت منیبع و ا تبیرات 

)بودجه(ایليینه 
 رو ه هیایمینه مدیریت 

 

ایمینه جیمع  یی  برنیمه هی و 
ار ییبي  م نرد

(TUIX) تبید  ا   یت خوهه حمل و نقل و هررای یمركز 

ادارات كل راه و هررای ی/ایمینه نظیم ا   یتي ای مین هی و هركت هیی تیبعه

انبار داده
Local Data Warehouse

ابزارهای تحلیل دادهزیر سیستم محاسبه اقالم و شاخص های آماری داشبوردها

ESB: میان افزار مدیریت سرویس ها

مدیریت داده های کلیدی
Master Data Management

ای مین هی و  Local WebGISایمینه 
هركت هی

ایمینه مدیریت قراردادهی رو ه هیایمینه مدیریت  ایمینه مدیریت حسیبداری میلي
ایمینه مدیریت منیبع و ا تبیرات 

)بودجه(ایليینه 

ایمینه هیی مدیریت  م يیت

برنامه های راهبریاطالعات  -
برنامه های میان مدتاطالعات  -
برنامه های عملیاتیاطالعات  -
طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات اهداف و شاخص های کمی  -

طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات شناسنامه اولیه  -
قراردادهای پروژه ها 

اطالعات دستور پرداخت ها و  -
صورت وضعیت های تأیید شده 

اطالعات مستندات پروژه ها -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

ایمینه جیمع جیری ای ی راهبردهی

زیرسیستم 
تصمیم یار

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
عملیاتی 
ساالنه

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
میان مدت 

)چندساله(

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
راهبردی

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها  -

اطالعات دستور پرداخت ها -

Map 

Service 

  Clearing 
House

 Local  
WebGIS

  Central 
WebGIS

مركزی و ارت راه و  GISایمینه 
هررای ی

Map 
Service

Map 
Service

Map 
Service

مزایده/ مناقصه/ اطالعات برنده فراخوان -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه ها -

اطالعات ارائه دهندگان خدمات -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها -

اطالعات قراردادها -
اطالعات شناسنامه اولیه  -

مناقصات و مزایدات موردنیاز

داشبوردهای مرتب 

 داشبوردهای مرتب 
با ارزیابی عملکرد

اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات قراردادها  -
اطالعات دریافت ها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات اعتبارات به  -
تفکیک منابع، فصول 
هزینه، قرارداد و غیره

عملکرد اطالعات  -
برنامه های عملیاتی

اطالعات اهداف و   -
شاخص های کمی

اطالعات گزارش  -
عملکرد و شاخص های 
پیشرفت پروژه ها

عملکرد ارزیابی اطالعات -

اطالعات اعتبارات به تفکیک  -
منابع، فصول هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات قراردادها -
اطالعات دستور پرداخت ها و  -

صورت وضعیت های تأیید شده 
اطالعات دستور پرداخت ها -

اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -
اطالعات سند حسابداری  -

دریافت ها و پرداخت ها

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات اعتبارات مصوب -

مکانی اطالعات -

ایمینه هیی مدیریت  م يیت

برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها  -

اطالعات دستور پرداخت ها -

طرح ها و پروژه هااطالعات  -
اطالعات قراردادها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات شناسنامه اولیه  -
قراردادهای پروژه ها 

اطالعات دستور پرداخت ها و  -
صورت وضعیت های تأیید شده 

اطالعات مستندات پروژه ها -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

مزایده/ مناقصه/ اطالعات برنده فراخوان -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادهای پروژه ها -

اطالعات ارائه دهندگان خدمات -
اطالعات شناسنامه اولیه قراردادها -

اطالعات قراردادها -
اطالعات شناسنامه اولیه  -

مناقصات و مزایدات موردنیاز

اطالعات اعتبارات مصوب -
اطالعات قراردادها  -
اطالعات دریافت ها -
اطالعات پرداخت ها  -

اطالعات اعتبارات به  -
تفکیک منابع، فصول 
هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات دریافت ها  -
اطالعات پرداخت ها  -
اطالعات سند حسابداری  -

دریافت ها و پرداخت ها

اطالعات اعتبارات به تفکیک  -
منابع، فصول هزینه، قرارداد و غیره

اطالعات قراردادها -
اطالعات دستور پرداخت ها و  -

صورت وضعیت های تأیید شده 
اطالعات دستور پرداخت ها -

Map 
Service

Map 
Service

داشبوردهای مرتب 

داشبوردهای مرتب 

عملکرد برنامه های عملیاتیاطالعات  -
اطالعات گزارش عملکرد و  -

شاخص های پیشرفت پروژه ها

ایمینه هیی مدیریت  م يیت رو ه هیایمینه مدیریت 

ایمینه جیمع جیری ای ی راهبردهی

زیرسیستم 
تصمیم یار

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
عملیاتی 
ساالنه

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
میان مدت 

)چندساله(

زیر سیستم 
برنامه ریزی 
راهبردی

Map 

Service 

  Clearing 
House

 Local  
WebGIS

  Central 
WebGIS

مركزی و ارت راه و  GISایمینه 
هررای ی

Map 
Service

Map 
Service

Map 
Service



معماری کالن داده و سامانه های اطالعاتی

:شناسنامه سامانه های اطالعاتی در وضعیت مطلوب•

ایمینه نوان 

هرح ایمینه
سامانهاهداف -

قابلیت های اصلی سامانه-

فعیليت هیی مرتب 
بی ایمینه

.زنجیره ارزش را پوشش می دهدسامانه کدامیک از فرایندهای-

 روه داده هیی
خروجي ایمینه

...اطالعات -

...اطالعات-

 روه داده هیی
ورودی به ایمینه

سازمان تولید کننده/ سامانهعنوان گروه داده

...سازمان / سامانه...اطالعات -

...سازمان / سامانه...اطالعات-

نمودار اطح صفر  
ایمینه

oسامانه هایکلتعداد

مطلوبوضعیتاطالعاتی

وسازمان هاکلیهوستاددر

اداراتوتابعهشرکت های

سامانه150:کل



تکنولوژیمعماری کالن : فاز

پروژه معماری سازمانی کالن وزارت راه و شهرسازی



معماری کالن تکنولوژی

:شناخت و ارزیابی وضع موجود موجود و طراحی وضعیت مطلوب در خصوص محورهای زیر•

o براساس مدل -زیرساختی فناوری اطالعاتسرویس هایTOGAF TRM 

oبراساس مدل -مرکزدادهTIA-942

o براساس مدل –( سرورهاتوپولوژی ارتباطی، سوییچ ها، روترها و )طراحی فیزیکیCisco SONA

oبراساس استاندارد -امنیتISO 27001

oبراساس روش -سایز و اندازه شبکه ارتباطیSizing



تحل ل شکاف، نقشه راه و برنامه گذار: فاز

پروژه معماری سازمانی کالن وزارت راه و شهرسازی



تحلیل شکاف، نقشه راه و برنامه گذار

:پرسشنامه تحلیل شکاف

(لینک)نمونه پرسشنامه تحلیل شکاف •

(لینک)نمونه پرسشنامه تحلیل شکاف •

راه،نقشهتدوینمنظوربه•

ایبرشکافتحلیلپرسشنامه

اطالعاتیسامانه هایتمامی

دهگردیتکمیلمطلوبوضعیت

.است

پرسشنامه تحلیل شکاف و پروژه ها/سامانه مدیریت و رسیدگی به سوانح، حوادث و تخلفات.docx
پرسشنامه تحلیل شکاف و پروژه ها/سامانه املاک و اسکان.docx


تحلیل شکاف، نقشه راه و برنامه گذار

:جمع بندی نتای  پرسشنامه تحلیل شکاف و تعیین پروژه ها•



تحلیل شکاف، نقشه راه و برنامه گذار

(نمونه)ه هاپروژتعیینوشکافتحلیلپرسشنامهنتای بندیجمع•



تحلیل شکاف، نقشه راه و برنامه گذار

:شناسنامه پروژه ها

پروژه هایتمامیبرای•

یشناسنامه اراهنقشه

تدوینصورتاینبه

.استگردیده

هنقشپروژه هایتعداد•

پروژه250:راه

 نوان  رو ه

معرفي  رو ه

اهداف پروژه-
فعالیت ها و اقدامات پروژه-
محصوالت پروژه-

متولی انجام پروژه-متولي  رو ه

دستگاه های همکار در پروژه-دات یه هیی همنیر

برآورد زمان الزم برای اجرای پروژه- رو هبرآورد  مین 

برآورد هزینه انجام پروژه-برآورد هزینه  رو ه  

لیست پروژه های پیش نیاز- رو ه هیی  ي  نيی 

لیست پروژه های هم نیاز- رو ه هیی هم  نيی 

الزامات و مالحضات اجرایی پروژه-الزامیت اجرایي



تحلیل شکاف، نقشه راه و برنامه گذار

(:نمونه)شناسنامه پروژه ها

(لینک)شناسنامه پروژه •

پرسشنامه تحلیل شکاف و پروژه ها/پروژه ايجاد سامانه جامع جاری سازی راهبردها.docx


تحلیل شکاف، نقشه راه و برنامه گذار

:پروژه هابندیاولویت•

شرکت هاوسازمان هاومعاونت هاتوس شدهعنواناولویت های

پروژه هاتأخروتقدم

باالدستیقوانینوالزامات

:زمانبندیبرنامه•

سال5:زمانبندیبرنامهافق

1396سالابتدای:برنامهشروع



تحلیل شکاف، نقشه راه و برنامه گذار

:پروژه هازمانبندیبرنامه•

منابعمدیریتوریزیبرنامهمعاونت•

حمل ونقلمعاونت•

معماریوشهرسازیمعاونت•

ساختمانومسکنمعاونت•

دریانوردیوبنادرسازمان•

جاده ایحمل ونقلوراهداریسازمان•

ایراناسالمیجمهوریآهنراهشرکت•

کشوریهواپیماییسازمان•

ایرانهواییناوبریوفرودگاه هاشرکت•

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور•

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک•

سازمان ملی زمین و مسکن•

دولتی و عمومیو تأسیسات ساختمان ها مجری سازمان •

جدیدشرکت عمران شهرهای •

ایرانشرکت عمران و بهسازی شهری •

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی•

سازمان هواشناسی کشور•

برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 1_ ستاد_1_معاونت برنامه ریزی.mpp
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 1_ ستاد_2_معاونت حمل و نقل_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 1_ ستاد_3_معاونت شهرسازی و معماری_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 1_ ستاد_4_معاونت مسکن و ساختمان_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 2_سازمان بنادر و دریانوردی_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 3_سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 9_شرکت راه آهن_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 6_سازمان هواپیمایی کشوری_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 13_شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 10_شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 8_شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 5_سازمان ملی زمین و مسکن_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 4_سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 11_شرکت عمران شهرهای جدید_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 12_شرکت عمران و بهسازی شهری ایران_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 14_مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی_برنامه زمانبندی.pdf
برنامه زمانبندی پروژه ها/برنامه زمانبندی/فصل 7_سازمان هواشناسی کشور_برنامه زمانبندی.pdf


راهبری اجرای معماری سازمانی و مدیریت تغ  رات: فاز

پروژه معماری سازمانی کالن وزارت راه و شهرسازی



راهبری اجرای معماری سازمانی و مدیریت تغییرات

:شهرسازیوراهوزارتدرسازمانیمعماریراهبریارکان•

ایختیر ای میني راهبری معمیری ای میني

هورای راهبری معمیری ای میني

كیر روه هیی تخصصي ذیل هورای راهبری

مدیریت تغييرات و نيی مندی هیو ای وكیرهیی راهبری اجرا و فرایندهی 



راهبری اجرای معماری سازمانی و مدیریت تغییرات

:شهرسازیوراهوزارتدرسازمانیمعماریراهبریارکان•

ایختیر ای میني راهبری معمیری ای میني

راهبری اجرای معماری سازمانی/ساختار راهبری معماری سازمانی_960501.pdf


راهبری اجرای معماری سازمانی و مدیریت تغییرات

:شهرسازیوراهوزارتدرسازمانیمعماریراهبریارکان•

oای مینيمعمیریراهبریهورای:

وزارتسازمانیمعماریراهبریشورای

با1394سالتیرماهدرشهرسازی،وراه

.گردیدتشکیلوزارتعالیمقامابالغ

تاریخ جلسهشماره جلسه

11394/04/09

21394/10/01

31394/10/22

41394/11/27

51394/12/18

61395/01/31

71395/02/28

81395/04/20

91395/05/12

101395/09/24

111395/11/12

121395/12/17

131396/03/09



راهبری اجرای معماری سازمانی و مدیریت تغییرات

:سازمانیمعماریراهبریشورایاعضای•

(فاوا)رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات .     16
نابعرییس مرکز نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و م.     17
ازیمدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران معاونت شهرس.     18
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن  معاونت مسکن و ساختمان.     19
مدل های حمل ونقل معاونت حمل ونقلمدیرکل دفتر طرح جامع و.     20
مدیرکل دفتر برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی.      21

مدیر کل راه و شهرسازی قزوین.     22
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی.     23
اصفهانکل راه و شهرسازی مدیر .     24

(دبیر شورا)مجری تدوین و اجرای معماری سازمانی .     25

(رئیس شورا)و مدیریت منابع برنامه ریزی معاون . 1

و تأسیساتبرنامه ریزی و مهندسی سازمان مجری ساختمان ها معاون . 2
برنامه ریزی و بودجه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ایمعاون . 3
کشوریمعاون توسعه مدیریت و منابع  سازمان هواپیمایی . 4
معاون توسعه مدیریت و منابع  شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل. 5
توسعه و مدیریت منابع سازمان هواشناسی کشورمعاون . 6
برنامه ریزی و نظارت شرکت فرودگاه های کشورمعاون . 7
توسعه مدیریت و منابع  سازمان ملی زمین و مسکنمعاون . 8
توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردیمعاون . 9
ا.ا.برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل  شرکت راه آهن  معاون . 10
توسعه مدیریت و منابع شرکت عمران شهرهای جدیدمعاون . 11
دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهریمدیرکل . 12
توسعه مدیریت و منابع مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیمعاونت . 13
ا.ا.پشتیبانی شرکت هواپیمایی  معاون . 14
برنامه ریزی و بودجه شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکمدیرکل . 15



راهبری اجرای معماری سازمانی و مدیریت تغییرات

شهرسازیوراهوزارتدرسازمانیمعماریراهبریارکان•

oراهبریهورایذیلتخصصيكیر روه هیی:

امهبرنپایشوریزیبرنامهنظاموضواب اجرایوتدوینراهبریکارگروه.1

GISکارگروه.2

آماریواطالعاتینظاماجرایوتدوینراهبریکارگروه.3

حسابداریوبودجهمدیریتنظامکارگروه.4

قراردادهامدیریتنظامکارگروه.5

پروژهمدیریتنظامکارگروه.6

تکنولوژیوزیرساختامنیت،کارگروه.7



راهبری اجرای معماری سازمانی و مدیریت تغییرات

شهرسازیوراهوزارتدرسازمانیمعماریراهبریارکان•

oای مینيمعمیریاجرایراهبریفرایندهیی:

سالیانهبودجهمدیریت

قراردادعقدومشاورانتخابمدیریت

طرحاجرایپیشرفتپایش

پروژه هاقرارداداجرایپیشرفتپایش

قراردادهاکیفیکنترلونظارت

شدهانجامپروژه هایارزیابی

سازمانیمعماریاهدافتحققدوره ایارزیابی

ت ییراتمدیریت

معماریطرحریسکمدیریت

پروژهریسکمدیریت

سازمانیمعماریاستقرارراهبری

ذی نفعانباارتباط

انسانیمنابعمدیریت

مشکالتمدیریت



چشم انداز اجرای نقشه راه معماری سازمانی

یکپارچگی فرایندها، سامانه ها و اطالعات در کل مجموعه وزارت راه و شهرسازی

دسترسی به موقع به اطالعات جامع، یکپارچه و با کیفیت

افزایش کارآمدی و قابلیت های فرایندها و فعالیت های وزارتخانه

ایجاد قابلیت ارائه خدمات یکپارچه به عموم شهروندان، صاحبان حرفه و سایر ذینفعان

ایجاد ابزارهای پیشرفته برای پشتیبانی از تصمیمات اتخاذ شده در سطوح مختلف

ایجاد و توسعه ابزارها، سامانه ها و زیرساخت های الزم برای انجام موثر و کارآمد ماموریت های وزارتخانه

توسعه مدیریت دانش در وزارتخانه و انتقال، ارتقا و تکامل تجربیات کارشناسی مجموعه

فراهم شدن زمینه های سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه در حوزه های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی

استاندارسازی و استقرار استانداردهای مشخص در سطوح فرایند، سامانه ها، اطالعات و زیرساخت

سرویس گرایی و افزایش سطح بلوغ سرویس گرایی در ابعاد مختلف

 مختلفشفاف سازی اطالعات و برقراری جریان شفاف اطالعات بین بخش های




