بسمه تعالي
نقشه راه كارگروه تخصصي GIS

مقدمه:
سامانه اطالعات مكاني در ايران دانشي نو به شمار مي آيد كه كاربردهاي آن هنوز در كشورمان چندان گسترش نيافته
است .با توجه به رشد روزافزون جمعيت و شهرنشيني و گسترش شهرها ،اتخاذ و اعمال سياست ها و تنظيم برنامه هاي
جامع و هماهنگ براي ايجاد تعادل مطلوب و خدمات دهي بهينه در سطح شهر مهمترين فعاليت شهرداري محسوب
ميشود .سيستم اطالعات مكاني يك سيستم يارانه اي بوده كه امكان دسترسي و كاربري همزمان چند موضوع را فراهم
ميكند و به عنوان ابزاري قدرتمند در امر تصميم گيري  ،برنامه ريزي و مديريت در مقياس خرد وكالن مورد استفاده
قرار ميگيرد .اين سيستم با در اختيار داشتن اطالعات مكاني و توصيفي عوارض و متصل كردن آنها به يكديگر امكان
تحليل و بررسي همه جانبه را فراهم مي سازد و همچنين مي تواند ضمن باالبردن سرعت و سهولت مطالعات شهري،
برنامه ريزي و طراحي مدل هاي آتي مستمر ثمر واقع شود .به كارگيري و پياده سازي  GISمبني بر در اختيار داشتن
سامانه اطالعات همه جانبه از بستر شهري مي باشد .سامانه اي كه بتوان در آن حدود فعاليت هاي شهري  ،ميزان و
نوع اطالعات  ،تغييرات شهري و نحوه خدمات دهي به شهروندان را ساماندهي نمود .الزمه مديريت بهينه سامانه
اطالعات م كاني و توصيفي و ارتقاي سطح خدمات دهي به شهروندان يكپارچه سازي داده ها و كاربري هاي آن در
تمامي سطوح كشور مي باشد و اين مهم از طريق استاندارد سازي عملكرد سازمان ها و نهاد هاي دولتي انجام مي
پذيرد.

طرح مسأله:
بررسي بانك اطالعات شهري و فعاليت هاي انجام شده شهرداري هاي كشور در حوزه سيستم اطالعات مكاني،
نشانگر آن است كه در حال حاضر عدم وجود يك برنامه جامع و همگن جهت پياده سازي  ،GISموجب ايجاد
فضايي گسسته و پراكنده از منظر بانك اطالعات ذخيره شده و به كارگيري و پياده سازي اين سيستم در شهرداري
هاي كشور شده است.

چشمانداز:
تدوين يك برنامه مدون و يكپارچه جهت استقرار سيستم هاي اطالعات مكاني در شهرداري هاي كشور با توجه به
ضرورت ،ظرفيت و توانايي هر شهر

نقاط قوت :
• يكسان شدن سامانه اطالعات مكاني و توصيفي در كشور از منظر دقت ،صحت و ...
• ايجاد و اجراي فرآيندهاي استاندارد در حوزه  GISدر سطح كشور
• تهيه خروجي و نتايج از فرآيندهاي  GISبا خصوصيات هندسي ودقت يكسان و لذا ايجاد ابزار كارا
جهت تصميم گيري

الزامات قانونی:
 ماده  64برنامه پنجم توسعه بند ه :
معاونت نسبت به ايجاد زير ساخت ملي داده هاي مكاني ( ) NSDIدر سطوح ملي تا سطوح محلي و
تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
 ماده  55برنامه پنجم توسعه بند و:
به منظور يكنواختي در امر توليد نقشه و اطالعات مكاني در كشور ،راهبري،هماهنگي و اقدامات مورد
نياز در زمينه كليه فعاليتهاي مرتبط با نقشه برداري و اطالعات مكاني ،عكس برداري هوايي،تهيه و
توليد نقشه هاي پوششي و شهري در مقياس هاس مختلف و نظارت بر آن در بخش غير نظامي ،بر عهده
سازمان نقشه برداري كشور است .دستورالعمل ها و استانداردهاي مربوطه توسط معاونت تهيه و ابالغ
مي گردد.

فعالیت ها:
با توجه به اهداف پيش بيني شده براي طرح ،فعاليت هاي مورد نياز به شرح زير پيش بيني شده است:

 بررسي وضع موجود در هر استان از نظر وجود نقشه و اطالعات مكاني در دستگاه هاي اجرايي و
سازمان نقشه برداري كشور
 شناخت و ارزيابي نيازها و تدوين ايتم هاي مورد نياز جهت تكميل بانك اطالعات شهري پايه
 تدوين استاندارد نقشه ها و فايل هاي توصيفي جهت بكارگيري در بانك اطالعات شهر
 تهيه ليستي از فعاليت ها و پروژه هاي حوزه سيستم اطالعات مكاني در حيطه وظايف شهرداري
 گروبندي شهرها و مشخص كردن سطح سيستم اطالعات مكاني شهر از ديدگاه فعاليت و بانك اطالعات
مورد نياز با توجه به درجه شهرداري و قابليت هاي شهري

دبیرخانه:
دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

دبیر:
جناب آقای مهندس حاجوی مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه
شهری

اعضا:
 )1جناب آقاي دكتر حكيم پور نماينده محترم گروه نقشه برداري دانشگاه تهران
 )2جناب آقاي دكتر كريمي نماينده محترم دانشكده نقشه برداري دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
 )3سركار خانم مهندس معدنيان نماينده محترمه دبيرخانه نشت ادواري شهرداران كالن شهرها كشور
 )4جناب آقاي مهندس خان بيگي نماينده محترم سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران (حوزه اطالعات
مكاني)
 )5جناب آقاي مهندس ردايي نماينده محترم سازمان فناوري اطالعات شهرداري كرج (حوزه سيستم
اطالعات مكاني)

 )6جناب آقاي مهندس پريينچي نماينده محترم معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين (حوزه سيستم
اطالعات مكاني)
 )7جناب آقاي مهندس صباغ نماينده محترم شهرداري اصفهان (حوزه نقشه برداري)
 )8جناب آقاي مهندس بكتاش نماينده محترم سازمان نقشه برداري كشور (حوزه اداره كل )GIS
 )9جناب آقاي مهندس ميررحيمي نماينده محترم معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قم (حوزه سيستم
اطالعات مكاني)
 )11جناب آقاي مهندس پهلواني نماينده محترم دبيرخانه شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران
 )11جناب آقاي مهندس ابراهيمي نماينده محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات
 )12سركار خانم مهندس ايماني نماينده محترمه مركز توسعه دولت الكترونيک  ،فناوري اطالعات و آمار
وزارت كشور
 )13جناب آقاي مهندس ملكوتي نماينده محترم دفتر حمل و نقل و ترافيک شهري سازمان شهرداري ها و
دهياري هاي كشور
 )14سركار خانم مهندس نورانب نماينده محترم دفتر نوسازي ،تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان
شهرداري ها و دهياري هاي كشور
 )15جناب آقاي مهندس قنبري نماينده محترم دفتر خدمات شهري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
 )16جناب آقاي مهندس سليمي و جناب آقاي مهندس نيكنام نمايندگان محترم مركز مطالعات برنامه ريزي
شهري و روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

اين كار گروه با عنوان « كارگروه تخصصي سیستم اطالعات مکاني( » )GISدر محل سازمان شهرداريها و
دهياريهاي كشور و يا حسب مورد در شهرداري هاي مرتبط با بازه زماني سه هفته تشكيل خواهد شد .

