
اداره کل سامانه های ملّی و زیرساخت های اطالعات مکانی

انجمن -ایمنطقه ملیهمایش هفتمین و بیست 
ایرانمتخصصان محیط زیست 

و
جشنواره توسعه سبزهفدهمین 



CAD, GIS, WebGIS

SDI



CAD
هر سامانه ای که مدیریت اطالعات نقشه ای انجام بدهد-1

GIS
م هرسامانه ای که هم زمان مدیریت اطالعات نقشه ای و توصیفی انجا-1

.بدهد
امکان انجام تحلیل مکانی داشته باشد-2

Web-نجهرسامانه ای که مدیریت همزمان اطالعات نقشه ای و توصیفی ا
هاGISیکپارچگیامکان عدم 

، ملّی، منطقه ای، و جهانیهای شهریGISایجاد و

امکان انجام خدمات در محیط وب داشته باشد-3
(SDIسرویس های )رویس مکانی تحت وب استاندارد 

.هرسامانه ای که مدیریت همزمان اطالعات نقشه ای و توصیفی انجام بدهد-1
امکان انجام تحلیل مکانی داشته باشد-2
امکان انجام خدمات در محیط وب داشته باشد-3
تبعیت نماید( OGC)از استانداردهای جهانی -4



CAD
هر سامانه ای که مدیریت اطالعات نقشه ای انجام بدهد-1

GIS
.بدهدهرسامانه ای که هم زمان مدیریت اطالعات نقشه ای و توصیفی انجام-1
امکان انجام تحلیل مکانی داشته باشد-2

Web-جهرسامانه ای که مدیریت همزمان اطالعات نقشه ای و توصیفی ان
، ملّی، منطقه ای، و های شهریGISایجاد ها وGISیکپارچه سازیامکان عدم 

جهانی

امکان انجام خدمات در محیط وب داشته باشد-3
(SDIسرویس های )رویس مکانی تحت وب استاندارد 

.هرسامانه ای که مدیریت همزمان اطالعات نقشه ای و توصیفی انجام بدهد-1
امکان انجام تحلیل مکانی داشته باشد-2
امکان انجام خدمات در محیط وب داشته باشد-3
تبعیت نماید( OGC)از استانداردهای جهانی -4



CAD
هر سامانه ای که مدیریت اطالعات نقشه ای انجام بدهد-1

GIS
.هرسامانه ای که هم زمان مدیریت اطالعات نقشه ای و توصیفی انجام بدهد-1
امکان انجام تحلیل مکانی داشته باشد-2

Web GIS

.نقشه ای و توصیفی انجام بدهداطالعات مدیریت که همزمان هرسامانه ای -1
امکان انجام تحلیل مکانی داشته باشد-2
امکان انجام خدمات در محیط وب داشته باشد-3

رفع مشکل بستر ارتباطی
عدم سازگاری ساختارها



CAD
هر سامانه ای که مدیریت اطالعات نقشه ای انجام بدهد-1

GIS
.هرسامانه ای که مدیریت هم زمان اطالعات نقشه ای و توصیفی انجام بدهد-1
امکان انجام تحلیل مکانی داشته باشد-2

Web GIS
.هرسامانه ای که مدیریت همزمان اطالعات نقشه ای و توصیفی انجام بدهد-1
امکان انجام تحلیل مکانی داشته باشد-2
امکان انجام خدمات در محیط وب داشته باشد-3

(SDIسرویس های )سرویس مکانی تحت وب استاندارد 
.هرسامانه ای که مدیریت همزمان اطالعات نقشه ای و توصیفی انجام بدهد-1
امکان انجام تحلیل مکانی داشته باشد-2
امکان انجام خدمات در محیط وب داشته باشد-3
تبعیت نماید( OGC)از استانداردهای جهانی -4



یکسانارتباطی استفاده از بستر 

استانداردیکسان و الزام در ساختار 

SDI
GISرفع مشکالت و محدودیت های



WMSسرویس 

در وبمکانیپرکاربردترین و ساده ترین شکل برای نمایش داده های

GISقابلیت ارائه یک نمای جغرافیایی از داده های

عدم تمایل به اشتراک گذاری داده





Gaia: free OGC client



Using OGC web services

www.themegallery.com

CAD, GIS, WebGIS, SDI



تولید محصوالت مکانی در سطحسال 70
تا کنون1330ملّی و کشوری از دهه 

هزار800میلیون و 2بیش از 
شیت نقشه و عکس

منحصر به فرد و غیرقابل تکرار

سرمایه ای ملّی که الزم است در 
یردخدمت توسعه پایدار کشور قرار بگ

!!عدم اطالع کافی  از موجودی ها 



یکسالدر کمتر از  

بازدید کننده غیرحضوری 5000روزانه
و 

تراکنش سرویس نقشه از سرورهزار30

خدمات دفاتر پیشخوان
و

e_Shop

ژئوپورتال



الیه های مختلف ارائه خدمات مکان مبنا







SDIتوسعه خدمات حکومتی -1

SDIهدایت و مسیردهی -2



تمام استان های کشور 
مجهز به ژئوپورتال می باشند

استان های کشور حضور تمام 
در شبکه سراسری

زیرساخت اطالعات مکانی ملّی



اطالعات مکانیالیه 17000بیش از 
با مشارکت

دستگاه اجرایی254بیش از 

زیر پورتال مدیریت بحران

زیرپورتال تقسیمات کشوری

پشتیبانی از زیرپورتال رسا

زیر پورتال منابع و مصارف استان ها

نرم افزار گویاسازی رقومی

استانی مدل داده 500دریافت تعداد 



روند استقرار و توسعه زیرساخت ملی اطالعات مکانی



مدل داده های مکانی از سوی دستگاه های ملّیهمکاری الزم در ارائه عدم 

یکساله در جهت اخذ مدل داده های مکانی دستگاه های استانیاقدام 
مدل داده 600#استان 31دستگاه و 20

دستگاه های ملّی در نهایی سازی مدل داده های استانیاز سوی عدم همکاری الزم 

اخذ مصوبه از کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری کشور و
الزام دستگاه های ملّی در نهایی سازی مدل داده ها

روند استقرار و توسعه زیرساخت ملی اطالعات مکانی



وز افتااجرائی در نداشتن مجاغلب دستگاه های بهانه گیری 
اخذ تائید افتا برای ده دستگاه اجرائی دولت 

روند استقرار و توسعه زیرساخت ملی اطالعات مکانی



مجوز  افتا الزامی در اشتراک گذاری داده برای دستگاه اجرائی ایجاد نمی کند

اخذ مصوبه از شورایعالی نقشه برداری کشوردر
الزام دستگاه های اجرائی کشور به اشتراک گذاری مدل داده های مصوب

روند استقرار و توسعه زیرساخت ملی اطالعات مکانی



SDIاضافه نمودن شاخص اشتراک گذاری الیه های 

1402و 1401سال های در ارزیابی عملکرد سازمان امور استخدامی کشور برای 

برای دستگاه های ملی و استانیتامین نیروی انسانی متخصص مصوبه در حال تصویب 

روند استقرار و توسعه زیرساخت ملی اطالعات مکانی



هجمه پروژه های اولویت دار دولت به دستگاه های اجرایی استانی و ملی در 
روش سنتیبه جمع آوری اطالعات مکانی 

نسرزمیآمایشامور-گذاریسرمایهواحدپنجره-زمینمدیریتواحدپنجره

روند استقرار و توسعه زیرساخت ملی اطالعات مکانی



(  پنجره واحد مدیریت زمین و پنجره واحد سرمایه گذاری)سامانه های کاربردی 

فاده از پایش مستمر زمین با است
تصاویر ماهواره ای

تهشناسایی عرصه تغییر یاف

شناسایی متولی عرصه

یارجاع به متولی برای پیگیر

دستگاه اجرایی

SDI

استان زنجانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  



(  پنجره واحد مدیریت زمین و پنجره واحد سرمایه گذاری)سامانه های کاربردی 

 اهداف سامانه:

پیشگیری از بروز بخشی از مفاسد زمین خواری

ارائه خدمات حوزه زمین به متقاضیان، پیشگیری از تخریب اراضی حساس کشور

کاهش پرونده های قضایی

پیشگیری از وقوع مفاسد حوزه اراضی و امالک کشور

مدیریت یکپارچه اراضی کشوراز طریق نظارت ماهواره ای

حل معضالت نظام الکترونیکی اراضی و امالک در حوزه مجوز ها

جلوگیری از جعل استعالمات و مجوزها

 ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و هم افزایی در ذینفعان حوزه اراضی و امالک

استعالمات، مجوزها و خدماتی که توسط سامانه پنجره واحد مدیریت زمین:

 تغییر کاربری

جواز تاسیس شهرک یا ناحیه صنعتی غیردولتی

 (راه و شهرسازی12کمیسیون ماده )خدمات بدون طرح استعالمات تعیین نوعیت اراضی

 محدوده طرح هادی روستاها-خدمات بدون طرح تعیین حدود وضعیت

پایش اراضی 
پنجره واحد 

استعالم و صدور 
مجوز

استان زنجانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  



نیازمورد بخشی از استعالمات 
زمین  و  اطلس سرمایه گذاریپنجره واحد 



به پنجره واحد مدیریت زمیندستگاه های استانی ارائه سرویس های 

ارائه خدمات به پنجره واحد مدیریت زمین



به پنجره واحد از طریق ژئوپورتال ملیدستگاه های مادر ارائه سرویس های 



مروری بر اقدامات 

نشست) شینجانوکشوربردارینقشهسازمانرئیسبازنجانمحترماستاندار1

1401خردادماه–کشورافتایراهبردیمدیریتمرکزمحترم

تکلیف) ریتمدیسندتدوینراهبریبهاستانریزیبرنامهومدیریتسازمان2

استانافتایراهبردیمرکزنظارتبامدنظراجراییهایدستگاهمخاطرات

نامه) –(بند5دستوراتنامه)اجراییهایدستگاهکلیهبهمحترماستانداراول3

افتامرکزباهمکاریوهادادهسازیآمادهبهتکلیف/1401تیرماه

عقد) وITناسانکارشحضورباکارشناسیجلساتتشکیلمشاور،شرکتباقرارداد4

GISمخاطراتمدیریتسندتدویناجرایی،هایدستگاهSDI

نامه) (بند3دستوراتنامه)مدنظراجراییهایدستگاهکلیهبهمحترماستانداردوم5

ازبعدسرویسوبثبتوSDIسامانهبهاتصالبهتکلیف/1401ماهشهریور–

مخاطراتمدیریتسندتایید

استان زنجانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  



مروری بر اقدامات 

کشوربردارینقشهسازمان

ازمانسدانشمندومحترمرئیسمستمرپیگیری

کشوربردارینقشه

مههباوابعادهمهدرفنیپشتیبانیوحمایت

توان

ژئوپورتالمستمررسانیبهنگامSDI

ژئوپورتالسامانهبرایافتاگواهینامهاخذSDI

ربستدراستانمکانیهایسرویسوبثبت

GSB

استانافتایراهبردیمدیریتمرکز

آموزشارائهومشاورشرکتباجلساتبرگزاری

الزمتخصصیهای

گاهدستومشاورشرکتاقداماتبرمستمرنظارت

اسنادتدوینبرایاستاناجرایهای

ئولمسکارشناسانبامصاحبهفرایندتسهیل

اجراییهایدستگاه

اتمخاطرمدیریتهاینامهتفاهمتبادلوتایید

استانریزیبرنامهومدیریتسازمان

هایدستگاهبهحضورمراجعهبار85ازبیش

SDIسروراستقرارونصببرایاجرایی

ی،کارشناسسطوحتمامیدرمستمرپیگیری

برایاجراییهایدستگاهحراستومدیریتی

مکانیدادهزیرساختمفهومباآشنایی

اریهمکبامتناسباعتباراتتخصیصوتامین

SDIتوسعهدراجراییهایدستگاه

یتمدیراسناددرپربسامدمخاطراتسازیبرطرف

ورکشبردارینقشهسازمانهمکاریبامخاطرات

استان زنجانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  



مخاطرات پربسامد–ویژگی های سند مدیریت مخاطرات 

ناکافی) یفناورحوزهکارشناسانویژه)شدهگذراندهامنیتتخصصیهایدورهبودن1

(سایبریامنیتواطالعات

ناکافی) باردرگیکارکنانعمومیآگاهیافزایشراستایدرگرفتهانجاماقداماتبودن2

SDIسایبریامنیتحوزهدر(حوزهکارشناسانویژهGISمکانیداده هایو)

عدم) (دستگاه هااکثریتشامل)اجراییدستگاهداخلیشبکهازاینترنتجداسازی3

عدم) شبکهمستمرپایشومانیتورینگسامانهوجود4

عدم) Logوجود5 Server

استفاده) SDIسامانهبهمربوطنرم افزارچهاردرفرضپیشکاربریشناسه هایاز6

عدم) امانهسبهمربوطافزارنرمچهاردرامنیتیهایوصلهاعمالعدمومستمربروزرسانی7

SDI
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اهداف : سند زیر ساخت داده مکانی دستگاه اجرایی

سند زیرساخت داده مکانی شرکت آب و فاضالب 

شناسایی وضع موجود 
داده ها و احصا اولویت ها 

برای به هنگام رسانی

شناخت ساختار سازمانی و 
نیروی انسانی مرتبط با 

اطالعات مکانی

تامین آمار و اطالعات 
مورد نیاز نظام 

برنامه ریزی، آمار و 
ارزیابی

تسهیل تبادل اطالعات
مکانی بین دستگاه های 

اجرایی

شناسایی استعالمات 
مکانی بین دستگاهی

به کارگیری دانش محور اطالعات 
مکانی در دستگاه اجرایی



فرآیند اجرایی

سند زیرساخت داده مکانی شرکت آب و فاضالب 

ابالغ فرم های 
شناخت و 
نیازسنجی

1401شهریور 

شناسایی فهرست 
اطالعات مکانی 
دستگاه اجرایی
مصاحبه های 
تخصصی با 
کارشناس 

SDIمسئول

دستگاه اجرایی

دریافت و بررسی
مستندات هر یک
از فرم ها دستگاه

اجرایی

تکمیل و به هنگام 
رسانی فرم ها

جلسات تخصصی
و اصالح فرم ها

تدوین پیش 
د نویس اولیه سن

SDI

برگزاری نشست 
با دستگاه اجرایی
و تایید اطالعات 

سند

آماده سازی و ارائه 
سند نهایی

سالنامه آماری
ردشاخص ارزیابی عملک
آمایش سرزمین
سند برنامه اجرایی
هامستندات سایر استان 
 دستورالعمل اجرایی

بودجه

1

2

3 4

5

6 7

8

9
15جلسه مشترک
1جلسه کارشناسی
10 جلسه تخصصی
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SDIنتیجه اقدامات زیرساخت داده مکانی 

زیرساخت داده مکانی استان زنجان

دستگاه اجرایی 22با مشارکت 
استان 

128
وب سرویس مکانی و وب 

سرویس فراداده 

هزار560
رکورد اطالعاتی 

استان زنجانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  



SDIزیرساخت داده مکانی 

زیرساخت داده مکانی استان زنجان

درصد تحقق
وب سرویستعداد 

موجودهای 

وبتعداد 
سرویس های

مورد نیاز

درصد67 37 55
سامانه پنجره واحد مدیریت 

زمین

درصد71 128 179
سامانه پنجره واحد 

سرمایه گذاری

درصد تحقق
در صورت ارائه

وب سرویستعداد 
در حال تهیه

وب تعداد 
سرویس آماده 

ارائه

درصد90 2 7
سامانه پنجره واحد مدیریت 

زمین

درصد90 16 20
سامانه پنجره واحد 

سرمایه گذاری

استان زنجانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  



38

گزارش عملکرد استانهای کشور در پروژه پنجره واحد زمین
دستگاه24از همکاری 



با رویکرد NSDIتعامالت هوشمند سازی 
کارتقاء خدمات دهی به دولت الکترونی

بزودی بیش از 
هزار100

الیه اطالعات مکانی



با رویکرد NSDIتعامالت هوشمند سازی 
کارتقاء خدمات دهی به دولت الکترونی

بزودی بیش از 
هزار100

الیه اطالعات مکانی

بستری مناسب برای استقرار فن آوری های نو



Digital Twinرقمی همسان  
همسان  رقومی 
Digital Twin

سه بعدی
3D

اطالعات غیرمکانی
Non-spatial 

ایران دیجیتال 
زیرساخت دانش

Knowledge Infrastructure

داخلی
Indoor

=++

تعامل
یک به یک 

متقابلو
محیطوافراد

دستیابی
به

جمعیخرد 



ترکیبیتوسط سامانه های  فراگیرخدمات 



ترکیبیتوسط سامانه های  فراگیرخدمات 

...
اطالعات جایگاه های سوخت

.   .   .



ترکیبیتوسط سامانه های  فراگیرخدمات 

همسان رقمی
یعنی

پوشش حداکثری به سرویس های رقمی عناصر و روابط دنیای واقعی





Digital Twin–همسان رقمی




