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معاونت برنامه ريسي ،پژوهش و فناوري اطالعات
 تذٗئ اٍي٘ي ّغَ٘ب ٕياصسٖدي پظٗٛطي
 تحَيٌ ّحت٘اي پشٗطٛٙاي ٕياصسٖدي ػّْ٘ي ضٜشٕٗذآ (ّ٘ض٘ػي)

 خايياّ ٙغاٍؼات ٗ پظٗٛص دسٕظاُ مالٓ ّذيشيت ضٜشي تا تأميذ تش تدشتيات مالٕطٜشٛاي دٕيا
 تذٗئ دست٘ساٍؼٌْ ستثٚتٖذي ّطاٗسآ ح٘ص ٙپظٗٛص

 عشاحي ٕظاُ اسصياتي ٗ مٖتشً پشٗطٛٙاي پظٗٛطي ضٜشداسي اغفٜآ
ّ ستٖذساصي تدشتيات ّطاٗسآ ٗ ّدشيآ پشٗطٛٙاي پظٗٛطي

 تذٗئ چاسچ٘ب ٗ تؼيئ ضاخع ٛاي تاتَ٘ي ػَْنشد ّٖاعق اص ٕظش خثشىآ تش اساع ّذًCVI& CVR
 تؼيئ ٕقص ٛاي مَيذي ٛش ّٖغق ٚتش اساع اٍٗ٘يت ٛاي تشٕاّ ٚاغفٜآ 1011

ّ غاٍؼ ٗ ٚعشاحي پشٗطٛ ٙاي ضاخع ّٖتخة تشٕاّ ٚاغفٜآ  1011تا ت٘خ ٚت ٚاٛذاف ٗ سياست ٛاي تشٕاّ( ٚت ٚغ٘ست
ّْٕٕ٘٘ ٚسدي)
 عشاحي ضٖاسٖاّ ٚضغَي ّطاغٌ ضٜشداسي تشاساع اٍي٘ي Onet
 آسية ضٖاسي ٗ عشاحي اٍي٘ي ّٖاسة ٕت دس ضٜشداسي
 ماسسٖدي ٗ صّآ سٖدي دس ضٜشساصي ّٖاعق ضٜشداسي
 اسصياتي اثشتخطي پشٗطٛٙاي اخشاي ضذ ٙضٜشداسي ت ٚتفنيل ح٘صٛٙاي ّختَف
 چيٕ٘يي عشاحي ساختاسٛاي فشآيٖذي يا فشآيٖذ ّح٘س
 اٍي٘ي ّٖاسةٕ ،ياصسٖدي آّ٘صضي ضٜشداسيٛا
 اسصياتي اثشتخطي دٗسٛٙاي آّ٘صضي ضٜشداسي
 اسصياتي ٗ عشاحي ٕظاُٛاي ٕظاستي دس ضٜشداسي اغفٜآ
 اسصياتي ٗ عشاحي ٕظاُ ٕظاستي ّغَ٘ب دس ضٜشساصي ضٜشداسي

 اسصياتي ٗ عشاحي ٕظاُ ٕظاستي ّغَ٘ب دس اخشاي پشٗطٛٙاي ػْشإي ضٜشداسي
 اسصياتي ٗ عشاحي ٕظاُ ٕظاستي ّغَ٘ب دس اّ٘س خذّات ضٜشي ضٜشداسي
 اسصياتي ٗ عشاحي ٕظاُ ٕظاستي ّغَ٘ب دس اّ٘س حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ تشافيل
 عشاحي اٍي٘ي ّٖاسة تف٘يض اختياس دس ضٜشداسيٛا
 عشاحي اٍي٘ي خإطئ پشٗسي دس ضٜشداسي اغفٜآ
 عشاحي ّسيشضغَي دس ضٜشداسي اغفٜآ ت ٚتفنيل ّطاغٌ ّختَف
 اّنآ سٖدي تدْيغ ّٖاعق ضٜشداسي

 تذٗئ اٍي٘ي ّغَ٘ب ّذيشيت پشٗطٛ ٙاي IT
 تذٗئ اٍي٘ي ّغَ٘ب ّذيشيت سيسل دس پشٗطٛ ٙاي IT
 تحَيٌ ٗ ّقايسّ ٚتذٍٗ٘طي ت٘سؼٕ ٚشُ افضاس ّتٖاسة تا ساصّآ ٛاي ايشإي
 تذٗئ ٕظاُ ٛاي إييضضي دس ساصّآ ٛاي دإص ّح٘س
 تذٗئ اٍي٘ي اسصياتي ّؼْاسي
 تشسسي ساٛناسٛاي پطتيثإي ٕشُ افضاس تا سٗينشد ماٛص ٗاتستيي ت ٚضشمت ٛاي تٍ٘يذ مٖٖذٙ
ّ غاٍؼات اسائ ٚساٛناس ّٜاخشت ت ٚسْت سايإص اتشي
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 اّنآ سٖدي استقشاس ٕشُ افضاسٛاي ّتٔ تاص دس ضٜشداسي اغفٜآ
ّ غاٍؼات data mining

حوزه معاونت عمران شهري
 سٗشٛاي تٜيٖ ٚتثثيت خاك تستش تشاي ّؼاتش اغَي ٗ تشإطٛٚاي ضٜشي
 پيطٖٜاد سٗشٛاي خاييضئ سٗمص آسفاٍت ىشُ تا ت٘خ ٚتٛ ٚضيٖ ٚآٓ دس ّؼاتش تشافيني ضٜشي تا ت٘خ ٚت ٚاقَيِ ضٜش
اغفٜآ
 تذٗئ ساٛناسٛاي يخ صدايي ائْ تشاي ّؼاتش ٗ پٌٛا قثٌ ٗ تؼذ اص تٜش ٙتشداسي
 تشسسي پ٘ضصٛاي ّٖاسة خٜت تؼْيشات ٗ ٕيٜذاسي إ٘اع دسصٛاي حائٌ ٗ صيشىزسٛا تا خػ٘غيت خ٘د تْيض
ضٕ٘ذىي

 تحَيٌ ضٖاسٖاّ ٚفٖي اسصياتي اتٖي ٚضٜشداسي اغفٜآ خٜت ٕيٜذاسي ٗ تؼْيشات تا سٗينشد پيطييشإٚ
 اثشات ػذُ تخػيع ّٖاتغ ّاٍي ٕقذي ٗ ػذُ آصادساصي ّؼاسضات َّني-تاسيساتي دس صّآ ٗ ٛضيٖ ٚتْاُ ضذٙ
پشٗطٛٙاي ػْشآ ضٜشي
حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
 ضٖاسايي ػ٘اٌّ ّ٘ثش دس استقاي فشٖٛو ايْٖي ػث٘س ٗ ّشٗس دس تئ ّشدُ (تٜث٘د سػايت ّسائٌ ايْٖي ت٘سظ ّشدُ) ٗ
ّيضآ اْٛيت ٛشمذاُ اص إٜٓا

 اسائ ٚسا ٙحَٜاي ماستشدي تشاي تشعشف ْٕ٘دٓ ىش ٙتشافيني تقاعغ فشدٗسي– مْاً اسْاػيٌ دس ّٖغق3 ٚ
 اسائ ٚسٗضٜاي اتتناسي تشاي افضايص تٜشٗ ٙسي ايستياٜٛاي دٗچشخ ٚاص ٕظش استفاد ٙاص دٗچشخٛ ٚاي ّ٘خ٘د دس
ايستياٜٛا ت٘سظ ّشدُ
 ضٖاسايي ّْٜتشئ ّ٘إغ ٗ ّطنالت ىستشش فشٖٛو دٗچشخ ٚس٘اسي دس تئ ضٜشٕٗذآ
 اسائ ٚسٗضٜايي تشاي ّٖاسة ساصي ىزسىاٜٛاي ػشضي ٗيظ ٙپيادْٛ( ٙسغح ٗ غيش ْٛسغح) تشاي افشاد ت٘إخ٘اٙ
 اسائ ٚسٗضٜايي تشاي ّٖاسة ساصي اّنإات حٌْ ٗ ٕقٌ ػّْ٘ي (ات٘ت٘ع ٗ ّتشٗ) تشاي افشاد ت٘إخ٘اٙ

 اسائ ٚسٗضٜايي تشاي ّٖاسة ساصي ّثَْآ ضٜشي (ايستياٜٛاي ات٘ت٘عٗ ،سٗديٜاي پاسمٜا ٗ  )...تشاي افشاد ت٘إخ٘اٙ
 اسائ ٚپيطٖٜادٛاي ائْ خاتدايي ػاتشئ پياد ٙدس سغح ّيذآ احْذ آتاد ٗ ٗسٗدي خياتإٜاي ّٖتٜي تّ ٚيذآ

 ضٖاسايي خياتإٜاي ّستؼذ تشاي تثذيٌ ضذٓ ت ٚپياد ٙسا ٙدس ّحذٗدّٖ ٙاعق ّختَف ضٜش تا تاميذ تش خارتٛ ٚاي عثيؼي،
تاسيخي ،تفشيحي ٗ فشٖٛيي
 استخشاج تاتغ تقاضاي پاسميٖو دس ّحذٗدّ ٙشمضي ضٜش
 تشسسي پتإسيٌ ٛاي ّ٘خ٘د دس ق٘إئ اداس ٙضٜش (ح٘ص ٙاختياسات ضٜشداسي ٗ ض٘ساي ضٜش) دس دسيافت ٛضيٖٗ ٚاقؼي
تحْيٌ ضذ ٙت ٚخاّؼ ٚاص س٘ي خ٘دسٗٛاي ضخػي
 اسائ( ٚتؼشيف) يل ّدْ٘ػ ٚضاخع ٛاي ػَْنشدي تش اساع تدشتيات خٜإي م ٚتيإيش ٕح٘ ٙػَْنشد ّذيشيت ضٜشي
دس ح٘ص ٙحٌْ ٗ ٕقٌ ٗ تشافيل تاضذ.
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حوزه معاونت خدمات شهري
 تؼشيف ٗ عشاحي اٍي٘ي ّشامض پشداصش پسْإذ ّتٖاسة تا خػ٘غيات پسْإذ ضٜش اغفٜآ
 اخشاي عشح ّطتشك ّذيشيت پسْإذٛاي خطل دس تشخي اص ّحالت ضٜش اغفٜآ

 اسائ ٚعشحٛاي ٕ٘آٗسإ ٗ ٚاقتػادي تّٖٚظ٘س تٍ٘يذ ّحػ٘الت اص پسْإذٛاي ساختْإي
 اسائ ٚعشح ت٘خي ٚفٖي ٗ اقتػادي استفاد ٙاص  RDFدس ماسخإدات سيْآ ضٜش اغفٜآ

 اخشاي عشح ّطتشك ّذيشيت پسْإذ ٗيظ ٗ ٙخغشٕاك (اص قثيٌ اضياء تيض ٗ تشٕذّ٘ ،ٙاد ضيْياييٗ ،سايٌ آسايطي ٗ
تٜذاضتي ٗ پسْإذٛاي اٍنتشٕٗيني) دس تشخي اص ّشامض تٍ٘يذ ضٜش اغفٜآ
 تّ٘ي ساصي تدٜيضات ٗ ّاضئ آالت ٕظافت ،سفت ٗ سٗب ٗ خذّات ضٜشي (ّإٖذ ّاضئ ضستط٘ي خغ٘ط ّؼاتش ٗ
)...
 عشاحي ٍثاع ماسىشي ٗ ماسضٖاسي پيْإناسآ تا ٍحاػ ّسائٌ سٗإطٖاسي ٗ خاّؼٚضٖاسي
 اسائ ٚعشح ٛذايت ٗ خْغآٗسي آبٛاي سغحي دس تشخي اص ّٖاعق پإضدٙىإ ٚضٜش اغفٜآ ت ٚغ٘ست ّ٘سدي
 تذٗئ چاسچ٘ب ٗ ّثإي خإْايي ٗ خغشافياي ّخاعشات اّ٘اج ّغٖاعيسي دس ضٜش اغفٜآ

 اسائ ٚفٔآٗسيٛاي ّشتثظ تا سيستِٛاي تػفي ٚآب آتْٖاٛا ٗ اسائ ٚعشح دس تشخي اص ّٖاعق پإضدٙىإ ٚضٜش اغفٜآ تٚ
غ٘ست ّ٘سدي
 سيستِٛاي ٕ٘ئ ّذيشيت إشطي تأسيسات ضٜشي
 اسائ ٚپيطٖٜاد تنٍٖ٘٘طيٛاي خذيذ ٗ ٕ٘ئ ٕ٘سپشداصي ،سٗضٖايي ،اٍنتشٗپْپٛا ٗ  ...دس تشخي اص ّٖاعق پإضدٙىإ ٚضٜش
اغفٜآ ت ٚغ٘ست ّ٘سدي
 تشسسي ٗ تأثيش سٗآضٖاسي سٕوٕ٘ ،سپشداصي ٗ ىشافيل ضٜشي دس تشخي اص فضاٛاي ضٜشي ّٖاعق ضٜش اغفٜآ

 خإْايي ٗ عشاحي آثاس خذيذ ّثَْآ ٗ اٍْآٛاي ضٜشي ّتٖاسة تا فضاي ضٜشي دس تشخي اص ّٖاعق پإضدٙىإ ٚضٜش
اغفٜآ ت ٚغ٘ست ّ٘سدي
 تؼيئ چاسچ٘ب ٗ ساٛناسٛاي ساّإذٛي تاتَ٘ٛاي تثَيغات ضٜشي ٗ ّطاغٌ ضٜشي
 اسائ ٚساٛناس تشاي سفغ خطنيذىي دسختآ س٘صٕي تشه دس تشخي اص ػشغٛٚاي فضاي سثض ٗ اخشاي ّطاسمتي ٕتايح
عشح تػ٘ست ّ٘سدي
 تشسسي اثش خطنيذىي دسختآ ٗ ىٕ٘ٛٚاي ىياٛي دس تشخي اص ػشغٛٚاي فضاي سثض ٗ اخشاي ّطاسمتي ٕتايح عشح
تػ٘ست ّ٘سدي
 تشسسي اثش مَشٗص دسختآ چٖاس دس تشخي اص ػشغٛٚاي فضاي سثض ٗ اخشاي ّطاسمتي ٕتايح عشح تػ٘ست ّ٘سدي
ٗ يظٙساصي ادٗات آتياسي تحت فطاس تشاي آتياسي فضاي سثض ضٜش اغفٜآ ٗ اسائٍ ٚيست ٕتايح

 تٜي ٗ ٚتذٗئ فٜشستتٜاي تخػػي آتياسي فضاي سثض ٗ ْٛناسي دس خاسيساصي ٕتايح دس ساصّآ پاسكٛا
 إتخاب سيستِ آتياسي ّتٖاسة تا ميفيت پساب دس اختياس دس تشخي اص ػشغٛٚاي فضاي سثض ضٜش اغفٜآ

 تشسسي ىٕ٘ٛٚاي ىياٛي ساصىاس ٗ عشاحي تستش سضذ ّٖاسة تّٖٚظ٘س صيثاساصي ْٕاي ساختْآٛا دس تشخي اص ّٖاعق
پإضدٙىإ ٚضٜش اغفٜآ ت ٚغ٘ست ّ٘سدي ٗ ْٛناسي دس اخشاي عشح ت٘سظ ساصّآ پاسكٛا ٗ ضٜشداسي ّٖغقٚ
 تذٗئ دست٘ساٍؼٌْ پايص سيستِٛاي صيشسغحي آتياسي فضاي سثض
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 تؼيئ ٗ اسائ ٚسيستِ تٜاي تْاُ ضذ ٙخذّات ايْٖي ٗ آتص ٕطإي
 ساٛناسٛاي استقاي سٗحيٕ ٗ ٚطاط آتص ٕطإآ

 پٖٜٚتٖذي خغش حشيق دس تشخي اص ّٖاعق پإضدٙىإ ٚضٜش اغفٜآ ت ٚغ٘ست ّ٘سدي

 تشسسي ٗاسائ ٚپيطٖٜاد تشٗصسسإي تدٜيضات ٗ ّاضئآالت ػَْيات آتص ٕطإي ساصّآ
ّ ؼشفي ٗ تؼيئ خضئيات تنٍٖ٘٘طيٛاي مٖتشً ٗ پايص آاليٖذٛٙاّ٘ ،سد تأييذ اداس ٙمٌ ّحيظصيست تشاي سستٛٚاي
عالساصي ،سيختٚىشي ٗ آتناسي

 تشسسي اختْاػي ٗ فٖي اّنآ ساخت قث٘س پيصساخت ٚس ٚعثق ٗ ٚتثذيٌ قث٘س سٖتي يل عثق ٚت ٚس ٚعثقٚ
 ساٛناسٛاي تخَي ٚاضغشاسي تشخي اص ّشامض اداسي ٗ ّسنٕ٘ي دس تشخي اص ّٖاعق پإضدٙىإ ٚضٜش اغفٜآ ت ٚغ٘ست
ّ٘سدي
ّ نآياتي اسنآ اضغشاسي دس تشخي اص ّٖاعق پإضدٙىإ ٚضٜش اغفٜآ ت ٚغ٘ست ّ٘سدي

ّ ذً ت٘سؼ ٚسيسل ضٜش اغفٜآ تا سٗينشد پٖٜٚتٖذي خغش صّئ ٍشص ٗ ٙسيٌ دس دس تشخي اص ّٖاعق پإضدٙىإ ٚضٜش
اغفٜآ ت ٚغ٘ست ّ٘سدي
 تذٗئ اٍضاّات ّنآياتي ٗ ٕح٘ ٙاخشاي خايياٛاي س٘خت م٘چلّقياع تا سٗينشد ّذيشيت تحشآ ٗ پذافٖذ غيشػاٌّ
 تذٗئ چاسچ٘ب پي٘ست ّذيشيت تحشآ ٗ پذافٖذ غيش ػاٌّ فاصٛاي ّغاٍؼ ،ٚعشاحي ،اخشا ٗ تٜشٙتشداسي تشاي پشٗطٛٙا ٗ
عشحٛاي ضٜشي
 اسائ ٚپيطٖٜاد ساّإذٛي ٗ تٜث٘د ّدتْغٛاي ساْٖٛايي ىشدضيشآ دس ٗسٗديٛاي ضٜش اغفٜآ
 اسصياتي ٗضؼيت ّ٘خ٘د ٗ اسائ ٚپيطٖٜاد ٗ عشح استقاء خذّات ىشدضيشي دس مْپ تاؽ فذك

 تذٗئ ٕح٘ ٗ ٙدست٘ساٍؼٌْ ٕظشسٖدي دس خػ٘ظ خذّات ىشدضيشي ضٜش اغفٜآ اص ىشدضيشآّ ،ذيشآ ٗ ضٜشٕٗذآ
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