
راهکار جامع مبتنی بر  فناوري اطالعات

 ویژه شهرداري ها و سازمان هاي تابعه 



سرآغاز
راهکار جامع مبتنی بر فناوري اطالعات ویژه شهرداري ها و سازمـان هاي تابعـه با 

رویکـرد ERP، مجموعـه سیســـتـم ها و روش هـایی است که کلیـه فعالیت هاي 

اصلی و لجستیکـی و امـور شهروندان را پوشش می دهـد و امکـان مدیریت مؤثر 

بر مبنـاي اطالعات را در شهرداري، مناطق و سازمان هاي تابعه فراهم می سازد.
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مراحل استقرار راهکار جامع رایورز در شهردار يها

شناخت، مشاوره، طراحی و نظارت ایجاد شهرداري الکترونیکی 

استقرارسیستم هاي یکپارچه  در حوزه هاي مالی، اداري، منابع انسانی، پشتیبانی و درآمد

ارتباط با سیستم هاي یکپارچه شهرسازي و نوسازي

استقرار سیستم بودجه ریزي عملیاتی

(Ray BI)تجهیز مدیران به ابزارهاي هوشمند کسب وکار

(Ray BPMS)گذار به سوي نظام فرآیند مدار
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طراحی و استقرار نظام جامع مبتنی بر فناوري اطالعات، بدون بهر هگیري از خدمات تخصصی میدانی 

و انجام فعالی تهاي بررسـی، تحلیل، عارضـ هیابی از ی کســو و طراحی مدل مطلوب و بهبود و نظارت 

مستمر بر انجام فرآیندها از سوي دیگر میسر نم یشود.

اهم فعالی تهاي این مرحله به قرار زیر م یباشند:

شناخـت، مشـاوره، طراحی و نظارت 

بررسی، تحلیل و عارض هیابی وضعیت موجود

مشاوره در جهت طراحی مدل مطلوب در تطابق با اسناد نهادهاي باالدستی شهردار يها، 

بخ شنام هها و دستورالعم لها 

طراحی مفهومی سیستم بودج هریزي عملیاتی و بهاي تمام شده

طراحی فرآیندهاي گردش کار و تدوین روی ههاي اجرایی بر اساس مدل مطلوب

بهبود الگوي گزارشگري و گزار شگیري

طراحی مدل اطالعاتی یکپارچه (چیدمان کدینگ)

نظارت بر اجراي پروژه مطابق با الگوي مطلوب طراحی شده

 (AS IS)

(TO BE)
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بر اساس تجربیات به دسـت آمده از اسـتقرار راهکار جامع در محیط د هها شـهرداري بزرگ و 

کوچک، سیست مهاي یکپارچه جهت پوشش دادن کلیه فعالی تهاي لجستیکی شهردار يها و 

سازما نهاي تابعه به شرح زیر دست هبندي شد هاند:

استقرار سیستم هاي یکپارچه لجستیکی 

سیست مهاي حوزه مالی و اعتبارات

سیست مهاي حوزه منابع انسانی

سیست مهاي حوزه پشتیبانی(یکپارچه سازي معامالت و تأمین کاال و خدمات)

سیست م جامع درآمد

سیست مهاي اتوماسیون اداري (دبیرخانه، مکاتبات،...)

بهـره گیـري از فنـاورانـه هاي نویـن (موبایل، تبلت، ...) و سـرویـس هاي الکتـرونیکـی

 (...،RFID ،بارکد)  پیشرفته

تجمیع و سازما ندهی اطالعات سازما نها در سامانه یکپارچه ستاد و مناطق
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ایجاد تعامل و ارتباط الکترونیکی سیســت مهاي فعالیت اصلی (شهرسازي، نوسازي، اصناف) با سیســت مهاي 

لجسـتیکی (مالی، اداري، منابع انسـانی و پشـتیبانی) به صورت زیر، زمینه تحقق یکپارچگی در شهردار يها را 

فراهم م یسازد:

ارتباط با سیستم هاي یکپـارچه شهرسازي و نـوسازي 

یکی از ویژگ یهاي نظام جامع مبتنی بر فناوري اطالعات، تحقق یکپـارچگی درکلیه ســـطوح و تعمیق آن تا پایی نترین 

الی ههاي عملیاتی و اطالعاتی است که:

شناسایی مؤلف ههاي ارتباطی بین سیست مهاي شهرسازي، مالی و درآمد

برقراري ارتباط مکانیزه (نقدي، اسنادي، تهاتري)

شناسایی مؤلف ههاي ارتباطی بین سیست مهاي شهرسازي و بودج هریزي عملیاتی

برقراري ارتباط مکانیزه (بهاي تمام شده، بودجه)

شناسایی مؤلف ههاي ارتباطی بین سیست مهاي شهرسازي و اتوماسیون اداري

برقراري ارتباط مکانیزه (مستندات، دستورالعم لها و مکاتبات)
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با توجـه به بند32 سیـاس تهاي کلی برنـامه پنج ساله پنجم مبنی بر تبدیل نظـام بودج هریزي کشـور به بودج هریزي 

عملیاتی، شهردار يها مکلف شدند که بودجه را بر مبناي بودج هریزي عملیاتی و در سـطح برنامه و خدمت ارائه دهند، 

لذا اتخـاذ سازوکارهاي مناسب براي بسترسـازي و استقرار نظـام بودج هریـزي عملیاتـی در شهردار يها ضرورت یافته 

است. الزمه اجرایی شدن این دستورالعمل وجود پی ش نیازهاي به شرح زیر است:

رویکرد سیستمی به بودج هریزي عملیاتی  

 اطال عرسانی و آگاهی مدیران و کارشناسان حوزه مالی شهردار يها از چگونگی جم عآوري و ثبت اطالعات مناسب

 وجود ابزاري با قابلیت امکان ارتباط با پایگا ههاي اطالعاتی مختلف و وجود امکان فرمو لنویسی به روش ساده

 تبدیل الگوي ثبت اسناد حسابداري از مبناي نقدي به تعهدي

 ABC و سیستم بهاي تمام شده با رویکرد  ABB استقرار نظام بودج هریزي با رویکرد 
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تبدیل مبناي حسابداري از نقدي به تعهدي 

تهیـه دستـورالعمـل هاي مرتبط با شناسـایی و ثبت دارایی هاي ثابت، موجودي ها، 

دیون و مطالبات

شناسایی دارایی هاي ثابت و موجودي هاي جنسی

شناسایی دیون و مطالبات

شناسایی سرمای هگذار يهاي شهرداري در سازما نها و شرک تهاي دیگر

ـاهده شده و  ـالی در جهت اصـالح و ثبـت موارد مش کمک مشـورتی به پرسنـل امور م

کشف شده در دفاتر مالی {شامل دارای یها، بده یها و مازاد (مازاد تخصیص یافته و مازاد تخصیص 

ـابی به  نیافته)، تغییر در ساخت حسا بها (کدینگ) به منظور ثبت بودجه و کنتـرل بودجه با هدف دستی

بودجه عملیاتی}

ی بخش عمـومی به  ـام جامـع ماـل بهر هگیـري از مدل اطالعات ایجاد شده و استقرار نظ

روش تعهدي

ـایشی جامـع و کامـل، تراز  مشاوره به پرسنـل امور مالی در جهت تهیه و تنظی م تراز آزم

آزمایشی اختتامیـه، تهیـه و تنظیـم تفریغ بودجـه (شامل صورت ترازنامه، صورت مازاد، صورت 

ه  ـاي بودجه شـده با درآمدها و هزینـ ههاي قطعی شده) ـب درآمد و هزین هها، صـورت درآمدها و هزین هه

منظور ارائه به شوراي شهر

ون  ـاـن ـالی در جهـت اجــراي مــواد 79،71،67 ـق رسنـل امــور م ه ـپ کمک مشورتی ـب

شهرداري ها و نیز ماده 42 آیین  نامه  مالی شهرداري ها (مبانی حسابداري)

ـان  تشکیل دور ههاي آموزشی، شامل آموزش میدانی به منظور ارتقاء سطـح دانش کارکن

رداري از نر مافزارها امور مالی و حسابداري و آموزش نحوه بهر هـب

ـاي مشتـرك و  ـا به کمک مشورتی به پرسنل امور مالی در اجراي اصل استفاده از حس

یکنواخت در بودجه و حسابداري

به منظـور امکان محاسـبه بهاي تمـام شـده فعالیت ب هصـورت مکانیزه، تدوین نظام بودج هریزي 

عملیاتی و نیز سازگاري با استانداردهاي حسابداري بخش عمومی کشـور، تبدیل مبناي نقدي به 

تعهدي (در راستاي سیاس تهاي حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور) با همکاري مشـاوران و متخصـصـان 

این حرفه به شرح فعالی تهاي زیر انجام م یگردد:
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دستیابی مدیـران به ابزارهـاي هوشمندي 

 (Ray BI) کسب و کار
با توجه به پیچیـدگی رو به افزایش فعـالی تها و روابط بین سازما نها، اداره هوشمند سـازمان 

و کنترل انجام بهینه هریک از فعالی تها بیش از پیش ضرورت یافته است.

استفاده از تکنولوژي روزآمد و بهر هگیري از امکانات سیستمی و ابزارهاي اطالعات مدیریت به 

شرح زیر، م یتواند پاس خگوي درخور و شایست هاي براي این نیاز مبرم مدیران محسوب شود:

(TPS براي سطح) ابزار گزارشگري پویا

(MRS) ابزار گزار شدهی به مدیریت

(DWH)ابزار تجمیع و سازما ندهی اطالعات با قابلیت ارتباط با پایگا ههاي داده متنوع

ابزار پایش فرایند

داشبورد مدیران
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(RayBPMS) استقرار نظام فرآیندمدار

تأمین سرعت مناسب و سهولت در ارائه خدمات به ذ ينفعان (شهروندان، مراجع ذ يصـالح، مدیران، 

کارکنان، پیمانکاران و...) کاهش بهاي تمام شـده ارائه خدمات و هزین ههاي اسـتفاد هکنندگان آنها، 

حذف فواصـــــل اطالعاتی، کنترل و پایش فرآیندها و د هها مؤلفه تأثی رگذار دیگر در مدیریت 

بهینه شهري،  لزوم بهر هگیري از ابزارهاي مبتنی بر BPM را پدید آورده است. ظرفی تهاي زیر 

که جملگی در جهت تأمین انعطا فپذیري باال و پیشبرد جریان کار با استفاده از نظام مبتنی بر 

فرآیندهاي عملیاتی تهیه و ارائه شـــد هاند، دو شــــاخص کلیدي رویکرد ERP در جهت ارائه 

خدمات الکترونیکی کارآمد به ذ ينفعان به  شمار م یآیند. 

پورتال سازمانی و تکمیل چرخه دورکاري

 (BPM) استقرار ابزار مدیریت گردش کار

 (Workbench) مدیریت میز کار کاربران

مدیریت درخواست هاي درون و برون سازمانی 

 (BAM) پیگیري، نظارت و سنجش مستمر فرآیند

  (Dashboard) پیگیري و پایش گردش عملیات و اطالعات

(Feedback) دریافت بازخوردهاي مرحله اي و نهایی

(DSS) گزارشات پشتیبان تصمیم گیري
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دامنه کاربرد ابزار مدیریـت فرآینـدهاي 

 کسـ بوکـار (Ray BPMS)در شهـردار  يها 
برقراري تعامل الکترونیکی با ذ ينفعان شهـردار يها از طریق بکارگیري ابزار مدیریت 

فرآیندهاي کس بوکار (Raybpms) به دو شیوه زیر محقق م یگردد:

مدیریت درخواست هاي برون سـازمانی (شـامل فرآیند درخواسـت رفع آب گرفتگی 

معابر، حفر چاه، مبارزه با حیوانات موذي، مدیریت خاك مازاد و نخاله هاي ســـاختمان، ...) به 

منظـور تحقـق اهـداف شــهرداري الکتـرونیک از طـریق طراحی فـرم هــا و یا 

فرآیندهاي درخواسـت هاي شــهروندي و مکانیزه نمودن آنها از طریق پورتال، 

 sms، تلفن گویا و ...

مدیریت درخواسـت هاي درون سـازمانی (شـامل فرآیند پیگیري وصـول مطالبات، 
کنترل عملکرد پیمانکاران، برگزاري مناقصـات، جذب نیروي انسـانی، درخواست مرخصــی، 

درخواســــت خدمـات کامپیوتـري، ...) با هـدف«ایجـاد بانک اطالعـاتی متمـرکز و 

تصـمیم ساز» از یکسـو و «کاهش هزینه ها و زمان اجراي کار» از سوي دیگر، از 

طریق طراحی و استقرار فرآیندهاي شـناسـایی شـده به منظور تبادل اطالعات 

مکانیزه فی مابین معاونت هاي مختلف. 
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کسب رضایتمندي حداکثري شهروندان از طریق: 

دریافت سریع خدمت

ارتقأ کیفیت خدمات دریافتی

کاهش هزینه خدمات دریافتی

ارتقأ سطح بهره وري شهرداري ها و سازمان هاي تابعه از طریق: 

استفاده بهینه از منابع

کاهش بهاي تمام شده ارائه خدمات

چابکی در برابر تغییرات

شفاف سازي امور و ایجاد فضاي عادالنه پیگیري از طریق: 

به حداقل رساندن برخوردهاي سلیقه اي

امکان پیگیري و نظارت بر فرآیند ارائه خدمت

بازیابی یکسان اطالعات براي کلیه متقاضیان دریافت خدمت

افزایش امکانات بهزیست شهروندان از طریق: 

کاهش سفرهاي غیرضروري درون شهري

کاهش آلودگی ها (صوتی ، هوا و ...)

کاهش تنش هاي انسانی در تعامالت غیرضروري

دستاوردهاي حاصل از استقرار راهکار جامع 
 اطالعات در شهرداري ها مبتنی ب رفناوري  
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شهرداري شیراز

شهرداري اردبیل

شهرداري بوشهر

شهرداري رشت

شهرداري گرمسار

شهرداري بیجار

استان گلستانشهرداري کرمانشاهشهرداري قزوین

شهرداري مشهد

استان خراسان شمالی برخی از سازمان ها، شرکت ها و 

اتحادیه هاي شهرداري تهران

سازمان بازنشستگی کارکنان شهرداري تهران 

سازمان حمل ونقل و کنترل ترافیک

سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

سازمان نوسازي شهر تهران 

سازمان پایانه ها و پارك سوارهاي شهر تهران 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 

شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر

شرکت عمران و توسعه شهرداري تهران 

شرکت خدمات مالی شهر

شرکت کنترل ترافیک شهر تهران  

شرکت عمرانی ذخیره کارکنان شهرداري تهران

شرکت خودروسرویس شهر

اتحادیه هاي وابسته به سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کل کشور

اتحادیه پایانه هاي مسافربري شهرداري هاي کل کشور

اتحادیه تاکسیرانی هاي شهري کشور

شهرداري مشهد (ستاد و 12 منطقه)

شهرداري مشهد (سازمان اتوبوسرانی)

شهرداري مشهد (سازمان عمران )

شهرداري مشهد (سازمان پایانه ها )

شهرداري مشهد ( سازمان ترافیک)

شهرداري مشهد (سازمان میادین میوه و تره بار)

شهرداري مشهد (سازمان فرهنگی)

شهرداري مشهد (سازمان پردیس)

شهرداري مشهد (سازمان آتش نشانی)

شهرداري مشهد (سازمان فناوري اطالعات)

شهرداري مشهد (سازمان پارك ها)

شهرداري مشهد (سازمان تاکسیرانی)

شهرداري مشهد (سازمان فردوس ها)

شهرداري مشهد (سازمان قطار شهري)

شهرداري مشهد (سازمان مدیریت پسماند)

شهرداري شیراز (ستاد و 9منطقه)

شهرداري شیراز (سازمان عمران )

شهرداري شیراز (سازمان فناوري اطالعات )

شهرداري الر

شهرداري خانه زنیان

ستاد و 6 منطقه

سازمان اتوبوسرانی

سازمان عمران

سازمان خدمات موتوري

سازمان آرامستان ها

سازمان قطار شهري

سازمان آتش نشانی

سازمان تاکسیرانی

سازمان نوسازي

سازمانه میادین میوه و تره بار

سازمان پارك ها و فضاي سبز

شهرداري صحنه 

ستاد و سه منطقه

سازمان تاکسیرانی

سازمان بهشت فاطمه

سازمان پایانه ها

سازمان آتش نشانی

سازمان فضاي سبز

سازمان آمار و فن اوري اطالعات

سازمان طراحی

 سازمان باغستان هاي سنتی

سازمان مدیریت پسماند

سازمان اتوبوسرانی

سازمان نوسازي و بهسازي

سازمان میادین میوه و تره بار

سازمان فرهنگی ورزشی

سازمان عمران 

 سازمان زیباسازي 

شهرداري شوراي شهر

 سازمان حمل ونقل و کنترل ترافیک

باغستان ها

دانشگاه علمی کاربردي

اردبیل ستاد و 4 منطقه 

اردبیل سازمان خدمات موتوري

اردبیل سازمان آرامستان ها

اردبیل سازمان میادین میوه و تره بار

اردبیل سازمان تاکسیرانی

اردبیل سازمان نوسازي 

اردبیل سازمان فرهنگی ورزشی

خلخال

نمین

ستاد

سازمان تاکسیرانی

سازمان فرهنگی ورزشی

سازمان فناوري اطالعات

سازمان آتش نشانی

سازمان اتوبوسرانی

سازمان پسماند

علی آباد کتول

خاندوز

خان ببین

رامیان

مینو دشت

گنبد کاووس

آزاد شهر

درق

فاضل آباد

سرخنکال

بندر ترکمن

نوکنده

آق قال

سیمین دشت

کالله

گالیکش

تاتار

جلین

کردکوي

بندر گز

شهرداري اینچه برون

گمیشان

انبارآلوم

نگین شهر

آشخانه

قاضی

فاروج

راز

شوقان

شیروان

پیش قلعه

لوجلی

حصارگرمخان

سن خواست

اسفراین

جاجرم

ایور

بجنورد ستاد و 2 منطقه شهرضا ستاد 

شهرضا سازمان اتوبوسرانی

شهرضا سازمان آتش نشانی

شهرضا سازمان نوسازي

خمینی شهر

خمینی شهر سازمان آتش نشانی

شاهین شهر سازمان پارك ها و فضاي سبز

شاهین شهر ستاد

فوالدشهر

شهرداري اصفهان
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