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 وظایف سازمان

 تٟیٝ، اجشا ٚ تٝ سٚصسسا٘ی ٔؼٕاسی ساصٔا٘ی ٚ عشح جأغ فٙاٚسی اعالػات ٚ استثاعات ضٟشداسی.ٔذیشیت  -

فٙاٚسی اعالػات ٚ  عی ، ٔذیشیت أٙیتٔذیشیت تٟیٝ ٚ اجشای عشح ٞای ٔٛضٛػی ٚ ٔٛضؼی فٙاٚسی اعالػات ٚ استثاعات اص لثیُ عشح ایجاد ٚ تٛسؼٝ ٔشاوض دادٜ ٚ صیشساخت ٞای استثا -

 .اِىتشٚ٘یه ٚ سصذخا٘ٝ ضٟشی دس چاسچٛب عشح جأغ فٙاٚسی اعالػات ٚ استثاعات ضٟشداسی استثاعات، تّیت

 ٙاٚسیٟای ٘ٛیٗ. ٞای استثاعی ٔیاٖ ضٟشداسی، اداسات خذٔت سساٖ ضٟش ٚ سایش ضٟشداسیٟای استاٖ تا استفادٜ اص ف ٔذیشیت عشاحی، ایجاد، تٟشٜ تشداسی، ٍٟ٘ذاسی ٚ تٛسؼٝ صیشساخت -

 ٔذیشیت تأٔیٗ، ٍٟ٘ذاسی، تؼٕیش ٚ پطتیثا٘ی ا٘ٛاع سخت افضاسٞای پسیٛ ٚ اوتیٛ ٔٛسد ٘یاص ضٟشداسی. -

 ٛػٝ دادٜ ٞای تضسي.ٞای ٔؼتثش ٚ سٚاتظ دس ٔجٕجٕغ آٚسی ، رخیشٜ، اسصیاتی، تفسیش ٚ تحّیُ، تاصیاتی ٚ اضاػٝ اعالػات تا استفادٜ اص اتضاسٞای پیطشفتٝ تحّیُ دادٜ تٝ ٔٙظٛس وطف اٍِٛ -

ىتشٚ٘یىی ٚ تشخظ دس خصٛظ ضیٜٛ اسائٝ ٔذیشیت عشاحی ٚ ایجاد، سأا٘ٝ ٞای اِىتشٚ٘یىی اص پٙجشٜ ٚاحذ ضٟشی تشای اسائٝ خذٔات اِىتشٚ٘یىی تٝ ضٟشٚ٘ذاٖ اص عشیك اعالع سسا٘ی اِ -

 سا٘ٝ ٞای اِىتشٚ٘یىی ٚ اسائٝ وّیٝ خذٔات ٕٔىٗ تٝ ضٟشٚ٘ذاٖ تٝ صٛست اِىتشٚ٘یىی ٚ تشخظ.خذٔات، اسائٝ فشْ ٞای استا٘ذاسد ٔٛسد ٘یاص تشای ا٘جاْ خذٔات اص عشیك اتضاسٞا ٚ س

( ٚ تىٕیُ الیٝ ٞای ٔختّف اعالػاتی ٔٛسد ٘یاص ضٟشی تا فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ استثاط ٔیاٖ تا٘ىٟای اعالػاتی GISٔذیشیت عشاحی، ایجاد، ساٜ ا٘ذاصی ٚ ٍٟ٘ذاسی سأا٘ٝ ٞای اعالػات ٔىا٘ی ) -

 سایش دستٍاٟٞای اجشایی.فؼاَ دس 

ٚ سأا٘ٝ ٞای ساصٔاٖ اِىتشٚ٘یه یىپاسچٝ،  ٔذیشیت عشاحی، پیادٜ ساصی، ٍٟ٘ذاسی ٚ تشٚص سسا٘ی پایٍاٜ ٚ تا٘ىٟای اعالػاتی، اسٙاد، ٔذاسن ٚ ٔتٖٛ فٙی ضٟشداسی ٚ تایٍا٘ی اِىتشٚ٘یه -

 واستشدی ٚ ٔذیشیت دا٘ص ساصٔا٘ی.

 ٚ اِىتشٚ٘یه دس ٔجٕٛػٝ ضٟشی. ٔذیشیت تٟیٝ ٚ اجشای عشح پشداختٟای خشد -

ای ٌضاسش تٛصیفی ٚ تحّیّی ػّٕىشد جٕغ آٚسی، ٍٟ٘ذاسی، تجضیٝ ٚ تحّیُ، تشٚصسسا٘ی، آٔاس ٚ اعالػات ٚ پطتیثا٘ی اعالػاتی ٚ آٔاسی اص حٛصٜ ٞای ٔختّف ضٟشی ٚ ا٘تطاس دٚسٜ  -

 ساصٔاٖ.

ٞای استثاعی داخّی )ایٙتشا٘ت(، تجٟیضات سخت افضاسی ٚ ٘شْ افضاسی الصْ تٝ ٔٙظٛس ٔماْٚ ساصی أٙیتی  ٔذیشیت عشاحی، پیادٜ ساصی، ٍٟ٘ذاسی ٚ تشٚصسسا٘ی صیشساخت أٗ ضثىٝ -

 



 

  شماره :

 تاریخ

 اراک  یشهرداراطالعات و ارتباطات  یفناور سازمانسازمان تفصیلی 

  وظایف سازمان

 أٗ تٝ ضثىٝ استثاعی جٟا٘ی )ایٙتش٘ت( دس ضٟشداسی ٚ ساصٔاٟ٘ای ٚاتستٝ تا سػایت استا٘ذاسدٞای أٙیتی ٔشتٛعٝ.صیشساخت ٞای اعالػاتی ٚ استثاعی ٚ تأٔیٗ دستشسی  -

 ٔات ضایستٝ تٝ ضٟشٚ٘ذاٖ.ٔذیشیت عشاحی ٚ اجشای عشح استؼالْ ٞا ٚ اخز ٔجٛصٞای الصْ تٝ صٛست اِىتشٚ٘یىی دس ضثىٝ تیٗ دستٍاٞی تٝ ٔٙظٛس افضایص سشػت ٚ اسائٝ خذ -

آٔٛصش، فشًٞٙ ٚ ٞٙش،  یت عشاحی، پیادٜ ساصی، ٍٟ٘ذاسی ٚ تٛسؼٝ پشتاَ ضٟشداسی تٝ ٘حٛی وٝ حذالُ اعالػات ٚ خذٔات اص لثیُ اعالػات ػٕٛٔی ضٟش، تجاست ٚ صٙؼت،ٔذیش -

 لاتُ دستشس تاضذ. وطاٚسصی ٚ ٔحیظ صیست، تٟذاضت ٚ دسٔاٖ، أٛس لضایی ٚ لٛا٘یٗ ٚ سایش خذٔات تٝ صٛست ٔٛضٛػی ٚ دستٝ تٙذی ضذٜ تشای ٔشدْ

وٙٙذٜ خذٔت ٚ ٚاسیض تٝ حساب  ٔذیشیت عشاحی ٚ اجشای پشداخت اِىتشٚ٘یىی تٝ حساتٟای ضٟشداسی تش اساس تؼشفٝ ٞای ٔصٛب خذٔات، تٝ صٛست وسش ٚجٝ اص واست تا٘ىی دسخٛاست -

 ٞای فشٚش، تٝ صٛست تشخظ. دسآٔذی ضٟشداسی اص وا٘اَ ٞای ٔختّف اص جّٕٝ جایٍاٜ ایٙتش٘تی ضٟشداسی، ضثىٝ ضتاب ٚ پایا٘ٝ

 آٔٛصش ضٟشٚ٘ذی ٚ استمای آٌاٞی ٞای ػٕٛٔی دس صٔیٙٝ ضٟش ٚ ضٟشداسی اِىتشٚ٘یه ٚ تستشساصی الصْ تٝ ٔٙظش جّة ٔطاسوت ٞای ػٕٛٔی. -

تظأی دس حٛصٜ فؼاِیت ٚ ٔأٔٛسیت ساصٔاٖ تا اخز تؼشفٝ تٟاء اسائٝ خذٔات ٚ ٔطاٚسٜ تخصصی تٝ سایش ضٟشداسی ٞا، دٞیاسی ٞا، ضٟشٚ٘ذاٖ، اسٌاٖ ٞا، ساصٔاٖ ٞا، ٟ٘ادٞا، ٘یشٚی ٘ظأی ٚ ا٘ -

 تٕاْ ضذٜ خذٔات دس صٛست ٚجٛد ظشفیت ٞای ٔاصاد.

زاسی ٔذیشیت ٚاحذٞای تحت تٛسؼٝ ٚ استفادٜ اص ظشفیت ٚالفاٖ، خیشیٗ، تطىّٝ ٞای تخصصی ٚ حشفٝ ای، ضشوت ٞای تؼاٚ٘ی ٚ خصٛصی تا سٚیىشد خشیذ خذٔات، ٔطاسوت ٚ ٚاٌ -

 ضٟشداسی تٝ آٟ٘ا. ٔاِىیت

زاسی ٔستمیٓ داخّی ٚ خاسجی(، اٚساق ٔطاسوت، استفادٜ اص ضیٜٛ ٞای تأٔیٗ ٔٙاتغ ٔاِی ٘ٛیٗ اص لثیُ فایٙا٘س، یٛصا٘س، خغٛط اػتثاسی، ٚاْ ٞای تیٗ إِّّی، ٚاْ ٞای غیشلشضی)سشٔایٝ ٌ -

 صىٛن اسالٔی تا سػایت لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٔشتٛط تشای تٛسؼٝ فؼاِیت ساصٔاٖ.

 



  شماره :

 تاریخ
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 حوزه ریاست وظایف 

  بشًبهِ سیضی، ّوبٌّگی ٍ ًظبست بش حسي اجشای ٍظبیف سبصهبى  -

 ّوبٌّگی ٍ بشقشاسی استببطبت، جلسبت ٍ بشًبهِ ّبی سئیس سبصهبى -

 سبصهبى  dٍ قشاسدادّبسسیذگی بِ اهَس حقَقی  -

 حشاست پشسٌلی، فیضیکی، اسٌبد ٍ فٌبٍسی اطالػبت ٍ استببطبت سبصهبى -

 افکبس سٌجی اص خذهت گیشًذگبى دس هَسد ًَع ٍ کیفیت خذهبت سبصهبى جْت بْشُ بشداسی دس بشًبهِ ّبی سبلیبًِ  -

 بشًبهِ ّبی استقبء کبسایی ًیشٍی اًسبًی سبصهبى افکبس سٌجی اص کبسکٌبى سبصهبى دس هَسد سبک هذیشیت جْت بْشُ بشداسی دس -

 بشًبهِ سیضی ٍ اًجبم اهَس هختلف هشاسن ٍ تطشیفبت ٍ تبلیغبت سبصهبى . -

 اًتطبس بشٍضَسّبی ساٌّوب جْت اطالع اسببة سجَع بِ هٌظَس ضٌبخت خذهبت سبصهبى -

 سبصهبى ٍ جوغ آٍسی ٍ اسایِ آهبس ٍ ػولکشد  یاستببط بب سسبًِ ّب، اطالع سسبً -
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 تاریخ
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 بشًبهِ سیضی ٍ اتخبر تذابیش بشای تَسؼِ هٌببغ دسآهذی سبصهبى -

 ًظبست بش اًجبم تؼْذات هبلی دس حذٍد اػتببسات بَدجِ هصَة  -

 سبصهبىتٌظین  بشًبهِ ٍ بَجِ ػولیبت - -

 تْیِ گضاسضْبی هبلی ٍ تفشیغ بَدجِ ٍ تشاصًبهِ سبالًِ سبصهبى- -

 ًگْذاسی حسببْب ٍ ّضیٌِ ٍ ًظبست دس هویضی ٍ سسیذگی بِ لیستْب ٍ اسٌبد ّضیٌِ -

  سبصهبىًظبست دس حفظ ٍ ًگْذاسی کلیِ اهَال ٍ داسائیْبی  -

 بىتبهیي خذهبت پطتیببًی ٍ تذاسکبت سبصه -

 بشًبهِ سیضی ٍ تبهیي خذهبت اداسی، هٌببغ اًسبًی، اهَس تطکیالت ٍ فشایٌذّبی کبسی سبصهبى -

 بشًبهِ سیضی ٍ اجشای دٍسُ ّبی آهَصضی هَسد ًیبص کبسکٌبى سبصهبى  -

 اجشای آئیي ًبهِ ّب  ٍ هقشسات استخذاهی ًبظش بش کبسکٌبى سبصهبى  -

  ت دسهبًی کبسکٌبىاجشای هقشسات هشبَط بِ بیوِ ٍ ببصًطستگی ٍ خذهب -

 اًجبم اهَس دبیشخبًِ ٍ هذیشیت حفظ ٍ ًگْذاسی اسٌبد ٍ آسضیَ سبصهبى  -

 طشحْبی سفبّی بشای کبسکٌبى  اجشایبشًبهِ سیضی ٍ  -

 سبصهبى اهَس اسصضیببی کبسکٌبى اًجبم اهَس -

 ٍصَل دسآهذ حبصل اص اسایِ خذهبت سبصهبى طبق هقشسات    -
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 معاونت فنی و اجراییوظایف 

 ٍ سبصهبًْبی ٍابستِ.  اساکسٍصسسبًی هؼوبسی سبصهبًی ٍ طشح جبهغ فٌبٍسی اطالػبت ٍ استببطبت ضْشداسی  تْیِ، اجشا ٍ بِ هذیشیت -

ّبی استببطی، هذیشیت اهٌیت فٌبٍسی اطالػبت ٍ استببطبت، بلیت فٌبٍسی اطالػبت ٍ استببطبت اص قبیل طشح ایجبد ٍ تَسؼِ هشاکض دادُ ٍ صیشسبختّبی هَضَػی ٍ هَضؼی  هذیشیت تْیِ ٍ اجشای طشح -

 الکتشًٍیک ٍ سصذخبًِ ضْشی دس چبسچَة طشح جبهغ فٌبٍسی اطالػبت ٍ استببطبت ضْشداسی.

 ّبی ًَیي. ّبی استبى بب استفبدُ اص فٌبٍسی ، اداسات خذهت سسبى ضْش ٍ سبیش ضْشداسی اساکی هیبى ضْشداسی ّبی استببط هذیشیت طشاحی، ایجبد ٍ تَسؼِ صیشسبخت -

 بضسگ. ّبی دادُ هجوَػِ دس سٍابط ٍ هؼتبش الگَّبی کطف هٌظَس بِ دادُ تحلیل پیطشفتِ ابضاسّبی اص استفبدُ اطالػبت بب اضبػِ ٍ ببصیببی تحلیل، ٍ تفسیش اسصیببی، رخیشُ، آٍسی، جوغ -

ضیَُ اسائِ  خصَظ دسخط  الکتشًٍیکی ٍ بش سسبًی بِ ضْشًٍذاى اص طشیق اطالع  اساکّبی الکتشًٍیکی ٍ پٌجشُ ٍاحذ ضْشی بشای اسائِ خذهبت الکتشًٍیکی ضْشداسی  هذیشیت طشاحی ٍ ایجبد سبهبًِ -

 .الکتشًٍیکی ٍ بشخط صَست بِاسائِ کلیِ خذهبت هوکي بِ ضْشًٍذاى  ٍ ّبی الکتشًٍیکی اًجبم خذهبت اص طشیق ابضاسّب ٍ سسبًِ بشای هَسدًیبصّبی استبًذاسد اسائِ فشم، خذهبت

ّبی اطالػبتی  َدى استببط هیبى ببًکّبی هختلف اطالػبتی هَسدًیبص هذیشیت ضْشی بب فشاّن ًو ٍ تکویل الیِ  اساک( ضْشداسی GISّبی اطالػبت هکبًی) اًذاصی سبهبًِ هذیشیت طشاحی، ایجبد ٍ ساُ -

 ّبی اجشایی. فؼبل دس سبیش دستگبُ

ّبی سبصهبى الکتشًٍیک یکپبسچِ، کبسبشدی ٍ هذیشیت داًص  ّبی اطالػبتی اسٌبد، هذاسک ٍ هتَى فٌی ضْشداسی ٍ ببیگبًی الکتشًٍیک ٍ سبهبًِ سٍصسسبًی پبیگبُ ٍ ببًک سبصی ٍ بِ هذیشیت طشاحی، پیبدُ -

 سبصهبًی.

 ّبی خشد ٍ الکتشًٍیک دس هجوَػِ ضْشی. یشیت تْیِ ٍ اجشای طشح پشداختهذ -

ٍ  اطالػبتی ّبی صیشسبخت سبصی اهٌیتی هٌظَس هقبٍم افضاسی الصم بِ افضاسی ٍ ًشم ّبی استببطی داخلی )ایٌتشاًت(، تجْیضات سخت سٍصسسبًی صیشسبخت اهي ضبکِ سبصی ٍ بِ هذیشیت طشاحی، پیبدُ -

 ّبی ٍابستِ بب سػبیت استبًذاسدّبی اهٌیتی هشبَطِ. تشسی اهي بِ ضبکِ استببطی جْبًی )ایٌتشًت( دس ضْشداسی ٍ سبصهبىاستببطی ٍ تأهیي دس

دسآهذی  حسبة بِاسیض خذهت ٍ ٍ کٌٌذُ دسخَاست ببًکی کبستکسش ٍجِ اص  صَست بِ، هصَة خذهبتّبی  بش اسبس تؼشفِ  اساکضْشداسی  ّبی حسبةپشداخت الکتشًٍیکی بِ هذیشیت طشاحی ٍ اجشای  -

 .بشخط صَست بِفشٍش،  ّبی پبیبًِ، ضبکِ ضتبة ٍ ضْشداسیجبیگبُ ایٌتشًتی  اصجولِّبی هختلف  اص کبًبل ضْشداسی

ضذُ  فؼبلیت ٍ هأهَسیت سبصهبى بب اخز تؼشفِ بْبء توبمّب، ًْبدّب، ًیشٍّبی ًظبهی ٍ اًتظبهی دس حَصُ  ّب، سبصهبىّب، ضْشًٍذاى، اسگبى ّب، دّیبسی اسائِ خذهبت ٍ هطبٍسُ تخصصی بِ سبیش ضْشداسی -

 ّبی هبصاد. خذهبت دس صَست ٍجَد ظشفیت
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 ّبی ًَیي. ّبی استبى بب استفبدُ اص فٌبٍسی ، اداسات خذهت سسبى ضْش ٍ سبیش ضْشداسی اساکّبی استببطی هیبى ضْشداسی  هذیشیت ًگْذاسی ٍ پطتیببًی صیشسبخت -

 افضاسّبی هَسدًیبص ضْشداسی. ًگْذاسی، تؼویش ٍ پطتیببًی اًَاع سخت -

ّبی هختلف اطالػبتی هَسدًیبص هذیشیت ضْشی بب فشاّن ًوَدى استببط هیبى  ٍ تکویل الیِ  اساک( ضْشداسی GISّبی اطالػبت هکبًی) ًگْذاسی  ٍ پطتیببًی سبهبًِ -

 ّبی اجشایی. ّبی اطالػبتی فؼبل دس سبیش دستگبُ ببًک

 سبصهبى الکتشًٍیک یکپبسچِ ٍ کبسبشدی  ّبی ّبی اطالػبتی اسٌبد، هذاسک ٍ هتَى فٌی ضْشداسی ٍ ببیگبًی الکتشًٍیک ٍ سبهبًِ ًگْذاسی ٍ پطتیببًی پبیگبُ ٍ ببًک -

ٍ  اطالػبتی ّبی صیشسبخت سبصی اهٌیتی هٌظَس هقبٍم افضاسی الصم بِ افضاسی ٍ ًشم ّبی استببطی داخلی )ایٌتشاًت(، تجْیضات سخت ًگْذاسی ٍ پطتیببًی صیشسبخت اهي ضبکِ -

 ّبی ٍابستِ بب سػبیت استبًذاسدّبی اهٌیتی هشبَطِ. اسی ٍ سبصهبىاستببطی ٍ تأهیي دستشسی اهي بِ ضبکِ استببطی جْبًی )ایٌتشًت( دس ضْشد

  ضْشداسیپشتبل ًگْذاسی ٍ پطتیببًی  -

 

 

 


