
 

 

 
  

 GISنقش مشاور 

 در سازمان ها

  چطور اطمینان پیدا می کنید که پروژهGIS شما موفقیت آمیز بوده است؟ 

  آیا با اشتباهات رایجی که منجر به شکست یک پروژهGIS می شوند، آشنا هستید؟ 

  ،آیا در سازمان شماGIS یک بخش مستقل است یا بخش مشخصی برای آن وجود ندارد؟ 

  آیا پروژهGIS است یا فقط برای آن هزینه شده؟ سازمان شما، بازگشت سرمایه داشته 

 



 را بهتر بشناسید GISمشاور 

 
 

ا کمک تواند به شم ینوشته م نیخواندن ا د،یهست یشرکت خصوص ای یسازمان دولت کیکارشناس  ای ریاگر مد

 کند.

 نیاز است؟ GISآیا واقعا یک مشاور 

  GIS یاز پروژه ها یهستند که بخش GIS کارشناسو  GISبخش  یاز سازمان ها و شرکت ها دارا یاریسب

. این انتظار دارند GIS  از یشتریب یها تیقابل سازمان، رانیمد اما معموال .دنرسان یبه انجام م یخوبه را ب

وره دکارمندان، عدم برگزاری  بروکراسی های پیچیده اداری، مشغله های کاری انتظارات به دالیل مختلفی نظیر

 جهت توسعه مهارت های پرسنل و...، به درستی برآورده نمی شوند. GISهای آموزش 

از زمانی که کار با سازمان های دولتی را شروع کرده ایم، بیش از یک دهه می گذرد. در این مدت، در جایگاه 

و مشاور نرم افزار، با سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی همکاری داشته  GIS، مشاور GISپیمانکار یک 

خود را برون سپاری می کنند  GISپروژه های و  ITیی سروکار داشته ایم که کلیه پروژه های ایم. هم با سازمان ها

 را به صورت درون سازمانی و هم تجربه کار با سازمان هایی داشته ایم که بنا به دالیل مختلف، پروژه های خود

جلو می برند. در هر دو روش، مزایا و معایبی وجود دارد که در این آموزش نمی خواهیم به آنها بپردازیم و در 

های آتی مفصال در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. صرفنظر از مزایا و معایب برون سپاری یا درون آموزش 

و نرم افزار این سازمان ها می  GISت دارد، میزان موفقیت پروژه های ، آنچه اهمیITیا  GISسپاری پروژه های 

باشد. در بسیاری از سازمان ها مشاهده می شود که شروع آرام و بی دردسر یک پروژه و حرکت آن روی زمانبندی 

م ااز پیش مشخص، با یک درصد قابل قبول از تاخیرات، تحویل درست موارد تعهد شده از سوی پیمانکار و اتم
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می دانند.  ITیا  GISپروژه دوران ضمانت و انعقاد قرارداد پشتیبانی را از جمله دالیل موفقیت یا عدم موفقیت یک 

، وجود یا عدم وجود GISت یا موفقیت یک پروژه اما شاید به جرات بتوان گفت یکی از مهمترین دالیل شکس

 توانمند در آن پروژه می باشد. GISیک مشاور 

 

 

بر آن شدیم تا آموزش هایی را برای سازمان های دولتی و شرکت های  GISPlusدر ادامه آموزش های سایت 

در سازمان  GISبزرگ و متوسط فراهم کنیم. در این آموزش و چند آموزش دیگر، قصد داریم درباره نقش مشاور 

 ها صحبت کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.

 

 استخدام کنیم؟ GISچرا بهتر است یک مشاور 

می کنند.  GISسازمان های دولتی و شرکت های بزرگ و متوسط، به دالیل مختلف، اقدام به استخدام مشاور 

می باشند و برای دستیابی به چشم انداز  GIS Master Planیا  GISبرخی از سازمان ها دارای طرح جامع 

سازمان  GISامع پروژه های کرده تا راهکار ج GISمشخص شده در این طرح جامع، اقدام به استخدام مشاور 

را برای هدایت و پیشبرد  GISرا با جدیدترین تکنولوژی پیش ببرد. برخی دیگر از سازمان ها، استفاده از مشاور 

که به هر دلیلی نخواسته اند آن را برون سپاری کنند، ضروری می دانند. آنچه آشکار است، همه  GISیک پروژه 

عدم  ای، وجود GISپروژه  کی تیموفق ایشکست  لیدال نیاز مهمتر یکی

 باشد. یتوانمند در آن پروژه م GISمشاور  کیوجود 
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همه سطوح زندگی شخصی و کاری واقف هستیم. بسیاری از ما در امور  ما بر مزیت به کارگیری مشاور در

بریم. حتی اگر تجربه و تخصص ما حقوقی، مالی، پزشکی و... از دانش و آگاهی و توانمندی مشاورین بهره می

کمک کند تا بهترین تصمیم را در هر زمینه ای اتخاذ کنیم، باز هم استفاده از مشورت دیگران می تواند کمک 

بیشتری در خصوص تصمیمات با هزینه و ریسک کم، به ما نماید. با این پیش زمینه فکری، استفاده از مشاور 

GIS :در سازمان هم، می تواند مزایایی نظیر موارد زیر برای ما به دنبال داشته باشد 

 

 

 

و تعهدات پیمانکار،  سازی خواسته های کارفرمامی تواند در هماهنگ GISعالوه بر مزایای باال، یک مشاور 

همانند یک داور عمل کرده و اختالفاتی که بروز می کند را به خوبی مدیریت و حل وفصل نماید. اگرچه مزایای 

در سازمان، برشمرد، اما پرسشی که مطرح می شود این است که  GISزیادی می توان برای به کارگیری مشاور 

زبده و  GISتر از این، چطور یک مشاور نیاز داریم؟ و مهم GISچطور متوجه شویم که چه زمانی به یک مشاور 

و سازمان مان را تضمین کرده باشیم؟ در این آموزش و چند  GISمناسب را انتخاب کنیم تا موفقیت پروژه 

 آموزش آتی تصمیم داریم به این پرسش ها پاسخ دهیم.
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 نیاز داریم؟ GISچه زمانی به یک مشاور 

سازمان وجود دارد. نداشتن پرسنل کافی  GISجهت موفقیت پروژه های  GISدالیل زیادی برای انتخاب مشاور 

، نبود مهارت ها و تخصص های کافی در پرسنل، عدم وجود GISسازمان، اندازه و پیچیدگی پروژه  GISدر واحد 

 ل می باشند. به هر حال، پیش از استخدامزمان کافی برای آموزش پرسنل و مواردی از این قبیل از جمله این دالی

، شما نیاز دارید تا اهداف خود را به خوبی بشناسید. حتی اگر هدف شما ساده باشد، جهت شناسایی GISمشاور 

ها  و تعیین مسیر صحیح پروژه های برنامه ریزی شده سازمان، به وجود یک مشاور توانمند، نیاز خواهید نیازمندی

، از شناسایی نیازمندی ها شروع می شوند و به GISده می شود، بیشتر پروژه های مشاوره داشت. امروزه مشاه

، ختم می شوند. عالوه بر دالیلی که در اینجا GISسامانه تحلیل هزینه و سود، پیاده سازی طرح و یا طراحی یک 

نیاز دارید.  GISبه صورت خالصه برشمردیم، دالیل دیگری هم هستند که شما بفهمید چه موقع به یک مشاور 

توضیح می دهیم که اگر در این وضعیت ها قرار دارید، بهتر است از کمک و خدمات در ادامه، چند سناریو را 

 بهرمند شوید و به موفقیت سازمان تان کمک نماید.  GISمشاور 
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 : 1سناریو 

 

 

 

 

 

نه تنها فرآیندهای سازمانی شما را تحت  GISبرای مثال، یک پروژه بزرگ را تصور کنید که نیاز است تا سامانه 

 GISپوشش قرار دهد، بلکه با سایر سامانه های سازمان تان، تلفیق شود و داده ها یا عملیات آنها را مبتنی بر 

زبده که تجربه  GISنماید و تصمیم گیری در سازمان را تسهیل کند. در این حالت، به کارگیری یک مشاور 

با سایر سامانه های سازمانی را داشته باشد، می تواند به شما در تسریع  GISحضور در پروژه های مشابه و تلفیق 

 پروژه و کنار هم قراردادن مهارت های متنوع برای بخش های پیچیده پروژه، کمک نماید.

 

 

 

 

 

تواند، با فراهم  یم GISکه مشاور  دیدار چالشپر  ایپروژه بزرگ  کیشما 

 پروژه، به شما کمک کند تیهدا ای یسیبرنامه نو یآوردن مهارت ها
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 :  2سناریو

 

 

 

 

 

 

زبده می توانند به شما راهکارهای بهینه از نظر اقتصادی ارایه نمایند و مدت  GISدر چنین مواردی، مشاوران 

رون سپاری کارها، زمان شما را زمان اجرای چنین کارهایی را به شدت کاهش دهند. شاید در چنین مواردی، ب

زبده  GISتلف کند و شما به اشتباه تصمیم بگیرید که این گونه کارها را برون سپاری نمایید. وجود یک مشاور 

 می تواند راهکار صحیح را به شما نشان دهد.

 

 :  3سناریو

 

 

 

در سازمان پیاده سازی شد، متاسفانه نمی تواند از مدیریت  GISدر بیشتر مواقع مشاهده می شود که پس از اینکه 

 ، اتفاق نمی افتد. GISداده ها و نقشه ها پا را فراتر بگذارد و عمال بازگشت سرمایه 

درستی به پیش بروند و از  می تواند به شما و سازمانتان کمک کند تا کارها به GISدر این مواقع، یک مشاور 

در سازمان تان بهره برداری شود. یک مشاوره زبده می تواند در این مورد برای غلبه بر موانع  GISتمام پتانسیل 

سیاسی و بروکراسی های اداری سازمان ها، جمع بندی کارها و نیز دانستن اینکه در سایر سازمان ها در چنین 

موجود در  یداده ها و نقشه ها یمثل بروزرسان یساده ا یشما کارها

 دیجد یو برداشت داده ها و نقشه ها هیته یبرا یزیسازمان، برنامه ر

 .دیدار ینقشه ا یها سیسرو یساز ادهیپ ت،یو در نها

 در سازمان شما راکد شده است. GISرشد 
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چه چیز با شکست مواجه شده باشد، کمک نماید. در این شرایط، یک مشاور  شرایط مشابه چه چیز جواب داده و

GIS  توانمند، با پیشنیه موفق، می تواند ایده هایی به شما و سازمانتان ارایه دهد که رشد طرح جامعGIS  سازمان

 شما و موفقیت آن را رقم بزند.

 :  4سناریو 

 

 

 

 

 

سازمان، تغییر داده شود. این مدیران باید بپذیرند  GISدر چنین حالتی نیاز است تا نگرش مدیران جدید نسبت به 

یک سامانه زنده است که هنوز نیازمند تخصیص بودجه برای دستیابی به چشم انداز مطرح شده در طرح  GISکه 

می تواند آموزش هایی را برای تغییر نگرش و دیدگاه  GISمی باشد. در چنین حالتی، یک مشاوره  GISجامع 

ز اصلی از زیرساخت اطالعاتی را یک ج GISمدیران ارشد سازمان، برنامه ریزی نماید و طرحی را پیش ببرد که 

در این وضعیت باید مورد محاسبه دقیق قرار گرفته و با آمار و ارقام  GISسازمان قلمداد نماید. بازگشت سرمایه 

چقدر کاهش هزینه و و کاهش اتالف  GISبه مدیران جدید اثبات شود که پس از عملیاتی سازی طرح جامع 

 زمان اتفاق خواهد افتاد.

 

 

 

 

 

 رییتغ رایشود، ز یاحساس م GISدر سازمان شما، خطر شکست طرح جامع 

سازمان، نسبت به  دیجد یتیریمد میباعث شده که نگاه ت ریاخ تیریمد

GIS ،پروژه تمام شده باشد. کی 
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 :  5سناریو 

 

 

 

 

 

سازمانتان را  GISدر این شرایط، شما نیاز دارید تا هوشمندانه کار کنید و بهره وری را باال تر ببرید تا طرح جامع 

به صورت پایدار و منظم جلو ببرید. در چنین شرایطی، خدمات به صورت قراردادهای پروژه ای، بهترین گزینه 

برای جبران کمبود بودجه و منابع انسانی می باشند. در بیشتر مواقع، یک مشاور می تواند به شما کمک کند که 

 GISخاب کنید. لذا در این حالت بهتر است از خدمات مشاوره بهترین راهکار را برای غلبه بر این مشکالت، انت

 بهرمند شوید.

 :  6اریو نس

 

 

 

می تواند در کنار سایر مشاورین ساختار سازمانی،  ITو  GISدر چنین حالتی، وجود یک مشاور با مهارت های 

جایگاه مناسبی ندارد. در  GISبسیار کمک کننده باشد. متاسفانه در بسیاری از سازمان های کشورمان، واحد 

می کنند و انتظارات مدیران از  GISبسیاری از سازمان های دولتی دیده می شود که یک شخص را مسئول 

اال می رود. اوضاع وقتی اسفناک تر می شود که این شخص علیرغم میل باطنی این پست را به ایشان بسیار ب

ندارد و مدیران باالدستی نیز برنامه ای  GISاجبار پذیرفته و هیچ مهارتی نیز برای برعهده گرفتن وظایف بخش 

 یابیدست یپرسنل شما برا ایسازمان شما رو به اتمام است  GISبودجه 

 .ستندین ی، کافGISبه اهداف مشخص شده در بخش 

 راتییتغ یبرا یزیندارد و در حال برنامه ر GISسازمان شما هنوز واحد 

 .دینما جادیرا در سازمان ا یواحد نیاست تا چن یساختار سازمان
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، مشاهده کرده ایم دو واحد برای آموزش این کارشناس، در نظر نگرفته اند. حتی در برخی از سازمان های کشور

می باشند و نه تنها باعث  GISمستقل در معاونت های متفاوت و با نام های متفاوت در حال انجام وظایف بخش 

 افزایش هزینه ها شده است، بلکه کیفیت کارها به شدت افت پیدا کرده است.

 :  7سناریو 

 

 

نیز از این سرعت رشد، عقب نمانده  GISهمان طور که می دانید، تکنولوژی با سرعت زیادی رو به رشد است. 

و با سرعت زیاد در حال تغییر، پیچیده شدن و وابستگی روز افزون به سایر سامانه ها و زیرساخت ها می باشد. 

می تواند برای دنبال کردن مسیر تکنولوژی، انتخاب بهترین ها، راهنمایی برای تغییر و  GISوجود یک مشاور 

 مهاجرت به تکنولوژی ها جدید، کمک شایانی نماید.

 :  8سناریو 

 

 

را برون سپاری نکند و بخواهد  GISبنا به دالیل مختلفی ممکن است یک سازمان تصمیم بگیرد که پروژه 

خودش این کار را انجام دهد. برخی مواقع این کار ایده خوبی است، اما در بسیاری از موارد، مدیران و کارشناسان 

یم استخدام نیروهای مناسب، مدیریت ت سازمان ممکن است با عواقب چنین تصمیمی آشنا نباشند. تیم سازی و

فنی، صرف زمان برای توسعه سامانه، صرف زمان برای پشتیبانی آن و... از مواردی هستند که باید به آنها فکر 

شود. این کار، حواشی و عواقب زیادی دارد که در یک ویدیوی آموزشی به آن اشاره می کنم. اما در چنین 

 .دیبه روز باش، GIS دیجد یها یتکنولوژ یریدر به کارگ دیخواه یم

 .دینکن یسازمان را برون سپار GIS یپروژه ها دیخواه یم
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، می تواند هزینه، زمان و ریسک تصمیم شما را بسیار کاهش دهد. یک مشاور GISشرایطی، استفاده از مشاور 

GIS ا در ر خبره که تجربه کار در پروژه های بزرگ با تیم های فنی را داشته باشد، می تواند تمامی جوانب کار

 را بگیرید. GISاجرای پروژه نظر گرفته و به شما کمک کند تا بهترین تصمیم در خصوص 

 

 کاری انجام دهم؟ه می خواهم، چ GISمشاور 

اگر شما کارمند یک شرکت خصوصی هستید، احتماال تصمیم گیری در این خصوص که چه زمانی و چه کسی 

انتخاب نمایید، بسیار ساده است. اما اگر شما مدیر یا کارشناس یک سازمان هستید،  GISرا به عنوان مشاور 

احتماال بروکراسی ادارای، دست و پای شما را در انتخاب یک مشاور، خواهد بست و کار کمی پیچیده تر می 

ترین روش ، راه های مختلفی پیش رو دارند. متداولGISشود. سازمان های دولتی برای به کارگیری مشاور 

از سوی مشاوران  RFP، مشخص کردن خدمات مورد نیاز و درخواست برای یک پیشنهاد یا GISاستخدام مشاور 

GIS  می باشد. اگر مقیاس پروژه بزرگ می باشد، بهتر است در ابتدا درخواست شناسایی مشاورانGIS  در قالب

RFI  یاRFQ  تهیه و منتشر گردد و سپس با بررسی توانمندی ها، سوابق و صالحیت های مشاوران، لیستی از

زبده ترین و مناسب ترین آنها تهیه شود و از آنها درخواست ارایه پیشنهاد شود و سپس بر روی بررسی پیشنهاد  

نموده  GISو هزینه های مشاوران این مشاوران، تمرکز شود. در این لیست نیز می توانید اقدام به بررسی سوابق 

و یک لیست دیگر از بهترین گزینه ها تهیه کرده و آنها را برای انجام مصاحبه دعوت نمایید. در جلسه مصاحبه 

است که شما می توانید با مطرح کردن پرسش های هوشمندانه و شنیدن پاسخ های مشاور، توانمندترین و مقرون 

 سازمان، انتخاب نمایید. GISدی سمت مشاور به صرفه ترین مشاور را برای تص
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و نیز نحوه برگزاری  GISاین فرآیند پیچیدگی های خاص خود را دارد. در آِینده درباره نحوه استخدام مشاور 

 منتشر خواهیم کرد. GISPlus، آموزش هایی را در سایت GISجلسه مصاحبه با مشاور 

وجود دارد که به جای استفاده از یک  GISاستفاده از مشاور  در برخی از سازمان های پیشرو، روش دیگری برای

، از چنیدن مشاور به صورت همزمان استفاده می کنند تا مهارت ها و نگرش های چند نفر اجماع GISمشاور 

شده و هزینه تصمیم گیری را کاهش داده و زمان انجام پروژه ها به حداقل برسد. البته این روش هزینه های 

 ا به سازمان اعمال می کند و طبیعی است که برای پروژه های بزرگ، پیشنهاد می شود.باالتری ر

باید گفت، دلیلی وجود ندارد که فالن مشاور که در فالن سازمان  GISبه صورت کلی در بحث استخدام مشاور 

و صالحیت های هر ها بوده، بتواند نیازهای شما را نیز برطرف نماید. توانمندی GISبزرگ، برای مدتی مشاور 

مشاور می تواند بسته به نوع پروژه و خدماتی که از مشاور انتظار دارید، متفاوت باشد و هر مشاور برای یک 

باید دقت داشته باشید که توانمندی های آن مشاور تا چه حد با  GISسازمان مناسب باشد. لذا در انتخاب مشاور 

 خدمات مورد انتظار شما، همراستا می باشد. 
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 نظر شما درباره آموزش های بعدی

ما را به فکر فرو برد که چگونه می توانیم در راستای رسالت اجتماعی مان که  1398حوادث سیل ابتدای سال 

توانمندسازی جامعه با فناوری اطالعات مکانی است، بیشتر تالش کنیم. لذا بر آن شده ایم که آموزش هایی را 

مدیر یا کارشناس یک سازمان دولتی به صورت اختصاصی برای سازمان های کشور، طراحی نماییم. اگر شما 

هستید، لطفا پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید. مهمترین مشکالت و خواسته های خود 

را بیان کنید. ما با بررسی آنها و تماس با شما، آموزش های کاربردی برای سازمان ها طراحی می کنیم تا کمک 

 ا مرتفع شوند.آنه GISکنیم، مشکالت بخش 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
سازمان  GISواحد  یبرا اگر .است GISمشاوره  م،یده یم هیمان ارا انیکه ما به مشتر یاز خدمات یکی

مشاور هستید و می خواهید هزینه های سازمان خود را کاهش به  ازیخود ن GIS های  پروژهخود یا 

 د.یبرخوردار شو نهیزم نیما در ا گانیو از مشاوره را دیریبا ما تماس بگ دیتوان یم ،دهید

 0903 034 1808 031-37789606 با ما در ارتباط باشید:



 

 

  

 GISPlusمعرفی 

 تیشروع به فعال 1394از آذر ماه سال  ،یمکان یهایبا هدف گسترش دانش فناور GISPlusگروه 

مطرح کشور، در  یهاسال تجربه در پروژه 10 بیش از گروه با داشتن نیا گذارانبنیان نمود. هم اکنون

مختلف  یبر بسترها یاطالعات مکان یهاسامانه یاندازآموزش و راه ،یسیمشاوره، برنامه نو نهیزم

(WebGIS  وMobileGISدر حال فعال )باشندمی تی. 

 رسالت ما 

 یهمه افراد جامعه با استفاده از اطالعات مکان یتواناساز

 آموزش

 Web GIS  وMobile GIS 

 مشاوره

 های اطالعات مکانیسامانه

 سازیطراحی و پیاده

Web GIS  وMobile GIS 

 ما خدمات

 یادگیری و مشاوره را شروع کنید

 میبه شما کمک کن یاطالعات مکان ی سامانهسازادهیو پ یریادگیمشاوره،  یتا برا میاآماده
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 معرفی شرکت بهین

Web GIS 

 بی نقشه به راه نزنید

منـــدراهکـــارهای مکان  

Mobile GIS 

سال  سهامی خاص(،  در  ستفاده ازفناوری  اطالعات مکانی با   1392شرکت بهین رایانش آزاد ) سب و کارها و جامعه با ا سازی ک هدف توانمند

گذاران آن بیش از یک دهه پیشنینه موفق در پروژه های بزرگ کشور در زمینه سامانه بنیانتاسیس گردید. اگرچه شرکت، جوان است و نوپا اما 

باشنند که یکی از مباحث نو در دنیای تکنولوژی می (Open Computing)به انگلیسننی  آزاد رایانش باشننند.های اطالعات مکانی را دارا می

گونه خود سرآغاز نام خود نهادیم تا همواره کارها را به بهترین شکل به انجام برسانیم و اینرا در  بهین .گذاران شرکت به آن عالقمند هستندبنیان

صه ” بهین رایانش آزاد”“را  صورت خال سی آزاد به با  صدا بزنید.” ”شرکت بهین“نام نهادیم. ما را به  ستر صارگرایی و د رویکرد خروج از انح

کنیم و همواره پشننتیبان نگرو و اندیشننه ارایه می (Open Source)به انگلیسننی باز ه دنیای متناطالعات و ابزارها، ما راهکارهای خود را بر پای

 باز هستیم. ما می خواهیم جامعه را با استفاده از اطالعات مکانی، توانا کنیم. ما دو کار انجام می دهیم:متن

  آموزو و مشاورهWeb GIS  وMobile GIS   پیاده سازیWeb GIS  وMobile GIS 

رین تباز، مهمها و سایر افراد جامعه و نیز توسعه سامانه های اطالعات مکانی وب و موبایل با استفاده از رویکرد متنهم اکنون آموزو سازمان

باز تنهای اطالعات مکانی مسامانه. این شرکت در زمره معدود شرکت هایی است که در کشور، باشندهای متخصصین این شنننرکت میفعالیت

 توسعه داده است. (OGC)را با استفاده از استانداردهای کنسرسیوم آزاد مکانی 

 بهسام
 مکانی تحت وبسامانه اطالعات 

 بهپو
 سامانه اطالعات مکانی تحت موبایل

 رهیار
 سامانه برداشت

 اطالعات معابر و شهر 

 رهپو
 سامانه برداشت 

 خرابی آسفالت معابر

 یارترافیک
 سامانه نظارت بر 

 پرسنل میدانی

 

 بهبین
 گزارو سامانه 

 مشکالت شهری

 شهرپو
 سامانه ثبت وقایع ترافیکی

 و تصادفات 

 محصوالت

 کارهاراه
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