
 صورتجلسه تحویل گزارش مطالعات

 (طرح و بررسی در کارگروه آمایش و شورای برنامه ریزی و توسعهبرای  دوم)ویرایش 

 معاونت عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان( –عامل چهارم  –تیم نظارت  –مهندسین مشاور )

 دی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجانسند برنامه توسعه اقتصا عنوان مطالعه : -الف

 ........................................   خ امضای صورتجلسه :یتار -پ            ..............................................  عنوان شهرستان و بخش : -ب

تهیه کارگروه آمایش و شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان ارائه گزارش مطالعات به مالحظه : این صورتجلسه برای آماده سازی 

در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و اصالح گزارش های تفصیلی بخش سند پس از تصویب  شده است. صورتجلسه تحویل نهائی

در کمیته برنامه ریزی شهرستان، کارگروه آمایش و شورای نسخه مصوب سند بخش و نظرات واصله )طی دوران بررسی بخش در تاثیر از 

 تهیه خواهد شد.تایید شده تیم نظارت به کارفرما تحویل نهایی اسناد و مدارك برنامه ریزی و توسعه استان( و مآال 
  تیم نظارت علمی  تحویلتنظیم شده و بدینوسیله در انطباق با شرح خدمات مشخصات مشروحه زیر کلیه گزارش فوق الذکر با رعایت

 مشاور به اصالح ادعاهای مغایر متعهد می باشد.مهندسین  می گردد.

 (.ویرایش چهارماصالحیه ) کنترل فرمی و شکلی : انطباق فرمی و شکلی گزارش با سرخط های شرح خدمات -1

  .انطباق محتوائی مطالب با سرخط های شرح خدماتکنترل محتوائی :  -2

 .سرخط های شرح خدمات رعایت حد کفایت در حجم گزارش -3

 .رعایت هماهنگیهای بین بخشی )جغرافیائی و اقتصادی(بخش های همجوار :  -4

 .مالحظات فنی، شکلی و محتوائی در نقشه هاعناوین، مراعات آلبوم نقشه های گزارش بخش :  -5

پشتتیبان طترح  و زیر ساخت های ، فعالیت هاطرح های سرمایه گذاری، پروژه های عمرانی، اقدامات : شاملخروجی مطالعات بخش  -6
 ها و پروژه ها و حل و فصل مسائل و مشکالت بخش.

 .رعایت ساختار نگارشی -7

 .با گزارش سایر بخش های شهرستانهمسانی فرمی و شکلی گزارش  -8

 .گزارش / تنظیممراعات نقطه نظرات ناظر/ناظرین در تهیه -9

 

 مهندسین مشاور .......................................
 مدیر عامل

 نام و نام خانوادگی و امضاء
 مهر شرکت

 مدیر پروژه

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 

  بررسی شده و مورد تائید می باشد و محتوائی گزارش ها و مشخصات برشمرده فوق،  در کنترلرعایت هم سطحی گزارش یاد شده با
  دد.بدینوسیله پس از تحویل از مشاور به عامل چهارم ارائه می گر

 

 تیم نظارت علمی
 مدیر تیم نظارت علمی

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 نقشه ها آلبوم  ناظر

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 ناظر

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 ناظر

 نام و نام خانوادگی و امضاء

 

  از رهگذر همتاهنگی اسالمی استان زنجان،  محمدی معاون محترم عمران روستائی اداره کل بنیاد مسکن انقالبمهندس جناب آقای
گزارش ارائه شده از سوی مدیر تیم مداوم با مهندسین مشاور و ارزیابی شکلی و محتوائی اسناد و مدارك با عاملیت تیم نظارت علمی، 

 هرستتان مربوطتهو مشتمل بر یک نسخه گزاش و آلبوم نقشه ها برای بررسی و تایید در کمیتته برنامته ریتزی شنظارت علمی، عینا 
 تحویل می گردد. 

 عامل چهارم
 و مهر امضاء، نام و نام خانوادگی


