
 صورت جلسه دهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور 12برنامه تشکیل پیش جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها )موضوع بند 
 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان( 21/20/29مورخ  1222/12پیوست نامه شماره 

  30/30/89در جلسه مهندسین مشاور مورخ شده بازنگری 

 پیوست صورتجلسه یازدهمین جلسه مشترک

 بخش شهرستان ردیف
تز تاریخ تحویل سن

مطالعات برای 

 بارگذاری در سایت

 12/20/29فعالیت های دوره اکنون تا  تشکیل پیش جلسات  یزمانبند

توسر   بخرش   مشررو  گرزار    حاضرر ارائه ویررایش   -2 ساعت روز )تیر ماه( *
و اطرالع  بررای بارگرذاری در سرایت     مهندسین مشراور 

 م نرررن نسرخه   رسانی به دستگاه ها برای مطالعه و اعال
نهائی گزار  مشرو  بخش مستند به نرررات دسرتگاه   
ها و نرر موید تیم نرارت به عنروان گرزار  نهرائی در    

 سایت بارگذاری خواهد شدن

ارائه گزار  سنتز مطالعات برنامه و طر  توسعه توسر    -1
در  و بارگرذاری  ، متضرمن نررر نرا ر،   مهندسین مشاور
 سایت مطالعاتن

سی گزار  بخش ها در محل تشکیل پیش جلسات برر -1
 فرمانداری مطابق برنامه زمانبندین 

تهیه صورتجلسه )شامل اصالحات جمعبندی شده توس   -0

فرماندار(، صورتجلسه هر بخش توس  مهندسین مشاور 

و با نرارت نا ر مربوطه تهیه و  روز بعد با نامه رسرمی  

 از طرف مهندسین مشاور به بنیاد ارسال می گرددن  

2 
 نماهنشا

22/20/29 انگوران  
21- 21  

22:12- 22:22  

22/20/29 مرکزی 1  21:22- 22:12  

1 
 طار م

21/20/29 چورزق  
29- 21  

22:12- 22:22  

21/20/29 مرکزی 0  21:22- 22:12  

1 
 ایجرود

21/20/29 حلب  
22- 21  

22:12- 22:22  

21/20/29 مرکزی 1  21:22- 22:12  

1 

 زنجان

29/20/29 زنجانرود  
10- 11  

22:12- 22:22  

29/20/29 قره پشتلو 9  21:22- 22:12  

22/20/29 مرکزی 2  11- 11  22:12- 22:22  

22 
 سلطانیه

12/20/29 باغ حلی  
11- 10  

22:12- 22:22  

12/20/29 مرکزی 22  21:22- 22:12  دستور جلسات بررسی 

11/20/29 مرکزی ابهر 21  11- 11  22:12- 22:22 ارائه گزار  سند سنتز مطالعات برنامه و طر  توسعه در  -2 
 21قالب پاورپوینت، با الگوی همسران، توسر  مشراور )   

 دقیقه(

ارائه نقطه نررات اصالحی و تکمیلری توسر  مردعوین     -1
 دقیقه( 12)

 21جمعبندی نقطه نررات ارائه شرده توسر  فرمانردار )    -1
 دقیقه(

11/20/29 مرکزی خرمدره 21  11- 11  22:12- 2:222  

20 

 خدابنده

10/20/29 افشار  
12- 12  

22:12- 22:22  

10/20/29 بزینه رود 21  21:22- 22:12  

11/20/29 سجاسرود 21  
12- 12  

22:12- 22:22  

11/20/29 مرکزی 21  21:22- 22:12  مدعوین پیش جلسات به ریاست فرماندار 

شهرستانی دستگاه های اجرائی اسرتان )شرامل : سرازمان صرنعت، معردن و تجرارت، سرازمان جهراد          مهندسین مشاور، نا ر/ نا رین، بخشدار، مدیر/ نماینده
ی، کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت آب منطقه ای، شرکت آب و فاضالب روستائی، اداره کل آمروز  فنری و حرفره ا   

ان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی، دانشرگاه علرو م پزشرکی، خردمات     اداره کل آموز  و پرور ، اداره کل محی  زیست،سازم
شهرسرتان هران   بهداشتی درمانی و اداره کل راه و شهرسازی، دفتر امور روستائی استانداری( و نمایندگان سرازمان/ دبیرران سرازمان در کمیتره برنامره ریرزی       

 یم نرارت و عامل چهار م حتی االمکان در کلیه جلسات حضور خواهند داشتن()نمایندگان سازمان و بنیاد، مدیر ت

هماهنگی برا فرمانرداری و تثبیرت یکری از     هماهنگی و تثبیت جلسات با اهتما م مشاور و همراهی نمایندگان سازمان و بنیاد انجا م خواهد شدن * 
 صادر خواهد شدن فرمانداری ت از سوی روزها برای جلسه ممکن است با تغییراتی همراه باشدن دعوتنامه جلسا

ضمن هماهنگی با دبیرخانه کمیتره توسر     12/21/29تا  22/21/29مالحره : برنامه ریزی جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان در بازه زمانی 
 عامل چهار م  مورد اهتما م قرار خواهد گرفتن


