
 برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان سازماندهی مطالعات

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی( ناظر  عامل چهارم )نماینده و

 مالحظات شماره تماس  نظارتمسئولیت در  تخصص رشته تحصیلی/ نام و نام خانوادگی ردیف

 کشاورزی دانشکده روستایی توسعه و ارتباطات ترویج، گروه مدیر 11132132111 یورت شهر سبالن  )زنجان و طارم(  گرایش توسعه روستایی-مهندسی کشاورزیری دکت آقای دکتر محمد بادسار 1

 زنجان دانشگاه

گرایش سیاست و  –دکتری اقتصاد کشاورزی  آقای دکتر حیدر قلی زاده 3

 توسعه کشاورزی
 دانشکده روستایی توسعه و ارتباطات ترویج، عضو هیات علمی گروه 11191414291 انداز سامان  )خدابنده(مریزی چشنظارت بر: برنامه

 زنجان دانشگاه کشاورزی

 زنجان دانشگاه علوم انسانی دانشکدهاستاد گروه جغرافیا  11113749114 نظارت بر: آرتا نقشینه شهر  )ایجرود و ماهنشان( ریزی روستایی دکتری جغرافیا و برنامه آقای دکتر مهدی چراغی 2

رئیس گروه برنامه ریزی،آمایش و بهره وری سازمان مدیریت و برنامه  11137923173 انداز سامان  )خدابنده(ریزی چشمنظارت بر: برنامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم  خانم فاطمه صفی 9

 ریزی زنجان

 روستایی  ریزی برنامه - افیاکتری جغرد خانم دکتر لیال حسنلو 5
نظارت بر: راژان آب زاگرس و سبز سامانه سبالن 

 )ابهر، خرمدره و سلطانیه(
 کارشناس اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان زنجان 11135933195

 ریزی زنجانرئیس گروه امور تولیدی و اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه 11135914151 (نظارت بر: آرتا نقشینه شهر  )ایجرود و ماهنشان دکتری اقتصاد بین الملل  آقای دکتر خلیل قاسملو 1

 زنجان دانشگاه علوم انسانی دانشکده اقتصاد گروه مدیر 11137927251 نظارت بر: یورت شهر سبالن  )زنجان و طارم( دکتری اقتصاد  خانم دکتر نرگس مرادخانی 7

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی آقای دکتر علی فرهادی 4
نظارت بر: راژان آب زاگرس و سبز سامانه سبالن 

 )ابهر، خرمدره و سلطانیه(
 مدیر امور برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 11134919141

  ناحیه ای مطالعات -ارشد جغرافیاکارشناس  آقای فرشاد محمدی 1
و رصد آمایش هماهنگی سامانه ارزیابی توسعه 

 برای کل تیم نظارت GISهای استان )ساترا( و نقشه
11139914179 

ی استان ریزسازمان مدیریت و برنامهکشوری کارشناس برنامه ریزی 

 زنجان

 کارش ارشد آمار  خانم سودابه کرمی 11
هماهنگی اجرایی تیم نظارت وتدوین گزارشات 

 وصورتجلسات وکتاب فرایند نظارت
 نماینده ناظر دردفتر طرح وبرنامه 11191114211

 ترکیب فعالیت تیم نظارت:

 نظارت بر: آرتا نقشینه شهر  )ایجرود و ماهنشان(  : آقای دکتر مهدی چراغی و آقای دکتر خلیل قاسملو1تیم 

 انداز سامان  )خدابنده(ریزی چشمنظارت بر: برنامه   زاده و خانم فاطمه صفی: آقای دکتر حیدر قلی3تیم 

 نظارت بر: یورت شهر سبالن  )زنجان و طارم(  : آقای دکتر محمد بادسار و خانم دکتر نرگس مرادخانی2یم ت

 نظارت بر: راژان آب زاگرس و سبز سامانه سبالن )ابهر، خرمدره و سلطانیه(   : خانم دکتر لیال حسنلو و آقای دکتر علی فرهادی9تیم 

 هاینقشه و (ساترا) سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش استانهماهنگی ، ارائه خدمات آقای فرشاد محمدی GIS برای کل تیم نظارت 

 خانم سودابه کرمی : هماهنگی وانجام اموردفتری  ناظر طرح دردفترطرح وبرنامه 


