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 صورتجلسه چهارمین جلسه مشترک فیمابین معاون بنیاد مسکن، عامل چهارم، تیم نظارت و مشاوران

 محل برگزاری جلسه: سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه

 33/73ساعت شروع:                                                                            3/8/7331تاریخ جلسه: 

حاضرین: آقایان عباس محمدی )معاون بنیاد مسکن(، حمید احمدی )نماینده بنیاد مسکن(، محسن عطائیان )عامل چهارم(، دکتر حسین 

 مدیریت و برنامه ریزی(.عظیمی )ناظر پروژه(، فرشاد محمدی )نماینده سازمان 

انداز سامان )آقای دکتر مصطفی دین محمدی، آقای دکتر امیر جباری، آقای دکتر چشم نمایندگان شرکت مهندسی مشاور برنامه ریزی

 اله رضایی(روح

 ر محسن آقایاری(زاده، آقای دکت)آقای احمد جوانی، آقای داود نقی راژان آب زاگرسنمایندگان شرکت مهندسی مشاور برنامه ریزی  

  )آقای سعید نجفی، خانم سمیه محمدی(آرتا نقشینه شهر نمایندگان شرکت مهندسی مشاور برنامه ریزی  

  )آقای شیدا(یورت شهر سبالن نمایندگان شرکت مهندسی مشاور برنامه ریزی 

 )آقای ایرج خوش باطن، خانم معصومه محمدلو( سبز سامانه سبالننمایندگان شرکت مهندسی مشاور برنامه ریزی 

زاده، آقای دکتر و اعضای تیم نظارت )خانم دکتر لیال حسنلو، خانم دکتر نرگس مرادخانی، آقای دکتر مهدی چراغی، آقای دکتر حیدر قلی

 محمد بادسار(

 دستور جلسه

مطروحه از سوی مهندسین مشاور و ت نهایی با مالحظاتدوین پرسشنامه ها و بندی روایی و پایایی پرسشنامهارائه گزارش جمع -7

 توسط ناظر مه و طرح، دستاوردها و شرح خدماتتیم نظارت و  ...  با در نظر گرفتن اهداف برنا

لب مطروحه و نحوه بندی مطاهای اجرائی، توسط مهندسین مشاور و جمعی روستا و دستگاههاو کار تکمیل پرسشنامه تبیین ساز -2

 ها، توسط ناظر امهتکثیر پرسشن

توسط  دفتر مطالعات و دستورالعمل نظارت، سازماندهی تیم نظارت، برنامه هفتگی/ماهانه 71/33/31ارائه کلیات برنامه منتهی به  -3

 ناظر 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان و درخواست ناظر، توسط  31/31/31ارائه گزارش اقدامات مستند به استعالم مورخ  -4

 ن مشاور مهندسی

 نظارت یمتو  ح سایر موارد توسط مهندسین مشاورطر -1

مسکن انقالب اسالمی  ریزی و اداره کل بنیادیریت و برنامهبندی مطالب مطروحه توسط نمایندگان محترم سازمان مدجمع -6

 استان زنجان

 مشروح جلسه و مصوبات:



ها( برای اعالم نظرات کارشناسی اولیه )روستا و دستگاههای در ابتدای جلسه آقای مهندس عطائیان شرح ارسال پرسشنامه -7

ها را اعالم نمود. سپس آقای دکتر عظیمی در خصوص نحوه پیگیری آنها از ها و سمنتوسط مراکز علمی، دانشگاهی، دستگاه

نوان نمونه اعالم شد سوی نمایندگان مشاورین توضیح ارائه نمود. در این راستا، نکاتی از سوی مهندسین مشاور اعالم شد. به ع

که در این پروژه با توجه به تجارب مهندسن مشاور و شرح خدماتی که از سوی مرکز تدوین و در استان تصویب شده است، 

های روستا و دستگاه وجود ندارد که این موضوع توسط کارفرما تأیید نشد و اعالم گردید نیازی به روایی سنجی پرسشنامه

گروه فوق استعالم شود که  3تیابی به اهداف مندرج در شرح خدمات باید روایی سنجی گردیده و نظرات هرگونه ابزاری برای دس

از سوی  2/8/7331هایی که در مورخ تیم نظارت نیز بر آن صحه گذاشت. لذا مقرر شد نمایندگان مشاوران بر اساس نامه

نظرات آنها را استخراج  8/8/7331پیگیری نموده و تا مورخ های فوق ارسال شده است، ریزی به گروهسازمان مدیریت و برنامه

 و برای تدوین پرسشنامه نهایی در اختیار مشاوران قرار دهند.

آوری اطالعات روستا وجود ندارد، از با توجه به نظرات مهندسین مشاور، که برخی معتقد بودند نیاز به پرسشنامه واحد برای جمع -2

در  8/1/7331مشاور در این پروژه و رعایت مصوبات کارگروه آمایش در مورخ  1به دلیل وجود کید شد سوی ناظر و کارفرما تا

های واحد، مبنی بر اتخاذ وحدت رویه در انجام پروژه و تدوین پرسشنامه 6/6/7331و  24/1/7331جلسات مشترک مشاوران 

 7331مهر ماه  23و  23و  73و  72و  77ر جلسات های روستا و دستگاه )که به طور موازی دمقرر شد موضوع تدوین پرسشنامه

پرسشنامه نهایی  1/8/7331در دستور کار مهندسین مشاور و تیم نظارت بررسی شده است( تداوم یافته و حداکثر تا دوشنبه 

 بندی نهایی انجام شود.عملیات میدانی با تأیید تیم نظارت تدوین و صفحهبرای شروع 

را قرائت نموده و طبق تأکیدات جلسات کمیته کارشناسی  71/3/7331عظیمی، برنامه منتهی به در ادامه جلسه، آقای دکتر  -3

روزه باید مورد اجرا قرار گیرد. در این  73اعالم کردند که این برنامه با انحراف حداکثر  2/8/7331راهبری مطالعات در مورخ 

ر گرفته و نیاز است تا دستورالعمل نظارت از سوی نماینده ناظر و تیم ها در سامانه واتساپ نیز قرابندی فعالیتراستا برنامه زمان

 ها توسط مشاورین مورد مالحظه قرار گیرد.  نظارت جهت ارزیابی شیوه اجرای برنامه

آوری اطالعات در روستاها نیز مقرر شد از تیم نظارت، با هماهنگی قبلی با مشاور مربوطه، توزیع پرسشنامه و جمعدر خصوص 

زدیدها به روستاها انجام شده و صحت و دقت برگزاری جلسات مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین مقرر شد ناظر پروژه با

 اسامی نهایی تیم نظارت برای هر مشاور را به صورت رسمی اعالم نماید. 1/8/7331تا شنبه 

م و ناظر )که در جلسه مشترک مشاورین مورخ از سوی عامل چهار 1/1/7331مهلت داده شده تا  هایدر خصوص استعالم -4

مصوب شده بود(، اعالم شد که وظایف محول شده به مشاورین از سوی اغلب آنها انجام نشده و هماهنگی الزم بین  6/6/7331

روز  7 های مشاور وجود ندارد. لذا درخواست شد با توجه به قراردادهای منعقده، مشاوران محترم زمان بیشتری را )حداقلشرکت

اند، برای انجام امورات پروژه، مصروف نمایند. در این هایی که تاکنون در استان زنجان صرف کردهدر هفته( نسبت به زمان

انداز سامان و یورت شهر سبالن و آرتا نقشینه شهر نسبت به عملکرد ریزی چشمخصوص عملکرد شرکت مهندسی برنامه

 تر گزارش شد.شرکت مهندسی سبز سامانه سبالن مناسب

های روستا و دستگاه و نظراتی که تیم نظارت داده بودند، در مورد دستور کار پنجم، بدلیل ناتمام ماندن موضوع تدوین پرسشنامه -1

مقرر شد در ادامه این جلسه، جلسه کارشناسی تیم نظارت و شرکت مهندسی مشاور برای اعمال نظرات ناظرین در 

 .های فوق برگزار گرددپرسشنامه

ها ی واحد پرسشنامهبندها نیز مقرر شد یا با هماهنگی عامل چهارم و یا )پس از صفحهضمن اینکه در خصوص تکثیر پرسشنامه

 ها( انجام شود.ات( مستقیماً توسط مهندسین مشاور تکثیرها )با درج لگوی مشاور بر روی پرسشنامهدر دفتر مطالع



( تا 71/3/7331های بخش الف از شرح خدمات برنامه و طرح )پس از اتمام مرحله میدانی در مورخ همچنین مقرر شد گزارش

 23/2/7338ها حداکثر تا و پروپزالگذاری های سرمایهها و طرحو گزارش بخش سوم بهمراه اسناد توسعه و پروژه 23/73/7331

های مهندسی قراردادها( توسط شرکت تدر پیوس های مندر، شرح خدمات و سرفصلدها)مشروط به پوشش کلیه اهداف، دستاور

ریزی استان تا مشاور به تیم نظارت و عامل چهارم تحویل شود تا مراحل نهایی اخذ مصوبه از کارگروه آمایش و شورای برنامه

 به انجام رسد. 4/4/7338

کن انقالب اسالمی استان زنجان، ضمن تأکید بر رعایت وحدت رویه در خاتمه این جلسه، آقای عباس محمدی، معاون بنیاد مس -6

تر نهایی شده و استعالم از مراکز علمی های روستا و دستگاه هرچه سریعاز سوی تمامی مشاوران، درخواست نمودند تا پرسشنامه

 مرحله میدانی آغاز گردد. 8/8/7331ها صورت گیرد و تا روز دوشنبه ها و سمنو دستگاه

چنین تأکید شد که برای تمامی روستاها در طرح منظومه باید جلسات مشارکتی از سوی مشاوران برگزار شود و برای برنامه هم

های موردی هستند )حداقل دو سوم گذاری تدوین پروژهاشتغالزایی و اقتصادی نیز روستاهای منتخب که حائز شرایط سرمایه

 روستاها( بررسی شوند.

ناظران نمایند که  های اولیه )که نیاز به دیتا ندارند( را نیز شروع کرده و تحویلکردند که مشاوران، گزارش عالوه بر آن تأکید

 مورد تأیید اولیه قرار گیرد و هماهنگی الزم از سوی مشاوران، با تیم نظارت به عمل آید. 71/3/7331طبق برنامه حداکثر تا 

ریزی نیز با تأکید بر اجرای نظارت مطروحه از سوی معاون بنیاد ن مدیریت و برنامهدر ادامه آقای فرشاد محمدی، نماینده سازما

مسکن انقالب اسالمی، اعالم نمودند به دلیل نو بودن فرایند اجرای این پروژه، الزامی است تا همه مشاوران با تمام توان و به 

آوری اطالعات از روستاها برگزاری جلسات مشارکتی و جمع های علمی متناسب با تعداد روستاهای در اختیار، نسبت بهتعداد تیم

بندی برنامه را در نظر داشته باشند. در این راستا آقای مهندس عطائیان نیز تأکید نمودند که به هیچ وجه اقدام نموده و زمان

های به هر میزان که نیاز به تیمبندی، درخواست تمدید زمان پروژه داده نخواهد شد و مشاوران مکلفند برای رعایت برنامه زمان

 علمی موازی دارند، تدارک الزم را فراهم نموده و عملیات میدانی را با سرعت و دقت به انجام رسانند.

در دفتر  33/71لغایت  72های مهندسی مشاور از ساعت پس از خاتمه جلسه، جلسه کارشناسی فیمابین تیم نظارت و شرکت

مباحثات رات اعالم شده از سوی تیم نظارت، کان برگزار شد. در این جلسه به تفکیک نظمجاور سالن جلسات در همان م

 ها انجام شد.فیمابین مطرح شد و اصالحات الزم بر روی پرسشنامه

به دلیل طوالنی شدن جلسه و پس از قرائت نظارت تکمیلی از سوی آقای دکتر محسن آقایاری )از شرکت راژان آب زاگرس( 

اطالعات آنها در آوری م نظارت اعالم نمود که در صورت افزوده شدن آن مطالب به ادامه پرسشنامه روستا و جمعانجام شد، تی

 ها وجود دارد. لذا در خاتمه جلسه مقرر شد:جلسات مشارکتی، احتمال پوشش شرح خدمات و سر فصل

انداز سامان، نسبت به بررسی مجدد چشمریزی آقای دکتر دین محمدی به همراه اعضای تیم علمی شرکت مشاور برنامه -7

های ها( اقدام نموده و پرسشنامهها و سمننظرات ناظرین و تدوین پرسشنامه نهایی )با رعایت نظرات مراکز علمی، دستگاه

 ( به ناظر پروژه )به عنوان نماینده تیم نظارت( تحویل نماید.1/8/7331ها را تا شنبه )روستا و دستگاه

های نشده است را استخراج و پرسشنامه هایی که برای آنها پرسشنامه تدوینشیدا، باقیمانده دستگاهآقای مهندس  -2

 پیشنهادی را جهت بررسی و اقدام به آقای دکتر دین محمدی تحویل نمایند.

ی ساه امضای صورتجلسه با دهیاران و رؤهای مشاور، نسبت بدر فرایند برگزاری جلسات مشارکتی، تیم علمی شرکت -3

شورای روستا، ریش سفیدان و معتمدان اقدام نموده و با گرفتن عکس از جلسات مشارکتی و ارسال آنها به نماینده ناظر، در 

 مستند سازی فرایند پروژه همکاری نمایند.



جهت  آقایاری، نظارت مطروحه در این جلسه را در گروه واتساپ قرار دهند تا در ادامه پرسشنامه روستا، محسن آقای دکتر -4

 رعایت همه مشاوران در جلسات مشارکتی و استفاده از آن نکات قرار گیرد.

 از سوی ناظر پروژه در گروه قرار گیرد. 1/8/7331اسامی تیم نظارت دو نفره برای هر شرکت مشاور حداکثر تا شنبه  -1


