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جلسه مشترک مهندسین مشاور تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایددار منوومده هدای روسدتائی اسدتا       یازدهمین 
نماینده محترم سدازما  مددیریت و   محمدی فرشاد مهندس  آقایحضور با  بعد از ظهر 51:33ساعت   30/30/89شنبه مورخ  دوزنجا  روز 
و مددیرا  محتدرم    بنیداد مسد ن انبداس اسدامی اسدتا  زنجدا       اداره کل محترم جعفر مهدیو  کارشناس مهندس آقای و برنامه ریزی 

زیدر   بده شدرح   سهچارچوس دستور جل تش یل شد و درهارم چتیم نوارت عامل  لیا حسنلو ناظر محترم عضودکتر  خانمو  مهندسین مشاور
 اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

 هدستور جلس -الف

 دقیبه( 83مطالعات ) فضایی های و نبشه( وتوصیفی م انی اطاعات سیستم)م انی  های داده پایگاه بازتبیین تنویم و مرور مجدد -1

جلسده مشدترک مهندسدین     صورتجلسده دهمدین   00تا  03سایر موارد : هماهنگی و توجه بایسته مهندسین مشاور به مفاد بندهای  -2

 دقیبه( 03صورتجلسه فوق الذکر. ) 05مشاور و ارائه برنامه اجرائی به شرح  مفاد بند 

 و تصمیمات متخذه موضوعات مطروحه– ب

  .مطالعات فضایی های و نبشه( توصیفی و م انی اطاعات سیستم)م انی  های داده پایگاه بازتبیین تنویم و مرور مجدد دستور اول :

 شدهر  یورت شرکت طرف از پایلوت عنوا  به چورزق منوومه پیشنهادی و موجود فضایی ساختار و سازما  به مربوط های نبشه -5

می شود. نبشده هدای ارسدالی بایدد متضدمن انتودارات        ارسال و تهیه (30/30/89هفته )روز پنج شنبه مورخ  انتهای تا  سبا 

 کمیته راهبری( باشد. نبشه هدای ارسدالی مهندسدین مشداور یدورت شدهر      مطروحه در چارچوس سند ویرایش چهارم )تایید شده 

 ، پس از تایید تیم نوارت الگوی تهیه نبشه های سازما  و ساختار فضائی، توسط سایر مهندسین مشاور خواهد بود. سبا 

داشت. نبشه سازما  و  متغیرها و شاخص های بیا  وضعیت موجود در نبشه سازما  و ساختار فضائی باز تاس خواهندماحوه : 

ساختار فضائی بخش ها از الگوی واحد پیروی می نمایند و با موزائیک آ  ها، نبشده هدای شهرسدتا  و اسدتا  شد ل خواهدد       

 گرفت. 

 County شدامل   Feature Dataset شدد  قرار مطالعات، م انی های داده پایگاه   Geodatabase  بندی ساختار در -0

 سدطح  در Feature Class ایجداد  برای District  و همچنین و شهرستا  استا  سطح در Feature Classایجاد  برای

 باشد. )بخش( منوومه

متعاقب مرحلده طدرح مطالعدات در مراجد       مطالعات، با مرتبط های نبشه ش لی تنویم و تهیه همگونی درخصوص نهایی نتیجه -0

مراتدب در چدارچوس   دسین مشاور مورد اقددام قدرار گیدرد.    عالی تصمیم گیری، در چارچوس مبرر از سوی ناظر نبشه، توسط مهن

مباحث مطروحه در یازدهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور، ضمن رایزنی مهندسین مشاور یورت شهر سبا  و ناظر نبشه بدا  

رت در تحویدل  تیم نودا  معاو  محترم عمرا  روستائی اداره کل بنیاد مس ن انباس اسامی مطرح و مورد تایید قرار گرفته است.

 نهائی آلبوم نبشه ها مراتب را با دقت مراعات خواهد نمود.

صورتجلسه دهمین جلسه مشترک مهندسین  00تا  03سایر موارد، هماهنگی و توجه بایسته مهندسین مشاور به مفاد بندهای دستور دوم : 

 صورتجلسه فوق الذکر. 58و ارائه برنامه اجرائی به شرح  مفاد بند  مشاور



امه اجرائی پیش جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستا  ها، مستند به جمعبندی به عمل آمده در انطباق با نور آقای مهنددس  برن -0

، در جلسده مطدرح و ضدمن اعمدال     30/30/89محمدی معاو  عمرا  روستائی اداره کدل بنیداد مسد ن در روز دوشدنبه مدورخ      

زمانبندی جلسات )با حفظ زمانبندی آغاز و انجام جلسدات( بده شدرح     اصاحات پیشنهادی از سوی مهندسین مشاور در جابجائی

 ی تش یل پیش جلسات قرار خواهد گرفت. نابپیوست صورتجلسه م

دهمین جلسه مهندسین مشداور، رعایدت دقید     از صورتجلسه  05و  03، 59ضمن باز خوانی تصمیمات متخذه به شرح بندهای  -1

 مفاد آ  ها در ارتباط با گزارش سند بخش ها به شرح زیر مورد تاکید قرار گرفت.

  تعامل مهندسین مشاور با دستگاه های منتخب شهرستانی و برگزاری پیش جلسه کمیته برنامه ریدزی شهرسدتا     -59بند

کمیته برنامه ریزی شهرستا  ها بسیار تاثیر گدذار مدی باشدد. اهتمدام      خیلی مهم و در برگزاری موفبیت آمیز جلسه رسمی

سازما  مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مس ن انباس اسامی استا  زنجا  به این اقدام مهم مساعدت الزم بده  

ی قدرار گیدرد. در   رید مهندسین مشاور می باشد. ضرورت دارد مراتب با جدیت مضاعف از سوی مهندسین مشاور مدورد پیگ 

دعوت از دستگاه های منتخب شهرستانی مهندسین مشاور از فرماندار شهرستا  مربوطه کسب ت لیف نمایند. پیش جلسده  

مربوط به شهرستا  های دارای دو بخش و بیشتر ترجیحا در یک روز و در صورت لزوم در دو یا چند نوبدت برگدزار شدود.    

رماندار در گزارش سند بخش با دقت اعمال شود، اعمال نور دستگاه ها در جلسده  نورات دستگاه ها مستند به جمعبندی ف

 اصلی کمیته برنامه ریزی شهرستا  مورد تاکید قرار گیرد.

  گزارش سند بخش ها با رعایت دقی  چارچوس )ویرایش چهارم( تنویم شود تا ازین رهگذر در آینده ام دا  تهیده    -03بند

 زما  و بنیاد فراهم باشد.سند شهرستا  و استا  توسط سا

  اساید های پاور پوینت ارائه سند بخش ها در کلیه شهرستا  ها دارای عنداوین ثابدت باشدند. محتدوای عنداوین       -05بند

 متناسب با شرایط و وضعیت هریک از بخش ها حاوی مطالب عمومی و خاص آ  بخش خواهد بود.

زانه در تعامل با تیم نوارت باشند. انطباق ش لی و محتوائی گزارش سند بخدش بدا   مهندسین مشاور طی تیر ماه جاری بصورت مستمر و رو -0

نسخه جم  بندی شده در کمیته کارشناسی راهبری مطالعات( موضوع اصلی و مدورد انتودار در تعدامات فدی      –چارچوس )ویرایش چهارم 

 مابین تیم نوارت و مهندسین مشاور می باشد.

  خاذ و جاری خواهند نمود. اترا  0یم نوارت حسب تشخیص تدابیر ناظر به اجرای موفبیت آمیز بند آقای دکتر عویمی مدیر محترم ت -7

 حاضرین در جلسه – ج

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 خانم ها و آقایا 
 دستگاه / شرکت متبوع

مسئولیت در دستگاه / شرکت 

 متبوع
 شماره تلفن همراه

 38500059570 نماینده سازما  یزیسازما  مدیریت و برنامه ر فرشاد محمدی 5

 38580790589 ناظر دانشگاه زنجا  مهدی چراغی 0

 38501000001 ناظر اداره کل تعاو ، کار و رفاه اجتماعی لیا حسنلو 0

 38501000005 کارشناس بنیاد مس ن انباس اسامی جعفر مهدیو  0



 برنامه ریزی چشم انداز مهندسین مشاور مصطفی دین محمدی 1

 ساما 

 38500003010 مدیر پروژه

 38500871700 مدیر پروژه مهندسین مشاور یورت شهر سبا  سخاوت شیدا 0

 38501091100 مدیر علمی پروژه مهندسین مشاور یورت شهر سبا  کلثوم یارمحمدی  7

 38500113893 مدیرعامل مهندسین مشاور آرتا نبشینه شهر سعید نجفی  9

 38580533180 مدیر پروژه ین مشاور سبز سامانه سبا مهندس حسین کنگری 8

 38501080000 کارشناس مهندسین مشاور سبز سامانه سبا  احمد پیردوموسی 53

 38500355035 مدیرعامل مهندسین مشاور راژا  آس زاگرس داود نبی زاده 55

 38505353090 مدیر پروژه مهندسین مشاور راژا  آس زاگرس احمد جوانی 50

 38073700889 کارشناس مهندسین مشاور راژا  آس زاگرس حسین محمدی 50

 38508909003 ناظر دانشگاه زنجا  حیدر قلی زاده 50

 38500053187 نماینده مهندسین مشاور آرتا نبشینه شهر روح اله بیات رستمی 51

 38505051571 عامل چهارم بنیاد مس ن انباس اسامی استا  زنجا  محسن عطائیا  50

 38530930117 مسئول دفتر مطالعات عامل چهارم زهرا محمدی 57

 38500309055 نماینده مدیر تیم نوارت تیم نوارت سودابه کرمی 59

 ند.در جلسه حضور نداشت 50و  55 ، 8،0های  ردیف گا ماحوه : نامبرد


