
 

 جلسه جمع بندی تدوین پرسشنامه های روستا و دستگاه ها )مشترک بین مشاوران و تیم نظارت(

82/7/77تاریخ جلسه :   

61ساعت جلسه :   

حاضرین: از شرکت های مهندسین مشاور:آقایان دکتر مصطفی دین محمدی،دکتر امیر جباری،دکتر حمید 

ریزی چشم انداز سامان(،خانم معصومه محدلو)نماینده شرکت ذوالقدر،دکتر روح اله رضایی)از مشاورین برنامه 

 مشاور سبز سامانه سبلان(،خانم فاطمه محمدی)نماینده شرکت مشاور یورت شهر سبلان(،

ازتیم نظارت:آقایان دکتر حسین عظیمی)ناظر پروژه(،دکتر مهدی بادسار)ناظر شرکت آرتا نقشینه شهر(،دکتر حیدر 

برنامه ریزی چشم انداز سامان(،دکتر مهدی چراغی)ناظر شرکت آرتا نقشینه شهر(، قلی زاده )ناظر شرکت مشاور  

خانم ها:دکتر نرگس مرادخانی )ناظر شرکت مشاور یورت شهر سبلان(،دکتر لیلا حسنلو)ناظر شرکت مشاور یورت 

 شهر سبلان(،

آقای مهندس محسن عطائیان)عامل چهارم( -  

شینه شهرغایبین: شرکت راژان آب زاگرس،آرتا نق  

دستور جلسه : جمع بندی تدوین پرسشنامه های روستا و دستگاه با مشارکت شرکت های مهندسی مشاور و با نظارت 

 تیم ناظر

در حال  61باتوجه این که پرسشنامه روستا که از طریق شرکت مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان از ساعت 

 ساعت تاخیر همراه بود.در این مدت 03/8بندی تیم علمی مشاور،با  اصلاح بود،خاتمه نیافته بودشروع جلسه تا جمع

جلسه داخلی تیم نظارت نیز برگزار شد و نقطه نظرات مجموعه اعضای تیم نظارت جهت طرح در جلسه مشترک 

 ارائه گردید.

 در این جلسه ابتدا آقای مهندس عطائیان توصیه هایی برای مشاوران ارائه نمودند.از جمله : 



شنهاد شد مشاوران همزمان با اجرای فرآیند تکمیل پرسشنامه ها ، با روستائیان صحبت کرده و با بررسی عمیق پی-6

ارائه دهند و انتظارات در مورد برنامه های سرمایه گذاری و طرح ها را  6072تعدادی پروژه برای پیشنهاد در بودجه 

 زودتر از موعد اعلام نمایند.

ن پرسشنامه ها تا فردا آماده شده و پس از آراسته سازی توسط سرکار خانم محمدلو درخواست شد تا حتما ای-8

، توسط آقای دکتر دین محمدی)نماینده شرکت برنامه ریزی چشم انداز سامان(  )نماینده شرکت سبز سامانه سبلان(

( ارائه نمایند. 87/7/77در جلسه کمیته فنی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) مورخ   

در ادامه سوالاتی از سوی ناظر پروژه آقای دکتر عظیمی مطرح شد و تقاضا شد تا پاسخ مناسب از سوی مشاورین 

 برای آنها ارائه گردد و در صورت وجود اختلاف ، نظر کمیته فنی اخذ شود.

ت و از اهداف و شرح خدما کدام یکمشخص شود که کدام یک از سوالات به صورت آشکار  یا حتی مستتر ، -6

را محقق می سازد؟دستاوردها   

مشخص شود که کدام یک از دستگاه هایی که برای آنها پرسشنامه دستگاه طراحی نشده است ،قابلیت این را  -8

دستگاه پرسشنامه طراحی شده  87دارند که اطلاعاتی برای این پروژه ارائه دهند.شایان ذکر است که تا کنون برای 

 است:

مخابرات-67 گاز-63  آب و فاضلاب روستایی-6   

نیروی انتظامی-83 هواشناسی-66  آب منطقه ای-8   

اوقاف-86 جهاد کشاورزی-68  آموزش و پرورش-0   

علوم پزشکی-88 کمیته امداد-60  بانک ملی-1   

صنعت،معدن و تجارت-80 منابع طبیعی-61  برق-5   

سازمان مدیریت و برنامه ریزی-81 میراث فرهنگی و گردشگری-65  بهزیستی-1   

تعاون روستایی-85 مدیریت بحران-61  بنیاد مسکن-7   

تامین اجتماعی-81 محیط زیست-67  فرمانداری-2   

زمین شناسی-87 راه و شهرسازی-62  حمل و نقل و پایانه ها-7   

 



و احتمال می رود که برخی دستگاه ها اطلاعات مفیدی داشته باشند که برای آنها پرسشنامه طراحی نشده است.لذا 

که مقرر بود شرکت مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان نسبت به بررسی آنها اقدام نماید ، طبق مصوبه جلسات قبل 

شده و در صورت نیاز به طراحی پرسشنامه ، اقدام لازم  مقرر شد در خصوص دستگاه های ذیل نیز بررسی لازم انجام

 را در اسرع وقت انجام دهند.

شرکت شهرکهای صنعتی-7 امور اراضی-6   

امور مالیاتی-63 فنی و حرفه ای-8   

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک-66 تعاون کار و رفاه اجتماعی-0   

ثبت احوال-68 دامپزشکی-1   

فناوری اطلاعاتاداره کل ارتباطات و -60 نوسازی مدارس-5   

مدیریت درمان تامین اجتماعی-61 پخش فرآورده های نفتی-1   

نهضت سوادآموزی-65 توزیع برق-7   

اتاق بازرگانی،صنایع و معادن-61 ثبت اسناد-2   

 

مشخص شود که آیا در این پروژه ، پرسشنامه خانوار نیز توزیع خواهد شد یا خیر ؟ دیدگاه ناظران و برخی از مشاوران در جلسه  -0

کمیته فنی و مشترک قبلی این بود که پرسشنامه خانوار توزیع شود.اما در جلسه هفته گذشته با دیدگاه شرکت راژان آب زاگرس ، 

پرسشنامه خانوار نداشتند. دیدگاه موافقان این بود که چون در پرسشنامه روستا ، رویکرد عمومی حاکم بوده و  مشاوران تمایلی به توزیع

حد لایه های ظریف ارتباطات و سرمایه های اجتماعی دیده نمی شود ، نیاز به توزیع پرسشنامه خانوار هست تا خلا ها پر شود.دیدگاه 

ت مرتبط به پرسشنامه خانوار را در پرسشنامه روستا مستتر ساخت و به اهداف آن دست یافت ، وسط این بود که اگر بتوان برخی سوالا

 الزامی به پرسشنامه مجزا نخواهد بود.با این حال توصیه شده تا کمیته فنی نسبت به این موضوع اظهار نظر نمایند.

تیم علمی مشاوران تحت پوشش قرار می گیرد ؟ مشخص شود که آیا همه روستاها به صورت مشارکتی و با حضور متخصصین و  -1

به دلیل شرایط جغرافیایی و ... می تواند نقش رابط یا طبق نظر برخی مشاوران حتی اگر روستایی تعداد خانوار کمی داشته باشد ، 

دقیق ارائه نمود. محوری داشته و چه بسا مثال هایی وجود داشته باشد که اگر آنها تحت پوشش قرار نگیرند ، نتوان تحلیل هلی  

برخی از مشاوران نیز تاکید بر پرسشگری در روستاهای محور دارند. برخی نیز در اعزام پرسشگران حرفه ای و تیم علمی سوالاتی مطرح 

 می نمایند.که تقاضا شد کمیته فنی در این زمینه اعلام نظر نمایند و مشخص نمایند که شیوه تکمیل پرسشنامه ها چگونه خواهد بود؟

، مطرح کرده بودند قرائت شد که تقاضا شد پاسخ آنها داده شود. )به  ظارت در جلسه پایلوت طی نامه چهار نفرهسوالاتی که تیم ن-5

 پیوست (



پرسشنامه های اصلاحی توسط شرکت مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان ، به تعداد چند نسخه تکثیر شد و خط به  03/67از ساعت  -

خط توسط مشاور قرائت و در حضور نمایندگان دو شرکت مشاور و اعضای تیم نظارت ، توضیحات لازم ارائه گردید و طی آن اعضای 

 حاضر به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

سوی تیم نظارت توسط مشاور در پرسشنامه روستا ، اعمل گردد و برای جلسه کمیته  انتهای جلسه مقرر شد دیدگاه های مطروحه ازدر -

( آماده شود.7فنی ) فردا صبح ساعت   

اقدام گردد. مقرر شد پرسشنامه نهایی استخراج و نظرات ناظرین تامین شود و پس از امضای تیم نظارت نسبت به توزیع پرسشنامه ها  -

 لذا جلسه حاضر به مفهوم تایید نهایی برای توزیع پرسشنامه ها نیست.

 

خاتمه یافت.05/83جلسه در ساعت -  

 


