
 

 

 

 

 بسمه تعالی
 

 مدیران پروژه های -مهندسین مشاور محترم 

 تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی

 یورت شهر سبلان سبز سامانه سبلان راژان آب زاگرس برنامه ریزی چشم انداز سامان نقشینه شهر آرتا

 
 سلام علیکم
ا ب طرح توسعه پایدار منظومه های روستائیو اشتغالزائی ، تدوین برنامه توسعه اقتصادی مشوتر  مهندسوین مشاورجلسوه  سوومیناحتراما، 

جمع آوری آمار  -2نظرخواهی از دهیاران و شوراهای روستا و ... و  -1های جامع در هر دو حوزه عنایت به تطویل فرایند تدوین پرسوشنامه
ها در ها، جلسات فشرده برای تدوین پرسشنامهو لزوم مشوارتت تلیه مشواوران در تهیه فرمت نهایی این پرسوشنامهها، مسوتند از دسوتهاه

اداره تل بنیاد مسکن طبق دسوتور جلسه ییل در محل  در سواعات تعیین شوده و 1931مهرماه  12و  11پنج شونبه چهار شونبه و روزهای 
حضور مدیران پروژه و مدیران علمی و اقتصادی مشاورین در این  تشکیل و تا حصول نتیجه تداوم خواهد یافت. انقلاب اسلامی استان زنجان

 دو روز الزامی است. 
 

 دستور جلسه:
 11/1/1931شنبه :  جهار 

 (  :11:9الی  :12:9بررسی و تدوین پرسشنامه مربوط به دهیاران و شوراهای روستا و ... ) ساعت  -1

 ( :21:9الی  :11:9ها ) ساعت بررسی و تدوین پرسشنامه مربوط به استخراج آمار مستند از دستهاه -2
 12/1/1931:  پنج شنبه 

 ( :12:9الی  :0:9روستا و ... ) ساعت  اسلامی یبندی و تکمیل مرحله تدوین پرسشنامه مربوط به دهیاران و شوراهاجمع -9

 ( :11:9الی  :19:9ها ) ساعت بندی و تکمیل مرحله تدوین پرسشنامه مربوط به استخراج آمار مستند از دستهاهجمع -4
 

 نکات ضروری:
دسووین مشوواور  محمدی مدیر محترم پروژه از مهنهای پرسووشوونامه، یووروری اسووت جناب آقای دتتر دیننویسجهت مطالعه اولیه پیش -1

 1/1931:/:1مورخ  شنبه روز سهفایل پرسشنامه مربوط به دهیاران و شوراهای روستا را تا آخر وقت اداری  برنامه ریزی چشم انداز سامان،
 ها، پیش از این توسط مهندسین مشاور راژاندر تانال گروه قرار دهند. یومن این ته پرسشنامه مربوط به جمع آوری آمار مستند از دستهاه

سه آب زاگرس در گروه قرار داده شوده است ته طبق نظرات نارر پروژه، مورنند اللاحات نهایی خود را اعمال نموده و تا آخر وقت اداری 
 در تانال گروه قرار دهند. 1/1931:/:1مورخ  شنبه
ها و الوولاحاتی ته روی پرینت نامهتلیه مشوواوران و نمایندگان مطلع ایشووان با آمادگی تامل و مطالعه اولیه بر روی پرینت پرسووشوو -2

 ها درج نموده اند، در جلسه حضور یابند.پرسشنامه
رده ادامه ها به طور فشبندی نهایی در این دو روز حالل نشود، روزهای شنبه و یکشنبه نیز فرایند تدوین پرسشنامهدر لوورتی ته جمع -9

 خواهد یافت.
 این جلسات معرفی و حضور فعال داشته باشند. تلاش خواهد شد تا اعضای تیم نظارت نیز در-4
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های ها و سایر دستهاهها جهت ارهار نظر به مراتز دانشهاهی و سمنپس از تایید هر دو پرسوشونامه و تناهم بین مشواوران، پرسشنامه -5

ر دانظرات انتقادی و الولاحی آن ها والول گردد. مشاوران محترم با تقسیم تار مشخ ، عهدهییربط ارائه خواهد شود تا رر  ی  هنته 
 پیهیری و دریافت این نظرات خواهند بود.

همانند  1/1931:/13در روز پنج شنبه مورخ  5بندی و تصویب نهایی هر دو پرسشنامه بر اساس نظرات دریافت شده از بند جلسوه جمع -1
 ن ترتیب ننرات اللی تا حصول نتیجه برگزار خواهد شد.هنته قبل و با هما

 21/1/1931ها از روز شنبه ها، در همان جلسوه، تقسیم تارها بین مشاوران برای توزیع و تکمیل پرسشنامهپس از تصوویب پرسوشونامه -1
 لورت خواهد گرفت.

روز تداوم داشته و در روز پنج شنبه مورخ  :4داتثر تا ها با جدیت مشواوران و پرسوشهرهای آن ها حمرحله توزیع و تکمیل پرسوشونامه -0
 خاتمه خواهد یافت. 1/3/1931
آوری دیتا نیست، از سوی مشاوران به طور همزمان تدوین و در هایی از گزارش پروژه ته ماهیت آن وابسته به جمعدر این فالله بخش -3

به طور همزمان پس از تکمیل، با تقسیم تار مشخ  از سوی مشاوران، وارد ها اختیار نارر پروژه قرار خواهد گرفت و اطلاعات پرسوشونامه
ها ها ته به امضای دهیاران و اعضای شورای روستاها و مدیران دستهاهافزاری یکپارچه خواهد شد و فرم تکمیل شده پرسشنامهسوامانه نرم

 ی به تیم نظارت قرار خواهد گرفت.آزمایی در اختیار دفتر مطالعات برای واگذاررسیده، جهت بررسی و راستی
 

برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه "یومن آرزوی توفیق و سوپاسوهزاری از اهتمام ویکه تلیه دست اندر تاران محترم پروژه 

 حضور موثر در جلسات فوق الذتر به استحضار می رسد.   و مراتب برای برنامه ریزی "پایدار منظومه های روستائی

 

 

 

 

 

 رونوشت :

سوازمان مدیریت و برنامه ریزی اسوتان زنجان برای استحضار و دستور اقدام جناب آقای مهندس احمد خداوردی معاون محترم  -1

 لازم

اداره تل بنیاد مسوکن انقلاب اسولامی اسوتان زنجان برای استحضار و دستور جناب آقای مهندس عباس محمدی معاون محترم  -2

 اقدام لازم

 لازمجناب آقای دتتر حسین عظیمی نارر محترم پروژه برای استحضار و اقدام  -9

 

 

 

 محسن اعطائیان

 عامل چهارم
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