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 بسمه تعالی
 مدیران پروژه های -مهندسین مشاور محترم 

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

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

 تر حسین عظیمیناظر محترم پروژه: آقای دک
 اعضای محترم تیم نظارت :

 : آقای دکتر حیدر قلی زاده و آقای دکتر خلیل قاسملو5تیم   : آقای دکتر محمد بادسار و آقای دکتر مهدی چراغی1تیم 
 : آقای دکتر ابوالفضل مرادی و آقای دکتر علی فرهادی4تیم   : خانم دکتر لیال حسنلو و خانم دکتر نرگس مرادخانی0تیم 

 

 سالم علیکم

سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد نمایندگان محترم احتراما، چهارمین جلسه مشترک شرکتهای مهندسین مشاور با حضور 
شخصا در این جلسه حضور راس ساعت مقررو خواهشمند است  به شرح زیر تشکیل می گردد.مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

 بهمرسانید.

 دستور جلسه -الف  
وحه از سوی مهندسین مشاور و تیم ها و تدوین پرسشنامه نهایی با مالحظات مطربندی روایی و پایایی پرسشنامهگزارش جمعارائه  -1

 دقیقه ( 13توسط ناظر  )  دستاوردها و شرح خدمات.برنامه و طرح، با در نظر گرفتن اهداف  نظارت و  ... 

 تکثیر نحوه و مطروحه مطالب جمعبندی و مشاور مهندسین توسط اجرائی، های دستگاه و روستا یها پرسشنامه تکمیل کار سازو تبیین -5
 ( دقیقه 12)  ناظر توسط ها، پرسشنامه

 ناظر توسط. نظارت دستورالعمل و مطالعات دفتر ماهانه/هفتگی برنامه نظارت، تیم سازماندهی ،12/37/70 به منتهی برنامه کلیات ارائه -0
 (دقیقه 13)

 مهندسین توسط ناظر، درخواست و زنجان استان اسالمی انقالب مسکن بنیاد 30/30/70 مورخ استعالم به مستند اقدامات گزارش ئهارا -4
 ( دقیقه 53)  مشاور

 دقیقه( 12توسط مهندسین مشاور  تدوین و نظارت ) سایر مواردطرح  -2

ه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سازمان مدیریت و برنامنمایندگان محترم توسط مطالب مطروحه جمعبندی  -6
 دقیقه( 53)زنجان 

 13:33ساعت  30/30/70پنج شنبه مورخ  روز و ساعت تشکیل جلسه : -ب  

 پارک علم و فناوری سایت دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه تشکیل جلسه : مکان -  ج

 دد.ضمن آرزوی توفیق مراتب برای استحضار ایفاد می گر

 رونوشت :

 برای استحضار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان آقای مهندس فرشاد محمدی نماینده محترم -

 برای استحضار  محترم اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجانآقای مهندس حمید احمدی نماینده  -

 محسن عطائیان

 عامل چهارم


