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 بسمه تعالی

 محترم مهندسین مشاور

  طرح توسعه پایدار منظومه های روستائیو  اشتغالزائی، تدوین برنامه توسعه اقتصادی

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

 سلام علیکم

 و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستائیاشتغالزائی  ،وین برنامه توسعه اقتصادیتد جلسه مشترک مهندسین مشاور مینشش احتراما، 
در  ،راهبری پروژه / پروژه های شهرستان/ شهرسـتان هـای متبـو  محترم برای حضور مدیرخواهشمند است به شرح زیر تشکیل میگردد. 

 ترتیبات لازم را اتخاذ فرمایند. جلسه، 

 دستور جلسه –الف 

، مهندسـین با حضور نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجـان ول :جلسه ا

 مشاور محترم، مدیر محترم تیم نظارت عامل چهارم.

 11 – هـا   روستا و پرسشنامه دستگاه 09) موضو  شرح خدمات  21/90/09هر دو مورخ  1291و  1292نامه های شماره مرور  -1

 دقیقه

 دقیقه 11 روستا توسط مهندسین مشاور. 09ارائه فهرست  -1

  برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی، با توجه موکد به 91/90/09مرور پاراگراف اول صفحه نخست شرح خدمات ویرایش جدید) -1
 دقیقه 11 آخرین جمله پاراگراف.

تعداد روستاهای مراجعه شـده ، جلسات ستادی در شهرستان ها/بخش ها) ارائه گزارش از عملیات میدانی توسط مهندسین مشاور -2

فیلم یک دقیقه ای، عکس به تعداد سه قطعـه و صورتجلسـه بـرای هـر کـدام از  تهیه به انضمام و پرسشنامه های تکمیل شده

 دقیقه 01  جلسات و مراجعات

روستاها، فیلدها : اطلاعـات منتخـ. . ماخـذ اطلاعـات :  ارائه چارچوب بار گذاری اطلاعات روستاها در اکسل )رکوردها : فهرست -5

، پرسشنامه روستا، پرسشنامه دسـتگاه هـا و ... توسـط مهندسـی 2101، سرشماری کشاورزی 2105سرشماری نفوس و مسکن 

 دقیقه 01 مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان.

و اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومـه هـای روسـتائی ارائه گزارش مبانی نظری مطالعات به تفکیک برنامه توسعه اقتصادی  -0

 دقیقه 01 توسط مهندسی مشاور سبز سامانه سبلان.

 دقیقه 11 .سی مشاور برنامه ریزی چشم انداز ساماندتوسط مهن 1و روستا  1تبیین پرسشنامه های روستا  -9

و  و رعایت زمانبندی در مبادله متقابل اطلاعات و گزارش ها فی مـابین مهندسـین مشـاور پیشرفت فیزیکیدرصد مرور گزارش  -8

 دقیقه 01. توسط مدیر تیم نظارت عامل چهارمتبیین کاستی ها در پیش برد امور 

 دقیقه 11. ارائه چارچوب بانک اطلاعاتی توسط آقای مهندس محمدی از تیم نظارت عامل چهارم -0

 قهیدق 01. سایر موارد -29
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و نماینـدگان محتـرم  تیم نظـارت با حضور مهندسین مشاور محترم، مدیر محترم تیم نظارت عامل چهارم و اعضای محترم : دومجلسه 

 گروه های چهارگانه نظارت.به تفکیک  مهندسین مشاور

تلفیقی/ جداگانه برنامـه توسـعه اقتصـادی و اشـتغالزائی و طـرح  ق شده متدولوژی و روش شناسی )نسخدستیابی به نسخه تواف -2
 توسعه پایدار منظومه های روستائی 

 اعضـایتوسـط  یلـیو تکم یو طرح انتظارات اصلاح 09آبانماه  انیواصله از مهندسن مشاور تا پا یکیزیف شرفتیمرور گزارش پ -1

 .نظارت عامل چهارم میت

 سایر موارد -1

 روز، ساعت و تاریخ تشکیل جلسه –ب 

  18/90/09شنبه مورخ  چهارروز  -

 29:99 -21:99 ساعتجلسه اول :  -

 21:19 -22:19 ساعتجلسه دوم :  -

 محل تشکیل جلسه –ج 

  چهارمطبقه ، سایت انصاریه، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجاندفتر مطالعات ) -

 موکد ملاحظه -د

تـا از ایـن رهگـذر توفیقـات مـورد اهنگی های لازم به عمل آورند عامل/عاملین محترم دستور جلسات، لطفا تمهیدات متناس. را ضمن هم
 انتظار از برگزاری ششمین جلسه مشترک مهندسین مشاور فراهم آید.

 ضمن آرزوی توفیق مرات. برای استحضار و دستور اقدام ایفاد می گردد.

 

 

 

 

 رونوشت :

بـرای استحضـار و دسـتور اعـزام  یریت و برنامه ریزی اسـتان زنجـان مهندس خداوردی معاون محترم برنامه و بودجه سازمان مدجناب آقای  -
 نماینده محترم سازمان به جلسه

و دسـتور اعـزام بـرای استحضـار مهندس محمدی معاون محترم امور عمرانی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجـان جناب آقای  -
 نماینده محترم اداره کل به جلسه

 می مدیر محترم تیم نظارت عامل چهارم برای استحضار و حضور در جلسهجناب آقای دکتر عظی -

 محسن عطائیان

 عامل چهارم


