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 بسمه تعالی

 مهندسین مشاور محترم

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

 آرتا نقشینه شهر 
  برنامه ریزی چشم انداز

 سامان
 راژان آب زاگرس 

  سبز سامانه
 سبالن

  یورت شهر
 سبالن

 سالم علیکم

وین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روسـتائی  تد احتراما، نهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور 
با حضور معاون محترم عمران روستائی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی و بنیـاد    

ست برای حضور مدیر محترم راهبـری پـروژه / پـروژه هـای شهرسـتان/      مسکن انقالب اسالمی به شرح زیر تشکیل میگردد. خواهشمند ا
 شهرستان های متبوع در جلسه، ترتیبات الزم را اتخاذ فرمایند. 

 دستور جلسه –الف 

مراعات هماهنگی های بین بخشی )اقتصادی و جغرافیائی( در مطالعات و تدوین گزارش هـا،  برنامه ریزی ها و اقدامات ناظر به  -0
 دقیقه( 09)ین مشاور توسط مهندس

سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روسـتائی  "چارچوب تنظیم پیش نویس مقدماتی ارائه  -2
 دقیقه( 51) توسط آقای دکتر عظیمی مدیر تیم نظارت عامل چهارم. "استان زنجان

برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه هـای  تبیین تقدم ارائه خالصه گزارش تایید شده مطالعات )سند  -2
 دقیقه( 59) در زمانبندی تعیین شده، توسط عامل چهارم.بخش و  02روستائی استان زنجان( به تفکیک 

معبنـدی  )ماخـ  : ج  بـه شـرح زیـر    برنامه ریزی ها و اقدامات به عمل آمده برای پیشبرد )موثر و مقید بـه زمانبنـدی( مطالعـات    -4
 دقیقه( 59): هشتمین جلسه مشترک مهندسین مشاور( 

 مهندسین مشاور مشتمل بر :از سوی   -الف 

  حد کفایت در حجم گزارش ها، مراعـات مالحظـات   رعایت گزارش ها در انطباق با شرح خدمات، همسانی فرمی و شکلی
ت خروجی مطالعات هر بخش در قالب طرح های سرمایه گ اری، پروژه های عمرانی، اقدامات و زیر ساخالزم در نقشه ها، 

 های پشتیبان طرح ها و پروژه ها و ...

 از سوی تیم نظارت عامل چهارم مشتمل بر :  -ب 

  و ... 4 ردیفهم سطحی بررسی محتوائی در گزارش ها و مالحظات برشمرده در جزء الف 

شنبه دو توسط مهندسین مشاور و مدیر تیم نظارت عامل چهارم بصورت مکتوب تهیه و لغایت روز  4رش دستور جلسه ردیف مالحظه : گزا
توسـط عامـل    4این گزارش در قالب دسـتور   به اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دفتر مطالعات ارسال خواهد شد. 12/12/89مورخ 

 چهارم ارائه خواهد شد.

 دقیقه( 09)مایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعالم نظر ن -5

 دقیقه( 51)جمعبندی مطالب مطروحه توسط معاون محترم عمران روستائی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -6
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 روز، ساعت و تاریخ تشکیل جلسه –ب 

 صبح 01:21ساعت  15/12/89شنبه مورخ  پنجروز  -

 محل تشکیل جلسه –ج 

 پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان -

 

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

 

 

 

 رونوشت :

تحضار و دستور جناب آقای مهندس خداوردی معاون محترم برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان  برای اس -
 اعزام نماینده محترم سازمان به جلسه

جناب آقای مهندس محمدی معاون محترم عمرانی روستائی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان برای استحضـار و   -
 دستور اعزام نماینده محترم اداره کل به جلسه

رای استحضار و دستور حضور اعضا و نماینده محتـرم تـیم نظـارت    جناب آقای دکتر عظیمی مدیر محترم تیم نظارت عامل چهارم ب -
 عامل چهارم در جلسه.

 

 محسن اعطائیان

 عامل چهارم


