
 بسمه تعالی

 صورتجلسه

 ن جلسه مشترک مهندسین مشاورهمید

03/30/8031 

ین جلسه مشترک مهندسین مشاور تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجاان  همد
عاون محترم عمران روستائی اداره کا  بنیااد   آقای مهندس عباس محمدی محضور صبح با  03:33ساعت   03/30/89شنبه مورخ  پنجروز 

مهنادس حمیاد احمادی    آقاای  و نماینده محترم سازمان مدیریت و برناماه ریازی   محمدی فرشاد مهندس  آقای مسکن انقالب اسالمی و
تیم  محترم مدیر آقای دکتر عظیمیو  و مدیران محترم مهندسین مشاور بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجاناداره ک  ه محترم نمایند

 زیر اتخاذ تصمیم به عم  آمد. به شرح چارچوب دستور جلسه تشکی  شد و درهارم چنظارت عام  

 هدستور جلس -الف

 دقیقه( 83)افتتاح جلسه توسط معاون عمران روستائی اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -0

چاارچوب ساند بخاو رویارایو      00و  03مطالب صاححات  به شرح  23/30/89و  00/30/89تبیین برنامه مطالعات، منتهی به  -2

 دقیقه( 83)چهارم(، توسط عام  چهارم. 

 دقیقه(52)ارائه آخرین وضعیت نظارت بر مطالعات در موارد زیر : توسط مدیر تیم نظارت  -0

  پیشرفت کمی و کیحی فعالیت های نظارتی در انطباق با زمانبندی مطالعات  پیشرفت تهیه آلبوم نقشه ها 

 ین فعالیت های تیم در تعام  با مشاوران در ماه های تیر، مرداد و شهریور شام  حضور در جلسات شهرستانی و استانیتبی 

 دقیقه( 03)استماع گزارش مهندسین مشاور در باب نحوه پیو برد موفقیت آمیز انتظارات مطروحه در موارد زیر :  -0

  0089و شهریور اجرای موفق برنامه مطالعات در ماه های تیر، مرداد   آلبوم نقشه ها و تامین انتظارات تیم نظارت 

   )اجرای چارچوب تنظیم سند بخو رویرایو چهارم  سایر موارد حسب تشخیص 

 دقیقه( 53)اعالم نظر نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -0

 سایر موارد. -6

 دقیقه( 52)معاون عمران روستائی اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی جمعبندی مطالب مطروحه توسط  -7

 و تصمیمات متخذه موضوعات مطروحه– ب

 افتتاح جلسه توسط معاون عمران روستائی اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی دستور اول :

ی و طرح توسعه پایادار منظوماه هاای روساتائی     برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائ"بواسطه اهمیت نتایج مورد انتظار از مطالعات  -0

، این مطالعات در فهرست پروژه های منتخب ملی و استانی مقام عالی استان قرار گرفته و پیشرفت اجرای پروژه از سوی "استان

 رصد می گردد.دفتر استاندار محترم 

ت را با تاکید مضاعف بر زمانبندی خاتماه مطالعاات   مهندسین مشاور و سایر دست اندر کاران، فعالیت ها و اقدامات پایانی مطالعا -2

 ( برنامه ریزی نمایند.00/36/0089ر



چاارچوب ساند بخاو     00و  03به شارح مطالاب صاححات     23/30/89و  00/30/89تبیین برنامه مطالعات، منتهی به دستور دوم : 

 رویرایو چهارم(، توسط عام  چهارم.

( جلساات شهرساتان هاا بارای     00/36/0089مراعات زمانبندی خاتمه مطالعاات ر  در راستای اجرای بند دوم تصمیمات متخذه و -0

 در دو نوبت تشکی  خواهد یافت. / بخشهای تابعه هر یک از شهرستان هابررسی و تایید سند بخو

  کمیته برنامه ریزی شهرستان ها( رسمی رقب  از جلسات 00/30/89نوبت اول : در بازه زمانی منتهی به 

 : فرماندار، بخشدار، منتخب دستگاه های شهرستانی، مهندسین مشاور، ناظر، مادیر تایم نظاارت     مدعوین جلسه

عام  چهارم، نمایندگان سازمان مدیرت و برنامه ریزی و اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجاان و  

 عام  چهارم.

  : ع و یادداشت نقطه نظارات مادعوین و   استما -2ارائه گزارش سند بخو در قالب پاورپوینت   -0دستور جلسه

 امضای صورتجلسه مبتنی بر جمعبندی فرماندار -0جمعبندی فرماندار  

 .تصمیم جلسه : تهیه ویرایو دوم گزارش سند بخو مبتنی بر جمعبندی فرماندار 

  کمیته برنامه ریزی شهرستان ها( رسمی رجلسات 23/30/89تا   30/30/89نوبت دوم : در بازه زمانی 

 وین جلسه : اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان، مهندسین مشاور، ناظر، مدیر تیم نظارت عاما  چهاارم،   مدع

 نمایندگان سازمان مدیرت و برنامه ریزی و اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان و عام  چهارم.

  : استماع و یادداشت نقطه نظرات  -2 ارائه ویرایو دوم گزارش سند بخو در قالب پاورپوینت  -0دستور جلسه

 امضای صورتجلسه مبتنی بر جمعبندی فرماندار -0مدعوین و جمعبندی فرماندار  

 د بخو مبتنی بر جمعبندی فرماندار، به تایید کمیته برنامه ریزی شهرساتان رساید و   تصمیم جلسه : گزارش سن

طای ناماه    کمیتاه برناماه ریازی شهرساتان،    از تاریخ تشکی   روز 0مقرر شد ویرایو تایید شده حداکثر ظرف 

  تحوی  شود.مهندسین مشاور، در سه نسخه به اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

 سایر مالحظات : -0

 ترتیب تشکی  جلسات رسمی کمیته برنامه ریزی شهرستان ها 

ان ها را نمایندگان ساازمان مادیریت و   سایر شهرست، جلسات جلسه اول شهرستان زنجان و جلسه دوم شهرستان ماهنشان

 ضمن هماهنگی با مهندسین مشاور تعیین می نمایند. برنامه ریزی و اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

     رفهرسات   ضرورت برقراری ارتباط مهندسین مشاور با دستگاه های اجرائی منتخب شهرساتان قبا  از جلساات نوبات اول

  با پیشنهاد مهندسن مشاور و تایید فرماندار تعیین خواهد شد.( دستگاه های منتخب

 ارائه آخرین وضعیت نظارت بر مطالعات در موارد زیر : توسط مدیر تیم نظارتدستور سوم : 

  پیشرفت کمی و کیحی فعالیت های نظارتی در انطباق با زمانبندی مطالعات  پیشرفت تهیه آلبوم نقشه ها 

 در تعام  با مشاوران در ماه های تیر، مرداد و شهریور شام  حضور در جلسات شهرستانی و استانی تبیین فعالیت های تیم 



دی تعیاین  با در ارائه گزارش های تحصیلی برنامه و طرح توسعه با کسب نظر موید تیم نظارت در انطباق با زمانمهندسین مشاور  -0

 23/30/0089بندی در دستیابی به اسناد تایید شده بخاو لغایات   ( احتماال تاخیر خواهند داشت. رعایت زمان00/30/0089شده ر

 مستلزم اتخاذ تدابیر الزم می باشد.

 اظهارات آقای مهندس فرشاد محمدی عضو تیم نظارت :مستند به  -6

 .اقدامات انعکاس یافته از سوی مهندسین مشاور انتظارات تعیین شده در ارتبات با نقشه ها تامین نشده است 

  و نقشه ها باید با پلتحرم ارائه شده از سوی تیم نظارت، منطبق باشد.پایگاه داده 

   باه شارح زیار    تشکی  جلسه عاج  با حضور مدیران پروژه ها در ارتباط با نقشه ها و پلتحرم ارائه شده از سوی تیم نظاارت

 ضروری است

  اس مارتبط را هماراه داشاته    مدعوین : مدیران پروژه ها از سوی مهندسین مشاور ر حسب تشخیص می توانند کارشان

آقای مهندس فرشاد محمدی، آقای دکتر چراغی، خاانم دکتار حسانلو و ساایر نااظرین باا       باشند(، اعضای تیم نظارت 

 هماهنگی آقای دکتر عظیمی.

  00:33ساعت  30/30/89روز و ساعت جلسه : دوشنبه مورخ  

 نجانمح  تشکی  جلسه : اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ز   

تیم نظارت به مقتضای شرایط و با هدف کمک به پیشرفت مطالعات در زمانبندی مقرر ضامن همااهنگی باا مهندساین مشااور       -7

  ، مبذول می نماید.00/36/89و دوره دو ماهه منتهی به  00/30/89اهتمام الزم را، در دوره منتهی به 

 یو برد موفقیت آمیز انتظارات مطروحه در موارد زیر :استماع گزارش مهندسین مشاور در باب نحوه پدستور چهار : 

  0089اجرای موفق برنامه مطالعات در ماه های تیر، مرداد و شهریور   آلبوم نقشه ها و تامین انتظارات تیم نظارت 

   )اجرای چارچوب تنظیم سند بخو رویرایو چهارم  سایر موارد حسب تشخیص 

 بمهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر : غای -9

 مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان : -8

  و یاا   "سانتز مطالعاات  "، "سند اجرائی"از عباراتی مث   "سند توسعه"در نام گذاری گزارش نتایج مطالعات، بجای عبارت

 عبارات مشابه استحاده شود.

   نحوه اجرا، نظاارت  و " " مقدمه و کلیات"برخی از سرخط های سند بخو رموضوع چارچوب سند، ویرایو چهارم( مث

به اقدام واحد نیاز دارند. پیشنهاد می شود گزارش مربوط به این سرخط ها حسب تشخیص به مهندساین   "و بازنگری سند

 مشاور معین تکلیف شود و سایر مهندسین مشاور از گزارش سرخط های مذکور عینا استحاده نمایند.

 مهندسن مشاور راژان آب زاگرس : غایب -03

 مهندسین مشاور سبز سامانه سبالن : -00



   پلتحرم ارائه شده از سوی تیم نظارت مربوط به طرح های هادی است، مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طارح

 توسعه پایدار منظومه های روستائی به پلتحرم متناسب نیاز دارد.

 عه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایادار منظوماه هاای    طرح های هادی به عنوان اسناد مرتبط با مطالعات برنامه توس

 روستائی در اختیار مهندسین مشاور قرار گیرد.   

 مهندسین مشاور یورت شهر سبالن : اعزام نماینده -02

 .در جلسه پیشنهادی آقای مهندس فرشاد محمدی، نماینده مرکز نیز دعوت شود 

 ا ارسال خواهاد  مقرر مجدروستای منتخب با رعایت چارچوب های  گزارش سند بخو مرکزی طارم و گزارش و پاورپوینت

 شد. 

 اعالم نظر نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمیدستور پنجم : 

 00/36/89نتهی باه  مطلعه م نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی : تقدیر از دست اندر کاران مطالعات و تاکید روی زمانبندی -00

 .سند بخو هادستیابی به نسخه مصوب رشورای برنامه ریزی و توسعه( با تاکید روی 

نماینده اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی : مطالعات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی استان زنجان باید همه روساتاها را    -00

 شام  باشد.

 سایر موارددستور ششم : 

اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی باا   89/30/29مورخ 23/2900 سه تحوی  گزارش ها، بازخوانی نامه شماره تبیین صورتجل -00

این صورتجلسه، الویت تنظیم سند بخو توسط مهندسین مشاور، اشاره به تجدید اجرای ماموریت هاای   0و  0مضمون بندهای 

ا موضوع تنظیم گزارش سند بخو ها و روستاهای منتخب به الن بمحوله به مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر و یورت شهر سب

ت دستگاه ها و منظور ارائه در جلسات کارگروه آمایو و سمن ها، سامانه اطالعات و تکالیف مهندسین مشاور برای ورود اطالعا

 .30/30/89حداکثر لغایت  00/30/89پیشرفت مطالعات منتهی به پرسشنامه آبادی ها، ارسال گزارش 

 جمعبندی مطالب مطروحه، توسط معاون عمران روستائی اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمیدستور هفتم : 

 درخواست پاسخگوئی مکتوب از سوی مشاورین غایب و قدردانی از مشارکت حاضرین در موضوعات مطروحه. -06

 تاکید به مراعات زمانبندی ها. -07

 هندس احمدی.کنترل حضور مهندسین مشار در جلسات توسط آقای م -09

مهندساین مشااور برابار گازارش مشاترک نماینادگان        و همراهی ارزیابی های کیحی ناظر به گزارش مطالعات و نحوه همکاری -08

تاب زو باسازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان و عام  چهارم رشام  تیم نظارت( 

 معاون محترم عمران روستائی بنیاد مسکن کشور.شاملو رضا مدمحگزارش به جناب آقای دکتر 

پیو جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خیلی مهم و در برگزاری تعام  مهندسین مشاور با دستگاه های منتخب شهرستانی و  -23

ازمان مدیریت و برنامه بسیار تاثیر گذار می باشد. اهتمام س برگزاری موفقیت آمیز جلسه رسمی کمیته برنامه ریزی شهرستان ها

ریزی و اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان به این اقدام مهم مساعدت الزم باه مهندساین مشااور مای باشاد.      



در دعاوت از دساتگاه هاای منتخاب      ضرورت دارد مراتب با جدیت مضاعف از سوی مهندسین مشاور مورد پیگیری قرار گیارد. 

از فرماندار شهرستان مربوطه کسب تکلیف نمایند. پیو جلسه مربوط به شهرساتان هاای دارای دو   شهرستانی مهندسین مشاور 

نظرات دساتگاه هاا مساتند باه جمعبنادی       بخو و بیشتر ترجیحا در یک روز و در صورت لزوم در دو یا چند نوبت برگزار شود.

ر جلسه اصلی کمیته برناماه ریازی شهرساتان ماورد     فرماندار در گزارش سند بخو با دقت اعمال شود، اعمال نظر دستگاه ها د

 تاکید قرار گیرد.

نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره ک  بنیاد مسکن انقالب اسالمی برنامه اجرائی عام  چهارم ضمن هماهنگی با  -20

ر حتای االمکاان    رائاه نمایاد  پیو جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها و جلسات اصلی را تهیه و تاا پایاان هحتاه جااری ا    

 . این برنامه توساط بنیااد مساکن باه مهندساین مشااور اباال  خواهاد شاد.         هماهنگی با مهندسین مشاور نیز مطمح نظر باشد(

شهرستان های زنجان و ماهنشان به ترتیب اولین و دومین جلسه اصلی کمیته برنامه ریزی شهرستان ها را تشکی  خواهند داد. 

مهندساین مشااور در دعوتناماه پایو جلساات      ر شهرستان ها را نمایندگان سازمان و بنیاد تعیین می نمایند. ترتیب جلسات سای

شهرستانی و جلسات اصلی کمیته برنامه ریزی شهرستان، برای بهره گیری از تجارب جلسه، از سایر مهندسین مشاور نیز دعوت 

 به عم  آورند. 

رویرایو چهارم( تنظیم شود تا ازین رهگذر در آینده امکان تهیه سند شهرساتان   گزارش سند بخو ها با رعایت دقیق چارچوب -22

 ن و بنیاد فراهم باشد.او استان توسط سازم

در کلیه شهرستان ها دارای عناوین ثابت باشند. محتوای عناوین متناسب با شرایط و پاور پوینت ارائه سند بخو ها اسالید های  -20

 لب عمومی و خاص آن بخو خواهد بود.وضعیت هریک از بخو ها حاوی مطا

با حضور اینجانب آغاز خواهد شد. بعد از اجرای دستور اصالی جلساه، در صاورت     00ساعت  30/30/89جلسه روز دوشنبه مورخ  -20

 نیاز سایر موارد پشتیبان اجرای محاد این صورت جلسه مطرح و برای مهندسین مشاور و تیم نظارت تبیین خواهد شد.

   تناسب با ظرفیت و استعداد مشمول مطالعات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان می باشند.همه روستاها م -20

  موضوعاتی که در جمعبندی مطرح نشده اند، به شرح منعکس در صورتجلسه مورد تایید و تاکید می باشند. -26

 مالحظات 

پیو جلسات شهرستانی و جلسات اصالی  برگزاری لویت ویت و ابا تاکید بر اهمجلسه مشترک مهندسین مشاور یازدهمین تاریخ  -0

 متعاقبا اعالم می گردد. ،کمیته برنامه ریزی شهرستان، حسب تشخیص سازمان و بنیاد

خانم مهندس محمدی نسبت به پیگیری مصوبات این صورتجلسه، با رعایت زمانبندی های مقرر اقدام کرده و نتایج پیگیری ها  -2

آغاز خواهاد   30/30/0089ارائه گزارش روزانه از دوشنبه مورخ  .گزارش می نمایندنمایندگان سازمان و بنیاد به ثبت و روزانه را 

   شد.

 

 

 

 

 



 حاضرین در جلسه – ج

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 خانم ها و آقایان
 دستگاه / شرکت متبوع

مسئولیت در دستگاه / شرکت 

 متبوع
 شماره تلحن همراه

  معاون عمران روستائی د مسکن انقالب اسالمیبنیا عباس محمدی  0

 38020009070 نماینده سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرشاد محمدی 2

 38022020902 مسئول واحد فنی بنیاد مسکن انقالب اسالمی حمید احمدی 0

 38020003033 مدیر تیم نظارت عام  چهارم دانشگاه زنجان حسین عظیمی 0

 38082790089 ناظر دانشگاه زنجان یمهدی چراغ 0

 38020022600 ناظر اداره ک  تعاون، کار و رفاه اجتماعی لیال حسنلو 6

 38020002260 کارشناس بنیاد مسکن انقالب اسالمی جعحر مهدیون 7

برنامه ریزی چشم انداز  مهندسین مشاور مصطحی دین محمدی 9

 سامان

 38026023202 مدیر پروژه

  همکار برنامه ریزی چشم انداز مهندسین مشاور جباریر امی 8

 38000870762 مدیر پروژه مهندسین مشاور یورت شهر سبالن سخاوت شیدا 03

 38000090026 مدیر علمی پروژه مهندسین مشاور یورت شهر سبالن کلثوم یارمحمدی  00

 38070620686 کارشناس مهندسین مشاور یورت شهر سبالن رقیه بابائی 02

 38000003893 مدیرعام  مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر سعید نجحی  00

 38080033086 مدیر پروژه مهندسین مشاور سبز سامانه سبالن حسین کنگری 00

 38000280260 کارشناس مهندسین مشاور سبز سامانه سبالن احمد پیردوموسی 00

 38000300030  مدیرعام مهندسین مشاور راژان آب زاگرس داود نقی زاده 06

 38000303296 مدیر پروژه مهندسین مشاور راژان آب زاگرس احمد جوانی 07

 38022003087 نماینده مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر روح اله بیات رستمی 09

 38020000070 عام  چهارم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان محسن عطائیان 08

 38030930007 مسئول دفتر مطالعات عام  چهارم زهرا محمدی 23

 38006369000 نماینده مدیر تیم نظارت تیم نظارت سودابه کرمی 20

 ند.در جلسه حضور نداشت 09تا  06و  00، 03های  ردیف گانمالحظه : نامبرد


