
 بسمه تعالی

 صورتجلسه

 مین جلسه مشترک مهندسین مشاورپنج

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

01/09/1991 

تائی استان زنجان مین جلسه مشترک مهندسین مشاور تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روسپنج
مدیریت و برنامه ریزی و آقای سازمان محترم محمدی نماینده صبح با حضور آقای مهندس  10000ساعت   01/00/09شنبه مورخ  پنجروز 

زنجان و آقای دکتر عظیمی مددیر محتدرم تدیظ نظدارم عامدل  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اداره کلمحترم احمدی نماینده مهندس 
به  1209آبان ماه  32و  32 نشست هظ اندیشی مورخنسبت به اقدامام و دستورالعمل های اجرائی بندهای صورتجلسه تشکیل شد و  چهارم
 زیر اتخاذ تصمیظ به عمل آمد. شرح

 دستور جلسه –الف 

ی اسدتان مرور صورتجلسه نشست هظ اندیشی با مهندسان مشاور تهیه کننده طرح هدای توسدعه پایددار منظومده هدای روسدتائ -1

 0 زیرتوجه موکد به موارد  اب 1209آبان ماه  32و  32روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ  ،زنجان

 ارائه گزارش/برنامه ریزی اقدامام، توسط متولیان هر یک از بندهای صورتجلسه 

  صورتجلسه 13تبادل نظر در مورد اجرای بند 

  صورتجلسه.  19بررسی پیشنهاد تیظ نظارم عامل چهارم، موضوع بند 

 ارائه گزارش از پیشرفت کار عملیام میدانی توسط مهندسین مشاور -3

 سایر موارد -2

 تصمیمات متخذه – ب

 صورتجلسه نشست هظ اندیشی 0 1بند  -1

  بده مهندسدین مشداور  02/00/09ارائه چارچوب گزارش پیشرفت فیزیکی توسط مدیر تیظ نظارم عامل چهارم لغایت

 سه()مبتنی بر مباحث مطروحه در جل

  به اداره کل بنیاد مسکن انقلاب ، 1209ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی در چارچوب ارائه شده، منتهی به پایان آبان ماه

 توسط مهندسین مشاور. 00/00/1209اسلامی استان زنجان لغایت 

 صورتجلسه نشست هظ اندیشی 0 2و  3بندهای  -3

 های روستائی از سوی هریک از مهندسین مشاور، مستند  ارسال روش شناسی و متدولوژی طرح توسعه پایدار منظومه

 00/00/09به شرح خدمام جدید، به مدیر تیظ نظارم عامل چهارم لغایت 

 و ارائده نسدم مدورد  از سوی تیظ نظارم در تعامل با مهندسین مشاور ،بررسی روش شناسی و متدولوژی های واصله

 00/00/09ان زنجان لغایت توافق به اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است

  انعکاس نسم مورد توافق به دفتر امور فنی و تهیه طرح های بنیاد مسکن کشور توسط اداره کل بنیاد مسکن انقلداب

 13/00/09اسلامی استان زنجان و پیگیری بازتاب نظر مرکز حداکثر لغایت 

 صورتجلسه نشست هظ اندیشی 0 2بند  -2



  اینده محترم دفتر امور فنی و تهیه طرح های بنیاد مسکن کشور تعیین شده و به عنوان نمآقای مهندس کمالی نسب

 رسما معرفی خواهند شد.

  .عامل جهارم در راستای پیشبرد طرح و اعمال نظارم بر مطالعام با نامبرده تبادل نظر خواهد نمود 

 صورتجلسه نشست هظ اندیشی 0 6بند  -2

  مورد مطالعه استان زنجان، روستاهای کوچک در این مطالعه را تشکیل خانوار، در جامعه روستاهای  30روستاهای زیر

 می دهند.

  معرفی خواهد شد.قاعده فوق حسب مورد از سوی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روستاهای مستثنی از 

 صورتجلسه نشست هظ اندیشی 0 0بند  -0

  نقطه نظرام اصلاحی دفتر امور فنی و تهیه طدرح آقای دکتر دین محمدی به نمایندگی از سوی عامل چهارم، بازتاب

 30/00/09در انطباق با ویدرای  مدورخ  30/00/09مورخ  د/23096های بنیاد مسکن کشور را مستند به نامه شماره 

لاحی دهد. ویرای  جدید پرسشنامه روستا باید متضمن کلیه موارد اصد پرسشنامه روستا با دقت نظر مورد بررسی قرار

 دفتر امور فنی و تهیه طرح های بنیاد مسکن کشور باشد.

  انجام و در سایت مطالعه بار گذاری خواهد شد. 02/00/09مراتب لغایت شنبه مورخ 

 صورتجلسه نشست هظ اندیشی 0 10بند  -6

 .بانک های اطلاعاتی مهندسین مشاور باید دارای فرمت یکسان باشند 

 ،بده عامدل  00/00/09در ارتباط با بانک اطلاعداتی، لغایدت روز دوشدنبه مدورخ  مهندسین مشاور نقطه نظرام خود را

 چهارم ارسال می نمایند.

 و در صورم نیاز  با بهره گیری از نقطه نظرام مهندسین مشاور ،از تیظ نظارم عامل چهارم ،آقای مهندس محمدی (

از طریق مدیر تیظ نظدارم در  10/00/09و لغایت روز شنبه مورخ رایزنی با آن ها( چارچوب بانک اطلاعاتی را تدوین 

 اختیار عامل چهارم قرار خواهد داد.

 .چارچوب بانک اطلاعاتی در همان تاریم در سایت مطالعه برای بهره برداری مهندسین مشاور بارگذاری خواهد شد 

 صورتجلسه نشست هظ اندیشی 0 13بند  -9

 روسدتا را ضدمن رایزندی بدا  60چارچوب تهیه گزارش ور یورم شهر سبلان ( آقای مهندس ابراهیمی ) مهندسی مشا

مهندسین مشاور و آقای مهندس محمدی نماینده سازمان مدیریت و برنامده ریدزی تهیده و لغایدت روز شدنبه مدورخ 

 به عامل چهارم ارسال می نمایند. 02/00/09

 ان زنجان پس از کسب نظر موید کمیتده راهبدری آقای مهندس محمدی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است

را لغایت  1209و 1206مطالعام، چارچوب مورد تایید سازمان را به همراه فهرست روستاهای منتخب برای سال های 

 به عامل چهارم ارسال می نمایند. 00/00/09روز دو شنبه مورخ 



 شودارگذاری می چارچوب و فهرست روستاهای واصله، توسط دفتر مطالعام در سایت ب. 

  در چاچوب مصوب کمیته راهبری تهیه و به عامل چهارم ارائه  10/10/09روستا را لغایت  60مهدسین مشاور گزارش

 می نمایند.

  انجام خواهد شد. 20/10/09نظارم، بازبینی و ارائه گزارش های تایید شده لغایت 

 صورتجلسه نشست هظ اندیشی 0 10بند  -0

 قطعه ( و صورتجلسه از مستندام فعالیت های مهندسین مشداور در پدی   2کس ) به تعداد فیلظ )یک دقیقه ای (، ع

 برد مطالعام می باشد، که بعد از انجام هر فعالیت باید در اختیار عامل چهارم قرار گیرد.

 .عامل چهارم در تدوین گزارش جامع فعالیت های نظارتی از مستندام مهندسین مشاور بهره گیری می نمایند 

 صورتجلسه نشست هظ اندیشی 0 19بند  -0

  ،مهندسین مشاور برنامه زمانبندی پیشنهادی خود را با عطف به سدرخطهای اصدلی شدرح خددمام ) ویدرای  جدیدد

به عامدل چهدارم ارسدال مدی  00/00/09تهیه و لغایت روز دوشنبه مورخ  21/06/00( و منتهی به تاریم  32/00/09

 نمایند.

 مدورد منطبدقمقداطع زمانبنددی هدای  رعایت همسدانیرم، برنامه های پیشنهادی را با مدیر تیظ نظارم عامل چها ،

 به دفتر مطالعام ارائه می نماید. 10/00/09بررسی و بازبینی لازم قرار داده و نتیجه را لغایت 

 العدام نددی کلدی را در سدایت مطبدفتر مطالعام پس از کسب نظر موید اداره کل بنیاد مسکن انقلداب اسدلامی، زمان

 می نماید.بارگذاری 

  گزارشام ماهانه پیشرفت کار مطالعام به تفکیک هر یک از بخ  ها مستند به برنامه زمانبندی تهیه و ارائه خواهدد

 شد.

توسط آقدای مهنددس محمددی نمایندده  02/00/09مقرر شد شرح خدمام برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی لغایت  -10

 امه ریزی ارسال و در سایت مطالعه بارگذاری شود.سازمان مدیریت و برن

 عکس در سایت مطالعام بطور رسمی به مهندسین مشاور ارسال شود.مقرر شد کلیه مطالب رسمی من -11

و بارگذاری در سایت مطالعام، با عطف توجه به داده های روسدتائی مدورد  1200مقرر شد جمع آوری اطلاعام سرشماری سال  -13

 بازبینی قرارگیرد.

 بصورم مکتوب اعلام شود. 00/00/09لغایت از سوی مهندسین مشاور به عامل چهارم  ،قرر شد اطلاعام مورد نیازم -12

 

 

 



 حاضرین در جلسه – ج

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 خانظ ها و آقایان
 دستگاه / شرکت متبوع

مسئولیت در دستگاه / شرکت 

 متبوع
 شماره تلفن همراه

 00132210192 نماینده سازمان یت و برنامه ریزیسازمان مدیر فرشاد محمدی 1

 00133232023 مسئول واحد فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حمید احمدی 3

 00136230303 سامان نماینده مهندسین مشاور دانشگاه زنجان مصطفی دین محمدی 2

 00122090963 نماینده مهندسین مشاور مهندسین مشاور یورم شهر سبلان میر معظظ ابراهیمی 2

 00131210200 عامل چهارم تیظ نظارممدیر  دانشگاه زنجان حسین عظیمی 0

 00122000000 مدیرعامل مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر سعید نجفی  6

 00102100006 مدیر پروژه مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان حسین کنگری 9

 00122011201 مدیرعامل مهندسین مشاور راژان آب زاگرس داود نقی زاده 0

 00121010306 مدیر پروژه مهندسین مشاور راژان آب زاگرس احمد جوانی 0

 00131210190 عامل چهارم استان زنجان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محسن عطائیان 10

 در جلسه حضور نداشت. 6ملاحظه 0 نامبرده ردیف 

 


