
 بسمه تعالی

 صورتجلسه

 مین جلسه مشترک مهندسین مشاورشش

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

82/09/7991 

های روستائی استان زنجان مین جلسه مشترک مهندسین مشاور تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه شش
مادیریت و برناماه ریازی و    ساازمان  محترم محمدی نماینده صبح با حضور آقای مهندس  09099ساعت   82/90/09شنبه مورخ  چهارروز 

تای  نظاارع عامال     اعضای محترم و منتخا  زنجان و  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اداره کلمحترم احمدی نماینده آقای مهندس 
 زیر اتخاذ تصمی  به عمل آمد. به شرح در چارچوب دستور جلسهتشکیل شد و  چهارم

 دستور جلسه –الف 

با حضور نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان، مهندساین  جلسه اول : 

 مشاور محترم، مدیر محترم تی  نظارع عامل چهارم.

 روستا و پرسشنامه دستگاه ها (  09) موضوع شرح خدماع  01/90/09هر دو مورخ  8098و  8090نامه های شماره مرور  -0

 روستا توسط مهندسین مشاور. 09ارائه فهرست  -8

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

ارائه گزارش از عملیاع میدانی توسط مهندسین مشاور )جلساع ستادی در شهرستان ها/بخش ها، تعداد روستاهای مراجعه شاده   -4

و پرسشنامه های تکمیل شده به انضمام تهیه فیل  یک دقیقه ای، عکس به تعداد سه قطعاه و صورتجلساه بارای هار کادام از      

 جلساع و مراجعاع( 

ارچوب بار گذاری اطالعاع روستاها در اکسل )رکوردها 0 فهرست روستاها، فیلدها 0 اطالعاع منتخ (. ماخاذ اطالعااع 0   ارائه چ -5

، پرسشنامه روستا، پرسشنامه دساتگاه هاا و ... توساط مهندسای     0101، سرشماری کشاورزی 0105سرشماری نفوس و مسکن 

 مشاور برنامه ریزی چش  انداز سامان. 

بانی نظری مطالعاع به تفکیک برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظوماه هاای روساتائی    ارائه گزارش م -0

 توسط مهندسی مشاور سبز سامانه سبالن.

 توسط مهندسی مشاور برنامه ریزی چش  انداز سامان. 1و روستا  8تبیین پرسشنامه های روستا  -9

بندی در مبادله متقابل اطالعاع و گزارش ها فی مابین مهندساین مشااور و تبیاین    مرور گزارش پیشرفت فیزیکی و رعایت زمان -2

 کاستی ها در پیش برد امور توسط مدیر تی  نظارع عامل چهارم.

 ارائه چارچوب بانک اطالعاتی توسط آقای مهندس محمدی از تی  نظارع عامل چهارم. -0

 سایر موارد. -09

دیر محترم تی  نظارع عامل چهارم و اعضای محترم تی  نظارع به تفکیک گروه هاای  با حضور مهندسین مشاور محترم، مجلسه دوم : 

 چهارگانه نظارع.

دستیابی به نسخه توافق شده متدولوژی و روش شناسی )نسخ تلفیقی/ جداگانه برناماه توساعه اقتصاادی و اشاتغالزائی و طارح       -0
 توسعه پایدار منظومه های روستائی(



و طرح انتظااراع اصاالحی و تکمیلای توساط      0109اصله از مهندسین مشاور تا پایان آبان ماه مرور گزارش پیشرفت فیزیکی و -8
 اعضای تی  نظارع عامل چهارم.

 سایر موارد -1

 تصمیمات متخذه – ب

 جلسه اول 

 ، مقرر شد 0( 8090دستور جلسه ) موضوع نامه شماره  0بند  -0

  کمیتاه راهباری    85/90/09در جلساه روز یکشانبه ماورخ     افزایش یابد)مستند باه تکلیام مقارر    09به  09تعداد روستا از

 مطالعاع(

  مهندسی مشاور یورع شهر سبالن ضمن رایزنی با مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر، برنامه ریزی چش  انداز سامان، راژان

ادی تهیاه  نسابت باه باازبینی چاارچوب پیشانه     و آقای دکتر چراغی نماینده تی  نظاارع  آب زاگرس و سبز سامانه سبالن 

چارچوب پیشنهادی تهیه گزارش به عمل آورده و ویرایش چهارم  98/09/09گزارش )ویرایش سوم( اقداماع الزم را لغایت 

تادوین گازارش در    و تساهیل در  مالک بازبینی، تمهیداع ناظر به تقویت امکاان پاذیری  را به دفتر مطالعاع ارسال نماید. 

 شرایط جاری می باشد. 

 گازارش هاای    ،برابار  0.5ن مشاور با رعایت شرایط قبلی و با افزایش تعداد روستاهای تعیاین شاده باه    هر یک از مهندسی

 به مدیر تی  نظارع عامل چهارم ارائه نمایند.  89/09/09مربوطه را لغایت 

  رفات.  بازبینی مهندسین مشااور ماورد اهتماام قارار خواهاد گ     اعمال نظارع و  80/09/09لغایت  80/09/09در دوره زمانی

 روستا صورع می پذیرد. 09اعمال نظارع مستند به چارچوب شرح خدماع 

  به دفتر مطالعاع ارائه می نمایند.) شامل نسخه  19/09/09مدیر تی  نظارع گزارش های تایید شده را در روز یکشنبه مورخ

 مکتوب و فایل(

  اهد گرفت.بار در هفته توسط دفتر مطالعاع مورد پیگیری قرار خو 1اجرای این بند 

 (، مقرر شد 0 8098دستور جلسه ) موضوع نامه شماره  0بند  -8

  پرسشانامه هاای تکمیال شاده      ) کنترل، اصالح/تکمیل احتماالی و تاییاد   01/90/00مورخ  8098اجرای مفاد نامه شماره

 ( توسط مهندسین مشاور.94/09/09دستگاه ها طبق تقسی  کار لغایت 

 95/09/09ایید شده توسط مهندسی مشاور برنامه ریزی چش  انداز سامان لغایت و ت مرور کلی پرسشنامه های تکمیل . 

     90/09/09بارگذاری پرسشنامه های ارائه شده توسط مهندسی مشاور برنامه ریزی چش  انداز ساامان در ساایت در ماورخ 

 توسط خان  مهندس محمدی.

توساط هار یاک از مهندساین مشااور لغایات روز        (روستا 09 روستاهای مربوطه )از تعداد دستور جلسه، مقرر شد فهرست 8بند  -1

 بصورع مکتوب و با نامه به دفتر مطالعاع ارسال شود. 98/09/09یکشنبه مورخ 

) موضوع شیوه نامه نااظر باه    دستور جلسه، مقرر شد مفاد متن زیر به دقت مطمح نظر و اقدام مهندسین مشاور قرار گیرد. 1بند  -4

 شتغالزائی روستائی(برنامه توسعه اقتصادی و ا

ای ماذکور در شاکل   گردد و تمامی مفاد شیوه نامهگردد بازبینی و اصالح فقط شامل شرح خدماع می....  ضمناً یادآور می" -

 )صفحه اول( 91/90/09ماخذ 0 شرح خدماع ویرایش جدید  "یابد0سابق خود تداوم می

 0 دستور جلسه، مقرر شد 4بند  -5

  انی ) مراجعه به روستاها ( را مشتمل بر جلساع مشارکتی، تکمیل پرسشانامه روساتا و فایل     مهندسین مشاور عملیاع مید

)بارگاذاری شاده در    برداری و تهیه عکس از جلساع مشارکتی را مورد اهتمام قرار داده و نتیجه را در قالا  فارم مربوطاه   



ارساال   90/09/09روز پان  شانبه ماورخ    بصورع هفتگی به دفتر مطالعاع گزارش نمایند. اولین گازارش   سایت مطالعاع(

 خواهد شد.

        مالحظه 0 خان  مهندس محمدی فرم فوق الذکر را پس از دریافت نقطه نظراع تای  نظاارع ) باه نماینادگی آقاای دکتار

  در سایت مطالعاع بارگذاری خواهند نمود. 98/09/09روز یکشنبه مورخ چراغی (، فرم را لغایت 

  بهره برداری های الزم را از گزارش های ارسالی به عمل خواهد آورد.مدیر تی  نظارع عامل چهارم 

      مستند سازی جلساع ستادی در شهرستان ها و بخش ها مورد تاکید می باشد. مهندسین مشااور مساتنداع را بارای بهاره

 برداری های الزم در اختیار مدیر محترم تی  نظارع عامل چهارم قرار می دهند.

 شاورا و مهندسای مشااور     ستا با جزئیاع مربوطه تکمیل شود و این صفحه به مهر دهیاار، رئایس  صفحه اول پرسشنامه رو

 منقوش باشد، تا از این رهگذر پرسشنامه از قابلیت استناد رسمی بهره مند باشد.

 ا مقاماع روساتا، بخشاداری و   مستند سازی کلیه فعالیت های منجر به جمعبندی اقداماع در هر یک از روستاها در تعامل ب

 فرمانداری، مورد توجه باشد. مدیر تی  نظارع برای پیش برد این قبیل موارد اهتمام الزم را مبذول می نمایند.

 دستور جلسه، مقرر شد 0 5بند  -0

  به دفتر مطالعاع ارسال شود. 90/09/09سوابق بانک های اطالعاتی مهندسین مشاور در محیط اکسل، لغایت 

 ای واصله، توسط خان  مهندس محمدی، در همان روز، در سایت مطالعاع بارگذاری شود.فایل ه 

       مهندسی مشاور برنامه ریزی چش  انداز سامان با بهره گیری از سوابق دریاافتی، چاارچوب باناک اطالعااتی را طراحای و

 ماید.برای بارگذاری در سایت به دفتر مطالعاع ارائه ن 91/09/09لغایت روز دوشنبه مورخ 

    رکوردها 0 فهرست روستاها مطابق ترتی  مرکز آمار ایران، فیلدها 0 اطالعاع منتخ  به ماخذ سرشماری نفاوس و مساکن

 ، پرسشنامه روستا، پرسشنامه دستگاه ها و ... 0101، سرشماری کشاورزی 0105

 د.از تصمیماع متخذه در جلسه دوم اقدام خواهد ش 0در چارچوب بند دستور جلسه،  0بند  -9

دفتار اماورفنی و   )ویرایش متضمن نقطه نظراع  1دستور جلسه، مقرر شد پرسشنامه های روستا، به شرح پرسشنامه روستا  9بند  -2

 )سواالع مکمل( در جلساع مشارکتی روستاها مورد استفاده قرار گیرند. 8( و پرسشنامه روستا تهیه طرح های بنیاد مسکن کشور

 از تصمیماع متخذه در جلسه دوم اقدام خواهد شد. 8د در چارچوب بندستور جلسه،  2بند  -0

چارچوب بانک اطالعاع جغرافیائی توسط آقای مهندس محمدی از تی  نظارع عامل چهارم لغایت  دستور جلسه، مقرر شد 0بند  -09

 ایند.به دفتر مطالعاع ارائه شود. خان  مهندس محمدی چارچوب واصله را در سایت مطالعاع بارگذاری می نم 91/09/09

 دستور جلسه، مقرر شد 0 09بند  -00

 ضمن تعامل با آقای مهندس فرشاد محمدی تبادل نظرهای الزم را )مساتند باه مباحا     مشاور آرتا نقشینه شهر  مهندسی

 مربوطه در ششمین جلسه مشترک مهندسین مشاور( در ارتباط با راهنمای نقشه ها به عمل آورند. 

  باه دفتار مطالعااع     09/09/09از اوقافی بودن اراضی روستاها را حداکثر لغایات   مسائل و مشکالع ناشیمهندسین مشاور

 منعکس نمایند. مرات  از طریق اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

  به ویرایش دوم برنامه مستند خواهد بود. 90/09/09برنامه دفتر مطالعاع از روز شنبه مورخ 

 به دفتر مطالعاع ارسال  91/09/09اور برنامه زمانبندی مراجعه به روستاها را حداکثر لغایت روز یکشنبه مورخ مهندسین مش

نمایند. اعضای تی  نظارع در چارچوب زمانبندی ارسالی نسبت به همراهی با مهندسین مشاور هماهنگی هاای الزم را باه   

 عمل خواهند آورد.

 جلسه دوم 

د مهندسی مشاور سبز سامانه سبالن، با توجه به اقداماع قبلی موارد زیر را در تعامال باا مهندساین    مقرر شدستور جلسه،  0بند  -0

 تهیه و به دفتر مطالعاع ارسال نماید. 91/09/09مشاور و آقای دکتر چراغی ) به نمایندگی از تی  نظارع ( لغایت 



 غال زائی روستائی و طرح توسعه پایدار منظومه های ارائه متدولوژی )روش شناسی( به تفکیک برنامه توسعه اقتصادی و اشت

 روستائی

 ارائه مبانی نظری به تفکیک برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زائی روستائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 

  0 عه اقتصاادی و  در تنظی  متدولوژی و مبانی نظری به مستنداع موجود و از جمله به شیوه نامه برناماه توسا   -0مالحظاع

متادولوژی و مباانی نظاری     -8( نوجه الزم مباذول گاردد.   91/90/09اشتغال زائی روستائی و شرح خدماع جدید ارسالی )

متدولوژی پیشانهادی مهندساین مشااور راژان     -1ارسالی باید متضمن نظراع مهندسین مشاور و آقای دکتر چراغی باشد. 

ه متدولوژی به تفکیک برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زائی روساتائی و طارح   آب زاگرس و سبز سامانه سبالن مبنای ارائ

 توسعه پایدار منظومه های روستائی قرار خواهد گرفت.

 دستور جلسه، مقرر شد در ارائه گزارش عملکرد ماهانه توسط مهندسین مشاور، موارد زیر مطمح نظر و اقدام قرار گیرند. 8بند  -8

 ش پیشرفت )تفصیلی( توسط آقای دکتر چراغی به عنوان نماینده تی  نظاارع ضامن تعامال باا     بررسی و بازبینی فرم گزار

و ارسال فرم بازبینی شده به دفتر مطالعاع روز دوشنبه ماورخ   98/09/09مهندسین مشاور حداکثر لغایت روز یکشنبه مورخ 

91/09/09. 

  مبتنی بر فرم بازنگری شده در روز چهارشنبه مورخ  و 19/90/09تکمیل و ارسال فرم گزارش پیشرفت )تفصیلی( منتهی به

 به دفتر مطالعاع، توسط مهندسین مشاور. 95/09/09

  و به تفکیک برنامه توساعه اقتصاادی و اشاتغال زائای      19/90/09تکمیل و ارسال فرم گزارش پیشرفت )درصد( منتهی به

به دفتر مطالعاع، توسط مهندسین  95/09/09ه مورخ روستائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی در روز چهار شنب

 مشاور. )ترکی  وزنی فعالیت ها با نظر مهندسین مشاور قابل بازبینی است(

 .آدرس فرم ها 0 سایت مطالعاع، منوی مهندسین مشاور تدوین، منوی فرم گزارش پیشرفت فیزیکی 

 .مهندسین مشاور فایل های فوق را با نامه ارسال می نمایند 

 حظاتمال 

 تشکیلی خواهد شد. 89/09/09هفتمین جلسه مشترک مهندسین مشاور روز پن  شنبه مورخ  -0

مهندسین مشاور سبز سامانه سبالن و یورع شهر سبالن عدم حضور در ششمین جلسه مشترک مهندسین مشاور را به اداره کل بنیاد  -8

 مسکن انقالب اسالمی و عامل چهارم گزارش نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 حاضرین در جلسه – ج

 ردیم
 نام و نام خانوادگی

 خان  ها و آقایان
 دستگاه / شرکت متبوع

مسئولیت در دستگاه / شرکت 

 متبوع
 شماره تلفن همراه

 90084402094 نماینده سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرشاد محمدی 0

 90088481218 مسئول واحد فنی بنیاد مسکن انقالب اسالمی حمید احمدی 8

 دانشگاه زنجان مصطفی دین محمدی 1
برنامه ریزی چش   نماینده مهندسین مشاور

 انداز سامان
90080489858 

 90044095908 نماینده مهندسین مشاور مهندسین مشاور یورع شهر سبالن میر معظ  ابراهیمی 4

 90080409499 عامل چهارم تی  نظارعمدیر  دانشگاه زنجان حسین عظیمی 5

 90041559029 مدیرعامل مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر سعید نجفی  0

 90001099500 مدیر پروژه مهندسین مشاور سبز سامانه سبالن حسین کنگری 9

 90041900490 مدیرعامل مهندسین مشاور راژان آب زاگرس داود نقی زاده 2

 90040909820 مدیر پروژه مهندسین مشاور راژان آب زاگرس احمد جوانی 0

 90080405095 عامل چهارم استان زنجان بنیاد مسکن انقالب اسالمی محسن عطائیان 09

 90008924002 عضو تی  نظارع عامل چهارم دانشگاه زنجان چراغی مهدی 00

  عضو تی  نظارع عامل چهارم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان فرهادی علی 08

  عضو تی  نظارع عامل چهارم ماعی استان زنجاناداره کل تعاون، کار و رفاه اجت حسنلو  لیال 01

برنامه ریزی  عضو تی  مهندسین مشاور دانشگاه زنجان امیر جباری 04
 چش  انداز سامان
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