
 بسمه تعالی

 صورتجلسه

 نشست مشترک کمیته راهبری و مهندسین مشاور

 (مین جلسه مشترک مهندسین مشاورهفت)

40/11/1931 

مین جلسه مشترک مهندسین مشاور تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجاان  هفت
آقای مهندس خداوردی معاون هماهنگی برنامه و بودجاه ساازمان مادیریت و    صبح با حضور 14044عت سا  40/11/79شنبه مورخ  پنجروز 

محمادی نمایناده ساازمان    آقاای مهنادس   برنامه ریزی و آقای مهندس محمدی معاون امور عمرانی اداره کل بنیاد مسکن استان زنجاان،  
آقاای دکتار بیاا     و اعضای کمیته راهبری  و نیاد مسکن انقالب اسالمیب احمدی نماینده اداره کلمدیریت و برنامه ریزی و آقای مهندس 

در تشاکیل شاد و   تایم نظاار    اعضاای  هاار  و  چو آقای دکتر عظیمی مدیر تیم نظار  عامل نماینده علمی دفتر امور فنی و تهیه طرح ها 
 زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد. به شرح چارچوب دستور جلسه

 دستور جلسات -الف

، ساایر  ساازمان مادیریت و برناماه ریازی     ، نمایناده با حضور معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ل :جلسه او

 عامل چهار تیم نظار  و اعضای مدیر اعضای کمیته راهبری، مدیران پروژه ها، 

 ) توسط عامل چهار  ( استان زنجان.اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی  04/14/79مورخ  8888/04نامه شماره  قرائت -1

و ترتیبا  تحویال گازارش    -موعد ارائه گزارش بخش ها به کارفرما -11/0/1178تبیین نحوه اعمال نظار  عملیاتی منتهی به  -0

 (چهار  عامل نظار  تیم مدیر توسط) تایید شده از مشاور و سایر اقداما  و مالحظا  نظارتی

 برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی.   استماع رهنمودهای معاون هماهنگی -1

 جمعبندی مطالب و مباحث مطروحه.)توسط معاون عمران روستائی بنیاد مسکن( -0

 به تفکیک مهندسین مشاور و با حضور مدیران پروژه ها و ناظرین ذیربط. جلسه دوم :

 04/14/79ماورخ   0181ناماه شاماره    8و  0، 1های روستا در انطباق با موارد ناظر و مفااد بناد   74و تحویل گزارش  مرور مجدد -1

   .عامل چهار 

 .روستا با امضای مدیر پروژه و اعضای تیم نظار  74تهیه صورتجلسه تحویل گزارش  -0

چهارشنبه هفتاه جااری باه ایان مهام مباادر         و0 اعضای تیم نظار  در تعامل با مهندسین مشاور طی روزهای سه شنبه  1مالحظه 

 رای دستور جلسه را فراهم نمایند.نموده و زمینه اج

، ، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برناماه ریازی  بنیاد مسکنو نماینده معاون عمرانی با حضور مدیرکل،  جلسه سوم :

 ار مل چهتیم نظار  عاو اعضای مدیر مدیران پروژه ها، ، ، سایر اعضای کمیته راهبریسازمان مدیریت و برنامه ریزی نماینده

 پیشبرد مطالعا  در انطباق با زمانبندی های تعیین شده. ،تبادل نظر با هدف -1

 وستا توسط مدیران پروژه ها و ناظرین ذیربطر 74ارائه خالصه گزارش از صورتجلسه تحویل گزارش  -0

 استماع رهنمودهای معاون عمرانی روستائی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان. -1

 به این جلسه ملحق می شوند. 10ای تیم نظار  و مدیران پروژه ها از ساعت 0 اعض 0مالحظه 



 و موضوعات مطروحه تصمیمات متخذه – ب

 جلسه اول 

 دستور اول 0  

تداو  ارسال گزارش درصد پیشرفت فیزیکی، گزارش تفصیلی پیشرفت فیزیکی و گزارش مراجعه به روستا )جلسا  مشارکتی( در  -1

 دفتر امور فنی و تهیه طرح ها. 14/14/79د مورخ /07144اجرای نامه شماره 

با دعو  از مقاماا  بنیااد مساکن کشاور و مقاماا        79برگزاری نشست یک روزه در هفته پایانی بهمن ماه/هفته آغازین اسفند  -0

 استان با هدف ارائه گزارش از پیشرفت مطالعا . )ارائه نمونه گزارش روستا از سوی هر یک از مشاوران(

خانوار و برگزاری جلسا  مشارکتی و برگزاریجلسا  مشارکتی متمرکز برای روستاهای زیار   04ه کلیه روستاهای باالی مراجعه ب -1

 .14/10/79خانوار لغایت  04

ارائه گزارش ها و اسناد برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستایی و طرح توسعه پایادار منظوماه هاای روساتائی باه تفکیاک        -0

 .11/40/78ر موید تیم نظار  عامل چهار ، لغایت بخش و متضمن نظ

کسب نظر موید کمیته برنامه ریزی شهرستان ها، کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار استان در ارتباط باا   -4

خاش و همنناین   اسناد برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روساتائی باه تفکیاک ب   

 .1178تصویب اسناد برنامه و طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در ماه های مرداد و شهریور 

 0   دو دستور 

  صورتجلسه(اول و دو  پیوست های )موضوعا  مطروحه به شرح 

 0  سو دستور 

را که به تایید مدیر و اعضاای تایم نظاار  عامال      1178ی سال روستا 74امل گزارش ک و اعضای تیم نظار ، مهندسین مشاور -8

به اداره کال  ، به عمل آمدهبازبینی های  کسب اطمینان از ضمن 48/11/79چهار  رسیده، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 

گزارش های تایید شده ضرورتا متضامن   ارسال نمایند. عامل چهار  )دفتر مطالعا (بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان و 

 عامل چهار  خواهند بود. 04/14/79مورخ  0181شماره  مفاد نامه

 و عامال چهاار  نسابت باه باازبینی جزئیاا        نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی -9

وشانبه ماورخ   روز د در جلساه و اعمال سیاست های کمیته راهبری، در ماوارد مشاروحه زیار،     ،بررسی و تصویب زمانبندی برنامه

 در محل بنیاد مسکن بررسی و اتخاذ تصمیم خواهند نمود. 48/11/79

  1179روستای سال  74ارائه گزارش.   

 اقتصادی( و رعایت موازین ارتباطی باین مطالعاا  برناماه توساعه اقتصاادی و      -اعمال هماهنگی بین بخشی  )جغرافیائی

ر چارچوب راهکارهای مختلف و از جمله بارگذاری فوری گازارش  د اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی

 ها در سایت مطالعه برای بهره برداری متقابل مهندسین مشاور و تیم نظار  عامل چهار .

   تمهیدا  فوری از سوی مهندسین مشاور برای ارائه گزارش از نتایج بدست آمده از مطالعا  در همایش سازمان برناماه و

 ( 10/11/79خ بودجه کشور )مور

  خانوار مورد تاکید است. 04برگزاری جلسا  مشارکتی ) شامل روستاهای باال و زیر 



  اساتقبال مای   نظار  حین انجا  مطالعا  با هدف کمک به رعایت زمانبندی های مقرر و البته با تاکید بر مولفه کیفیت از

 شود.

 ماورد تاکیاد    ا ناظر علمی دفتر امور فنی و تهیه طرح هاا تعامل مستمر مهندسین مشاور و مدیر تیم نظار  عامل چهار  ب

 می باشد.

  14/11/79معرفی نماینده از سوی مهندسین مشاور راژان آب زاگرس و سبز سامانه سبالن لغایت. 

    حضور تیمی )حداقل دونفر( مهندسین مشاور در جلسا  مشارکتی و همراهی موردی اعضای تیم نظار  عامال چهاار  از

ور رئیس شورای اسالمی روستا، معتمد روساتا و دهیاار در جلساا  مشاارکتی ماورد تاکیاد مای باشاد.         یک طرف و حض

 همننین مهندسین مشاور از حضور سایر اقشار روستائی در جلسا  مشارکتی استقبال نمایند.

   منناین فهرسات   ارائه به موقع فهرست طرح های سرمایه گذاری با تاکید بر صیانت از مشاغل موجاود و اشاتغالزائی و ه

 مورد تاکید می باشد. 1178پروژه های عمرانی برای تخصیص اعتبار در سال 

 0   چهار دستور 

مقاطع آغاز و انجا  در برنامه زمانبندی به شرح زیر مورد تاکید می باشد. زمانبندی های مربوط به ارائه گزارش هاای بخشای، از    -8

 مهندسین مشاور استعال  شود.

 014/10/79  انجا  جلسا  مشارکتی. 

            0 ارائه گزارش ها و اسناد بخشی برناماه توساعه اقتصاادی، اشاتغالزائی و طارح توساعه پایادار منظوماه هاای روساتائی

11/40/78. 

و برنامه ریازی شاده باا    و دعو  آن ها به تالش مضاعف قدرشناسی از تالش های مهندسین مشاور و تیم نظار  عامل چهار   -7

   ر و با رعایت کیفیت مورد انتظار.هدف انجا  فعالیت ها در زمانبندی های مقر

  دومجلسه 

 0   اولدستور 

 ( اول پیوستبه شرح ) روستا  74خالصه گزارش تیم نظار  از وضعیت گزارش های  -14

 0   دو دستور 

 ( دو  وست)به شرح پی0 روستا  74صورتجلسا  تحویل گزارش های  -11

  سومجلسه 

 دستور اول

 ( ضرور  دارد 10/11/790برای حضور ارزشمند استان در همایش مرکز ) -10

 باه   48/11/74حداکثر لغایات   بازنگری های الز روستا را ضمن  74گزارش  و تیم نظار  عامل چهار ، مهندسین مشاور

 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و عامل چهار  ارائه نمایند.

 و ضمن تبادل نظار و همااهنگی   با حساسیت (،  8-18ی برگزیده ) ازمیان روستاهای ردیف و  گزارش دو روستابخش س

 0گازارش   ارائه شاود. به عامل چهار   47/11/79حداکثر لغایت های الز  توسط مدیر تیم نظار  عامل چهار  انتخاب و 

 یریت و برنامه ریزی ارائه خواهد شد.مرکز، توسط سازمان مد 10/11/79روستای برگزیده در همایش 



 از بررسی مسائل و مشکال  مطالعه و جستجوی راهکارهای الز  در کمیته راهبری استقبال می شود. -11

آقای دکتر بیا  کارشناس دفتر امور فنی و تهیه طرح ها ضمن تصریح به پیشتازی استان زنجان در پیشبرد مطالعا ، نسابت باه    -10

 ان به نتایج موثر در توسعه روستائی اظهار امیدواری کردند.دستیابی موفقیت آمیز است

 0   دو دستور 

 0 موضوعا  مطروحه از سوی مهندسین مشاور -14

      مهندسین مشاور یور  شهر سبالن 0 امکان ارائه گزارش واحد متضمن توامان شرح خادما  برناماه توساعه اقتصاادی و

 اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی.

     جلساه مشاارکتی نااگزیر     1مهندسین مشاور راژان آب زاگرس 0 برای دستیابی به خروجی قابل بهاره بارداری، برگازاری

 ارائه گزارش ها برحسب بخش و در توالی زمانی معین مناسب تر از ارائه یکجای گزارش ها می باشد. است.

  0 اجرائی بار مالحظاا  علمای غلباه نکناد. باه       کوشش کنیم مالحظامهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان  

کیفیت خروجی مطالعا  مورد تاکید باشد. مطالعا  در الیه روستا به جای کتابت، در قالب سامانه ارائه شود و قابل اتصال 

اختصار در تدوین گزارش بخش ها با تاکید بر ادای حق مطلب در هار یاک از سرفصال    به پایگاه داده ای مطالعا  باشد. 

 ی شرح خدما .  ها

  0 نتاایج(  گزارش اسناد مطالعاا  جلسا  مشارکتی بدون شناخت امکان پذیر نیست. مهندسین مشاور سبز سامانه سبالن( 

فاراهم   78( ارائه شود تا امکان بررسی، تایید و تصویب اسناد در بازه زمانی مرداد و شهریور 11/40/79در زمانبندی مقرر )

 با ارائه شود.گزارش بخش ها نیز متعاق آید.

 دستور سو  0

 جمعبندی 0 -18

مراجع ذیربط مای باشاد. چناین اماری تاا کناون از ساوی        گزارش واحد مستلز  داشتن شرح خدما  واحد و مورد تایید  -18-1

شده است. بنابراین گزارش های و اسناد بخش ها به تفکیک برنامه توسعه اقتصادی و اشاتغالزائی و  نمتولیان امر محقق 

 منظومه های روستائی ارائه خواهد شد. طرح توسعه پایدار

در کلیه روستاها برگزار نمایند. با رعایت زمانبنادی ارائاه    14/10/79مهندسین مشاور اولین جلسا  مشارکتی را تا مورخ  -18-0

حساب تشاخیص مهندساین     دو  و ساو  ، تشکیل جلسا  مشاارکتی  11/40/78گزارش ها و اسناد بخش ها در مورخ 

 انجا  شود. 11/41/78مشاور می تواند لغایت 

 پایبندی به زمانبندی های مقرر بطور مضاعف مورد تاکید می باشد. -18-1

مراتاب از   شاود. ضمن تاکید به کتابت الیه روستا، از تشکیل سامانه قابل اتصال به پایگاه داده ای مطالعا  استقبال می  -18-0

 شود. الب اسالمی ارسالنتایج برای اتخاذ تصمیم به اداره کل بنیاد مسکن انقسوی عامل چهار  بررسی و 

از مهندسین مشاور استعال  شود. نقطاه   11/40/78زمانبندی ارائه گزارش ها و اسناد بخش ها در توالی زمانی منتهی به  -18-4

 نظرا  مهندسین مشاور در چارچوب جمع بندی بنیاد مسکن مالک کنترل زمانیندی قرار خواهد گرفت.

با مشخصا  زیار  روستا(  74)از میان سه روستا و معرفی بت به انتخاب نس 48/11/79هر یک از مهندسین مشاور لغایت  -18-8

 اهتما  نمایند.

 روستای دارای امکانا  و قابلیت بیشتر 

 روستای دارای امکانا  و قابلیت متوسط 

 روستای دارای امکانا  و قابلیت کمتر 



  مقاماا    دسین مشاور ارائاه خواهاد شاد.   توسط مهن 1179بخش سو  گزارش روستاهای فوق در گردهمائی هفته اول اسفند ماه

 مرکزی و استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی در این جلسه حضور خواهند داشت.

  انتخاب خواهد شد. 8-18از میان گزارش های بند  10/11/79گزارش های مورد نظر برای ارائه در همایش مورخ 

 مالحظات 

 (41/10/79) خواهد شد. در هفته اول اسفند ماه تشکیللسه مشترک مهندسین مشاور ج هشتمین -1

جلسه مشترک مهندسین مشااور را باه اداره کال    هفتمین عد  حضور در  14/11/79حداکثر لغایت  آرتا نقشینه شهرمهندسین مشاور  -0

 ار  گزارش نماید.و عامل چه استان زنجان بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 حاضرین در جلسه – ج

 ردیف
 نا  و نا  خانوادگی

 خانم ها و آقایان
 دستگاه / شرکت متبوع

مسئولیت در دستگاه / شرکت 

 متبوع
 شماره تلفن همراه

 47100001914 معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی احمد خداوردی 1

 47108001099 عمران روستائی معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی عباس محمدی 0

 47100018190 نماینده سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرشاد محمدی 1

 47100001810 مسئول واحد فنی بنیاد مسکن انقالب اسالمی حمید احمدی 0

  کارشناس دفتر امور فنی و تهیه طرحها ... بیا  4

 47104018847 یس گروهرئ سازمان مدیریت و برنامه ریزی خلیل قاسملو 8

 47100014484 رئیس گروه سازمان مدیریت و برنامه ریزی محمد عیوضی 9

  رئیس گروه سازمان مدیریت و برنامه ریزی لیدا عصفوری 8

 47104000081 کارشناس بنیاد مسکن انقالب اسالمی جعفر مهدیون 7

 47108004040 مدیر پروژه مانبرنامه ریزی چشم انداز سا مهندسین مشاور مصطفی دین محمدی 14

 47100794980 نماینده مهندسین مشاور مهندسین مشاور یور  شهر سبالن میر معظم ابراهیمی 11

 47101444784 مدیرعامل مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر سعید نجفی  10

 47171144478 مدیر پروژه مهندسین مشاور سبز سامانه سبالن حسین کنگری 11

 47101414088 مدیر پروژه مهندسین مشاور راژان آب زاگرس جوانیاحمد  10

 47100014479 نماینده مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر روح اله بیا  رستمی 14

 47101014194 عامل چهار  بنیاد مسکن انقالب اسالمی محسن عطائیان 18

 47101014044 مدیر تیم نظار  عامل چهار  دانشگاه زنجان حسین عظیمی 19

 47170980178 عضو تیم نظار  عامل چهار  دانشگاه زنجان مهدی چراغی 18

 47108010488 عضو تیم نظار  عامل چهار  سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان فرهادی علی 17

 47104000804 عضو تیم نظار  عامل چهار  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان حسنلو  لیال 04

 47101801811 عضو تیم نظار  عامل چهار  دانشگاه زنجان محمد بادسار 01

 47107888104 عضو تیم نظار  عامل چهار  دانشگاه زنجان حیدر قلی زاده 00

 47140840449 مسئول دفتر مطالعا  عامل چهار  زهرا محمدی 01

 47108488111 نماینده مدیر تیم نظار  تیم نظار  سودابه کرمی 00
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