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 صورتجلسه نشست هم اندیشی با مهندسان مشاور تهیه کننده 

 طرح های توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان

 7231آبان ماه  32و  32

مهندس صنعتی منفرد جناب آقای دوره آموزشی معرفی، تهیه و چگونگی مدیریت اجرای طرح های توسعه پایدار منظومه روستایی با حضور 

دفتر امورفنی و تهیه طرح هاای  محترم مهندس عسگری مدیرکل جناب آقای بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان، محترم مدیر کل 

منظوماه  پایادار  بنیاد مسکن کشور و جمعی از اساتید و صاحب نظران طرح های روستایی و مهندسان مشاور تهیه کننده طرح های توساعه  

 .ز برگزار شدروستایی به مدت دو روهای 

در راساتای پایب بارد    ، دفتر امورفنی و تهیه طرح های بنیااد مساکن کشاور   محترم مهندس عسگری مدیرکل جناب آقای  برابر جمعبندی

موفقیت آمیز مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی نکات زیر ماورد تاکیاد قارار گرفات و     

 مطمح نظر و در دستور اجرا قرار گیرد.ید از سوی مهندسین مشاور مقرر گرد

توسا  مهندساین    7231مقرر گردید گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها ) منتهی به پایان آبان ماه جاری (، در هفته اول آذرمااه   -7

 مشاور به اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان ارسال گردد.

ژی طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی از سوی هریک از مهندسین مشاور، مستند به شرح خادمات  روش شناسی و متدولو -3

به اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان ارساال   23/30/31جدید، بطور جداگانه تهیه و لغایت روز چهارشنبه مورخ 

 گردد.

کارشناسی تیم نظارت، جمعبندی -و بهره گیری از خدمات تخصصی عامل چهارم با مشارکت مهندسی مشاور یورت شهر سبالن -2

باه اداره کال بنیااد     30/33/31نتایج بررسی روش شناسی و متدولوژی پیشنهادی مهندسین مشاور را لغایت روز دوشانبه ماورخ   

نی و تهیاه طارح   دفتار اماورف  مسکن انقالب اسالمی استان زنجان ارائه نماید. نسخه منتخب روش شناسی و متدولوژی، توس  

 جهت اجرا ابالغ خواهد شد.  30/33/31حداکثر لغایت  های بنیاد مسکن کشور

معرفی خواهد شد. عامل چهارم و راهنما  نمایندهبه عنوان  دفتر امورفنی و تهیه طرح های بنیاد مسکن کشور کارشناسانیکی از  -2

 امبرده تبادل نظر خواهد نمود.در راستای پیشبرد طرح و اعمال نظارت بر مطالعات با ن

عامل چهارم در اعمال نظارت بر مطالعات در چارچوب اصول و موازین مقرر و از جمله کنترل کیفی گزارشات با دقت نظر اهتمام  -0

 نماید.

ذر گفتگوهاای مشاارکتی از رهگا    ،مراجعه مهندسین مشاور به کلیه روستاها مورد تاکید می باشد. در رابطه با روستاهای کوچک -6

 هر یک از بخب ها صورت پذیرد.تشکیل یک کارگاه برای 

با درج مضامین متناسب در پرسشنامه روستا و تکمیل آن ها مبتنی بر آراء و نظرات معتمدین جامع نگر روستا، تنظیم پرسشانامه   -1

 خانوار بطور مستقل می تواند از دستور کار خارج شود.



دفتر امورفنی و تهیه طرح های بنیاد مسکن توس   23/30/31وز چهارشنبه مورخ  نسخه نهائی پرسشنامه روستا حداکثر لغایت ر -0

مهندسین مشاور در انطباق با مقتضیات محلی و بدون دخل و تصرف در چاچوب،  می توانند ماواردی را   ابالغ خواهد شد. کشور

 به پرسشنامه روستا الحاق نمایند.

 استفاده از مدیر علمی در تیم کاری هر یک از مهندسین مشاور مورد تاکید می باشد. -3

کارشناسی تیم -عامل چهارم با بهره گیری از خدمات تخصصیبانک های اطالعاتی مهندسین مشاور دارای فرمت یکسان باشد.  -73

تهیه و با کسب نظر موید اداره کل بنیااد   73/33/31حداکثر لغایت  GISنظارت، چارچوب بانک اطالعاتی را در انطباق با محی  

 مسکن انقالب اسالمی جهت اجرا به مهندسین مشاور ابالغ می نماید.

حضور اعضای تیم نظارت عامل چهارم در جلسات مشارکتی، به عنوان نظارت حین اجرا، می تواند به ارتقااء ارار بخشای نتاایج      -77

 عامل چهارم باشد.گفتگوهای مشارکتی کمک نماید. این مهم مورد توجه 

 مشاور مکلفند نسبت به تهیاه گازارش   ندر اجرای تعهدات ناظر به تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی مهندسی -73

نظارت، باازبینی و ارائاه گازارش هاای تاییاد شاده تاا روز یاک شانبه           اقدام نمایند. 73/73/31شنبه مورخ دو روستا تا روز  63

روساتا،   63اهد شد. مهندسین مشاور و تیم نظارت عامل چهارم این مهم را با الویت دنباال مای نمایناد. از    انجام خو 23/73/31

روساتا در   2تعلق دارد و بدون توجه به تعداد روستاهای مابقی بخب هاا، از هار بخاب    روستا به بخب مرکزی طارم  73تعداد 

  دستور کار قرار می گیرد.

مطالعات، مبتنی بر گزارش های تایید شده توس  تیم نظارت عامل چهارم، باا تشاکیل   ژوهب و پبررسی، تایید و تصویب نتایج  -72

جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها، کارگروه آمایب سرزمین، آمار، محی  زیست و توسعه پایدار اساتان و شاورای برناماه    

 ریزی و توسعه استان مورد اهتمام و اقدام قرار خواهد گرفت. 

اقتصادی(، مهندسین مشاور نسبت به پیشبرد همزمان مطالعات اهتماام  -اعمال هماهنگی های بین بخشی ) جغرافیائی به منظور -72

 می نمایند. عامل چهارم با بهره گیری از خدمات تیم نظارت کنترل هماهنگی های بین بخشی را با دقت نظر پیگیری می نماید.

کدا مورد توجه باشد. عامل چهارم، در تادوین گازارش جاامع فعالیات هاای      مستند سازی مطالعات توس  مهندسین مشاور مو    -70

 نظارتی از مستندات مهندسین مشاور نیز بهره گیری نماید.

دفتر مشترک مطالعات با مشارکت مهندسین مشاور و با اهتمام عامل چهارم، پیب برد موفقیت آمیز مطالعات را از رهگذر نظارت  -76

 می نماید.پیگیری بر فرایندها و نتایج 

عامل چهارم به منظور کنترل پیشرفت کار مطالعات و مهندسین مشااور، نسابت باه ارائاه برناماه زمانبنادی کلای، منتهای باه           -71

زمانبنادی ارائاه شاده اعماال خواهاد شاد. برناماه زمانبنادی لغایات          اقدام نماید. نظارت بر مطالعات در چارچوب  27/36/7230

 ارائه خواهد شد. ، با تاکید بر تعیین تاریخ برای اتمام عملیات میدانی،رمتوس  تیم نظارت عامل چها 23/30/31

دارا بودن ادراک و فهم همسان از پرسشنامه روستا در میان گروه های اعزامی مهندسین مشاور به روستا ها مورد تاکید می باشد.  -70

 مهندسین مشاور به این مهم توجه بایسته را مبذول نمایند.  


