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 (پروژهناظر ) رئیس جلسه: آقای دکتر عظیمی

آقای دکتر حیدر  -آقای دکتر علی فرهادی-دکتر مهدی چراغیآقای  -آقای دکتر حسین عظیمیحاضرین: 

 کرمیسودابه خانم  -مرادخانیخانم دکتر نرگس  -قلی زاده

 -آقای دکتر خلیل قاسملو -خانم دکتر لیال حسنلو -خانم فاطمه صفی -دکتر محمد بادسارغائبین: آقای 

 آقای فرشاد محمدی

بندی پیشنهادی از سوی مشاورین و گزارش شناسی پژوهش و برنامه زمانبررسی روش دستور جلسه:

 پروژهپیشرفت کار و عقد قرارداد فیمابین اعضای تیم نظارت و ناظر 

 :جلسه شرح

 متن قرارداد ناظر پروژه و اعضای تیم نظارت قرائت شد و مفاد آن تبیین گردید. -7

آرتا  شرکت مهندسی شناسی پژوهش ارائه شده از سویدکتر چراغی، گزارشی از بررسی روشآقای  -3

نقشینه شهر ارائه نمودند و اظهار داشتند متأسفانه موارد اولیه رعایت نشده است و کپی پیستی از 

های مختلف است که حتی جامعه هدف نیز خلخال اعالم شده است و از نظر ناظر مردود مجموعه طرح

 باشد.می

یورت شهر سبالن نیز رویکردهای شرکت مهندسی رائه شده از سوی شناسی پژوهش ادر خصوص روش -3

شناسی به صورت کامل توضیح داده شده اما از نظر ابزار و تکنیک، نیاز به اصالحات و بازنگری روش

  اساسی دارد. که به پیوست همین صورتجلسه نظرات آقای دکتر چراغی، ارائه شده است.

شرکت شناسی پژوهش، ارائه شده از سوی سار در خصوص روشآقای دکتر بادگزارش مکتوب نظارتی  -4

. ایشان نیز در حوزه به پیوست صورتجلسه ارائه شده استکه یورت شهر سبالن قرائت شد مهندسی 

 د.انشده وارد کردهشناسی ارائه تکنیک و ابزار ایراداتی به روش

ها ها کدامند و تفاوتبهتها، مشخص شود، مشاشناسیپیشنهاد شد بعد از مطالعه مجموعه روش -5



پذیر ها الزامی است و اگر الزامی باشد، مورد تأیید است یا خیر؟ و تا جایی که امکانکدامند؟ و آیا تفاوت

های روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری و ابزار گردآوری جزء مشابهات باشد و در بخش است، بخش

 یت گذاشته شود.شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات امکان تفاوت و خالق

ها را مطالعه و موارد مشابه را شناسیبه آقای دکتر چراغی مأموریت داده شد که مجموعه روش  -6

در  75حصاء نموده و برای ارائه گزارش در بعد از ظهر روز یکشنبه ساعت استخراج و موارد تفاوت را ا

ی تیم نظارت نیز سایر اعضا دفتر گروه اقتصاد دانشگاه زنجان اعالم و اخذ تصمیم شود. ضمن اینکه

های ارائه شده را مطالعه و نظرات مکتوب خود را تا جمعه به آقای دکتر شناسیند کلیه روشموظف شد

 بندی و اعالم در جلسه روز یکشنبه ارائه نمایند.چراغی جهت جمع

اعالم نشده است و بندی طی نامه رسمی از سوی شرکت آرتا نقشینه شهر که برنامه زمانبا توجه به این -7

اند، مقرر شد تا روز یکشنبه برنامه صرفاً شرکت مهندسی یورت شهر سبالن برنامه زمانبندی اعالم کرده

بندی آن توسط ناظر پروژه شناسی پژوهش، دریافت و جمعبندی سایر مشاوران، متناسب با روشزمان

 شود. مانجا

ریزی های مشاور برنامهوهش از سوی شرکتشناسی پژاعضای تیم نظارت نسبت به عدم ارسال روش -8

انداز سامان و سبز سامانه سبالن، تذکر داده و مقرر شد از سوی عامل چهارم و بنیاد مشاور چشم

 مسکن، تذکر کتبی به این دو شرکت اعالم شود.

شناسی خود را ارسال ضمن اینکه شرکت راژان آب زاگرس نیز در حین برگزاری این جلسه، روش -9

 که امکان بررسی آن در جلسه حاضر میسر نبود. نمودند

 


