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 روستایی پایدار اشتغال و روستایی منظومه طرح نظارت تیمصورتجلسة 

 19ساعت خاتمه:  11ساعت شروع:  روز: یکشنبه 11/9/1991تاریخ: 

 دکتر،زاده قلی حیدر دکتر ،بادسار محمد دکتر ن:آقایا -کرمی سودابه مرادخانی، نرگس دکتر: ها خانم :در جلسه حاضرین

 چراغی مهدی دکتر ،فرهادی علی

  حسنلو لیال دکتر ،قاسملو خلیل دکتر ،عظیمی حسین دکترآقایان:  -صفی فاطمه خانم :غائبین

 شناسی پیشنهادی از سوی مشاورانبررسی مجدد روش دستور جلسه:

  جلسه: مذاکرات الف

 قرار بازبینی و بررسی و بحث مورد ناظرین توسط تک تک مجددا مشاور مهندسین توسط شده ارسال هایشناسی روش -1

 .گرفت

 .است هاتئوری و نظری مبانی حاوی صرفا هاگزارش این بیشتر و بوده ناقص محترم مشاورین توسط شده ارائه شناسیروش -2

 حال این با ت. گرف قرار تایید مورد شهر نقشینه آرتا بجز مشاور مهندسین توسط شده ارائه هایتئوری و نظری مبانی کلیات -9

 .شودمی اشاره مصوبات در که گردید مطرح اشکاالتی هاطرح شناسیروش تدقیق برای

 :جلسه مصوبات -ب

 از شود، ارائه گزارش یک بصورت نهایت در  است قرار روستایی پایدار اشتغال و روستایی منظومه هایگزارش اگر شد تاکید -1

 تا شد درخواست زمینه این در . شوند ارائه یکجا بصورت نیز مربوطه گزارشات سایر و نهاآ به مربوط شناسی روش ابتدا همان

 .نمایند مبذول را موضوع این تحقق برای هماهنگی چهارم عامل

 ارسال اصالحی خدمات شرح در شناسیروش ذکر عدم خصوص در محترم کارفرمای چهارم، عامل پیگیری با گردید تقاضا-2

 .نمایند تکلیف تعیین روستایی های منظومه در شده

 توسط ممحتر ناظر پیشنهادی اصالحات اعمال از بعد سبالن سامانه سبز مشاور مهندسین توسط شده ارائه گزارش-9

به  مربوط رئوس تطبیق بر مبنی آن تکمیل از بعد شد پیشنهاد لذا است، نزدیکتر ناظرین نظرات به شده، ذکر مشاور مهندسین

 .گیرد قرار استفاده مورد محترم مشاوران سایر توسط خدمات، شرح اهداف با " اطالعات اوری جمع بند"

 جلسه به آتی جلسه تا را نهایی نظرات همدیگر، هماهنگی با و داده اطالع ایشان به را اصالحات مشاور، هر ناظران شد مقرر-4



 به ابالغ جهت چهارم عامل به  نتایج و گیرد صورت جلسه آن در شناسی روش از نهایی بندی جمع و نموده ارسال نظارت تیم

 .شود داده اطالع مشاوران

 

 


