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 روستایی پایدار اشتغال و روستایی منظومه طرح نظارت تیمصورتجلسة 

  0:::4ساعت خاتمه:  40:90ساعت شروع:  چهارشنبهروز:  41/9/4991تاریخ: 

 دکتر ،بادسار محمد دکتر دکتر حسین عظیمی،ن:آقایا -کرمی سودابه مرادخانی، نرگس دکتر: ها خانم :در جلسه حاضرین

 چراغی مهدی دکتر ،فرهادی علی دکتر،زاده قلی حیدر

 قاسملو خلیل دکتر آقای – حسنلو لیال دکترخانم  ،صفی فاطمه خانم :غائبین

 شناسی پیشنهادی از سوی مشاورانروش زمانبندی وبررسی  دستور جلسه:

  جلسه: مصوبات

بوده و بر مبنای بخش موجود در شرح خدمات انداز سامان، بر اساس فرایند اجرا رنامه زمانبندی ارائه شده از سوی چشمب-4

 با شرح خدمات هماهنگ باشند. بندی متناسب زمانبرنامهشد. جهت وحدت رویه )نه وحدت روش(، نیاز است تا باید ارائه می

طرح منظومه و برنامه توسعه بخش نخست مطالعات  زمانبندی اجرای که بندی رسیده استنظارت به این جمع تیم-:

و مصوب شد  اتمام گردد 97/04/02 تاریخو بخش سوم تا  97/02/15 تاریخ ، بخش دوم تا91/:40/4 تاریخ اشتغالزایی تا

 .دشوکه عملیاتی 

شناسی طرح منظومه، و تعهد مشاوران محترم برای انجام پروژه برنامه توسعه های انجام شده بر روی روشبا توجه به بررسی-9

نشده شد. از آنجاکه تاکنون تحویل داده شناسی برنامه اشتغالزایی نیز تحویل داده میاشتغالزایی فرض بر این بوده است تا روش

شناسی هر دو پروژه طرح و برنامه است، بر روششناسی تحویلی مشتملکه روش هان گردیدعها، اذشناسییا در برخی روش

به  97/09/19شناسی مجزای برنامه اشتغالزایی متناسب با اهداف و شرح خدمات برنامه تا دوشنبه مورخ مقرر گردید که روش

 عامل چهارم تحویل شود.

بندی و پس از تأیید شود از سوی یکی از مشاوران جمعان تهیه میپیشنهاد شد ادبیات و مبانی نظری که توسط مشاور-1

 ها شود.مشاوران، مبنای ادبیات نظری برای کل گزارش



های الزم بر های مشاور را ارائه دادند و بررسیشناسی منظومه توسط شرکتاعضای تیم نظارت گزارشی از روند اصالح روش-5

ها تشکر شد و مقرر شد با شرکت آرتا شناسیو در نهایت از اقدامات کلیه مشاوران در اصالح روش روی اصالحات انجام شد

شناسی طرح منظومه و برنامه توسعه اشتغالزایی اقدام نقشینه هم هماهنگ شود تا در اسرع وقت نسبت به اصالح و ارسال روش

 نماید.

راژان آب زاگرس و سبز سامانه سبالن شرکت مهندسی الگوگیری از مقرر شد مشاورین محترم متناسب با شرح خدمات و با -6

 ارسال نمایند. 97/09/19اصالحات الزم را انجام داده و تا مورخ 

های ارائه شده از سوی مشاوران اظهار نظر شده باشد و متناسب با اطالعات و گزارشاز حیث کلیات می مصوبات تیم نظارت-1

های نهایی، نظارت بر فرایند اجرای پروژه آل آن. لذا از آنجا که هدف تیم نظارت عالوه بر بررسی گزارشاست و نه رویکرد آیده

شود به مفهوم های مشاوران نیست. و تأییدهای مقطعی که انجام مییتباشد، این مصوبات نسبی بوده و نافی مسئولنیز می

 تأیید نهایی آن نیست.

کرمی نماینده ناظر پروژه، نظرات تیم نظارت به اطالع مشاورین رسیده و درخواست سودابه مقرر شد از سوی سرکار خانم -8

های مشاور، با ناظر مربوط به همان مشاور وی شرکتشد تا در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام در نظرات تیم نظارت از س

 ها طوالنی نگردد.شناسیتماس گرفته و استعالم گردد تا فرایند نظارت و تدوین و اصالح گزارشات و روش

های اجرایی و تلفنی و پیگیری اجرایی مصوبات از سوی سرکار خانم سودابه کرمی به شماره تلفن هماهنگی -9

 خواهد شد. انجام 09416068944

 


