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  دستور جلسه:

 :خصوص در نظارت تیم بین رویه وحدت به رسیدن

 ها سرخط رعایت و گزارش شکل و فرم .1 

 شد خواهد تدوین روستا  111 حدود تفکیک به که هاییگزارش مفید و مختصر محتوای .۲

 آتی هفته یک طی در روستا 31 از خود سهم اتمام برای مشاوران هدایت .9

 مشاوران به ابالغ و ها برنامه سنجی امکان طرح از واحد و مشخص فرمت به دستیابی .3

 جلسات تشکیل نیز و خانوار ۲1 باالی روستاهای به مراجعه برای مشاور هر ذیل در گروه سه یا دو به تقسیم برای مشاوران هدایت .۵

 عید از قبل تا خانوار ۲1 زیر روستاهای برای بخشداری

 نظارت تیم بین هماهنگی و کار پیشرفت هایگزارش بررسی شیوه .1



  جلسه: مصوبات

مشاوران رعایت شود گویی توسط همه ترجیحا چکیده و خالصهها رعایت شود اما از حیث محتوا ها، حتما در گزارشمقرر شد کلیه سرخط-1

ها بین همه اعضای تیم نظارت و برای خالصه نویسی و بررسی خالصه گزارش ها بپرهیزندو اصل موضوع را شرح دهند و از تدریس گزارش

 اجماع حاصل شد.

 .ابالغ نمایند خود  مهندسین مشاوربه  ۲1/11/31روستا را تا مورخ  31جهت تکمیل گزارشات  یادآوری ،مقرر شد اعضای تیم نظارت-۲

، دستورالعمل فرمت مشخصی برای BPیق فرمت سازمان برنامه و شرح خدمات و اصول تدوین تلفمقرر شد سرکار خانم دکتر مرادخانی با -9

 تحویل دهند. ۲1/11/31شنبه روستا را پنج 31گزارشات 

خانوار و نیز  ۲1هر مشاور برای مراجعه به روستاهای باالی  مقرر شد هدایت مشاوران از سوی تیم نظارت برای تقسیم به دو یا سه گروه ذیل-3

 ، خانوار تا قبل از عید انجام شود و در صورت مشاهده عدم رضایت موضوع ۲1تشکیل جلسات مشارکتی در بخشداری برای روستاهای زیر 

 به ناظر پروژه و عامل چهارم موضوع عدم رعایت اعالم گردد. طی نامه نگاری

به دقت تکمیل و مبنای تعیین پیشرفت کار  نراپیشرفت کار تهیه شده از سوی ناظر و تیم نظارت از سوی مشاو یهاگزارش تأکید شد تا-۵

 مشاوران قرار گیرد. منوط بر اینکه مستندات گزارشات نیز به پیوست آن فرم از سوی مشاوران ارسال شود.

 مشاورین خود هر هفته حداقل یک بار به روستاها مراجعه نمایند.قبلی ناظران پروژه همراه با  مقرر شد طبق تأکیدات  -1

چک لیست برای برگزاری استاندارد جلسات مشارکتی در روستا از سوی آقای دکتر بادسار تهیه و در گروه برای مقرر شد که دستورالعمل -1

 بررسی و تأیید نهایی قرار داده شود.

مشاور سبز سامانه سبالن تهیه و ارسال شود، مهندس در ماه گذشته از سوی توسعه اقتصادی شناسی برنامه روش مقرر بود از آنجا که -8

 یادآوری جهت تأخیر در ارسال به این شرکت مشاور از سوی عامل چهارم و نماینده ناظر ابالغ شود.

 


