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 عنوان فعاليت رديف
 مجري بنديزمان

 تينحوه انجام فعال
انحراف در اجرا  شرح اقدام

وه و اقدام ي)زمان، ش
 زمان اقدام اقدام کننده همکاران مسئول اتمام آغاز کننده(

1 
بندي سومين جلسه بررسي و جمع

آوري اطالعات روستاها امه جمعپرسشن
 هاهو دستگا

 چهارشنبه
11/7/1397 

 جمعه
20/7/1397 

 مهندسين مشاور
مهندسين مشاور 

با حضور تيم 
 نظارت

و  هاهو دستگا شنامه جامع و واحد در حوزه روستابا حضور تيم نظارت و تدقيق در انطباق اهداف و دستاوردها و فصول و شرح خدمات براي تدوين پرس
 ها به تيم نظارتويل نتايج بررسيتح

 مراحل:
 م نظارتيو مشاوران و ت يته فنيکم يه اعضاين محل جلسه و دعوت از کلييتع ين و ارسال نامه عامل چهارم در گروه برايتدو -1
 ن مشاوريم نظارت و مهندسيت ياعضا يمعرف -2
و کارفرما در خصوص  يته فنين و اظهار نظر کمياقدامات انجام شده توسط مشاور ند انجام کار توسط عامل چهارم و ناظر و گزارشيارائه گزارش فرا -3

 يآت يهاهانجام شده و برنام يهاهبرنام
 م نظارتيبه صورت مشترک با حضور مشاوران و ت هاهپرسشنامه روستا و دستگا يبررس -4
 ادامه روند پروژه ياخذ مصوبات الزم برا -5

 
 
 

 عامل چهارم
 ناظر
 نياضرمجموعه ح
 
 م نظارتيمشاوران و ت

 نيمجموعه حاضر

 
 
 

 سه روز قبل از جلسه
 ست قبل جلسهيه ليته
 جلسه ين برگزاريح

 
جلسه  ين برگزاريح

 ساعت  5به مدت 

 

2 
بندي پرسشنامه بررسي و جمع

آوري اطالعات روستاها و جمع
 هاهدستگا

 شنبه
21/7/1397 

 شنبه
21/7/1397 

 مهندسين مشاور
 مهندسين مشاور

 و ناظر

 هاهبررسي نظرات تيم نظارت و طراحي پرسشنامه جامع مبتني بر روستا و دستگا
 مراحل:

 هاي روستا و دستگاهتشکيل جلسه مهندسين مشاور در محل دفتر مطالعات براي ادامه روند تدوين پرسشنامه -1
 مشاوران و عامل چهارم هاي مهندسين مشاور و تيم نظارت توسط ناظر با همفکريتدوين برنامه فعاليت -2

 
 

 مشاوران
 ناظر

 
 

 16تا  9ساعت 
 قبل و حين جلسه

 

3 
بندي براي و صفحه ويراستاري
 هاهپرسشنامآراستگي 

 شنبهيک
22/7/1397 

 شنبهدو
23/7/1397 

 مهندسين مشاور مهندسين مشاور

 مراحل:
 ها طبق مصوبه جلسه فوقپرسشنامهو آراستگي بندي ويراستاري و صفحه -1
 کنترل نهايي پرسشنامه هاي تدوين شده توسط نماينده يکي از شرکتهاي مشاور براي تحويل به عامل چهارم و ناظر -2

 
 يکي از مشاوران منتخب
 يکي از مشاوران منتخب

 
 روز دو

 دوم روز

 

4 
نظرخواهي از مراکز علمي و 

 هاهها و دستگادانشگاهي، سمن
 شنبهسه 

24/7/1397 
 شنبهسه

1/8/1397 
 دسين مشاورمهن

 دفتر مطالعات
نمايندگان و 

 مهندسين مشاور

و پيگيري حضوري پرسشگران  هاهي تدوين شده، از طريق شبکه دولت براي مراکز علمي و دانشگاهي و دستگاهاهارسال شرح خدمات پروژه و پرسشنام
 وسط خانم محمدي جهت رهگيري و دريافت نظراتها و پيگيري تلفني در دفتر مطالعات تمهندسين مشاور از آنها و نيز مراجعه به سمن

 مراحل:
 تماس با مشاوران جهت معرفي نماينده يا پرسشگر -1
 آموزش نمايندگان يا پرسشگران جهت نحوه پيگيري و دريافت نظرات -2
 رونوشت به بنياد مسکن ريزي خطاب به مراکز دانشگاهي و ... باتدوين پيش نويس نامه براي امضا از سوي سازمان مديريت و برنامه -3
 هاي مربوطه به تعداد مراکزي که قرار است مراجعه شود.ها و پرسشنامهتکثير نامه -4
 ها با شبکه دولت براي مراکز دولتي و دانشگاهيارسال الکترونيکي نامه -5
 هاي مرتبط با موضوعسوال از مدير کل امور اجتماعي استانداري براي شناسايي سمن -6
ها به چه کسي ارجاع شده، با چه شماره و تاريخي، تاريخ ها )اين که نامهها و دانشگاهي نمايندگان يا پرسشگران براي دريافت نظرات دستگاهپيگير -7

 دريافت کي باشد، در صورت مرراجعه حضوري و دريافت، ترجيحا عکس گرفته شود( 
 ها توسط ناظر انجام شودها و سمناهها و دانشگتقسيم کار نمايندگان براي پيگيري از دستگاه -8
 15/9/1397و هم ساير موارد تا  3در محل دفتر مطالعات جلسه نمايندگان براي ارائه گزارش هم در مورد موضوع بند  10تا  8هر روز صبح ساعت  -9
 (انجام کار يه و اعزام براياول يهايآن روز و انجام هماهنگ يبرا يم ساعت، سپس اعالم اقدامات آتيقه گزارش از اقدامات روز قبل به مدت نيدق 5نده يهر روز هر نما)

 
 
 

 دفتر مطالعات
 ناظر و عامل چهارم

 عامل چهارم
 يکي از نمايندگان
 سازمان مديريت

 دفتر مطالعات
 نمايندگان مشاورين

 
 ناظر

 نمايندگان مشاورين

 
 
 

 دو روز قبل از شروع
 در روز اول

 دو روز قبل از شروع
 از شروع ک روز قبلي

 دو روز قبل از شروع
 روزهاي قبل
 در طي برنامه

 
 قبل از پيگيري نمايندگان

 هر روز تا اتمام برنامه

 

5 
تحويل پرسشنامه تدوين شده به تيم 

 نظارت
 شنبهسه 

24/7/1397 
 شنبهسه 

24/7/1397 
 مهندسين مشاور عامل چهارم

 جهت بررسي دقيق و انفرادي اعضاي تيم نظارتتکثير پرسشنامه به تعداد اعضاي تيم نظارت و ارسال فايل 
 مراحل:

نسخه و تحويل به عامل چهارم حداکثر تا ظهر شنبه )به پيوست نامه اي در خصوص اين که پرسشنامه مورد  8تکثير پرسشنامه توسط مشاورين به تعداد  -1
 داده خواهد شد(ها و اهداف و دستاوردها از طريق آنها پوشش تاييد مشاوران بوده و کليه سرفصل

 ها و نامه از طرف عامل چهارم به ناظر جهت توزيع بين تيم نظارتتحويل پرسشنامه -2
 ها به تيم نظارت توسط ناظرتوزيع پرسشنامه -3

 
 

 يکي از نمايندگان
 

 عامل چهارم
 ناظر

 
 

 در روز اول از برنامه
 

 در روز اول از برنامه
 در روز اول از برنامه

 

6 
کارشناسي تيم  برگزاري جلسات

 نظارت در خصوص پرسشنامه ها
 شنبهسه 

24/7/1397 
 شنبهچهار

25/7/1397 
 ناظر

تيم نظارت و در 
صورت نياز 

 مشاوران

 ها پرسشنامه خصوص در نظارت تيم کارشناسي جلسات برگزاري
 مراحل:

 هماهنگي جلسه تيم نظارت از طريق ناظر -1
 يل مشاوران و اعمال نظرات اوليه و آمادگي جهت حضور در جلسه کميته فنيتحويل نظرات مکتوب به عامل چهارم جهت تحو -3

 
 
 ناظر
 ناظر

 
 

 در روز اول
 در روز دوم

 



 عنوان فعاليت رديف
 مجري بنديزمان

 تينحوه انجام فعال
انحراف در اجرا  شرح اقدام

)زمان، شيوه و اقدام 

 زمان اقدام اقدام کننده همکاران مسئول اتمام آغاز کننده(

 

7 

بررسي و چهارمين جلسه کميته فني 
روستاها و نهايي تدوين پرسشنامه 

 هاهدستگا

 شنبهچهار
25/7/1397 

 شنبهچهار
25/7/1397 

 عامل چهارم
معاونان سازمان 

 و بنياد
 ظارتتيم ن

 هاعامل چهارم و ناظر در خصوص فرايند اجراي برنامه ارائه گزارشبراي  در محل سازمانبرگزاري جلسه 
 مراحل:

 گزاري جلسههماهنگي عامل چهارم براي بر -1
 هاي آتيبرنامههاي انجام شده و فرايند انجام کار توسط عامل چهارم و اظهار نظر کميته فني و کارفرما در خصوص برنامه ارائه گزارش -2
اظر، نامل چهارم و اظر در خصوص اعضاي تيم نظارت ، رزومه ايشان و تاييديه اعضا، برنامه زمان بندي فعاليت هاي مشاوران و عاظهار نظر ن -3

 دستورالعمل نظارتي، گزارش عملکرد نظارت و غيره
 در اين خصوص براي اظهار نظر کميته فنيررسي فرايند تدوين پرسشنامه دستگاهها و روستا و اعالم نظر ناظرين ب -4

 
 

 عامل چهارم
 عامل چهارم

 ناظر
 

 حاضرين در جلسه

 
 

 روز قبل از برنامه 3
 بخش اول جلسه
 در حين جلسه

 
 در انتهاي جلسه

 

8 
نهايي جلسه بررسي تدوين پرسشنامه 

 هاهروستاها و دستگا
 شنبهپنج

26/7/1397 
 شنبهپنج

26/7/1397 
 عامل چهارم

 ن مشاورمهندسي
 تيم نظارت

و  هاهسشنامبندي روايي و پايايي پرمشاوران و اظهار نظر حضوري تيم نظارت و جمع ارائه گزارشدر محل مناسب براي  20تا  15برگزاري جلسه ساعت 
 دماتدها و شرح خه و دستاورها با در نظر گرفتن اهداف طرح و برنامو سمن هاهو دانشگا هاهتدوين پرسشنامه نهايي با لحاظ جميع نظرات دستگا

 مراحل:
 دوين و ارسال نامه عامل چهارم در گروه براي تعيين محل جلسه و دعوت از کليه مشاوران و تيم نظارتت -1
 رائه گزارش فرايند انجام کار توسط عامل چهارم و ناظر و گزارش اقدامات انجام شده توسط مشاورينا -2
 اعالم مکتوب نظرات توسط ايشان به مشاوران وسشنامه اظهار نظر تيم نظارت در خصوص پر -3
و  هاهجميع نظرات دستگاهايي با مالحظات مطرح شده توسط تيم نظارت و لحاظ نها و تدوين پرسشنامه بندي روايي و پايايي پرسشنامهمعج -4

 رح و برنامه و دستاوردها و شرح خدماتطها با در نظر گرفتن اهداف و سمن هاهدانشگا
 هابندي و تکثير پرسشنامهري، صفحهتعيين فردي از مشاوران براي ويراستا -5

 
 
 

 عامل چهارم
 عامل چهارم و ناظر

 تيم نظارت
 مشاوران و تيم نظارت

 
 حاضرين در جلسه

 
 
 

 روز قبل از برنامه 3
 بخش اول جلسه
 در حين جلسه
 در حين جلسه

 
 در انتهاي جلسه

 

9 
ز ري اطالعات اآوتقسيم کار جمع

و تکثير پرسشنامه  و روستاها هاهدستگا
 ها

 شنبهپنج
26/7/1397 

 شنبهپنج
26/7/1397 

عامل چهارم و 
 ناظر

 مهندسين مشاور

 ها و روستاها و تکثير پرسشنامه هاهآوري اطالعات از دستگامشخص ساختن مکانيزم جمع
 مراحل:

در  دي که شرح آنم به تعيين تعداد پرسشگر و آموزش آنها نموده و طبق فراينر خصوص مراجعه به روستاها هر مشاور مطابق شرايط خود اقداد -1
 ها روستا درج شده، اقدام خواهد کرد.بخش توزيع پرسشنامه

عدادي تها، تقسيم کار بين پرسشگران مشاورين، با هماهنگي عامل چهارم و ناظر صورت گرفته و هر فرد آوري اطالعات از دستگاه در خصوص جمع -2
 شود.ها بين مشاورين سرشکن ميزينهها را عهده دار شده و در نهايت هدستگاه از
 هماهنگي تکثير پرسشنامه ها -3

 
 

 مشاوران
 

عامل چهارم و ناظر با 
 همفکري مشاوران

 عامل چهارم و مشاوران

 
 

 همان روز
 

 همان روز
 

 همان روز

 

 هاهتکميل پرسشنامه دستگا 10
 شنبه

28/7/1397 
 شنبه دو

5/9/1397 
 مهندسين مشاور

پرسشگران 
مهندسين مشاور 

 با نظارت ناظر

العات تا اي دريافت اطه و پيگيري برمراجعه کرد هاهبه دستگا نمايندگان مشاوري رسمي، هاهطي ناما تقسيم کار انجام شده در روزهاي قبل، متناسب ب
 حصول نتيجه انجام مي شود.

 مراحل:
 ريزيق سازمان مديريت و برنامهم و امضا از طريتدوين نامه از سوي عامل چهار -1
ها از طريق شبکه دولت و مخاطب قراردادن رابطين اماري در هر دستگاه براي تهيه آمارها هاي ويژه هر دستگاه به پيوست نامهها و پرسشنامهارسال نامه -2

 هاهاي تحويل دادهو تعيين شيوه
 نتيجه ها و پيگيري از طريق رابطين آماري تا حصولآوري اطالعات از دستگاهقدام به جمعر مورد نحوه ادنمايندگان برگزاري جلسه هماهنگي با  -3
 ها به دفتر مطالعات براي ورود اطالعات به سامانه نرم افزاري يکپارچههاي مربوط به آمار مستند با امضا و مهر دستگاهامهتحويل پرسشن -4

 
 
 

 عامل چهارم
 سازمان مديريت

 
 وران و عامل چهارممشا

 نمايندگان مشاوران

 
 
 

 روز قبل از شروع 3
 روز قبل از شروع

 
 روز اول
 روز آخر

 

 پرسشنامه روستاهاتکميل  11
 شنبه

28/7/1397 
 شنبه دو

5/9/1397 
 مهندسين مشاور

پرسشگران 
مهندسين مشاور 

 با نظارت ناظر

 مراحل:
 هرستاندر هر ش ت و زمان دقيق جلساتستان و تعيين محل جلسااران هر شهرال دعوتنامه به دهيها براي ارسها و بخشداريا فرمانداريهماهنگي ب -1
هايي از ها در محل تعيين شده در فرمانداري يا سالن مناسب در هر شهرستان و قرائت سواالت و تکميل في المجلس بخشرگزاري جلسات با دهياريب -2

 ت، )با مداد(پرسشنامه که توسط شخص دهيار قابل تکميل اس
 به دهيار در همان جلسه تيم علمي و اجرايي مشاورمعرفي  -3
سات منعقده برداري از جلسيل دهياران براي تکميل فرمها با حضور شوراهاي روستا و ريش سفيدان و غيره )با رعايت استانداردهايي از قبيل تصويرگ -4

 و امضاي حاضرين و مهر شورا و صورتجلسه
ه و بازبيني اولي هااسخپچک کردن ي و اجرايي مشاور به روستاها و برگزاري جلسات مشارکتي و دريافت پرسشنامه دهياران و اعزام تيم علم -5

 )از جلسات مشارکتي عکس و صورتجلسه تهيه و به ناظر تحويل شود( هاي تکميليهپرسشنام
 دهياران و شوراهاي روستا ضور اعضاي تيم نظارت به صورت تصادفي در جلسات مشارکتي مشاوران وح -6
 عامل چهارم و ناظر، جهت راستي آزمايي هاي تاييد شده توسط مشاوران بهحويل پرسشنامهت -7
 هاي تاييد شده توسط تيم نظارت به عامل چهارمحويل پرسشنامهت -8
 

 
 عامل چهارم و مشاوران

 مشاوران
 

 مشاوران
 دهياران و شوراي روستا

 
 مشاوران

 
 تيم نظات
 مشاوران

 تيم نظارت

 
 روز قبل از شروع 3

 در هفته اول برنامه
 

 ارانيده يهيدر جلسه توج

 بعد از جلسه توجيهي
 

 يهيبعد از جلسات توج
 

 در جلسات مشارکت
 بعد از هر بازبيني

 بعد از راستي آزمايي

 



 عنوان فعاليت رديف
 مجري بنديزمان

 تينحوه انجام فعال
انحراف در اجرا  شرح اقدام

)زمان، شيوه و اقدام 

 زمان اقدام اقدام کننده همکاران مسئول اتمام آغاز کننده(

 

 طراحي سامانه نرم افزاري يکپارچه 12
 شنبه

28/7/1397 
 جمعه

11/8/1397 
 عامل چهارم

فرما، ناظر و کار
 مهندسين مشاور

حل اعتبارات مينه کرد از م افزار و هزبه سامانه نرم افزاري يکپارچه از طريق مذاکره با طراحان نرها ههماهنگي براي ورود اطالعات روستاها و دستگا
 مهندسين مشاور به تناسب اعتبار قرارداد

 مراحل:
ت تصويب رده و در صورکل چهارم ابتدا با بنياد و سازمان هماهنگ )عام افزار از سوي عامل چهارمهاي مشاور يا اشخاص طراح نرممذاکره با شرکت -1

 نمايد(اقدام مي
 مذاکرات به مشاورين در ميان گذاشتن نتيجه -2
 هنگي براي عقد قرارداد و مبلغ و زمان انجام کارهما -3
 نرم افزار از طريق شرکت يا شخص طرف قرارداد طراحي -4
 ايش نرم افزار طراحي شده و رفع عيوب با هماهنگي عامل چهارمآزم -5
 ر اختيار مشاوران قراردادن نرم افزار براي انجام مرحله ورود اطالعاتد -6

 
 
 

 عامل چهارم
 

 عامل چهارم
 عامل چهارم

 شرکت طرف قرارداد
 عامل چهارم و مشاوران

 عامل چهارم

 
 
 

 يک هفته قبل از شروع
 

 چند روز قبل از شروع
 يک روز قبل از شروع

 در حين بازه برنامه
 در انتهاي برنامه

 روز آخر
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ي هاهامآزمايي پرسشنبررسي و راستي

 هاهتکميل شده روستا و دستگا
 پنج شنبه

10/8/1397 
 شنبهدو

12/9/1397 
 تيم نظارت ناظر

 هاهاي تکميل شده روستا و دستگاهآزمايي پرسشنامهبررسي و راستي
 مراحل:

ر قرار ر اختيار ناظ)اسکن پرسشنامه يا اصل آنها توسط مشاور د در دفتر مطالعات ها توسط تيم نظارت مستقررسي شکلي و محتوايي پرسشنامهبر -1
 گيرد(مي

 هاي ارائه شدههياران و شوراهاي روستا و ريش سفيدان، به صورت تلفني و حضوري جهت اطمينان از پاسخدهماهنگي با  -2
 ها از طريق مراجعه به دهياران و غيرههاي تاييد نشده و نياز به اصالح به مشاوران و اصالح پرسشنامهامهعودت پرسشن -3
از  ها و در صورت وجود ابهام، عودت آنها براي پيگيري از سوي نمايندگان مشاورين و دريافت اطالعات مورد نيازامه دستگاهبررسي پرسشن -4

 هادستگاه
 خودکار تر توسط هر مشاور در دف( Excel)ل اکسل آمايي در فايداده -5

 
 

 تيم نظارت
 

 تيم نظارت
 تيم نظارت
 تيم نظارت

 مشاور

 
 

 افت پرسشنامهيدر بمحض
 

 در طول برنامه
 هادر طول بررسي

 افت پرسشنامهيبمحض در

 در طول برنامه
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و ورود اطالعات پرسشنامه روستا 

به سامانه نرم افزاري  هاهدستگا
 يکپارچه

 شنبه
12/8/1397 

 شنبهچهار
14/9/1397 

 مهندسين مشاور
آماها و داده

 هابازبين

آمايي تحت ادهها از سوي مهندسين مشاور براي نحوه ورود اطالعات به سامانه نرم افزاري و انجام مرحله بازبيني همزمان و دآما و بازبينآموزش داده
 عاتنظارت ناظر در محل دفتر مطال

 مراحل:
 عاتب و معرفي داده آما و بازبين از سوي مشاوران به عامل چهارم جهت استقرار در دفتر مطالانتخا -1
 راهم آوردن رايانه يا لپ تاپ براي تجهيز دفتر مطالعات جهت انجام امور داده آماييف -2
 بين توسط نمايندگان مشاور(ندگان ايشان )يا بر عهده گرفتن نقش بازها توسط مشاورين يا نمايموزش داده آماها و بازبينآ -3
 ها )نمايندگان مشاورها( در انتهاي هر روزهاي وارد شده به سامانه، از سوي بازبيناستي آزمايي پرسشنامهچک کردن و ر -4

 
 
 

 مشاوران
 مشاوران
 مشاوران

 هابازبين

 
 
 

 روز قبل از شروع 3
 تا روز قبل از شروع

 روز اول برنامه
 انتهاي هر روز
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هاي گزارش برخي از سرخطتدوين 

 شرح خدمات برنامه و طرح
 شنبه

28/7/1397 
 شنبه

19/8/1397 
 مهندسين مشاور

تيم علمي 
 مهندسين مشاور

هايي الزم در بنديو چارچوب نداشته و کليات هاههايي از گزارش پروژه که ارتباط زيادي به نتايج حاصل از پرسشنامتدوين گزارش فصول و سرفصل
ظارت جهت اظهار نظر به عامل چهارم براي تحويل به ناظر و تيم ن 19/8/1397ها تا . تحويل اين گزارش(زارشاتگ يکنوان فاز به ع) رددآن درج مي گ

 24/8/1397و بررسي در جلسه 
 مراحل:

 طالعات آماريابندي براي تدوين بدون داشتن ه قابل تدوين يا چارچوبهايي از گزارش کشخص ساختن سرخطم -1
ارش شود( )فصل اول و روش شناسي و گزبندي بين خود، )با فرايندي که بين مشاوران مصوب ميشاورين يا تقسيمتحقيق و تدوين گزارش توسط م -2

 بخش نخست: يورت شهر(
 24/8/1397جهت اظهار نظر و بررسي در جلسه  براي تحويل به تيم نظارت 19/8/1397هاي تدوين شده به عامل چهارم تا حويل گزارشت -3

 
 
 
 

 نظر کل مشاوران
 تقسيم کار مشاوران

 

 مشاوران

 
 
 
 

 هفته اول و دوم برنامه
در طول برنامه با گزارش به 

 عامل چهارم

 در انتهاي برنامه
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مين جلسه مشترک کميته فني و پنج
مهندسين مشاور و تيم نظارت براي 

آوري ارائه گزارش روند جمع
 آمايي آنهااطالعات و داده

 شنبهپنج
24/8/1397 

 شنبهپنج
24/8/1397 

 عامل چهارم

کارفرما و 
مهندسين مشاور 
با حضور ناظر و 

 تيم نظارت

آمايي اطالعات و ارائه راهکارها براي حل موضوعات پيش آوري و بازبيني و دادهبراي بررسي نقاط قوت و ضعف جمع 15تا  10برگزاري جلسه ساعت 
 هاي بند قبلرو و اعالم نظر در مورد گزارش سرخط

 مراحل:
 رتو مشاوران و تيم نظا ن و ارسال نامه عامل چهارم در گروه براي تعيين محل جلسه و دعوت از کليه اعضاي کميته فنيتدوي -1
ما در خصوص فني و کارفر فرايند انجام کار توسط عامل چهارم و ناظر و گزارش اقدامات انجام شده توسط مشاورين و اظهار نظر کميته ارائه گزارش -2

 هاي آتيم شده و برنامههاي انجابرنامه
 زم در جلسهها و ارائه تدابير الشاوران در خصوص مشکالت پيش آمده در فرايند جمع آوري اطالعات و بازبيني و داده آمايي پرسشنامهاظهار نظر م -3
م ها، طبق مکانيزيي پرسشنامهظهار نظر تيم نظارت در خصوص کيفيت کار مشاوران در زمينه پرسشگري و اعالم نتايج در خصوص راستي آزماا -4

 طراحي شده در جلسه قبل
 مه روند پروژهاخذ مصوبات الزم براي ادا -5

 
 
 

 عامل چهارم
 حاضرين در جلسه

 
 مشاوران

 تيم نظارت
 

 حاضرين در جلسه

 
 
 

 روز قبل از جلسه 3
 ابتداي جلسه

 
 حين جلسه
 حين جلسه

 
 انتهاي جلسه

 



 عنوان فعاليت رديف
 مجري بنديزمان

 تينحوه انجام فعال
انحراف در اجرا  شرح اقدام

)زمان، شيوه و اقدام 

 زمان اقدام اقدام کننده همکاران مسئول اتمام آغاز کننده(

 

17 
تحويل اطالعات تکميلي از مرحله 

 و روستاها هرسشگري دستگاپ
 پنج شنبه

15/9/1397 
 پنج شنبه

15/9/1397 
 مهندسين مشاور

آماها و داده
 هابازبين

 امانه نرم افزاري جامعسها و تحويل فايل بندي کردن آنها در داخل زونکنو طبقه هاهتحويل کليه پرسشنام
 مراحل:

 شود.اي از سوي نمايندگان مشاوران انجام ميها در دفتر مطالعات به طور منظم و حرفهآمايي، بايگاني پرسشنامهز تاييد مرحله دادهاپس  -1
زمايي و صحت هاي الزم براي راستي آکامل داده امايي، سامانه نرم افزاري در اختيار عامل چهارم و تيم نظارت قرار گرفته و بررسي پس از اتمام -2

 آيد.شده، از سوي تيم نظارت به عمل ميهاي تکميل اطالعات وارده مطابق با پرسشنامه
ران حات به مشاويد، موضوع در جلسه مشترک کميته فني و مشاوران و ناظران مطرح و در صورت عدم تاييد مراتب جهت اعمال اصالدر صورت تاي -3

 شود.عودت داده مي

 
 

 مشاوران
 مشاوران

 
عامل چهارم و تيم 

 نظارت

 
 

 ابتداي روز
 طي جلسه در آن روز

 
 بعداز ظهر همان روز
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مين جلسه مشترک کميته فني و شش
مهندسين مشاور و تيم نظارت براي 

آوري ارائه گزارش نهايي روند جمع
 آمايي آنهااطالعات و داده

 پنج شنبه
29/9/1397 

 پنج شنبه
29/9/1397 

 عامل چهارم

کارفرما و 
مهندسين مشاور 
با حضور ناظر و 

 تيم نظارت

آمايي و تعيين درصد پيشرفت کار پروژه و ارائه تمهيدات الزم آوري اطالعات و دادهبراي تحويل نهايي بخش جمع 15تا  10ت برگزاري جلسه ساع
شهرستاني به تفکيک برنامه  گزارش 8گزارش بخشي و  17ها براي دستيابي به براي ادامه روند مراجعات ميداني و بازديد از روستاها و نحوه انجام تحليل

 بندي آتيها و تنظيم برنامه زماني کاربردي آنهاهو تدوين سند و پروژ و طرح
 مراحل:

 رتال نامه عامل چهارم در گروه براي تعيين محل جلسه و دعوت از کليه اعضاي کميته فني و مشاوران و تيم نظاتدوين و ارس -1
ظهار ااده آمايي و دمات انجام شده توسط مشاورين در خصوص پرسشگري و رائه گزارش فرايند انجام کار توسط عامل چهارم و ناظر و گزارش اقداا -2

 هاي آتيهاي انجام شده و برنامهنظر کميته فني و کارفرما در خصوص برنامه
 هاامهآمايي و بازبيني پرسشنآزمايي بخش دادهم نظارت در خصوص کيفيت کار مشاوران در زمينه پرسشگري و اعالم نتايج راستياظهارنظر تي -3
 روژهبندي ميزان همکاري مشاوران در اين پعيين درصد پيشرفت کار مشاوران و رتبهت -4
 ارائه تمهيدات الزم براي ادامه روند مراجعات ميداني و بازديد از روستاها -5

 
 
 
 

 عامل چهارم
 حاضرين در جلسه

 
 تيم نظارت

 عامل چهارم و ناظر
 حاضرين در جلسه

 
 
 
 

 روز قبل از جلسه 3
 بتداي جلسها

 
 حين جلسه

 انتهاي جلسه
 انتهاي جلسه

 

19 
هاي گزارش برخي از سرخط تحويل

 شرح خدمات برنامه و طرح
 شنبه

17/9/1397 
 شنبهپنج 

20/10/1397 
 مهندسين مشاور

تيم علمي 
 مهندسين مشاور

 و بخش اول و دوم برنامه طرحو تحويل بخش اول تدوين 
 مراحل:

 مي نمايد. ومه و بخش اول و دوم برنامه را به تفکيک بخش و شهرستان ارائهط هر بخش، گزارش بخش اول منظهر مشاور متناسب با شراي -1
 24/8/1397جهت اظهار نظر و بررسي در جلسه  براي تحويل به تيم نظارت 19/8/1397هاي تدوين شده به عامل چهارم تا حويل گزارشت -3

 
 

 کل مشاوران
 مشاوران

 
 

 ردر بازه زماني مقر

 در انتهاي برنامه
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جداگانه تيم نظارت  برگزاري جلسات

 مشاورين با هر کدام از
 شنبه

17/9/1397 
 پنج شنبه

27/10/1397 
 ناظر

مهندسين مشاور 
 تيم نظارتو 

 مشاورين ار کدام هر با نظارت تيم جداگانه جلسات برگزاري
 مراحل:

 م علمي مشاورين براي برگزاري جلسات کارشناسيهنگي ناظر با تيم تخصصي نظارت بر هر مشاور و تيهما -1
 رائه گزارش عملکرد و گزارش مکتوب مطابق شرح خدمات از سوي مشاور به تيم نظارت مربوطها -2
 عالم نظر تيم نظارت در خصوص گزارش هاي دريافتي و در صورت نياز اصالح نکات اعالم شده از سوي تيم نظارتا -3

 
 
 ناظر

 مشاورين
 تيم نظارت

 
 

 سه روز قبل از جلسه
 ابتداي جلسه
 حين جلسه

 

21 

مين جلسه مشترک کميته فني و هفت
مهندسين مشاور و تيم نظارت براي 

 مکتوب گزارشات دوم فاز بررسي
 مشاوران

 پنج شنبه
27/10/1397 

 پنج شنبه
27/10/1397 

 عامل چهارم

کارفرما و 
مهندسين مشاور 
با حضور ناظر و 

 يم نظارتت

تاني به تفکيک برنامه گزارش شهرس 8گزارش بخشي و  17تفکيک  به فاز دوم گزارشات مکتوب مشاوران بررسيبراي  15تا  10برگزاري جلسه ساعت 
 )بخش اول طرح و بخش اول و دوم برنامه(و طرح 

 مراحل:
 تکليه اعضاي کميته فني و مشاوران و تيم نظاردوين و ارسال نامه عامل چهارم در گروه براي تعيين محل جلسه و دعوت از ت -1
 فرايند انجام کار توسط عامل چهارم و ناظر و گزارش مشاوران از اقدامات انجام يافته در تدوين گزارش ارائه گزارش -2
 ظهارنظر تيم نظارت در خصوص گزارش هاي ارائه شده از سوي مشاورانا -3

ب در ارائه خواهد شد و پس از آن جلسات بررسي و تصوي 20/2/1398از نهايي تا و گزارش ف 20/12/1397گزارشات فاز سوم تا 
 تداوم داشته و پروژه خاتمه خواهد يافت. 20/4/1398مراجع ذيربط تا 

 
 
 

 عامل چهارم
 حاضرين در جلسه

 تيم نظارت

 
 
 

 روز قبل از جلسه 3
 ابتداي جلسه
 انتهاي جلسه

 

 




