»ﺻـﻮرﺗـﺠـﻠـﺴـﻪ«
١ـ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻠﺴﻪ :
ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ:

ﺷﻮرای ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاری  RSو

 GISوزارت ﻧﻴﺮو
ﴰﺎرﻩ ﺟﻠﺴﻪ :ﻳﺎزدﻩ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻠﺴﻪ:
٨٥/١٠/٢٣

ﻣﻜﺎن:
زﻣﺎن:

ﻃﺒﻘﻪ هﺸﺘﻢ وزارت ﻧﻴﺮو
١٥-١٦

ﻣﺪت:

 ١ﺳﺎﻋﺖ

٢ـ اﻋﻀﺎء ﺟﻠﺴﻪ :
ﺁﻗﺎﻳﺎن :ﻣﻬﻨﺪس راﻋﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺒﻴﻨﯽ ،ﺗﺮاﺑﯽ
ﺧﺎﱎ :ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎهﻴﺪ ﻧﻴﮑﭙﻮر
ﻏﺎﺋﺐ :ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻤﺪی

٣ـ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
ﺷﺮح ﮐﺎرهﺎی اﳒﺎم ﺷﺪﻩ در ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎ و ﲝﺚ ﺑﺮ روی ﺁﺎ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
هﺎی ﺁﺗﯽ
اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎی اﻋﻀﺎء ﺟﻬﺖ ﺁﻣﻮزش اﻋﻀﺎ

٤ـ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ :
ردﻳ
ف

ﺷـﺮح ﻣـﺼـﻮﺑـﺎت ﺟﻠﺴﻪ

١

ﺷﺮح ﮐﺎرهﺎی اﳒﺎم ﺷﺪﻩ در ﻣﻌﺎوﻧﺘـﻬﺎ و ﲝـﺚ ﺑـﺮ روی ﺁـﺎ و اراﺋـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺁﺗﯽ

٢

اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎی اﻋﻀﺎء ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺁﻣﻮزﺷﯽ و اراﺋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
اﳒﺎم ﺷﺪﻩ

٣

دﻋﻮت ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس از زﻳﺮﳎﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﺎی ﻣﺎدر ﲣﺼﺼﯽ ﺟﻬﺖ ﺷـﺮﮐﺖ
در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا

۴

ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا هﺮ ﻣﺎﻩ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺳﺎﻋﺖ  ٣ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺷﻨﺒﻪهﺎ ﺗـﺸﮑﻴﻞ ﻣـﯽ-
ﮔﺮدد.

۵

ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ و ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ،ﻳﮏ ﺑـﺎر دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮای اﻋـﻀﺎء ﺟﻬـﺖ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﻮد

 -٥ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﮐﺮات:
ﺁﻗﺎی راﻋﯽ :ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠـﺴﺎت ﺷـﻮرا
دوﺑﺎرﻩ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ .ﮐﻼ دو ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﺮای ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ  GISدر
ً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻳـﺮ ﻧﻈـﺮ
ﺗﺸﮑﻴﻼت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ :ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
وزﻳﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔـﺮوﻩ  GISدر دﻓـﱰ اﻃﻼﻋـﺎت و ﺁﻣـﺎر.
ﺑﺮای ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭼﺎرت ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ  GISﻗﺮار ﺑﻮد ﺁﻗـﺎی ﺟﻌﻔـﺮی از داﻳـﺮﻩ
ﺗﺸﮑﻴﻼت ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ را ﲥﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣـﺎ ﺑـﺮای وزﻳـﺮ ﻓﺮﺳـﺘﺎدﻩ
ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺁﺎ ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﺧﻮاهﯽ ﻣﺎ ﺁن را ﺑﺮای وزﻳﺮ ارﺳﺎل ﳕﻮدﻧـﺪ و
ﺁﻗﺎی وزﻳﺮ ﺁن را در ﮔﺮوﻩ ﺁﻣﺎرهﺎی ﺛﺒﺘﯽ وزارت ﻧﻴﺮو ﻗﺮار دادﻧﺪ.
در ﮔﺮوﻩ ﺁﻣﺎرهﺎی ﺛﺒﺘﯽ هﻢ ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از رﻓﱳ ﺁﻗﺎی
ﻣﻴﻼﻧﯽ از ﺁﳒﺎ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻔﺖ ﻧﻴﺎزی ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن در ﺁﳒﺎ ﻋﻀﻮ هﺴﺘﻴﻢ.
ﻣﺒﻴﻨﯽ :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ هﺪف ﻣﺎ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮرا ﭼﻴﺴﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻪ
ﮐﺠﺎ ﺑﺮﺳﻴﻢ .ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ:
 -٢ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاری ﮐﻠﯽ ﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
 -١ﺁﻣﻮزش و هﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﺁن
 -۴ﺑﺮای
 -٣وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺁﻳﻨﺪﻩ را روﺷﻦ ﮐﻨﻴﻢ.
اﺟﺮاﻳﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺸﺎورﻳﻦ دﻋﻮت ﮐﻨﻴﻢ.
از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﺟﻠﺴﺎت دﻋﻮت ﮐﻨﻴﻢ و ﺁﺎ را
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ.
راﻋﯽ :وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺁﻣﻮزش را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ دورﻩ ﺑﮑﻨﻴﻢ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
را هﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ .وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺣﻼﺟﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺮای
اهﺪاف ﺳﻪ ﻧﻴﺮو ﻳﮏ اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﺒﻴﻨﯽ :در ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اهﺪاف ﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ.
ﻧﻴﮑﭙﻮر :ﭼﻮن ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای هﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺮا ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ﲠﱰ اﺳﺖ
از ﺁﺎ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩای در ﺷﻮرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﺁب
ﻣﻨﻄﻘﻪایهﺎ هﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
راﻋﯽ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ هﻢ در ﺷﻮرای ﻣﺎ ﺑﻮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻮدﻣﺎن ﺁن را در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﮐﺎرﺑﺮان  GISاراﺋﻪ دهﻴﻢ.
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ هﺰﻳﻨﻪ دارد ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻪ
ﺻﻼح ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﻴﮑﭙﻮر :ﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای  GISﺗﻮاﻧﻴﺮ را ﮐﻪ هﺮ  ۶ﻣﺎﻩ ﻳﮑﺒﺎر
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﯽ ﺁورﻳﻢ.
ﻣﺒﻴﻨﯽ :ﻣﺎ هﻢ از ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﻣﺎﺳﺖ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ
ﻣﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﳘﮑﺎری ﮐﻨﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﻮرا در روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٨٥/١١/٢٨ﺳﺎﻋﺖ  ١٥ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ

