ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ
 - 1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻠﺴﻪ :
ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ :ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری  RSو GIS

ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠﺴﻪ 82/11/15:

ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﻪ  :ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ

ﻣﮑﺎن :وزارت ﻧﯿﺮو
زﻣﺎن14 :

ﻣﺪت 2 :ﺳﺎﻋﺖ

 - 2اﻋﻀﺎء ﺟﻠﺴﻪ :
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮداد ﻗﻠﯿﺰاده

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ اﺻﻐﺮی

ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ راﻋﯽ

ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﯿﺪ رﺿﺎﯾﯽ

ﻣﻬﻨﺪس ﭘﯿﻤﺎن ﺑﮑﺘﺎش

ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﺻﻤﺪی

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد وﻟﺪان زوج
 - 3دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
ـ دﻋﻮت از آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻈﺎﻫﺮی رﺋﯿﺲ اﻣﻮر  GISﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ـ اراﺋﻪ ﮔﺰارش دﮐﺘﺮ وﻟﺪان زوج در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ  GISوزارت ﻧﯿﺮو
ـ اراﺋﻪ ﮔﺰارش در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ  RSو  GISدر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان
ـ اراﺋﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮو GIS

 - 4ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ :
ردﯾﻒ

1
2
3
4
5

ﺷﺮح ﻣﺼﻮﺑﻪ

ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوژهﻫﺎی وزارت ﻧﯿﺮو در ﺧﺼﻮص  GISﺑﺮای آﻗﺎی
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻈﺎﻫﺮی ارﺳﺎل ﮔﺮدد .
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ از وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی  GISﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﻋﻀﺎء ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ
ﭘﺮوژه ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی  GISوزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻃﺮح  GISوزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ

ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮا

ﻣﻬﻠﺖ اﺟﺮا

اﻋﻀﺎء

 2ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻈﺎﻫﺮی

ــــــ

اﻋﻀﺎء

 2ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﻬﻨﺪس راﻋﯽ

 2ﻫﻔﺘﻪ

5ـ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﮐﺮات:
دﮐﺘﺮ وﻟﺪان زوج  :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺤﺚ اﯾﺠﺎد  NSDIاﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮔﺮدد و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻈﺎﻫﺮی  :ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در آن ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  GISوزارت ﻧﯿﺮو ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدد.
در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ را در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .
در ﺳﺎل  1994ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  FGDCﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی GIS

اﯾﺎﻟﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﮑﺘﺎش  :در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﻠﻮت  GISﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ  .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺗﮑﻔﺎ در اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮان  GISو
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد؟
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻈﺎﻫﺮی  :ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  %100ﻫﺰﯾﻨﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺧﺬ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﺎ  38ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﺧﻮد دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﮑﻔﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ .
دﮐﺘﺮ وﻟﺪان زوج  :ﺷﺮح ﺧﻼﺻﻪ ای از اﻫﺪاف ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی  GISوزارت ﻧﯿﺮو و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وزارت ﻧﯿﺮو
را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ .
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻗﻠﯿﺰاه  :درﺧﺼﻮص ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻧﯿﺮو ـ  ،GISدر اﺑﺘﺪا  2ﺳﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻣﻼً
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .
 - 6دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ آﯾﻨﺪه:
ـ اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻃﺮف اﻋﻀﺎء ،ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻈﺎﻫﺮی
ـ اراﺋﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ از  GISـ Niroo

ـ ﮔﺰارش دﮐﺘﺮ وﻟﺪان زوج درﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوژه ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی  GISوزارت ﻧﯿﺮو
ـ ﮔﺰارش از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  GISوزارت ﻧﯿﺮو ،ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
 - 7اﻣﻀﺎء:
ﻣﻬﺮدادﻗﻠﯿﺰاده

رﺿﺎ راﻋﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد وﻟﺪان زوج

ﭘﯿﻤﺎن ﺑﮑﺘﺎش

ﺣﺴﻦ اﺻﻐﺮی

ﺳﻌﯿﺪ رﺿﺎﯾﯽ

رﺿﺎ ﺻﻤﺪی

