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شهری و منطقه ای در خصوص اقدامات صورت پذیرفته توسط این دو کمیته  GISارائه گزارش توسط نمایندگان دو کمیته  -1

 .در دو ماه گذشته
 .برگزار گردید 9/11/88استان که در تاریخ  GISپیگیری مصوبات جلسه سی ام گروه کارشناسی  -2
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 : خالصه مذاكرات 
صبح روز دوشنبه مورخ  11استان با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید ساعت  GISسی و یکمین جلسه گروه کارشناسی         

در محل سالن  اجتماعات معاونت برنامه ریزی تشکیل گردید در ابتدای جلسه جناب آقای عزت آبادی سرپرست دفتر آمار   11/11/88
استان  GISرداری کشور جناب آقای مهندس حبیبی و نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کارگروه از حضورنماینده سازمان نقشه ب

و  ندنداستان را به اطالع اعضا و نمایندگان حاضر در جلسه رسا GIS تشکر و قدردانی نمود و راه اندازی سایت گروه  کارشناسی 
اطالع رسانی موثرتر و سریعتر در خصوص فعالیت های گروه  GISی اری کردند که با راه اندازی سایت گروه کارشناسوابراز امید
سلیمانی اهم اقدامات و فعالیت های این کمیته را برای  محمدی در ادامه جلسه نماینده کمیته کوچک مقیاس جناب آقای  یمداشته باش

 :حضار اعالم نمود که خالصه این اقدامات به شرح ذیل اعالم شد
استان که  GISساعت  برای نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو گروه کارشناسی  01حدود  GISزشی تدارک یک دوره آمو.  1

در این ارتباط سرفصل های این دوره به نمایندگان کمیته کوچک مقیاس ارائه شده است تا نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به 
 .اولین دوره آن برگزار خواهد گردید 89دبیرخانه کمیته ارسال و انشااهلل در اوایل سال 

اه های عضو کمیته کوچک مقیاس  و همچنین پروژ های که در ارتباط با بررسی و اطالع از وضعیت موجود اقالم اطالعاتی دستگ. 1
GIS در دستگاه انجام شده است. 

ارائه گزارش توسط نمایندگان  دستگاه ها ی عضو کمیته در جلسه های ماهانه کمیته که در این ارتباط شرکت آب منطقه ای استان . 3
 .برای اعضا این کمیته ارائه نمودرا  GISاولین کار خود را در ارتباط با یک پروژه 

در ادامه جلسه جناب آقای بنی اسدی نماینده کمتیه بزرگ مقیاس نیز اهم فعالیت ها و اقدامات این کمیته را به این شرح برای اعضا 
 :بیان نمود

این ارتباط  در حال حاضر فعالیت این کمیته بر روی تشکیل پایگاه اطالعات مکانی شهر کرمان متمرکز می باشد که در .1
شرکت درگیر در امور خدمات شهری مثل شرکت برق ،  5تاکنون اقدام خیلی خوبی توسط شهرداری کرمان به همراه 

مخابرات ، گاز ، آب صورت پذیرفته است که جای تقدیر دارد اما تاکنون فعالیت های صورت پذیرفته درقالب کمیته شهری 
ست به نوعی که  سایر اعضا کمیته شهری از تهیه این پایگاه اطالعی نداشته اند  در نبوده و جدا از این کمیته صورت پذیرفته ا

ادامه کار فعالیت پایگاه اطالعات مکانی شهر  وحال حاضر این موضوع مورد درخواست سایر نمایندگان  این کمیته می باشد 
بهره برداری از آن باید از کانال کمیته شهری  کرمان  از جمله تهیه زیرساختار الزم پایگاه اطالعات مکانی شهر کرمان جهت

 .استان انجام شود GIS و زیر نظر گروه کارشناسی 

 .درخواست از اعضا جهت تهیه پیش نویس طرح آماده سازی زیرساخت های  ارتباطی  پایگاه اطالعات شهر کرمان  .1

 
 

 2:تعداد اعضاء ميهمان            22:تعداد اعضاء اصلي حاضر در جلسه             نفر33:تعداداعضاءاصلي 

                                      73/72/7311:    تاريخ جلسه 

       و يکمين سي: شماره جلسه 

 ساعت 2:مدت جلسه 

 معاونت برنامه ريزي استانداري  :محل جلسه 

 



کشور  GISدر ادامه جلسه جنای آقای مهندس حبیبی کارشناس سازمان نقشه برداری کشور و نماینده شورای ملی کاربران  
حضار ارائه نمود و در  برایدر خصوص فعالیت های سازمان نقشه برداری کشور   یگزارش ،استان GIS در گروه کارشناسی 

مشاور شهرداری کرمان در زمینه پایگاه  شرکت اوج پردازان آریایی رگ مقیاسبز کمیته پایان جلسه در ارتباط با فعالیت های 
 .و اقدامات انجام شده در این زمینه گزارشی را برای حضار ارائه نموداطالعات مکانی شهر 

 

 :  مصوبات جلسه

 
به دبیرخانه  15/11/1388تا روز دوشنبه  1389شهری و منطقه برنامه کاری خود را برای سال  GISمقرر گردید  دو کمیته  -1

 . کمیته ارائه دهند
با همکاری سازمان نقشه برداری کشور برای هر  ClearingHouseتصویب پروژه ایجاد مرکز هماهنگی داده های مکانی  -1

 شهری و منطقه ای GISدو کمیته 
استان که در این  GISینار یک روزه جهت مدیران دستگاه های اجرایی عضو گروه کارشناسی برنامه ریزی برگزاری سم -3

 .این دوره برگزار شود 1389زمینه تصمیم گیری شد تا اوایل سال 
 .بر اساس سرفصل های ارائه شده به نمایندگان دستگاه های اجرایی   GISبرگزاری اولین دوره اموزش  -0

 
با  GISاستان گزارشی از عملکرد دستگاه تابعه خود در خصوص فعالیت های  GISکارگروه مقرر گردید نمایندگان عضو  -5

 همکاری دبیرخانه تهیه و در جلسات کارگروه ارائه نمایند
 



 
 
 

 



 :  مصوبات جلسه
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 استان كرمان   GISگروه كارشناسان  73/72/7311مورخ   سي و يکمين   اعضا اصلي حاضر در جلسه
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