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 :خالصه مذاکرات 

استان با  SDIاستان در خصوص هماهنگی و برنامه ریزی جهت ایجاد پایگاه داده مکانی شهری و پروژه  GISجلسه گروه  کارشناسی 

خانم درزی نماینده محترم سازمان نقشه مدیر کل محترم دفتر آمار و اطالعات ، سرکار حضور جناب آقای مهرداد محمدی سلیمانی 

در محل سالن  3راس ساعت  01/01/0931دستگاه های استان روز چهارشنبه مورخ  GISبرداری در استان و نمایندگان محترم 

 .اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید برگزار گردید 

مدیر کل دفتر آمار و اطالعات  ضمن عرض خیر مقدم به سرکار خانم درزی و در ابتدای جلسه جناب آقای مهرداد محمدی سلیمانی 

استان مواردی را بیان نموده و افزودند با   GISتمامی شرکت کنندگان در خصوص  تاریخچه و مشکالت ساختاری گروه کارشناسی 

ی گروه کارشناسی برطرف شده و از این به بعد زیر نظر دفتر آمار و اطالعات و همچنین گروه تصمیمات اتخاذ شده مشکالت ساختار

آمایش و محیط زیست دفتر برنامه ریزی معاونت استانداری به فعالیت می پردازد که ساختار گروه کارشناسی در جلسه تبیین اعالم 

 .گردید

م توسعه کشور ، سازمان نقشه برداری با همکاری معاونین برنامه ریزی استانها ایشان در ادامه افزودند با توجه به شروع برنامه پنج

کشوری ختم گرددو در استان کرمان این وظیفه به  SDIاستانها را تهیه نمایند که درنهایت به تهیه کلی  SDIموظف شده اند که پروژه 

ل سال آینده این پروژه و همچنین پروژه پایگاه داده استان محول شده و این گروه می بایست در طو  GISعهده گروه کارشناسی 

را انجام دهد که در این زمینه با هماهنگی های انجام شده با سازمان نقشه برداری کشور در سال آینده  (کرمان شهر )مکانی شهری 

 فته اینده نامه های معرفی از کالس های آموزشی در سطح استان برگزار خواهد شده و افزودند که نمایندگان دستگاه ها تا پایان ه

 33:تعداد اعضا حاضر در جلسه

 13/12/03:تاریخ جلسه 

 1: شماره جلسه

 1:مدت جلسه 

 معاونت برنامه ریزی استانداری: محل جلسه

 

 :شماره وتاریخ دعوتنامه 

 :تاریخ بررسی تصویب نهایی در کمیته 

 :نام مهندسین مشاوره تهیه کننده طرح 

 :اوراق پیوست 

 :کد طرح 

 :شماره و تاریخ صورتجلسه 



 استان کرمانGISکارشناسی جلسه گروه

 

 

 .ارسال نمایند تا احکام مربوطه برای آنها صادر گرددGISدستگه مربوطه را به دبیرخانه گروه 

ارائه مطلب نموده و با استفاده از  SDIدر ادامه جلسه سرکار خانم درزی نماینده محترم سازمان نقشه برداری کشور در خصوص 

و همچنین ایجاد پایگاه اطالعات مکانی شهری توضیحات  کاملی ارئه نموده و وظیفه  SDIایجاد  پاورپوینت آماده شده در خصوص

تشریح نموده و همچنین گزارش  GISدستگاه ها  ، سازمان نقشه برداری  ، معاونت  های برنامه ریزی استانداری و گروه کارشناسی 

 .وارد ذکر شده در این جلسه ارائه نمودند ملی که در مشهد مقدس تشکیل شده بود و م SDIکاری از جلسه 

 .استان توسط دبیرخانه گروه کارشناسی و با همکاری اعضا به صورت فصلی تهیه و چاپ گردد GISدر ادامه مقررگردید خبرنامه 

سواالت پاسخ در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ بین شرکت کنندگان برگزار گردید و جناب آقای محمدی  و سرکار خانم درزی به 

 .دادند 

 .با ذکر صلوات به پایان رسید  00جلسه در ساعت 

 :مصوبات جلسه  

 .در استان اجرایی گردید  0930استانی در سال SDIاستان مقرر گردید ، پروژه SDIبا توجه به تصویب انجام پروژه  -0

 .ا گردد در سال آینده اجر(پایلوت شهرکرمان )مقررگردید پروژه پایگاه داده مکانی شهری  -1

استان مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد ظرف مدت یک هفته اعضا محترم  GISساختار و تشکیالت گروه  کارشناسی  -9

 .نظرات خود را جهت جمع بندی  نهایی ارائه نمایند

معرفی کتبی جهت صدور حکم عضویت به دبیرخانه گروه کارشناسی  11/01/0931مصوب گردید اعضا حداکثر تا تاریخ  -4

GIS  استان ارسال نمایند. 

 .استان با همکاری دبیرخانه و اعضا به صورت فصلی تهیه و چاپ گرددGISمقررگردید خبرنامه  -5

 .مقرر گردید جلسه بعدی کارگروه در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار گردد -6
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 اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان -5

 اداره کل حمل و نقل پایانه های استان -6
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 شرکت سهامی برق منطقه ای استان -3
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