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 شرکت توزیع برق جنوب استان کرمانسالن اجتماعات :  محل جلسه

 :دستور کار جلسه 

 آن شرکت GISگزارش عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان در خصوص فعالیت های  .1

 GISاستان و بررسی مرحله دوم آموزش  GIS کارشناسیگزارش دبی گروه  .2

 GISارائه گزارش در خصو وضعیت خبرنامه . 3

 و مدیریت دانش بنیان GISسخنرانی آقای دکتر فرزین عضو هیات علمی مرکز بین اللملی علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان در خصو  4

 :خالصه مذاکرات 

 سلیمانیاستان کرمان با حضور جناب آقای محمدی  GISسی و چهارمین جلسه گروه کارشناسی 

شرکت توزیع نیروی  محترم  مدیرکل دفتر آمار و اطالعات استاندا ری جناب آقای عطاری مدیرکل

برق جنوب استان کرمان ، سرکار خانم درزی نماینده محترم سازمان نقشه برداری کشور در گروه 

 01استان در ساعت  GISاجرایی عضو گروه کارشناسی  نمایندگان دستگاه هایاستان و  GISکارشناسی 

در محل سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق استان با تالوت  01/6/10صبح روز دوشبنه مورخ 

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس عطاری مدیر عامل شرکت . آیاتی چند از قرآن کریم آغاز گردید

ه حضار جلسه را آغاز نمود و به دنبال آن  اهم گزارش  توزیع نیروی برق جنوب با عرض خیرمقدم ب

توسط کارشناسان شرکت  GISفعالیت های شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در خصوص 

 :به شرح ذیل ارائه شد

شهرستان سیرجان ، بردسیر ، بم و  شهرستان های برق جنوب وظیفه برق رسانی به نیروی  شرکت توزیع

هزار مشترک را  714 حدود ومی رسد  شهرستان  06که جمعا به . ن را به عهده داردجنوبی استا های
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برق بردار اولین شرکت در سطح کشور می باشد از نظر تحت پوشش خود دارد از نظر تعداد روستاهای 

شروع شده است که  01در این شرکت از سال   GIS طول شبکه حائز رتبه پنجم کشوری است فعالیت 

طول کشید  08لغایت  41ه می توان این فعالیت ها را تقسیم بندی کرد در دروه اول که از سال به سه دور

کیلومتر برداشت  07111کیلوات بود که جمعا  01عمده فعالیت شرکت حول محور برداشت خطول 

از سال  GISاطالعات در طول این دوره صورت گرفت دوره دوم دوره بازنگری و گسترش فن آوری 

بوده است  GISعمده فعالیت این دوره کار بر روی تدوین دستور العمل ها و فرهنگ سازی  11تا  06

را شامل می شود که شامل ترسیم دورنمای  GISدوره سوم کار بر روی تهیه سند راهبری و نقشه راه 

GIS  شرکت ، راه اندازی وب سرور وWMS  و ابزار موبایلGIS در ادامه جلسه .را در بر می گیرد

جناب آقای سلیمانی مدیر کل دفتر آمار و اطالعات ضمن تبریک هفته دولت و تشکر و قدردانی از 

 میزبانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب در زمینه برگزاری سی و چهارمین جلسه گروه کارشناسی 

GIS  شرکت توزیع نیروی برق یکی از .نموداستان مطالب خود را به صورت خالصه به شرح ذیل ارائه

می باشد و وجود نیروهای متخصص در این شرکت  GIS  شرکت پیشرو در زمینه استفاده از فن آوری 

یک پتانسیل خیلی خوب برای استان فراهم می آورد که انشااهلل بتوانیم از این توانایی و پتانسیل شرکت 

  GISبحث آموزش . استفاده کنیم  SDIصوص پروژه استان بخ GISاهداف گروه کارشناسی پیشبرد در 

پیگیری انتشار  ،و پیگیری دفتر آمار و اطالعات در خصوص برگزاری دوره های کاربردی و جدید

در روز  GISمعرفی کارشناس نمونه  ، استان و تقاضا همکاری بیشتر اعضا در این زمینه  GIS  خبرنامه 

استان از دیگر موضوعات و نکات مهمی بود  SDIنمودن پروژه  پیگیری عملیاتی ،آمار و برنامه ریزی 

در ادامه جلسه سرکار خانم درزی نماینده سازمان نقشه .که در ادامه توسط جناب اقای سلیمانی ارائه شد

استان ضمن تقدیر و  تشکر از شرکت توزیع نیروی برق   GISبرداری کشور در گروه کارشناسی 

بعنوان یک شرکت  GISکت توزیع نیروی برق جنوب در زمینه استفاده از شر جنوب  ویاد آوری اینکه 

نمونه مطرح است تجارب  و فعالیت های  صورت پذیرفته توسط این شرکت می تواند  کمک بسییار 
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برای ایجاد همانگی و تبادل اطالعات با یکدیگر اطالع . استان باشد  GISخوبی برای گروه کارشناسی 

در این زمینه می تواند کمک خیلی موثری  GIS و انتشار خبرنامه  کار ناپذیر است رسانی یک واقعیت ان

 .ه سریعتر در این زمینه اقدام شودداشته باشد و باید هر چ

در پایان جناب آقای دکتر فرزین ناصری عضو محترم هیات علمی مرکز علوم و تکنولوژی علوم محیطی 

ایشان با تاکید بر . ارائه نمودند کاملیو علوم دانش بنیان سخنرانی  ,GISپیشرفته در خصوص جایگاه 

نقش و جایگاه اطالعات در پیشرفت جوامع بشری و مدیریت اطالعات جهت دست یابی به آینده نگری 

                  .به تبیین جایگاه سیستم های اطالعات مکانی در دست یابی به پیشرفت های بشری پرداختند

 :     مصوبات جلسه 

استان را حداکثر تا  GIGمقرر گردید اعضاء نامه معرفی نامه خود جهت صدور احکام عضویت در گروه کارشناسی -1

 به دبیر خانه ارسال نمایند 22/6/1331تاریخ 

 .مقرر گردید اعضاء در پیشبرد اهداف گروه به خصوص در تهیه خبر نامه مشارکت بیشتری داشته باشند -2

را  GISاستان بر اساس فرم های نظر خواهی زمان و مدت مرحله دوم آموزش GISمقرر گردید دبیر خانه گروه  -3

                                                                                                                                               .مشخص و نسبت به برگزاری کالس آموزشی در فصل پاییز اقدام نماید

 :  غایبین در جلسه
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