
  برداري کشور  کمیسیون معین شوراي عالی نقشه28/70/88صورتجلسه مورخ 

 روز 10:30بـرداري کـشور در سـاعت        ون معین شـوراي عـالی نقـشه       ییس      جلسه کم 

محترم سـازمان    معاونت فنی  واعظی به ریاست آقاي مهندس      28/07/88شنبه مورخ    سه

به منظور  ) فهرست پیوست ( ونمایندگان دستگاه هاي عض    حضوربا  و  برداري کشور     نقشه

  .برداري کشور تشکیل گردید سازمان نقشهسالن جلسات بررسی موارد ذیل در 

  

و اخـذ تـصمیم      در کـشور     NSDI ایجاد زیرسـاختارملی اطالعـات مکـانی         بررسی وضعیت .1

  .مقتضی در این رابطه جهت ازارائه پیشنهاد به شوراي عالی نقشه برداري کشور

  . شوراي عالی نقشه برداري کشوربا GISشوراي ملی کاربران اط لزوم و نحوه ارتببررسی .2

 دوره زمـانی و روش بـازنگري نقـشه هـا و نیـز          - کشور 1:2000بررسی وضعیت نقشه هاي     .3

  . طبقه بندي شهر ها از نظر دوره زمانی بازنگري

. تا کنون1:25000بررسی وضعیت نقشه هاي پوششی کشور در مقیاس .4

  

والدت و تبریـک     به اعـضاء جلـسه       واعظیدگویی آقاي مهندس    آم جلسه با خوش          

ایشان در ابتدا از حضور پـر        .آغاز گردید  و روز دختران  ) سالم اهللا علیها  (حضرت معصومه 

توضـیحاتی اجمـالی از   سـپس  رنگ نماینـدگان وزارتخانـه هـا در ایـن جلـسه تـشکر و               

با توجه به تاکیـد  . ندنمود براي حضار ارائه  کمیسیون جلسات قبلتصمیمات متخذه در    

کمیسیون براي مشخص شدن موضوع اول دستور جلسه و برگـزاري چنـدین جلـسه در       

) دفتـر آیـت جدیـد     ( این رابطه نیـز حـضور نماینـدگان دفتـر آمـایش سـرزمین سـابق               

 مـدیرکل   ، آقاي دکتر سیف الدین    .درخواست گردید توضیحاتی در این رابطه ارائه گردد       

 گزارشی در رابطه با فعالیتهاي انجام گرفته در         ،)آیت(ی توسعه  ایران -دفتر الگوي اسالمی  

 مـصوب   سند فرابخشی استقرار منظومه اطالعات مکان محـور        با توجه به     NSDIزمینه  

با توجه بـه گـزارش فـوق نیـز مـسائل مطـرح شـده توسـط                  .  ، بیان نمودند   1384سال  

براي اطـالع بهتـر و دقیـق تـر از رونـد               گرید مقرر نمایندگان ارگانهاي حاضر در جلسه    

 بازدیـدي از    NSDIپیشرفت اقدامهاي صورت گرفته توسط دفتر آیت در رابطه با بحث            

 با حضور کلیه اعـضاء کمیـسیون بعمـل آمـده و تـصمیم               13/08/88این دفتر در مورخ     

  .جلسه بعدي کمیسیون معین موکول گردیدبه در این زمینه گیري نهائی 

  . پایان یافت12:30جلسه در ساعت 

  

  

  



  

  برداري کشور  لیست شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون معین شوراي عالی نقشه

  28/07/1388 مورخ

  

  نماینده  نام و شهرت شرکت کننده  ردیف

  وزارت صنایع و معادن  خانم دکتر مژگان زارعی نژاد  1

  وزارت صنایع و معادن  آقاي مهندس وحید فتوتی  2

  وزارت نفت    بتولیخانم مهندس ریحانه  3

  وزارت نیرو  آقاي مهندس رضا راعی  4

  وزارت راه و ترابري  آقاي مهندس کریم جاللیان  5

  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  محمود شاکريآقاي مهندس   6

  دانشگاه امیر کبیر  آقاي دکتر ذوالفقاري  7

  سازمان فضائی ایران  آقاي مهندس محمد رضا بهشتی فر  8

  سازمان فضائی ایران  ندس محمد رضا وارستهآقاي مه  9

  سازمان جغرافائی نیروهاي مسلح  آقاي مهندس حمید معصومی  10

   ایرانی توسعه-دفتر الگوي اسالمی  آقاي امیر علی سیف الدین  11

   ایرانی توسعه-دفتر الگوي اسالمی  آرا افالکی  12

  وزارت کشور  آقاي مهندس مهدي رحمتی نژاد  13

  وزارت کشور  دس علی شفقیآقاي مهن  14

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح  آقاي مهندس رضا آقا طاهر  15

  سازمان نقشه برداري کشور  آقاي مهندس هادي واعظی  16

  سازمان نقشه برداري کشور  آقاي مهندس پیمان بکتاش  17

  سازمان نقشه برداري کشور  آقاي مهندس محمد علی واحدي  18

  برداري کشور دبیرخانه شوراي عالی نقشه  آرش صفائی اصلیآقاي مهندس   19

 – جامعـه نقـشه بـرداران ایـران        -وزارت مسکن و شهرسـازي    نمایندگان  : غائبین جلسه 

   جامعه مدنی و بخش خصوصی

  


