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 بسوِ تؼبلی

کلیف عمل نکنیم.  امام خمیني)ره(: نبايد نگران باشیم هک مبادا شکست بخوریم، بايد نگران باشیم هک مبادا هب ت

 
 شَضای ػبلی ًمشِ بطزاضی وشَض NSDIاػضبء هحتطم وویتِ 

 

 ػلیىن؛   سالم

ی وشوَض  وویتِ ظیطسبذت هلی زازُ هىبً 06/60/0011ٍسیلِ یه ًسرِ صَضتجلسِ هَضخ  بسیي

 اضسبل هی گطزز. جْت اطالع ٍ السام همتضی 
 

 
 
 

 محمود ایلخان
  رئیس سازمان نقشه برداري كشور

 و         
  دبیر شورا    
 
 
 

 رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای دکتر عسیسی معاون محترم برنامه ریسی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت استحضار

 مان نقشه برداری کشوررونوشت: معاونت محترم فنی ساز

 رونوشت: اداره کل سیستمهای اطالعات جغرافیائی سازمان نقشه برداری کشور

 رونوشت: دبیر خانه شورای عالی نقشه برداری کشور
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 06/60/0011هَضخ  -NSDIصَضتجلسِ وویتِ 
شىیل وویتِ ائی بوب  شَضای ػبلی ًمشِ بطزاضی وشَض، هَضَع ت 61/60/0011پیطٍ تصوین هترصُ جلسِ هَضخ  

، اٍلویي جلسوِ ایوي وویتوِ ضٍظ     NSDIحضَض ًوبیٌسگبى تؼسازی اظ زستگبّْبی ػضَ شَضا بطای بطضسی بحث 

 صبح تشىیل گطزیس. 06ضاس سبػت  06/60/0011زٍشٌبِ هَضخ 

 جْوت زض ایي جلسِ پس اظ تالٍت آیبتی چٌس اظ والم ا... هجیس، بطًبهِ پیشٌْبزی تْیِ شسُ تَسط زبیوط ذبًوِ   

زض ایوي  ّطیه اظ حضبض ًظوطات وبضشٌبسوی ذوَز ضا    سپس  بحث ٍ بطضسی زض اذتیبض اػضبء حبضط لطاض گطفت.

 بیبى ًوَزًس. ضابطِ 

ِ  زض اًتْب بط اسبس هطبلب اضائِ شسُ تَسط زبیط ذبًِ شَضای ػبلی وشَض ، زٍ پیشوٌْبز  ٍ بحثْبی صَضت گطفتو

 بشطح شیل هططح گطزیس: 

بطًبهوِ  ووبض بوط اسوبس    وشَض ، تجعیِ ٍ تحلیل آى ٍ سپس ازاهِ  NSDIبطضسی ٍضؼیت هَجَز  ،ابتسا .0

 .بطًبهِپس اظ ضفغ اشىبالت احتوبلی زیسُ شسُ زض ایي  ، البتِپیشٌْبزی

 تَسط وویتِ هشرص گطزز.وبض وشَض ٍ پس اظ آى ازاهِ  NSDIابتسا بطضسی ٍضؼیت هَجَز  .2

 

پیشٌْبز اٍل زض بطًبهِ همطض گطزیس ن پیَست(، وِ پس اظ ضای گیطی اًجبم شسُ بطای زٍ هَضَع فَق) طبك هسض

وبضی وویتِ لطاض گطفتِ ٍ اػضبء ًظطات ٍ وبضّبی اًجبم گطفتِ زض ٍظاضتربًِ ّب ٍ سوبظهبًْبی هتبوَع ذوَز ضا زض    

 جلسِ آتی بیبى ًوبیٌس.

 تشىیل گطزز.زض هحل فؼلی  22/60/0011زض اًتْب همطض گطزیس جلسِ آتی وویتِ ضٍظ زٍشٌبِ هَضخ 

 بب شوط صلَات بِ پبیبى ضسیس. 02:06جلسِ زض سبػت 
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 11-60-06هَضخ  NSDIوویتِ فْطست شطوت وٌٌسگبى زض 

 سوت زستگبُ هطبَطِ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ضزیف
 ضئیس سبظهبى  سبظهبى ًمشِ بطزاضی وشَض آلبی هٌْسیس ایلربى  .1

 هؼبٍى فٌی ی وشَضسبظهبى ًمشِ بطزاض آلبی هٌْسس ّبزی ٍاػظی  .2

  GISهسیطول  سبظهبى ًمشِ بطزاضی وشَض آلبی زوتط  غالهطضب فالحی  .3

  هؼبٍى اوتشبف ٍظاضت ًفت هحوس ػلی ظازُ هحوسی  .4

  ًمشِ بطزاضیضئیس  ٍظاضت ًفت آلبی هٌْسس هحوس ضضب هیطاى ظازُ  .5

 هؼبٍى فٌی سبظهبى جغطافیبئی صبلح آببزی ػببسؼلی آلبی هٌْسس   .6 بطزاضی 

 GISضئیس ازاضُ  سبظهبى جغطافیبی  ضضب آلب طبّطآلبی هٌْسس   .7

 هسیط ول وبزاستط سبظهبى ثبت اسٌبز ٍ اهالن وشَض آلبی هٌْسس شید ػلیشبّی  .8

 هسیط اهَض تحمیمبت ٍ بطًبهِ ضیعی سبظهبى ثبت اسٌبز ٍ اهالن وشَض هٌْسس حویس بطًجىبضآلبی   .9

 تَاًیط GISغُ هسئَل پطٍ ٍظاضت ًیطٍ ذبًن هٌْسس ًیىپَض  .11

 هسیطی غئَهتیىس سبظهبى ظهیي شٌبسی وشَض ٍظاضت صٌبیغ ٍ هؼبزى آلبی هٌْسس فتَتی  .11

 ضئیس گطٍُ هطبلؼبت وبضبطزی سبظهبى فضبئی ایطاى ٍاضستِآلبی هٌْسس   .12

 شَضای ػبلی شْطسبظی هؼبٍى زبیط ذبًِ ٍظاضت هسىي ٍ شْطسبظی آلبی هٌْسس ابطاّین ًظطی ًیب  .13

 ضئیس وویتِ استبًساضز سبظهبى ًمشِ بطزاضی وشَض بّیي لَاهیبىآلبی هٌْسس ش  .14

 وبضشٌبس هسئَل زبیطذبًِ شَضا زبیطذبًِ شَضای ػبلی  آلبی هٌْسس آضش صفبئی اصلی  .15

 

 


