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 بسوِ تعبلی

ست ، كسي هک يک روز از آرنا روزه بگیرد موجب خشنودي خدا مي شود(: ص)ایپمبر اکرم  .رجب ماه خدا

 
 شَسای عبلی ًمشِ بشداسی وشَس وویسیَى هعیياعضبء هحتشم 

 

 علیىن؛   سالم

جْی  االیالو ٍ الیذام    وویسیَى هعییي   69/00/6089ٍسیلِ یه ًسخِ صَستجلسِ هَسخ  بذیي

 اسسبل هی گشدد. 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

 رونوشت: معاونت محترم فنی سازمان نقشه برداری کشور

 ره کل سیستمهای اطالعات جغرافیائی سازمان نقشه برداری کشوررونوشت: ادا

 رونوشت: دبیر خانه شورای عالی نقشه برداری کشور
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 69/00/6089هَسخ  -وویسیَى هعیيصَستجلسِ 

هَضیَو  اٍلیي جلسِ وویسیَى هعیي بب شَسای عبلی ًمشِ بشداسی وشَس،  08/00/6089پیشٍ تصوین هتخزُ جلسِ هَسخ  

ِ سٍص دسیتَس ویبس شیَسا ،    5الیی   2دلیك تش هببحث هطشح شذُ دس جلسِ فَق الیزوش  بٌیذّبی    بشسسی هیَسخ   چْبسشیٌب

 :تشىیل گشدیذبب دستَس جلسِ ریل صبح  60ساس سبع   69/00/6089

 بررسی نحوه ایجاد پایگاه اطالعات مکانی شهری با مشارکت سازمانهای کاربر.  .6

 با شورای عالی نقشه برداری کشور. GISکاربران بررسی لسوم و نحوه ارتباط شورای ملی  .2

دوره زمانی و روش بازنگری نقشه ها و نیس طبقه بندی شهر ها از  -کشور 6:2000بررسی وضعیت نقشه های  .0

 نظر دوره زمانی بازنگری. 

 تا کنون 6:25000بررسی وضعیت نقشه های پوششی کشور در مقیاس  .4

سپس  بشسسی هَضَو اٍل دس بشًبهِ وبسی وویسیَى لشاس گشف .والم ا... هجیذ، دس ایي جلسِ پس اص تالٍت آیبتی چٌذ اص 

بش اسبس هطبلب اسائیِ شیذُ ، دٍ پیشیٌْبد بشیشح رییل       بیبى ًوَدًذ ٍدس ایي سابطِ ًظشات وبسشٌبسی خَد سا  حبضشیي

 هطشح گشدیذ: 

بُ االالعیبت هىیبًی ، لضٍهیی بیِ     ٍظبیف ایي وویتِ اص جولِ دس صهیٌِ پبیگ ًیضٍ  NSDIبب تَجِ بِ تشىیل وویتِ  .6

 هطشح وشدى ایي هَضَو دس ایي وویسیَى ًوی ببشذ.

وبسگشٍّی اص دسیتگبّْبی عضیَ وویسییَى هعییي بیب      بذلیل اّو  هَضَو ٍ جلَگیشی اص اتالف صهبى ٍ ّضیٌِ ،  .2

ی اسائِ ساُ حیل بیشا   -تْیِ گضاسش آسیب شٌبسی -هَضَو بشسسی ٍضعی  هَجَد پبیگبُ دادُ ّبی هىبًی شْش

 . ، تشىیل گشددNSDI، بب تَجِ بِ اّذاف ٍ ٍظبیف وویتِ سفع هشىالت هَجَد ٍ ...

 

پس اص بحث ٍ بشسسی پیشاهَى پیشٌْبدّبی اسائِ شذُ فَق ٍ بب تَجِ بِ ایٌىِ ّش دٍ پیشٌْبد دس هسیش بشًبهِ پیشیٌْبدی  

 هَسد تصَیب لشاس گشف .  دٍم دبیشخبًِ لشاس داشتِ، ًْبیتبً پس اص سأی گیشی بب اوثشی  آساء پیشٌْبد 
 

 هصَببت جلسِ:

سبصهبى ًمشِ بشداسی وشَس، ٍصاست وشَس ٍ دستگبّْبی تببعیِ بٌیب بیِ    وبسگشٍّی هتشىل اص همشس شذ  .6

صالحذیذ خَد، ٍصاست دفبو ٍ پشٌیببًی ًیشٍّبی هسلح  سبصهبى جغشافیبیی ًیشٍّبی هسیلح ، سیبصهبى   

ست استببالبت ٍ فٌبٍسی االالعبت، ًوبیٌذُ جبهعِ هذًی عضَ شَسای عیبلی  ثب  اسٌبد ٍ اهالن وشَس، ٍصا

، تشىیل ٍ دس ًمشِ بشداسی وشَس، عضَ ٍ یب ًوبیٌذُ ائی اص داًشگبِّ بٌب بِ پیشٌْبد خَد اعضبء وبسگشٍُ

هَسد ٍضعی  هَجَد پبیگبُ ّبی دادُ هىبًی شْشی ٍ هعضالت ایجبد ٍ پیششف  ایجبد ایي پبیگبّْیب ٍ  

بهل دستگبّْب دس استبًْب بشسسی شذُ وِ دس ًْبی  هٌجش بِ سٌذی بیشای ّوىیبسی  ٍ تعبهیل    ًحَُ تع

دستگبّْب ٍ دستَسالعول ایجبد ٍ پیبدُ سبصی ٍ بشٍص سسبًی پبیگبُ بِ وویسیَى هعیي اسجبو ٍ دس ًْبی  

 بِ هٌظَس تصَیب بِ شَسای عبلی ًمشِ بشداسی وشَس اسجبو شَد.

 

 ش صلَات بِ پبیبى سسیذ.بب رو 62:00جلسِ دس سبع  
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 89-00-69هَسخ  دس وویسیَى هعیيفْشس  ششو  وٌٌذگبى 

 سو  دستگبُ هشبَالِ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سدیف
 هعبٍى فٌی سبصهبى ًمشِ بشداسی وشَس آلبی هٌْذس ّبدی ٍاعظی  .1

  GISهذیشول  سبصهبى ًمشِ بشداسی وشَس آلبی دوتش  غالهشضب فالحی  .2

 هذیش عبهل ششو  هٌْذس هشبٍس ایشاى فتَ گشاهتشیس  ًوبیٌذُ جبهع هذًی فش پَیبىآلبی هٌْذس جع  .3

  سئیس اداسُ بشًبهِ سیضی االالعبت هىبًی ٍصاست ًف  هْشاى شیشوًَذآلبی هٌْذس   .4

 هعبٍى فٌی سبصهبى جغشافیبئی صبلح آببدی عببسعلی آلبی هٌْذس   .5 بشداسی 

 GISسئیس اداسُ  بی سبصهبى جغشافی سضب آلب البّشآلبی هٌْذس   .6

 هذیش اهَس تحمیمبت ٍ بشًبهِ سیضی سبصهبى ثب  اسٌبد ٍ اهالن وشَس هٌْذس حویذ بشًجىبسآلبی   .7

 تَاًیش GISهسئَل پشٍطُ  ٍصاست ًیشٍ ًیىپَسًبّیذ خبًن هٌْذس   .8

 هذیشی طئَهتیىس سبصهبى صهیي شٌبسی وشَس ٍصاست صٌبیع ٍ هعبدى آلبی هٌْذس فتَتی  .9

 هذیش پشٍطُ سبصهبى فضبئی ایشاى علی صبدلی ًبئیٌی آلبی هٌْذس  .11

 هعبٍى اداسُ ول فٌی ٍ اهَس هٌْذسبى هشبٍس ساُ ٍ تشابشیٍصاست  وشین جاللیبىآلبی هٌْذس   .11

 هذیش ول ًظبست ٍ وٌتشل فٌی سبصهبى ًمشِ بشداسی وشَس اصغش هیالى لهآلبی هٌْذس   .12

 GISسئیس اداسُ شَسای هلی وبسبشاى  َسسبصهبى ًمشِ بشداسی وش آلبی هٌْذس پیوبى بىتبش  .13

 وبسشٌبس هسئَل دبیشخبًِ شَسا دبیشخبًِ شَسای عبلی  آلبی هٌْذس آسش صفبئی اصلی  .14

 

 


