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 ثسوِ تعبلی

 .چیه دشمني را دست کم مگیر، ره چند انتوان باشد(:ع)امیر المومنیه

 
 شَسای عبلی ًقشِ ثشداسی کشَس( NSDI) صیش سبخت اطالعبت هکبًی اعضبء هحتشم کویتِ

 

 علیکن؛   سالم

جْوت اطوالو ٍ ااوذام     NSDIکویتوِ   42/00/6061ٍسیلِ یک ًسخِ صَستجلسِ هوَس    ثذیي

 هی گشدد. اسسبل هقتضی 
 

 
 
 

 محمود ایلخان
  رئیس سازمان نقشه برداري كشور

 و         
  دبیر شورا    
 
 
 
 

 جهت استحضارو رئیس شورای عالی نقشه برداری کشورمحترم برنامه ریسی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  ترونوشت: معاون

 رونوشت: معاونت محترم فنی سازمان نقشه برداری کشور

 سیستمهای اطالعات جغرافیائی سازمان نقشه برداری کشورمحترم کل رونوشت: اداره 

 ها اداره استاندارد -پژوهش و برنامه ریسی سازمان نقشه برداری کشورمحترم رونوشت: مدیریت 

 رونوشت: دبیر خانه شورای عالی نقشه برداری کشور
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 42/00/6061هَس   -NSDIصَستجلسِ کویتِ 

صیوش  یي جلسوِ کویتوِ   هو ٍد، شَسای عبلی ًقشِ ثشداسی کشوَس  06/00/6061ِ هَس  پیشٍ تصوین هتخزُ جلس 

تشوکی    ، ثب دسوتَس جلسوِ ریو    صجح 60:00سبعت  42/00/6061سٍص دٍشٌجِ هَس  سبخت اطالعبت هکبًی، 

 :گشدیذ

  تصوین گیشی دس خصَص(ثشًبهِ اجشائی فبص اٍل صیشسبخت هلی دادُ ّبی هکبًیNSDI). 
 

 

ثشًبهوِ   هٌْوذ  ٍاعیوی،   آاوبی  ٍ صحجتْبی اثتوذائی   تالٍت آیبتی چٌذ اص کالم ا... هجیذ دس ایي جلسِ پس اص

ّشیک اص سپس  جْت ثحث ٍ ثشسسی دس اختیبس اعضبء حبضش اشاس گشفت.پیشٌْبدی تْیِ شذُ تَسط دثیش خبًِ 

 ثیبى ًوَدًذ. دس ایي ساثطِ حضبس ًیشات کبسشٌبسی خَد سا 

ِ  ذُ تَسط دثیش خبًِ شَسای عبلی کشَسدس اًتْب ثش اسب  هطبلت اسائِ ش ، هوَاسد ریو    ٍ ثحثْبی صَست گشفتو

 هصَة گشدیذ: 

با تَجِ بِ ایٌکِ در گذشتِ فؼالیتی تَسط هؼاًٍت بزًاهِ ریشی ٍ ًظارت راّبزدی اًجام شدذُ اسدت     .6

 NSDIدبیز خاًِ شَرای ػالی ًقشِ بزداری کشَر هکلف است ایي هستٌذات را جوغ آٍری ٍ بِ کویتِ 

 ای بزرسی ٍضغ هَجَد ارجاع دّذ.بز

   اسدمهی تَسدؼِیآیتگ گدشارا کداهلی اس      –در رابطِ با بٌذ فَق هقزر گزدیذ دفتز الگَی ایزاًدی

فؼالیتْای اًجام گزفتِ در سهیٌِ سیز ساخت اطمػات هکاًی تاکٌَى را بِ دبیز خاًِ شَرا ارسدا  ٍ  

 ارائِ ًوایٌذ.  NSDIًیش در جلسِ آتی کویتِ 

م پیشٌْاد اٍ  ٍ هشخص شذى ًتدای  آى  هقدزر گزدیدذ تدین هشداٍرُ ای جْدت تْیدِ        پس اس اًجا .4

پزسشٌاهِ جذیذ ٍ باسًگزی ٍضؼیت هَجَد ٍ ارائِ گشارا بِ ٌّگام اس دستگاّْای دٍلتی ٍ غیز دٍلتی 

در اختیدار  ًتدای  را  کِ بؼٌَاى تَلیذ کٌٌذُ یا بْزُ بزدار اطمػات هکاًی فؼالیت هدی کٌٌدذ  اادذام ٍ    

 ازار دّذ.  NSDIکویتِ

ارائدِ شدذُ تَسدط     هزاَهدات هقزر گزدیذ بدز اسدا     NSDIدر هَرد تذٍیي چشن اًذاس ٍ هاهَریت  .3

 زات خَد را در جلسِ آتی بِ کویتِ اػمم ًوایٌذ.ظهطالب را هطالؼِ ٍ بزرسی ٍ ًء    اػضادبیزخاًِ

 

ثب تَجِ ثِ هَاسد هصَة ثٌذ یک ٍ سوِ،   4/02/6061 هَس  چْبسشٌجِدس اًتْب هقشس گشدیذ جلسِ آتی کویتِ سٍص 

 تشکی  گشدد.دس هح  فعلی 

 ثِ پبیبى سسیذ. 64:61جلسِ دس سبعت 
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 61-00-42هَس   NSDIکویتِ فْشست ششکت کٌٌذگبى دس 

 سوت دستگبُ هشثَطِ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سدیف
 فٌی هعبٍى سبصهبى ًقشِ ثشداسی کشَس آابی هٌْذ  ّبدی ٍاعیی  .1

  GISهذیشک   سبصهبى ًقشِ ثشداسی کشَس آابی دکتش  غالهشضب فالحی  .2

  هعبٍى اکتشبف ٍصاست ًفت هحوذ علی صادُ هحوذی  .3

  ًقشِ ثشداسیسئیس  ٍصاست ًفت آابی هٌْذ  هحوذ سضب هیشاى صادُ  .4

 هعبٍى فٌی سبصهبى جغشافیبئی صبلح آثبدی عجبسعلی آابی هٌْذ    .5 ثشداسی 

 GISسئیس اداسُ  سبصهبى جغشافیبی  سضب آاب طبّشآابی هٌْذ    .6

 هذیش اهَس تحقیقبت ٍ ثشًبهِ سیضی سبصهبى ثجت اسٌبد ٍ اهالک کشَس هٌْذ  حویذ ثشًجکبسآابی   .7

 سئیس گشٍُ هطبلعبت کبسثشدی سبصهبى فضبئی ایشاى ٍاسستِآابی هٌْذ    .8

  ٍصاست هسکي ٍ شْشسبصی آابی هٌْذ  ٍحیذ ثٌبئی  .9

 سئیس کویتِ استبًذاسد سبصهبى ًقشِ ثشداسی کشَس شبّیي اَاهیبى آابی هٌْذ   .11

 کبسشٌب  هسئَل دثیشخبًِ شَسا دثیشخبًِ شَسای عبلی  آابی هٌْذ  آسش صفبئی اصلی  .11

 ٍ فلضات ٍصاست صٌبیع هعبدى  -غبئجیي جلسِ: ًوبیٌذگبى ٍصاست ًیشٍ)ثب اطالو اجلی(

 


