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 بسوِ تعبلی

 راز خود را جز هب كسي هک مورد اعتماد است ، مگو.(:ع)امیر المومنیه

 
 ضَسای عبلی ًقطِ بشداسی کطَس( NSDI) صیش سبخت اعالعبت هکبًی اعضبء هحتشم کویتِ

 

 علیکن؛   سالم

جْوت اعوالو ٍ ااوذام     NSDIکویتوِ   00/04/6861ٍسیلِ یک ًسخِ صَستجلسِ هوَس    بذیي

 ل هی گشدد.اسسب هقتضی 
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 بسوِ تعبلی

 امیر المومنیه)ع(:راز خود را جز هب كسي هک مورد اعتماد است ، مگو.

 
 ( ضَسای عبلی ًقطِ بشداسی کطَسNSDIاعضبء هحتشم کویتِ صیش سبخت اعالعبت هکبًی )

 

 علیکن؛   سالم

جْوت اعوالو ٍ ااوذام     NSDIتوِ  کوی 00/04/6861ٍسیلِ یک ًسخِ صَستجلسِ هوَس    بذیي

 اسسبل هی گشدد. هقتضی 

 

 
 
 

 محمود ایلخان
  رئیس سازمان نقشه برداري كشور

 و         
  دبیر شورا    
 
 
 
 

 رونوشت: معاونت محترم فنی سازمان نقشه برداری کشور

 رونوشت: اداره کل محترم سیستمهای اطالعات جغرافیائی سازمان نقشه برداری کشور

 اداره استانداردها  -مدیریت محترم پژوهش و برنامه ریسی سازمان نقشه برداری کشوررونوشت: 

 رونوشت: دبیر خانه شورای عالی نقشه برداری کشور
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 00/04/6861هَس   -NSDIصَستجلسِ کویتِ 
ش صیو یي جلسوِ کویتوِ   هَسو ، ضَسای عبلی ًقطِ بشداسی کطَس 06/08/6861پیشٍ تصوین هتخزُ جلسِ هَس   

تطوکی    ، بب دستَس جلسِ ریو  صبح 60:00سبعت  00/04/6861ضٌبِ هَس  چْبسسٍص سبخت اعالعبت هکبًی، 

 :گشدیذ

  (اسائِ گضاسش جبهع ٍ کبه   اص فعبلیتْبی اًجبم گشفتِ دس صهیٌِ صیش سبخت اعالعبت هکوبًیNSDI)       توسط  مایندط م ترمط

 توسعه)آنت(.   ان امی -اسالتیدفم  الگوی 

 ضبء کویتِ دس هَسد چطن اًذاص ٍ هأهَسیت اظْبس ًظش اعNSDI .ب  اسیس تسمد ات ارائه ش م در جلسه قبلی کایمه 

 

آاوبی  ٍ صحبتْبی ابتوذائی  تَسظ آابی هٌْذی ٍاعظی  دس ایي جلسِ پس اص تالٍت آیبتی چٌذ اص کالم ا... هجیذ

لذیي، هذیش ک  هحتوشم دفتوش   آابی دکتش سیف ادبیش هحتشم ضَسای عبلی ًقطِ بشداسی کطَس،  ،ایلخبىهٌْذس 

ایشاًی تَسعِ)آیت(، تَضیحبتی دس سابغِ بب بٌذ اٍل دستَس جلسِ ٍ بحث الگَی تَسعِ اسالهی  -الگَی اسالهی

بٌبم ًظوبم هلوی ضوبخ      اص دیذگبُ ایي دفتش NSDIتطشیح کلوِ بب ایطبى بشای حبضشیي جلسِ بیبى ًوَدًذ. 

ٍ ًحَُ استببط آى بب الگَی تَسوعِ اسوالهی، بوِ     (National System Development Index)ّبی تَسعِ

 صیش سوبخت هلوی اعالعوبت هکوبًی      هَسد ًظش ایي دفتش بب NSDIاستببط سؤاالت اعضبء حبضش دس جلسِ ضبه  

NSDI(National Spatial Data Infrastructure)     هیوضاى   هَسد ًظش ضَسای عوبلی ًقطوِ بوشداسی کطوَس ،

، سٍیوِ اًجوبم فعبلیوت، هطوبٍس اًجوبم      دس صهیٌِ اعالعبت هکبى هحَس یي سٌذپیطشفت اًجبم گشفتِ بش اسبس ا

ٍ ًیض اسائِ گضاسش ًْوبئی بوِ   ایي دفتش بب سبیش دستگبّْب بشای اخز اعالعبت اٍلیِ   دٌّذُ ایي سٌذ، ًحَُ تعبه

 آًبى ٍ ... هغبلبی سا اضبسُ ًوَدًذ

اعضوبء   ًطوذى   وٌوب ااٍ ًیض بذلی   اًجبم گشفتِکبسضٌبسی بحثْبی ٍ  فَقاسائِ ضذُ  گضاسشدس اًتْب بش اسبس 

ًوبیٌذگبى حبضش دس کویتِ بب دفتش دیذ  اص NSDIبحث  دس اص گضاسش اسائِ ضذُ ٍ تفبٍت فبحص ٍ ببسص آى کویتِ 

 گشدیذ:  هقشس، آیت

ه بحث   برای بیان نقطه نظرات آن دفتر و نیس ایجاد هماهنگی و تعامل در ادامنماینده محترم دفتر آیت  .6

در جلسثات آتثی کمیتثه    زیر ساخت اطالعات مکانی کشور و جلوگیری از هرگونه اتالف وقت دیگثر   

NSDI حضور داشته باشند. 

توسعه)آیت( از فعالیتهای انجام گرفته در زمینثه   ایرانی -اسالمیدفتر الگوی  ارائه گسارش فنی توسط .0

   در جلسه آتی کمیته.زیر ساخت اطالعات مکانی تاکنون

ایشاًوی) آیوت(،    -اسوالهی اداسُ کو  الگوَی   دفتوش  دس هح   01/04/6861هَس   دٍضٌبِآتی کویتِ سٍص  ستًط

 گشدد.هی تطکی   ، سبختوبى هعبًٍت بشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ساّبشی کطَس

 

 بِ پبیبى سسیذ.بب رکش صلَات  68:61جلسِ دس سبعت 
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 61-00-04هَس   NSDIکویتِ سَهیي فْشست ضشکت کٌٌذگبى دس 

 سوت دستگبُ هشبَعِ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سدیف
 سئیس سبصهبى ٍ دبیش ضَسا سبصهبى ًقطِ بشداسی کطَس آابی هٌْذس هحوَد ایلخبى   .1

 هعبٍى فٌی سبصهبى ًقطِ بشداسی کطَس آابی هٌْذس ّبدی ٍاعظی  .2

 ایشاًی تَسعِ -ش الگَی اسالهیهذیشک  دفت هعبًٍت بشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ساّبشدی آابی دکتش اهیش علی سیف الذیي  .3

 هذیش ضبخ  سبصی آهبس ٍ اعالعبت هعبًٍت بشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ساّبشدی آابی علیشضب سحوت ًیب  .4

 کبسضٌبس بشًبهِ سیضی هعبًٍت بشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ساّبشدی سش کبس خبًن آسا افالکی   .5

  هعبٍى اکتطبف ٍصاست ًفت هحوذ علی صادُ هحوذیآابی هٌْذس   .6

  سئیس بشًبهِ سیضی اعبعبت جغشافیبئی ٍصاست ًفت آابی هٌْذس هْشاى ضیش کًَذ  .7

 هعبٍى فٌی سبصهبى جغشافیبئی صبلح آببدی عببسعلی آابی هٌْذس   .8 بشداسی 

 GISسئیس اداسُ  سبصهبى جغشافیبی  سضب آاب عبّشآابی هٌْذس   .9

 یش اهَس تحقیقبت ٍ بشًبهِ سیضیهذ سبصهبى ثبت اسٌبد ٍ اهالک کطَس هٌْذس حویذ بشًجکبسآابی   .11

 تَاًیش GISهسئَل پشٍطُ  ٍصاست ًیشٍ ًیکپَسهٌْذس خبًن   .11

 کبسضٌبس پبیگبُ دادُ ٍصاست هسکي ٍ ضْشسبصی آابی هٌْذس هحوذ پْلَاًی  .12

  GISهذیشک   سبصهبى ًقطِ بشداسی کطَس آابی دکتش  غالهشضب فالحی  .13

 سئیس اداسُ ّوبٌّگی ضَساّب سی کطَسسبصهبى ًقطِ بشدا آابی هٌْذس پیوبى بکتبش   .14

 سئیس کویتِ استبًذاسد سبصهبى ًقطِ بشداسی کطَس آابی هٌْذس ضبّیي اَاهیبى  .15

 کبسضٌبس هسئَل دبیشخبًِ ضَسا دبیشخبًِ ضَسای عبلی  آابی هٌْذس آسش صفبئی اصلی  .16

 

 استببعبت ٍ فٌبٍسی اعالعبت ٍصاست ُ غبئبیي جلسِ: ًوبیٌذ

 


