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 برداریکمیسیون معین شورای عالی نقشه 64جلسه  موضوع جلسه:

 حاضرین:

عضو )یحیی جمور، )دبیر کمیسیون معین(پیمان بکتاشبرداری کشور و رئیس کمیسیون معین(، سازمان نقشه رئیس)علی جاویدانه :انیآقا

محمد پهلوانی)نماینده وزارت راه (، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)نماینده حجت عابدپورحقیقی کمیسیون معین و هیات علمی دانشگاه(، 

نماینده سازمان ، محمد علی فالح))نماینده مرکز آمار ایران(بهنام نصوحیو ( معدن و تجارت ،صنعتنماینده وزارت و شهرسازی(، رضا قاسمی)

 محمود ذوالفقاری)عضو حقیقی کمیسیون معین و هیات علمی دانشگاه(( و نماینده وزارت نفت(، محمدرضا نوری)اسناد و امالک کشور ثبت

 عالیرئیس دبیرخانه شورایفریبا نوروزی)و نماینده وزارت نیرو( نماینده نهادهای مدنی و غیردولتی(، مهنام فالح)نواز)پروین غریب :هاخانم

 برداری(نقشه

  ()نماینده وزارت کشور وحید قربانی:آقایان غایبان

برداری عبدالرضا سعادت) مدیرکل زمین سنجی و نقشه(، نماینده سازمان ثبت اسناد و امالک کشورسیدرضا زکی زاده ): آقایان میهمانان

 (GNSS)دبیر گروه کاری تخصصی  حمیدرضا نانکلیبرداری کشور( و زمینی سازمان نقشه

 دستور جلسه:

 1420در افق  برداری کشورانداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشهسند چشم تصویب  -1

 کشورفتوگرامتری با پهپاد در  روند اجرایی  -2

 GNSSگروه کاری تخصصی ارائه گزارش جلسات -3

 شرح جلسه:

شورای عالی نقشه  سند چشمبرداری با ارائه گزارش شصت و چهارمین جلسه کمیسیون معین  انداز، اهداف و راهبردهای گروه کاری تدوین 

مراحل تدوین، اصالح و بازنگری  توسط دبیر کمیسیون آغاز شد. آقای بکتاش توضیحاتی در خصوص 1420در افق  برداری کشورنظام نقشه

سپس آقای  سند ستگاهاز همکاریارائه دادند.  صورت گرفته فیمابین کلیه د ضوههای  ضای حقیقی ای ع سیون و اع صالح و  ،کمی در مراحل ا

ها و با رای مثبت کلیه دستگاه تشکرکرد و برداری و اطالعات مکانی کشوربازنگری سند مذکور و رسیدن به سند جامع و مطلوب نظام نقشه

مجلس  نودم قانون اساسی کمیسیون اصلادامه آقای جاویدانه با اشاره به پیگیری  در .رسید معین به تصویب کمیسیوننهادهای عضو، سند 

سالمی شورای عالی نقشه ،شورای ا اهتمام جدی برای انجام مصوبات  ی عضو وهادستگاهموثر مشارکت  لزوم بربرداری، در خصوص اقدامات 

شهتاکید نمودند.  سازمان نق شترک  سه م شدن جل شکیل ن سلحی و ربردادر ادامه به دلیل ت در خصوص تدوین  سازمان جغرافیایی نیروهای م

 دستور دوم از برنامه خارج شد و جلسه وارد دستور سوم شد. کشورفتوگرامتری با پهپاد در  روند اجرایی

به جهت ، تلفیق شبکه یکپارچه تعیین موقعیت آنیطرح هم افزایی و  لزومدر خصوص  با بیان نقطه نظرات خوددر ادامه جلسه آقای سعادت 

ستگاهوری از توان، ظرفیت و امکانات بهرهجلوگیری از موازی کاری و افزایش  سایر کاربردهای ای شور، بر توجه به  ، طراحی از نظر حرکات هاک

صحیحات و مالحظات امنیتی سال ت صی تاکید  تکتونیکی، ار ص سپس دبیر گروه کاری تخ صورت گرفته در  GNSSکردند.  گزارش اقدامات 

 .دادجلسات گروه کاری و مصوبات جلسات را ارائه 

بردار ایران، های زیر مجموعه جامعه مهندسان نقشهکمیتهکتابخانه طیفی، ، طرح کاداستر دریایی موضوعاتی ماننددر این جلسه همچنین  

های کاری ذیل بندی برای جمع بندی موضوعات گروهتعیین برنامه زمان، برداری و اطالعات مکانیدر حوزه نقشه افزایش تعامالت بین المللی

 و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.طرح  کمیسیونتوسط اعضای  ،معین کمیسیون
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 :مصوباتو  یبندجمع

رداری ارجاع ببه شورای عالی نقشهبرای تصویب نهایی مصوب و  1420در افق  برداری کشورانداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشهسند چشم -1

 شد.

برداری کشور، های نقشهبا حضور نمایندگان سازمان ،کشورفتوگرامتری با پهپاد در  یروند اجرای مقرر شد جلسه گروه کاری تدوین  -2

لسه آتی کمیسیون در جاقدامات  برگزار گردیده، نتایج  1401ثبت اسناد و امالک کشور، در تاریخ سوم خرداد و  جغرافیایی نیروهای مسلح

 ارائه گردد.

تعیین موقعیت های تلفیق شبکهها در راستای هم افزایی دستگاههای الزم را در خصوص نحوه بررسی GNSSمقرر شد گروه کاری تخصصی  -3

 در جلسه تیر ماه کمیسیون معین ارائه گردد.برای تصویب انجام داده و طرح تهیه شده 

 وبرداری و اطالعات مکانی در حوزه نقشه المللیتعامالت بینسطح ارتقا  برداری چارچوبی برای نحوهمقرر شد دبیرخانه شورای عالی نقشه -4

 .نمایدتهیه، در جلسه آتی کمیسیون ارائه  را ها و نهادهای عضو شورای عالیهای دستگاهاستفاده از ظرفیت

ها، جامعه مهندسان نقشه بردار با بیان آسیب ونهادهای مدنی و غیردولتی نماینده ، صنعتیهای دهی نظامدر راستای سامان مقرر شد -5

 .نمایدارائه  جلسه آتی کمیسیونتهیه و در  گزارشی راها و پیشنهادها، چالش

 مقرر شد طرح کاداستر دریایی در جلسه آتی کمیسیون معین طرح گردد. -6

برداری، وزارت نفت و سازمان فضایی ایران طی نشستی بررسی زمین شناسی، سازمان نقشه مقرر شد طرح کتابخانه طیفی توسط سازمان -7

 شده، گزارش آن در جلسه آتی کمیسیون ارائه گردد.
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 امضامحل 

 
 


