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 صورتجلسه 
 عنوان جلسه:کمیسیون معین

 

 سازمان نقشه ربداری کشور

 دبیرخاهن شورای عالي نقشه ربداری 

 

 برداری نقشهشهدای سازمان سالن محل تشکیل جلسه:   01/10/6011تاریخ: 61:11تا  61:11ساعت:

 

  موضوع جلسه:

 حاضرین:

، (نماینده وزارت کشور)، دکتر وحید قربانیرئیس کمیسیون معین(برداری کشور و  سرپرست سازمان نقشه)علی جاویدانهدکتر  :انیآقا

سازمان جغرافیایی نیروهای نماینده محمد کوشاپور)، مهندس دانشگاه( هیات علمی وحقیقی کمیسیون معین  عضو)یحیی جموردکتر 

( و مهندس صنعت و معدن و تجارتنماینده وزارت دکتر رضا قاسمی) ،(نماینده وزارت راه و شهرسازی)پهلوانی محمد مهندس، (مسلح

 دبیر کمیسیون معین(برداری کشور و  سازمان نقشهو ارائه اطالعات مکانی معاون فنی )پیمان بکتاش

مهندس  ،)نماینده مرکز آمار ایران(فر مهندس مهرنوش بختیارینماینده نهادهای مدنی و غیردولتی(، نواز) پروین غریبمهندس  :ها خانم

 برداری( نقشه عالی دبیرخانه شورایرئیس )دکتر فریبا نوروزی و (نماینده وزارت نیروفالح)مهنام 

و دکترر محمرود    مهربانی)نماینده وزارت نفت( آقای مصطفی رسولی ،آقای علی بهبهانی)نماینده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(: انغایب

 ذوالفقاری)عضو حقیقی کمیسیون معین و هیات علمی دانشگاه(

 دستور جلسه:

 کشوربرداری  انداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشه چشم سندسازی  نهایی  -1

 (GNSS)ای های تعیین موقعیت آنی ماهواره ها در شبکه افزایی دستگاه هم -2

 شرح جلسه:

بر آمدگویی به اعضا  ضمن خوش ،جاویدانهدکتر در ابتدای جلسه آقای آغاز گردید.  کالم ا... مجیدصبح با تالوت آیاتی از  01:11جلسه ساعت

آقای  ،ادامهدر  .ندکرد تاکید نقشه برداری عالی شورایجلسه بعدی ریزی برای تشکیل  لزوم تشکیل مستمر جلسات کمیسیون معین و برنامه

و اعضای  ارائه دادند برداری کشور انداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشه خصوص پیشینه تهیه گزارش چشم در را توضیحاتی ؛مهندس بکتاش

 تبادل نظر پرداختند.  در خصوص بندهای گزارش به بحث و ؛جلسه

تلفیق شبکه  نیاز بهو  برداری نقشه عالییکمین جلسه شورای و بیست مصوبه یکصدو اشاره بهدکتر جاویدانه با  جلسه؛ در خصوص دستور دوم

درخواست تشکیل  ؛آقای مهندس بکتاش ،. در ادامهندتاکید کرد عالی مصوبات شوراینسبت به تعهد به  ،یکپارچه تعیین موقعیت آنی در کشور

 .ندرا مطرح نمود ای های تعیین موقعیت آنی ماهواره ها در شبکه دستگاه افزایی همکارگروهی مشترک از اعضا برای پیگیری امور مربوط به 

 :مصوباتو  یبند جمع

انداز، اهداف و راهبردهای نظام  چشم نویس سند پیشفرصت بررسی مجدد  0011ماه  ام دی 7تا حداکثر  ،مقرر گردید طبق درخواست اعضا -0

عدم دریافت نظرات اصرالحی ترا تراریک ذکرشرده بره       . همچنیننهایی شودسند این  ،آتی کمیسیون هو در جلس تمدید شود برداری کشور  نقشه

 منزله تایید سند خواهد بود. 

برداری کشور، سرازمان   عضویت نمایندگان سازمان نقشهبرداری و با  عالی نقشه ذیل دبیرخانه شورای GNSSکاری تخصصی  گروهمقرر گردید  -2 -

 .وزارت کشور و یک نماینده از طرف نهادهای غیردولتی تشکیل گرددجغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 

ابین آن تشرکیل شرود. جلسره    و در صورت لزوم جلسات فرو  العراده مر    گردد برگزارمقرر گردید جلسات کمیسیون معین به صورت ماهانه  -3 -

 .بعدی کمیته از جمله جلسات فو  العاده خواهد بود

 




