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 صورتجلسه 
 جلسه:کمیسیون معینعنوان 

 

 سازمان نقشه ربداری کشور
 داری دبیرخاهن شورای عالي نقشه رب

 

 برداریشهدای سازمان نقشهسالن محل تشکیل جلسه:   20/10/1400تاریخ: 13:00تا  10:00ساعت:

 

  موضوع جلسه:

 حاضرین:

مان بکتاش :انیآقا مان ن  اااهمهندس پی کانی ساااان ئه اطالعات م عاون فنی و ارا دکتر ، برداری ک اااور و دبیر کمینااایون معی  )م

نیون معی  و هیات علمی دان گاه  ، نماینده ونارت ک ور)وحیدقربانی  عضو)یحیی جموردکتر ، دکتر محمود ذوالف اری)عضو ح ی ی کمی

 محمد مهندس،  سااانمان جارافیایی نیروهای مناال نماینده )حمید عنایتی، مهندس دان ااگاه  هیات علمی وح ی ی کمیناایون معی  

   معدن و تجارت ،صنعتنماینده ونارت دکتر رضا قاسمی) ، نماینده ونارت راه و شهرسانی)پهلوانی

مهنام مهندس  ،)نماینده مرکز آمار ایران فرمهندس مهرنوش بختیارینماینده نهادهای مدنی و غیردولتی ، نوان)پروی  غریبمهندس  :هاخانم

 برداری ن  ه عالیدبیرخانه شورایرئیس )دکتر فریبا نورونی و  نماینده ونارت نیروفالح)

  مهربانی)نماینده ونارت نفت مصطفی رسولی و علی بهبهانی)نماینده سانمان ثبت اسناد و امالک ک ور آقایان  :انغایب

سانمان جارافیایی ان: آقایمیهمانان نل  مهندس حجت عابدپور)نماینده  سامانهو دکتر علی مدد)مدیر  نیروهای م  یهاساخت ریها و نکل 

 ک ور برداری سانمان ن  ه یاطالعات مکان

 دستور جلسه:

 برداری کشورانداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشهچشم سندسازی نهایی  -1

 های مرتبطداده مکانی استانی و مدل داده بررسی مدل مفهومی الگوی زیرساخت  -2

 شرح جلسه:

ضم  آقای مهندس بکتاش  ،ابتدای جلنه. در صب  آغان گردید 10:00ساعتبرداری ون معی  شورایعالی ن  هیودومی  جلنه کمینشصت

مورد گفتگو و تبادل نظر و ارائه پی نهادات تخصصی ان پرداخت که  جلنه فنی و مهم به بیان و ت ری  دو دستور کار ، ءآمدگویی به اعضاخوش

 .سوی اعضا قرار گرفت

لزوم تدوی   .برداری ک ور مورد بررسی مجدد قرار گرفتن  هاندان، اهداف و راهبردهای نظام سند چ منویس پیش ،درخصوص دستور جلنه اول

نامه اجرایی برای ، ترسیم وضعیت موجود، تعیی  متولی برای دستیابی به اهداف موجود در سند، لزوم تدوی  آیی ک ور بردارین  ه جامع سند

 .گردیدمطرح ی جلنه اعضاتوسط که  ندردی بودااندان، توجه به اسناد و قوانی  باالدستی ان موسند چ م

ای نمونههای مرتبط پرداخت. در ای  گزارش مدل مفهومی الگوی نیرساخت داده مکانی استانی و مدل داده دکتر مدد به ت ری آقای  ؛ادامهدر 

های اجرایی ارائه شد ههای مدل داده مکانی دستگاهای نیانسنجی، فرمها در تکمیل فرمسنجی، آمار م ارکت استانان فرم نیانسنجی و امکان

 :در سه بخش نیر بیان شد های اجراییهای استخراج شده ان دستگاهکه کاربردهای مدل داده

 برای تایید و اصالح مدل داده استخراج شده ها ها و سانمان)حونه ستادی ونارتخانههای مادرگیری دستگاهتامی  تنهیالت تصمیم -

 های استخراج شدهمجون ان سوی افتا برای الیهتامی  تنهیالت معرفی و دریافت  -

 های کاربردی مانند جانماییهای استخراج شده در برنامهامکان استفاده ان الیه -

 :مصوباتو  یبندجمع

برداری ک ور را مجددا بررسی کرده ن طه اندان، اهداف و راهبردهای نظام ن  هچ م پیش نویس سند ؛م رر شد اعضای کمینیون معی  -1

 برداری ارسال کنند. به دبیرخانه شورای عالی ن  ه 10/11/1400تا تاریخ  نظرات خود را

بیرخانه شورایعالی ان طرف د 30/11/1400برداری ک ور تا اندان، اهداف و راهبردهای نظام ن  هم رر شد فایل نهایی سندچ م -2

 برداری به اعضای کمینیون ارسال گردد.ن  ه

 دوی  گردد. تبرداری های مکانی استانی توسط دبیرخانه شورای عالی ن  هگذاری دادهم رر شد استانداردی برای نحوه اشتراک -3
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 برداریشهدای سازمان نقشهسالن محل تشکیل جلسه:   20/10/1400تاریخ: 13:00تا  10:00ساعت:

 

 ی نهادید را در چارچوب استاندارد مدل داده پمتبوع خوسانمان  تابعه ونارتخانه/ یاستان یهادستگاه مدل داده  ،یمل یهادستگاه شدم رر  -4

ست رار ن یسند الگو " ساختیا ستان یمکان یهاداده ر س"یا  رخانهیبه دب 20/11/1400 خیسانمان را تا تار ونارتخانه/ ییو مدل داده نها ی، برر

 ارسال کنند. یبردارن  ه یعالیشورا

 


