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  مًضًع جلسٍ:
، هٌْذس قَاهیاى کطَس تشداسی، دکتش جوَس هؼاٍى فٌی ساصهاى ًقطِکطَس تشداسیضَسای ػالی ًقطِ دتیشهٌْذس ضفیؼی  اىیآقا :انحاضر

هْش ، هٌْذس ًػیشیػضَ ّیات ػلویًیا ًوایٌذُ ، دکتش رٍالفقاسی ػضَ ّیات ػلوی، دکتش هقشبکطَس تشداسیهطاٍس سئیس ساصهاى ًقطِ

ٍ پطتیثاًی ًیشٍّای هسلح، هٌْذس هغاًلَ ًوایٌذُ ٍصاست کطَس،  ًیا ًوایٌذُ ٍصاست دفاعدٍلتی، هٌْذس ػلییٌذُ ًْادّای هذًی ٍ غیشًوا

آتادی ًوایٌذُ ساصهاى جغشافیایی آصاد ًوایٌذُ ٍصاست ًفت، دکتش قاسوی ًوایٌذُ ٍصاست غٌؼت، هؼذى ٍ تجاست، هٌْذس غالحػثاس هٌْذس 

 یس گشٍُ دتیشخاًِ ضَسای ػالیئس هٌْذس ًػَحی ًوایٌذُ هشکض آهاس ایشاى، هٌْذس سیذیي ًیشٍّای هسلح،

دتیشخاًِ ضَسای  کاسضٌاساللْی ًوایٌذُ ٍصاست استثاعات ٍ فٌاٍسی اعالػات، صًذیِ  هٌْذس فالح ًوایٌذُ ٍصاست ًیشٍ، هٌْذس فضل ّا خاًن

     تشداسی ػالی ًقطِ

 ًوایٌذُ ساصهاى ثثت اسٌاد ٍ اهالک کطَس، هٌْذس پْلَاًی ًوایٌذُ ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصی ى هٌْذس حاجی ّادیایآقا :بانیغا

   :هماوانیم

 دستًر جلسٍ:
 

 برداری با موضوعات هماهنگی جلسه آتی شورای عالی نقشه
 نویس مصوبه تهیه نقشه و اطالعات مکانی با استفاده از پهپاد پیش -1
 نویس مصوبه شناسه مکانی ملی پیش -0

 نقشه راه دولت الکترونیک 02نویس مصوبه چگونگی اجرای ماده  پیش -3
 

 شرح جلسٍ:
آهدذ گدَیی تدِ اػضدای      تشداسی ضوي خَش تشداسی ٍ دتیش ضَسای ػالی ًقطِ دس اتتذای جلسِ آقای هٌْذس ضفیؼی سیاست ساصهاى ًقطِ

دس اهَس هشتَط تدِ ًقطدِ ٍ    یى ٍ جلَگیشی اص هَاصی کاستشداسی کطَس دس سیاستگزاسی کال کویسیَى هؼیي، تش ًقص ضَسای ػالی ًقطِ

 اعالػات هکاًی تاکیذ کشدًذ.

 ضذ: تیاىتا ٍسٍد تِ دستَس جلسِ هَاسد صیش اداهِ دس 

 تشداسی  جْت عشح دس جلسِ آتی ضَسای ػالی ًقطِهػَتات قثلی کویسیَى هؼیي، ٍ ّواٌّگی تشسسی ّذف اص تطکیل ایي جلسِ   -

ٍ کویسدیَى هؼدیي    یدس جلسدات قثلد  تدا اسدتفادُ اص پْدداد،    ًدَیس هػدَتِ تْیدِ ًقطدِ ٍ اعالػدات هکداًی        تْیِ پیص اسائِ گضاسش سًٍذ -

 تا دػَت اص ًوایٌذگاى هشاجغ ریػالحایوٌی، غالحیت ٍ دستَسالؼول فٌی،  ّای اهٌیتی، کاسگشٍُ

ًظدام فٌدی   ّای هطاٍساى دس چاسچَب  غالحیتکٌتشل کیفیت هحػَل خشٍجی ٍ غیاًت اص لضٍم ساهاًذّی فتَگشاهتشی پْداد جْت   -

 اجشایی 

 ّای هشتثظ دس ضَسای ػالی اهٌیت هلی ٍ ساصهاى َّاپیوایی کطَسی  ّواٌّگی تا دستَسالؼولّا ٍ  جلَگیشی اص تؼذد دستَسالؼوللضٍم  -

 هٌظَس لحاظ کشدى غالحیت فتَگشاهتشی پْداد ًاهِ تطخیع غالحیت هطاٍساى تِ اهکاى اغالح آییي -

 هشجغ قشاسدادى هػَتِ ضَسای ػالی اهٌیت هلی دس صهیٌِ اهٌیت فتَگشاهتشی پْداد   -

 ًیاص تِ دسیافت ًظش ٍ هَضغ سسوی ٍصاست استثاعات ٍ فٌاٍسی اعالػات دس عشح ضٌاسِ هکاًی هلی ) گشیذ هلی(  -

 ًیاص تِ هػَتِ تاال دستی دس اتالؽ دستَسالؼول ضٌاسِ هکاًی هلی -
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 ضٌاسِ هکاًی هلی ٍ   GNAFتفاٍت  -

 تشداسی کطَس ّای هلی ًقطِ ٍ اعالػات هکاًی دس ضَسای ػالی ًقطِ عشحتٌذی  سیضی ٍ اٍلَیت تشًاهِلضٍم  -

 ّای هلی ًقطِ ٍ اعالػات هکاًی تٌذی عشح سیضی ٍ اٍلَیت چاسچَب ٍظایف ضَسا دس تشًاهِ -

 ا ّ تٌذی عشح چگًَگی جلَگیشی اص اًتطاس اعالػات حساس دس اٍلَیت -

 هٌظَس ساّثشی  لضٍم دیذ هذیشیتی ًَیي تِ غٌؼت ًقطِ ٍ اعالػات هکاًی ٍ هذیشیت ٍ پایص آى تِ -

 NSDIتشداسی دس خػَظ  گیشی هػَتِ ضَسای ػالی ًقطِ لضٍم پی -

 هػَتِ ضٌاسِ هکاًی هلی دس خػَظ تاهیي اػتثاس تَسظ ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ کطَس 3حزف تٌذ  -

 ضسگ هقیاس ضْشی ٍ هتَسظ هقیاس پَضطی ّای ت اسائِ ٍضؼیت ًقطِ -

 ّای قذیوی ٍ تْیِ ًقطِ ضْشّای جذیذ  لضٍم تاصًگشی ًقطِ -

 ّای تْیِ ضذُ تَسظ تٌیاد هسکي  چگًَگی استفادُ اص ًقطِ -

 ّای پَضطی  دس تاصًگشی ًقطِ  P5اػالم آهادگی ساصهاى جغشافیایی کطَس تشای دس اختیاس گزاضتي تػاٍیش هاَّاسُ ای  -

 ّای پَضطی  دس قالة تفاّن ًاهِ تشای تاصًگشی ًقطِساصهاى فضایی کطَس     Spot 6 , 7 تػاٍیش هاَّاسُ ایتفادُ اص اهکاى اس -

 ًقطِ ساُ دٍلت الکتشًٍیک 42هادُ ّای ضْشی ٍ پَضطی هشتثظ تا  عشح جاهغ تْیِ ًقطِتْیِ  -

 

 

 :مصًباتي  یبىد جمع
دسیافت ٍ تؼدذ   "تْیِ ًقطِ ٍ اعالػات هکاًی تا استفادُ اص پْداد "ی دس هَضَع هقشس گشدیذ  آخشیي هػَتِ  ضَسای ػالی اهٌیت هل -

، دتیشخاًِ ضَسای ػالی اهٌیدت هلدی    ًیشٍّای هسلح ، ٍصاست دفاع ، ساصهاى جغشافیاییکیل کاسگشٍُ هتطکل اص ٍصاست کطَساص تط

دس ایدي خػدَظ ًکتدِ ًظدشات      ّواٌّد  ضدَد.   تشداسی تدا آى  ًَیس هػَتِ ضَسای ػالی ًقطِ پیصکطَس، تشداسی  ٍ ساصهاى ًقطِ

 ساصهاى َّاپیوایی کطَسی ٍ تخص خػَغی ریٌفغ ًیض هٌظَس ضَد.

سدالِ آًْدا دس    01ٍ  5ّدای   ّای دٍلتی، ًیاصّای ًقطِ ٍ اعالػات هکاًی ٍ تشًاهِ ّا ٍ دستگاُ هقشس گشدیذ ضوي هکاتثِ تا ٍصاستخاًِ -

 ، قشاس گیشد.تشداسی یسیَى هؼیي ٍ تؼذ اص آى ضَسای ػالی ًقطِکودستَس کاس هَضَع دسعشح ایي صهیٌِ، دسیافت ٍ 

ًقطِ ساُ دٍلت الکتشًٍیک تْیِ ٍ ّوشاُ  42ّای ضْشی ٍ پَضطی، پیَست هػَتِ هادُ  هقشس گشدیذ عشح جاهغ تْیِ ٍ تاصًگشی ًقطِ -

 تشداسی اسائِ ضَد. هػَتِ تِ ضَسای ػالی ًقطِ

 

 

 

 


