بسمه تعالي
دٍهیي جلسِ کارگزٍُ تخصصی سیستنّاي اطالعات هکاًی ( )GISدر راستاي تذٍیي دستَرالعول استقزار سیستنّاي
اطالعات هکاًی در شْزداري ّاي کشَر در رٍس یکشٌبِ هَرخ  39/6/66در هحل سالي جلسات طبقِ چْارم ساسهاى
بزگشار گزدیذ کِ اّن هَارد هطزح شذُ بِ شزح سیز اعالم هی گزدد:

 )6در ابتذاي جلسِ اس ًوایٌذگاى شْزداريّاي قن ،تْزاى ،کزج ،قشٍیي بِ دلیل عذم ارائِ دستَرالعول
اجزایی ٍ هالک عول در شْزداري ّاي هذکَر تَضیح خَاستِ شذ ٍ هقزر گزدیذ تا قبل اس جلسِ آتی
ًسبت بِ ارائِ هستٌذات هزبَطِ اقذام ًوایٌذ.
 )2با تَجِ بِ هَارد هطزح شذُ در جلسِ گذشتِ ٍ بزرسی جوعیت ٍ باًک اطالعات هکاًی هَجَد در شْزداري
ّا ،شْزّاي کشَر اس هٌظز سطح سیستن ّاي اطالعات هکاًی در  5گزٍُ بِ شزح سیز گزٍُ بٌذي شذًذ ٍ
اٍلَیت تْیِ دستَرالعول بزاي گزٍُ شْزي  Aدر دستَر کار قزار گزفت :
گروهای شهری
گروه A
گروه B
گروه C
گروه D
گروه E

جمعیت
زیر  21/111نفر
 21/111 _ 011/111نفر
 011/111 _ 011/111نفر
 011/111 _ 211/111نفر
باالی  211/111نفر

تعداد شهرهای هر گروه
0101
10
10
01
02

 )9با تَجِ بِ هستٌذات ارسال شذُ بِ اعضا کِ حاٍي اطالعات پایِ شْزي در حَسُ ّاي هختلف شْزي ٍ
شْزداري هی باشذ ،هَارد جْت تصوین گیزي در هَرد اقالم ضزٍري ٍ هَرد ًیاس پایِ در باًک اطالعات
هکاى هزجع گزٍُ  Aهَرد بزرسی قزار گزفت.
 )4پاٍرپًَت تْیِ شذُ تَسط دفتز بزًاهِ ریشي ٍ هذیزیت تَسعِ شْزي با عٌَاى باًک اطالعات هکاًی پیشٌْادي
بزاي شْزّاي گزٍُ  ، Aارائِ گزدیذ ٍضوي بحث فٌی ٍ تخصصی دربٌذّاي اسالیذً ،قطِ ًظزات اعضا در
کالسِ بٌذي اقالم اطالعاتی جوع بٌذي شذُ ٍ بکارگیزي کالس بٌذي اطالعات شْزي در دستَرالعول تذٍیي
شذُ تَسط ساسهاى ًقشِ بزداري کشَر ٍ دستَرالعول طزحْاي تَسعِ ٍ عوزاى ٍسارت راُ ٍشْزساسي
پیشٌْاد گزدیذ.

ّوچٌیي هقزر گزدیذ:
 هقزر شذ رًٍذ حزکت کارگزٍُ ٍ تذٍیي دستَرالعول هذکَر پزٍصُ هحَر باشذ.
 هقزر شذ دفتز بزًاهِ ریشي ٍ هذیزیت تَسعِ شْزي تا پایاى ّفتِ آتی فزآیٌذّاي  GISپایِ
شْزي را در حَسُ ّاي هختلف شْزداري جوع آٍري ٍ جْت هطزح کزدى در جلسِ آتی بِ
اعضاي کارگزٍُ ارسال ًوایذ.

