بسمه تعالي
چْاسهيي جلسِ ماسگشٍُ تخصصی سيستنّاي اطالػات هناًی ( )GISدس ساستاي تذٍیي دستَسالؼول استقشاس
سيستنّاي اطالػات هناًی دس ضْشداسي ّاي مطَس دس سٍصچْاس ضٌثِ هَسخ  33/7/30دس هحل سالي جلسات طثقِ
چْاسم ساصهاى تشگضاس گشدیذ .تا ػٌایت تِ هَضَع جلسِ هثٌی تش تؼييي فشآیٌذّاي اجشایی دس حَصُ ّاي هختلف
ضْشداسي ،هَاسد تِ ضشح صیش تِ ػٌَاى پشٍطُ ّاي پایِ ضْشي دس ضْشّاي صیش پٌجاُ ّضاس ًفش هَسد تایيذ قشاس گشفت:

 )1حَصُ فٌی ٍ ػوشاًی:

 هذیشیت حفاسي دسٍى ضْشي ٍ خساست
ّ ذایت آتْاي سطحی
 سيستن هذیشیت هؼاتش

 )2حَصُ ضْشساصي ٍ هؼواسي:
 سيستن هذیشیت طشح ّاي تفصيلی ٍ هصَتات موسيَى هادُ5
 سيستن طشحْاي تفصيلی  ،تَسؼِ  ،تؼشیض ٍ سيستن طشحاي اجشایی

 سيستن تش ٍ مف
 )3حَصُ خذهات ضْشي:
 هذیشیت ایوٌی ٍ اهذاد سساًی
 هذیشیت پسواًذ


ًظافت ػوَهی ضْش



تاصیافت



ًظاست تش سطَح

 هذیشیت احذاث ٍ ًگِ داسي فضاي سثض


تَسؼِ



تاهيي آب



ًگِ داسي گَّ ًِ.اي گياّی

 هذیشیت تجْيضات ٍ هثلواى ضْشي
 ساهاًذّی هطاغل هضاحن

 )4سيستن حول ٍ ًقل ٍ تشافيل
 تؼييي مَتاّتشیي هسيش( اتَتَس/تامسیٍ/سيلِ ًقليِ ضخصی /دٍچشخِ)
 پایگاُ تصادفات ضْشي
 )5ساهاًِ اطالػات گشدضگشي
 )6حَصُ هالی ٍ اداسي
 هويضي اهالك
 آصادساصي اهالك
الصم تِ رمش است افضٍدى حَصُ فشاتخطی تِ هٌظَس تؼشیف فشآیٌذّا ٍ ًقطِ ّاي هطتشك چٌذ حَصُ پيطٌْاد
گشدیذُ مِ ضاهل دٍ تخص پایِ ٍ تخصصی تِ ضشح صیش تؼشیف ضذ:


ًقطِ ّاي پایًِ :قطِ هؼثشً ،قطِ ػشصِ ٍ ػياىً ،قطِ تلَك ضْشيً ،قطِ ضية



ًقطِ ّاي تخصصی ً:قطِ تافت فشسَدًُ ،قطِ تافت تاسیخیً ،قطِ اسناى غيش سسویً ،قطِ هشاحل
گستشش ضْش

ّوچٌيي تا تَجِ تِ تشگضاسي ّفت جلسِ داخلی ماسگشٍُ  GISاص هَسخ  33/6/16تامٌَى تا حضَس ًوایٌذگاى
دفاتش حول ٍ ًقل ػوَهی ٍ تشافيل ضْشيّ ،واٌّگی ػوشاًی ٍ خذهات ضْشيًَ ،ساصي،تحَل اداسي ٍ
فٌاٍسي اطالػات ٍ هشمض هطالؼات تشًاهِ سیضي ضْشي ٍ سٍستایی ساصهاى ،تاًل اطالػات هناًی ٍ تَصيفی پایِ
ضْشي دس حال تنويل هی تاضذ ،لزا هقشس گشدیذ دس جلسِ تؼذي اقالم اطالػاتی تنويل ضذُ ،هَسد تشسسی ٍ
تصَیة ًْایی قشاس گشفتِ ٍ تؼييي تَاتغ اجشایی ّش یل اص فشآیٌذّاي هَسد تصَیة تِ جلسات آتی هَمَل ضذ.

غايبيه جلسه
رديف ومايىده
1
2
3
4
5
6
7
8

آقاي دكتر حكيم پٌر
آقاي ميندش خان بيگي
آقاي ميندش ردايي
خانم ميندش معدنيان
خانم ميندش ايماني
ميندش نيكنام
نماينده شيرداري دماًند
نماينده شيرداري پرديص

ارگان مربوطه
گرًه نقشو برداري دانشگاه تيران
ضازمان فناًري اطالعات ً ارتباطات شيرداري تيران
ضازمان فناًري اطالعات ً ارتباطات شيرداري كرج
دبيرخانو نشت ادًاري شيرداران كالن شيرىاي كشٌر
مركس تٌضعو دًلت الكترًنيك  ،فناًري اطالعات ً آمار ًزارت كشٌر
مركس مطالعات برنامو ريسي شيري ً رًضتايي ضازمان شيرداري ىا ً دىياري ىاي كشٌر
_
_
محيدرضا حاجوي
مدير كل دفرت برنامه ريزي و مديريت توسعه شهري

