سازمان مدیریت و برنامه ریزی

صورتجلسه

خراسان شمالی

گروه کاری نقشه و اطالعات مکانی

تاريخ جلسه 1399/06/30 :

تعداد اعضای حاضر دستگاه 36 :

ساعت شروع 10:00 :
نوع تشکيل جلسه  :وبینار مجازی

شرح صورتجلسه:
جلسه در ساعت  10روزیک شنبه مورخ  1399/06/30بصورت وبینار با حضور ریاست سازمان ،معاون آمار و اطالعات ،رئیس زیرسااتت داد مااا ساازمان شهاه باردار  ،ماییران و اعضاا وارو
کار کاربران شهه و اطالعات ماا استان بروزار وردیی .در ابتیا آقا پارس پور اهمیت و ضرورت این ورو کار و یز هیف از را ا یاز ژئوپورتال زیرساتت داد مااا اساتان کاه باعا
اثربخه داد ها ماا در بر امه ریز استان م وردد ،را توضیح داد ی .در ادامه آقا قاسملو مباح

اصل مرتبط با ساما ه ژئوپورتال زیرساتت داد ها ماا استان و یزسااتتار اجرائا پیااد

ساز  sdiاستا و یز استا یاردها پایگا را ارائه مود ی و همچنین آقا بزمو ه مباحث در تصوص شش و جایگا ورو کار شهه و اطالعات ماا در اساتان و یاز مهخصاات ساخت ایازار
ساما ه زیرساتت اطالعات ماا و حو آماد ساز الیه ها داد ماا را بیان مود ی .همچنین با توجه بایناه یا ازشرح وظاای

وارو کاار مربوطاه را ا ایاز ایان سااما ه در دساتگاه ا

اجرائ استان م باشی تواستار ا جام این کار از دستگا ها عضو ورو شی ی و سازمان مییریت و بر امه ریز ج ت را ا یاز ساما ه ماککور ،آماادو هروو اه تعاما و همااار دارد .در پایاان
جلسه اعضاء شرکت کننی در وبینار به پرسش و پاسخ پرداتتنی.

ردیف

مصوبات

1

 -1-1ارائه برنامه زمانبندی مشخص برای استان
 -1-2پیگیریهای الزم جهت نهایی شدن نقشههای پایه شهرهای استان
 -1-3برگزاری دوره آموزشی در ارتباط با ژئوپورتال زیرساخت داده مکانی به استان

2

 -2-1تهیه و تدارک تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مربوطه جهت راهاندازی پایگاه داده مکانی حداکثر تا یک ماه
 -2-2بارگذاری الیههای اطالعات مکانی در پایگاه و ملزم به بروزرسانی آنها در پایگاه حداکثر تا پایان سال بر حسب نوع داده

3

 -3-1پیگیری اخذ برنامه زمانبندی از سازمان نقشهبرداری کشور و پیگیری اجرایی نمودن آنها در استان
 -3-2پیگیری ارائه آموزشهای الزم به دستگاهها با هماهنگی و همکاری سازمان نقشهبرداری
 -3-3پیگیری تجهیز دستگاههای استانی جهت اتصال به پایگاه داده مکانی و نصب نرم افزارهای مورد نیاز با همکاری انفورماتیک سازمان.
 -3-4پیگیری و ارائه آموزش های الزم در خصوص بارگذاری داده ها و اطالعات مکانی به دستگاههای اجرائی استان

مسئول اقدام
سازمان نقشه برداری کشور

دستگاههای اجرائی

سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان

