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 41 شماره جلسه: 41/44/89تاريخ تشكيل:  مكانيككميسيون تخصصي صورتجلسه: 

 14:11: ساعت خاتمه  48 ساعت شروع: محل برگزاري: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

 «جلسه پيشنهادات مصوب شده»

 )پس ازتصويب هيئت رئيسه يا هيئت مديره اجرايي خواهد گرديد.(

 موضوعات مطرح شده:

صه تصميمات اخذ شده در جلسات قبلي كميسيون درخصوص بحث نظارت و بررسیي و كنتیرن نهشیه    خال-4

 هاي تأسيسات مكانيكي جهت ارائه به هيأت مديره محترم و اخذ دستورنهايي

آتش نشاني و ساختمانهاي اداري و صینتتي شیركت   -آسانسور –نظارت بر تأسيسات خاص )آب و فاضالب -1

 شهركهاي صنتتي 

 هادات مصوب شده كميسيون:پيشن

 موضوع اول :

 48/89/89مورخ  1بند سوم صورتجلسه شماره -4

 : 84/48/89مورخ  7بند يك صورتجلسه شماره  -1

و فرمیت   شياز سه نوبت به شش نوبیت افیزا   يياجرا اتيمراحل سه گانه كنترن عمل ييمهرر گرديد كه فرم ها

 ليی باشید جهیت تكم   يمی  حيرم ارسان گردد . الزم بیه توضی  محت رهيمد أتيجداگانه به ه يدر نامه ا ياصالح

واحد آموزش برگزار  يهماهنگو كنترن مصالح با  مانكاريانتخاب پ يهيراستا كالس توج نيدر ا نيآموزش ناظر

 اصالح گردد . زيالزم است كه حق الزحمه مربوطه ن ديبازد ينوبتها شيگردد . ضمناً با توجه به افزا

 : 89/48/89مورخ  9شماره بند دو صورتجلسه  -1

كه به نحیو   ديباال مهرر گرد يبا مصرف انرژ يساتيتأس يدر كارگاهها تيدرخصوص كنترن افراد صاحب صالح

 يدارا يمحترم چنانچه سیاختمان  رهيمد أتيه نيمتتمد ريتوسط دستگاه نظارت مضاعف سازمان و سا يمهتض

 ونيسيباشد به كم ينم اشتغانپروانه  يآن دارا ساتيتأسطراح  ايآن و  ميباشد و ناظر مه يپروانه ساختمان م

 رهيمد أتيپروژه به ه يبا مهندس ناظر رسم يو درصورت نهص دستورالتملها و عدم هماهنگ يمترف يتخصص

 تا برابر مهررات اقدام گردد . يمترف

 : 41/48/89مورخ  48بند دو صورتجلسه شماره  -1

 مان )آقاي مهندس رضايي( به اتفاق تيم همراه و توضيحات ارائهدرخصوص حضور مسئون كنترن و نظارت ساز
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شده و با توجه به پيشنهادات اراده شده توسط ايشان و تهيه چك ليست اصالحي گزارشات مرحله اي نظارت  

توسط كميسيون مكانيك ، مهرر گرديد كه ظرف مدت دو هفته آينده چك ليست نهايي به مسیئون كنتیرن و   

 ارائه گردد . نظارت سازمان

 : 11/48/89مورخ  44بند يك صورتجلسه شماره  -1

 خيو خیانم شی   يهمراه )مهندس آخوند ميبه اتفاق ت ييمهندس رضا يدرخصوص موضوع ارائه شده توسط آقا

 4/48/89كه با توجه بیه بنید اون صورتجلسیه میورخ      دي( پس از بحث و تبادن نظر مفصل مهرر گرديشاهيعل

)دسیتورالتمل   عنیوان بیه   ييرضیا  يبر همان بند بوده و موضوع ارائه شده توسیط آقیا   ديك( مجدداً تأ7)شماره

و  ديي( با اصالحات انجام شده توسط كميسيون مورد تأيمرحله ا يگزارشها ليو تكم هيته يو راهنما ياجمال

 باشد . يقابل ابالغ م

 موضوع دوم :

 : 48/9/89مورخ  1بند دو صورتجلسه شماره -4

 سيسات وانشتاب آب وفاضالب ،آسانسور وآتش نشاني و صنتتي)شركت شهركها( )ميات مدت(نظارت برتأ

 

 : 89/48/89مورخ  8بند يك صورتجلسه شماره  -1

كه بیه   ديگرد شنهاديپ يكارگاه نيو ناظر يكيمكان ساتيتأس انيدرخصوص موضوع شناسنامه دار كردن مجر

)به خصیوص آب   يدر مصرف انرژ ييصرفه جو كردياجرا با رو تيفيو ك انيمنظور باالبردن و ارتهاء دانش مجر

 سیات يتأس انيی مجر تيحصیال  دييی ، آموزش و تأ نييكه تت ديباشد( مهرر گرد يم زدياستان  يكه متضل اصل

محتیرم   رهيمید  أتيی در ه هياول دييكه پس از تأ رديانجام پذ يساختمان توسط سازمان نظام مهندس يكيمكان

 و ابالغ گردد . هيته يتخصص ونيسيوطه توسط كمسازمان دستورالتمل مرب

 : 11/48/89مورخ  44بند سوم و چهارم صورتجلسه شماره  -1

 . ينظارت آسانسور و پله برق يدر مورد اجرا يبحث و تبادن نظر درخصوص موضوع جلسه آت

دژكیام  و  يگيربيمهندس ام اني( آقايكيمكان ساتيتأس ي)نهشه ها يصنتت يدرخصوص بحث شركت شهركها

 انتخاب شدند .   ونيسيكم ندگانيبه عنوان نما

 : 18/48/89مورخ  41بند دوم صورتجلسه شماره  -1

 به شرح زير : 81/88/89مورخ  ونيسيكم 1بند الف صورتجلسه شماره 

باالبردن كيفيت تهيه طرح و بررسي آن ، نهشه ها توسط بررسي كننده ها به صورت كامل بیا مهیر    درخصوص

 مربوطه الزاماً بررسي ، و در نوبت اون كليه موارد فني درصورت نياز به دفتر اعالم و چنانچه به دفترمهندسي

 

 



 42042/89:  هشماربسمه تعالي                                                                

 41/44/89: تاريخ          

 ........................ پيوست   :
                                        سازمان نظام مهندسي ساختمان

                                                                                                                                                            استان يزد              
  

 

C:\Users\Vatandoost\Desktop\89-33-31كميسيون تخصصي مكانيك \مكانيك.doc 31092128-8تلفن :              16898-188يزد : صندوق پستي 

 

تخصصي مكانيك مترفیي   كميسيونمرحله دوم كشيده شد ، بررسي كننده به همراه طراح و مسئون دفتر به  

همفكري دعوت به عمل آيد گردند . جهت اجراي اين امر در جلسه آتي از نفرات بررسي كننده نهشه ها جهت 

و آقايان مهندس بهفروز و مهندس دههانيزاده نيز به ليست بررسي كنندگان اضافه گردند . ضمناً نحوه گردش 

 به دفاتر اطالع رساني شود . ضيكار پس از تأييد در جلسه آتي به نحو مهت

 : 6/44/89مورخ 41صورتجلسه شماره تمامي مطالب -1

 يكيمكیان  سیات يتأس نهيدر زم يصنتت يقابل ارائه در پروژه ها يخدمات مهندس دستورالتمل هيدرخصوص ته

 (:يديو تول يادار يعمل گردد . )جهت ساختمانها ليمطابق موارد ذ ديمهرر گرد

 (ي)سرد و گرم و برگشت آبگرم مصرف يآبرسان ستميو نظارت برس ي( طراحالف

 وابسته  ريغ عي( جهت صنارباكسيو فا يشان)كپسون آتش ن قياطفاء حر ستميو نظارت جهت س ي(طراحب

 آب باران و ونت يرصنتتيفاضالب غ ستميو نظارت برس ي( طراحج

 )اگزاست( هيلوله تهو ستميو نظارت برس ي( طراحد

 )طبق نظر كارفرما( شيو گرما شيسرما ستميو نظارت برس ي(طراحهی

 «مدعوين»

 دژكام مهندس آقاي  .4

 اميربيگيآقاي مهندس  .1

 يعليشاه سآقاي مهند .1

 آقاي مهندس گلستاني .1

 آقاي مهندس توكليان .1

 آقاي مهندس دههاني زاده .6

 اقاي مهندس محسن دههان .7

 


