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 20 شماره جلسه: 28/23/88تاريخ تشكيل:  مكانيككميسيون تخصصي صورتجلسه: 

 33/22: ساعت خاتمه  28 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 در خصوص مبحث طراحي و بررسي وكنترل خال -

 ت مديره محترم و اخذ دستور نهايييكي جهت ارائه به هيئنقشه هاي تأسيسات مكان
 

 

 پيشنهادات مصوب شده كميسيون:

 28/8/88بازنگري فرمهاي چك ليست نظارت مكانيك در موضوع سوم جلسه دوم كميسيون مورخ 2

 به شرح زير : 30/38/88كميسيون مورخ  0بند الف صورتجلسه شماره -2

درخصوص باالبردن كيفيت تهيه طرح و بررسي آن ، نقشه ها توسط بررسي كننده ها به صوورت كامول   

با مهر دفترمهندسي مربوطه الزاماً بررسي ، و در نوبت اول كليه موارد فني درصورت نياز به دفتر اعالم و 

تخصصي  ه به مرحله دوم كشيده شد ، بررسي كننده به همراه طراح و مسئول دفتر به كميسيونچنانچ

جهت اجراي اين امر در جلسه آتي از نفورات بررسوي كننوده نقشوه هوا جهوت       مكانيك معرفي گردند . 

همفكري دعوت به عمل آيد و آقايان مهنود  بهفوروز و مهنود  دهقوانيزاده نيوز بوه ليسوت بررسوي         

اضافه گردند . ضمناً نحوه گردش كار پس از تأييد در جلسه آتوي بوه نحوو مقتبوي بوه دفواتر       كنندگان 

 اطالع رساني شود .

 به شرح زير :  23/38/88كميسيون مورخ  4 صورتجلسه شماره سومبند -0

مقرر گرديد در راستاي ارتقاء كيفيت طراحي ، نام مهند  مكانيك طراح در جدول مشخصات نقشه ها 

 رج گردد . )الزامي است.(حتماً د

 به شرح زير : 21/38/88مورخ  5بندهاي اول تا پنجم صورتجلسه شماره -4

مقرر گرديد كه جهت هماهنگي و وحدت رويه و بررسي مشكالت در بحث بررسي نقشه تأسيسات -الف

 مكانيكي هر دو ماه جلسه مشترك با اعباء بررسي نقشه برگزار گردد . 

دو نقشه اي بودن كه مورد تأكيد تمامي اعباء حاضر بود ، با مساعدت هيأت  مقرر گرديد كه معبل-ب

 مديره محترم پيگيري و كليه اعباء آمادگي خود را جهت اين امر اعالم مي كنند . 
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گزارش انتخاب سيستم همراه با تأييد كارفرما به « د » مقرر گرديد كه همراه با نقشه هاي گروه -ج

 مي بايست ارائه گردد . همراه دفترچه محاسبات 

مقرر گرديد كه نقشه هاي تأسيسات مكانيكي جهت بررسي با نام كامل طراح )منظور از طراح ، -د

 مهند  صاحب صالحيت همراه با ظرفيت( مي باشد كه توسط دفتر مربوطه به سازمان ارائه گردد . 

اي تأسيسوات مكوانيكي ) درصوورت وجوود( در يوك      كليه بررسي كنندگان موراد اشكالي در نقشه ه-و

نوبت به طراح اعالم )سيستم بررسي نقشه سازمان( و درصورت تكرار موارد اعوالم شوده بوه كميسويون     

 تخصصي مكانيك ارجاع گردد .     

 به صورت زير اصالح گردد : 21/38/88مورخ  5بند پنجم صورتجلسه شماره  تبصره -

ي نقشه هاي تأسيسات مكانيكي درسازمان ، در صورت وجود كليه بررسي كنندگان پس از بررس -

اشكال در نوبت اول به طراح و دفاتر اعالم گردد ) بدون ريز كردن اشكاالت ( ودر صوورت تكورار   

 به طراح و مسئول دفتر و بررسي كننده نقشه به كميسيون دعوت گردند .

 به شرح زير :  38/23/88مورخ  8صورتجلسه شماره  4بند -5

كننودگان نقشوه هوا جلسوه      يو انتخواب بررسو   يدسوتورالعمل طراحو   هيكه درخصوص ته ديرر گردمق

باشد كوه در   يم حي، الزم به توض ندياقدام نما هيجهت ته نيو منتخب ليتشك ونهايسيكم نيب يمشترك

 يبند چهارم مووارد  21/8/88بند سوم و در جلسه پنجم مورخ  23/8/88مورخ  ونيسيجلسه چهارم كم

 است . دهيگرد طرحم

 به شرح زير :  38/23/88مورخ  8صورتجلسه شماره  5بند -6

 يگواز در فبوا   نيگوروه نواظر   ريكه گروه مشابه نظ ديدرخصوص موضوع مشاوره به همكاران مقرر گرد

بوده توسوط   يمورد سؤال گروه يو سؤاالت همكاران در آن گروه مطرح و چنانچه چالش ليتشك يمجاز

 گردد . ياطالع رسان يمطرح و پس از جمع بند ونيسيدر كم كيمكان ونيسيكم ريدب

 «مدعوين»

 انيتوكلمهند  آقاي  .2

 ژكامدآقاي مهند   .2

 امير بيگيآقاي مهند   .0

 انيتگلسآقاي مهند   .4

 عليشاهيآقاي مهند   .5

 دهقاني زاده  آقاي مهند  .6

 دهقانآقاي مهند   .1

 محسن دهقان .8

 

 


