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 هفتم شماره جلسه: 91/50/19تاريخ تشكيل:  كميسيون تخصصي معماريصورتجلسه: 

 :ساعت خاتمه  99:15 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:

 وص معماران خارج از يزد و برند صحبت شد و بر تأثيرات شناخت آمار آنها بر باال رفتن كيفيت معماري استان تأكيد شد .درخص-9

در مورد انتخاب استراتژي هاي حمايتي از معماران يزدي در جريان برنامه ساختمان خووب بحوش شود . پيشونهاد برگوزاري فسويتوا        -2

 آثار منتخب اجرا شده با حضور مردم دانشجويان و با همكاري شهرداري يزد مطرح شد . ساالنه معماري همزمان با نمايشگاه

 در مورد واگذاري پروژه هاي بزرگ به معماران خارج از استان و اثرات مطلوب و نامطلوب آن بر معماري استان بحش شد . -1

 درمورد نظام ارجاع پروژه ها بزرگ ، متوسط و كوچك بحش شد .  -4

خارج از استان در يزد  نرااقانون نظام مهندسي و كنتر  ساختمان در جلسه قرائت و لزوم كنتر  كار معم 44ماده  2و تبصره  22ماده -0

 مطرح شد . 

 انتقاد مهندس فخرالدين درمورد منتخبان بررسي نقشه ها مقرر شد در جلسه بعدي با حضور مهندس عالقبند مطرح شود .  -4

نظام مهندسي در شهرداري در جهت حذف رويه دو نقشه اي و تغيير ضوابط دستور نقشه ها قبل از صدور در موضوع حضور نمايندگان -1

ند جلسه مطرح شد و انتقاداتي در مورد روند انتخاب اين افراد و اينكه برخي از افراد )نمايندگان معرفي شده شهرداري( پروانه اشتغا  ندار

ا انداختن تغييرات در سيستم كوم سورعت   ي از انتقادات مطرح شده ، ضرورت جالفت با برختوسط مهندس فخرالدين مطرح شد و در مخ

 سازمان در اين موضوع مطرح شد .  شهرداري و تقدير از مديريت 

 :حاضرينشده  ارائهپيشنهادات 

نشسوتهاي انجمون    مقررشد جهت انتقا  دانش و تجربيات مهندسان معمار بزرگ ايران با معرفي اعضاي كميسيون در قالوب -9

 شود .معماران جلسات معرفي برگزار 

مهندسوان اسوتان در مرحلوه او  و در مرحلوه بعود      مهندس حرفه اي معماري در توراز   توانسياست كلي كميسيون معرفي -2

 است(معرفي به مردم و مسئولين مي باشد . )منظور از جامعه حرفه اي معماري معرفي معماران و آثار زيبايي معماري استان 

سياست كلي ارزيابي معماري استان هم در مورد بناهاي ساخته شده و هم درمورد پروژه ها و نقشه هاي اجرايي و پروانوه اي  -1

 استان برنامه ريزي شود . 

سيستم ارجواع كارهواي كوچوك ، متوسوط و بوزرگ       و ساماندهي مي كند درمورد طراحي مديره مطالبهكميسيون از هيأت -4

استان و تعيين ضوابط و آئين نامه ارجاع از طريق مختلو  از جملوه مسوابقه ، ارزيوابي كيفوي ، الوزام انتخواب        مقياس معماري 

)يا مشاور خارج از استان( و ساير راهكارهاي مشوابه تصوميم گيوري كنود . )ايون موضووع بوه صوورت ناموه مسوتقل از            تنيجو

 كميسيون به مديريت سازمان اعالم گردد.(

قشوه  رويه دو نقشه اي و مشاركت با شوهرداري در تهيوه دسوتور ن    حذف كميسيون ضمن تشكر از تالشهاي سازمان درجهت-0

 موارد زير را اعالم مي دارد :

با توجه به تخصصي بودن مسأله تصميم گيري درخصوص استقرار دبيرخانوه سواماندهي پروانوه هواي شوهرداري بوا حضوور          -

خواهشمند اسوت از ايون پو     و ضرورت انجام چنين مسائلي از طريق كميسيون تخصصي معماري  مهندسان معمار و شهرساز

 درخصوص موارد مشابه نظرتخصصي كميسيون اخذ گردد .

 دبيرخانه مذكور مورد اعتراض اعضاي كميسيون است . در  حضور افراد فاقد پروانه اشتغا  -

 جايگزين كارشناس فني در هر پروژه شوند .مي شود در افق طرح ، معماران هر پروژه پيشنهاد   -
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 حضور رياست سازمان مطرح گردد .خصوصي كميسيون با نگراني ها و انتقادات ديگري مطرح است كه پيشنهاد مي شود در جلسه   -

شود در گوام    به عنوان پيش نوي  مورد تصويب قرار گرفت . مقورر « دفترچه راهنماي تهيه و ترسيم نقشه معماري» ضوابط تهيه شده -4

روز  90ام مهندسي استان و طوي  او  اين دفترچه براي كليه دفاترمهندسي ، مهندسان معمار بررسي كننده نقشه و كليه معماران عضو نظ

وردها به كميسيون جهت اصالحات نهايي ارجاع شود . پيشنهاد مي شود دفترچه بر روي سوايت سوازمان بارگوذاري شوود و بصوورت      بازخ

 ر ارسا  گردد و درخواست اعالم نظر از كليه معماران اطالع رساني گردد .  مكتوب به دفات

پيشونهادي آقواي مهنودس احسوان نووري در      « تهيه نقشه الگو و خالصه ضوابط طراحوي نقشوه هواي معمواري     » پروپوزا  -1

 كميسيون تصويب و جهت تصميم گيري به رياست سازمان ارجاع مي گردد .

 مورد اولويت هاي اجرايي كميسيون و برنامه كميسيون در سا  آتي بحش شود .مقرر شد جلسه آينده در -9

اعضاي كميسيون معماري با هيأت رئيسه و اعضواي معموار هيوأت موديره جهوت       يمقرر شد جلسات حداقل فصلي اختصاص-1

 پيگيري مصوبات كميسيون برگزار شود .
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