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 32 شماره جلسه: 21/87/87ل: کیخ تشیتار انرژيجلسه مشترك كمیسیون تخصصي معماري و صورتجلسه: 

 31:ساعت خاتمه 8 ساعت شروع: یزد ساختمان استان ي: سازمان نظام مهندسيمحل برگزار

 «جلسه شنهادات مصوب شدهیپ»

 د.(یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی)پس ازتصو

 ات مطرح شده:موضوع

ن تخصصي معماري و انرژي و مشاور سیزان درخصوص بررسي طرح بازسازي یوجلسه مشترك كمیس -3

  ساختمان موجود سازمان نظام مهندسي ساختمان استان یزد

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

 شد در مورد ضوابط آتش نشاني و حریق بنا پیگیري و مجوزهاي الزم اخذ شود . مقرر -3

 بررسي شود .  38بنا براساس مقررات مبحث  عملکرد سطح شیشه خور-2

گزارش ممیزي اجمالي انرژي ساختمان كه توسط كمیسیون انرژي )آقاي مهندس رضوانفر( تهیه شدده بده مشداور    -1

 طرح ارائه شود و در طرح جدید لحاظ شود . 

ور و در مهلت یك هفتده اي بصدورت مکتدو     مقرر شد اعالم نظر كمیسیون انرژي پس از بررسي كلیه مدارك مشا-4

 صورت پذیرد . 

 گزارش هاي مشاور كه اعتبار بیروني طرح را مشخص مي كند در اختیار اعضاي كمیسیون معماري قرار گیرد . -5

 دارد بررسي و اثر آن در مطالعات اقتصادي پروژه دیده شود.ساختمان كه از قرار شفاهي وجود ن مقرر شد پایان كار-6

 الم كند . را درباره مجموعه بصورت مکتو  اع مقرر شد كمیسیون معماري نیز نظر جمعي خود -8

 كلیه اطالعات مذكور در بندهاي قبلي از طریق آقاي مهندس توكلي به دبیر هر دو كمیسیون تحویل شود .  -7

 «حاضرین»

 آقاي مهندس عالقه بند .3

 اسديمهندس  يآقا .2

 رضوانفرمهندس  يآقا .1

 صباغي دكتر يآقا .4

 خانم دكتر موسوي .5

 آقاي مهندس میردهقان .6

 آقاي دكتر صادق احمدي .8

 آقاي مهندس پسران .7

 آقاي مهندس نوري .8

 آقاي مهندس میركیلي   .38

 خانم مهندس اسماعیلي .33

 آقاي مهندس پدرام جعفربیگي)مشاور( .32

 جعفربیگي)مشاور( حسام اقاي مهندس .31

 خانم مهندس جعفربیگي)مشاور( .34

 آقاي مهندس سرسنگي)مشاور( .35

 ي مهندس توكليآقا .36

 

 


