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 21 شماره جلسه: 54/22/89ل: کیخ تشیتار كمیسیون تخصصي معماريصورتجلسه: 

 23:45:ساعت خاتمه 22 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

 موضوعات مطرح شده:

 درخصوص لزوم مبحث آموزش و نیازهاي آموزشي رشته معماري در جلسه صحبت شد . -2

 توسط خانم مهندس اسماعیلي داده شد . 2/22/89گزارش مباحث مطرح شده در جلسه با آقاي دكتر ساالري مورخ-2

نظتار  نتا ر بررستي و    موضوع روند بازنگري و تایید نقشه هاي دوم )اجرایي( ساختمان ها در نظام مهندسي جهتت مبنتاي   -4

 مقرر شد در این خصوص مکاتبه با سازمان انجام گیرد . )با تمركز روي مباحث حقوقي(

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

درخصوص فرآیند ارجاع نقشه هاي معماري به شهرداري و نظام مهندسي مصوب شد نقشه صرفاً توسط مهنتدس معمتار بته    -2

 ه توسط دفترشود ، نصور  سیستمي ارجاع 

با توجه به متذاكرا  صتور  گرفتته در جلسته روز      ها با توجه به طرح موضوع حذف امضاي كنترل كننده نظام بر روي نقشه-2

 گذشته با ریاست سازمان مجدداً با درنظر گرفتن ابعاد حقوقي موضوع تاكید بر الزام حذف امضاء و صرفاً درج مهر سازمان شد . 

هاي معماري توسط آقاي مهندس جعفربیگي ارائته و مطالتآ آن بررستي و اصتالح نهتایي و مصتوب        اصالح شده كادر نقشه-4

 ت نهایي را به كمیسیون ارائه دهند . ید و مقرر شد ایشان تا یکشنبه فرمگرد

با موضوع چك لیست ضوابط و مقررا  شهرسازي براي افراد معلتول جستمي    29/1/89مورخ  895531102درخصوص نامه -3

تي در نقشه كلیه ساختمانهاي عمومي و فضاهاي شهري با توجه به تبیین ابالغ مركز تحقیقا  لزومتي بتراي رعایتت آن    حرك –

 سازمان ارائه گردد .  به ریاستدر مجتمع هاي مسکوني نمي باشد . مقرر شد نامه اي در این زمینه تهیه و 

 ند :ذیل جهت انجام آن مشخص گردید درخصوص عناوین پژوهشي اشخاص-0

 

 همکار مسئول عنوان

 عالقه بند جعفربیگي مطالعه وارائه پیشنهاد براي تدوین عنوان ساختار حرفه اي دفاتر معماري-0-2

 بخشش-اسماعیلي نوري حرفه ايمطالعه و ارائه پیشنهاد براي نظام مهندسي كارورزي در ساختار -0-2

 - - رتوفولیوپپیشنهاد در مورد نحوه رزومه و مطالعه و ارائه -0-4

 اسماعیلي-بخشش میروكیلي مطالعه و ارائه پیشنهاد براي دوره هاي آموزشي ، مهارتي و حرفه اي-0-3

 پسران عالقه بند مطالعه و ارائه پیشنهاد در مورد تعیین شاخص هاي نما در شهر یزد-0-0

 میروكیلي رانپس مطالعه و ارائه پیشنهاد در مورد تدوین ضوابط ارجاع كارهاي معماري-0-6

 نوري-جعفربیکي صادق احمدي مطالعه و ارائه پیشنهاد در مورد انتخاب ساختمان برتر-0-1
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پیشنهاد مي شود به منظور آموزش ترویج ضوابط معلولین در ساختمانهاي عمومي ویدئو آموزشي تهیه شده و در شبکه هتاي  -6

 آینده جهت ترویج مقررا  ملي نیز مورد استفاده قرار مي گیرد . اجتماعي به اشتراک گذاشته شود این روش مي تواند در 

بته دلیتل كلتي بتودن موضتوع موافقتت       « معماري مسکوني و منظر شهري» بنا به درخواست واحد آموزش با برگزاري دوره -1

 آموزش قرار گیرد .  واحد نگردید و مصوب شد دوره هایي با عنوان بازدید در دستور كار

جمله پیش بیني هاي معمارانته جهتت استتفاده از آب خاكستتري درستاختمانهاي      كاربري معماري پایدار ازدوره هاي -1-2

 مسکوني  

 دوره آموزش فرایندهاي طراحي معماري-1-2

 پورتوفولیواهمیت ضرور  و شیوه هاي تهیه -1-4

 اختیارا  و مسئولیتها(-گام به گام نظار  معماتري )گزارش نویسي-1-3

 و كار معماري مدیریت كسآ-1-0

 «حاضرین»

 آقاي مهندس بخشش   .2

 خانم مهندس اسماعیلي .2

 دكتر صادق احمدي .4

 آقاي مهندس جعفربیگي .3

 آقاي مهندس نوري .0

 آقاي مهندس میروكیلي .6

 


