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 «جلسه پيشنهادات مصوب شده»

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

 موضوعات مطرح شده:

 ان انتخاب ساختمان هاي برتر يزد بررسي ابعاد فراخو -

 نسخه نهايي راهنماي تهيه و ترسيم نقشه هاي معماري  بررسي  -

 مان با حضور خانم مهندس اغنيايي  بررسي معضالت نقشه هاي معماري ساز -

 غيرلغزندده جهدت درد در    سدازه / كد    اولويت مباحث حقوقي نرده وجان پناه/شيشه هاي ريزندده/ اتصدان نمدا بده    موضوع   -

 نقشه هاي معماري  

 پيشنهاد نامه تهيه خالصه ضوابط و نقشه الگو -

 ل نقشه ها  تدر مورد فرمت كادر و تايبحث و گفتگو -

 هندس پسران و خانم مهندس اغنياييبازخورد بررسي نقشه ها توسط آقاي م-

 سختي كار و عدم تناسب با متراژ  درمورد حق الزحمه بررسي نقشه هاي معماري و تناسب آن بابحث -

 موضوع حذف نقشه هاي صوري واثر آن بر نحوه پذيرش پروژه ها در بخش خدمات مهندسي   بررسي-

 ضرورت همكاري و حضور معماران استان در دوره هاي آموزشي جديد نظام مهندسي  تأكيد بر -

ا و اسدناد  اختالف ابعاد زمين بدا مسداحت نقشده هد    و زمين هاي پروژه مطرح ورت تهيه نقشه حقوقي نقشه برداريضرموضوع -

پروانده  ضدرورت مشدخب بدودن مسديرها وموقعيدت تأسيسدات شدهرداري در       وشدناخته شد كاريشهرداري به عنوان مبدأصوري

 موردبحث قرارگرفت . شهرسازي

 موضوع ضرورت ارائه پرسپكتيو و طراحي نماهاي اصلي و جانبي با توجه به زمينه كالبدي بنا   -
 

 پيشنهادات مصوب شده كميسيون:

مقرر شد موارد اضطراري الزم بر تهيه نقشه و نظارت معماري با اولويدت تجدارب پروندده هداي قضدايي مهندسدان بده         -3

يانت از مسدووليت معمداران   دفترچه نقشه هاي معمداري در جهدت صد    براي ابتداي« صفحه توضيحات»صورت صفحه 

قرار گيرد . اين فايل با بازخوردهاي مهندسان تكميل خواهدد شدد .وتهيده آن     آماده شود و در دسترس كليه مهندسان

بر عهده آقاي مهندس نوري خواهد بود . الزم است درد اين توضديحات از طريدق گدروه بررسدي كنندده نقشده هداي        

 معماري از اين پس الزامي گردد . 

 .   پيشنهاد شد كه تايتل شناسنامه دار باشد و تايتل هادر مورد كادر -2

 شد براساس نظرات اصالحي اعضاء در جلسه بعد با جزئيات تصويب گردد . كليات پروپوزان مصوب شد و مقرر  -0

 حق الزحمه بررسي نقشه ها كه در حان حاضر براساس متراژ است تجديدنظر گردد . درخصوص پيشنهاد مي شود  -1

پيشنهاد اصالحي فرايند ارجاع نقشه به دفاتر طراحي با مشخب شددن مهندسدان مسدوون پديش از بررسدي       مقرر شد -0

 نقشه ها در سازمان توسط آقاي مهندس پسران در جلسه بعدي كميسيون مطرح گردد . 
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دبيركميسديون بده هيدأت مدديره     رئديس و  موضوع ضرورت مشخب بودن مهندس معمار پيش از بررسي نقشه توسط  -6

 صورت مكتوب اعالم گردد . ب

تأسيسات شدهري  كليه موقعيت « ينقشه حقوقي نقشه بردار» تهيهمقرر شد اصالح فرايند صدور پروانه با لحاظ كردن  -7

 شامل فاضالب ، آب ، گاز و برق با هماهنگي كميسيون هاي مربوطه و هيأت مديره پيگيري شود . 

 ر شود . مشترك با كميسيون انرژي برگزااي مقرر شد جلسه  -9

 پيشهادنامه تهيه خالصده ضدوابط و نقشده الگدو بررسدي و اصدالحاتي مطدرح گرديدد ، مقدرر شدد تحويدل گيرندده و              -8

 تصويب كننده كميسيون معماري باشد .

مقررشد جلسه اي با بررسي كننده هاي نقشه هاي معماري در جهت توجيه موارد اضطراري و ايجاد وحددت رويده در    -35

 هنگي كميسيون برگزار شود . بررسي نقشه ها با هما

موضوع ارتقاء كيفيت معماري و ضرورت پژوهش دربداره معيارهداي قضداوت و ارزيدابي كيفيدت معمداري بدا فراخدوان          -33

 پروپوزان در دستوركار قرار گيرد . 

 ضوابط تهيه نقشه هاي بررسي شده در كميسيون به عنوان پيش نويس ابالغ گردد .  -32

 و طراحي نماهاي اصلي و جانبي با توجه به زمينه كالبدي بنا مطرح ، و مقدرر شدد در    موضوع ضرورت ارائه پرسپكتيو -30

 ويرايش هاي بعدي راهنماي ترسيم نقشه ها همراه با واقعي شدن حق الزحمه خدمات مهندسان معمار الزامي شود .
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