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 9 شماره جلسه: 44/41/89ل: کیخ تشیتار عمران  تخصصي كمیسیونصورتجلسه: 

 21: ساعت خاتمه 47 ساعت شروع: ساختمان استان ي: سازمان نظام مهندسیمحل برگزار

 «جلسه شنهادات مصوب شدهیپ»

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

 موضوعات مطرح شده:

 ه مسکن و شهرسازی در مورد بانک ژئوتکنیک استان یزدبررسي نام -

 بررسي جزئیات طرح كارورزی -

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

موور    49291/89بررسي بیشتر نامه اداره كل مسکن و شهرسازی استان به شماره دبیرخانه سازمان  روجلسه به منظ

ني برگزار گردید . جناب آقای دكتور پورحسویني درخصوو     با حضور آقایان دكتر مهرنهاد و دكتر پورحسی 21/8/89

ژئوتکنیک شهر یزد ، توضیحات مقودماتي درموورد اقودامات انجوام     با استفاده از بانک اطالعات  یدستورالعمل پي ساز

 شده را ارائه نمودند . 

ر بانوک اطالعواتي   تقاضا مي گردد واحد خدمات مهندسي هرگونه اطالعات ژئوتکنیک كه در پرونده هوای ورودی د -4

 خود دارد را جهت تسهیل در اجرای طرح در اختیار مجریان قرار دهد . 

 ه بوا الوزام آزمایشوات ژئوتکنیوک در     مقوررات ملوي در راب و    هفوت  پیشنهاد مي گردد اجرای ضوابط مفواد مححو    -2

کمیل در زمان طراحي ، تمان اجحار گردد . طراحان ، دفاترمهندسي و بررسي كنندگان نقشه موظفند پرونده های ساز

 ات ژئوتکنیک را همراه با مدارک پرونده ارائه یا كنترل نمایند . و بررسي پرونده دفترچه م الع

لزوم استفاده از ناظر ژئوتکنیک در پروژه های ساختماني پیشنهاد گردید . مقرر گردید كارگروهي با مسئولیت آقای -2

 مهندس حامي نیا جهت تدوین آئین نامه اجرایي آن تشکیل گردد . 

ت مورد تأیید به شرح پیوسدوره كارورزی كارگروه آموزش گزارش خود را از دوره كارورزی ارائه نمود و پیش نویس -1

 قرار گرفت . 
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