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 3 شماره جلسه: 59/22/44ل: کیخ تشیتار عمران تخصصي كمیسیونصورتجلسه: 

 54:91: ساعت خاتمه 51 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:

 ورت مجازی با حضور كلیه اعضا تشکیل و نسبت به موارد ذیل ذیل بحث و تصمیم گیری به عمل آمد.جلسه بص
 

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

در  بتني های سازه نقشه تهیه و طراحي مدلسازی، دستورالعمل تدوینپروپوزالهای آقایان دكتر میرجلیلي )-5
بنایي  تهیه دستورالعمل طراحي و ارائه نقشه های ساختمانهای مصالحیزد(، مهندس جاللیان) استان های ساختمان

دستورالعمل گودبرداری، تهیه دفترچه محاسبات و نقشه های سازه نگهبان برای پروژه های كالف دار(، دكتر حاذقیان)
 استان انيساختم پروژههای ژئوتکنیکي مطالعات گزارش تهیه ساختماني استان یزد( و دكتر پورحسیني)دستورالعمل

 یزد( مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

كلیات كلیه پروپوزالهای پیشنهادی مورد تایید قرارگرفت. از نظر فرمت و جزئیات، پروپوزال دكتر میرجلیلي مورد -2
تایید اعضا تایید قرار گرفت و قرار شد بقیه پروپوزالها با فرمت پیشنهادی دكتر میرجلیلي، ویرایش و تکمیل و پس از 

 به ریاست سازمان ارجاع گردد.

ناظرین طرح ها به شرح ذیل تعیین شدند و قرار شد مجریان طرح ها گزارش پیشرفت را به صورت ماهیانه به -3
ناظرین ارائه دهند و ناظرین پس از بررسي و اعالم نظر، جهت تصویب پیشرفت كار به كمیسیون ارائه نمایند. ضمنا 

وع كار مجریان، جلسه ای بین مجریان و ناظرین طرح ها برگزار و راهکار مناسب برای تامین نظر قرار شد قبل از شر
 اعضای كمیسون مبني بر بومي سازی و كاربردی بودن نتایج طرح ها مورد هماهنگي قرار گیرد.

 حامي نیا و پیوندیمهندسین ناظرین طرح دكتر پورحسیني: 

 حامي نیامهندس ي و فروغ دكترناظرین طرح دكتر حاذقیان: 

 غضنفری و نواب زاده مهندسینناظرین طرح مهندس جاللیان: 

 جاللیانمهندس مرشد و دكتر ناظرین طرح دكتر میرجلیلي: 

ریاست سازمان مبني بر ارائه پیشنهاد تخصصي جهت اصالح محتوای شناسنامه فني و ملکي  22/5/44نامه مورخ  -9
 د:مطرح و پیشنهادات ذیل به تصویب رسی

دفترچه اطالعات ساختمان در دفترچه اصلي شناسنامه فني و ملکي اضافه شود. نتیجه این  52جدول شماره  -الف
جدول به عنوان امتیاز سازه ای ساختمان در جدول مجزایي همراه با سایر امتیازات بقیه گروه ها به عنوان امتیاز كلي 

 ساختمان ارائه شود.
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 به صورت فازی)ارزیابي كیفي یا درصدی( تغییر یابد.لي ارزیابي سواالت شناسامه فني وملکي )بله/خیر(سیستم فع-ب

شناسنامه فني و ملکي( در هر رشته به صورت مجزا و بصورت  52جدول  9آیتم صرفه جوئي مصرف انرژی )بند -ج
 اختمان ارزیابي و درج گردد.فازی)ارزیابي كیفي یا درصدی( ارزیابي شود و ودر  نهایت امتیاز انرژی س

 شناسنامه فني, بند یک، گروه بندی به كم/متوسط/زیاد/خیلي زیاد تغییر كند 4جدول شماره -د

 ویرایش چهارم اصالح گردد. 2122آئین نامه  9-3( مطابق جدول 52سیستم مقاوم جانبي )بند شماره -ه

 شناسنامه 9 صفحه 4 جدول در،  2122 استاندارد 6 پیوست موضوع ای غیرسازه اجزای مرتبط با ضوابط ذیل موارد-و
 :گردد اضافه ملکي فني

 اند؟ شده جانبي مهار 6 پیوست با مطابق ساختمان خارجي و داخلي ای غیرسازه دیوارهای -

 است؟ شده انجام 6 پیوست با مطابق ساختمان خارجي نمای كافي اتصال برای الزم تمهیدات -

 است؟ شده انجام 6 پیوست با مطابق ساختمان كاذب سقفهای انبيج مهار برای الزم تمهیدات -

 است؟ شده انجام 6 پیوست با مطابق ساختمان ی ها پناه جان جانبي مهار و كافي اتصال برای الزم تمهیدات -

 6 پیوست با مطابق ها پله راه جزییات آیا سازه، محاسبات در پله دستگاه اجزای سختي نمودن لحاظ عدم صورت در -
 است؟ شده اجرا و لحاظ

 

 «حاضرین»
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