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 22 شماره جلسه: 4/50/66ل: کیخ تشیتار عمران تخصصي كمیسیونصورتجلسه: 

 15:45: ساعت خاتمه 29 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:

و موارد  لیساختمان تشک یدفترچه قرارداد نظارت بر اجرا سینو شیمفاد پ يبا موضوع بررس یورت مجازجلسه بص
 .دیگرد شنهادیپ لیذ ياصالح

 ون:یسیمکمصوب شده  یهاشنهادیپ

 :دیگرد شنهادیپ ریناظر عمران موارد ز يدر رابطه با شرح خدمات نظارت -2

جهتت كنتتر     يستیناظران، همراه با چک ل يهمگ فیبند در شرح وظا نیاابهام است و الزم است  یدارا 3: بند الف

نتاظر   فیمربوطه بته شترح وظتا    ستیكنتر  و چک ل نیا ایسازنده در ارتباط با هر تخصص ، آورده شود و  یمجوزها

 اضافه گردد. يهماهنگ

در صتورت لتزوم دستتور    خاک محتل و   يكل تیوضع يبررس ي، با توجه به مبحث هفتم مقررات مل4: در مورد بند ب

 تیكفا ،یشنهادیشرح خدمات پ کیطراح است و البته ناظر عمران در چهارچوب بند  فیاز وظا قتریانجام مطالعات دق

كنتد.   يشتود را كنتتر  مت    يمحل هم م خاکكه شامل اطالعات  یسازه و گودبردار یاطالعات و مشخصات نقشه ها

 حذف شود. 4الزم است بند  نیبنابر ا

ناظر عمران است  فیو اسکلت )سازه باربر( از وظا یمربوط به سفت كار يمصالح ساختمان تیفیكنتر  ك 9ند : در بج

 گردد. 9در بند  "هینحوه ته " نیگزیجا "نوع ". ضمنا بهتر است كلمه ينه همه مصالح ساختمان

و ناظر عمران كنتر  ابعتاد و  است  یبر عهده ناظر نقشه بردار یساز ينقشه پ حیصح یساز ادهیكنتر  پ 7: در بند د

 الزم را بر عهده دارد.   یرسازیو كنتر  انجام ز يپ یاندازه ها

توانتد بتا عبتارت     ينتدارد و مت   يمناستب  یانشتا  "آنها تیفیو ك یزیتم لگردها،یم تیفیك"عبارت  6بند  ی: در انتهاه

 گردد. نیگزیجا "لگردهایم تیفیو ك یزیتم"

 يکیآمده است. ضمنا پشت بام هم  6است و قبال در بند  یسقف و اتصاالت تکرار یاجرا تیفیكنتر  ك 22: در بند و

 بند اضافه نمود. نیتوان به ا ياست. چاله آسانسور و خرپشته بام را م يشود و اضاف ياز سقفها محسوب م

( يساختمان يسازه باربر )بر اساس مقررات مل یمربوط به مصالح و اجرا شاتیآزما جیكنتر  نتا "به صورت:  21: بند ز

 اصالح شود. "يلیتکم شاتیدستور انجام آزما صیو در صورت تشخ
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 داتیت و تاك دیت جد یاست و الزم است با توجه به دستورالعملها یمشترک عمران و معمار ياز موارد نظارت 23: بند ح

 یعمتران و معمتار   یهتا  ونیسیبا مشاركت كم نهیزم نیدر ا فیوظا میتفاهم و تقس نهیزم نینامه ها در ا نییآ ریاخ

حتذف شتده    یناظر معمار فیاز شرح وظا یشنهادیس پینو شیبند در پ نی. متاسفانه ضوابط مربوط به اردیصورت گ

 قرارداد نظارت(.   يدر دفترچه فعل یناظر معمار فیشرح وظا 9است)بند 

 اصالح شود. "سازه یها و لوله ها مطابق با نقشه ها جهت داكت یعبور یفضا یكنتر  اجرا"بصورت  20: بند ط

 است. ساتیمحترم تاس نیناظر فیاز وظا 29: بند ز

 یمعمار و نقشته هتا   نیمربوط به مهندس یمحوطه ساز یمربوط به اجرا اتیو ارائه جزئ ي، طراح27: در مورد بند ی
 خواهد بود. یر معمارناظ فیاز وظا یمربوط به محوطه ساز یاست و قاعدتا كنتر  ها یمعمار

 «حاضرین»

 مرشدتر كد یقاآ .2

 آقای مهندس حامي نیا .1

 خانم مهندس نواب زاده .3

 آقای دكتر میرجلیلي .4

 آقای مهندس جاللیان .0

 آقای مهندس غضنفری .9

 


