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 4 شماره جلسه: 07/4/66ل: کیخ تشیتار معماری تخصصي کمیسیون صورتجلسه: 

 55: ساعت خاتمه 06 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

 دستور جلسه:

 پروانه      دیتمد یبرا یره آموزش.مشخص نمودن دو1

 . تبادل نظر در مورد فراخوان مسابقه المان مدافعان سالمت2

 ی مصوب شده کمیسیون:هاشنهادیپ

 لیذ یپس از بحث و تبادل نظر دوره ها 0دستور جلسه  لیبه درخواست واحد آموزش سازمان ذ تی. با عنا0
 :دیردمقرر گ یپروانه معمار دیجهت الزام در زمان تمد

با ضوابط  یي. آشنا5ساختمان(  يمقررات مل 4ساختمان )مبحث  يالزامات عموم-0: 3 هیپا يپروانه طراح دیتمد
 زدیشهر  يلیطرح تفص

گزارش  يالزامات حقوق-5 یناظر معمار یمرحله ا يسیگزارش نو يالزامات فن-0: 3 هیپروانه نظارت پا دیتمد
 یناظر معمار يسینو

با  یيآشنا-5ساختمان(  يمقررات مل 3)مبحث  قیحفاظت ساختمان در مقابل حر-0: 5 هیپا يپروانه طراح دیتمد
 يبا اصول و مبان یيآشنا -3آن(  یو راهنما 06)مبحث  یانرژ یيدر صرفه جو نینو یها وهیو ش یياجرا اتیجزئ

 (01)مبحث  یدر معمار کیآکوست

 -3( 5177نامه  نییآ 9 وستی)پ یمعمار یعناصر سازه ا یيو اجرا یلرزه ا يطراح-0: 5 هیپروانه نظارت پا دیتمد
  يحقوق مهندس

اصول -5ابالغ شده  دیها و ظوابط جد هیو نشر يمقررات مل دیجد شیرایو-0و ارشد: 0 هیپا يپروانه طراح دیتمد
-00 یدر ارتباط با مبحث هها یمالحظات معمار-3 اسیبزرگ مق یرشته در پروژه ها 4 يو هماهنگ تیریمد
 گروه ج و د یدر ساختمان ها يمقررات مل 00و  03-04-09

با الزامات  یيآشنا -5 یسازه ا نینو یها ستمیس يبا الزامات فن یيآشنا -0و ارشد:  0 هیپروانه نظارت پا دیتمد
 (يو برق يکی)مکان يساتیتاس نینو یها ستمیس يفن

 

قه مدافعان سالمت، پس از بحث و گفتگو در فراخوان مساب نیسازمان در خصوص تدو استیبه ارجاع ر تی. با عنا5
 لیشده بود موراد ذ هیته یدکتر صادق احمد یو آقا يلیکه توسط خانم مهندس اسماع يسینو شیخصوص پ
 : دیمقرر گرد
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 باشد. مارستانیجنب ب دانیالمان م یمحل اجرا -0

با  يتوجه به توافق نظام مهندسباشد. )با  دانیطرح المان و محوطه داخل م هیته ،يحدود مداخله در طراح -5
 .(ردیبرعهده بگ یساخت محوطه را شهردار نهیساخت المان را نظام و هز نهیهز شودیم شنهادیپ یشهردار

 طینظام استعالم شود و در فراخوان در بخش شرا رهیمد ئتیطرح المان از ه یاجرا یها نهیهز تیمحدود-3
 ذکر شود. يطراح

 ساتیتاس يابی)پوسته تا پوسته(، نقشه مکان دانیم 00277 یشامل نقشه بردار يطراح ازیمورد ن يمدارک فن-4
 استعالم و اخذ گردد.  یاز شهردار یو ضوابط و مقررات شهرساز يداخل محدوده طراح یشهر

از  یشود احد يم شنهادی( و انتقال واحد آموزش به آنجا پدگلسرخیبا توجه به شروع به کار خانه مهندس )س-2
خانه مهندس  یاز انبارها يکیو  دهیگرد يمسابقات معرف يپس به عنوان مسئول دائم نیآموزش از ا کارمندان

 باشد.  شانینظر ا ریآثار ز يدائم یمخصوص نگهدار

 يلیاز اخبار و مدارک تحو یویمسابقات در نظر گرفته شود که در آن بخش آرش یبرا يسازمان بخش تیدر سا-9
 یحضور ریبه صورت غ یریکد رهگ افتیابقات در دست اقدام و امکان ثبت نام و درمسابقات گذشته ، روزنگار مس

 لیمیبه خصوص شماره همراه و ا ندگاندر زمان ثبت نام حتما مشخصات کامل شرکت کن نکهیفراهم شود. نکته ا
 اخذ گردد.

 ونیسیکم یاعضا از يکی ره،یمد ئتیاز معماران ه يکیمسابقه  نیا یداوران برا ئتیه یشنهادیپ بیترک-0
از  يکیو المان ها،  یشهر ينفر معمار با سابقه در طراح 5داوران،  ئتیه ریبه عنوان عضو و دب یمعمار يتخصص

 یهنرها دیاز اسات يکی ،دارد التیتحص یشهر يطراح نهیکه در زم یشهرساز يتخصص ونیسیکم یاعضا
 باشد.  ينفر مجسمه ساز م کیو  يکیو گراف يتجسم

 هیوجه نقد همراه با قرارداد ته الیر 07707770777گردد: نفر اول:  يم شنهادیپ لیندگان به شرح ذبر زیجوا-1
وجه نقد. به  الیر 4707770777وجه نقد / نفر سوم:  الیر 0707770777/ نفر دوم:  هیو نظارت عال یيطرح اجرا

  رددشرکت در مسابقه اعطا گ رنامهیو تقد يشرکت کنندگان گواه هیبق

 «رینحاض»

  دکتر صادق احمدیآقای  .0

 )مدعو( خانم مهندس چنگیزی .5

 )مدعو(مهندس پدرام پسرانآقای  .3

 

 يلیخانم مهندس الهام اسماع .4

 یآقای مهندس احسان نور .2

 

 

 


