
  ١٨٩٣٠/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  17/08/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              

    
  
  

C:\Users\Mosavi\Desktop\٩٩-٨- ١١ کیكميسيون تخصصي مکان\مكانيك\تا اذر كميسيونها.doc 38260801-5تلفن :              89165-811یزد : صندوق پستی  

  33 شماره جلسه:  11/8/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  19: ساعت خاتمه   17 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
 ت رئیسه کمیسیون تخصصی مکانیکترتیب هیأ -
  نهایی شدن شیوه نامه آتش نشانی -

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:

  به اتفاق آراء آقاي مهندس توکلیان در سمت رئیس کمیسیون تخصصی ابقاء شدند . -1

  به اتفاق آراء آقاي مهندس امیربیکی به سمت نائب رئیس کمیسیون تخصصی مکانیک انتخاب شدند . -2

  به اتفاق آراء آقاي مهندس دژکام به عنوان دبیر کمیسیون تخصصی ابقاء شدند .-3

به اتفاق آراء آقاي مهندس دهقانی زاده و مختاري به عنوان عضو اصلی کمیسـیون انتخـاب شـدند و آقـاي     -4

  مهندس سرباغی به عنوان عضو مدعو انتخاب گردیدند . 

ط مهنـدس حسـینی ارائـه گردیـده توسـط کلیـه اعضـاء        مقرر گردید که شیوه نامه آتش نشـانی کـه توسـ   -5

کمیسیون جمع بندي گردد و طی جلسه اي با حضور آقاي مهندس زحمـتکش و آقـاي مهنـدس حسـینی و     

 اعضاء کمیسیون نهایی و در اختیار مهندسین مکانیک سازمان قرار گیرد . 

   
  »مدعوین«

 آقاي مهندس زحمتکش .1
 دژکامآقاي مهندس  .2
  آقاي مهندس علیشاهی .3
  آقاي مهندس دهقانی زاده .4

 آقاي مهندس گلستانی .5
 امیربیکیآقاي مهندس  .6
 آقاي مهندس مختاري .7

  
  



  22596/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  30/09/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              

    
  
  

C:\Users\Mosavi\Desktop\٩٩-٩- ٢٥ کیكميسيون تخصصي مکان\مكانيك\تا اذر كميسيونها.doc 38260801-5تلفن :              89165-811یزد : صندوق پستی  

  35 شماره جلسه:  25/9/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20:30: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)
ریاست محتـرم سـازمان در خصـوص موضـوع فصـل نامـه جدیـد         13/9/99مورخ  20734/99 با توجه به نامه شماره

یزد ( فن آوري نوین در صنعت ساختمان) ، جلسه با حضور آقاي دشتی زاد برگزاري گردید و مقرر شـد کـه   گنجینه 
  :حویل گردد اي دشتی زاد ارائه و تاطالعات جمع آوري و جهت درج در گنجینه سازمان به آق درخصوص موارد ذیل

  توکارالف) شیرآالت و تجهیزات بهداشتی 
  ب)گرمایش از کف

  قرنیزي هايج)رادیاتور
  و پکیجهاي چگالشیدیگها د)

  دودکشهاي دوجدارههـ)
  آب سرد و گرم مصرفی ppو)مجوز استاندارد بهداشتی جهت لوله هاي 

  و ...) RR22 – R134 –R407ر) نحوه عملکرد انواع مبردها (
  

  »مدعوین«
 دژکامآقاي مهندس  .1
   آقاي مهندس علیشاهی .2
  آقاي مهندس امیربیگی .3

 آقاي مهندس مختاري .4
 آقاي مهندس دهقانی زاده .5
 آقاي دشتی زاد .6

  
  



  ١٢٢٩٨/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  10/06/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              
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  32 شماره جلسه:  06/06/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  21:30: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:

پیرو جلسات قبلی درخصوص تدوین دستورالعمل نهایی آتش نشانی از آقاي بقایی خواه بـه عنـوان مجـري    -1

و پس از بحث و تبادل نظر مفصل ، نتایج بسیارخوبی حاصل گردید که مقرر شـد   آمدذیصالح دعوت به عمل 

  در دستورالعمل نهایی آتش نشانی لحاظ گردد . 

دفترچه اطالعات ساختمان (شناسنامه فنی و ملکی) ارسالی از طرف آقاي دشتکی مورد بررسی کمیسـیون  -2

  تحت عنوان محل استقرار کولر آبی اضافه گردد .  15ردیف  19قرار گرفت در صفحه 

  مربوط به تأسیسات برقی می باشد (ژنراتور و دیزل پمپ آتش نشانی) 19و  18ردیفهاي  22درصفحه 

  به صورت مجزا ارائه گردد (دوش ، سینک ، روشویی ، توالت و....) 24و  23ردیفهاي  22فحه در ص

   تحت عنوان هواساز اضافه گردد .  25ردیف  22درصفحه 

  »مدعوین«
 دژکامآقاي مهندس  .1
  آقاي مهندس علیشاهی .2
  آقاي مهندس دهقانی زاده .3

 امیربیکیآقاي مهندس  .4
 آقاي مهندس بقائی خواه .5

  
  



  ٥١٢١/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  22/03/99: یخ تار            
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              
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  3 شماره جلسه:  21/03/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20:15: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
پیرو هماهنگی قبلی به عمل آمده با حضور آقاي مدرسی (نماینـده خـدمات مهندسـی) درخصـوص نحـوه      -1

 15و  13(طبــق صورتجلســات شــماره اجــراي مصــوبات کمیســیون تخصصــی در زمینــه طراحــی و نظــارت 
رر گردید که در اسرع وقت نسبت به ن) توضیحات کامل به نماینده محترم خدمات مهندسی ارائه و مقیوسکمی

بـه نماینـده   »هـاي الیـت شـده     «هماهنگی هاي الزم جهت اجرا ، اقدام گردد . ضمناً صورتجلسات به صورت
سازمان هماهنـگ مـی    ریاست ودراد مبا مهندس معت(خدمات مهندسی (آقاي مهندس مدرسی) ارائه گردید . 

  . )ابالغ می شود گروه تخصصیشود و نتیجه 
نقشـه هـاي تأسیسـات    انتخاب افراد بررسـی کننـده    زمینهرر گردید که جهت شفاف سازي و اعتدال در مق-2

   در جلسه آتی لیست افراد فعلی بازبینی و به هیأت مدیره محترم ارائه گردد . مکانیکی،
  »مدعوین«

 ژکامدآقاي مهندس  .1
 دهقانی زادهمهندس آقاي  .2
 علیشاهیآقاي مهندس  .3

  قاي مهندس امیربیگیآ .4

 گلستانیمهندس  آقاي .5
 توکلیان آقاي مهندس  .6
ــاي مهنـــدس مدرســـی .7 ــدمات آقـ (نماینده خـ

 مهندسی)
  

  



  ٩١٥٤/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  06/05/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              
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  26 شماره جلسه:  01/05/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  21:30: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
مقرر گردید که جهت شفاف سازي و برقراري عدالت در بررسـی نقشـه هـاي تأسیسـات مکـانیکی توسـط       -1

ل تا بررسی مضـاعف بـر روي   ابررسی کنندگان محترم ، به صورت راندوم نقشه هاي تأییدي به کمیسیون ارس
  این نقشه ها صورت پذیرد . 

اي مهندس رسولیان (نماینده رشـته مکانیـک در کمیتـه آمـوزش) و نامـه مسـئول       پیرو تماس تلفنی با آق-2
) مقـرر گردیـد کـه جهـت همـاهنگی      7/4/99مورخ  99/آ/13087آموزش سازمان به ریاست محترم سازمان (

جلسه  5/5/99بیشتر و تهیه لیست نهایی جهت برگزاري دوره هاي آموزشهاي مهارتی ، در روز یکشنبه مورخ 
  زار گردد . مشترك برگ

سازمان به کمیسیونهاي تخصصی ، مطرح گردید و اعضاء بـا کلیـات    24/4/99مورخ  6510/99نامه شماره -3
  این نامه موافق مقرر گردید که جزئیات در جلسه آتی بررسی و تصمیم گیري نهایی انجام پذیرد .

 22با توجه به دغدغه هاي موجود در واحد مدیریت کنترل و نظارت گاز پیرامون اجرایی شدن مفاد مبحث -4
در راستاي باال بردن ایمنی (حفظ جان و مال آحاد جامعه) مقرر گردید کـه چـک لیسـت ارائـه شـده توسـط       

  د . مدیریت محترم امور مشترکین بررسی و در جلسه آتی تصمیم گیري نهایی صورت پذیر
  »مدعوین«

 ژکامدآقاي مهندس  .1
 امیربیگیآقاي مهندس  .2
   آقاي مهندس علیشاهی .3

 مهندس دهقانی زادهآقاي  .4
 آقاي مهندس دهقان (امور مشترکین) .5

  
  



  ٦٨١٥/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  12/04/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             زداستان ی              
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  5 شماره جلسه:  11/04/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20:0: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
با توجه به عدم وجود شیوه نامه مشخص در بحث آتش نشـانی و ضـرورت همـاهنگی الزم بـین نـاظرین و      -1

مجریان ، شایسته است جلسه هماهنگی ، بین نمایندگان سازمان آتش نشانی و کمیسیون تخصصـی مکانیـک   
ی آتش نشانی اقدام الزم صورت پذیرد . بنایراین از نظام مهندسی تشکیل و نسبت به تدوین شیوه نامه تخصص

پیشنهاد می گردد که در جلسه آتی با حضور نماینده محترم مکانیک در هیأت مدیره و سازمان آتـش نشـانی   
  جلسه همفکري برگزار گردد . 

پیشنهاد می گردد که جهت شفاف سازي و اجراي عدالت در بحث بررسی کنندگان نقشه هـاي تأسیسـات   -2
  هیأت مدیره محترم ارسال گردد .  یکی لیست افراد جدید تهیه و جهت معرفی بهمکان

مقرر گردید که در جهت شفاف سازي لیست اسامی نفرات منتخب در نظارت مضاعف ، بررسـی کننـدگان   -3 
أسیسات مکانیکی و شناسنامه فنی و ملکی به این کمیسیون ارسال تـا پـس از بررسـی لیسـت اسـامی      نقشه ت

      جدید معرفی گردند . 
  »مدعوین«

 ژکامدآقاي مهندس  .1
 دهقانی زادهمهندس آقاي  .2

  

 آقاي مهندس علیشاهی .3
  آقاي مهندس امیربیگی .4

  



  ١١٠٣٥/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  26/05/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              
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  30 شماره جلسه:  22/05/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  21:15: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:

پیرو صورتجلسات قبلی ، بررسی دفترچه قرارداد نظارت بر اجراي ساختمان به صورت تفضیلی انجام گرفت -1

  و مقرر شد که در جلسه آتی با حضور مسئولین مرتبط موارد اصالحی کمیسیون انتقال داده شود . 

ن و مسـئول کمیسـیون تخصصـی کنتـرل کیفـی      نامه مهندس حسینی عضو محترم هیـأت مـدیره سـازما   -2

درخصوص معرفی افراد عالقه مند این کمیسیون در جلسه مشترك با موضوع آسانسور ، مطرح گردید و مقـرر  

 شد که آقایان مهندسین امیربیگی و دژکام به عنوان نمایندگان این کمیسیون شرکت نمایند . 

   
  »مدعوین«

 دژکامآقاي مهندس  .1
  آقاي مهندس علیشاهی .2
  آقاي مهندس دهقانی زاده .3

 امیربیکیآقاي مهندس  .4
 آقاي مهندس توکلیان .5

  
  



  6350/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  07/04/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             ستان یزدا              
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  4 شماره جلسه:  04/04/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20:0: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
کمیسیون، واصرار و پافشـاري مهندسـین مکانیـک     نهادات اینبا توجه به عدم اجرایی شدن مصوبات و پیش-1

جهت پیگیري اجراي مصوبات مقتضی است جهت شفاف سازي ، جلسه اي مشترك با ریاست محترم سـازمان  
ـ کش) تشکیل و گزارش الزم در خصوص مواو نماینده مهندسین مکانیک در هیات مدیره (مهندس زحمت ع و ن

  مشکالت پیش رو جهت اجرایی شدن مصوبات مذکور ارائه گردد . 
مجدانه مهندسـین   با وجه به گذشت بیش از سه ماه از ابتداي سال جاري و تورم افسارگسیخته و پیگییري-2

وثري انجام نگرفته است خواهشمند ناظر گاز در خصوص افزایش نرخ تعرفه گاز ، متاسفانه تاکنون هیچ اقدام م
    است هیأت مدیره محترم در این خصوص اقدام عاجل به عمل آورد .  

  »مدعوین«
 ژکامدآقاي مهندس  .1
 دهقانی زادهمهندس آقاي  .2
  علیشاهیآقاي مهندس  .3

 گلستانیمهندس  آقاي .4
 آقاي مهندس امیربیگی  .5

 
  

  



  ٤١٩٢/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  11/03/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                  استان یزد              
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  2 شماره جلسه:  10/03/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  

  شنهادات مصوب شده کمیسیون:پی
با توجه به پیگیري مهندسین ناظر گاز درخصوص افزایش نرخ تعرفه گاز مطابق بـا تـورم اعالمـی از سـوي     -1

بانک مرکزي ، شایسته است ریاست محترم سازمان تدابیر الزم در این خصوص اتخاذ تا نتیجه مطلوب حاصـل  
  گردد . 

ات واصله شایسته است ناظرین محترم تأسیسات مکانیکی به گونه در راستاي شفاف سازي و براساس گزارش-2
اي برنامه ریزي نمایند که در نحوه انتخـاب مصـالح و تجهیـزت تأسیسـات مکـانیکی ، ازبرنـدهایی کـه داراي        

مسـکن وزارت راه و شهرسـازي مـی باشـند اسـتفاده       و استاندارد ملی و گواهی نامه مرکز تحقیقات ساختمان
  اعمال مصالح و تجهیزات خاصی اصرار نورزند .  گردد و نسبت به

  »مدعوین«
 ژکامدآقاي مهندس  .1
 دهقانی زادهمهندس آقاي  .2
  علیشاهیآقاي مهندس  .3

 امیربیگیآقاي مهندس  .4
 گلستانیمهندس  آقاي .5
 آقاي مهندس زحمتکش .6

  
  



  ١٠١٧٢/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  16/05/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              
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  28 شماره جلسه:  15/05/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  21: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
 افراد جایگزین در کمیسیون تخصصی مکانیک معرفی -
  بررسی دفترچه قرارداد نظارت جدید -

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
با توجه به استعفاي آقاي مهندس سیدمحسن رضوانفر از کمیسیون و عدم حضور آقاي مهندس شادمان در -1

عنـوان عضـو اصـلی کمیسـیون و      جلسات متعدد ، پیشنهاد می گردد که آقاي مهندس محمد دهقانی زاده به
جانشین هاي بعدي مطابق لیست اولیه ثبت نام گروههاي تخصصی ، توسط هیأت مدیره محترم در اسرع وقت 

  تعیین گردند . 
درخصوص نظر اصالحی محتوي و مفاد دفترچه قرارداد نظارت بر اجراي ساختمان ، پس از بحث و بررسـی  -2

ده بررسی و مابقی موارد مندرج در دفترچه طی جلسه آتی بررسی و مفصل توسط اعضاي کمیسیون ، چهار ما
   نتیجه نهایی اعالم می گردد . 

  »مدعوین«
 ژکامدآقاي مهندس  .1
 امیربیگیآقاي مهندس  .2
   آقاي مهندس علیشاهی .3

 مهندس دهقانی زادهآقاي  .4
 آقاي مهندس گلستانی .5
 آقاي مهندس توکلیان .6

  
  



  8118/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  25/04/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                           استان یزد              
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  24 شماره جلسه:  18/04/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20:30: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  و مهندس تجملیان در خصوص نوع آوري و ایده هاي نو در صنعت ساختمان ور دکتر ارکانحض

  
  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:

 جلسه با حضور آقاي دکتر ارکان(مشاور نوآوري سازمان)و آقاي مهندس تجملیان(مسئول انفورماتیک سازمان)
نعت سـاختمان و تبـدیل ایـده بـه ثـروت و      و توضیحات مبسوطی درخصوص بحث نوآوري ایده هاي ص برگزار

همچنین پیشنهاداتی درخصوص حضور نماینده دانشگاه (عضو هیأت علمی) در این کمیسـیون جهـت ارتبـاط    
قوي دانشگاه در صنعت ساختمان انجام گردیده و مقرر گردید کـه جهـت آشـنایی بیشـتر بـا اعضـاي کمیتـه        

سیونهاي رشته هاي هفت گانه برگزار و اهداف مشـترك  نوآوري صنعت ساختمان جلسه اي با حضور تمام کمی
  تشریح گردد . 

  »مدعوین«
 ژکامدآقاي مهندس  .1
 گلستانیمهندس  آقاي .2
  آقاي مهندس توکلیان  .3

 آقاي دکتر ارکان .4
 آقاي مهندس تجملیان .5
 آقاي مهندس علیشاهی .6

 
  

  



  ١٠٣٩٧/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  20/05/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           ام مهندسی ساختمانسازمان نظ
                                                                                                                                                             استان یزد              
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  29 شماره جلسه:  19/05/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  21:15: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
 رفی افراد جایگزین در کمیسیون تخصصی مکانیکمع -
  جهت بازدید ادواري 22تهیه شیوه نامه مبحث  -

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:
درخصـوص معرفـی افـراد جـایگزین در      15/5/99مـورخ   28بـه موضـوع اول صورتجلسـه شـماره      با توجه-1

(آقـاي مهنـدس زحمـتکش) مقـرر     کمیسیون تخصصی مکانیک و حضور نماینده هیأت مـدیره در کمیسـیون   
گردید که آقاي مهندس سیدابوالقاسم مختاري به عنوان عضو اصـلی کمیسـیون و آقـاي مهنـدس محمدرضـا      

  سرباغی به عنوان عضو مدعو انتخاب گردند . 
) در قالب شـیوه نامـه   17و16و14تهیه دستورالعمل اجرایی مطابق با مباحث مربوط به تأسیسات مکانیکی (-2

  در ساختمانهاهت اجرایی شدن ج 22مبحث 
نجم اجراي ساختمان ، تـا انتهـاي مـاده پـ    درخصوص نظراصالحی محتوي و مفاد دفترچه قرارداد نظارت بر-3

  دفترچه بررسی گردید . 
  »مدعوین«

 زحمتکشآقاي مهندس  .1
 دژکامآقاي مهندس  .2
   آقاي مهندس علیشاهی .3

 مهندس دهقانی زادهآقاي  .4
 آقاي مهندس گلستانی .5
 آقاي مهندس توکلیان .6

  
  



  ٩١٥٩/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  06/05/99 :تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              
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  27 شماره جلسه:  05/05/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  21: ساعت خاتمه   18 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  

  هادات مصوب شده کمیسیون:پیشن
ریاست محترم سازمان درخصوص نظر اصالحی محتوي و  25/4/99مورخ  8032/99با توجه به نامه شماره -1

مفاد دفترچه قرارداد نظارت بر اجراي ساختمان ، پس از مطالعه دفترچه هاي مذکور مشخص گردید که موارد 
کمیسیون پس از بررسی بیشتر در جلسه آتی نظرات  متعددي دچار اشکال می باشد و مقرر گردید که اعضاي

  نهایی خود را اعالم و تصمیم گیري انجام پذیرد و سپس به هیأت مدیره ارائه گردد . 
با حضور آقاي مهندس رسولیان (نماینده رشته مکانیک در کمیته آموزش) درخصوص دوره هاي کاربردي و -2

گرفت و درخصوص عنوانهاي دوره هـاي آموزشـی بحـث     مهارتی تخصصی مکانیک و تبادل نظر مفصل صورت
جلسـات آتـی (تلفیقـی از پیشـنهاد آمـوزش و کمیسـیون       و مقرر گردید که جهت جمع بندي مطالب در  شد

  تخصصی) تصمیم گیري نهایی صورت پذیرد . 
  »مدعوین«

 ژکامدآقاي مهندس  .1
 امیربیگیآقاي مهندس  .2
   آقاي مهندس علیشاهی .3

 مهندس دهقانی زادهآقاي  .4
 آقاي مهندس گلستانی .5
 آقاي مهندس رسولیان(مدعو کمیته آموزش) .6

  
  



  ٢١٩٨٦/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  24/09/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             استان یزد              
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  34 شماره جلسه:  23/9/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20: ساعت خاتمه   17:30 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)
شدن نقشه هاي گاز (حذف فیزیکی نقشه ها) پیشنهاد می گردد که جهت کاهش خطا  وباال با توجه به الکترونیکی -1

  بردن دقت ناظرین محترم گاز ، یک دستگاه تبلت مناسب جهت کنترل نقشه هاي گاز به هر ناظر اختصاص یابد . 
قبولی در آزمـون ورود بـه   ، دوره هاي موردنیاز کارورزان مهندسین مکانیک پس از  24/4/99با توجه به نامه مورخ -2

  اقدام و پیگیري اعالم می گردد : پایه به شرح ذیل جهت
  : کیمکان یطراح

  یگذراندن دوره حقوق مهندس-1
(گروه ب به  یکیمکان ساتیتأس ينقشه ها یحضور در جلسات بررس ایطراح فعال و  نیاز مهندس یکینزد  يکارورز-2

  ماه 4پرونده) به مدت  10باال 
باشد و ارائه آن  یبا دفترچه محاسبات م یمورد طراح کیجلسه موضوع بند دوم ملزم به ارائه  10 یر طکارآموز د-3

  کیمکان ونیسیدر کم
  : کیمکان نظارت

  نباشد) یکه شامل طراح ی(درصورت یگذراندن دوره حقوق مهندس-1
  ساعت)8( یسیگذراندن دوره گزارش نو-2
گذراندن موفق توسط مهندس منتخب  هیدییماه) و ارائه تأ6منتخب سازمان ( نیاز مهندس یکیتحت نظر  يکارورز-3

  سازمان
بـه   یکیمکان ساتیتأس اتیعمل شرفتیمختلف بسته به پ يدر پروژه ها یشیارائه سه مرحله گزارش به صورت آزما-4

  کیمکان یتخصص ونیسیکم
  

  »مدعوین«
 دژکامآقاي مهندس  .1
   آقاي مهندس علیشاهی .2
  ربیگیآقاي مهندس امی .3

 آقاي مهندس گلستانی .4
 آقاي مهندس مختاري .5
 آقاي مهندس دهقانی زاده .6

  
  



  8810/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  02/05/99: تاریخ             
  ........................ :  پیوست 

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                          استان یزد              
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  25 شماره جلسه:  23/04/99تاریخ تشکیل:   مکانیککمیسیون تخصصی صورتجلسه: 
  20:0: ساعت خاتمه   17 ساعت شروع:  محل برگزاري: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  

  شنهادات مصوب شده کمیسیون:پی
آتش نشانی یزد ) برگزار گردید و توضیحات مبسـوطی   نجلسه با حضور مهندس حسینی ( نماینده سازما-1 

در خصوص مقررات اجرایی در بحث آتش نشانی در شهرستان یزد انجام گرفت و بحث و تبادل نظر مفصل در 
مقرر گردید که آقاي مهندس حسینی شـیوه نامـه    این خصوص بین اعضاي کمیسیون به عمل آمد . در پایان

مدونی که در حال حاضر در استان اجرایی می باشد را ظرف مـدت یـک هفتـه تهیـه و در اختیـار کمیسـیون       
تخصصی مکانیک قرار گیرد تا پـس از جمـع بنـدي کمیسـیون و نماینـده سـازمان آتـش نشـانی در اختیـار          

  مهندسین مکانیک سازمان قرار گیرد. 
ر گردید که با هماهنگی واحد آموزش سازمان جهت ارتقاء دانش مهندسان مکانیک دوره آموزشی اطفاء مقر-2

  حریق در یک ظرفیت مناسب دعوت بعمل آید.
  »مدعوین«

 آقاي مهندس توکلیان .1
 ژکامدآقاي مهندس  .2
 آقاي مهندس زحمتکش .3
 دهقانی زادهمهندس آقاي  .4

  

 گلستانیمهندس  آقاي .5
 آقاي مهندس علیشاهی .6
 آقاي مهندس امیربیگی  .7
 آقاي مهندس حسینی نماینده آتش نشانی .8

 
  

  



  ١١٤٠٠/٩٩:  هشمار                                                          بسمه تعالی                                                                

  30/05/99: تاریخ             
  ........................ پیوست   :

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان
                                                                                                                                                             ان یزداست              
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  »جلسه پیشنهادات مصوب شده«

  (پس ازتصویب هیئت رئیسه یا هیئت مدیره اجرایی خواهد گردید.)

  موضوعات مطرح شده:
  

  پیشنهادات مصوب شده کمیسیون:

درخصوص بررسی و اظهارنظر این کمیسیون در مورد مفاد دفترچه قرارداد نظـارت براجـراي سـاختمان بـه     -1

پیوست موارد اصالحی در چهار صفحه و بیست و پنج بند تهیه و تحویل مسئول دفتـر ریاسـت سـازمان(خانم    

  هژبر) گردید . 

آموزش سازمان) به پیوست لیست پیشـنهاد   13/5/99وزشی (نامه مورخ درخصوص نیازسنجی دوره هاي آم-2

 این کمیسیون ارائه می گردد . 

   
  »مدعوین«

 دژکامآقاي مهندس  .1
  آقاي مهندس علیشاهی .2
  آقاي مهندس دهقانی زاده .3

 آقاي مهندس گلستانی .4
 امیربیکیآقاي مهندس  .5
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