
  20210/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  05/09/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 
  22 شماره جلسه:  25/8/99ل: کیخ تشیتار  عمران تخصصی کمیسیونصورتجلسه: 
  19:40: ساعت خاتمه  17 ساعت شروع:  ساختمان استان ی: سازمان نظام مهندسيمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو

  موضوعات مطرح شده:
  .دیگرد بیو تصو یمطرح و بررس لیو موارد ذ لیتشک يورت مجازجلسه بص

  ون:یسیمکمصوب شده  يهاشنهادیپ

سازمان و واحد خـدمات   استیدر مورد نظر مثبت ر یگزارش يمهندس غضنفر يآقا ون،یسیصوورتجلسه کم رویپ -1
 ينمودند و قرار شد با همکار انیه بعمران به عنوان سرپرست کارگا نیاستفاده از مهندس تیدر رابطه با اولو یمهندس

  گردد.  هیته يشنهادیو نرخ خدمات پ یآموزش ورهد يبرگزار یچگونگ فیشامل شرح وظا یکامل جیپک انیمجر تهیکم
و ضـمن   دیـ ارائـه گرد  انیـ مهنـدس جالل  يدر مرحله سقف و ستون توسط آقا ییسازه بنا يشنهادیپ ستیچک ل -2

  .دیبه جلسه بعد موکول گرد یینها بین، تصوآ اتیتبادل نظر در رابطه با جزئ
شـده   هیته يکندگان نقشه در رابطه با دستورالعملها یاز جلسه برگزار شده با بررس یگزارش یلیرجلیدکتر م يآقا -3

 نیـ ا یینهـا  بیکردنـد در صـورت تصـو    شـنهاد یارائـه دادنـد و پ   یبتنـ  يسـازه هـا   یدر رابطه با طراح شانیتوسط ا
فاصـله دوره   نیـ پس از ابـالغ موکـول گـردد و در ا    یفاصله زمان کیآن به بعد از  يازمان، اجرادستورالعمل توسط س

  طراح سازه برگزار گردد. نیمهندس يدستورالعمل برا نیا نییجهت تب یآموزش
مباحث لـرزه   دیضوابط جد يساز ادهیپ "تحت عنوان  یگردد دوره آموزش شنهادیآموزش پ تهیبه کم دیمقرر گرد -4
دکتـر   يتوسـط آقـا   " safe 12و    etabs 2016 يدر نـرم افزارهـا   رانیا یساختمان یو مبحث نهم مقررات مل يا
  طراح سازه برگزار گردد. نیجهت مهندس یلیرجلیم
خود  یعمران، آمادگ یجهت مباحث مهندس نهیگنج هینامه نشر ژهیبه ارائه و ازیبر ن دیضمن تاک سونیکم ياعضا  -5

  نامه اعالم نمودند. ژهیمطالب و هیته در يرا جهت همکار
  »حاضرین«

 مرشدتر کد يقاآ .1
 آقاي مهندس حامی نیا .2
 خانم مهندس نواب زاده .3
 آقاي دکتر میرجلیلی .4
  آقاي مهندس نبوي یزدي .5

 آقاي دکتر فروغی .6
 پیونديآقاي مهندس  .7
 آقاي مهندس جاللیان .8
  آقاي مهندس غضنفري .9

 



  13383/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  20/06/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 
  15 شماره جلسه:  12/06/99ل: کیخ تشیتار  عمران تخصصی کمیسیونصورتجلسه: 
  19:30: ساعت خاتمه  18 ساعت شروع:  ساختمان استان ی: سازمان نظام مهندسيمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو

  موضوعات مطرح شده:
(کنترل عملیات اجرایی سازه) از دفترچه پیشنهادي  12با موضوع اصالح جدول وق العاده بصورت مجازي ف جلسه

  .موارد ذیل مطرح و تصویب گردیدتشکیل و اطالعات ساختمان 
  
  ون:یسیمکمصوب شده  يهاشنهادیپ

اد گردید بندهاي این به منظور سهولت و دقت بیشتر در تکمیل جدول کنترل عملیات اجرایی ساختمان پیشنه - 1
جدول معادل با بندهاي چک لیست گزارش نظارت عمران در نظر گرفته شود تا بتوان اطالعات اعالمی ناظر بر اساس 
چک لیست هاي نظارتی را به دفترچه اطالعات ساختمان انتقال داد. در این زمینه چنانچه بندي از چک لیست هاي 

  میانگین آنها در دفترچه اطالعات ساختمان وارد می شود.نظارتی طی چند مرحله گزارش شده است، 
البته براي جلوگیري از حجیم شدن شناسنامه فنی و ملکی، پیشنهاد شد جمع بندي آیتم هاي تفکیکی دفترچه 

  اطالعات ساختمان به شناسنامه منتقل گردد. 
از آنجا که نقایصی در چک لیست هاي نظارت عمران بچشم می خورد، قرار شد همکاران تا جلسـه آتـی نقـایص را    -2

  بررسی تا نسبت به چک لیست هاي نظارتی و نحوه اصالح آنها تصمیم گیري شود.
  

  »حاضرین«

 مرشدتر کد يقاآ .1
 آقاي مهندس حامی نیا .2
  خانم مهندس نواب زاده .3

 آقاي مهندس جاللیان .4
 مهندس غضنفري آقاي .5
  آقاي مهندس پیوندي .6

 



  16313/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  16/07/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 
  17 شماره جلسه:  23/06/99ل: کیخ تشیتار  عمران تخصصی کمیسیونصورتجلسه: 
  21: ساعت خاتمه  18 ساعت شروع:  ساختمان استان ی: سازمان نظام مهندسيمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو

  موضوعات مطرح شده:
  .موارد ذیل مطرح و تصویب گردیدتشکیل و ت مجازي بصور جلسه

  
  ون:یسیمکمصوب شده  يهاشنهادیپ

آقاي دکتر فروغی توضیحات مبسوطی در رابطه با دفترچه قرارداد نظارت جدید سازمان و مواردي که می تواند از - 1
وغی با مشاوره کارشناسان نظر حقوقی مشکل ساز باشد ارائه نمودند. شایسته است موارد مطروحه آقاي دکتر فر

  حقوقی مجرب مورد ارزیابی قرار گیرد.
کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته  4/5/99از آنجا که اصالحات شرح خدمات مهندسین ناظر عمران در جلسه - 2

است، شایسته است شرح خدمات اصالحی با جزئیات تفکیکی و آیتم هاي افزایش یافته در دفترچه نظارت جایگزین 
  . گردد

فرم چک لیست پیشنهادي آقاي دکتر مرشد براي گزارش مرحله اول (فونداسیون) ساختمانهاي بتنی و فلزي - 3
  مطرح و پیشنهادات اصالحی آقاي دکتر میرجلیلی و سایر همکاران مورد بررسی قرار گرفت.

چک لیست هاي نظارت مرحله اول عمران براي ساختمان هاي بتنی و فلزي بصورت به صورت فرم هاي پیوست - 3
  پیشنهاد گردید. 

  
  »حاضرین«

 آقاي دکتر فروغی .1
 مرشدتر کد يقاآ .2
  آقاي دکتر میرجلیلی .3

 آقاي مهندس جاللیان .4
 آقاي مهندس غضنفري .5
  آقاي مهندس نبوي .6

 



  21238/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  18/09/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 
  24 شماره جلسه:  9/9/99ل: کیخ تشیتار  عمران تخصصی کمیسیونصورتجلسه: 
  20: ساعت خاتمه  17 ساعت شروع:  ساختمان استان ی: سازمان نظام مهندسيمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو

  موضوعات مطرح شده:
  .دیگرد بیو تصو یمطرح و بررس لیو موارد ذ لیتشک يورت مجازجلسه بص    

  ون:یسیمکمصوب شده  يهاشنهادیپ

 انیـ در مرحله سقف و ستون که توسـط مهنـدس جالل   یینظارت سازه بنا يشنهادیپ ستیچک ل يبند ها یبررس -1
  . دیدگر دییو تا لیاصالحات، تکم يو پس از انجام پاره ا افتیبود ادامه  دهیگرد هیته
در  يجهـت بهـره بـردار    ،ییسازه بنـا  یشده نظارت هیته ستیبا توجه به کامل و بروز بودن چک ل دیگرد شنهادیپ -2

  .ردیاستان ها قرار گ ریسا اریاخت
در بـاره   یمخفـ  يریگ يرا ،یبرتر اخالق نیمهندس یجهت معرف يکارگروه اخالق حرفه ا استیدر پاسخ به نامه ر -3

انتخـاب بـه عنـوان     تیـ اعـالم شـده در اولو   يارهایبا توجه به مع ریز نیبه عمل آمد و مهندس يشنهادیپ يدهایکاند
  قرار گرفتند. یمهندس برتر اخالق

  يدکتر کاظم برخوردار -
  یلیرجلیدکتر محمدرضا م-
  انیجالل ثاریمهندس ا -
  مهندس منصور دادور -

  »حاضرین«
 مرشدتر کد يقاآ .1
 دکتر فروغیآقاي  .2
 ندس جاللیانآقاي مه .3
 خانم مهندس حامی نیا .4

  

 میرجلیلیآقاي دکتر  .5
 غضنفريآقاي مهندس  .6
 خانم مهندس نواب زاده .7

  

 



  19102/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  20/08/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 
  20 شماره جلسه:  11/08/99ل: کیخ تشیتار  عمران تخصصی کمیسیونصورتجلسه: 

  19:30: ساعت خاتمه  17 ساعت شروع:  ساختمان استان ی: سازمان نظام مهندسيمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«                                                      
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو                               
  موضوعات مطرح شده:

  .دیگرد بیو تصو یمطرح و بررس لیو موارد ذ لیتشک يجلسه بصورت مجاز

  ون:یسیمکمصوب شده  يهاشنهادیپ

ارائـه   یحاتیتوضـ  ونیسـ یکم یبات قبلمصو يریگیسازمان در رابطه با پ استیبا ر يدر رابطه با جلسه حضور يمهندس غضنفر يآقا -1

  نمودند.

مجـدد   يریـ گیو دکتر مسـلمان) پ  یمینشده است (طرح دکتر رح ییکه هنوز اجرا ونیسیمصوب کم يقرار شد در رابطه با طرح ها -2

  .دیبعمل آ

  بها شوند. زیو آنال نییعمران، خدمات مکمل عمران تع یشرح خدمات مصوب مهندس یقرارشد ضمن بررس -3

بـا   ییدوره آشـنا  دیـ گرد شنهادیارسال گردد. ضمنا پ یهیسرپرست کارگاه نامه توج يمهندس عمران برا تیرار شد در رابطه با اولوق -4

دوره در  نیـ شـدگان ا  رفتـه یعمران برگزار و پذ نیمهندس يبرا انیمجر تهیکم یسرپرست کارگاه با هماهنگ يتهایو مسئول فیشرح وظا

  .رندیرست کارگاه قرار گانتخاب به عنوان سرپ تیاولو

  .ردیقرار گ يریگیمطرح و قرار شد مورد پ 99سال  يبرا یخدمات مهندس دیجهت اعالم نرخ جد نیدرخواست مهندس -5

 يسـاز  تیـ بوده است، ظرف ونیسیکوچکتر که مورد درخواست کم يبه ساختمانها صالحیذ يمجر میهمزمان با تعم دیگرد شنهادیپ -6

  ردیوآموزش صورت گ یاطالع رسان قیاز طر يمجر يشرکتها لیتشک يعمران برا نیمهندس نیالزم از ب

  »حاضرین«                                                                           

 فروغیآقاي دکتر  .1

 مرشدتر کد يقاآ .2

 آقاي مهندس حامی نیا .3

  خانم مهندس نواب زاده .4

 جاللیانمهندس آقاي  .5

 ضنفريآقاي مهندس غ .6

 پیونديآقاي دکتر  .7

  يآقاي مهندس نبوي یزد .8



  19102/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  20/08/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 



  19876/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  1/09/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 
  21 شماره جلسه:  18/08/99ل: کیخ تشیتار  عمران تخصصی کمیسیونصورتجلسه: 
  19:20: ساعت خاتمه  17 ساعت شروع:  ساختمان استان ی: سازمان نظام مهندسيمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو

  موضوعات مطرح شده:
  .دیگرد بیمطرح و تصو لیو موارد ذ لیتشک يصورت مجازجلسه ب

  ون:یسیمکمصوب شده  يهاشنهادیپ

شده مورد بحث و تبادل نظر  نییبه اهداف تع دنیتا رس ونیسیمصوب کم يو نظارت بر طرح ها يریگیپ یچگونگ -1
  طرح خود ارائه نمودند.  شرفتیاز روند پ یگزارش یلیرجلیدکتر م يقرار گرفت و آقا

 ریـ ز نینفرات مطرح شده، مهندس یکردند و ضمن بررس دیسازه تاک ينقشه ها یدر بررس شتریهمکاران بر دقت ب -2
  .دندیگرد شنهادیسازه پ ينقشه ها یجهت بررس

  انیجالل ثاریا دیو س روزبختیپ دی: سع1 هیپا
  یلیرجلیو محمد رضا م ییآقا يمهد دیس ،یبافق یفتوح يهاد ،ی: محسن سرهان 2 هیپا
 شـتر یب اتیو با جزئ کیسازمان به تفک ینظارت يها یعمران در بررس نیمهندس یکنترل يها تمیآ دیگرد شنهادیپ -3
  گردند. نییتع
 یو ملکـ  یشناسـنامه فنـ   يبـرا  ونیسیکم يشنهادیپ نیمهندس ياز همکار ون،یسیکم ياعضا یبنا به اظهار برخ -4

است. قرار  امدهیسازمان استفاده بعمل ن استیارجاع و دستور ر رغمیعل سونیکم 27/11/98موضوع صورتجلسه مورخ 
  باره ارائه گردد. نیدر ا یشد درخواست گردد گزارش

  »حاضرین«

 مرشدتر کد يقاآ .1
 دکتر فروغیآقاي  .2
 آقاي دکتر میرجلیلی .3
  مهندس حامی نیا آقاي .4

 آقاي مهندس جاللیان .5
 آقاي مهندس غضنفري .6
 آقاي مهندس پیوندي .7

  
 



  21954/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  24/09/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 
  25 شماره جلسه:  16/9/99ل: کیخ تشیتار  عمران تخصصی کمیسیونصورتجلسه: 
  20: ساعت خاتمه  17 ساعت شروع:  ساختمان استان ی: سازمان نظام مهندسيمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو

  موضوعات مطرح شده:
  .دیگرد بیو تصو یمطرح و بررس لیو موارد ذ لیزاد تشک یدشت يو با حضور آقا يصورت مجازجلسه ب    

  ون:یسیمکمصوب شده  يهاشنهادیپ

 نینـو  يهـا  يبـا موضـوع فنـاور    هینامـه نشـر   ژهیـ در رابطه با و نه،یگنج هیاهداف نشر انیزاد ضمن ب یدشت يآقا -1
 هینشـر  يبـرا  يمطالب بروز و کاربرد هیدر ته ونیسیکم ياعضا يارداشته و خواستار همک انیرا ب يموارد یساختمان

  شدند.
و  نیمهندسـ  یتمـام  ياز همکـار  یقبل ینامه ها با موضوع خاص، ضمن اطالع رسان ژهیدر مورد و دیگرد شنهادیپ -2

  مطالب استفاده گردد. هیدر ته نیمتخصص
در مرحله سقف و سـتون، در چـک    ییسازه بنا نظارت ستیبعمل آمده در چک ل يشنهادیبا توجه به اصالحات پ -3
بعمل آمـد. ضـمنا همکـاران خواسـتار      ستیدو چک ل نیا یبه منظور هماهنگ یاصالحات زین ونیمرحله فونداس ستیل

قرار  ییدر اسرع وقت در پروسه اجرا ستیچک ل نیا ،ییسازه بنا ستیچک ل نهیشدند با توجه به نواقص موجود در زم
  .ردیگ

  »حاضرین«
 مرشدتر کد يقاآ .1
 دکتر فروغیآقاي  .2
 آقاي مهندس جاللیان .3
 خانم مهندس حامی نیا .4
 آقاي مهندس پیوندي .5

  

 میرجلیلیآقاي دکتر  .6
 غضنفريآقاي مهندس  .7
 خانم مهندس نواب زاده .8
 آقاي مهندس نبوي .9

 آقاي دشتی زاده .10
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  19 شماره جلسه:  16/06/99ل: کیخ تشیتار  عمران تخصصی کمیسیونصورتجلسه: 
  19:30: ساعت خاتمه  17 ساعت شروع:  ساختمان استان ی: سازمان نظام مهندسيمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو

  موضوعات مطرح شده:
  .دیگرد بیمطرح و تصو لیو موارد ذ لیتشک يصورت مجازجلسه ب

  ون:یسیمکمصوب شده  يهاشنهادیپ

 ادیـ را دارا بودند با توجه به مشغله ز ونیسیکم یسیرئ بیو نا يریدب تیکه همزمان مسئول انیمهندس جالل يآقا -1
مصـوبات   يریـ گیو مسـئول پ  ریـ ن دببه اتفاق آرا به عنوا يمهندس غضنفر ياستعفا دادند و آقا ونییسیکم يریاز دب
  انتخاب شدند. ونیسیکم
 يریـ گیو حسـب مـورد در رابطـه بـا پ     دیقرائت گرد انیتوسط مهندس جالل 99سال  ياز ابتدا سونیمصوبات کم -2

  .دیگرد میاتخاذ تصم ونیسیمصوبات مسکوت مانده کم
و دسـتورلعمل   یسازه بتنـ  یطراح ستیک لچ هیدر رابطه با ته شانیا یطرح پژوهش یلیرجلیبنا به اظهار دکتر م -3
 يالزم بـرا  يریـ گیخواهد شد و مقرر شـد پ  یینها ندهیظرف ده روز آ یسازه بتن ينقشه و فرمت واحد نقشه ها هیته

  . ردیطرح صورت گ جیشدن نتا ییاجرا
عمران را جهت  یخدمات مهندس هیاول متیق زیآنال يو غضنفر انیجالل ،يوندیمهندس پ انیقرار شد کار گروه آقا -3

  .ندیآماده نما ونیسیطرح در کم
داشـتند کـه    یسـاختمان  يدر کارگاه ها يتمام وقت مجر ندهیدر رابطه با حضور نما يشنهادیپ این یمهندس حام -4

  .ندیارائه نما ونیسیبه کم لیو تکم یقرار شد پس از بررس
مسـئله همراسـتا بـا چـک      نیـ و از آنجـا کـه ا   داشتند دیخدمات نظارت عمران تاک زیر هیبر ته یدکتر فروغ يآقا -5
  .دیگرد دیتاک ونیسینظارت توسط کم يها ستیچک ل هیته لینظارت عمران است، بر تکم يستهایل

  »حاضرین«

 مرشدتر کد يقاآ .1
 دکتر فروغیآقاي  .2
 خانم مهندس نواب زاده .3
 آقاي دکتر میرجلیلی .4
  خانم مهندس حامی نیا .5

 آقاي مهندس جاللیان .6
 ريآقاي مهندس غضنف .7
 آقاي مهندس پیوندي .8
  آقاي مهندس نبوي .9
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