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حسن علوی، فرحناکی مقدم، روحی، توسن، برکاتی، رستم زاده علوی، قادری، االهی، صدقی، سیدسیدعلی مهندسین صادق زاده، آقایان  حاضرین در جلسه:
و طالبی

طراحان دفاتر سایرغائبین: 

 با مسئولین دفاتر طراحی جهت هماهنگی بین دفاتر و طراحانجلسه موضوع جلسه:  
 در محل نمایندگی تشکیل گردید. 18:30جلسه رأس ساعت 

 گردید:  پس از بحث و بررسی و تبادل نظر موارد ذیل مصوب
 مصوبات مسئول پیگیری

 آقای فعال کاری
توسط طراحان و مسئولین دفاتر طراحی مهر و امضاء گردد و در قالب  یبب بسبته کامبل لداوبل پوشبه       مقرر گردید کلیه نقشه ها 1

 ساوتمان نیز می باشد.دکمه دار( جهت تأیید به نمایندگی ارسال شود. این مجموعه شامل دفترچه اطالعات 
 
 ورینمشا
 

 ETABSدر وصوص ساز و کار کنترل نقشه ها مقبرر گردیبد، دفباتر طراحبی فایبل اتوکبد نقشبه هبا، فایبل هبای محاسبباتی             -2

CONTROL, ETABS         و سایر نقشه های مربوطه را به نمایندگی ارائه نماینبد و مهندسبین کنتبرل کننبده نظبام مهندسبی پبس از
 نقشه ها جهت چاپ به دفتر توسط طراح ارائه گردد.  کنترل نهایی به طراحان ارسال و در نهایت

 .مقرر شد یکی از طراحان دفتر در نبود مسئول دفتر نقشه ها را از طرف مهر و امضاء نماید -3 آقای فعال کاری
وانم نجف زاده 
 مسئولین دفاتر

داری و همراه داشتن مهبر ضبوابط جهبت    با توجه به تأکید استان در وصوص راهنمایی مالب جهت ارائه دستور تهیه نقشه شهر -4
 ثبت در سیستم و تشکیل پرونده برای ارسال به استان اقدام گردد.

 یآقای فعال کار
وواهد بود. در صورت نقص در نقشبه هبا ببه     22/4/98از روز شنبه  4،2،1 یاجرایی شدن ساز و کار ارسال نقشه ها شامل بندها -5

 دفتر مربوطه عودت داده وواهد شد.
 شاورینم

 
در وصوص سهمیه دفاتر و طراحان مقرر گردید تا اتمام سهمیه جاری طبق گذشته عمل گردد و در دور جدید ببر اسباس پایبه،     -6

 سهمیه تعریف وواهد شد و در چهارگروه پله تعریف تا کلیه ی طراحان به توازن اقدام به طراحی و تکمیل سهمیه وود نمایند.
 ست قبل از چاپ نقشه ها هماهنگی های الزم را بین مهندسین طراح به عمل آورد.مسئول دفتر مکلف ا -7 ____

 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمدلص( به پایان رسید. 20:30جلسه در ساعت  



