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االهی، روحی، توسن، سیدحسن علوی، مالحسن زاده و خانم مهندس رحیمیمهندسین آقایان  :حاضرین در جلسه

فرحناکی مقدم و جواد نوری زاده ینمهندس غائبین:

 کمیته تخصصی عمرانجلسه   موضوع جلسه:
 در محل نمایندگی تشکیل گردید. 18:30جلسه رأس ساعت 

 پس از بحث و بررسی موارد ذیل مصوب گردید.

 مصوبات مسئول پیگیری
 اقدام گردد ایی یکسان در تمامی نقشه های سازهتهیه دیتیل های اجروال پست ها ومقرر گردید در مورد  -1 کمیته تخصصی

 با مشخص شدن محل اجرایی وال پست ها، از نبشی در این زمینه استفاده شود.مقرر گردید  -2 ____

 هیمهندس اال
کنرار بازشروها و هبره آزاد دیوارهرای     برابرر خرخامت دیروار و     40متر یا  6ی کنار ستون ها، دیوارهای باال؛در اسکلت بتن  -3

 متر به کاربردن وال پست اهزامی است. 5/1باالی 
 مقرر گردید که در سازه های بتنی، یا از نبشی یا پلیت قرار داده شده و دیوار به آن ها متصل گردد. -4 ____

____ 
برابر خخامت می توان تنها به تعبیه پلیت همرراه برا شراخر در سرتون      40متر یا  6با توجه به دو بند فوق در دیوارهای زیر  -5

 اما در هر صورت قرار دادن فوم مابین دیوار و ستون در کلیه دیوارهای ساختمان های بتنی اهزامی است.کفایت نموده 
 ار ستون ها و بازشوها صورت پذیرد.مقرر گردید در دیوارهای هبلکس نبشی کشی کن -6 ____
 ارتفاع می باشد. عدد در 3و به تعداد  14سانتی متر و با حداقل میلگرد  90به میزان  5طول میلگرد موخوع بند  -7 ____

____ 
به خخامت دیوار استفاده و با میلگرد کشی از قسمت بیرون استفاده شود. پلیت ابتردا و   4جهت وال پست از دو عدد نبشی  -8

 استفاده شود. mm12با دو شاخر حداقل  10×20×0.6انتهای اتصال به سقف و کف از پلیت 
 

____ 
مترر   3سرانتی مترر برا فواصرل حرداک ر       50پناه با ارتفاع بیش از  در دیوارهای جان 8تعبیه وال پست مطابق جزئیات ردیف  -9

و در هبه باالیی با همران مقطر     14متر در ارتفاع با میلگرد  0.5اهزامی است. الزم است بین وال پست ها در فواصل حداک ر 
 وال پست اجرا گردد.

 

 

 

____ 

الزم است. 2800آیین نامه استاندارد  9-5-3-3به بندهای  توجه ع تغییر سیستم سازه ای در ارتفاع،در موخو -10

باشد در طراحی طبقه همکف خریب رفتار  3D panelاهف: چنانچه طبقه همکف اسکلت فلز و مهاربند همگرا و طبقه فوقانی 
 نیروی برش طبقه فوقانی هحاظ گردد. در نظرگرفتن )خریب رفتار طبقه فوقانی( با 3برابر 

بحرث هرای صرورت گرفتره در جلسره       اساس جم  بندی بر،اینکه خریب رفتار مصاهح بنایی مشخص نمی باشد ب: با عنایت به 
 مجاز نمی باشد. 3D panelطراحی ساختمان بصورت طبقه همکف مصاهح بنایی و طبقه فوقانی 

 مقرر گردید جلسه مشترکی با کمیته تخصصی معماری در خصوص موارد فوق تشکیل گردد. -11 هیمهندس اال
 جناب آقای مهندس االهی بعنوان رئیس کمیته تخصصی عمران تعیین گردیدند. -12 ____

 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( به پایان رسید. 20:00جلسه در ساعت 




