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     13/05/98تاریخ:                                                                                                                      537 صورتجلسه شماره

زاده قاسم زاده و قربان نجهانی و خانم ها مهندسی قادری، حسینی ومهندسین آقایان  :حاضرین در جلسه

 ساالری مهندسو خانم  برکاتیروئین تن و  مهندسینآقایان  ین:غائب

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

 پس از بحث و بررسی موارد ذیل مصوب گردید.

 مصوبات مسئول پیگیری
 برکاتیمهندس 

  جهانیمهندس 

 قادری مهندس

    ____ 
 

 قادریمهندس 
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 قادریمهندس     

جزئیات و فواصل مجاز نصب لوازم بهداشتی در نقشه های طراحی قید شود. -1

فشار و نشتی لوله های تأسیساتی )آب مصرفی، گرمایشی و فاضالب( تنظیم و توسط ناظر، مجری و  تستصورتجلسه  -2
مالک امضاء و تأیید شود.

در نرم افزار تحت شبکه گزارشات مرحله ای بررسی شود. 2ه نمودن تصویر صورتجلسه بند قابلیت امکان ضمیم -3

نصب وسیله گازسوز در انباری ممنوع است. 14طبق مبحث  -4

نصب وسیله گازسوز در فضای آزاد منوط به تأیید سازنده دستگاه می باشد. 14طبق مبحث  -5

می بایست از داخل غالف اجرا شود. داسیون ساختمانها حتماًت، مخصوصاً فاضالب از زیر فونعبور لوله های تأسیسا -6

لوله کشی گاز فضاهای مرطوب مانند گلخانه حتی االمکان از خارج روی بیس پلیت های نیم متری و در صورت اجبار  -7
یک الیه( اجرا شود. -به اجرا از داخل به همراه عایق کاری رطوبتی )چسب و نوار پرایمر

کنتور مصارف مساجد برای گرمایشی و آشپزخانه می بایست جدا اجرا شود. -8

مراحلی که می بایست قبل از آن ناظر سازه به ناظر تأسیسات اطالع رسانی کند: -9

قبل از اجرای فونداسیون -

قبل از بتن ریزی سقف -

تأسیساتیبعد از سفت کاری و قبل از اجرای لوله کشی های  -

 ازم تأسیساتیقبل از نصب تجهیزات و لو -
 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( به پایان رسید. 20:00جلسه در ساعت 




