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اطمه کریمی و مرضیه حسن زادهصادق زاده، عبدالهی، باقری و خانم ها مهندسین ملیحه کریمی، فآقایان مهندسین  :حاضرین در جلسه

هادیان و صالحیمهندسین  غائبین:

 "بررسی الزامات طراحی مربوط به فضای اقامت و آشپزخانه"معماری جلسه کمیته تخصصی سومین   موضوع جلسه:

  موارد ذیل مصوب گردید:آغاز و پس از بحث و بررسی  18:30جلسه رأس ساعت 

 مصوبات مسئول پیگیری

 دالهیعبهندس م

 قید گردد. 14مبحث ، جمله الزامی دودکش در خوابها در صورت تعبیه -1

همته هتوای احتتراق را از ختار       تعبیه دودکش در فضای اقامت بالمانع استت.  14-3-4-3از ماده  1-جمله: با رعایت بند الف

 )در صورت تأیید طراح مکانیک( دریافت کند و همه هوای احتراق را به خار  بفرستد.

 رعایت گردد. ر و تهویه طبیعی در آشپزخانه الزامیست و در کنترل نقشه هاتأمین نو -2 باقریهندس م

 معماریکمیته تخصصی 

 .رعایت گردددر کنترل حداقل مساحت و بُعد و فضای مفید آشپزخانه ابالغ گردیده و  -3

      مترمربتع و   12قامتت یتک فضتا متی بایستت حتداقل       ا فضایند چمربع و دارای متر  75واحدهای بیشتر از و نیز مقرر گردید در 

 متر طراحتی گتردد.  5/2حداقل عرض  مترمربع و9یک فضا می بایست  مترمربع 75ی کمتر از متر و زیربنا 70/2با عرض حداقل 

 متر است.4/2 نیزحداقل ارتفاع  باشد.عرض 15/2مربع زیربنا و دارای حداقلمتر  6.5حداقل  خوابهامابقی 

از زمتین یتا فضتای     70cmدر صورتیکه پنجره در فضایی نصب شود که کتف آن فضتا در ارتفتاع بتیش از      4-9-8-4بندوفق 

   .شود طراحی 1.1یا جان پناه به ارتفاع  قید گردد10/1پنجره  o.k.b ؛مجاور ارتفاع داشته باشد

 باقریمهندس 
 شهرداری حذف شود.نسخه از  و جزئیات نقشه ها در سه نسخه ناظر، مالک و شهرداری تهیه و در آلبوم قید -4

 گردد.در کنترل ها مدنظر قراردیتیل دیوار پیرامونی با عایق حرارتی وجود 

 دیتیل سقف کاذب رابیتس توسط دفتر طراحی شماره یک تهیه گردد. -5 حسن زادهمهندس 

 عبدالهیمهندس 
نحصاری در سایت نظام مهندسی طتبس تهیته و بته    مصوب گردید برای هرکدام از دفاتر طراحی پنج گانه شهرستان ایمیلی ا -6

 صرفاً از طریق این ایمیل صورت گیرد.دفاتر ابالغ گردد تا من بعد ارتباطات الکترونیکی 

 فاطمه کریمی جمع بندی های خود را از مطالعات قبلی معماری ایرانی اسالمی ارائه نمودند.مهندس در پایان خانم  -7 ____

 کر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( به پایان رسید.با ذ 20:30جلسه در ساعت 

 


