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صادق زاده، االهی، قادری، رمضانعلی عبدالهی و صدقیمهندسین  :حاضرین در جلسه

--- غائبین:

  سای کمیته های تخصصیؤرجلسه   جلسه: موضوع

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

 مصوبات مسئول پیگیری

 سای کمیته هارؤ
ت از دیوارها موضوع در کمیته های تخصصی عمررا،، معمراری و منانیرر  رر  ترا در ایرن       ندر مورد عبور لوله های و  -1

 تصمیم گیری شود. ی صحیحی اجرا خصوص و نحوه

عبدالهی رئیس مهندس 

 کمیته تخصصی معماری
 های  بقاتی  راحی داکت های تأسیساتی الزام گردد.در ساختمان -2

 دیتیل جعبه کلنتور در نقشه های معماری مشخص گردد. -3 عبدالهیهندس م

 بررسی گردددر کمیته ی تخصصی عمرا،  (یخبندا،عدم رعایت عمق ) اجرای فونداسیو، با روال موجود -4 االهیمهندس 

 مهندس عبدالهی
لحرا  گرردد.    بازشرو  کنرار  سرانتی مترر دیروار    25لوله بخاری ها حرداقل  اجرای در نقشه های اسنلت مقرر گردید جهت  -5

 (ماریعدرج در نقشه های م)

 .سیسات ارسال گردد، تأسپس برای  راحا تنمیل و پال ، معماری و مبلما، ،سیساتمقرر گردید برای  راحی تأ -6 مهندس عبدالهی

 قادریمهندس 

 صدقیمهندس 
 مقرر گردید چر لیست های  راحی تأسیسات تنظیم و به دفاتر ابالغ گردد. -7

 مهندس قادری

 مهندس صدقی

 صادق زادهمهندس 

ین نامه تأسیسات برگرزار گرردد.   ئفاتر  راحی جهت آگاهی از موارد آمقرر گردید جلسه برای توجیه ترسیم کننده های د -8

 در جلسه مذکور تبیین و تشریح گردد.  راحیدر ضمن چر لیست 

 مهندس صادق زاده
مقرر گردید مشاورین لیست پیشنهادات خود را در خصوص اصالحات نرم افزار خدمات مهندسی جهرت ارائره در جلسره     -9

 تهیه نمایند. 12/8/98مورخ 

 االهیمهندس 

 خانم نجف زاده

مصوب شد جهت ثبت و ضبط دوره ها و بارگذاری فایل مربو ه در سرایت جهرت اسرتهاده اعضرار دوربرین و سره پایره         -10

 خریداری گردد.

 گاز منطقه ی دیهوک جلسه ای با شورا تنظیم و برگزار گردد.مسائل خصوص مقرر گردید در  -11 علویهندس م

 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( به پایا، رسید. 20:45جلسه در ساعت 




