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مددی، دادالهی، صدقی و قاسمی فردمهندسین  :حاضرین در جلسه

 خصصی برقکمیته تجلسه   موضوع جلسه:

  موارد ذیل مصوب گردید:آغاز و پس از بحث و بررسی  18:00جلسه رأس ساعت 

 مصوبات مسئول پیگیری

 مهندس صدقی

 مرحله ی ذیل باشد: 5مصوب گردید مراحل نظارت تأسیسات برق جهت ثبت در سامانه و کارت نظارت در  -1

لذا بتن ریزی فونداسیون منوط به به تأیید ناظر بررق گرردد) ابازدیرد    مرحله اول: مرحله پی سازی و قبل از بتن ریزی فونداسیون 

 از اجرای همبندی(

مرحله دوم: مرحله اجرای سقف بوده و در این مرحله لوله گذاری سقف به تأیید می رسد لذا بتن ریزی سقف منروط بره تأییرد    

 ناظر برق میگردد)

وع عملیات نراز  کراری ااعرز از اجررای گره بدنره هرا، کاشری و         مرحله سوم: پس از پایان عملیات سفت کاری و قبل از شر

 سرامیک و نماسازی های خارجی( لذا مجوز شروع عملیات ناز  کاری منوط به تأیید ناظر برق خواهد بود)

 مرحله چهارم: پس از اجرای سیز کشی ساختمان  

 الکتریکی کلیه تجهیزات عملیات ساختمان و تأسیساتی و نصب مرحله پنجز: پس از اتمام

مرحله افزایش می یابرد ززم اسرت در خصروف افرزایش دسرتمزد       5گانه نظارت تأسیسات برقی به با توجه به اینکه مراحل سه 

نظارت برق و تهیه ی چک لیست های نظارتی بر این اسراس و اصر س سراختار سرامانه خردمات مهندسری اقردام ززم صرورت         

 پذیرد) 

 کارگروه تخصصی
مرحله توسط اعضرا  تردوین گرردد بردین منظرور کلیره ی اعضرا          5ر خصوف چک لیست های نظارتی در مقرر گردید د -2

 دهند)ارائه  22/8/98پیشنهادات خود را حداکثر تا 

 ارائه گردد) 22/8/98مقرر گردید در خصوف چک لیست طراحی دفاتر پیشنهادات طراحان تا تاریخ  -3 کارگروه تخصصی 

 کارگروه تخصصی 
مقرر گردید در خصوف بازدید از مصالح فروشی های تأسیسات الکتریکی برنامه ریزی ززم انجرام و مقردمات آن توسرط     -4

در خصروف   3/9/98نظام مهندسی با ادارات ذیربط انجام پذیرد) در این خصوف کلیره اعضرا پیشرنهادات خرود را حرداکثر ترا       

   ن تاریخ بازدید صورت پذیرد)پس از ای تا محورهای بازدیدها و نکات ززم را ارائه

 صدقی مهندس
شهرسرتان صرورت پرذیرد) محورهرای     بررق  مقرر گردید هماهنگی ززم در خصوف جلسه با رئیس محترم شررکت توزیر     -5

، رعایت الزامات واگذاری کنتور موقت ااجرای ارت( و الزامات کنتور دائمی 4جلسه در خصوف چک لیست پیوست شماره 

 ارت خواهد بود)و همبندی نول و 

 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمداف( به پایان رسید) 19:30جلسه در ساعت 




