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ملیحه کریمی و حسن زاده عبدالهی، احمدی، صادق زاده، صالحی، باقری و خانم ها مهندسینمهندسین آقایان  :حاضرین در جلسه

مباحث مربوط به پله و  -2چهارگانه )موارد معماری(  روسای کمیته های تخصصیبررسی خروجی نشست  -1 معماریکمیته تخصصی جلسه   موضوع جلسه:

 بررسی چک لیست های نظارتی -4 محترم با شهرداریکمیته تخصصی ارتباط  -3رمپ 

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

 مصوبات مسئول پیگیری
 

 مهندس حسن زادهخانم 

 (دبیر کمیته تخصصی)

 

 

 

 

  مهندس باقریآقای 

 (رئیس گروه کنترل نقشه)

 زیر مقرر گردید: موارد مربوط به گروه های چهارگانه عنوان گردید و موارد -1

 3 طراحی شماره دفتر -ارائه دیتیل-یای و غیر سازه ا سازه وارهایدی برکتور و تأثیرشان لونت ها و جعبه ک -1-1

(3شمارهبهداشتی و جانمایی مبلمان )تأکید بر ابالغیه های سرویس  -1-2

)در صتور    داشتته باشتد    دیوار ادامهاز کنار ستونها  cm75در سازه های اسکلت بتنی و فلزی حداقل  یدمصوب گرد -1-3

وله بخاری(  وجود ل

کنار در(لغاز یمترسانت 30-35)حداقل  در نقشه های معماریلحاظ کردن سیستم روشنایی و سایر امور برق  -1-4

برای سایرین ارسال شود های معماری و مبلمان تکمیل گردیده سپس نقشه -1-5

 ج از ابعاد مفیدو در کنترل ها لحاظ گردد  ابعاد داکت خار پالن های طبقا  داکت طراحی گردیدهمقرر گردید در 

 مهندس حسن زادهخانم 
   4ابالغیته شتماره  و مقترر گردیتد در   بررستی   4و  3مربوط بته مبحتث    موارد مربوط به پیش آمدگی ها، رمپ ها و پله ها -2

 د درج گرد

 مهندس عبدالهیآقای 

 (رئیس کمیته تخصصی)

کمیسیون ماده صد، آراءشهرداری در زمینه های تخصصی با واحدهای عمران و شهرسازی نظام مهندسی و کمیته همکاری  -3

و نتیاته بترای جلسته بعتدی      زنتی اناتام    در ایتن خصتور رای  شتهروندی  شتهری و آمتوز    سیما و منظر ضریب سطح اشغال،

 آماده گردد  18/9/98
    د مقرر گردید چک لیست نظارتی تهیه شده جهت بررسی اعضاء در گروه کمیته تخصصی ارائه گرد -4 مهندس صادق زادهآقای 

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




