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فاطمه کریمی و مرضیه حسن زاده ،ی و خانم ها مهندسین ملیحه کریمیعبداله باقری وصادق زاده، آقایان مهندسین  :حاضرین در جلسه

 (4کمیته تخصصی معماری )الزام رعایت درز انقطاع در نقشه های معماری، نتیجه گیری راجع به توالت فرنگی، نهایی شدن ابالغیه جلسه   موضوع جلسه:

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

 مصوبات مسئول پیگیری

 گروه کنترل نقشه

برره دفتررر  . میررزان درز انقطرراع توسرر  طررراس محترررم سررازه گررردد و لحررا  مقرررر گردیررد درز انقطرراع در نقشرره هررا رعایررت -1

 د. نه ها کنترل نمایمعماری در نقش های محترم کنترل کننده   اعالم و

مرررز  متر ازانتیسرر 6سرره طبقرره  و درمتر سررانتی 4سررانتی متررر ، دو طبقرره  2ه سرراختمانهای یررق طبقرربرررای  جهررت وحرردی رویرره

فاصررله درز انقطرراع توسرر  مصررالل بررا قابلیررت   )مررالن ن ررر مهنرردس طررراس سررازه مرری باشررد(  .مجرراور در ن ررر گرفترره شررود

 .میتواند پر گردد ارتجاعی

 گروه کنترل نقشه

الررزام د مقرررر گردیررتوالررت ایرانرری و فرنگرری، فضررای بهداشررتی برررای هررر دو عنصررر  ابعرراد در صرروری عرردم پاسررخگویی  -2

 جزئیای توالت فرنگی به نقشه ها اضافه گردد.و  گرددمترمربع به باال  75برای ساختمانهای توالت فرنگی تعبیه به 

ضررمناب بررر عهررده دفرراتر اسررت کنترررل عرردم تررداخل عناصررر ت سیسررای )سررن  توالررت، وان، روشررویی و ...( بررا عناصررر سررازه    

ا یررا مهندسررین طررراس معمررار بررسرری شررده و در صرروری وجررود ایررن تررداخل توسرر  کنترررل کننررده هرر  ای )فونداسرریون و ...( 

 عودی می گردد. نقشه ها

   دیتیل عایق رطوبتی روی کرسی چینی و فونداسیون اضافه گردد. -3 آقای مهندس باقری

 شود.در پالن شیب بندی بام در ن ر گرفته  عدد 2آبرو بام حداقل  -4 گروه کنترل نقشه

   دیتیل جزئیای پاگرد پله و شمشیری پله اضافه گردد. -5 آقای مهندس باقری

 .ضواب  پیش آمدگی حذف و بندهای فوق الذکر اضافه گردد 4در ابالغیه شماره  -6 خانم مهندس حسن زاده

 با ذکر صلوای بر محمد و آل محمد)ص( به پایان رسید. 19:30جلسه در ساعت 




