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رحیمیمالحسن زاده، علوی، توسن، ضرابی و  االهی، فرحناکی مقدم،مهندسین  :حاضرین در جلسه

 کمیته تخصصی عمرانجلسه   موضوع جلسه:

   موارد ذیل مصوب گردید:آغاز و پس از بحث و بررسی مجید  ...با قرائت آیاتی از کالم ا 18:30جلسه رأس ساعت 

 مصوبات مسئول پیگیری

 .ها صورت بگیرد در نقشه ها بندی کاملی در زمینه اتصاالت و دیتیل مقرر گردید که تیپ  -1  طراحان سازه

 طراحان سازه
ستون  مقرر گردید بولت -2 ساس ترکیب     های کف  ستی برا شدید  بهای دارای باربری جانبی و باربری غیرجانبی بای یافته ار ت

 طراحی شود.
 

 مهندس توسنآقای 
شی در   مقرر گردید -3 ش ستون  بولت نیروی ک شود ت     ها در نرم های کف  سی  شدید یافته برر ا در  افزار با توجه به ترکیب بار ت

 ها بدست آید. های مورد نیاز برای کف ستون ایت ابعاد و مشخصات بولتنه

  توسنمهندس آقای 
       افزار و دسخخختی   در نرم ،های ایجاد شخخخده در آن   ها با توجه به جوابگو نبودن خمش     مقرر گردید ضخخخخامت کف سخخختون     -4

 .کنترل شود

 مهندس روحیآقای 
ط آقای مهندس روحی مقرر گردید که دیتیل سه بعدی از  با توجه به بررسی اتصاالت تیرها به ستون های انجام شده توس      -5

 .گرددتر  . جداول و اتصاالت با توجه به ظرفیت تیرها تکمیلدها اضافه شو اتصاالت به نقشه

 طراحان سازه
صاالت   -6 ستون  IPE270مقرر گردید با توجه به ات سب های دوبل، جهت اجرای  به  ستون دوبل    IPE270تر زمانیکه  منا به 

   .باالتر استفاده شودبه  2IPE160 یها خورد از ستون می

 طراحان سازه
ق تقویت باشند اتصال ور هایی که در محل اتصال بادبند قرار دارند و بصورت دوبل با ورق تقویت می مقرر گردید ستون -7

 به ستون بصورت جوش یکسره انجام شود.

 طراحان سازه
       کامل اتصخخخاالت با توجه به زاویه اتصخخخال در   طراحی شخخخده و دیتیل 25<*<65ها با زوایایی  مقرر گردید گاسخخخت پلیت -8

  ها قرار داده شود. نقشه

 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( به پایان رسید. 20:00جلسه در ساعت 




