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ملیحه کریمی و خانم ها مهندسین حسن زاده، هادیان و عبدالهی، باقریصادق زاده، آقایان مهندسین  :حاضرین در جلسه

 معماری کمیته تخصصیجلسه   موضوع جلسه:

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

 مصوبات مسئول پیگیری
 دد.قید گر "باشد ها بر اساس سانتیمتر می اندازه"و جمله  اندازه ها بر اساس سانتیمتر بوده تمام  -1 گروه کنترل نقشه        

 متر باشد.سانتی 15های داخلی همگی  تیغه -2 گروه کنترل نقشه

 در پالن بام تأسیسات نیز ترسیم گردد. -3 گروه کنترل نقشه

 هماهنگی پالن بام معماری با تأسیسات مکانیک )مبنا پالن بام تأسیسات مکانیک( -4 گروه کنترل نقشه

 بینی گردد. ها پیش تلویزیون در هال و پذیرایی و حداقل در یکی از خواب گیریدر پالن مبلمان قرار -5 گروه کنترل نقشه

   های دو طبقه داکت در فضاهای خدماتی لحاظ گردد.در ساختمان -6 گروه کنترل نقشه

 و در مساحت ها لحاظ گردد. داگانه درجمساحت سرویس پله ج -7 گروه کنترل نقشه

 مبلمان آشپزخانه شامل گاز، یخچال، ماشین لباسشویی قرار گیرد. -8 گروه کنترل نقشه

 متر لحاظ گردد.سانتی 10حداقل اختالف سطح مابین کف ساختمان و حیاط خلوت  -9 گروه کنترل نقشه     

  .ترسیمات لحاظ گرددگیر پله ها در  شانه -10 گروه کنترل نقشه     

 لحاظ گردد. 10/1های دو طبقه حیاط طبقه باال ارتفاع جانپناه در ساختمان -11 گروه کنترل نقشه     

 نوع کاربری تجاری قید گردد. -12 گروه کنترل نقشه     

 یا عمق کابین هرکدام بیشتر باشد. 5/1پیش فضای مربوط به آسانسور مستقل از پله حداقل  -13 گروه کنترل نقشه     

 ختصات و مشخصات میله دستگرد کنترل گردد.م -14 گروه کنترل نقشه     

 درز انقطاع کنترل و در اندازه ها اعمال گردد. -15 گروه کنترل نقشه     

 ها مشخص گردد. ایش و سرمایش در نقشهسیستم گرم -16 گروه کنترل نقشه     

 مقرر گردید دیتیل  محوطه حذف گردد. -17 گروه کنترل نقشه     

 مقرر گردید از نمایندگان دفاتر برای بازآموزی دعوت بعمل آید. -18 گروه کنترل نقشه     

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




