
     27/02/1400تاریخ:                                                                                                                        366 صورتجلسه شماره

، فاطمه کریمی، اکبری و دهقانه کریمیملیح، خانم ها مهندسین حسن زاده، هادیان و عبدالهیصادق زاده، آقایان مهندسین  :حاضرین در جلسه

 معماری کمیته تخصصیجلسه   موضوع جلسه:

  موارد ذیل مصوب گردید:آغاز و پس از بحث و بررسی  18:30جلسه رأس ساعت 

 مصوبات مسئول پیگیری

 گروه کنترل معماری

 مقرر گردید: ی چهارگانهها مشاهده شده در نقشهایرادات  نظارت عالیه سازمان پیرو صورتجلسه ابالغی  -1

                 ؛ اگر اتاق خواب به صوووورت انباری اسوووت اده       1-3-2-5-4توجه به بند     ایرادات معماری بحث نورگیری با    بخشدر  -1-1

 .گرددتأمین  6بایست نورگیری و تهویه با توجه ابعاد جدول  شود لزوماً می نمی

 (الخصوص در محل دیوار برشی علی) گردد لک کنترلایرادات عمران: فاصله الزم اجرایی بین سازه و م بخشدر  -1-2

 آقای مهندس صادق زاده

 تخصصی عمران منتقل گردد: در کمیته طرحموارد زیر به آقای مهندس االهی جهت  -2

 ای پانلی( و تقویت آن  هالخصوص در ساختمان تعبیه کانال کولر )باتوجه به محدودیت بازشو علی جزئیات -2-1

 و ارائه دیتیل آن هت نورگیرهای سق یبندی ج کالف -2-2

 های سرنبش، شکست فونداسیون در محل ورودی آپارتمانی لحاظ گردد.در ساختمان -2-3

 
 

 

 آقای مهندس صادق زاده

 گردد: پیشنهاد میجهت مکاتبه با سازمان  19نویس مبحث  بررسی پیشدر  -3

 یا آلومینیوم صنعتی اضافه گردد.های آلومینیوم و ... جمله است اده از پنجره با قاب -12بند

 های گرمایشی اضافه گردد. گردد قرنیز حرارتی برای سیستم پیشنهاد می

 باشد. موجود نمی 20در دیتیل عایق حرارتی با اندود گچ و خاک، پلی استایرن با تراکم 

                 باشوود )ضووخامت بتن حداقل  متر میسووانتی 15حداقل عرض دیوار پانل  11دیتیل مربوط به عایق تری دی پانل مطابق مبحث 

 متر(سانتی 7-4

 از دیتیل جانپناه بام حذف گردد. "در صورت صالحدید کارفرما"جمله  -4 گروه کنترل معماری

 متحدالشکل گردیده و فرمت پیشنهادی به اطالع دفاتر برسد. حیتابلوی دفاتر طرا مقرر گردید -5 آقای مهندس صادق زاده

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




