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مران(ع )دبیر محترم کمیته تخصصی بری و رحیمیصادق زاده، عبدالهی، باقری و خانم ها مهندسین ملیحه کریمی، اکآقایان مهندسین  :حاضرین در جلسه

 معماری کمیته تخصصیجلسه   موضوع جلسه:

  موارد ذیل مصوب گردید:آغاز و پس از بحث و بررسی  12:00جلسه رأس ساعت 

 مصوبات مسئول پیگیری

 گروه کنترل معماری
متر و به ازای هرمتر تیسان 5/2های دیوار باربر از مرز مشترک حداقل  ساختمان  در ز انقطاعمیزان در 2-3-3-8به استناد بند    -1

 سانتی متر 5/0متر،  4ارتفاع بیشتر از 

 متر لحاظ گردد. 40/2عرض سرویس پله حداقل  4-5-3-8از ماده  2به استناد بند  -2 گروه کنترل معماری

 .متر می باشدسانتی b+2h=64فرمول  4-5-3-8از ماده  6به استناد بند  -3 گروه کنترل معماری

 اریگروه کنترل معم
ستناد بند   -4 ضخامت     6-5-3-8به ا ساختمان با  شه قید   یسانت  40مقرر گردید دیوار نماهای  گردد   متر ترسیم گردیده و در نق

 باشد. متری با لحاظ نمودن ضخامت نمای چسبانده میسانتی 40ضخامت 

 گروه کنترل معماری
پناه  ضتتخامت دیوار جان باشتتد. برای حالت بدون مهار میمتر ستتانتی 50پناه  حداکثر ارتفاع جان 7-5-3-8به استتتناد بند  -5

 متر لحاظ گردد.سانتی 20حداقل 
 ها را اعمال نمایند. متر دیتیل مربوطه در نقشهسانتی 50پناه باالی  مقرر گردید گروه تخصصی عمران برای جان -6 سرکارخانم مهندس رحیمی

 ای داکت طراحی گردد.ها فضمقرر گردید برای کلیه ساختمان -7 طراحان معمار

 گروه کنترل معماری

 ها قید گردد: مقرر گردید جمله ذیل در نقشه 11-5-3-8ماده  5به استناد بند  -8

دیوار، با بتن ستتیمانی، بتن   رای عدم نفوذ آب برف و باران بهدرصتتد ب3ن تا فاصتتله یم متر باید با شتتی   اطراف ستتاختما»

 «.آسفالتی یا مصالح مناس  دیگر پوشیده شود

  متر ترسیم گردد. 2سانتیمتر برای ارتفاع  با حداکثر  20دیوار محوطه با ضخامت  6-3-8ماده  3مقرر گردید به استناد بند  -9 گروه کنترل معماری

 متر لحاظ گردد. 5/2وی کالف تا زیر سقف ارتفاع زیرزمین از ر 2-4-5-8ماده 6به استناد بند  -10 ______

 آقای مهندس عبدالهی

 سرکارخانم مهندس حسن زاده
در نقشتته ها اعمال و   1/10/1400های محترم حداکثر از تاریخ  ** مقرر گردید با ابالغ صتتورتسلستته به دفاتر و کنترل کننده 

 های محترم در کنترل لحاظ نمایند** کنترل کننده

 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( به پایان رسید. 13:30جلسه در ساعت 




