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اری و حسین پور مقتدرفرحناکی مقدم، توسن، ضرابی و خانم ها مهندسین رحیمی نیاالهی، آقایان مهندسین  :حاضرین در جلسه

  کمیته تخصصی عمران  موضوع جلسه:

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

 مصوبات مسئول پیگیری

 گروه کنترل عمران

 طراحان سازه

رعایت شود و با توجه به ازه سازه ای بایستی در طراحی س  نسبت الغری دیوارهای   1-3-5-5-8و  5-4-3-8به استناد بند   -1

صورت رعایت       اینکه سبی در هر  ستی دیوار ن متر   3سانتیمتری محدودیت ارتفاعی   20و اجرای دیوار گردددر طراحی ها بای

سللانتی   20اجرای دیوار می گردد نتیجتا متر محدود  8/2حداکثر به را ایجاب می نماید و فاصللله ک ه های قا م از یکدی ر 

 .متر ترسیم گرددسانتی  35دیوارهای  النهایه سانتی ایجاب نمی کند و  35دیوار  مزیتی نسبت به

 طراحان سازه
با توجه به شرایط موجود ک ه قا م دوتایی در کنار بازشوها در طراحی و اجرای   5-3-5-5-8و  4-5-5-8به استناد بند  -2

 ساختمان های شناژی الزم االجراست.

ستناد بند  -3 طراحان سازه          شناژی حداکثر     7-5-5-8و  7-5-3-8 به ا ساختمان های  شد و مطابق با      50ارتفاع جان پناه در  سانتی متر می با

 دیتیل ارا ه شده در نقشه های سازه ای مهار شود.

 جز یات اجرایی اتصال دودکش و هواکش به سازه در نقشه ها ارا ه شود. 8-5-3-8به استناد بند  -4 طراحان سازه

 در زیرزمین های شناژی از تیرچه بتنی دوبل به عنوان نعل درگاه استفاده شود. 5-5-8به استناد بند  -5 طراحان سازه          
 

 هیآقای مهندس اال
ی  ها های ک ه های پانلی جهت الزام مجریان و مالکین برای اجرای خاموت رسانی به ناظرین و مجریان ساختمان   اط ع -6

 های مصوب انجام شود. قا م مطابق با نقشه
 

 هیآقای مهندس اال
  ه انجاماسب ساز  هماهن ی با مح در صورت اجرای نماهای سن ین و با ارتفاع بیشتر از حد معمول   ی به ناظرین اط ع رسان  -7

 و جز یات الزمه اجرا دریافت شده و مطابق با آن اجرا شود.

  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( به پایان رسید. 19:00جلسه در ساعت 




