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 عصر 16راس ساعت  20/8/92تاريخ  دركميسيون مشترك گروههاي تخصصي  ششمجلسه 

گزارش مرحله بررسي  جهت )1(در اتاق جلسه شماره  كميسيون نفر از اعضا 6دوشنبه با حضور

  .اي مهندسين ناظر برگزار گرديد

در آغاز هدف از بررسي گزارش مرحله اي مهندسين ناظر ايجاد يك گزارش متحدالشكل براي  

  .كليه بخشها اعالم شد

آقاي مهندس نائيج پور، رياست كميسيون در ابتدا فرمها را مورد بررسي  قرار داده و در رابطه با  

گردآوري فرمهاي مذكور را فرمهاي ارائه شده با حضور آقاي مهندس بابك يوسفي كه مسئوليت 

  :به عهده داشتند به شرح زير بحث و بررسي انجام پذيرفت

دررابطه با گزارش تحكيم آقاي مهندس محسن قرباني رياست گروه تخصصي نقشه برداري -

كه باعنوان 1مورد مربوط به نقشه برداري مي باشد همچنين در رابطه با كد  4اظهار داشتند كه 

نيز نظر ايشان مبني  ي ساختمان و شروع عمليات ساختماني مي باشد ،گزارش وضعيت همجوار

در ادامه مهندس نائيج پور اذعان داشتند كه به لذا  بر تائيد توسط مهندسين نقشه بردار مي باشد

شرطي موارد فوق قابل انجام مي باشد كه شرح خدمات نقشه برداري به طور كامل در ساختمان 

موضوع گردد كه مهندسين نقشه بردار از ابتدا تا انتها مسئوليت  مشخص گرددكه منجر به اين

  .كل نقشه برداري را به عهده بگيرند



رشته  7مهندس يزداني در ادامه درخواست داشتند كه كميسيون مشترك گروهها نگاهي بر -

داشته و جائي براي تاييد مهندسين ترافيك، نقشه برداري،شهرسازي نيزدر فرمهاي گزارش 

  .اي هم پيش بيني گردد مرحله

مهندس علي نيا اظهار داشتند كه در مورد گزارش پايان سفت كاري ساختمان در رابطه با -

  ..داكتها و مجاري مختلف در ساختمان،تائيد مهندسين عمران و معماري الزم مي باشد

دي در مرحله فوندانسيون نيز مهندسين مكانيك و برق موارمهندس فرصت اظهار داشتند حتي -

به طورمثال وضعيت ارت براي مهندسين برق و وضعيت چاهها براي .(را مورد تائيد قراردهند

  )مهندسين مكانيك

كه در رابطه با گزارش پايان اسكلت و سقف هاي ساختمان مي باشد، )4-الف(در موردكد-

ده در پيشنهاد آقاي مهندس نائيج پور براين اساس مي باشد كه جايي براي درج كد پروژه ثبت ش

كد فوق نشان دهنده اين مي باشد كه در هر سقف  16نرم افزار موجود باشد همچنين شماره 

الزم مي باشد، و با بحثي كه در ادامه انجام شد ) برق و مكانيك(تائيد مهندسين  تاسيسات 

مشخص گرديد كه براي سقف ها حضور مهندسين مكانيك فقط براي داكتها و تائيد مهندسين 

  .مي باشد در بخش برق  لوله هاي مربوطهدر نظر گرفتن برق براي 

كه در فرم گزارش پايان عمليات پي سازي قسمتي  در انتها آقاي مهندس علي نيا پيشنهاد دادند-

  .درج گردد ،براي اين موضوع كه آيا تجاوز به شارع عام وجود دارد يا خير
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