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:اهم مذاكرات  

 

         

بررسی نقشه جلسه مشترک گروه تخصصی معماری و اعضای محترم کمیته تخصصی معماری و معماران  -

 رامسردفاتر نوشهر تا 

 

 :دستور  پیش از
 .اعضاء حاضر در جلسه قبل از شروع جلسه و رسمی شدن جلسه نسبت به معرفی خود اقدام نمودند -

 

 0آقای مهندس برومند از اعضاء بررسی نقشه کالردشت پیشنهاد ارائه الگو یا چک لیست با توجه بیشتر به مبحث  -

 .گرددداشتند که مقرر شد چک لیست تهیه شده مجددا ابالغ 

 

عسگریان نظرشان بر این بود که با توجه به اینکه چک لیست تهیه شده از طرف کمیته تخصصی آقای مهندس  -

.  معماری دفتر نوشهر ارسال شده ولی چک لیست هر شهر باید بر اساس قوانین و طرح تفضیلی هر شهر کامل گردد 

 (به تفکیک هر شهر با ضوابط همان شهر) 

 

کمیته معماری رامسر فرمودند بررسی طرح تفضیلی در رامسر با شهرداری هست و فقط نقشه هائی خانم ادیب زاده از  -

 .که مهر شهرداری دارد بررسی می شود

 

قربان پور فرمودند نقشه ها در شهرهای رابط با ضوابط و طرح تفضیلی آن شهرداری تهیه ولی در آقای مهندس  -

 .سی می شود که این دچار مشکل استدفترنمایندگی رامسر با ضوابط شهر اصلی برر

 

 



                                        

 

 

خانم مهندس ادیب زاده در خصوص پروژه ها در روستاها توضیحاتی دادند و ظاهرا بیشترین پروژه ها در روستاها  -

 .مثل دفتر نمایندگی اصلی دیده شود و زیرنظر مهندسین معمار طراحی شونددرصورت امکان . هست 

 

عسگریان خواستار این موضوع شدند در خصوص نقشه های اضافه بنا که غیرقابل بررسی می باشد به  آقای مهندس -

دفاتر اعالم گردد که بررسی نگردد و همچنین آقای دکتر صابر در خصوص بحث ایمنی اینگونه ساختمانها توضیحاتی 

 .ارائه دادند که رعایت نمی شود و بسیار خطرناک می باشد

 

ک از اعضاء کمیته تخصصی معماری تنکابن اعالم نمودند که در شهر تنکابن شرکتهائی هستند که پزشآقای مهندس  -

اعضاء آنها خارج از شهر یا استان هستند و با تخفیفات زیاد پروژه های شهر را می گیرند و خدمات درستی ارائه     

 .پیگیری شودمقرر شد در صورت داشتن مستندات به سازمان اعالم گردد تا . نمی کنند 

 

بررسی می کنند مقرر شد  3که افراد دارای صالحیت  2یا پایه  1در خصوص بررسی نقشه در حد صالحیت پایه  -

 .پیگیری شود چون منع قانونی دارد

 

و چک لیست نظارت و خالصه چک لیست  40عسگریان چک لیست معماری تهیه شده در تیرماه آقای مهندس  -

 .بررسی و در صورت تائید جهت ابالغ به دفاتر گروه تخصصی معماری ارائه نمودندرا جهت  49طراحی در سال 

 

مقرر شد به تمامی کمیته های تخصصی معماری دفاتر اعالم گردد تا آخرین چک لیست بررسی نقشه معماری را به  -

 .همراه معرفی یک نماینده به گروه تخصصی معماری سازمان در اسرع وقت ارسال نمایند

 

 .تی تا پایان مهر ماه سال جاری برگزار گرددجلسه آ -

 

 

 

 

 

 

 



                                        
 

 :حضوراعضا در جلسه

 

 

 

غائب /حاضر نام و نام خانوادگی اعضا رديف  

  * آقای مهندس فرصت 1

 *  آقای مهندس مسعودی تنکابنی 2

 *  آقای مهندس خاوری نژاد 3

  * خانم مهندس پرژک محمدپور 0

 *  آقای مهندس سراجی 9

مهندس محمودیخانم  6   * 

 *  خانم مهندس مهری 7

  * آقای دكتر خوئی  8


