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  195 :شماره جلسه                            هدی ناجی: دبير جلسه 

 سازمان اتاق پژوهش :محل جلسه                         08/08/95 : تاريخ جلسه

:اهم مذاكرات  

 

 

 :پیش از دستور 

 

رئیس کمیته آموزش در خصوص ارائه پیشنهاد دوره استاندارد و مقررات ملی   17/7/59مورخ  15232نامه شماره  -

دسترسی مناسب معلولین به ساختمانها مالحظه شد و مقرر شد منابع پیشنهادی که توسط آقای دکتر  ساختمان و

 :خوئی ارائه شد ، در پاسخ به نامه اعالم گردد

  ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی 

 ل جسمی حرکتی هر دو از انتشارات راهنمای کاربردی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلو

 سازمان ملی تحقیقات مسکن

 

در خصوص تهیه لیست مصالح غیر مجاز آتش زا که خانم دکنر محمدپور   72/60/59مورخ  7779نامه شماره  -

با این نتیجه بررسی که تمامی مصالح پلیمری و چوب و کامپوزیت آتش زا هستند لذا باید از مصالحی که از  بررسی و

 .، مقرر شد پیگیری الزم در این خصوص انجام گردد انه اساندارد غیرقابل اشتعال دارند استفاده گرد کارخ

 

مقرر شد با توجه به اجرای نمای پلیمری در نماهای جانبی جهت عایق بندی رطوبتی ساختمان به صورت مکتوب  -

این خصوص آقای دکتر فرصت متن نامه را طبق موارد ذکر شده در بند قبلی صورتجلسه اعالم و ممنوع گردد که در 

 .تنظیم و در جلسه آتی ارائه می نمایند

 

مالحظه و مقرر شد مباحث  59با  موضوع محورهای پژوهشی پیشنهادی سال   68/68/59مورخ  20875نامه شماره  -

 :به شرح ذیل اعالم گردد

 

 



                                        

 

  صرفه جوئی در مصرف  –ن مبحث چهارم الزامات عمومی ساختما) بومی سازی مقررات ملی ساختمان در مباحث

 (انرژی مبحث نوزدهم 

  پیشنهادات مطرح شده به عنوان تحقیقات آتی در طرح پژوهش آسیب شناسی ساخت و ساز معاصر در مازندران که

 .توسط آقای مهندس حائری مازندرانی انجام شده بود که در آرشیو سازمان موجود می باشد

 به عنوان آسیب شناسی ساخت و ساز معاصر در مازندران  ، خروجی نتیجه و  با توجه به انجام پژوهش مفصل

 .کاربردی شدن آن مورد درخواست گروه تخصصی می باشد

 

 :دستور کار جلسه آتی 

مقرر شد جهت برگزاری جلسه با کمیته های تخصصی معماری دفاتر هماهنگی الزم صورت پذیرد و موضوعات 

 .دستور جلسه بررسی گردد

 

 

 

 

 :حضوراعضا در جلسه

 

 

 

 

غائب /حاضر نام و نام خانوادگی اعضا رديف  

  * آقای مهندس فرصت 2

 *  آقای مهندس مسعودی تنکابنی 7

  * آقای مهندس خاوری نژاد 3

  * خانم مهندس پرژک محمدپور 4

  * آقای مهندس سراجی 9

  * خانم مهندس محمودی 0

  * خانم مهندس مهری 7

  * آقای دكتر خوئی  8


