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«پيشنهادات مصوب شده جلسه»
(پس ازتصويب هيئت رئيسه يا هيئت مديره اجرايي خواهد گرديد).

موضوعات مطرح شده:

-4خال صه تصميمات اخذ شده در جلسات قبلي كميسيون درخصوص بحث نظارت و بررسیي و كنتیرن نهشیه
هاي تأسيسات مكانيكي جهت ارائه به هيأت مديره محترم و اخذ دستورنهايي
-1نظارت بر تأسيسات خاص (آب و فاضالب – آسانسور-آتش نشاني و ساختمانهاي اداري و صینتتي شیركت
شهركهاي صنتتي
پيشنهادات مصوب شده كميسيون:
موضوع اول :

-4بند سوم صورتجلسه شماره  1مورخ 89/89/48
 -1بند يك صورتجلسه شماره  7مورخ : 89/48/84
مهرر گرديد كه فرم هايي مراحل سه گانه كنترن عمليات اجرايي از سه نوبت به شش نوبیت افیزايش و فرمیت
اصالحي در نامه اي جداگانه به هيأت مديره محترم ارسان گردد  .الزم بیه توضیيح میي باشید جهیت تكميیل
آموزش ناظرين در اين راستا كالس توجيهي انتخاب پيمانكار و كنترن مصالح با هماهنگي واحد آموزش برگزار
گردد  .ضمناً با توجه به افزايش نوبتهاي بازديد الزم است كه حق الزحمه مربوطه نيز اصالح گردد .
 -1بند دو صورتجلسه شماره  9مورخ : 89/48/89
درخصوص كنترن افراد صاحب صالحيت در كارگاههاي تأسيساتي با مصرف انرژي باال مهرر گرديد كه به نحیو
مهتضي توسط دستگاه نظارت مضاعف سازمان و ساير متتمدين هيأت مديره محترم چنانچه سیاختماني داراي
پروانه ساختمان مي باشد و ناظر مهيم آن و يا طراح تأسيسات آن داراي پروانه اشتغان نمي باشد به كميسيون
تخصصي مترفي و درصورت نهص دستورالتملها و عدم هماهنگي با مهندس ناظر رسمي پروژه به هيأت مديره
مترفي تا برابر مهررات اقدام گردد .
 -1بند دو صورتجلسه شماره  48مورخ : 89/48/41
درخصوص حضور مسئون كنترن و نظارت سازمان (آقاي مهندس رضايي) به اتفاق تيم همراه و توضيحات ارائه
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شده و با توجه به پيشنهادات اراده شده توسط ايشان و تهيه چك ليست اصالحي گزارشات مرحله اي نظارت
توسط كميسيون مكانيك  ،مهرر گرديد كه ظرف مدت دو هفته آينده چك ليست نهايي به مسیئون كنتیرن و
نظارت سازمان ارائه گردد .
 -1بند يك صورتجلسه شماره  44مورخ : 89/48/11
درخصوص موضوع ارائه شده توسط آقاي مهندس رضايي به اتفاق تيم همراه (مهندس آخوندي و خیانم شیيخ
عليشاهي) پس از بحث و تبادن نظر مفصل مهرر گرديد كه با توجه بیه بنید اون صورتجلسیه میورخ 89/48/4
(شماره )7مجدداً تأكيد بر همان بند بوده و موضوع ارائه شده توسیط آقیاي رضیايي بیه عنیوان (دسیتورالتمل
اجمالي و راهنماي تهيه و تكميل گزارشهاي مرحله اي) با اصالحات انجام شده توسط كميسيون مورد تأييد و
قابل ابالغ مي باشد .
موضوع دوم :
-4بند دو صورتجلسه شماره  1مورخ : 89/9/48
نظارت برتأسيسات وانشتاب آب وفاضالب ،آسانسور وآتش نشاني و صنتتي(شركت شهركها) (ميات مدت)
 -1بند يك صورتجلسه شماره  8مورخ : 89/48/89
درخصوص موضوع شناسنامه دار كردن مجريان تأسيسات مكانيكي و ناظرين كارگاهي پيشنهاد گرديد كه بیه
منظور باالبردن و ارتهاء دانش مجريان و كيفيت اجرا با رويكرد صرفه جويي در مصرف انرژي (به خصیوص آب
كه متضل اصلي استان يزد مي باشد) مهرر گرديد كه تتيين  ،آموزش و تأييید صیالحيت مجريیان تأسيسیات
مكانيكي ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي انجام پذيرد كه پس از تأييد اوليه در هيیأت میديره محتیرم
سازمان دستورالتمل مربوطه توسط كميسيون تخصصي تهيه و ابالغ گردد .
 -1بند سوم و چهارم صورتجلسه شماره  44مورخ : 89/48/11
بحث و تبادن نظر درخصوص موضوع جلسه آتي در مورد اجراي نظارت آسانسور و پله برقي .
درخصوص بحث شركت شهركهاي صنتتي (نهشه هاي تأسيسات مكانيكي) آقايان مهندس اميربيگي و دژكیام
به عنوان نمايندگان كميسيون انتخاب شدند .
 -1بند دوم صورتجلسه شماره  41مورخ : 89/48/18
بند الف صورتجلسه شماره  1كميسيون مورخ  89/88/81به شرح زير :
درخصوص باالبردن كيفيت تهيه طرح و بررسي آن  ،نهشه ها توسط بررسي كننده ها به صورت كامل بیا مهیر
دفترمهندسي مربوطه الزاماً بررسي  ،و در نوبت اون كليه موارد فني درصورت نياز به دفتر اعالم و چنانچه به
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مرحله دوم كشيده شد  ،بررسي كننده به همراه طراح و مسئون دفتر به كميسيون تخصصي مكانيك مترفیي
گردند  .جهت اجراي اين امر در جلسه آتي از نفرات بررسي كننده نهشه ها جهت همفكري دعوت به عمل آيد
و آقايان مهندس بهفروز و مهندس دههانيزاده نيز به ليست بررسي كنندگان اضافه گردند  .ضمناً نحوه گردش
كار پس از تأييد در جلسه آتي به نحو مهتضي به دفاتر اطالع رساني شود .
-1تمامي مطالب صورتجلسه شماره 41مورخ : 89/44/6
درخصوص تهيه دستورالتمل خدمات مهندسي قابل ارائه در پروژه هاي صنتتي در زمينه تأسيسیات مكیانيكي
مهرر گرديد مطابق موارد ذيل عمل گردد ( .جهت ساختمانهاي اداري و توليدي):
الف) طراحي و نظارت برسيستم آبرساني (سرد و گرم و برگشت آبگرم مصرفي)
ب)طراحي و نظارت جهت سيستم اطفاء حريق (كپسون آتش نشاني و فايرباكس) جهت صنايع غير وابسته
ج) طراحي و نظارت برسيستم فاضالب غيرصنتتي آب باران و ونت
د) طراحي و نظارت برسيستم لوله تهويه (اگزاست)
هی)طراحي و نظارت برسيستم سرمايش و گرمايش (طبق نظر كارفرما)
«مدعوين»

.4
.1
.1
.1

 .1آقاي مهندس توكليان
 .6آقاي مهندس دههاني زاده
 .7اقاي مهندس محسن دههان

آقاي مهندس دژكام
آقاي مهندس اميربيگي
آقاي مهندس عليشاهي
آقاي مهندس گلستاني
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