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  خالصه مذاكرات

رگزاري مراسم روز پژوهش انجام شد و سپس در خصوص محورهاي پژوهشي كميسيون بحث و چگونگي بمذاكراتي در خصوص    

  .بررسي صورت گرفته و موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت كه پس از تائيد هيات مديره محترم اجرايي است

  مصوبات جلسه 

  

  92در سال  محورهاي  پژوهشي سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران -1

 ... اقتصادي و  ،ارزيابي عملكرد طراحي معماري در استان مازندران مبتني بر ويژگي هاي فرهنگي ،  اقليمي -

 استان مازندرانبررسي و عارضه سنجي  ترافيكي مجتمع هاي تجاري و مسكوني در  -

 روش هاي مدرن تامين پاركينگ در ساختمان و ارائه راهكارهاي استفاده بهينه از فضاها در استان مازندران -

 ساختمانطراحي سيستم يكپارچه هدايت و كنترل ساخت و ساز شهري و روستايي در ساختار نظام مهندسي  -

 اقليمي مازندرانامكان سنجي استفاده از انرژي نوين در ساختمان با رويكرد  -

 تكنولوژي هاي نوين در صنعت ساختمان ، معايب و محاسن -

در سيستم هاي گرمايش و سرمايش و تهويه مطبوع در استفاه از فن آوري هاي نوين ) طراحي مفهومي + نياز سنجي ( امكان سنجي  -

 ساختمان هاي استان مازندران

 نظر فني ، تكنولوژي و اقتصاديامكان سنجي احداث ساختمان هاي بلند در مازندران از  -

 ارائه طرح اختالط بتن براي مصالح سنگي در معادن مازندران -

 ارزيابي ضعف هاي طراحي و اجرا در ساختمان هاي فلزي و بتني در استان مازندران -

 تاثير ساخت و سازهاي جديد بر رفتار ساختمان هاي موجود -

 بيني وضعيت تاسيسات در ساختمان هاي با عمر باالبررسي شيوه نامه ها و استانداردهاي موجود در باز -

 ارزيابي عملكرد سازمان نظام مهندسي ساختمان در رسيدن به اهداف تعيين شده -

 استفاده از مصالح جديد در ساخت و سازهاي استان مازندران امكان سنجي -

 غ التحصيالن رشته هاي مهندسي در استانبا توجه روند افزايش تعداد فارراهكارها و چالش هاي پيش روي نظام مهندسي استان  -

گرمايش و تهويه مطبوع براي ساختمان هاي پرجمعيت و بلندمرتبه در استان  روش هاي طراحي سيستم هاي سرمايش،بررسي  -

 مازندران و پيشنهاد روش مناسب
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آقايـان  با حضـور  وهشي در هفته اول دي ماه برگزار گردد و جهت اجرايي نمودن موضوع، مقرر گرديد همايش يافته هاي پژ -2

 .تصميم گيري گرددمهندس ميثاقي، مهندس رضايي، دكتر شكري، دكتر حقيقي و دكتر رمضانپور 

شـوراي   اعضا محترم نظـارت خـود را ايميـل نماينـد و پاسـخ بـه       2/9/92ش م مورخ /11327مقرر گرديد در خصوص نامه  -3

  .مركزي اعالم گردد

  

  

 

  

 غائب/حاضر اعضاي كميسيون رديف

 �  رئيس -علي اكبر رنجبر  1

  � نائب رئيس –نادعلي رمضانپور  2

  �   مهرداد احمدي كمرپشتي 3

  � حميدرضا توكلي 4

    � فرشيدرضا حقيقي 5

    � ياسر رستميان 6

   � حميد رضايي 7

   � وحيد شكري 8

 �   مهدي عيجاني اردشير 9

    � سعيد فالحيان 10

   � احمدرضا گران 11

 �   حسين معتقدي 12

  �  سيدمحمود ميثاقي 13

   �  مرتضي نقي پور  14


