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 گروه تخصصی معماری اهم مذاكرات                                                           

 

  187 :شماره جلسه                            هدی ناجی: دبير جلسه 

 رستوران فانوس محمودآباد سالن اجتماعات :محل جلسه                         13/40/95 : تاريخ جلسه

:اهم مذاكرات  

 

         

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

 .برگزار گردید 81اجتماعات رستوران فانوس  محمودآباد راس ساعت  نقشه در سالن

 

 :دستور  پیش از
 .آقای فتحی رئیس محترم دفترنمایندگی محمودآباد خوشامدگوئی خدمت اعضاء حاضر در جلسه عرض نمودند -

 

شدند اعضاء آقای دکتر فرصت نیز به عنوان رئیس گروه تخصصی معماری به اعضاء حاضر خوشامد گفته و خواستار  -

 .ضمن معرفی خود ، سوالها و نظرات و مشکالت خود را ارائه نمودند

 

آقای مهندس شعبانی نیز مورد فوق را تائید نمودند و درخواست داشتند که طی تعاملی با شهرداری نماینده ای به  -

موضوع از طریق سازمان  نظام معرفی گردد تا پس از تائید نقشه معماری مابقی نقشه ها بررسی گردد و مقرر شد این

 .پیگیری گردد

 

آقای دکتر کالنی عضو کمیته بررسی نقشه نور اعالم نمودند به دلیل عدم ارتباط کامل کمیته تخصصی معماری  -

 .شهرها با گروه تخصصی سازمان ، فعالیت کمرنگ تری از کمیته تخصصی معماری شهرها شاهد هستیم

 

شه آمل پیشنهاد نمودند اگر بررسی نقشه ها از طریق اتوماسیون صورت آقای مهندس داداشی عضو کمیته بررسی نق -

گیرد ، یک نظام هماهنگ در بررسی نقشه ایجاد می گردد که هم قابل نظارت هست هم جلوی ارتباطاتی که باعث می 

 .شود نقشه ها تائید گردد ، گرفته می شود

 

 



                                        

 

 

مواجه می شوند با وضعیتی از طراحی که شهرداری به  آقای مهندس صبری اعالم نمودند گاهی در بررسی نقشه ها -

خالف مجوز داده خصوصا مسائل پارکینگ که از حیطه مسئولیت بررسی نقشه ها خارج است و همچنین اعالم نمودند 

 .که دستورالعمل اجرا در رشته معماری ضعیف است خصوصا با وضعیت اقلیم استان

 

های اجرائی و دستورالعمل آن خیلی کامل نیست و همین موضوع باعث آقای مهندس اسحاقی اعالم نمودند دیتیل  -

 .می شود مجری در ساختمان به جد موضوعات را بررسی ننماید و همین امر در سوانح طبیعی خسارت آور است

 

آقای مهندس حاجی زاده خواستار تشکیل اینگونه جلسات با فاصله زمانی کمتر شدند و بحث دوم ایشان در خصوص  -

اء فروشی ها بوده که اعالم نمودند درصد زیادی از نقشه ها توسط مهندس معمار طراحی نمی شود، متاسفانه فقط امض

 .مهندس معمار نقشه ها را امضاء می کند

 

، تشکیل آقای دکتر کالنی پیشنهاد نمودند این جلسات با طول یک مدت زمان مشخص و با داشتن دستور جلسه  -

 .گردد

 

کم هست و دچار مشکل هستند و پیشنهاد رندوم کردن طراحی مانند  8اعالم نمودندمهندس پایه آقای مهندس زارع  -

استانهای همجوار داشتند که اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی اعالم نمودند که این کار منطقی نیست و انتخاب 

 .طراح با توجه به توانمندی فرد و به صورت سلیقه ای هست

 

ضو بررسی نقشه نور اعالم نمودند چرا واحد آماری در نظام مهندسی وجود ندارد که تعداد آقای مهندس ساالریان ع -

بررسی نقشه ها چه بوده و در هر شهری چه مشکالتی در بررسی نقشه ها بوده و بیشترین دلیل عودت نقشه ها چه 

 .چیزی هست

 

اعالم افرادی که در شهر حضور ندارند آقای مهندس نیک عمل الریجانی اعالم نمودند روسای دفاتر نمایندگی در  -

 .لسیار ضعیف عمل می کنند

 

آقای مهندس صبری در خصوص نقشه های اضافه بنا توضیحاتی ارائه نمودند و اینکه چطور بررسی شود وقتی اضافه  -

نگردد  که در این خصوص آقای دکتر فرصت توضیحاتی ارائه نمودند و خواستار این شدند که بررسی... بنا انجام شده 

 .چون به صورت مکتوب از سازمان اعالم شده که بررسی اینگونه نقشه ها خالف است

 

 

 



                                        

 

آقای مهندس توسلی از کمیته تخصصی آمل اعالم نمودند که متاسفانه نقشه هائی اارئه می گردد که پس از تائید  -

می گردد و به شهرداری ارسال می نقشه ، نقشه کامال تعویض می گردد و نقشه دیگری ارائه و در زیرفرم ها ضمیمه 

شود که این موضوع توسط اعضای گروه تخصصی معماری پاسخ داده شد و اعالم شد باید مهر توسط دفتر نمایندگی  

مقرر شد در این خصوص به . در غیر اینصورت اشتباه اعضاء بررسی نقشه می باشد . تهیه و در پای نقشه ثبت گردد

 .ا به صورت مکتوب به دفاتر نمایندگی ابالغ گرددریاست محترم سازمان اعالم ت

 

آقای مهندس باقرزاده درخواست نوع بندی شهرها را با توجه به افزایش آمار مهندسین داشتند که آقای دکتر فرصت  -

 .اعالم نمودند در حال بررسی است

 

تخاذ گردد تا شهرهایی مثل آقای مهندس گرجیان از کمیته تخصصی معماری فریدونکنار در خواست داشتند ترتیبی ا -

 .برای ساختمانهای در حد صالحیت باالتر استفاده شود به جای مهندسین عمران 3فریدونکنار از معماران پایه 

 

مقرر شد تمامی کمیته های تخصصی حاضر پیشنهادات خود را جهت واقعی کردن خدمات طراحی معماری آماده و تا  -

 .رگزار و در جلسه آتی ارائه گرددپایان مهرماه سال جاری جلسه مجددی ب

 

 

 

 :حضوراعضا در جلسه

 

 

 

غائب /حاضر نام و نام خانوادگی اعضا رديف  

  * آقای مهندس فرصت 8

 *  آقای مهندس مسعودی تنکابنی 2

 *  آقای مهندس خاوری نژاد 3

  * خانم مهندس پرژک محمدپور 0

  * آقای مهندس سراجی 5

 *  خانم مهندس محمودی 6

 *  خانم مهندس مهری 7

  * آقای دكتر خوئی  1


