خالصه مصوبات کمیسیون تخصصی معماری از تاریخ  99/9/9تا تاریخ 99/91/99
جلسه مورخ 99/9/9
-1انتخاب ارکان -2نحوه کارو انجام امور
جلسه مورخ 99/9/19
-1بررسی مصوبات دوره قبل کمیسیون تخصصی معماری -2بررسی اجرای فرآیند کنترل نقشه در نمایندگی ها
جلسه مورخ 99/9/ 03
-1پاسخ نامه شورای مرکزی به شماره /20932ش م مورخ  99/9/21با موضوع ارسال چک لیست طراحی و نظارت سیما منظر شهری و
ضوابط مناسب سازی فضاها برای معلوالن کم توان جسمی و حرکتی.
جلسه مورخ99/13/11
-1طرح نامه به شماره /0237ن 99/مورخ  99/9/03درخصوص معرفی عضو کنترل نقشه معماری دورود.
-2ادامه بررسی چک لیست های مناسب سازی فضاها برای معلوالن کم توان جسمی و حرکتی.
-0هماهنگی جهت حضور اعضای کمیسیون معماری نظام مهندسی در کمیسیون سیما و منظر شهری و ستاد مناسب سازی با هماهنگی
ریاست نظام مهندسی.
جلسه مورخ 99/13/27
-1تصویب اولیه چک لیست های مناسب سازی فضاها برای معلوالن کم توان جسمی و حرکتی.
جلسه مورخ 99/11/9
-1برگزاری جلسه مشترک در خصوص مسابقه طراحی ساختمان اداری نظام مهندسی استان لرستان با حضور مهندس آریا مهر مسئول
پروژه و آقای صحراکار عضو هیئت مدیره.
-2لزوم در دستور کار قرارگرفتن نقشه 1/2333وپالنکده دراسناد و مدارک نقشه های مصوب سازمان نظام مهندسی استان.
-0درخواست برگزاری جلسه مشترک با کمیسیون های تخصصی برق و مکانیک درخصوص قرارگیری صحیح انشعابات و کنتورهای
آب ،برق و گاز.
 -1پیشنهاد بررسی فراخوان معرفی طرح های اجراشده با محوریت اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان توسط کمیسیون تخصصی
ساختمان.

جلسه مورخ 99/11/23
-1بررسی درخواست نامه آقای مهندس غالم زاده به شمار /0293ن/م جهت عضو کنترل نقشه شهرستان بروجرد.
-2ارائه پیشنهاداتی در زمینه عضو کنترل نقشه معماری به ریاست و هئیت مدیره نظام مهندسی استان.
-0طرح موضوع تهیه دستورالعمل طراحی نمای ساختمان با محوریت سیما و منظر شهری.
-1بررسی وتطابق سطوح و سرانه های طرح دوم برگزیده مسابقه ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی استان لرستان.
جلسه مورخ 99/11/20
-1گرد آوری اسناد و مدارک مسابقه طراحی ساختمان نظام مهندسی استان لرستان و عدم همکاری الزم در این خصوص.
-2لزوم بررسی طرح های برگزیده مسابقه طراحی ساختمان اداری نظام مهندسی استان لرستان صرفاً بر اساس نشریه  107و عدم داوری
و قضاوت بی مورد.
-0پیشنهاد استخدام مشاور معیین جهت انجام مراحل قانونی مسابقه ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
-1تهیه چک لیست اطالعات پالنکده و تطابق آن با نقشه .1/2333
جلسه مورخ 99/12/13
-1درخواست تعیین رابط اداری جهت پیگیری مصوبات و مکاتبات با سازمان .
-2بررسی اولیه دستورالعمل طراحی نمای ساختمان.
جلسه مورخ99/12/19
-1بررسی در خواست خانم مهندس نسیم علی بخشی به شماره /133237ن 99/مورخ  99/12/19در خصوص معضالت و مشکالت
توزیع کار طراحی در نمایندگی ها و ارائه راهکار هها به ریاست نظام جهت حل مشکل به ایشان.
-2ادامه بررسی دستورالعمل طراحی نمای ساختمان با محوریت سیما و منظر شهری و تصویب کلیات آن ملزم به اصالحات.
-0تصویب چک لیست کنترل پدافند غیر عامل ساختمان و ارائه آن به هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان.

