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کایت ردیافت از پس یا مىردی و رسزده ، ای نمىهن کنترل صىرت هب راسا را ساختمانها ، استان شهرسازی و مسکه سازمان یا شهرسازی و مسکه وزارت . بىد خىاهذ شهرسازی و مسکه وزارت عهذه رب ، است ازلامی آنها مىرد رد زمبىر مقررات و ضىابط ارجای هک شهری عمرانی و شهرسازی رطحهای و ساختمانها  تمامی ارجای و رطاحی  رد ساختمان ملی مقررات و شهرسازی مقررات و ضىابط ارجای رب عالیه نظارت مسئىلیت -     .نمایذ می ابالغ رریبط نظارت مسئىل مهنذس و ساختمانی رپواهن صذور رماجع و شهرداریها هب را کار اداهم از جلىگیری یا اصالح دستىر مستنذات و دالیل ررک با ، فصل ایه رد منذرج مىاد و اقنىن 35 و 34 مىاد رد ذمکىر مقررات از تخلف ارحاز صىرت رد.دهذ می رقار بازرسی و رسیذگی مىرد ش
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اطالع رساًي در سايت ًظام هٌْذسي ٍ 
 -اًجام هكاتثِ تا شْزداري ّاي هٌاطق 

اًجام هذاكزُ تا شْزداري ٍ ًظام هٌْذسي  
ساختواى تِ هٌظَر ارجاء جشييات اجزايي  
ٍال پست ّا در ًظام ًاهِ طزاحي ٍ تزسين 

تِ هٌظَر فزٌّگ ساسي ٍ ايجاد تستز 
هٌاسة اجزايي در آيٌذُ تِ شوارُ ًاهِ 

                                                                            96/8/17هَرخ  31458
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ارسالی به شهرداری در 

رابطه با وال پست و مهار 
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فقزُ هكاتثِ تا شْزداري يا ًظام هٌْذسي در هَرد پزٍصُ ّاي تاسديذ شذُ   107
كِ داراي تخلفات در خظَص عذم رعايت ٍال پست ٍ هياى قاب در ديَار ّاي 

 داخلي ٍ تيزًٍي هي تاشٌذ  
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هكاتثات در خظَص رعايت الشاهات در خظَص اجزاي هياى قاب ّا ٍ هْار تٌذ 
ديَار ّا ٍ لحاظ جشييات اجزاي اى در ًظام ًاهِ يكپارچِ  طزاحي ٍ اجزا اس 

   31459طزيق ساسهاى ًظام هٌْذسي تِ شوارُ ًاهِ 

  

ارتقا سطح رعايت اطَل هزتثط تا هْار تٌذ  
ديَار ّاي داخلي تز اساس گشارشات 

  63تشزيحي ًزم افشار، رعايت  -تحليلي 
 درطذي كٌتزل هْار ديَار ّا ٍ ًوا  
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هكاتثِ تا شْزداري ّوذاى در خظَص ّشذار ًسثت تِ عذم اجزاي طحيح هياى  
قاب ّاي ديَار ّاي پيزاهًَي ٍ ٍال پست ّاي تِ كار رفتِ در ساختواى ّا تِ 

   96/6/4هَرخ  21151شوارُ ًاهِ 
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هذاكزُ تا شْزداري ّاي استاى تِ هٌظَر دريافت گشارش در خظَص ًحَُ   _  
   96/7/2هَرخ  25160اجزاي ٍال پست ّا ٍ هياى قاتْا طثق ًاهِ شوارُ 

  

هذاكزُ تا ًظام هٌْذسي ساختواى استاى  
ّوذاى  ّوچٌيي  گزٍُ تخظظي ساسُ در 
خظَص تْيِ ٍ تاييذ جشئيات اجزايي ٍال 
پست ّا ٍ هياى قاتْا در ديَار ّاي داخلي 
ٍخارجي ٍ ارجاع در ًظام ًاهِ طزاحي ٍ 

اجزاء تِ هٌظَر ظزفيت ساسي ٍ اجزاي ّز 
چِ تْتز هَارد هذكَر در پزٍصُ ّاي 

هَرخ  26طثق جلسِ شوارُ   -ساختواًي  
قزار تز ارائِ جشئيات هَرد پذيزش  96/7/22

 . گزديذ 
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هكاتثِ تا ًظام هٌْذسي ساختواى در خظَص درج جشئيات اجزايي ٍال پست ّا 
در ًقشِ ّاي اجزايي ٍ ٍال پست ّا در ًقشِ ّاي ساختواًي تِ شوارُ ًاهِ 

   96/10/24هَرخ  40461

14-وال پست\میان قاب ها 

 pdfنظام مهندسی همدان .

پيگيزي ٍ هكاتثِ هجذد تا ساسهاى  ًظام هٌْذسي ساختواى در خظَص درج 
جشئيات اجزايي ٍال پست ّا در ًقشِ ّاي اجزايي ٍ ٍال پست ّا در ًظام ًاهِ 

   97/9/5هَرخ  35231طزاحي يكپارچِ  تِ شوارُ ًاهِ 

    

 pdf.۱میان قاب \وال پست-14

پيگيزي ٍ هكاتثِ هجذد تا ساسهاى  ًظام هٌْذسي ساختواى در خظَص ايزادات عوذُ 
در ساخت ٍ ساس شْزي تاالخض  درج جشئيات اجزايي ٍال پست ّا در ًقشِ ّاي 

هَرخ  14843اجزايي ٍ ٍال پست ّا در ًظام ًاهِ طزاحي يكپارچِ  تِ شوارُ ًاهِ 
 pdf.۲میان قاب \وال پست-14   96/4/26

 چک لیست دمرییتی ارجای وال پست و میان اقب اه رد استان همذان  
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