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 تألیف و تدوین:
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زشمندشان های گرانقدر و تجربیات اربا سپاس از بزرگوارانی که با راهنمایی      

 در تهیه این مجموعه یاری رساندند. 

 

 جناب آقای مهندس سید عمادالدین البرزی 

  جناب آقای مهندس رامین حیدری مقدم 

  جناب آقای دکتر ابراهیم عمید 

 جناب آقای مهندس غالم فضلی پور 

 سرکار خانم مهندس سمیره معتمدی 

  جناب آقای مهندس محمد ناجیان 

  هاکی سرکار خانم مهندس ملیحه 

 

 ضمناً از مدیران و کارشناسان محترم شهرداری های مرکزی و مناطق

 سه گانه نیز به دلیل توجه کافی به مقررات ملی ساختمان تقدیر و تشکر 

 می گردد.
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 مقدمه
 

میته تخصصی معماری تاکنون با هماهنگی به عمل آمده با ک 1386از سال 
ویرایش ضوابط و مقررات تهیه و  6سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان 

های معماری در کاربری مسکونی تدوین که در طی این سنوات به تدوین نقشه
فراخور نیاز و میزان بومی سازی انجام پذیرفته در مقررات ملی ساختمان ، 

ای مهندسان عضو اصول حرفه های متعددی که ارائه گردیده مبنایویرایش
های معماری قرار گرفته سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان در طراحی نقشه

 که پس از این نیز این روند کماکان ادامه خواهد داشت.
 
 

 99هوبه تحویلداری، آذر 
 
 

  


