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 فرجناب آقای دکتر گلستانی

 مدیر محترم دفتر ارتباط با صنعت و نایب رئیس و دبیر پدافند غیر عامل

 

 با سالم و احترام،

 ریزیدفتر برنامهجناب آقای دکتر خسرو پیری مدیر کل محترم  04/03/95مورخ  42853/3عطف به نامه شماره 

والدی بکارگیری قطعات فگسترش امور فناوری در رابطه با درخواست اینجانب برای تعریف طرح کالن در زمینه 

سازی کشور و منطقه و همچنین در صنعت ساختمان LSFو استفاده از سیستم ساختمانی  CFS سرد نورد شده

در مدت  رساند: اینجانببرای اعالم هزینه به استحضار میپیرو مذاکره تلفنی با جنابعالی و درخواست جنابعالی 

 . براساس نقطه نظراتو صنایع مرتبط انجام دادم های زیادی با همکاران، ارگانهای ذیربطشش ماه گذشته رایزنی

( اشدمی ب آنها و جمع بندی که اینجانب از نقطه نظرات اعالم شده داشتم موارد را بصورت گزارش )پیوست نامه

 . خواهشمند است دستور مقتضی جهت بررسی و اعالم نظر صادر فرمایید. گرددیم حضور میتقد

اینجانب و همکاران طرح آمادگی خود را برای تشریح اهداف و انگیزه بود اشاره شده  نیز همانطورکه در نامه قبلی

 نماییم.تعریف طرح و پاسخگوئی به سواالت احتمالی آن بزرگوار و همکارانتان را اعالم می

 

 

 با تقدیم احترام         

 دکتر محمد حسن فالح             

 
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز مجری طرح تدوین دستورالعمل 

شرکت و مدیرعامل شرکت پایدار گستر ) LSFسیستم ساختمانی 
 دانش بنیان در حال تأسیس(





 

 

  

 

 عنوان جلسه نتوسعه استفاده از قطعات فوالدی سرد نورد شده در صنعت ساختما

 شماره جلسه  اریخ ت 24/04/97 اعتس 13الی 11

 محل: 1010وزارت عتف، طبقه دهم، اتاق 

دکتر  توتونچیان، مهندسزنگنه،  مهندس ،استکانچیدکتر  ،خواجه احمدعطاری، دکتر دکتر فرحبد ،زادهرحیمدکتر جناب آقایان حاضرین: 

  دکتر سیف، دکتر مجدم و دکتر کناری جناب آقایان :از دفتر ارتباط با صنعت -دکتر فالح و افضلی، مهندس کریمیان

 دستور جلسه

  ساختمان صنعت در شده نورد سرد فوالدی قطعات از استفاده توسعه زمینه در هادانشگاه همکاری بررسی -

 شرح جلسه

و لزوم توسعه این  LSFو  CFSای توسط آقای دکتر فالح، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در رابطه با فناوری ارائه -

 ها در کشور انجام شد.فناوری

 در این رابطه مطرح و بحث گردید:رشناسی سپس نظرات کا -

o  استانداردهایLSF مجوز داردطبقه  5سازی تا تدوین شده است و ساختمان. 

o  در بحثCFS خیز حل نشده است و استانداردی نداردبحث لرزه 

o های نامهتدوین آیین لزوم توجه به مرکز تحقیقات  راه، مسکن و شهرسازی بهCFS های باالی برای ضخامت

 سه میلیمتر

 گری و حمایت کند بحث گردید.میتواند تسهیل مواردی که از دفتر ارتباط با صنعت در این حوزه -

 مصوبات

 ردیف فعالیت مسئول پیگیری تاریخ انجام

های ای به وزارت راه و شهرسازی جهت لزوم تهیه آیین نامه تهیه نامه اعضای جلسه ندهجلسه آی

CFS مترمیلی 3های باالی برای ورق 
1 

طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به وزارت مسکن  ای ازتهیه نامه اعضای جلسه ندهجلسه آی

استفاده از این گذارها به سرمایهو حمایت از و شهرسازی جهت ترغیب 

 سازی در کشوربهبود صنعت ساختمانفناوری برای 

2 

دفتر ارتباط با صنعت با  ندهجلسه آی

 اعضای جلسههمکاری 

و سازمان  دولتطرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به  ای ازتهیه نامه

 در بودجه عمرانیو لحاظ کردن آن جهت استفاده از این فناوری برنامه 
3 

دفتر ارتباط با صنعت با  ندهجلسه آی

 اعضای جلسههمکاری 

های درسی حوزه هایو برنامه سیالبس بهبود حمایت وزارت علوم از

 مرتبط
4 

دفتر ارتباط با صنعت با  -

 اعضای جلسههمکاری 

های این حوزه در صورت حمایت معاونت پژوهش و فناوری از طرح

 و شهرسازی، صنعت و سایر نهادهای مرتبطوزارت راه  مشارکت
5 

 



فیرش یتعنص  هاگشناد  نارمع  یسدنهم  هدکشناد  مرتحم  سیئر  هداز ، میحر  رتکد  ياقآ  بانج 
يزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم  مرتحم  یملع  تایه  دبحرف ، رتکد  ياقآ  بانج 

نکسم نامتخاس و  تاقیقحت  زکرم  مرتحم  یملع  تایه  يراطع  دمحا  هجاوخ  رتکد  ياقآ  بانج 
زاریش هاگشناد  مرتحم  یملع  تایه  حالف ، رتکد  ياقآ  بانج 

زاریش هاگشناد  تعنص  اب  طابترا  رتفد  مرتحم  ریدم  یلضفا ، رتکد  ياقآ  بانج 
نارهت هاگشناد  یسدنهم  هدکشناد  یملع  تایه  يرداقریم ، رتکد  ياقآ  بانج 

زاریش هاگشناد  یسدنهم  هدکشناد  مرتحم  یملع  تایه  یتخدیب ، رتکد  ياقآ  بانج 
زاریش هاگشناد  يرامعم  رنه و  هدکشناد  مرتحم  یملع  تایه  يربنق ، رتکد  ياقآ  بانج 

نیرآ هاگشناد  یسدنهم  هدکشناد  مرتحم  یملع  تایه  یناسارخ ، رتکد  ياقآ  بانج 
زاریش هاگشناد  یسدنهم  هدکشناد  مرتحم  یملع  تایه  راونا ، رتکد  ياقآ  بانج 
زاریش هاگشناد  یسدنهم  هدکشناد  مرتحم  یملع  تایه  نانب ، رتکد  ياقآ  بانج 

ناهفصا یتعنص  هاگشناد  یسدنهم  هدکشناد  مرتحم  یملع  تایه  نایلعنیز ، رتکد  ياقآ  بانج 
کبس يزلف  باق  ياه  هزاس  هعسوت  تاقیقحت و  هسسوم  مرتحم  لماعریدم  نایمیرک ، سدنهم  ياقآ  بانج 

هزاس دنمشوه  تکرش  مرتحم  لماعریدم  هنگنز ، ياقآ  بانج 
اتسیراب تکرش  مرتحم  لماعریدم  نایچنوتوت ، سدنهم  ياقآ  بانج 

مالس اب 

درون درس  يدالوف  تاعطق  زا  هدافتسا  هعـسوت  صوصخ  رد  خروم 1397/4/24  هسلج  وریپ  ًاـمارتحا ،       
.دوش یم لاسرا  تسویپ  هب  روکذم  هسلج  تروص نامتخاس ، تعنص  رد  هدش 

3/92307
1397/04/27

يریگیپ هرامش 
7753317

یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
فیس دیعس  دمحم 

تعنص اب  طابترا  رتفد  لک  ریدم 





هداز یچرکش  رتکد  ياقآ  بانج      

يزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم  مرتحم  تسایر     

مالس اب 

اب هطبار  رد  یلاعترضح  خروم 97/6/14   97-9 هرامش 12618 - همان  هب  تشگزاب   ،ً امارتحا      
داجیا ياتسار  رد  روشک  یشهوژپ  یهاگـشناد و  زکارم  اب  ییازفا  مه يارب  زکرم  نآ  یگدامآ  مالعا 

هدش درون  درـس  يدالوف  تاعطق  يریگراکب  شرتسگ  طسب و  يارب  يراکمه  تهج  بسانم  رتسب 
همان یط  زاریـش  هاگـشناد  دـناسر  یم راضحتـسا  هب  روشک ، يزاـس  ناـمتخاس تعنـص  رد   CFS

هناخریبد داجیا  تهج  ار  دوخ  یگدامآ  تسویپ ) هماـن   ) خروم 97/7/18   971/10/8101 هرامش
نیا اب  طبترم  ياه  تیلاـعف تیادـه  یـصصخت و  ياـه  هورگراـک لیکـشت  هاگـشناد و   نآ  رد  يا 

.دریذپ تروص  مزال  ياه  يراکمه تسا  دنمشهاوخ  اذل  .تسا  هدومن  مالعا  ار  عوضوم 

.دراد ار  رکشت  لامک  یلاعبانج  هجوت  زا  شیپاشیپ 

3/222839
1397/09/11

يریگیپ هرامش 
7934379

یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
فیس دیعس  دمحم 

تعنص اب  طابترا  رتفد  لک  ریدم 
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