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برگزاری جلسه مسئوالن دفاتر نمايندگی و هيأت 
رئيسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

به گزارش روابط عمومی سازمان، ظهر یکشنبه 12 آذرماه 1396 مسئوالن دفاتر 
نمایندگی شهرستان های سازمان در جلسه ای که با حضور هیأت رئیسه، معاونان و 
مسئوالن سازمان برگزار شد ضمن تشکر از هیأت رئیسه سازمان به خاطر برگزاری 
منظم این جلسات هماهنگی و توجه به مسائل دفاتر، به طرح مشکالت و بیان 

راهکارهای خود پرداختند.
از جمله موارد مطرح شده توسط مسئوالن دفاتر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نمایندگی  دفاتر  برای  مهندسی  خدمات  کلی  نظام نامه  تدوین  برای  1.پیشنهاد 
شهرستان ها؛

2. ارائه راهکارهایی برای مقاوم سازی ساختمان ها و افزایش کیفیت ساخت وساز؛
3. استانداردسازی مصالح و کنترل کیفی کارگاه های تولید مصالح ساختمانی؛

4. تخصیص بودجه آموزشی و پژوهشی برای دفاتر نمایندگی؛
5. تجدید نظر در نظام نامه دفاتر نمایندگی شهرستان ها؛

6. اصالح مشکالت و ارتقای نرم افزار سیستم ارجاع؛
7. افزایش نیروی انسانی برخی دفاتر نمایندگی؛

8. ضابطه مند کردن بحث تمدید نظارت؛
9. پیگیری بکارگیری سازندگان ذی صالح در ساخت وساز شهرستان ها؛

10. تأمین محل مناسب برای دفاتر نمایندگی.
مهندس  نمایندگی،  دفاتر  مسئوالن  توسط  شده  مطرح  مسایل  به  پاسخ  در 
به مواردی  انسانی سازمان  نیروی  و  پشتیبانی  مالی،  حسن بهجت حقیقی معاون 
هم چون کاهش درآمد دفاتر نمایندگی شهرستان ها در پی رکود مسکن و کاهش 
ساخت وساز اشاره کرد و از تخصیص بودجه برای کنترل مضاعف شهرستان ها خبر 
داد. بهجت حقیقی هم چنین در خصوص بررسی اعتبار پروانه اشتغال اعضای دفاتر 

نمایندگی، پیش از ارجاع کار تأکید کرد.
مهندس محمدحسین دادخواه،  نایب رئیس اول سازمان نیز با اشاره به لزوم 
کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  بر  شهرستان ها  نمایندگی  دفاتر  مسئوالن  تسلط 
و  سالم سازی  بر  سازمان  معامالتی  و  مالی  آیین نامه ی  هم چنین  و  ساختمان 

تأمین محل  تأکید کرد. دادخواه  نمایندگی  شفاف سازی مسائل سازمان در دفاتر 
دوره  این  مدیره  هیأت  اولویت های  از  را  سازمان  نمایندگی  دفاتر  برای  مناسب 
دانست و به مصوبه نظارت رایگان اشاره کرد. نایب رئیس اول سازمان درخصوص 
سمینارهایی  کرد:  تصریح  نمایندگی  دفاتر  عضو  مهندسان  آموزش  مسأله ی 
به صورت ویدیو کنفرانس برنامه ریزی شده است که به زودی برگزار می شود. ایشان 
در سخنان خود باتوجه  به یک  مرحله ای بودن برگزاری مناقصات در سازمان از 
در  شرکت  داوطلبان  کیفی  کنترل  فرم های  بررسی  در  خواست  دفاتر  مسئوالن 

مناقصه دقت نظر کافی را به عمل آورند.
اعضای  به  سازمان ضمن خوشامدگویی  رئیس  نامورچی،  مهندس غالمرضا 
حاضر در جلسه، به بررسی آیین نامه و نظام نامه دفاتر نمایندگی شهرستان ها توسط 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  فارس و بقیه استان ها اشاره کرد و گفت: 
شده  ارسال  مرکزی  شورای  به  اصالحی  نظریه  و  بررسی  از  پس  آیین نامه  این 
آیین نامه  نهایی  ویرایش  درحال  استان ها  نظر  لحاظ کردن  با  مرکزی  شورای  و 
نگاه  داد:  ادامه  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  می باشد. 
مدیره  هیأت  و  است  حمایتی  نگاه  نمایندگی،  دفاتر  به  سازمان  مدیره ی  هیأت 
این دوره توجه ویژه ای به دفاتر نمایندگی شهرستان ها دارد و در راستای اقتدار و 
استقالل این دفاتر تالش مجدانه ای دارد. نامورچی درباره ی ابالغیه های شورای 
مرکزی و اجرای آن ها تصریح کرد: تمام ابالغیه های دریافتی باید پیش از اجرا در 
دفاتر نمایندگی به استحضار و تصویب هیأت مدیره سازمان برسد و توسط هیأت 
مدیره به دفاتر ابالغ شود. ایشان درخصوص مسأله تمدید نظارت اذعان کرد که 
مبنای کار قانون نظام مهندسی و شیوه نامه های موجود است و نباید خالف آن ها 
راه اندازی  به  نامورچی هم چنین، در سخنان خود  پذیرد. مهندس  اقدامی صورت 
و  اشاره کرد  زمینه  این  در  آموزشی  برگزاری کالس های  و  استانداردسازی  دفتر 
در  است  داده  قرار  سازمان  این  وظایف  جزء  قانون گذار  که  جایی  تا  کرد  اعالم 
مسأله ی استانداردسازی ورود خواهیم کرد. بی شک همکاری و همراهی ارگان های 

ذی ربط نیز در انجام هرچه بهتر این مهم مؤثر خواهد بود.
کشور،  غرب  زمین لرزه  حادثه دیدگان  به  مجدد  تسلیت  با  سازمان  رئیس 
تخریب  پی  در  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  به  شده  وارد  هجمه های  به 
ساختمان هایی که سازمان در ساخت آن ها نقشی نداشته است اشاره کرد و گفت: 

تهيه و تنظيم: مديريت اجرايی و روابط عمومی
شرح کامل خبرها در تارنمای سازمان به نشانی www.fceo.ir قرار دارد

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
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95 باتوجه به این  مسائل،  شایسته است که عملکردمان را در بحث کنترل و ارزیابی 
نظام مهندسی  به سازمان   آسیب هایی  این صورت  در غیر  بهبود بخشیم  پروژه ها 

ساختمان وارد خواهد شد.
ایشان در پایان تصریح کرد: توقع داریم در بحث های سیستمی، گردش کار 
نمایندگی  دارایی و مسائل مالی مدیریت های الزم در دفاتر  اداری، گزارش های 
سازمان در شهرستان ها صورت گیرد و مسئوالن دفاتر با دقت نظر و مسئولیت 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  جایگاه  به  تا  کنند  توجه  مسائل  این  به  بیشتر 
استان فارس که در سطح سازمان های نظام مهندسی کشور ویژه و تأثیرگذار است 

خدشه ای وارد نگردد.

 
 

جلسه ی مجمع مشورتی سازمان با حضور رئيس 
شورای مرکزی برگزار شد

عصر  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  مشورتی  مجمع  جلسه ی 
پنجشنبه 9آذرماه1396 در سالن قوام الدین شیرازی ساختمان شماره ی 2 سازمان 
و با حضور مهندس رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار 
شد. این جلسه هر سال با حضور اعضای مجمع مشورتی برگزار می شود و هیأت 
برای  خود،  یک ساله ی  فعالیت  عملکرد  گزارش  ارائه  ضمن  سازمان  مشورتی 

خط مشی سال آینده از اعضای مجمع نظرخواهی می کند.
در ابتدای این جلسه، مهندس محمدرضا راهنما،  رئیس هیأت مشورتی به ارائه 

گزارش عملکرد یک ساله ی هیأت مشورتی پرداخت.
سپس، دکتر آفرینی گزارشی درباره بازدید از مناطق زلزله زده غرب کشور و 

آسیب شناسی روانی بازماندگان این زمین لرزه ارائه داد.
   پس از آن، مهندس فرج اله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور با اشاره به بازدید خود از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از ارائه ی گزارش 
فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان به کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 

خبر داد.
مهندس رجبی در سخنان خود ضمن تأکید بر لزوم افزایش دانش مهندسان، 
باید در ساخت،  نظارت و محاسبات ساختمان ها تجدید نظر کنیم و برای  گفت: 
ورود به حرفه مهندسی فرایند سخت تری در نظر بگیریم تا افراد دارای صالحیت 
اشاره  با  ادامه  در  مرکزی  شورای  رئیس  شوند.  حرفه  این  وارد  کافی  دانش  و 
گفت  است  مسئولیت پذیر  سازمانی  ساختمان،  مهندسی  نظام  سازمان  این که  به 
با  ایشان  پیگیری می کند.  را  زمینه ساخت وساز  این سازمان هرگونه کوتاهی در 
در  مقیم  ناظر  حضور  لزوم  بر  ساختمان ها،  ساخت  بر  نظارت  خواندن  پراهمیت 
پروژه های ساختمانی و اطالع ناظر از تمام جزئیات تأکید کرد و اذعان نمود برای 
این منظور نیازمند تشکیالت و شخصیت های حقوقی هستیم. رجبی ضمن اشاره 
در  ساخت وساز  وضعیت  نامناسب  وضعیت  و  مسکن  سیاست های  ناکارآمدی  به 
کشور از پیشنهادهای خود به مجلس شورای اسالمی و بانک مسکن در خصوص 

راهگشایی این مشکل سخن گفت.
از  بیش  برگزاری  درباره ی  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
50 جلسه با ارگان ها و ادارات مختلف در خصوص اصالح قانون نظام مهندسی و 

کنترل ساختمان سخن گفت و ادامه داد: مقرر شده است دولت تا دو هفته آینده 
الیحه ای در خصوص اصالح این قانون ارائه کند.

پراهمیت دانستن مسأله مشورت در سازمان نظام مهندسی  با  پایان  وی در 
دیدگاه های  به خصوص  اعضا،  دیدگاه های  و  جمعی  خرد  از  استفاده  و  ساختمان 
پیش کسوتان، درباره بررسی موضوعات مشترک شورای مرکزی با هیأت مشورتی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس به عنوان بازوی علمی و فنی این سازمان 

اعالم آمادگی کرد.
مشورتی  هیأت  مشی  خط  درباره ی  کنندگان  شرکت  جلسه  این  ادامه ی  در 
و گفتگو  به بحث  آینده  در سال  فارس  استان  نظام مهندسی ساختمان  سازمان 
ایشان  توسط  برای همکاری  آمادگی  اعالم  و  نظرخواهی  برگه های  و  پرداختند 
تکمیل شد تا در آینده امکان بهره گیری از توان همه اعضا به شکل مناسب تری 

فراهم گردد.

 

برگزاری جلسه ی مشترک رئيس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان فارس و مديرکل کميته امداد

صبح پنجشنبه 2 آذرماه، جلسه ی مشترک دکتر بذرافشان مدیر کل کمیته ی امداد 
استان فارس و مهندس نامورچی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
فارس به منظور عقد تفاهم نامه مشترک در راستای خودکفایی و اشتغال، مسکن، 

آموزش و اهداف مشترک برگزار شد.

 

برگزاری جلسه ی ماهانه ی معاونت ها و مديران 
سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

جلسه ی ماهانه ی معاونت ها و مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با 
حضور ریاست سازمان روز چهارشنبه مورخ 1 آذرماه 1396 برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاونت آموزش، توسعه و پژوهش، معاونت منابع 
مالی و پشتیبانی، معاونت خدمات مهندسی و کنترل ساختمان، مسئول  انسانی،  
امور سرمایه های مهندسی، مسئول طرح و برنامه و فناوری اطالعات، مسئول واحد 
کنترل و ارزیابی سازمان، مسئول واحد خدمات مهندسی، مسئول روابط عمومی، 

اخبار و رویدادها
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مدیر امور دفاتر نمایندگی، مسئول دفتر بازرسی گاز و مسئول دفتر نقشه برداری و 96
تفکیک آپارتمان های سازمان برگزار شد، ضمن پیگیری مصوبات جلسه گذشته که 

شامل موارد زیر بود، طبق صورت جلسه به شرح زیر ادامه داشت:

مصوبات جلسه ی گذشته:
-تدوین نظام نامه دفتر بازرسی گاز؛

- سیستمی کردن ارجاع کار در دفاتر نمایندگی شهرستان ها؛
- پیگیری عملیات اجرایی ورزشگاه؛

- رعایت آیین نامه مالی و معامالتی سازمان در دفتر بازرسی گاز خانگی؛
- برگزاری دوره های اصول و روش های مکاتبات اداری.

 موضوعات مطرح شده در جلسه ی اول آذرماه:
1.موضوع متمرکز کردن دبیرخانه های سازمان باتوجه به بعد ساخت ساختمان ها و 

ارائه خدمات کیفی تر به اعضا مطرح گردید.
2. تسهیل در پیگیری و گردش مکاتبات در اتوماسیون اداری سازمان مورد تبادل 

نظر قرار گرفت.
مرکزی  شورای  به  شهرستان ها  نمایندگی  دفاتر  آیین نامه  و  تدوین  موضوع   .3
این سازمان در شورای  انجام شده توسط  از کار کارشناسی  پذیرش 90 درصد  و 

مرکزی گزارش گردید.
4. موضوع کنترل و مدیریت هرچه بهتر هزینه ها در سازمان مطرح شد.

5. راه اندازی کانال تلگرام روابط عمومی سازمان و استقبال اعضا از عضویت در 
کانال گزارش گردید.

ارائه گزارش  و  به منظور شفافیت  از معاونت ها و مدیریت ها درخواست گردید   .6
و اخبار اعضا، گزارش،  اطالعیه ها و اخبار خود را به واحد روابط عمومی سازمان 

ارائه نمایند.
کنترل  و  مهندسی  خدمات  معاونت  با  آن  ارتباط  و  مجریان  شورای  عملکرد   .7

ساختمان بررسی گردید.
8. موضوع صدور شناسنامه فنی، ملکی و عدم موازی کاری شهرداری و سازمان 

مطرح گردید.
9. به مکاتبه معاون وزیر درخصوص عدم مداخله کارشناسان ماده 27 در بحث 

مقاوم سازی ساختمان ها اشاره گردید.
10. گزارش برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی ارائه گردید.

11. موضوع اجرای طرح پایلوت آموزش و نیاز به جذب نیرو و اختصاص مکان 
برای پیشبرد کار مطرح و درخواست گردید.

12. موضوع افزایش تعداد همکاران در بحث نظارت عالیه و بازبینی ها مطرح شد.
کلیه  که  گردد  تدوین  نظام نامه ای  مهندسی،  خدمات  بحث  در  شد  پیشنهاد   .13

حوزه های خدمات مهندسی را پوشش دهد.
14. پیشنهاد گردید نشریه سازمان با کلیه واحدهای سازمانی برای درج گزارشات 

ارتباط برقرار کند.
15. پیشنهاد گردید روابط عمومی در کلیه جلسات مرتبط سازمانی شرکت نماید.

به  مجدد  تسلیت  عرض  ضمن  نامورچی  مهندس  آقای  جلسه  ادامه ی  در 
خانواده های داغدار زلزله عرب کشور و ابراز خورسندی از سرنگون شدن داعش، از 
کلیه ی افرادی که در جریان زلزله اخیر با همدلی و  همراهی در کنار سازمان و 

مردم بودند تشکر نمود و به موارد زیر اشاره کرد. 
1.درحال تدوین شرح وظایف معاونت ها و مدیریت ها طبق چارت جدید سازمانی 

هستیم که به زودی ابالغ خواهد شد.
2. بحث ارجاع سیستمی کارشناسی ماده 27 باید به سرعت انجام شود و ارجاع 

غیرسیستمی مورد تأیید نیست.
3. اهمیت بر نظم و انضباط کاری و تأثیر آن بر مدیریت مجموعه تحت نظارت 

مدیریت ها مورد تأکید است.
4. تقویت و توانمندی پرسنل و کارشناسان در بحث مکاتبات اداری ضروری است.
5. نرم افزار ارجاع کار در دفاتر نمایندگی باید راه اندازی و ارجاع کار سیستمی گردد.

ایشان هم چنین در پایان از معاونت ها و مدیریت ها درخواست کرد نسبت به 
ارزیابی واحد تحت مدیریت خود و پرسنل اقدام کنند. 

برگزاری انتخابات هيأت رئيسه ی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان فارس 

انتخابات اعضای هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در تاریخ 
و  اصلی  اعضای  با حضور  که  انتخابات  این  در  گردید.  برگزار  20آبان ماه 1396 

علی البدل هیأت مدیره و بازرسان این سازمان برگزار شد و:
آقای مهندس غالمرضا نامورچی به اتفاق آراء به عنوان رئیس سازمان،
آقای مهندس محمدحسین دادخواه به عنوان نایب رئیس اول سازمان،

آقای دکتر مجتبی زوربخش به عنوان نایب رئیس دوم سازمان،
آقای مهندس مهرداد خواجه پور به عنوان دبیر هیأت رئیسه سازمان،

و آقای مهندس سامان ارجمند اینالو به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شدند.
در انتخابات یاد شده که با اتحاد و همدلی اعضای هیأت مدیره سازمان برگزار 
مهندس  آقای  از  تشکر  ضمن  سازمان  رئیس  نامورچی،  مهندس  آقای  گردید، 
وهاب زنگنه به منظور همکاری ها و تالش های قابل تقدیر ایشان در کنار اعضای 
تأثیرگذاری و حضور مثمرثمر اعضای سازمان  از  هیأت رئیسه دور قبل و تقدیر 
نظام مهندسی ساختمان فارس در شورای مرکزی )آقای مهندس رجبی، رئیس 
شورای مرکزی،  سرکار خانم دکتر نصر، عضو و رئیس گروه تخصصی معماری ، 
آقایان مهندس مجید ولدان و مهندس حسین پوراسدی،  مشاوران و سایر اعضا 
که در کارگروه های شورای مرکزی شرکت کردند(، به ارائه ی گزارشی از عملکرد 
یکساله ی هیأت  رئیسه این سازمان پرداخت و در آخر به برنامه ها و اهداف پیش رو 

که می بایست توسط هیأت  رئیسه جدید دنبال شود اشاره کرد.

ارسال کمک های اهدايی و اعزام تيم فنی 
سازمان به مناطق زلزله زده ی غرب کشور

با  همدردی  ابراز  ضمن  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
هم وطنان آسیب دیده در غرب کشور از اعزام تیم کارشناسی فنی و اجتماعی از 
سوی این سازمان به همراه اساتید دانشگاه شیراز خبر داد. نامورچی گفت عالوه 
بر اهمیت کارشناسی و ارزیابی وضع موجود در ابعاد فنی،  ساختمانی و شهرسازی، 
نماینده ی  بهتر  مدیریتی  تصمیمات  اخذ  و  اجتماعی  مسئولیت  انجام  راستای  در 
متخصص از این سازمان به منظور ارزیابی مسائل اجتماعی و آسیب های وارده بعد 

از حادثه به مناطق زلزله زده اعزام شدند.
استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  حمایت  از  نامورچی  این  بر  عالوه 

فارس و همدلی اعضای دلسوز در جمع آوری و ارسال اقالم مورد نیاز خبر داد.
   تیم فني تحقیقاتي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس با همراهی 
حوزه هاي  در  متخصص  و  صاحب  نظر  افراد  از  متشکل  شیراز  دانشگاه  استادان 

مختلف به شرح زیر از منطقه زلزله زده »سرپل ذهاب« بازدید کردند.

اعضای تیم فني و تحقیقاتي زلزله:
1- دکتر محمد رضا بنان/ عضو هیأت علمي بخش راه و ساختمان دانشگاه شیراز/ 

دکتراي مهندسي عمران- سازه؛
ارشد  کارشناس  سازمان/  رئیسه  هیأت  دیبر  پور/  خواجه  مهرداد  مهندس   -2

مهندسي عمران-زلزله؛
3- مهندس سید علیرضا حکمت آرا/ رئیس گروه تخصص عمران/ کارشناس ارشد 

مهندسي عمران-سازه؛
4- دکتر داود قائدیان/ عضو گروه تخصصي عمران/ عضو هیأت علمي دانشگاه 

آزاد/ دکتراي مهندسي عمران- سازه؛
5- مهندس ایمان فروزش فر/ عضو کمیته محاسبات گروه تخصصي/ کارشناس 
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ارشد مهندسي عمران- ژئوتکنیک؛
6- مهندس محمود آسیابان/ عضو شوراي مجریان/ مهندسي عمران- عمران؛

مهندسي  فارس/  استان  بتن  انجمن  رئیس  نژاد/  فخرایي  سیامک  مهندس   -7
عمران- عمران؛

8- مهندس علیرضا میرزایي/ کارشناس ارشد مهندسي عمران- زلزله؛

9- دکتر یوسف آفریني/ مشاور فرهنگي سازمان/ تاثیر روانشناختي زلزله بر مردم؛
10-مهندس همت علي رفیعي/ کارشناس ارشد مهندسي برق؛

11- دکتر امیر تابع بردبار/ سرپرست دفتر ترویج و تحقیق مقررات ملی ساختمان/ 
عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد فارس/ عمران-سازه.

در این بازدید کلیه ی ساختمانهاي بتني و فوالدي مسکن مهر مورد بررسي 
اولیه قرار گرفتند. این تیم با حضور در منطقه اسالم آباد ضمن بازدید از مسکن 
مهر و سازه هاي مهندسي ساز جدید که در زلزله ی اخیر تخریب شده بودند به طور 
کامل به بازدید و بررسي دقیق بیمارستان آسیب دیده اسالمشهر  که از سازه هاي 

با اهمیت بسیار زیاد و حیاتي است، پرداخت.
این تیم در زمان حضور خود در مناطق زلزله زده غرب کشور از مناطق ازگله 
و برخی روستاهای اطراف از توابع شهرستان ثالث بابا جانی بازدید کرد. در این 
بازدید ضمن بررسی ساختمان های مسکونی و دولتی توصیه های الزم در خصوص 
این  روانشناس  گردید.  ارائه  ساکن  مردم  و  مسئوالن  به  ساختمان ها  ایمن سازی 
تیم نیز به منظور کاهش اضطراب پس از سانحه )PTSD( و گرفتن تست های 
روانشناختی برای سنجش میزان اضطراب به فعالیت پرداخت. اعضای تیم فنی 
از شهرک صنعتی سرپل ذهاب نیز بازدید کردند. در این بازدید آسیب سوله های 

صنعتی و سیلوهای گندم مورد بررسی تیم یادشده قرار گرفت.
این تیم پس از چهار روز فعالیت و بازدید از مناطق زلزله زده به شیراز بازگشت.

    
 

برگزاری جلسه ی مشترک سازمان نظام مهندسی 
و معاونت شهرسازی شهرداری شيراز 

شیراز،  شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  مصوبه  طبق  بر 
آن  پیرامون  مسایل  و  مجری  فاقد  های  ساختمان  بررسی  راستای  در  هم چنین 
نامورچی،  مهندس  آقایان  سازمان  رئیسه ی  هیأت  اعضای  حضور  با  جلسه ای 
و  معماری  معاون  پور،  خواجه  مهندس  و  زنگنه  مهندس  دادخواه،  مهندس 
شهرداری  نظارت  و  کنترل  مدیر  صفایی،  مهندس  شیراز  شهرداری  شهرسازی 
راه و شهرسازی و ساالری  اداره کل  نماینده  مهندس نجیمی، مهندس شاکرنیا 

نماینده شورای شهر در تاریخ 96/08/14 برگزار گردید.
در این جلسه درباره ی مباحث بیمه تضمین کیفیت ساختمان، شناسنامه فنی و 
ملکی، مشکالت و معضالت مجریان و ساختمان های فاقد مجری بحث و بررسی 
صورت گرفت و با حسن نظر و تعامل اعضای حاضر در جلسه نتایج مثبتی حاصل 

گشت. اهم مصوبات این جلسه به شرح زیر است :
ملکی  و  فنی  شناسنامه  ارائه ی  بدون  مجری  دارای  ساختمانی  در صورتی که   *

گواهی کیفیت بنا صادر شده باشد، توسط معاونت 
شهرسازی و معماری )اداره کل کنترل و نظارت ساختمان( مدیریت شده و اقدام 

قانونی گردد.
* اداره کل کنترل و نظارت ساختمان طی مکاتبه ای به شهرداری های مناطق الزام 
ارائه شناسنامه فنی و ملکی در خصوص ساختمان های دارای مجری را در زمان 
پایان کار تأکید کند و اداره ی کل کنترل و نظارت ساختمان پس از اخذ شناسنامه 

فنی و ملکی ساختمان گواهی کیفیت بنا صادر نماید.
* سازمان نظام مهندسی ساختمان حق الزحمه ی قانونی خود را از قبیل پنج در 
در  و  کند  دریافت  مجری  مشمول  ساختمان های  ملکی  و  فنی  شناسنامه  هزار 
خصوص ساختمان های با موافقت اصولی قبل از سال 96 در زمان پایان کار نسبت 

به انجام تکالیف قانونی خود در زمینه صدور شناسنامه فنی و ملکی عمل نماید.
* در ساختمان هایی که قرارداد اجرا با مجری ذی صالح منعقد می باشد مطابق 
بند 7-1-15 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مهندس مجری ملزم به ارائه بیمه 

نامه تضمین کیفیت ساختمان می باشد. 
* در خصوص ساختمان هایی که به هر دلیل قرارداد اجرا در هر مرحله از عملیات 
اجرایی به اتمام رسیده و یا فسخ شده باشد و تمدید قرارداد اجرا انجام نشده باشد، 
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مسئولیت اخذ بیمه ی تضمین کیفیت ساخت و ارائه ی آن به بهره برداران نهایی به 98
عهده ی مالک است و در زمان صدور پایان کار موظف به ارائه ی بیمه نامه تضمین 

کیفیت به شهرداری خواهد بود.

 
 

 
برگزاری جلسه ی هم انديشی معماران سازمان 

نظام مهندسی ساختمان استان فارس
نظام  سازمان  معماران  هم اندیشی  جلسه ی  سازمان،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندسی ساختمان استان فارس بعدازظهر سه شنبه 9آبان ماه 1396 در تاالر خیام 

ساختمان شماره یک سازمان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه هم اندیشی که به همت گروه تخصصی معماری سازمان 
برگزیدگان  معرفی  از  برگزار شد،پس  سازمان  معمار عضو  مهندسان  با حضور  و 
برگزیدگان  این  از  کشوری،  مسابقات  و  دبی  برلین،  در  اخیر  معماری  مسابقات 

)آقایان مهندس اشعری و مهندس قشقایی و تیم ایشان( تقدیر شد.
تشکیل  درخصوص  معماری  تخصصی  گروه  توسط  توضیحاتی  ادامه،  در 
فن  کارگروه  اجرایی،  کارگروه   نام های  به   تخصصی  گروه  این  کارگروه های 

ساختمان، کارگروه علمی پژوهشی و کارگروه برداشت ارائه شد.
مهندس  توضیحات  و  معماری  نظارت  مقررات  و  ضوابط  به  نگاهی  پس  از 
زنگنه،  نایب رئیس دوم سازمان درباره لزوم اصالح تعرفه طراحی سازه و معماری 
و روند آن و هم چنین مسئولیت سنگین مهندسان معمار در حیطه طراحی مناسب 
و نظارت معماری، نامه گروه تخصصی معماری به هیأت رئیسه سازمان با موضوع 

حوزه نظارت در رشته معماری قرائت شد.
در پایان بحث آزاد درخصوص نظارت معماری انجام شد و اعضای حاضر به 

ارائه دیدگاه ها و درخواست های خود در این موضوع پرداختند.

 

 
تقدير اداره ی کل استاندارد فارس از سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان فارس در روز 

جهانی استاندارد
به گزارش روابط عمومی سازمان، به مناسب روز جهانی استاندارد روز پنجشنبه 
این مراسم  27 مهرماه 1396، مراسمی در محل تاالر احسان برگزار گردید. در 
نمایندگان مردم شیراز در مجلس  برخی  فارس،  استاندارد  با حضور مدیرکل  که 

شورای اسالمی، معاون اقتصادی استانداری فارس، رئیس مرکز تأیید صالحیت 
ایران و مدیران و مسئوالن استانی برگزار شد، از آقای مهندس مهرداد خواجه پور، 
به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس باتوجه به فعالیت های 
صورت پذیرفته در دفتر استانداردسازی مصالح و فراورده های ساختمانی سازمان و 
این سازمان در راستای ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه و  هم چنین همکاری 

بهبود روند رشد استاندارد در استان تقدیر به عمل آمد.
فارس در چندسال  استان  نظام مهندسی ساختمان  گفتنی است که سازمان 
گذشته اقدامات متعددی در زمینه ی بهبود زنجیره های حلقه ساخت وساز )مصالح 
و فرآورده های ساختمانی و کارگران ماهر( انجام داده است که در خصوص کنترل 
با  مرتبط  مهندسان، صنوف  برای  آموزشی  اقدامات  به  استاندارد  مصالح  مصرف 
پروژه ها،  در  مصرفی  مصالح  از  بازدید  و  کنترل  هم چنین  و  کارفرمایان  و  حرفه 
ساخت فیلم و توزیع جزوات آموزشی و بنر و پوسترهای فرهنگی برای کارفرمایان 

می توان اشاره کرد.

 

 
برگزاری دوره ی آموزشي ويژه کارشناسان و 

مسئوالن فنی شهرداری های سراسر استان 
به گزارش روابط عمومی سازمان، دوره آموزشي ویژه کارشناسان و مسئولین فنی 
شهرداری های سراسر استان برگزار شد. این دوره پیرو همکاری دفتر امور شهری 
و شوراهای اسالمی استانداری فارس  با معاونت آموزش وپژوهش  سازمان نظام 
کاربردی شهرداری ها  علمی  دانشگاه  در محل  فارس   استان  ساختمان  مهندسی 

واقع در شهرک گلستان برگزار شد.
و  کارشناسان  فنی  آگاهی های  سطح  ارتقای  نشست  این  برگزاری  از  هدف 
کارکنان فنی شهرداری های استان به منظور کنترل بهتر روند تصویب طرح ها و 
اجرای ساختمان های درحال احداث در استان باتوجه به جایگاه ویژه شهرداری ها و 

هم چنین لرزه خیزی استان است.
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مهندس  و  پور  خواجه  مهندس  آقایان  توسط  که  سمینار  این  محورهای  از 
وفامند برگزار شد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.بررسی شایع ترین ایرادات در ساختمان های بتنی و بنایی؛
2. ارایه برخی نکات و جزئیات مناسب در اجرای ساختمان های بتنی و بنایی؛

3. اشاره به برخی نکات ویژه در نظارت بر ساختمان های بتنی و بنایی؛
غیر  مصالح  شناسایی  چگونگی  و  غیراستاندارد  مصالح  از  استفاده  مخاطرات   .4

استاندارد.
 

 
گام های سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس 

در اجرايی کردن استفاده از کارگران ماهر
در راستای اجرایی کردن اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و استفاده از 
کارگران ماهر در صنعت ساختمان و به منظور بهبود کیفیت ساخت وساز جلسه های 
منظمی با حضور تعدادی از اتحادیه های صنوف مرتبط با صنعت ساختمان تشکیل 

می شود.
مهندس خواجه پور، دبیر هیأت رئیسه ی سازمان ضمن اشاره به ظرفیت اتاق 
اصناف و اتحادیه های صنفی مرتبط با صنعت ساختمان آمادگی سازمان را درجهت 
همکاری در ساماندهی عوامل مدخل در این حیطه اعالم داشته و از اتحادیه های 
مربوط خواسته شد ضمن فرهنگ سازی و اطالع رسانی به مردم در زمینه حضور 
کیفیت ساخت وساز  اعتالی  در  گامی  در حرفه  افراد متخصص  و  ماهر  کارگران 

برداشته شود.
در این جلسات رؤسای اتحادیه های صنفی تأسیسات مکانیکی، صنایع دستی،  
این  در  کنند.  شرکت  آلومینیوم سازی  و  مبل سازان  و  درودگران  کابینت سازی،  
آن ها  مهم ترین  از  که  است  شده  عنوان  راه  نقشه ی  به  عنوان  مواردی  جلسات 
را  اصناف  اتاق  در  ساختمان  با صنعت  مرتبط  اصناف  کمیته ی  تشکیل  می توان 

نام برد.

 
برگزاری جلسه ی مشترک اعضای هيأت رئيسه 

و مديران سازمان نظام مهندسی ساختمان 
مازندران و فارس

به گزارش روابط عمومی سازمان، روز چهارشنبه 19 مهرماه 1396 اعضای هیأت 
رئیسه و مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران به منظور تبادل 
نظر و استفاده از تجربیات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در جمع 

اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران این سازمان حضور یافتند.
نمایندگی  دفاتر  و  سازمانی  درون  ساختار  معرفی   از  پس  جلسه  این  در 
باتوجه به  سازمان،  رئیس  نامورچی،   مهندس  توسط  فارس  شهرستان های 
زیر  محورهای  در خصوص  گفتگو  به  استان  دو  تشکیالتی  ساختار  نزدیک بودن 

پرداخته شد.
استان  توسط  مهندسی  به حرفه  ورود  دانش آموختگان  کارآموزی  1.معرفی طرح 

فارس و ارائه عملکرد آموزشی دو استان؛
2. معرفی نظام ارجاع کار توسط هر دو استان؛

نظام مهندسی ساختمان  امضاشده توسط سازمان  تفاهم نامه های  و  فعالیت ها   .3
فارس شامل: تفاهم نامه دفتر تفکیک آپارتمان ها با اداره ی کل ثبت اسناد و امالک 
از  برخی  برون سپاری  به منظور  شیراز  فاضالب  و  آب  اداره  با  تفاهم نامه  کشور، 
دفتر  با  ساختمان، تفاهم نامه  مهندسی  نظام  سازمان  توسط  کار  انجام  و  خدمات 
اقدامات آتی،  احداث دفتر استانداردسازی مصالح ساختمانی، اخد  بازرسی برق و 
ساماندهی  طرح  کارفرمایان،  آموزشی  دوره  خصوص  در  شهر  شورای  مصوبه 
کارگران ماهر، دعوت از اصناف مختلف به منظور کمک به کنترل کیفیت مصالح و 

دعوت از اصناف مختلف به منظور کمک به کنترل کیفیت مصالح؛

4. انتقال فعالیت های انجام شده این دو استان درخصوص شروع به کار مجریان 
ذی صالح.

 

 
برگزاری جلسه ی مشترک سازمان و انجمن 
انبوه سازان با حضور رئيس شورای مرکزی

نظام  سازمان  مشترک  1396جلسه  مهرماه  سازمان،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندسی ساختمان استان فارس و انجمن صنفی انبوه سازان استان با حضور رئیس 
شورای مرکزی و هیأت رئیسه سازمان و انجمن صنفی انبوه سازان استان برگزار 

شد.
مهندس فرج اله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این جلسه 
اشتغال  و  اقتصاد  کار،  رونق  بر  آن  تأثیر  و  رونق ساخت وساز  اهمیت  بر  تأکید  با 
مرتبط  ارگان های  هماهنگی  و  همکاری  و  فرایندها  اصالح  لزوم  به  مهندسی،  
صنفی  انجمن  شد  مقرر  جلسه،  این  پایان  در  کرد.  اشاره  ساخت وساز  صنعت  با 
انبوه سازی  و  بهترشدن وضعیت ساخت وساز  برای  پیشنهادهای خود  انبوه سازان، 

را پس از تقسیم بندی به هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه کند.

 
 

برگزاری جلسه ی اعضای هيأت  رئيسه ی گروه 
تخصصی مکانيک و رئيس سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان، در جلسه روز بیست و سوم مهرماه با حضور 
رئیس سازمان، رئیس دفتر گاز، نمایندگان هیئت مدیره، آقایان مهندس ارجمند 
و دکتر خاک ره و اعضاي هیأت رئیسه ی گروه تخصصي مکانیک مسایل جارِي 

گروه تخصصي مکانیک به شرح زیر مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت :

1- تشکیل دفتر آبفا :
با توجه  به تفاهم نامه امضا  شده کارشناسان سازمان و شرکت آب و فاضالب 
شیراز و تشکیل هیأت مؤسس دفتر آبفا درخواست شد که تمهیدات الزم به منظور 
نهایي شدن و امضای این تفاهم نامه توسط ریاست سازمان و مدیریت شرکت آبفا 

به عمل آید.
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2- اجراي مبحث 22 مقررات ملي :100
امکان اجراي مبحث 22 مقررات ملي در چند مورد ازجمله گاز و آتش نشاني وجود 
دارد و الزم است در مرحله ی اول دفتر گاز هر چه سریع تر در جهت اجرائي شدن 

این مبحث تالش کند.

3- مشکالت و تسهیالت :
زمینه های  یادآور شد که  باره،  بیان نظرات خود دراین  ریاست سازمان ضمن 
فراهم  تخصصي  گروه های  اهداف  پیشبرد  برای  پشتیباني  هرگونه  برای  الزم 

خواهد شد.

 

 
ناتوانی های حرکتی و جسمی افراد نبايد موجب 

اختالل رابطه فرد با محيط اجتماعی شود 
جلسه ی مشترک سازمان بهزیستی با هیأت رئیسه و مدیران سازمان نظام مهندسی 
ساختمان فارس ظهر روز یکشنبه 23 مهرماه 1396 در محل سازمان برگزار شد. 
این جلسه به همت مسئول امور سرمایه های مهندسی سازمان با محوریت افزایش 

همکاری های بین دو سازمان تشکیل گردید. 
در ابتدای جلسه مهندس غالمرضا نامورچی،  رئیس سازمان به ارائه اطالعات 
جمعیتی اعضای سازمان و اعضای دارای پروانه ی اشتغال و معرفی ساختار سازمانی 
پرداخت.  نامورچی با تأکید بر نگاه عدالت محور و لزوم ایجاد بسترهایی به منظور 
تأمین شرایط مشارکت همه ی افراد جامعه در تمام امور، اذعان داشت: ناتوانی های 
حرکتی و جسمی افراد نباید موجب اختالل رابطه ی فرد با محیط اجتماعی شود 
و وظیفه ما همکاری در ایجاد فرصت های برابر این اقشار مانند سایر شهروندان 
برای دسترسی آسان به محیط های فیزیکی است. از این رو نامورچی تأکید کرد که 
خواستار همکاری دوجانبه این سازمان با اداره کل بهزیستی استان فارس هستیم.

در  تصدی  زمان  در  ارائه شده  خدمات  و  تجربیات  ارائه  با  سازمان  رئیس 
اماکن  و  شهری  معابر  مناسب  سازی   و  بنا  احداث  زمینه ی  در  شیراز  شهرداری 
عمومی، هم چنان خواستار هم افزایی سازمان نظام مهندسی ساختمان با سازمان 
بهزیستی و شهرداری شیراز در بهبود ارائه خدمات بهتر شهری در این زمینه شد.

روز  تبریک  ضمن  فارس  استان  بهزیستی  سازمان  رئیس  موسوی،  دکتر 
برگزاری جلسه ی مشترک، اعالم کرد که بهزیستی  از  نابینایان و تشکر  جهانی 
راستا  این  دارد و در  بر عهده  را  تا سالمندی  تولد  بدو  از  مأموریت سنگین   172
خواستار همکاری سارمان نظام مهندسی ساختمان فارس در اجرای فعالیت هایی 
شهروندمحور  برنامه های  تقویت  است.  اجرا  قابل  مشترک  به صورت  که  شد 
تسهیل  و  عمومی  معابر  مناسب سازی  در  همکاری  انسانی،  نیازهای  براساس 
مبلمان  طراحی  در  همکاری  جامعه،  افراد  همه ی  برای  آسان  دسترسی  ایجاد  و 
شهری مناسب و شهر بدون مانع و دسترسی فراگیر،  همکاری در زمینه تسریع 
در کارشناسی ساختمان های برون سپاری شده توسط سازمان بهزیستی به بخش 
خصوصی به منظور تسریع صدور مجوزها و برگزاری آموزش های ویژه در زمینه 
آشنایی با ضوابط معماری و شهرسازی و الگوهای صحیح طراحی محیطی برای 
از  بهزیستی  سازمان  درخواست های  جمله  از  پیمانگاران  و  اجرایی  دستگاه های 

سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس بود.
تغییر  کرد:  اذعان  ادامه  در  فارس  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
کاربری ساختمان های مسکونی به فضاهای عمومی از جمله مهدکودک، کانون 
اصالح و تربیت کودکان بی سرپرست،  خانه سالمندان و... صرفًا باید با تأیید یک 
فنی و تخصصی الزم  فرایندهای  بدون طی  و  پذیرد  مهندس ساختمان صورت 
تبعات جانی و  توسط مشاورین ذی صالح کار غیراصولی و غیرفنی می باشد که 

مالی جبران ناپذیری دارد.
از دیگر موارد تأکید شده در جلسه می توان به اهمیت استحکام بنا، پیش بینی 
یادشده  ساختمان های  در  اطفاء حریق  با  مرتبط  موارد  فرار،  و  دسترسی  راه های 

اشاره نمود. 
در  زمان  مدیریت  راستای  در  مساعد  قول  ارائه ی  ضمن  نامورچی  مهندس 
پاسخگویی استعالمات انجام شده از سازمان بهزیستی، درباره ی ادامه ی همکاری 
در برگزاری آموزش ها،  همکاری در احداث ساختمان ها برای اقشار کم درآمد و ارائه 

خدمات مهندسی ویژه و در سایر بخش ها اعالم همکاری کرد.
در پایان جلسه مقرر شد به منظور هرچه بهتر اجرایی شدن موارد مطرح شده، 

تفاهم نامه دوجانبه ای توسط سازمان مهیا شده و به امضای طرفین برسد.

 

 
همکاری سازمان در برگزاری سومين همايش 

ملی پدافند غير عامل حوزه های عمران، معماری 
و توسعه ی شهری پايدار

عامل  غیر  پدافند  ملی  همایش  »سومین  سازمان،  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  شیراز  دانشگاه  توسط  پایدار«  شهری  توسعه  و  معماری  عمران،  حوزه های 
پدافند  کل  اداره  و  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  همکاری  با 
فرهنگی  در مجموعه  مهرماه 1396  و 26  روزهای 25  فارس،  استان  غیرعامل 

رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد. 
در این همایش بیش از صد نفر از کارشناسان، استادان دانشگاه و پژوهشگران 
فعال در حوزه های عمران، معماری و توسعه پایدار شهری از سراسر کشور حضور 
در  پدافند غیر عامل  با  مرتبط  تحقیقاتی  و  آخرین دستاورد های علمی  و  داشتند 
حوزه های یادشده و راهکار های کاهش خسارت و تلفات، در صورت به وجود آمدن 
تهدید را بررسی کردند. به گفته ی دبیر اجرایی این همایش 170 مقاله به دبیرخانه 
همایش ارسال شده بود که با نظر داوران 64 مقاله منتخب شد. 24 مقاله در سه 
کارگروه عمران، معماری و توسعه پایدار شهری در قالب سخنرانی و بقیه در قالب 

پوستر ارائه شد.
پس از ارائه ی مقاالت توسط کارشناسان، استادان و پژوهشگران این عرصه،  
نشست تخصصی این همایش با حضور دکتر هاتف، عضو هیأت علمی دانشگاه 
شیراز و دبیر علمی همایش، دکتر صفوی، قائم مقام ریاست دانشگاه شیراز، دکتر 
آزادی،  مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس، دکتر تابع بردبار، مسئول دفتر 
استان  نظام مهندسی ساختمان  ترویج و تحقیق مقررات ملی ساختمان سازمان 
دکتر  شیراز،  شهرداری  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیر  جوکار،  مهندس  فارس، 
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101
اخبار و رویدادها

هیأت  عضو  حسینی،  دکتر  کشور،  غیرعامل  پدافند  سازمان  نماینده ی  ابراهیمی 
علمی دانشگاه هنر تهران و مهندس تکاور، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان 

فارس برگزار شد.
نشست  در  فارس  استان  شهرسازی  و  راه  اداره  مدیرکل  تکاور،  مهندس 
تخصصی همایش به الزامات پدافند غیرعامل در شهرسازی اشاره کرد و پدافند 
غیرعامل را پایه اجرایی پدافند عامل دانست. تکاور گفت: هر دستگاه مسئولی باید 
به نوبه خود موجبات اجرایی شدن مباحث پدافند غیرعامل را فراهم آورد. نظارت 
مستمر شهرداری شیراز، سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و اداره کل راه 
از جمله  و مکان یابی  نظر سازه ای  از  بر ساخت ساختمان ها  فارس  و شهرسازی 

اقداماتی است که در استان فارس در این زمینه صورت می گیرد.
دکتر تابع بردبار، سرپرست دفتر ترویج و تحقیق مقررات ملی ساختمان سازمان 
در  سازمان  این  نماینده ی  عنوان  به  که  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام 
همایش حضور داشت،  با اشاره به لزوم آسیب شناسی وضع موجود و تالش برای 
رفع نواقص، بر اهمیت باالبردن تاب آوری شهری تأکید کرد. تابع بردبار در سخنان 
خود اقدامات اجرایی کنونی را بدون وجود مدیریت یکپارچه شهری ناکافی دانست 
و اذعان کرد: مباحث مقررات ملی ساختمان، به خصوص مبحث21 مقررات ملی 
ساختمان باید بومی سازی و کاربردی شوند و الگوبرداری محض از مقررات ملی 

کشورهای پیشرفته به تنهایی کافی نیست.
مهندسی  نظام  سازمان  اقدامات  به  اشاره  با  نیز  همایش  اختتامیه  در  ایشان 
ساختمان در زمینه پدافند غیرعامل و تدوین مبحث 21 مقررات ملی ساختمان، 
پیشنهادهایی درخصوص استفاده از تخصص، خالقیت و تسلط مهندسان جوان بر 
تکنولوژی روز و تشکیل اتاق فکر جوانان، تفویض وظایف به دستگاه های مربوط، 
راه اندازی نرم افزار مدل سازی بحران، آموزش همگانی، آموزش حرفه ای مهندسان 
و  دانشجویان  حرفه ای  آموزش  خصوص  در  و  کرد  ارائه  قوانین  بومی سازی  و 
آمادگی  اعالم  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  توسط  مهندسان 
استان  نظام مهندسی ساختمان  رئیس سازمان  وتشکر  تقدیر  پیام  کرد. هم چنین، 
فارس توسط ایشان به شرکت کنندگان و مسئوالن برگزاری همایش ابراز گردید.

در پایان این همایش مقاالت برتر معرفی شدند و از نویسندگان این مقاالت 
تقدیر به عمل آمد.

 

 
تشکيل جلسه ی هيأت سه نفره ی گاز استان در محل 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه ی هیأت سه نفره ی گاز استان در تاریخ 
29مهرماه1396 با حضور نمایندگان سه دستگاه )سازمان نظام مهندسی ساختمان 

فارس، اداره کل راه و شهرسازی فارس و شرکت گاز استان( برگزار شد.
دادخواه،  مهندس  سازمان،  رئیس  نامورچی،  مهندس  حضور  با  جلسه  این 
مقررات  و  مهندسی  نظام  اداره  رئیس  شاکرنیا،  مهندس  سازمان،  رئیس  نایب 
ملی ساختمان اداره ی کل راه و شهرسازی فارس، مهندس کارگر معاون خدمات 
مهندس  سازمان،  گاز  بازرسی  دفتر  رئیس  نجیبی،  مهندس  سازمان،  مهندسی 
گاز  مهندسی  و  فنی  خدمات  مدیر  مختاری،  مهندس  سازمان،  خزانه دار  ارجمند، 

منطقه 5 فارس و خانم مهندس امیدبخش مسئول روابط عمومی سازمان برگزار 
شد.

گاز،  بازرسی  دفتر  درخصوص  مجمع  مصوبات  بررسی  ضمن  جلسه  این  در 
تأکید  گاز  بازرسی  دفتر  کیفی  عملکرد  بر  دادخواه  مهندس  و  نامورچی  مهندس 
کردند و اظهار داشتند شفاف سازی و بهبود ارائه خدمات کنترل و نظارت عالیه و 
آموزش از اولویت های هیأت مدیره و هیأت رئیسه سازمان می باشد که دفتر گاز 

نیز از این قضیه مثتثنی نیست.
در  دفتر  هزینه کرد  خصوص  در  گاز  شرکت  نماینده  دغدغه ی  خصوص  در 
راستای بهبود کیفیت خدمات و برون سپاری، اعضای هیأت رئیسه این اطمینان 
را دادند که این سازمان در جهت ارائه خدمات مهندسی مطلوب و شفاف از هیچ 

همکاری و خدماتی دریغ نخواهد کرد.
مهندس نامورچی هم چنین بر توزیع عادالنه کار، شفاف سازی، مدیریت زمان، 

سالمت ارائه خدمات در دفتر بازرسی گاز تأکید ویژه داشتند.
هم چنین در این جلسه مهندس دادخواه از سیستمی کردن ارجاع کار در دفتر 
راه اندازی  گاز  دفتر  در  این سیستم  به زودی  داد که  نرم افزار خبر  استقرار  و  گاز 

خواهد شد.
در ادامه، مهندس مختاری درخواست سطح بندی ناظران در زمینه ارائه خدمات 
مهندسی و ساماندهی مجریان گاز را داشت و مهندس نجیبی درخواست واگذاری 
شارع عام را مطرح نمود که مقرر شد با مهیا نمودن زیرساخت های الزم همکاری 

الزم در این زمینه از سوی شرکت گاز صورت پذیرد.
در پایان، به پیشنهاد مهندس شاکرنیا، موارد صورت جلسه و تفاهمات الزم در 

راستای ارتقای کیفیت خدمات در دفتر گاز صورت پذیرفت.

 

بازديد چند تن از اعضای هيأت مديره و مديران 
سازمان از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی  

رئیس سازمان به همراه معاون مسکن و ساختمان و مدیر اداره ی نظام مهندسی 
و مقررات ملی اداره ی کل راه و شهرسازی استان، معاون پشتیبانی،  مالی و نیروی 
انسانی سازمان،  مسئول روابط عمومی و مسئول امور اداری سازمان از برگزاری 
نوبت اول آزمون ورود به حرفه مهندسان،  کاردان ها و معماران تجربی سال 1396 

بازدید کردند.
آزمون ورود به حرفه مهندسان،  کاردان ها و معماران تجربی روزهای پنجشنبه 
کشور  کل  با  همزمان  و  شیراز  در   1396 مهرماه  بیست ویکم  و  بیستم  جمعه  و 

برگزار شد.
مهندس بهزاد شاکرنیا رئیس اداره ی نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی فارس در گفتگو با روابط عمومی سازمان درباره روند 

برگزاری آزمون گفت:
در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آزمون ورود به حرفه برای 
متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و معماران تجربی طی دو روز 
و هر روز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در کل کشور برگزار می شود که در استان 

فارس شاهد رقابت بیش از 8176 نفر در شیراز و 764 نفر در الرستان بودیم.
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در همین راستا، در روز پنجشنبه 5877 نفر در رشته های عمران )نظارت و 102
اجرا(،  معماری )نظارت و اجرا(،  نقشه برداری،  شهرسازی، ترافیک، نظارت تأسیسات 
عمران  رشته های  در  نفر   2299 جمعه  روز  در  و  کاردان ها  و  برقی  و  مکانیکی 
معماران  و  برقی  و  مکانیکی  تأسیسات  طراحی  )طراحی(،  معماری  )محاسبات(، 

تجربی به رقابت پرداختند.
صنعتی  دانشکده  باهنر،  شهید  حرفه ای  و  فنی  دانشکده ی  در  آزمون  این 
دانشگاه شیراز و دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز برگزار شد. مجری آزمون 

سازمان سنجش آموزش کشور و کارفرما وزارت راه و شهرسازی است. 
متقاضیان  برای  ساختمان  فنی  کاردان های  حرفه  به  ورود  آزمون  هم چنین، 
آزمون  و  رشته های هفت گانه ساختمان  در  کاردانی  کار  به  اشتغال  پروانه ی  اخذ 
تعیین صالحیت حرفه ای معماران تجربی به طور هماهنگ و همزمان در سراسر 

کشور برگزار شد.
تستی  به صورت  معماری  رشته  طراحی  بخش  به جز  رشته ها  تمام  آزمون 
آزمون  می گردد.  برگزار  تشریحی  به صورت  آزمون طراحی  و  بوده  چهارگزینه ای 

تمام رشته ها به صورت کتاب باز می باشد.

    

برگزاری نشست خبری هيأت رئيسه ی سازمان 
با اصحاب رسانه با موضوع بازگشت مجريان 

ذی صالح به ساخت وساز
روز پنجشنبه اول تیرماه 1396 نشست خبری هیأت رئیسه ی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان فارس با اصحاب رسانه با موضوع بازگشت مجریان ذی صالح به 

ساخت وساز برگزار شد.
دو  از  بعد  گفت:  نشست  این  در  فارس  استان  نظام مهندسی  سازمان  رئیس 
باز  شیراز  در  ساختمان سازی  عرصه ی  به  ذی صالح  مجریان  کش وقوس  سال 
نتیجه ی تالش،  به عرصه ی ساخت وساز  بازگشت مجریان ذی صالح  می گردند. 
پیگیری و جلسات متعددی است که سازمان نظام مهندسی با دستگاه ها و مسئوالن 
مختلف برگزار کرد. این بازگشت نویددهنده ی رعایت مقررات ملی ساختمان در 
ساخت وسازها و ارتقادهنده ی کیفیت ساختمان ها خواهد بود. بازگشت سازندگان 
ذی صالح کاهش هزینه و زمان و افزایش کیفیت و عمر ساختمان ها را به دنبال 
داشته و گامی مهم در راستای استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان سازی و 

کنترل استانداردها در زمان طراحی و ساخت محسوب می شود.
سهمیه ی  مترمربع   400 تنها  کنونی  ساخت وسازهای  با  اینکه  بابیان  ایشان 
را  تقاضا مشکالتی  بین عرضه و  توازن  نبود  ساالنه ی هر مهندس است، گفت: 
کار  منتظر  پروانه  دارای  مهندسان  از  باعث شده حدود 50 درصد  و  ایجاد کرده 
باید  این شرایط  در  دارد.  پروانه وجود  تقاضای  موجود  نیاز  از  بیش  امروز  باشند. 
فضا به سمت رقابتی شدن پیش برود و ارتقا کیفیت ساخت وساز و کاهش زمان و 

هزینه ی ساخت، ما را دررسیدن به این هدف کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس بابیان اینکه چشم انداز سال 96 
عالوه بر ساماندهی سازندگان ذی صالح، تغییر در رویکرد و پروسه ی موجود، پر 
آموزشی  برنامه های  اجرای  با  حرفه   به  ورود  تا  فارغ التحصیلی  زمان  کردن خأل 
است، گفت: تفاهم نامه ای مابین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور منعقدشده که بر این اساس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
فارس به عنوان مجری طرح های آموزشی برای فارغ التحصیالن رشته های مختلف 

مهندسی ساختمان انتخاب شده است.

 

برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه ی سازمان
بعدازظهر پنجشنبه 19 مردادماه 1396 مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در 

محل تاالر احسان برگزار شد.
در این جلسه پس از تعیین هیأت رئیسه ی موقت )آقایان مهندس شورانگیز، 
نامورچی  مهندس  )آقایان  مجمع  هیأت رئیسه ی  گچکاران(،  و  همت  قاسمی، 
به عنوان رئیس، مهندس برهمن به عنوان دبیر، مهندس همت و مهندس گچکاران 
به عنوان ناظران جلسه( انتخاب شدند؛ سپس، مهندس غالم رضا نامورچی،  رئیس 
مختلف  بخش های  عملکرد  گزارش  اعضا  به  گویی  خوش آمد  ضمن  سازمان 

سازمان را ارائه کرد.
ارائه ی  به  سازمان  هیأت رئیسه ی  دبیر  خواجه پور،  مهرداد  مهندس  ادامه  در 
گزارش تکمیلی از اقدامات اخیر سازمان درزمینه ی اجرایی شدن دیگر وجه های 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرداخت. از گزارش عنوان شده می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
1. طرح آموزش و ارتقاء آگاهی کارفرمایان در خصوص وظایف مندرج آن ها در 

قانون؛
دارای کارت  استادکاران  از کارگران و  استفاده  اجرایی  2. سامان دهی و سازوکار 

مهارت؛
3. استانداردسازی مصالح و فرآورده های ساختمانی در حوزه ی مصرف و حوزه ی 

تدوین؛
4. بررسی آیین نامه ی کنترل ساختمان و چالش های سازمان در اجرای قانون.

در ادامه مهندس نامورچی نیز توضیحاتی درباره ی انجام طرح جامع آموزش 
مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و امتیاز و چگونگی 
سازندگان  بازگشت  درزمینه ی  گرفته  فعالیت های صورت  همچنین  و  آن  اجرای 
ذی صالح به چرخه ی ساخت وساز، تفاهم نامه ی دفتر بازرسی برق، تدوین تعرفه ی 
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خدمات مهندسی و تغییرات ایجادشده در آیین نامه ی کنترل ساختمان ارائه کرد؛ 
سپس بودجه و تراز سالیانه توسط مسئول امور مالی سازمان خانم عالمی و خزانه دار 
سازمان مهندس ارجمند قرائت شد و جلسه با بررسی و تصویب ترازنامه ی سالیانه 
سال 1395، بررسی و تصویب بودجه ی پیشنهادی سال 1396 و تعیین و تصویب 
یافت.  ادامه  سازمان  درآمدی  منابع  سایر  و  سالیانه  عضویت  حق  ورودی،  حق 
مهندس رودکی،  بازرس هیأت مدیره نیز به ارائه ی گزارش هیأت بازرسان سازمان 

و پیشنهادهایی درباره ی تعیین تکلیف حساب های راکد سازمان پرداخت.
بررسی  و  بحث   1396 سال  در  سازمان  مشی  و  درباره ی خط  نیز  پایان  در 

صورت گرفت.

  

برگزاری سومين جلسه ی اعضای هيأت رئيسه با 
رؤسا و مسئوالن دفتر نمايندگی شهرستان ها

سومین جلسه ی اعضای هیأت رئیسه ی سازمان با رؤسا و مسئوالن دفتر نمایندگی 
مسئوالن  دیگر  و  معاونان  حضور  با   1396 مردادماه   23 تاریخ  در  شهرستان ها 

سازمان برگزار شد.
مهندس نامورچی، رئیس سازمان در ابتدا ضمن خوش آمدگویی به مسئوالن 
دفترهای نمایندگی و دیگر حاضران، با توجه  به تغییر چارت سازمانی به معرفی 
افراد با مسئولیت جدید پرداخت و از همکاری مدیران سابق تقدیر و قدردانی کرد.
از  سازمان ضمن خوش آمدگویی  اول  نایب رئیس  دادخواه،  مهندس  ادامه  در 
مسئوالن دفترها درخواست کرد به ارائه ی چالش ها و مشکالت دفاتر نمایندگی 
دفترهای  مسئوالن  سوی  از  مطرح شده  مسائل  عمده  بپردازند.  شهرستان ها 

نمایندگی به شرح زیر بود:
1. درخواست همکاری برای خرید و بهره برداری زمین و ساختمان های دفترها و 

تخصیص بودجه برای ساخت دفتر؛
2. نظام مند کردن بحث نظارت عالیه در ساختمان های گروه »ب« در شهرستان ها؛
3. درخواست ایجاد ارتباط مستقیم با مسئوالن سازمان از طریق اتوماسیون اداری؛

4. برگزاری دوره های آموزشی در شهرستان ها؛
5. اجرای طرح استانداردسازی مصالح در شهرستان ها؛

6. درخواست تسریع پرداخت حق الزحمه ی ناظران در شهرستان ها؛
مهندسان  از  استفاده  و  ساختمان ها  در  تأسیسات  بازبینی  شدن  سیستمی   .7

تأسیسات در ساختمان های گروه »الف«.
و  پرسش ها  پاسخ گویی  به  دادخواه  مهندس  و  نامورچی  مهندس  ادامه  در 
ارائه ی توضیحات الزم در خصوص مسائل مطرح شده پرداختند؛ همچنین مهندس 
خواجه پور، دبیر هیأت رئیسه اظهار داشت که توقع داریم مسائل مطرح شده از سوی 
دفترها بیشتر در خصوص مسائل فنی باشد تا مسائل اداری و در ادامه توضیحاتی 
در خصوص آموزش مالکان، به کارگیری کارگران ماهر و استانداردسازی مصالح 
ارائه کرد؛ سپس مهندس زنگنه، نایب رئیس دوم سازمان توضیحاتی در خصوص 
بحث تعرفه ی خدمات مهندسی، نظارت تأسیسات و تدوین قرارداد همسان برای 

نظارت ها ارائه کرد.
درنهایت مدعوین از تشکیل جلسات مستمر در این دوره از هیأت رئیسه تشکر 

نمودند.

 

طرح جامع آموزش مهندسان »بخش کارآموزی 
دانش آموختگان ورود به حرفه ی مهندسی«

 23 تاریخ  در  مهندسان  آموزش  طرح  جلسه ی  نخستین  تشکیل  به  توجه  با 
کارشناسان  و  مدیران  حضور  با  شهرسازی  و  راه  وزارت  در   1395 فروردین ماه 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و اداره ی کل راه و شهرسازی فارس 
و انتخاب این استان به عنوان متولی اجرای طرح یادشده، اقدامات انجام شده در 

این راستا به شرح زیر است:
1. مکاتبه با سایر استان ها برای استفاده از خرد جمعی و تدوین طرح به گونه ای که 

در کل کشور قابل اجرا باشد؛
اجالس  در  و شهرسازی  راه  وزارت  به  ارائه  و  رشته   7 در  تدوین سرفصل ها   .2

تیرماه 1395؛
3. صدور احکام داخلی برای همکاران طرح در 2 بخش کارگروه علمی و کارگروه 

اجرایی؛
4. برگزاری جلسات مشترک با معاون محترم مسکن و ساختمان اداره ی کل راه و 
شهرسازی آقای دکتر مظاهریان و کارشناسان ایشان برای استفاده از رهنمودهای 

وزارتخانه؛
5. آسیب شناسی دوره های ورود به حرفه ی صالحیت اجرا و ارزیابی 21 دوره ی 
برگزارشده در استان فارس و ارائه ی نتایج به وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 1 

تیرماه 1396؛
6. ارزیابی هزینه های طرح؛

شیراز،  دانشگاه  شهرسازی،  و  راه  کل  اداره ی  با  مشترک  جلسات  برگزاری   .7
برای  حرفه ای  و  فنی  سازمان  و  باهنر  دانشکده ی  استانداری،   شیراز،  شهرداری 

استفاده از پتانسیل های برون سازمانی؛
و  راه  وزارت  به  ارائه  و  کارآموز  مهندس  تفاهم نامه ی  پیش نویس  تدوین   .8

شهرسازی؛
9. عقد تفاهم طرح کارآموزی دانش آموختگان متقاضی ورود به حرفه، بین وزارت 
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راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور؛104
10. تدوین آیین نامه ی گردش کاِر تفاهم نامه ی یادشده و چارت اجرایی آن.

 

تصويب طرح آموزش و ارتقای آگاهی 
کارفرمايان در خصوص وظايف مندرج آن ها در 

مقررات ملی ساختمان
با توجه  به لزوم همکاری و آگاهی تمام عوامل مرتبط در ساخت وساز در خصوص 
آن ها  برای  ساختمان  ملی  مقررات  و  قانون  که  الزاماتی  و  اختیارات  وظایف،  
همکاری  با  فارس  استان  ساختمان  نظام مهندسی  سازمان  است،  کرده  مشخص 
دیگر نهادهای دخیل از سال 1393، اقدام به پیگیری طرح آموزش و ارتقا آگاهی 
کارفرمایان نسبت به وظایف و اختیاراتشان در قبال مقررات ملی ساختمان و قانون 
این پیشنهاد در جلسه ی شورای شهر  در هنگام صدور پروانه ی ساختمانی کرد. 

شیراز در تاریخ 16 مردادماه 1396 تصویب شد.
دبیر هیئت رئیسه سازمان در این باره گفت: از سال 1393 با همراهی جمعی از 
مهندسان پیش کسوت و دل سوز، پس از تأسیس دفتر ترویج و تحقیق مقررات ملی 
در سازمان،  این مسأله در دستور کار قرار گرفت و با همکاری ارگان های محترم 
ذی ربط نظیر استانداری، اداره ی کل راه و شهرسازی، شهرداری و همچنین اداره ی 
کار، تعاون و امور اجتماعی جلسات متعددی برگزار شد و جزوه ها و روش کار برای 
گودبرداری،  ایمنی،  در خصوص  مالک  وظایف  شرح  زمینه های  در  موضوع  این 

مسائل حقوقی، مسائل فنی،  چگونگی خرید مصالح استاندارد و... تهیه شد.
مکلف  را  شهرداری ها  که  ساختمان  ملی  مقررات   4-9-2 بند  به  توجه   با 
بر عهده ی مالک،   به موجب مبحث دوم  الزاماتی که  می کند که تمام وظایف و 
ناظر، مجری و دیگر عوامل دست اندرکار در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده 
را به اطالع متقاضی پروانه و عوامل باال برساند و همچنین ماده ی 1 فصل دوم 
آیین نامه ی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب سال 1388 
امیدواریم که این موضوع باعث ارتباط بهتر حلقه های زنجیر ساخت وساز، کاهش 
حوادث ناشی از کار، همکاری بهتر و مؤثرتر مالکان با مهندسان و ارتقا کیفیت 

ساختمان شود.

 

پيگيری طرح به کارگيری کارگران ماهر در 
عرصه ی ساختمان

امور فنی بخش های ساختمان  افراد دارای صالحیت در  الزام حضور  با توجه  به 
و شهرسازی و همچنین ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغالن در بخش های 
ساختمان سازی و شهرسازی،  پیگیری های الزم برای رصد، شناسایی و به کارگیری 
کارگران ماهر در صنعت ساختمان به طور ویژه در دستور کار سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان فارس قرار گرفت.
در این راستا جلسات مشترکی با انجمن صنفی کارگران و استادکاران برگزار 
شد. در تاریخ 1 مردادماه 1396 نیز این مبحث در شورای فنی استان مطرح شد و 
مقرر شد کارگروه ظرف مدت یک ماه ضمن بررسی موارد مرتبط، سازوکار اجرایی 

کردن را فراهم کند.
مهندس خواجه پور، دبیر هیئت رئیسه سازمان در این خصوص تصریح کرد: 
با توجه به اینکه یکی از حلقه های زنجیر ساخت وساز، کارگران ماهر هستند، در 
حال  حاضر با توجه  به عدم حضور کارگران دارای کارت مهارت، ضمن افزایش 
مشکالت فنی در عرصه ی ساخت وساز، حوادث ناشی از کار نیز افزایش یافته که 
متأسفانه تبعات حقوقی و فنی این مسأله گریبان گیر مهندسان ناظر و یا مجری 

است.
خصوص  در  اطالع رسانی  پایگاه  یک  ایجاد  درباره ی  پیشنهادی  سازمان 
داشتن  صورت  در  کرد.  مطرح  رشته  تفکیک  به  مهارت  کارت  دارای  کارگران 
را در ساختمان  از آن ها  این کارگران می توان شرایط استفاده  از  اطالعات جامع 
سازندگان  وظایف  از  یکی  کرد.  آسان  کارفرمایان  و  مهندسان  جامعه ی  برای 
ذی صالح استفاده از کارگران ماهر در ساختمان و درج نام آن ها در شناسنامه ی 
فنی و ملکی بود و بدیهی است که با انجام این کار هرکس در قبال کار اجرایی 

خود در ساختمان مسئولیت خواهد داشت.
امیدواریم با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و همکاری 
تمام دستگاه های اجرایی مرتبط برای به کارگیری این بند مغفول  مانده ی قانون 

اقدام شود.

 

تشکيل جلساتی در خصوص کنترل مصرف مصالح 
استاندارد

با توجه  به لزوم کنترل مصرف مصالح استاندارد اجباری و مشکالت مشاهده شده 
در هنگام استفاده از بتن آماده ی استاندارد که باعث کاهش کیفیت در بتن مصرفی 
شده، جلسه ای با حضور مسئوالن اداره ی کل استاندارد، سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان، انجمن بتن آماده ی استان، انجمن بتن ایران شاخه ی فارس، مدیر 

کنترل و ارزیابی و گروه تخصصی عمران در استان فارس برگزار شد.
مصالح  مصرف  کنترل  در  سازمان  وظایف  به  اشاره  ضمن  جلسه  این  در 
استاندارد و مشکالت موجود در استفاده از بتن آماده ازجمله اضافه کردن آب در 

هنگام مصرف، پیشنهادهایی درباره ی بهبود روش ها ارائه شد.
در ادامه رئیس انجمن بتن ایران شاخه ی فارس نیز با استناد به موارد فنی و 
ضوابط مقررات ملی در خصوص الزامات تهیه ی بتن باکیفیت و استاندارد، سخنانی 
درباره ی لزوم استفاده از مواد افزودنی استاندارد در هنگام تهیه و مصرف ایراد کرد.
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اخبار و رویدادها

سپس حاضران بابیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود راهکارهای دست یابی به 
تولید، توزیع و مصرف بتن آماده ی استاندارد را بیان کردند و مقرر شد ضمن تأکید 
بر الزام مصرف بتن استاندارد در کارگاه های ساختمانی توسط مجریان و ناظران، 
از ساخت و مصرف بتن های غیراستاندارد که اکثراً با خالطه و بدون حضور عوامل 
در  الزم  تمهیدات  شد  مقرر  ضمنًا  آید.  عمل  به  جلوگیری  می شود،  ساخته  فنی 
خصوص خرید و استفاده از مواد افزودنی استاندارد در هنگام سفارش بتن آماده 
توسط کارفرمایان با توجه به مقررات ملی ساختمان و ضوابط فنی اندیشیده شود.

   این جلسات به طور مستمر تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

 

برگزاری جلسه ی مشترک سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان فارس و دادستان عمومی و 
انقالب در خصوص وضعيت بناهای فرسوده

با حضور  استان، جلسه ای  انقالب  پیرو دعوت معاون محترم دادستان عمومی و 
فرسوده  بناهای  وضعیت  مورد  در  ایشان  دفتر  در  مختلف  دستگاه های  مدیران 
ریزش  و  آتش سوزی  نظیر  حوادثی  وقوع  از  جلوگیری  برای  خطر  معرض  در  و 

ساختمان ها برگزار شد.
سازمان  توسط  تهیه شده  مصور  گزارش  ارائه ی  با  سازمان  این  نمایندگان 
و  استان  خصوصًا  و  کشور  لرزه خیزی  وضعیت  فارس،  ساختمان  نظام مهندسی 
همچنین اثرات زلزله بر روی ساختمان ها و حوادث پس از زلزله نظیر آتش سوزی 
به مشکالت موجود در حوزه ی ساخت وساز نظیر عدم استفاده از خدمات مهندسی 
به طور کامل و نبودن سازندگان ذی صالح در تمام ساختمان ها، تولید و عرضه ی 
مصالح غیراستاندارد، نقش کمیسیون های ماده ی صد در تشویق مالکان به تخلف 

و آماده نبودن استان در مواجهه با حوادث مشابه پالسکو اشاره کردند.
در ادامه با تأکید به نقش مهم دادستان محترم درزمینه ی دخالت در مواردی 
که سالمت عمومی را به خطر می اندازد به این نکته اشاره شد که در چند سال 
و  ساختمان  نظام مهندسی  سازمان  استاندارد،  سازمان  بین  خوبی  تعامل  اخیر 
شهرداری درزمینه ی کنترل مصرف مصالح استاندارد برقرارشده است؛ اما به علت 
عدم برخورد قاطع با تولیدکنندگان به دلیل مسائل اجتماعی،  سیاسی و... نتیجه ی 
درخوری حاصل نشده است؛ بنابراین این سازمان خواستار دخالت جدی قوه محترم 

قضائیه در برخورد با متخلفان است.
همچنین باوجود اهمیت جای گاه سازندگان ذی صالح در کنترل کیفیت مصالح 
ورودی به کارگاه ها، به دلیل حذف سازندگان ذی صالح در استان و عدم حضور 
مستمر ناظران در پروژه ها کنترل دقیق مصالح در ساختمان ها امکان پذیر نیست 
و این مسأله تبعات جبران ناپذیری در آینده ازلحاظ کیفیت،  استحکام و طول عمر 

ساختمان ها خواهد داشت.
سپس با اشاره به گزارش تهیه شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان در 
مورد حادثه ی پالسکو به بیان موارد و نکات الزم در حوزه ی تخصصی ساختمان، 
حوزه ی مدیریت شهری و حوزه ی مدیریت بحران، نگرش به بافت های فرسوده ی 
شهری و مباحث مقررات ملی ساختمان پرداخته شد و ضمن بیان راه کارها آمادگی 

این  در  شهری  مدیریت  به  کمک  برای  فارس  ساختمان  نظام مهندسی  سازمان 
حوزه اعالم شد.

از  تشکر  با  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  محترم  معاون  درنهایت 
مصالح  توزیع  و  تولید  با  برخورد  برای  آمادگی  اعالم  ضمن  ارائه شده،   گزارش 
به دادستانی شد؛  استاندارد  اداره ی کل  غیراستاندارد خواستار اعالم موارد توسط 
کمیسیون های  در  موجود  مشکالت  یا  و  تخلف  موارد  ارائه ی  خواستار  همچنین 

ماده ی صد شد.

 

خالصۀ اهم فعاليت های امور قراردادها و 
مناقصه های سازمان در سه ماه دوم سال 1396

* مستندسازی بیش از 40 قرارداد حقوقی و حقیقی، اسناد مناقصه و استعالم بها 
و انجام کدینگ آن ها؛

کنترل  دفتر  به  مربوط  با خودرو  ارائه ی خدمات  تفاهم نامه های  و عقد  تنظیم   *
و نظارت گاز خانگی و تجاری سازمان در شهرستان مرودشت به صورت حجمی 

براساس مسافت و زمان؛
انجام کارهای  با اشخاص مختلف برای  * تنظیم و عقد تفاهم نامه های مشاوره 

مربوط در شیراز و دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان ها؛
*  تنظیم و عقد قراردادهای پیمانی با مهندسان واجد صالحیت برای انجام نظارت 

عالیه بر ساختمان ها زیر نظر اداره کل راه و شهرسازی استان فارس؛
* تنظیم و عقد قراردادهای مربی گری و آموزِش آقایان و بانوان عضو و کارمندان 
سازمان در رشته های گوناگون ورزشی براساس استانداردهای روز و بین المللی به 

مبلغ حدود 130،000،000 ریال؛
* تنظیم قراردادهای استفاد ه ی اعضا و کارکنان سازمان از امکانات و سالن های 

سرپوشیده در مجموعه های ورزشی؛
* عقد قراردادهای پیمانی برای تأمین خودرو با راننده در شیراز به صورت حجمی 

و با توجه  به مجموع مسافت طی شده و مدت زمان مربوط؛
* بررسی، تنظیم و عقد قرارداد طراحی و صفحه آرایی فصلنامة شمارۀ 93 گزارش 

به مبلغ تقریبی 20،000،000 ریال؛
* بررسی، تنظیم و عقد قراردادهای حفاظتی و نگهبانی از ساختمان های سازمان، 
تقریبی  مبلغ  به  صدرا  در  سازمان  رفاهی  فرهنگی  مجتمع  و  ورزشی  پروژه ی 

400،000،000 ریال؛ 
* تنظیم و مبادله  ی تفاهم نامه های آموزشی؛

* بررسی، تنظیم و عقد قرارداد پشتیبانی از سامانه ی الکترونیکی عضویت، پروانه 
مبلغ 450،000،000  به  سازمان  و وب سایت  مهندسی  آموزش، خدمات  اشتغال، 

ریال؛
* بررسی، تنظیم و عقد قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزارهای جامع مالی و اداری 

به مبلغ تقریبی 200،000،000 ریال؛
* بررسی، تنظیم و عقد قرارداد پشتیبانی از سامانه ی نرم افزاری تحت وب دفاتر 
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تقریبی 106 مبلغ  به  شهرستان ها  در  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
95،000،000 ریال؛ 

انواع  صدور  و  مشاوره  و  خدمات  ارائه ی  تفاهم نامه ی  عقد  و  تنظیم  بررسی،   *
بیمه نامه های زندگی، شخص ثالث اتومبیل، بدنه ی اتومبیل، آتش سوزی )خطرهای 
اصلی و اضافی تبعی(، تکمیل درمان، مسافرتی، عمر و سرمایه گذاری و عمر و 

حوادث برای اعضا و کارکنان متقاضی سازمان؛
* تهیه  ی اسناد مناقص ی تکمیل ساختمان دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان 
ریال،   7.608.200.000 کل  مبلغ  به  آن  قرارداد  عقد  و  تنظیم  و  مهر  و  المرد 
و  مکاتبات  انجام  و  مربوط  صورت وضعیت های  کنترل  و  پیشرفت  پیگیری 

مذاکره های ضروری؛
* پیگیری اجرای عملیات ساختمانی دفاتر نمایندگی داراب، کوار، نورآباد ممسنی، 
و  ضروری  مذاکره های  و  مکاتبات  انجام  و  مربوط  صورت وضعیت های  کنترل 

رسیدگی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران و تحویل موقت و قطعی؛
نمایندگی سازمان  از عملیات ساختمانی دفتر  مناقصه ی بخشی  اسناد  تهیه ی   *
 4،869،902،000 کل  مبلغ  به  آن  قرارداد  عقد  و  تنظیم  و  اقلید  شهرستان  در 
انجام مکاتبات و  ریال، پیگیری پیشرفت و کنترل صورت وضعیت های مربوط و 

مذاکره های ضروری؛
در  سازمان  نمایندگی  دفتر  ساختمان  نقشه های  نخستیِن  بررسِی  و  مذاکره   *
شهرستان استهبان در جلسات مشترک با ریاست و برخی از اعضای هیأت رئیسه ی 

آن دفتر نمایندگی؛
نمایندگی  دفتر  ساختمانی  عملیات  از  بخشی  مناقصه ی  اسناد  تنظیم  و  تهیه   *

سازمان در شهرستان گراش به مبلغ تقریبی 5،500،000،000 ریال؛
مبلغ حدود  به  UPS سازمان  باتری  استعالم بهای خرید  اسناد  تنظیم  و  تهیه   *

166،000،000 ریال؛
* تهیه و تنظیم اسناد استعالم بها به منظور خرید سیستم سرمایشی و گرمایشی 

)مربوط به دفتر نمایندگی شهرستان نی ریز( به مبلغ بیش از 88،000،000 ریال؛

گزارش تابستان سال 1396 معاونت آموزش، 
توسعه، پژوهش

1. واحد آموزش
برگزاری دوره های آموزشی ارتقای پايه ويژه مهندسان

ماه تير
* » معماری زمینه گرا در بافت ها« دکتر محمد پروا

بابک   مهندس  ساختمان«  در  بازرسی جوش  و  جوشکاری  فرایند  با  “آشنایی   *
شهرستانی

* “ نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه« دکتر رضا مشکسار
* “ مصالح و فناوری های نوین ساخت« مهندس ابوالفضل ایمانی پور

* “ مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان)الر(« مهندس هادی بیاتی
راهنماهای طراحی در معماری« دکتر  استانداردها، مقررات ملی  بکارگیری   “  *

امیرحسین جمشیدی
* “ قالب بندی و قالب برداری« مهندس یاسر زارع

زاده،  عبداهلل  علی  سید  مهندس  نازک کاری«  و  نماسازی  در  اجرایی  نکات   “  *
مهندس شهرام زارع

* “ آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان)الر(« دکتر حمید 
روستا

* “ الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان« مهندس شهرام زارع
علی  مهندس  زارع،  شهرام  مهندس  ساختمان«  صنعتی  تولید  روش های   “  *

عراقی، مهندس محمودرضا اعتمادی
* »نظارت بر اجرای ساختمان های صنعتی« مهندس ایمان بهرامعلی

ماه مرداد
* »آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت« 

مهندس مسعود صفا، مهندس مهرداد راستی
* “قالب بندی و قالب برداری)الر(« مهندس یاسر زارع

* “تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها« مهندس هومان فرامرزی
بنایی و مقاوم سازی آن« مهندس سعید  با مصالح  * “ضوابط طراحی ساختمان 

یزدانی
* “سیستم های جریان ضعیف« مهندس سیدعلی عبداله زاده

* “تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها« مهندس خسرو خشنودی
رضا  دکتر  ساختمان«  در  انرژی  صرفه جویی  روش های  و  پایدار  “معماری   *

مشکسار
* “بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی« مهندس سروش فخرائی نژاد

* “مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان« مهندس شهرام زارع
زاده،  عبداهلل  علی  سید  مهندس  نازک کاری«  و  نماسازی  در  اجرایی  “نکات   *

مهندس شهرام زارع
ساختمان های  با  آن ها  تفاوت  و  بلندمرتبه  ساختمان های  مکانیک  “تأسیسات   *

معمولی« مهندس حمیدرضا خاکره
سیدعلیرضا  دکتر  فوالدی«  سازه های  در  اتصاالت  کنترل  و  اجرا  “روش های   *

کازرونیان
راهنماهای طراحی در معماری« دکتر  استانداردها، مقررات ملی  “بکارگیری    *

امیرحسین جمشیدی
ماه شهریور

اجرایی«  جزئیات  و  ساختمان  اجرای  نوین  فناوری های  ساخت  “روش های   *
مهندس علی عراقی، مهندس حمیدرضا رضوان، مهندس شهرام زارع، مهندس 

اعتمادی
* دوره آموزشی قالب بندی و قالب برداری« مهندس یاسر زارع

بابک  مهندس  ساختمان«  در  بازرسی جوش  و  جوشکاری  فرآیند  با  “آشنایی   *
شهرستانی

خسرو  مهندس  مطبوع«  تهویه  و  هوا  تعویض  سرمایی  گرمایی،  “تأسیسات   *
خشنودی

* “نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه« دکتر رضا مشکسار
* “مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان« مهندس هادی بیاتی

* “مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان« مهندس حسین حمزوی
مهندس شهرام زارع * “روش های تولید صنعتی ساختمان« 

* “مصالح و فناوری های نوین ساخت« مهندس حسین پوراسدی
* “روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها« مهندس ابوذر سلیمانی

* “آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان« دکتر حمید روستا
*  “مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان« دکتر آرش توتونچی

* “مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان«   مهندس حسین حمزوی
* “تأسیسات بهداشتی« مهندس خسرو خشنودی

* “معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان« مهندس حسین 
حمزوی

برگزاری 4 دوره ی آموزشی »کارآموزی 
صالحيت اجرا« 

برگزاری دوره های زبان انگلیسی و فرانسه در سطوح مختلف ویژه صادرات خدمات 
مهندسی

برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی غیرمصوب
تأسیسات  نظارت  و  اجرایی  نکات  با  برق  مهندسین  آموزشی«آشنایی  دوره   *

ساختمان«
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اخبار و رویدادها

قوام الدین  در محل سالن  به مدت 28 ساعت  ماه  مرداد  و  تیر  در  دوره  این 
شیرازی، ساختمان شماره 2 سازمان و با همکاری گروه تخصصی برق و سخنرانی 
تدین،  مهدی  مهندس  کیانی،  جلیل  مهندس  زاده،  عبداهلل  علی  مهندس  آقایان 
مهندس قباد نوروزی و مهندس کریم روزیطلب برگزار گردید و تعداد 57 نفر از 

مهندسان عضو سازمان در دوره مذکور حضور یافتند.
* سمینار آموزشی »گودبرداری ویژه مهندسین و فعالین بخش ساختمان«

این سمینار در تاریخ 1396/04/14 توسط آقای مهندس هادی بیاتی به مدت 
تعداد  و  گردید  برگزار  گراش  شهرستان  پزشکی  علوم  سالن  محل  در  ساعت   4
مذکور  سمینار  در  گراش  شهرستان  نمایندگی  دفتر  عضو  مهندسان  از  نفر   120

حضور یافتند.

 
 

دوره ی آموزشی »متره و برآورد با نرم افزار اکسل و تکسا« 
از  نفر   48 با حضور  و  ساعت   60 مدت  به  امسال  پائیز  و  تابستان  در  دوره  این 
کامپیوتر ساختمان شماره  کارگاه  در دو گروه، در محل  مهندسان عضو سازمان 
2 سازمان برگزار گردید. این دوره توسط آقای مهندس سیدمحمدرضا بوترابی به 

صورت عملی ارائه گردید.
همچنین اعضای شرکت کننده در ارزشیابی پایان دوره شرکت کردند. 

* دوره ی آموزشی »آشنایی با نرم افزار فتوشاپ«
تابستان امسال و در محل کارگاه کامپیوتر ساختمان شماره 1  این دوره در 

سازمان برگزار گردید و تعداد 10 نفر از پرسنل سازمان در آن حضور یافتند. 

سمینار آموزشی »مدیریت ساخت و پروژه«
تاریخ 1396/04/21 در محل ساختمان شماره 2 سازمان، سالن  در  این سمینار 
در  سازمان  عضو  مهندسان  از  نفر   70 تعداد  و  گردید  برگزار  شیرازی  قوام الدین 
سمینار یاد شده حضور یافتند. سمینار مذکور با سخنرانی آقای مهندس بهنام فیض 

آبادی به مدت 4 ساعت ادامه یافت.

»DISC دوره ی آموزشی»ارتباط پویا توسط مدل رفتاری
این دوره در تاریخ 1396/05/05 در محل سالن خیام، ساختمان شماره 1 سازمان 
برگزار گردید و تعداد 22 نفر از پرسنل سازمان در آن حضور یافتند. مباحث زیر 

توسط آقای رضا مصطفائی به مدت 6 ساعت بررسی شد.
* آشنایی با 4 مدل رفتاری افراد مختلف

* درک رفتار خود شخص
*  درک رفتار دیگران 

*  سازگاری با سبک رفتاری دیگران 

دوره ی آموزشی»بررسی و کنترل ضوابط گاز درنقشه های معماری«
این دوره در مرداد ماه در محل سازمان شروع و تعداد 55 نفر از مهندسان عضو 
سازمان در دو گروه در آن حضور یافتند. دوره ی مذکور با تدریس آقای مهندس 

هوشنگ بهمنی به مدت 8 ساعت در دو جلسه برگزار گردید. 

در این دوره مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفت:
* آشنایی با مشترکین شرکت گاز

مسکونی،  مجتمع های  و  محوطه ها  به  گازرسانی  عمومی  ضوابط  با  آشنایی   *
تجاری و اداری

* نحوه رعایت ضوابط عمومی گازرسانی به محوطه ها و مجتمع های مسکونی، 
تجاری و اداری در طرح های معماری

سمینارآموزشی»کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان ها« 
این سمینار در تاریخ 1396/05/11 در محل ساختمان شماره ی 2 سازمان، سالن 
قوام الدین شیرازی برگزار و تعداد 76 نفر از مهندسان عضو سازمان در آن حضور 
 3 مدت  به  یدالهی  محمدرضا  مهندس  آقای  سخنرانی  با  مذکور  سمینار  یافتند. 

ساعت ادامه داشت.

سمینارآموزشی»مرور برخی نکات در طراحی و نظارت ساختمانهای 
بنایی«

این سمینار در تاریخ 1396/06/02 در محل دفتر نمایندگی شهرستان استهبان 
یافتند. سمینار  از مهندسان عضو سازمان در آن حضور  نفر  تعداد 100  برگزار و 
مذکور با سخنرانی آقای مهندس مهرداد خواجه پور به مدت 3 ساعت ادامه داشت.

کارگروه آموزشی »طراحی جداسازهای لرزه ای«
این کارگاه از تاریخ 1396/06/08 در محل ساختمان شماره 1 سازمان، سالن خیام 
و با حضور 38 نفر از اعضای سازمان برگزار گردید. کارگاه مذکور با تدریس آقای 
عبدالرضا سرومقدم، افشین کالنتری به مدت 12 ساعت ادامه داشت و در خصوص 

مباحث زیر بحث و تبادل نظر شد: 
1. جایگاه جداسازی در طراحی لرزه ای

2. مبانی جداسازی لرزه ای و نمونه هایی از کاربرد آن
3. استفاده از جداسازی در رفع نامنظمی ساختمان و بهسازی لرزه ای

4. جایگاه جداسازی لرزه ای در بهسازی لرزه ای سازه های قدیمی و میراث فرهنگی
5. اصول و مبانی تحلیلی و طراحی سازه های جداسازی شده

6. طراحی جداسازهای لرزه ای
آشنایی با روش های مدلسازی جداساز و میراگر در نرم افزارهای متداول مهندسی

 

و  تأسیسات  در  ساختمان  ملی  مقررات  با  »آشنایی  سمینار 
بهینه سازی انرژی«

تاریخ 1396/06/15 در محل ساختمان شماره 2 سازمان، سالن  در  این سمینار 
در  سازمان  عضو  مهندسان  از  نفر   55 تعداد  و  گردید  برگزار  شیرازی  قوام الدین 
مهندس  آقای  سخنرانی  با  که  سمینار  این  در  یافتند.  حضور  شده  یاد  سمینار 
کاوس زارع به مدت 4 ساعت ادامه داشت، پس  از بررسی یک ساختمان از روش 
جویی  صرفه  درصد  محاسبه  و  خارجی  دیوار  در  عایق  محاسبه  برای  کارکردی 
انرژی در زمستان و تابستان با استفاده از نرم افزار hap ، جزئیات اجرایی عایق 

در دیوار سقف و کف عنوان شد.
و در ادامه اصول کلی در زمینه طراحی ساختمان با عناوین زیر تشریح شد:
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1- جهت گیری ساختمان108
2- حجم و فرم کلی ساختمان

3- جانمایی فضای داخلی
4- جدارهای نور گذر

5- سایبان ها
7- اینرسی حرارتی جدارها

7- تهویه طبیعی
در پایان نیز نکاتی درباره ممیزی انرژی در ساختمان مطرح شد.

   

سمینار آموزشی »بتن ریزی در هوای گرم«
این سمینار در تاریخ 1396/06/21 در محل ساختمان شماره ی 2 سازمان، سالن 
در  سازمان  عضو  مهندسان  از  نفر   60 تعداد  و  گردید  برگزار  شیرازی  قوام الدین 
مهندس  آقای  سخنرانی  با  که  سمینار  این  در  یافتند.  حضور  شده  یاد  سمینار 
زیر  موضوعات  خصوص  در  و  داشت  ادامه  ساعت  مدت3  به  محرر  امیرحسین 

بحث و بررسی شد:
* تعریف هوای گرم نامطلوب برای بتن

* تأثیر هوای گرم بر مشخصات بتن تازه
* تأثیر هوای گرم بر مشخصات بتن سخت شده
* رفتار مصالح تشکیل دهنده بتن در هوای گرم

* روش های بتن ریزی در هوای گرم

 
 موارد ضروری برای بتن ریزی در هوای گرم که در این سمینار بر آن ها تأکید 

شد عبارتند از:
الف( استفاده از مصالح و طرح اختالط مناسب

ب( خنک کردن مصالح بتن
در خنک کردن مصالح بتن، باید توجه شود که برای خنک کردن بتن معادل 1 

درجه، الزم است یکی از مصالح به میزان زیر خنک شود
1. آب به میزان 4 درجه

2.دانه ها به میزان 2 درجه
3.سیمان به میزان 8 درجه

ج( استفاده از بتن با اسالمپ اولیه باال
د( سرعت دادن به عملیات حمل و بتن ریزی

ه( استفاده از مواد افزودنی مناسب
و( شروع سریع عملیات مراقبت مرطوب و پیوسته

ز( بتن ریزی در شب و یا ساعات خنک تر
ی( الزم است اقدامات مناسب جهت خنک کردن قالب ها و میلگردهای فوالدی 

قبل از بتن ریزی انجام گیرد.
شایان ذکر است این سمینار به صورت وب کنفرانس در تمام دفاتر نمایندگی 

شهرستان ها قابل مشاهده بود.

 سمینار آموزشی »الزامات سیستم آتشبند و دوربند مطابق با آیین 
نامه  ها و استاندارهای مربوطه«

این سمینار در تاریخ 1396/06/28 در محل ساختمان شماره ی 2 سازمان، سالن 
قوام الدین شیرازی برگزار گردید. در این سمینار که با سخنرانی خانم رویا کریمی 

به مدت 2 ساعت ادامه داشت در خصوص موضوعات زیر گفتگو شد:
* زوم بندی حریق به عنوان راهکار غیرعامل کنترل حریق

* الزامات آیین نامه جهت انتخاب سیستم مناسب آتشبند
* معرفی انواع سیستم های آتشبندی و دودبندی )مزایا و محدودیت  ها (

* راهکار نظارت در اجرای صحیح سیستم آتشبند
ساير فعاليت های آموزشی 

کارگروه  جلسه   12 و  آموزش  کمیته  جلسه   12 برگزاری  الف( 
هماهنگی کمیته آموزش با موضوعات زیر:

* تعیین تعرفه دوره کارآموزی صالحیت اجرا در سال 1396 و ابالغ به مجریان 
آموزشی 

عایق کاری  کردن  نهادینه  درخصوص  هماهنگی  کارگروه  جلسات  تشکیل   *
ساختمان  ها به منظور کاهش مصرف انرژی

* دعوت از مسئول واحد IT درخصوص طراحی نرم افزار ارزیابی نیازهای آموزشی 
و کمبودهای اطالعاتی مهندسان

مجوز  بودن  کلی  یا  بخشی  درخصوص  شهرسازی  و  راه  وزارت  از  استفسار   *
مجری آموزش

* هماهنگی جهت برگزاری دوره های ویژه اعضا نظام کاردان
* تدوین فرم های ارزیابی مجریان و مدرسان

دوره های  سرفصل های  درخصوص  مربوطه  راهکارهای  و  پیشنهادات  ارائه   *
کارآموزی صالحیت اجرا

اعتبار  تاریخ  با  دوره  گواهینامه  دارای  که  اعضایی  با  همکاری  نحوه  بررسی   *
منقضی هستند

* پیگیری برگزاری جلسات کمیسیون مصاحبه مدرسان سایر استان  ها که متقاضی 
تدریس در استان فارس هستند.
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109 به  ورود  دانش آموختگان  کارآموزی  »طرح  جلسات  برگزاری  ب( 
حرفه مهندسی« 

* تدوین و ارائه چارت سازمانی دبیرخانه مهندس کارآموز
*  تدوین و ارائه آیین نامه گردش کار تفاهم نامه طرح جامع آموزش مهندسان 

به وزارت راه و شهرسازی 
کار  گردش  آیین نامه  در خصوص  ساختمان  ملی  مقررات  دفتر  پاسخ  بررسی   *

ارسالی از طرف سازمان

از  نفر   8 پذیرش  و  مصاحبه  کمیسیون  جلسه   10 برگزاری  ج( 
متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار آموزش 

و( گزارش عملکرد دفترترویج و تحقیق
ملي  مقررات   8 مبحث  سوم  ویرایش  پیش نویس  بررسي  کارگروه  تشکیل   -1
ساختمان و برگزاري جلسات مربوطه جهت ارائه نظرات و پیشنهادات به شوراي 

تدوین مقررات ملي ساختمان
2- تشکیل کارگروه بررسي پیش نویس ویرایش چهارم مبحث 15 مقررات ملي 

ساختمان 
3- تشکیل کارگروه حامیان نمایشگاه تخصصي ساختمان شماره 3 نظام مهندسي 

ساختمان استان فارس و تهیه طرح پیشنهادي
4-  بازدید از مناطق زلزله زده غرب کشور و مشارکت در تهیه و تدوین گزارش 

فني و تخصصي مربوطه
5-  تشکیل کارگروه بررسي مبحث 22 مقررات ملي ساختمان و تالش جهت تهیه 

چک لیست هاي کنترلي مربوطه
6- مشارکت در برگزاري کنفرانس ملي پدافند غیرعامل و توسعه پایدار دانشگاه 

شیراز 
پایدار و همکاري در  توسعه  و  7-  مشارکت در تشکیل کارگروه محیط زیست 

برگزاري جلسات مربوطه

2. واحد کتابخانه

4. واحد کتابفروشی
گزارش کارکرد کتابفروشی، در سه ماه دوم سال 1396، به شرح زیر است:

گزارش عملکرد درخواستي واحد خدمات 
مهندسي در تابستان 1396:

واحد مجريان 

واحد ظرفيت اشتغال 

واحد نظارت

واحد طراحی
متراژ ثبت شده برای محاسبات و طراحان  معمار و تأسيسات 

واحد کنترل طرح ها 

اخبار و رویدادها
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خالصه ی گزارش عملکرد دفترترويج و تحقيق در 110
تابستان 1396 

1-    تشکیل کارگروه بررسي پیش نویس ویرایش سوم مبحث 8 مقررات ملي 
ساختمان و برگزاري جلسات مربوطه جهت ارائه نظرات و پیشنهادات به شوراي 

تدوین مقررات ملي ساختمان(؛
2-    تشکیل کارگروه بررسي پیشنویس ویرایش چهارم مبحث 15 مقررات ملي 

ساختمان؛ 
نظام   3 نمایشگاه تخصصي ساختمان شماره ی  حامیان  کارگروه  تشکیل      -3

مهندسي ساختمان استان فارس و تهیه ی طرح پیشنهادي؛
4-    بازدید از مناطق زلزله زده غرب کشور و مشارکت در تهیه و تدوین گزارش 

فني و تخصصي مربوطه؛
5-    تشکیل کارگروه بررسي مبحث 22 مقررات ملي ساختمان و تالش برای 

تهیه ی چک لیست هاي کنترلي مربوطه؛
پایدار  و  توسعه  و  پدافندغیرعامل  ملي  کنفرانس  برگزاري  در  مشارکت       -6

دانشگاه شیراز؛
7-    مشارکت در تشکیل کارگروه محیط زیست و توسعه ی پایدار و همکاري 

در برگزاري جلسات.

روابط عمومی 
اراه اندازی کانال تلگرام روابط عمومی سازمان و درج اخبار و اطالعیه ها در کانال 

به منظور اطالع رسانی سریع و شفاف به اعضای سازمان؛
* بررسی سایت سازمان و نقاط ضعف و قوت سایت و ارائه پیشنهاد به واحد طرح 

و برنامه سازمان برای پیکربندی سایت جدید؛
* هماهنگی با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برای درج اخبار مهم سازمان 

در سایت شورای مرکزی؛
* عضویت در شورای سیاست گذاری روابط عمومی شورای مرکزی؛

* تدوین چک لیست ارزیابی واحد روابط عمومی استان ها و ارائه به شورای مرکزی؛
* شرکت در جلسات درون و برون سازمانی؛

سامانه  ایجاد  به منظور  پیشنهاد  ارائه  و  سازمان  هیأت رئیسه  با  مکاتبه   *
مهندس خبرنگار به منظور ایجاد هم افزایي و استفاده از پتانسیل گسترده اعضا در 
گردآوري رویدادها  در راستاي ترویج مقررات ملي ساختمان و افزایش توان فني 

و اجرایي در صنعت ساختمان؛
* مکاتبه با تمام ارکان و واحدهای سازمان به منظور نیازسنجی ارتباط واحدها با 

ارگان های ذی ربط به منظورتسهیل روابط سازمان با سایر اداره ها؛
* مکاتبه با معاون محترم آموزش،  توسعه و پژوهش سازمان و ارائه راهکارهایی 

درخصوص اطالع رساني اخبار و گزارشات آموزشي، پژوهشي و ترویجي؛
* مکاتبه با هیأت رئیسه ی سازمان درخصوص سیاست گذاری برگزاری مراسم 

روز مهندس و چاپ سالنامه؛
* همکاری در برگزاری و تهیه ی گزارش و تصویر از بیش از 30جلسه، مراسم، 

سمینار، بازدید و همایش درون سازمانی و برون سازمانی؛
* درج بیش از 700خبر و گزارش در سایت سازمان و بازدید بیش از 30000 نفر 

از آن ها؛
* بررسی و تهیه ی پاسخ مناسب به ایمیل های رسیده از سوی اعضای سازمان؛

* درج بیش از 70 آگهی اطالع رسانی، تبریک و تسلیت در روزنامه ها؛
* مکاتبه و شرکت در جلسات حضوری با صدا و سیمای استان فارس به منظور 
پوشش خبری رویدادهای سازمان و انجام همکاری های متقابل و انعقاد تفاهم نامه 

مشترک.

گزارش عملکرد شوراي انتظامي
1ـ از آغاز تیرماه 1396 تا پایان شهریور ماه 1396 تعداد 25 پرونده شکایت جدید 
تشکیل که به اکثر آن ها و هم چنین مانده پرونده هاي ماههاي گذشته رسیدگي 

شد. آراي صادره به شرح زیر است:
- راي درجه یک: 11 راي
 - راي درجه دو: 15 راي
- راي درجه سه: 1 راي

- راي رد شکایت: 33
2ـ موضوع شکایت آراي صادرشده مربوط به پرونده هاي رسیدگي شده از تیرماه 

96 تا شهریورماه 96 به شرح زیر است:
- 3 راي: اجرا

- 2 راي: شئون حرفه اي
- 19 راي: طراحي
- 47 راي: نظارت 

 توضیح: عدم تطابق مجموع تعداد آراي صادره و موضوع شکایت پرونده ها بدلیل 
تعدد موضوع شکایت از مشتکي عنه با مسئولیت همزمان بعنوان طراح یا ناظر در 

یک پروژه و یا موضوع شئون حرفه اي مي باشد.

گزارش گروه تخصصی معماری شورای مرکزی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان:

دوره ی هفتم گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان در اولین 
جلسات خود در خرداد ماه 96، ضمن مطالعه ی تجارب دوره های قبل، اهداف و 
زیر  به شرح  که  را  هفتم  دوره  مرکزی  معماری شورای  گروه تخصصی  رویکرد 

مطرح نمود:

چشم انداز و اهداف:
1- تهیه ی شرح خدمات مهندسی معماری؛

2- ترویج و تدوین مقررات ملی ساختمان در معماری؛
3- انرژی و محیط زیست در معماری؛

4- بهره گیری از فن آوری های نوین در معماری؛
5- هویت در معماری ایرانی اسالمی با تأکید بر ارزش های بومی و منطقه ای.

    در همین راستا و برای پیشبرد امور، کارگروه های معماری شورای مرکزی با 
حضور نمایندگانی از 28 استان کشور برای استفاده از نظرات و تجارب اعضای 
پیشنهاد  زیر  شرح  به  های  کارگروه  گردید.  برگزار  مختلف  استان های  از  مدعو 

گردید:
1- نظام نامه نماسازی و سیمای ساختمان ها؛

2- معماری داخلی ساختمان ها و محوطه سازی؛
3- مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری؛

4- تهیه ی نظامنامه اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث 21 و 22 در مهندسی 
معماری؛

5- بررسی تجربیات جهانی در خصوص مقررات ملی ساختمان در معماری؛
6- اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث 19 با رویکرد ممیزی و بومی سازی در 

مناطق کشور؛
7- توسعه و ترویج الگوهای پایداری در طراحی معماری؛

8- تبیین جایگاه فناوری های نوین در معماری؛
9- دبیرخانه سمینار هویت در معماری ایرانی اسالمی.

    در دومین جلسه ای که در آبان ماه جاری با حضور گروه تخصصی معماری 
ها  استان  معماری  تخصصی  گروه  و  مدیره  هیأت  نمایندگان  با  مرکزی  شورای 
برگزار شد، دستاوردهای کارگروه ها در بازه زمانی سه ماهه مطرح گردید که به 

شرح زیر است:
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111 کارگروه شماره ی 1 )تهیه نظام نامه ی نماسازی و سیمای ساختمان ها(: 
اصالت شهرسازی  و  تقویت هویت  ارتقا ی کیفی سیما و منظر شهری،  با هدف 
و معماری ایرانی، ایجاد آرامش بصری و هماهنگی و همخوانی با اقلیم شهرها، 
جلوگیری از اغتشاشات بصری و ایجاد انسجام بصری این کارگروه تشکیل گردید. 
با همکاری شورای  که  است  پژوهشی »نما«  پروژه  با  کارگروه همسو  این  امور 
مرکزی در توسط دانشگاه تربیت مدرس در حال انجام است. هم چنین پیش نویس 

تدوین راهنمای طراحی نماسازی در دست اقدام است.

کارگروه شماره ی 2 )معماری داخلی ساختمان ها و محوطه سازی(: 
در بخش معماری داخلی ساختمان ها، بر اساس مصوبات وزارت راه و شهرسازی، جهت 
تعیین صالحیت و شرح خدمات معماری داخلی مکاتبات الزم با وزارت راه و شهرسازی 
صورت گرفته و درخواست برای در اختیار قرار دادن این مصوبه شده است که در صورت 

دریافت پاسخ می توان پس از بازبینی مورد فوق شرح جدیدی بر آن نوشت. 

کارگروه شماره ی 3 )مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری(:  
هدف اصلی کارگروه ایجاد وحدت رویه سازمان های نظام مهندسی کل کشور در 
ارائه ی خدمات مهندسی معماری است. مبانی قیمت گذاری توسط این کارگروه 
پیشنهاد شده است. هم چنین در بخش خدمات مهندسی معماری تا کنون چک 

لیست هایی تهیه شده است.

کارگروه شماره ی 4 )اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث 21 و 22 
در مهندسی معماری(:

جهت  ساختمان  از  نگه داری  برای  الزامات  حداقل  تعیین  کارگروه  اصلی  هدف   
به  از  جلوگیری  و  مناسب  دهی  بهره  ساکنین،  آسایش  بهداشت،  ایمنی،  تامین 
هدر رفتن سرمایه در بخش معماری می باشد. کارگروه ضمن بررسی مبحث 22 
مقررات ملی ساختمان مواردی را مورد توجه قرار داده است که در 4 مجلد به رشته 
تحریر در آمده است و نتایج آن نیز به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است. 
گفتنی است که چک لیست هایی نیز برای این مبحث توسط کارگروه تهیه شده 
است. از آن جایی که هدف اصلی مبحث ارتقای ایمنی ساختمان های موجود و 
جلوگیری از اتفاقاتی مانند پالسکو است، برای تدوین این شیوه نامه مراحلی در 

نظر گرفته شده است که به ترتیب زیر است:
معرفی اجزای معماری برای بازرسی و نگهداری، تعریف درجه بندی و رتبه بندی 
ریسک اجزای معماری، تدوین ماتریس خطر برای ساختمانهای مورد نظر مبحث، 
نگه داری  های  لیست  چک  تدوین  معماری،  بازرسی  های  لیست  چک  تدوین 

معماری.
 در بخش مبحث 21 نیز هرچند مواردی انجام شده است، اما ادامه ی روند کاری 
کارگروه مستلزم هماهنگی با سازمان پدافند غیرعامل و نهادهای امنیتی می باشد. 

کارگروه شماره ی 5 )تجربیات چهانی در خصوص مقررات ملی ساختمان 
در مهندسی معماری(: 

بررسی حوزه های جغرافیایی و اقلیمی و فرهنگی مشابه با ایران و انتخاب حداقل 
دو کشور به عنوان پایلوت [ آزمونه] برای بررسی کامل تر و مقایسه ی تطبیقی با 
ایران از اهداف اصلی کارگروه بوده است. هم چنین انتخاب مواردی از تجربیات 
جدید که باعث اشتغال زایی و درآمدزایی برای مهندسین معمار گردد و زمینه های 
حرقه ای نوین را پدید آورد مانند مباحث نورپردازی، تعمیر و نگهداری و نوسازی 
ساختمان، طراحی محوطه، یکسان سازی اسناد و مدارک ساختمانی در قبل و حین 
و بعد از انجام کار از دیگر موارد مورد توجه کارگروه بوده است. کارگروه، ضمن 
بررسی کلی مقررات و قوانین بین المللی ساختمان که به صورت مستند به شورای 

مرکزی ارائه شده است، پیشنهاد ارائه طرح پژوهشی در این زمینه نموده است. 

با   19 مبحث  ملی ساختمان  مقررات  )اجرای   6 کارگروه شماره ی 
رویکرد بومی سازی و ممیزی در مناطق مختلف(: 

نتایج این کارگروه به شرح زیر است:

تهیه ی نرم افزار اندرویدی محاسبه ی مبحث 19 برای محاسبات سریع و کاربری 
آسان ) گفتنی است که نرم افزاری به همین منظور نیز توسط سازملن نظام مهندسی 
ساختمان استان های اصفهان و مرکزی تهیه شده است(. در نرم افزار مذکور ضریب 
عایق حرارتی اخذ شده توسط محصوالتی چون سفال یا بلوک های اتوکالو شده 
لحاظ گردد و محصوالت فوق الذکر ملزم به اخذ استاندارد ملی و استاندارد 8621 

)استاندارد ضریب عایق حرارتی( از مرکز تحقیقات استاندارد گردند.
آماده سازی مبحث پکیج )جهت تدریس به ناظرین و پس از تأیید کارگروه برای 

ابالغ به استان ها(؛ 
الزام مهندسان به تهیه ی چک لیست مبحث 19 و ترسیم جزئیات اجرایی مربوط 

به مبحث 19؛ 
آموزش اجباری مبحث 19 به مهندسی نو وارد به سیستم سازمان نظام مهندسی ؛ 
تبلیغات مفهومی مبحث 19 در سطح شهر در قالب تابلوهای رونده و بیلبورد و حتی 

در ورودی سازمان به منظور بسترسازی استفاده از این مبحث؛ 
توجه به ضرورت استفاده از این مبحث در کتب درسی دانش آموزان؛ 

درج الزامی بودن اجرای مبحث 19 در پروانه ی ساختمان؛ 
ایجاد و صدور پروانه تأسیس دفاتری با عنوان دفاتر صالحیت ممیزی انرژی در 

کالن شهرها )بر طبق آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون اصالح الگوی مصرف(.

کارگروه شماره ی 7 )توسعه و ترویج الگوهای پایداری در طراحی 
معماری(:

برای همسو  انرژی  اعضای کارگروه در کمیسیون  از  امر حضور یکی  ابتدای  در 
شد.  پیشنهاد  معماری  تخصصی  گروه  در  کمیسیون  این  با  کارگروه  امور  بودن 
نمونه  بررسی  و  معماری  در  پایداری  الگوهای  بررسی  کارگروه ضمن  هم چنین، 
های موردی خارج از کشور برای تدوین چگونگی ترویج این الگوها در معماری 
امروز پیشنهاد طرح پژوهشی نموده است که به هیأت رئیسه شورای مرکزی ارسال 
گردید. چک لیست هایی نیز برای توجه به توسعه الگوهای پایداری در معماری در 

این کارگروه تهیه شده است.

کارگروه شماره ی 8 )تبیین جایگاه فناوری های نوین در معماری(: 
های  سیستم  شناخت  گروه،  کار  چار چوب  تدوین  شامل  کارگروه  اصلی  اهداف 
مطرح رتبه بندی جهان، بومی سازی سیستم رتبه بندی ساختمانهای پایدار، ارائه 
گزارش توسط متخصصین امر است. از دیگر موارد مورد توجه کارگروه می توان 
به تدوین و ادامه دسته بندی فناوری های نوین ساختمانی متناسب با دسته بندی 
انواع پوشش  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به شرح زیر: مصالح ساختمان: 
ساختمانی:  های  سیستم   ،... و  نانو  ها،  عایق  جدید،  مواد  سرامیک،  سنگ،  ها، 
M2PACD, ICF, LSF, زیرسیستم های ساختمانی: درب، پنجره، سیستم 
پیشرفته،  های  قالب  ها،  سقف  نوین:  های  روش   ،... و  کاذب  نماسازی،  های 
دیوارهای جدید و ...، ابزارها و تجهیزات و ماشین آالت: پمپ ها، ابزار های برقی، 

ابزار های برشی، استیراپ ماشینی و ... اشاره نمود.

کارگروه فوق العاده بررسی مبحث 4 مقررات ملی ساختمان: 
این کارگروه با صرف 40 ساعت کاری و به صورت فشرده در مدت سه هفته به 
پایان رسید. پیشنهادهای این کارگروه بعد از بررسی خط به خِط مبحث چهارم، 
در  موارد  این  که  گردید  ارائه  پیشنهادات  و  تغییرات  به صورت  بند   59 به  منتج 
محترم  اعضای  حضور  با  مسکن  تحقیقات  مرکز  در  کارگروه  این  پنجم  جلسه 
مجدداً  موارد  و  برگزار  بنیادی  دکتر  آقای  حضور  با  و  مبحث  این  تدوین  کمیته 
بازبینی و مورد تایید قرار گرفت. هم چنین کارگروه طی نامه ای به هیأت رئیسه 
شورای مرکزی درخواست تأمین بودجه برای تهیه راهنمای تصویری مبحث 4 

نموده است.

اخبار و رویدادها



پاییــز 1396
شمـاره ی 94 

گزارش عملکرد هيأت اجرايی کارشناسان رسمی 112
ماده 27 سازمان تابستان 1396

 * تشکیل هشت جلسه هیات اجرایی جهت پیگیری امور کارشناسی؛ 
 * چاپ کتاب اسامی کارشناسان سازمان نظام مهندسی استان فارس؛ 

 * تشکیل جلسه با واحد IT  جهت تهیه نرم افزار ارجاع کار کارشناسی؛ 
 * انجام 92 مورد کارشناسی از سازمان و دفتر نمایندگی و شهرداری و کمیسیون 

ماده ی صد و حل اختالف. 

معاونت مالی پشتيانی و نيروی انسانی

امور قراردادها و مناقصه ها

1. قراردادها
پیمانی،  قراردادهای  حقوقی،  و  حقیقی  قراردادهای  مستندسازی  و  تنظیم 

تفاهم نامه های مشاوره و امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و ... ؛ 

2. مناقصه ها:
تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ی عملیات اجرایی دفتر نمایندگی ها، حسابرسی عملکرد 

مالی، برگزاری کمسیون معامالت، دریافت استعالم ها، بررسی و کنترل نقشه ها؛

3. مزایده:
در قالب تهیه و تنظیم اسناد مزایده ی عمومِی فروش مجتمع فرهنگی رفاهی در 

شهر صدرا و لوازم آشپزخانه ی آن مجتمع؛

4. بیمه:
پیگیری صدور بیمه های آتش سوزی برای ساختمان ها، اموال و اثاث آن ها با تعهد 
بیمه ای مربوط به ناظران عالی، مهندسان ناظر، مهندسان بازرسی گاز و تکمیل 
درمان. برنامه ریزی برای استقرار نماینده ی جدید بیمه و اقدامات مربوط به بیمه ی 

حوادث گروهی سومین کارگاه مسابقه ی معماری قوام الدین شیراز.

امور سرمايه ی مهندسی

واحد فرهنگی، رفاهی و ورزشی
1. عقد تفاهم نامه بین سازمان و سالن های ورزشی در رشته های مختلف؛

اعمال  با  سازمان  اعضای  پذیرش  برای  خصوصی  باشگاه های  با  هماهنگی   .2
تخفیف؛

3. بازدید مستمر از فعالیت های ورزشکاران؛
4. خرید 1000 کارِت استخر با تخفیف برای اعضا؛

نظام مهندسی  سازمان های  مسابقات  دوره ی  هفتمین  به  فوتسال  تیم  اعزام   .5
ساختمان استان ها به میزبانی شهرکرد و کسب مقام نخست این مسابقات؛

نظام مهندسی  سازمان های  مسابقات  دوره ی  هفتمین  به  بسکتبال  تیم  اعزام   .6
ساختمان استان ها به میزبانی شهرکرد و کسب مقام سوم این مسابقات؛

7. اعزام تیم والیبال به مسابقات جام شهدای آتش نشان استان فارس به میزبانی 
آتش نشانی و کسب مقام نخست؛

موسیقی،  آموزشگاه های  از  اعضا  استفاده ی  برای  برنامه ریزی  و  هماهنگی   .8
آموزشگاه های زبان و فروشگاه های ورزشی دوچرخه و کلینیک های فیزیوتراپی.

فعالیت های در دست اقدام
ویژه ی  درصد   30 تخفیف  با  جدید  ورزشی  فروشگاه های  با  تفاهم نامه  عقد   .1

اعضای سازمان؛
2. تبادل تفاهم با شرکت جاویدان؛

3. تبادل تفاهم نامه با کت وشلوار گراد با تخفیف 40 درصد و تهیه ی بن تخفیف 
ویژه ی اعضا؛

4. تبادل تفاهم نامه با شرکت امین گشت برای تورهای خارجی و نمایشگاهی؛
5. تبادل تفاهم نامه با شرکت هدهد برای تورهای خارجی و نمایشگاهی؛

6. تفاهم نامه با شرکت های موسیقی برای برگزاری همایش، کنسرت و ... .

تعداد و مبلغ وام پرداخت شده در 3 ماهه ی اول سال 96 از صندوق 
رفاه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس


