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اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس*

اخبار و رویدادها

** به دلیل همزمانی چاپ این شماره ی فصل نامه با برگزاری انتخابات هیأت مدیره ی سازمان، نام نامزدهای انتخاباتی و عکس آن ها حذف شد و این شیوه در چاپ مقاله ها نیز رعایت 
شده است.

* اخبار و رویدادها را روابط عمومی سازمان در اختیار فصل نامه ی گزارش قرار داده است. متن کامل خبرها و گزارش ها در تارنمای سازمان www.fceo.ir آمده است.

سرپرست جديد اداره ی کل کنترل و نظارت ساختمان شهرداری 
شيراز 

در جلسه ی تودیع و معارفه ی انتصاب های جدید شهرداری شیراز و 
در حضور مدیران ارشد شهرداری و برخی از اعضای شورای اسالمی 
پشتبیانی،  معاون  بهجت حقیقی،  حسن  شیراز  شهردار  شیراز،  شهر 
مالی و نیروی انسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس را به 
ِسمت سرپرست اداره ی کل کنترل و نظارت ساختمان منصوب کرد. 
   شهردار شیراز هماهنگی با سازمان های نظام مهندسی، انبوه سازان 
و مسکن و شهرسازی، در راستای بهبود کیفیت ساخت وساز در شهر، 
به  تخلف  پرونده ی  ارجاع  و  ساختمانی  تخلفات  با  قانونی  برخورد 
شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظارت و کنترل 
پروانه های ساختمانی صادر شده و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر 

را از مهم ترین مأموریت های این اداره ی کل دانست. 

و  مالی  پشتيبانی،  معاون  به عنوان  زارع،  بهنام  مهندس  انتصاب 
نيروی انسانی سازمان

مهندس بهنام زارع در تاریخ 10تیرماه 1397 طی حکمی از سوی 
انسانی  نیروی  و  مالی  پشتیبانی،  معاون  به عنوان  سازمان،  رییس 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس منصوب شد.
اداری و  امور  به عنوان مسئول  اختیاری     هم چنین، مهندس علی 
سازمان  ارزیابی  و  کنترل  واحد  مسئول  به عنوان  بیاتی  هادی  دکتر 

منصوب گردیدند.

مهندس کارآموز
جلسه ی تشریح طرح کارآموزی مهندسان متقاضی ورود به حرفه ی 
مهندسی، برای نخستین بار با صاحبان حرفه در صنعت ساختمان در 
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راه های  بررسی  به منظور  کار  اداره ی  و   فارس  ساختمان  مهندسی 
کاهش حوادث ناشی از کار، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

   رییس سازمان در این دیدار اعالم کرد: درصد باالی حوادث کار 
در بخش ساختمان، ضرورت توجه، نظارت و حساسیت بیش تر در 
فرایند نظارت بر ساختمان را بیش ازپیش نمایان می سازد و بر این 
مسئولیت  و  نقش  بر  مرتبط  دستگاه های  هماهنگی  با  باید  اساس 
مجریان در مورد رعایت نکات ایمنی دقت و نظارت باالی صورت 
گیرد. این مهم نیازمند این است که زنجیره ی دستگاه های مرتبط از 
جمله اداره ی کار، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و انجمن صنفی 

کارگران در تعامل و هماهنگی کامل باشند.
   ایشان به نقش مهم گذراندن دوره های آموزش ایمنی برای ناظران 
اشاره و اضافه کرد: به زودی در استان فارس به عنوان استان پایلوت 
و در مرحله ی بعد در تمام کشور، گشایش و اختصاص سهمیه برای 
ناظران ساختمان منوط و مشروط به گذراندن دوره های ایمنی انجام 

خواهد شد.
رونق  در  مسکن  بخش  مؤثر  نقش  به  اشاره  با  ادامه  در  ایشان     
اشتغال، اضافه کرد: متأسفانه در شرایط فعلی وزارت راه و شهرسازی 
عماًل برنامه ی مشخصی برای این بخش ندارد. این درحالی  است که 
می توانیم با استفاده از ظرفیت های تعاونی های مسکن و مجموعه ی 

وزارت رفاه و سایر بخش ها شاهد تحرک در این بخش باشیم.
   در این دیدار، دکتر مختاری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
حوزه ی  در  فارس  استان  اول  و  مطلوب  جایگاه  به  اشاره  با  فارس 
روابط کار، پرداخت تسهیالت بخش تولید و سامان دهی تعاونی های 
استان، آمادگی کامل این مجموعه را برای ارائه ی خدمات در مباحثی 
ایمنی کارگران ساختمانی، مشاوره های تخصصی در  افزایش  چون 
حوزه کارآفرینی و رونق بخش مسکن با استفاده از ظرفیت تعاونی ها 

تأکید کرد.
   در این جلسه،  مهندس خواجه پور عضو هیأت رییسه ی سازمان، 
اشاره  ساختمانی  کارگاه  یک  ایمنی  تأمین  در  موجود  حلقه های  به 
نظام مهندسی  توسط سازمان  انجام شده  فعالیت های  از  و گزارشی 
مورد  در  کارفرمایان  آموزش  زمینه ی  در  فارس  استان  ساختمان 
ایمنی و هم چنین  قانون در بحث  وظایف و مسئولیت هایشان طبق 
سامان دهی کارگران ماهر و آموزش مسایل ایمنی، به آن ها ارائه کرد.

   ایشان با اشاره به اجرای پروژه ها در دو قالب دولتی و خصوصی 
پروژه های  در  ایمنی  مباحث  اجرای  اجبار  خواستار  اول،  وهله ی  در 
انتقاد از حذف سازندگان ذی صالح از چرخه ی  دولتی شد و ضمن 
ساخت وساز توسط شهرداری با اشاره به نقش سازندگان ذی صالح 
در مبحث 12 مقررات ملی ساختمان، به عنوان مسئول حفظ و تأمین 
ایمنی در گارگاه ها گفت: دلیل بسیاری از حوادث ناشی از کار، نبودن 
کارگاه  در  ایمنی  مسئول  بعد،  مرحله ی  در  و  ذی صالح  سازنده ی 
است. ایشان حضور و همراهی عوامل دخیل در ساخت وساز را برای 

کنترل ایمنی در کارگاه ها مؤثر دانست.
   در این جلسه هم چنین، به لزوم آموزش ایمنی برای مهندسان ناظر 
و مجری به منظور کنترل موارد ایمنی و تعامل بیش تر دستگاه های 

دست اندرکار تأکید شد.
   در پایان جلسه، مقرر شد بسته ای شامل نقشه ی راه و پیش نیازهای 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در روز چهارشنبه 24 
مردادماه 1397، با حضور معاون آموزش، توسعه و پژوهش سازمان 
چند  تنی  حضور  با  و  شده  گفته  طرح  راهبردی  شورای  اعضای  و 
و  فنی  سازمان  نماینده ی  و  ساختمان  در صنعت  حرفه  از صاحبان 
استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  در  فارس  استان  حرفه ای 

فارس برگزار شد.
   به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
فارس، تفاهم نامه ی طرح کارآموزی دانش آموختگان متقاضی ورود 
به حرفه ی مهندسی در تاریخ 1396/04/12، بین معاونت مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان 
و  کارآموزی  طرح  اجرای  راستای  در  و  مرکزی(  )شورای  کشور 
آموزش مهندسان متقاضی ورود به حرفه ی مهندسی در کشور منعقد 
به عنوان طراح و  استان فارس،  و سازمان نظام مهندسی ساختمان 
پیشنهاد  دهنده ی طرح مهندس کارآموز برای برنامه ریزی و اجرای 

آزمایشی طرح یاد شده، انتخاب گردید.
و  توسعه  آموزش،  معاون  زارع  جعفر  دکتر  آقای  جلسه  این  در     
ضمن  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  پژوهش 
و ضرورت  اهمیت  و  طرح  معرفی  به  جلسه،  مدعوین  به  خیرمقدم 
شده  انجام  فعالیت های  و  اقدامات  و  پرداخت  آن  صحیح  اجرای 
به وسیله ی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس را تشریح 
کرده و هدف از برگزاری جلسه را هم اندیشی و دعوت از صاحبان 
حرفه برای همکاری و مشارکت به منظور اجرای هرچه بهتر طرح یاد 

شده عنوان کرد.
   در ادامه، اعضای شورای راهبردی طرح نیز سخنانی در خصوص 
و  بهینه سازی  بر  و  کردند  بیان  آن  صحیح  اجرای  لزوم  و  اهمیت 
برگزاری مطلوب دوره ها و روش های کارآموزی مهندسان متقاضی 
ورود به حرفه در راستای دفاع از حرفه و حقوق جامعه ی مهندسی 
با بهره مندی از تمام پتانسیل های موجود در استان و مشارکت فعال 

صاحبان حرفه تأکید کردند.
   سپس، نظرات حاضران در جلسه بیان شد و درخصوص نحوه ی 

همکاری مشترک، بحث و تبادل نظر انجام شد.
در  دوره   80 به  قریب  در   1397 آبان ماه  از  طرح  این  دوره های 
دوره،  هر  برگزاری  در  و  شد  خواهد  برگزار  مهندسی  رشته های 
و  عملی  بازدیدهای  و  دوره ها  نظری،  مباحث  بر  عالوه  کارآموزان 

کارگاهی را نیز، تجربه خواهند کرد.
   اعضای شورای راهبردی این طرح آقایان مهندسان اردشیر دیلمی، 
غالمرضا بنان، امیر فالح نیا، دکتر جعفر زارع و خانم مهندس زهرا 

امیدبخش هستند.

برگزاری جلسه ی مشترک سازمان و اداره ی کار و امور اجتماعی 
فارس با حضور رييس شورای مرکزی در خرداد ماه 1397

در جلسه ای مشترک رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و 
دکتر مختاری مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان فارس 
و هیأت رییسه ی سازمان، درخصوص همکاری مشترک سازمان نظام 
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ساختمان  صنعت  دست اندرکار  ارگان های  همکاری  برای  الزم 
مخاطرات  کاهش  و  ساختمانی  کارگاه های  ایمنی  ارتقای  به منظور 
ناشی از کار و استفاده از خدمات مسئول ایمنی در پروژه های دولتی 

و خصوصی فراهم شود.

زلزله ی  بخش  رييس  و  عمران  تخصصی  گروه  مشترک  جلسه ی 
مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی در مرداد ماه 1397

جلسه ی مشترک گروه تخصصی عمران سازمان، با دکتر بیت الهی، 
رییس بخش زلزله ی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار 

شد.
   در ابتدای این جلسه، گزارشی از خالصه ی نتایج بازدید از زلزله ی 
رییس گروه تخصصی عمران  توسط مهندس حکمت آرا،  کرمانشاه 

ارائه شد.
   دبیر هیأت رییسه ی سازمان نیز در سخنان خود به لزوم حساسیت 
نقطه نظرات  و  تجارب  از  استفاده  لزوم  و  فنی  مباحث  به  مسئوالن 
مهندسان سایر نقاط کشور توسط اعضای کمیته های تدوین مقررات 

ملی ساختمان اشاره کرد.
   دکتر آیت الهی نیز دیدگاه های خود را در مورد شناسایی و تعیین 
این زمینه  حریم گسل های شیراز و چگونگی همکاری سازمان در 

ارائه کرد.
   در انتهای جلسه مقرر شد اقدامات انجام شده ی تخصصی به صورت 
مکتوب ارائه شود تا در جلسات مشترک با اعضای کمیته های تدوین 

مقررات ملی ساختمان، مورد بررسی قرار گیرد. 

آگاهی   ارتقای  و  اطالع رسانی  جلسه ی  چهارمين  برگزاری 
در  ساختمانی  پروانه ی  صدور  از  قبل  مالکان،  و   کارفرمايان 

تيرماه 1397
قبل  مالکان  آگاهی های  افزایش  و  اطالع رسانی  جلسه ی  چهارمین 
از صدور پروانه ی ساختمانی درخصوص وظایف و مسئولیت هایشان 
در مقررات ملی ساختمان، در قبال چگونگی خرید مصالح استاندارد، 
کارگران  و  ذی صالح  سازنده ی  از  استفاده  ایمنی،  رعایت  و  تأمین 
مهندسی  نظام  سازمان  به وسیله ی   ،... و  ساخت وساز  در  ماهر 
ساختمان فارس، با همکاری شهرداری شیراز، اداره ی کل استاندارد 
فارس، سازمان آتش نشانی و اداره ی کار و امور اجتماعی برگزار شد.

   در این جلسه که با پیگیری سازمان و همکاری شهرداری شیراز 
و  معماری  نکات  و  مسایل  بیان  به  آفرینی  دکتر  ابتدا  شد،  برگزار 
سپس،  پرداخت.  شهری  فضای  بهبود  در  آن  تأثیر  و  شهرسازی 
با  سخنانی  طی  سازمان  رییسه ی  هیأت  دبیر  خواجه پور،  مهندس 
نشان دادن تصاویری از زلزله های اخیر کشور به ضرورت و چرایی 
استفاده از خدمات مهندسی ناظران در رشته های مختلف، سازنده ی 
وضعیت  ساختمان،  ملی  مقررات  در  مالکان  وظایف  ذی صالح، 
لرزه خیزی فارس و نقش کارفرمایان در کاهش خسارت های ناشی از 

بالیای طبیعی و سایر موارد مرتبط پرداخت. سپس، مهندس خضرا 
نماینده ی اداره ی استاندارد به بیان مسایل مربوط به مصالح استاندارد 
و راه کارهای فروش و خرید مصالح استاندارد و ضرورت های موجود 
و نقش و اهمیت استفاده از مصالح استاندارد در کاهش مخاطرات 

ناشی از زلزله پرداخت.
وظایف  به  کار  اداره ی  نماینده ی  اجرایی،  مهندس  ادامه،  در     
کارفرمایان در تأمین ایمنی ساختمان اشاره کرد و به توضیح موارد 
توسط  الزم  موارد  نیز،  انتها  در  پرداخت.  ساختمان ها  در  پرخطر 

نماینده ی سازمان آتش نشانی توضیح داده شد.
افزایش  ساز،  و  ساخت  فرهنگ  اشاعه ی  با هدف  جلسات،  این     
همکاری مالکان و مهندسان و تبیین جایگاه مهندسان در ساخت وساز 

برگزار می شود.

برگزاری جلسه ی نهايی تهيه ی تفاهم نامه ی سه جانبه ی ساماندهی 
ماه  تير  در  ساختمان،  صنعت  در  ماهر  استادکاران  و  کارگران 

1397
این جلسه در اتاق اصناف استان با حضور نمایندگان اداره ی کل راه  و 
شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و سازمان برنامه 

و بودجه ی استان برگزار شد.
   در این جلسه که در راستای تالش های پیشین سازمان به منظور 
در  ساختمان  کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  کامل  کردن  اجرایی 
راستای سامان دهی حضور افراد دارای صالحیت در همه ی رده های 
ساخت وساز صورت می گیرد، انجام شد،  مهندس خواجه پور دبیر هیأت 
پروژه ی  ارزیابی  و  کنترل  سابق  مسئول  پارسا  مهندس  و  رییسه ی 
تفاهم نامه،  سریع تر  هرچه  شدن  اجرایی  لزوم  تبیین  با  سازمان، 
معرفی،  سامانه ی  ایجاد  کار،  مانند  اجرای  سیستم  تهیه ی  خواستار 
اطالعات کارگران ماهر، تهیه ی فرم های یکسان قرارداد، تعهدها و 

سایر موارد الزم شدند.
   با اجرایی شدن این تفاهم نامه و استفاده از کارگران ماهر دارای 
به وسیله ی  شده  انجام  کار  قبال  در  مربوط  صنف  مهارت،  کارت 
کارگر عضو، مسئولیت خواهد داشت و جبران خسارت های احتمالی 
ماهر در  استادکاران  و  بدیهی  است حضور کارگران  را خواهد کرد. 
و  شده  ساختمان ها  کیفیت  افزایش  موجب  ساخت وساز،  چرخه ی 
ایمنی و حفاظتی،  به رعایت موارد  تعهد کارگران  و  آموزش  ضمن 

مسئولیت ها نیز متناسب با عملکرد تقسیم خواهد شد.

گزارش عملکرد گروه های تخصصی )بهار 1397( 
شهرسازی

1. جلسه با مدیر کل دفتر فنی؛
2. جلسه با معاونت شهرسازی و معماری اداره ی کل راه و شهرسازی؛

3. جلسات مکرر با کمیسیون خدمات مهندسی نظام؛
4. برگزاری 10 جلسه ی کمیسیون تخصصی؛

استهبان،  نی ریز،  جهرم،  مرودشت،  عالی شهرستان های  نظارت   .5
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داراب، اقلید، آباده، جهرم، اقلید و شیراز؛
6. شرکت مستمر در جلسات کمیته های فنی کمیسیون ماده ی 5؛

7. شرکت در جلسات کمیته ی آماده سازی و تصویب طرح؛
)بافت  پایه  ارتقای  برای  مصوب  آموزشی  دوره های  برگزاری   .8

فرسوده(؛
با  پایه  ارتقای  برای  مصوب  آموزشی  دوره های  بازنگری   .9
همکاری معاونت شهرسازی و معماری اداره ی کل راه و شهرسازی 

)پیشنهادهای تکمیلی دوره های آموزشی تمدید و ارتقای پایه(؛
ارگان های مرتبط  و  اداره ها  با  پیگیری های مستمر  و  10. مکاتبات 
در  مهندسی  نظام  نمایندگی های  و  شهری  عمران  و  توسعه  با 

شهرستان ها درمورد اجرای صالحیت های شهرسازی.

تأسيسات برقی 
1- بررسی مجموعه ی سیستم های اتوماسیون و کنترل ساختمان؛

2- بررسی دستورالعمل سیستم اعالم حریق نظام مهندسی ساختمان 
استان خراسان رضوی؛

3- تهیه و تنظیم سرفصل های مربوط به کد دوره ی 411 ورود به 
حرفه؛

4- تهیه ی لیست سمینارها برای سال جاری؛
5- تهیه ی لیست کتاب های مورد نیاز در سال جاری؛

6- تهیه و ارسال چهار مقاله برای درج در نشریه ی گزارش؛
و  انسان  بدن  بر  الکترومغناطیس  امواج  آثار  سمینار  برگزاری   -7

تجهیزات؛
8- برگزاری سمینار باس داکت در تأسیسات برق ساختمان ها؛

9- تشکیل جلسه با کارشناسان شرکت های توزیع در رابطه با ارتباط 
PEN به N و PE؛ 

10-  معرفی یک پروژه ی تحقیقاتی به معاونت آموزش. 

معاونت مالی، پشتيبانی و نيروی انسانی
گزارش عملکرد بهار سال 1397

واحد طرح و برنامه 
1. راه اندازی سامانه ی جدید افتتاح ظرفیت برای کل استان )شامل 

بخش های مدیریتی و بخش اعضا(؛
وام  و  بدهی حق عضویت  استعالم گروهی  نرم افزار  پیاده سازی   .2

برای کارمندان قسمت مالی شیراز و سایر نمایندگی ها؛
3. راه اندازی سامانه ی پرداخت آنالین حق بیمه ی تأمین اجتماعی 

اعضای سازمان )شامل بخش های مدیریتی و بخش اعضا(؛
4. اصالح و ایجاد تغییرات در نرم افزار صندوق رفاه به منظور دریافت 

وام اضطراری؛
سامانه ی  و  ظرفیت  افتتاح  سامانه ی  ارتباط  وب سرویس  ایجاد   .5

ESUP در شهرداری شیراز؛

6. پیاده سازی نرم افزار دفتر تفکیک آپارتمان ها؛
7. تحلیل و پیگیری اجرای سیستم مکانیزه ی صدور گواهینامه های 

آموزش؛
8. تهیه ی پیشنهاد بودجه ی سال 1397؛

9. آنالیز درآمد و هزینه در دفاتر نمایندگی و شیراز؛
و اصالح سیستم  انبارگردانی  انبار،  تدوین دستورالعمل  و  تهیه   .10
انبار شماره ی  2  انبار شماره ی 1 و طرح چیدمان  و طرح چیدمان 

سازمان؛
تهیه ی  و  اموال گردانی  و  اموال  دستورالعمل  تدوین  و  تهیه   .11

برنامه ی اموال گردانی شیراز و شهرستان ها؛
12. تهیه ی مستندات جهت ارائه  در اجالس 21 شورای مرکزی.

واحد سرمایه های مهندسی

عضویت و پروانه اشتغال 
باتوجه به ارسال کتبي نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسي مهرماه 
این که  بدلیل   ،97/03/28 تاریخ  در  مهندسي  نظام  سازمان  به   96
شرط عضویت جهت شرکت در آزمون برداشته شده است با اعالم 
نتایج پذیرفته شدگان ،عالوه بر درخواستهاي صدور پروانه اشتغال، 
درخواست عضویت در سازمان نیز به صورت چشمگیري افزایش پیدا 
این وجود،بررسي درخواست هاي سیستمي عضویت  با  مي کند که 
جدید، ویرایش عضویت اعضاي نظام و کلیه درخواست هاي پروانه 
این  کارشناسان  توسط  روزه(  )یک  ممکن  زمان  حداقل  در  اشتغال 
و  نقص  اعالم   ، درمدارک  نقص  وجود  درصورت  و  بررسي  واحد 
درصورت کامل بودن مدارک ،تأیید مي شود ، درضمن سایر مدارک 
حقوقي  و  حقیقي  مجریان  مهندسي،  طراحي  دفاتر  اشتغال،  پروانه 
واحد  این  تحویل  فیزیکي  به صورت  که  حقوقي  ناظران  و  طراح  و 
نرم افزار  وارد  شده،  بررسي  ممکن  زمان  کمترین  در  نیز،  مي گردد 
سازمان شده، پیش پروانه تهیه و پرونده برای ادامه ی روند صدور به 

اداره ی راه و شهرسازي ارسال مي شود.
   نامه نگاري هاي مربوط به این واحد طیف وسیعي داشته که شامل: 
انتقالي به استان  انتقالي بین دفاتر نمایندگي، درخواست  درخواست 
دفاتر  یا  اشتغال  پروانه ی  تمدید  حال  در  گواهي  درخواست  دیگر، 
فارس، صدور  استان  به  استان دیگر  از  انتقال  مهندسي، درخواست 
گواهي عضویت، اعالم نقص در تأییدیه ی تحصیلي به عضو، اعالم 
مفقودي پروانه ی اشتغال یا دفاتر مهندسي، استعالم میزان کارکرد 
متقاضیان مجري حقیقي و حقوقي، استعالم میزان کارکرد متقاضیان 
انتقالي، استعالم متقاضیان دریافت دفتر طراحي )رشته ی مکانیک( 
از اداره ی بازرسي گاز، استعالم مدرک تحصیلي اعضا، اعالم شماره 

پروانه ی جدید عضو انتقالي به استان دیگر و ...... است.
   باتوجه به شروع بازکردن ظرفیت اشتغال اعضا که از تاریخ 5 خرداد 
ماه به صورت کاماًل الکترونیکي انجام شد، تعداد بسیار زیادی از اعضا 
که محل دفتر نمایندگي آن ها مغایر با محل سکونت شان بود )به دلیل 
به واحد عضویت،  عدم درخواست کتبي به سازمان و بدون اطالع 
اصالح محل  برای  بودند(،  داده  پرونده  تشکیل  نمایندگي  دفاتر  در 
عضویت خود به سازمان مراجعه کردند که با تکمیل فرم درخواست 

و انجام روال آن نسبت به تغییر محل عضویت اقدام کردند.
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   چاپ و لمینت براي کلیه ی مجوزهاي صادر شده در این واحد، 
اعضا  اطالع  به  پروانه  پیامک، صدور  به صورت  و سپس  انجام شد 

رسانده مي شود.  
   تعداد مجوزهاي صادر شده  به صورت جدول زیر است:

درخواست  برای  اعضا،  با  را  الزم  همکاري  سازمان،  کافي نت    
مي دهند.  انجام  سیستمي  به صورت  اشتغال  پروانه ی  یا  عضویت 
کلیه ی مراحل درخواست پروانه ی اشتغال براي شخص، در نرم افزار 
سازمان قابل مشاهده و پیگیري است و براي درخواست هاي صدور، 
تمدید، درج صالحیت جدید و مشاهده ی نواقص پرونده و رفع نقص 
درج  تصویري  به صورت  راهنمایی هاي الزم  در سایت سازمان  آن، 

گردیده است.

واحد فرهنگی رفاهی ورزشی 
- فروش کارت استخر به تعداد 112 عدد به اعضای سازمان نظام 

مهندسی در مجموعه های احسان، پیام مخابرات، انقالب، 
صاایران، بهاران و یادگار امام؛

تخفیف  با  شنا  خصوصی  آموزش  معرفی نامه ی  عدد   50 صدور   -
ویژه ی اعضای سازمان نظام مهندسی، برای مجموعه های آبی پیام 

مخابرات و انقالب؛
ورزشی  سالن  در  اعضا  ویژه ی  فوتسال  جلسه ی   32 برگزاری   -

رضوان؛
خانه ی  سالن  در  اعضا  ویژه ی  بسکتبال  جلسه ی   18 برگزاری   -

بسکتبال؛
- برگزاری 15 جلسه ی پیالتس بانوان ویژه ی اعضا در مجموعه ی 

ورزشی پیام مخابرات؛ 
در  اعضا  ویژه ی  آقایان  میز  روی  تنیس  جلسه ی   36 برگزاری   -

مجموعه ی ورزشی پیام مخابرات؛
در  اعضا  ویژه ی  بانوان  میز  روی  تنیس  جلسه ی   15 برگزاری   -

مجموعه ی ورزشی پیام مخابرات؛
- برگزاری 33 جلسه ی والیبال آقایان ویژه ی اعضا در مجموعه ی 

ورزشی احسان؛ 
- برگزاری 16 جلسه ی والیبال بانوان در سالن ورزشی فرزانگان؛

- برگزاری 8 جلسه ی ورزش همگانی در باغ جنت؛ 
سالن  در  اعضا  ویژه ی  آقایان  بدمینتون  جلسه ی   16 برگزاری   -

ورزشی رضوان؛
- برگزاری 8 جلسه ی کوه پیمایی در منطقه ی دراک؛ 

- تفاهم با دفاتر گردشگری، آموزشگاه های موسیقی، کلینیک های 
باشگاه های  و  زبان  مؤسسه ی  روان شناسی،  کلینیک  فیزیوتراپی، 
و  سازمان  اعضای  به  ویژه  تخفیف  ارائه ی  درخصوص  ورزشی 

خانواده های  ایشان.

امور اداری
1- پی گیری و عقد قرارداد پرسنل سازمان اعم از شیراز، دفتر بازرسی 

گاز، دفتر تفکیک آپارتمان ها، دفاتر نمایندگی و ....؛
سازمان  اعضای  مالیاتی  اظهارنامه ی  تکمیل  برای  برنامه ریزی   -2
در محل ساختمان شماره ی یک، برای رفاه هرچه بیش تر اعضا، که 

نزدیک به 3000 اظهارنامه و ثبت نام اولیه انجام گرفت؛
عقد  درخصوص  سازمان  قراردادهای  امور  واحد  با  هماهنگی   -3

قرارداد نیروهای ساعتی؛ 
4- پی گیری مسایل اجرایی مربوط به مأموریت های درون سازمانی 
تعداد 100  مأموریت محوله( که در کل  به مورد  )بسته  و کشوری 
صورت  کشور  سطح  در  مأموریت   125 و  استانی  درون  مأموریت 

پذیرفته است؛
مانند:  سازمان  ساختمان های  تأسیساتی  امور  اقدام  و  پی گیری   -5
تعویض شیرآالت، رنگ آمیزی بخشی از ساختمان شماره ی 2، تهویه 

مطبوع سرویس های بهداشتی؛ 
6- هماهنگی برای اجالس بیست ویکم هیأت عمومی سازمان نظام 

مهندسی ساختمان کشور در تهران؛ 
7- پی گیری مصوبات هیأت مدیره و هیأت رییسه ی محترم سازمان 

نظام مهندسی ساختمان. 

امور قراردادها و مناقصه های سازمان 
و  مناقصه  برگزاری  مناقصه،  اسناد  تنظیم  پیمانکاران،  شناسایی   .1
نمایندگی  دفتر  ساختمان  تکمیل  قرارداد  عقد  و  پیمانکار  انتخاب 
به مبلغ 7/049/900/000 و پیگیری  سازمان در شهرستان داراب، 
و  مکاتبات  انجام  و  مربوط  صورت وضعیت های  کنترل  و  پیشرفت 

مذاکره های ضروری و پیگیری تحویل پروژه به پیمانکار؛
مناقصه ی  اسناد  تنظیم  و  تهیه  و  مذاکره  پیمانکاران،  شناسایی   .2
مناقصه ی محدود طراحی،  برگزاری  تهیه ی طرح سالنامه،  محدود، 
چاپ، صحافی، بسته بندی و تحویل سالنامه ی سال 1397 به مبلغ 

1/184/394/000ریال و پیگیری چاپ و دریافت آن؛
مناقصه ی  برگزاری  و  مناقصه  اسناد  تنظیم  و  تهیه  و  مذاکره   .3
محدود حسابرسی عملکرد سال مالی 1396 سازمان به مبلغ تقریبی 
250/700/000 ریال و عقد قرارداد حسابرسی و تهیه و تنظیم اسناد 

مناقصه ی حسابرسی عملکرد سال مالی 1396؛
4. تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ی تجمیع امور بیمه ای سازمان شامل 
مناقصه ی بیمه ی مسئولیت مدنی و حرفه ای مهندسان بازرسی گاز 
در  سازمان  کارکنان  و  اعضا  درمان  تکمیل  بیمه ی  سازمان،  عضو 
سال 1396-1397، بیمه ی حوادث گروهی با نام اعضا، کارمندان، 
کارشناسان، بازرسان و مأموران، بیمه ی مسئولیت مدنی با نام سازمان 
در برابر اعضا، کارمندان، کارشناسان، بازرسان و اشخاص ثالث، بیمه 
مسئولیت مدنی سازمان در برابر اعزام کارشناسان و ناظران کنترل 
مضاعف و نظارت عالی برای انجام خدمات مدنظر، بیمه ی مسئولیت 
مهندسی  نظام  سازمان  عضو  ناظر  مهندسان  حرفه ای  و  مدنی 
کارکنان،  مالکان،  ثالث،  اشخاص  برابر  در  فارس  استان  ساختمان 
مسئولیت  بیمه ی  ساختمان،  ساخت  هنگام  و...  ساختمان  کارگران 
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مهندسی  نظام  سازمان  عضو  ناظر  مهندسان  حرفه ای  و  مدنی 
ساختمان استان فارس در برابر اشخاص ثالث، مالکان، ساختمان و 
زمین و ملک مجاور پس از ساخت ساختمان یا زمان بهره برداری، 
بیمه ی مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان، 
بیمه ی مسئولیت دارندگان وسیله ی موتوری زمینی )شخص ثالث( 
و بیمه نامه ی حوادث راننده ی مسبب حادثه، بیمه ی مسئولیت مدنی 
به  بازرسان  و  کارشناسان  کارمندان،  اعزام،  برابر  در  سازمان  نام  با 
آتش سوزی  بیمه ی  و  مدنظر  خدمات  انجام  برای  سازمان  از  خارج 
و مسئولیت مدنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در 
مهندسی  نظام  سازمان  اضافی  پوشش های  با  ثالث  اشخاص  برابر 
ساختمان استان فارس با ارزش برآوردی 15/000/000/000 ریال، 
عقد  بیمه،  شرکت  انتخاب  معامالت،  کمیسیون  تشکیل  پیگیری 

قرارداد و صدور بیمه نامه ها و پرداخت آن ها؛
محدود  مناقصه ی  برگزاری  و  استعالم بها  اسناد  تنظیم  و  تهیه   .5
تقریبی  مبلغ  به   95 و   94 شماره های  گزارش  فصل نامه ی  چاپ 

469/027/000 ریال؛
6. تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ی عملیات ساختمانی دفتر نمایندگی 
 14/000/000/000 تقریبی  مبلغ  به  کازرون  شهرستان  در  سازمان 

ریال؛
 )PC( کامل  سیستم  خرید  استعالم بهای  اسناد  تنظیم  و  تهیه   .7

سازمان به مبلغ حدود 94/000/000 ریال؛ 
سرمایشی  تجهیزات  خرید  استعالم بهای  اسناد  تنظیم  و  تهیه   .8
و پمپ  )اگزاست فن  آباده  نمایندگی  دفتر  به چیلر  تهویه مربوط  و 

گرانفوس( به مبلغ 206/400/000 ریال؛
9. پیگیری اجرای عملیات ساختمانی دفاتر نمایندگی المرد و مهر، 
داراب، کوار، اقلید و ورزشگاه و رسیدگی و کنترل صورت  وضعیت 
پیمانکاران به مبلغ تقریبی 8/200/000/000 ریال، انجام مکاتبات 
تحویل  و  تأخیرات  الیحه ی  بررسی  الزم،  مذاکره های  و  ضروری 

موقت و قطعی مرتبط آن ها؛
10. بررسی و کنترل نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به ساختمان 
دفاتر نمایندگی به منظور انجام مهندسی ارزش و افزایش بهره وری 

مربوط؛
11. مذاکره، تهیه و تنظیم و عقد قرارداد پژوهشی مربوط به کمیته ی 

پژوهش به مبلغ تقریبی 780/000/000 ریال؛
12. تنظیم و عقد قرارداد پیمانی با مهندسان واجد صالحیت برای 
انجام نظارت عالی بر ساختمان ها زیرنظر اداره  ی کل راه و شهرسازی 

استان فارس به مبلغ بیش از 1/350/000/000 ریال؛
صالحیت  واجد  مهندسان  با  پیمانی  قرارداد  عقد  و  تنظیم   .13

راه و  اداره ی  کل  بر ساختمان ها زیر نظر  انجام نظارت عالی  برای 
شهرسازی شهرستان الرستان به مبلغ تقریبی 432/000/000 ریال؛

نگهبانی  و  حفاظتی  قراردادهای  عقد  و  تنظیم  بررسی،   .14
تقریبی  مبلغ  به  ورزشی  پروژه ی  و  سازمان  ساختمان های  از 

137/000/000 ریال؛ 
15. تنظیم و عقد قراردادهای پیمانی برای تأمین خودرو با راننده به 

مبلغ تقریبی 250/000/00 ریال؛
مختلف  اشخاص  با  مشاوره  تفاهم نامه های  عقد  و  تنظیم   .16
انجام کارهای مربوط در شیراز و دفاتر نمایندگی سازمان در  برای 

شهرستان ها؛
17. تنظیم و عقد تفاهم نامه های مشاوره، همکاری و ارائه ی خدمات 

الزم مربوط به دفتر گاز خانگی و تجاری سازمان به تعداد 77 نفر؛
18. بررسی، تنظیم و عقد قرارداد طراحی و صفحه آرایی شماره های 

94 و 95 نشریه ی گزارش به مبلغ تقریبی 20/000/000ریال؛
جامع  نرم افزارهای  مجموعه  پشتیبانی  قرارداد  الحاقیه ی  عقد   .19

مالی و اداری به مبلغ تقریبی 220/000/000 ریال؛
20. تنظیم قرارداد ارائه ی خدمات مشاوره مربوط به مجتمع فرهنگی، 

ورزشی و رفاهی سازمان به مبلغ بیش از 8/300/000/000 ریال؛
21. تهیه و تنظیم قرارداد برگزاری کنسرت و گردهم آیی فرهنگی و 
رفاهی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به مبلغ 

2/400/000/000 ریال؛
ساختمان ها  برای  آتش سوزی  بیمه نامه های  صدور  پیگیری   .22
قراردادهای  براساس  سازمان  ساختمان های  و  اثاثه  و  اموال  و 

منعقدشده ی فی مابین؛
تعهدات  انجام  بانکی   ضمانت نامه های  تمدید  و  پیگیری   .23

قراردادهای مبادله  شده؛
24. مستندسازی بیش از 130 قرارداد حقیقی و حقوقی و 8 اسناد 

استعالم بها و مناقصه و ایجاد سیستم کدینگ مربوط.

امور مالی
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معاونت خدمات مهندسی و کنترل ساختمان، واحد خدمات مهندسی
واحد مجريان

واحد کنترل طرح ها
آمار نقشه هاي معماري، نقشه هاي تأسيساتي برقي و مکانيکي و

 دفترچه هاي محاسباتي در شهرستان ها -  بهار 97 

واحد ظرفيت اشتغال
 آمار افتتاح ظرفيت- بهار 97

واحد طراحی
متراژ ثبت شده برای محاسبات و طراحان معمار و تأسيسات - بهار 97

واحد نظارت
حق الزحمه ی مهندسان ناظر - بهار 97
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گزارش عملکرد بهار سال 97 شوراي انتظامي
پایان خردادماه 1397 به پرونده هاي  تا  از آغاز فروردین 1397  1ـ 
تشکیل شده ی جدید و مانده از ماه هاي قبل، رسیدگي و آرا به شرح 

زیر صادر شد:
- رأي درجه یک: 3 رأي؛
- رأي درجه دو: 0 رأي؛
- رأي درجه سه: 1 رأي؛

- رأي رد شکایت: 12 رأي.
2ـ موضوع شکایت آراي صادرشده مربوط به پرونده هاي رسیدگي 

شده به شرح زیر است:
- 2 رأي: اجرا؛

- 5 رأي: شئون حرفه اي؛
- 2 رأي: طراحي؛
- 7 رأي: نظارت.

گزارش عملکرد بهار سال 1397شورای مجريان
مهندسی  خدمات  معاونت  با  شورا  نماینده ی  هفتگی  جلسه ی   -1
و  در خصوص مشکالت  کارگر  مهندس  آقای  ساختمان،  کنترل  و 

مسایل مجریان و کارفرمایان؛ 
پیگیری  برای  ذی صالح،  مجری  فاقد  پروژه های  از  بازدید   -2

به کارگیری سازندگان ذی صالح در امر ساخت وساز؛
برای  ذی صالح،  مجری  فاقد  ساختمان های  ناظران  با  مکاتبه   -3
خدمات  از  ساخت وساز  امر  در  که  ساختمان هایی  کردن  تعطیل 

سازندگان ذی صالح استفاده نکرده اند؛
4- جلسات متعدد با کارشناس حقوقی سازمان درخصوص مشکالت 

مجریان؛ 
الزام  خصوص  در  اداری  عدالت  دیوان  حکم  ابالغ  پیگیری   -5

به کارگیری مجریان به شهرداری به وسیله ی نماینده ی شورا؛
6- جلسه با ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، 

درخصوص تثبیت جایگاه مجریان؛
7- جلسات متعدد با مدیریت کنترل و نظارت ساختمان شهرداری 
ارائه ی  الزام  درخصوص  بهجت حقیقی  مهندس  آقای  شیراز، 

شناسنامه ی فنی و ملکی برای صدور پایان کار ساختمان.

گزارش هيأت مشورتی سازمان، بهار سال 1397
اعضای هیأت مشورتی در بهار 97، تعداد دوازده نشست دو ساعته 
نحوه ی  و  مهندسی  نظام  قانون  اصالحیه  درباره ی  که  داشته اند 
سازمان  رییس  برای  را  آن  نتایج  و  کرده  مذاکره  جاری،  انتخابات 

فارس، جهت ارائه به شورای مرکزی ارسال کرده اند.

روابط عمومی 
1. تقدیر از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار؛

2. حضور مستمر در جلسات طرح پایلوت آموزش مهندسان ورود به 
حرفه ی مهندسی؛

درج  برای  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای  با  هماهنگی   .3
اخبار مهم سازمان در سایت شورای مرکزی؛

4. عضویت و حضور در جلسات شورای سیاست گذاری روابط عمومی 
شورای مرکزی؛

5. شرکت در جلسات درون و برون سازمانی؛
سایت  درخصوص  سازمان  ارکان  با  مرتبط  موارد  نیازسنجی   .6

سازمان؛
از  بیش  از  تصویر  و  گزارش  تهیه ی  و  برگزاری  در  همکاری   .7
30جلسه، مراسم، سمینار، بازدید و همایش درون سازمانی و برون 

سازمانی؛
8. درج بیش از 700 خبر و گزارش در سایت سازمان و بازدید بیش 

از 30000 نفر از آن ها؛
سوی  از  رسیده  ایمیل های  به  مناسب  پاسخ  تهیه ی  و  بررسی   .9

اعضای سازمان؛
در  تسلیت  و  تبریک  رسانی،  اطالع  آگهی   50 از  بیش  درج   .10

روزنامه ها؛
سازمان  رویدادهای  از  عکس  و  گزارش  تهیه ی  در  همکاری   .11
در  درج  برای  سازمان  مختلف  بخش های  عملکرد  گردآوری  و 

فصل نامه ی گزارش شماره ی 96 )بهار97(؛
12. همکاری در تهیه ی فرم اداری کارمندان سازمان.

گزارش بهار سال 1397 
معاونت آموزش، توسعه، پژوهش

1. واحد آموزش

پایه  ارتقای  و  حرفه  به  ورود  آموزشی  دوره های  برگزاری 
ویژه ی مهندسان

مقدمه
مهندسان،  ویژه ی  پایه  ارتقای  و  حرفه  به  ورود  دوره های 
پروانه  پایه ی  ارتقای  و  تمدید  نحوه ی  شیوه نامه ی  براساس 
اشتغال به کار مهندسان از معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی، به وسیله ی دانشگاه های مجری آموزش مورد 
تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس برگزار 
می شود. در برگزاری دوره های ارتقای پایه به هریک از اعضای 
شرکت کننده در هر دوره به میزان 1۰ درصد از کل شهریه ی 
دوره از محل بودجه ی آموزش سازمان، یارانه اختصاص داده 

می شود.
میزان یارانه ی اختصاص داده شده به اعضا در فصل بهار سال 

1397: 2۰2/43۸/96۰ ریال

فروردین ماه
1. »مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای«؛ 

2. »روش های اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های فوالدی«؛  
کیفیت  و  ایمنی  مدیریت،  مهندسی،  خدمات  حرفه ای،  »اصول   .3

ساخت«.   
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اردیبهشت ماه
1. »آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان«؛ 

2. »روش های تولید صنعتی ساختمان« )دو دوره(؛
3. »بهسازی خاک«؛ 

4. »قالب بندی و قالب برداری« )دو دوره(؛
5. »اجرای ساختمان های فوالدی« )دو دوره(؛ 

6. »اجرای ساختمان های بتنی«؛ 
مقاوم سازی  و  بنایی  مصالح  با  ساختمان های  طراحی  »ضوابط   .7

آن«؛ 
8. »نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری«؛ 

9. »تأسیسات گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه ی مطبوع«؛ 
10. »سیستم های جریان ضعیف«؛ 

11. »مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان«؛ 
12. »آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان«؛  

13. »الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان«؛ 
14. »مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان«؛

15. » اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه«.

خرداد ماه
و  ساختمان  اجرای  نوین  فناوری های  ساخت،  »روش های   .16

جزییات اجرایی«؛ 
17. »روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها«؛ 

18. »ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح   بنایی و مقاوم سازی 
آن«؛ 

19. »بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده ی شهری«؛ 
20. » مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان«؛ 

21. »اجرای ساختمان های فوالدی«؛ 
22.«تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها«؛ 

23.«معماری زمینه گرا در بافت ها«؛ 
24.«آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان«؛

25.«طراحی اتصاالت در سازه های فوالدی«؛
26.«کارآموزی صالحیت اجرا« )دو دوره(؛
27.«مصالح و فناوری های نوین ساخت«؛

28.«روش های اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های فوالدی«؛
عناصر  و  زمین  کردن  پیاده  و  مالکیت  اسناد  با  زمین  29.«تطبیق 

ساختمانی«؛
و  مرتبط  حقوقی  ضوابط  مجری،  وظایف  شرح  با  30.«آشنایی 

قراردادهای ساخت«؛
31.«نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه-جهرم«؛
32.«سیستم های سازه ای ساختمان های بلند«.

برگزاری سمينارها و دوره های آموزشی غيرمصوب

مقدمه
برای استفاده ی اعضای دفاتر نمایندگي شهرستان های استان 
اعضای  همه ی  به  بیش تر  تسهیالت  ارائه ی  برای  و  فارس 
سازمان، اغلب سمینارها هم زمان با برگزاری در محل سازمان، 
نمایندگی  دفاتر  همه ی  در  آنالین  و  وب کنفرانس  به صورت 
شهرستان ها و قابل دسترس در محل مورد نظر اعضا برگزار 

می شود.
فصل  در  آنالین  به صورت  برگزار شده  کل سمینارهای  تعداد 

بهار1397: 3 سمینار )12 ساعت(

1. سمینار آموزشی »گزارش تخصصی از بازدید مناطق زلزله 
زده ی کرمانشاه«

روز  در  کرمانشاه  زده ی  زلزله  مناطق  بازدید  از  تخصصی  گزارش 
با  و  دانشگاه شیراز  به وسیله ی  ماه 1397،  اردیبهشت  دوشنبه سوم 
محل  در  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  همکاری 
سالن رازی دانشکده ی مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز 

واقع در خیابان مالصدرا برگزار شد.
محورهای مطرح شده در این سمینار به شرح زیر بود:

* سازه های با مصالح بنایی؛
* سازه های بتنی؛

* سازه های فوالدی؛
* تمهیدات الزم هنگام بتن ریزی در هوای سرد

* دیوارهای غیرسازه ای؛
* میزگرد و پرسش و پاسخ.

2. سمینار آموزشی »الزامات ایمنی کار در ساختمان سازی - 
داربست بندی و ایمنی داربست ها«

سالن  محل  در   1397 ماه  اردیبهشت   17 تاریخ  در  سمینار  این 
قوام الدین شیرازی ساختمان شماره ی 2 سازمان برگزار شد.

محورهای مطرح شده در این سمینار به شرح زیر بود:
* مقدمه ای بر ایمنی؛

* کار در ارتفاع؛
* ایمنی برق؛

* ایمنی معابر مجاور کارگاه های ساختمانی؛
* ایمنی کار درحین اجرا و حفاظت کارگاه؛

* ایمنی سقوط اشیا.

3. سمینار آموزشی »تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان«
به  مکانیک  و  برق  رشته های  مهندسان  برای  تخصصی  سمینار 
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منظور آشنایی بیش تر با مبحث 17 مقررات ملی ساختمان در تاریخ 
1397/02/08 به مدت 4 ساعت، در محل سالن قوام الدین شیرازی 
وب  به صورت  هم زمان  و  سازمان   2 شماره ی  ساختمان  در  واقع 

کنفرانس برگزار شد.

4. دوره های آموزشی »مبحث 17 ویژه مجریان تجربی دفتر 
گاز«

این دوره طی سه نوبت در تاریخ های 2 و 9 اردیبهشت ماه و 20 
خرداد ماه 1397 در محل ساختمان شماره ی 2 سازمان برگزار شد.

5. دوره ی آموزشی »تفسیر نتایج آزمایشگاه بتن«
محل  در   ،1397 اردیبهشت ماه   18 الی   9 تاریخ  در  دوره  این 
مؤسسه ی ارتقای دانش برگزار شد و سرفصل هایی هم چون کنترل 
آزمایش  نتایج  تفسیر  سیمان،  آزمایشات  و  آب  و  سیمان  کیفیت 
مصالح سنگی، انجام آزمایش های دانه بندی و طرح اختالط شن و 
ماسه، درصد جذب آب و ضریب شن و ماسه، تفسیر نتایج آزمایش 
بتن تازه و نمونه گیری اسالمپ، تعیین مقاومت فشاری و وزن واحد 
حجم، تفسیر آزمایشات آرماتور و بتن سخت شده و انجام آزمایشات 
تعیین مقاومت کششی، آزمون خمش سرد و آزمایش درگیری بتن 

سخت شده، انجام شد.

انتخاب  گام:  موفق، مهم ترین  »استارتاپ  6.سمینارآموزشی 
ایده ی درست«

این سمینار در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 1397، در محل سالن 
قوام الدین شیرازی ساختمان شماره ی 2 سازمان برگزار شد و موارد 

زیر در این دوره مورد بررسی قرار گرفت:
* ایده؛

* برنامه ریزی؛
* استراتژی؛ 

* موفقیت؛
* انواع ایده؛

* کسب و کارهای دیجیتال.

7.سمینار آموزشی »باسداکت«
سالن  محل  در   ،1397 اردیبهشت ماه   25 تاریخ  در  سمینار  این 
قوام الدین شیرازی ساختمان شماره ی 2 سازمان برگزار شد. رئوس 

مطالبی که در این سمینار مورد توجه قرار گرفت، عبارت بودند از:
* باسداکت روشنایی؛

* اتوماسیون در سیستم باسداکت؛
* باسداکت Low power؛
* باسداکت فشار متوسط.

صنعت  در  پایدار  توسعه ی  »اهداف  آموزشی  ۸.سمینار 
»)LSF ساختمان )قاب سبک فوالدی

 26 ساختمان  صنعت  در  پایدار  توسعه ی  اهداف  آموزشی   سمینار 
با  قوام الدین شیرازی سازمان  اردیبهشت ماه 1397، در محل سالن 

هدف معرفی سیستم ساختمانی قاب سبک فوالدی برگزار شد.
 CFS در این سمینار به کارگیری قطعات سرد نورد شده ی فوالدی   

و نیز طراحی و اجرای سیستم LSF در صنعت ساختمان، مورد بررسی 
قرار گرفت.

9. دوره ی آموزشی»نظارت بر اجرای ساختمان های صنعتی« 
محل  در   ،1397 اردیبهشت ماه   27 و   26 روزهای  در  دوره  این 
ساختمان شماره ی 2 سازمان برگزار شد و شرکت کنندگان با نکات 

نظارت بر اجرای سازه های صنعتی آشنا شدند.

1۰.دوره ی آموزشی »مکاتبات اداری ویژه ی پرسنل سازمان« 
این دوره در تاریخ های 18 الی 25 اردیبهشت ماه 1397، در محل 
مؤسسه ی  به وسیله ی  سازمان   3 شماره ی  ساختمان  جلسات  سالن 

آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری برگزار شد. 
در این دوره، موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

* ماهیت و اهمیت ارتباطات؛
* فرآیند و مؤلفه های ارتباطات؛
* ارتباط مؤثر و نقش ارتباطات؛

* مقایسه ی ارتباط کالمی و نوشتاری؛
* برنامه ریزی پیام و موانع ارتباطی؛

* ویژگی ارتباطات خوب؛
* ارتباطات در سازمان؛

* نوشتن نامه و بخش های مختلف نامه ی اداری؛
* مراحل و کنترل نامه های صادره؛

* آیین نگارش نامه های اداری؛
* نامه های اداری از دیدگاه ماهیت کار.

11.سمینار آموزشی » تکمیل اظهارنامه ی مالیاتی« 

ماه  خرداد   24 و   21 و   20 روزهای  در  نوبت  سه  سمینار طی  این 
 2 شماره ی  ساختمان  شیرازی  قوام الدین  سالن  محل  در   ،1397
ارائه ی  و  تکمیل  نحوه ی  با  شرکت کنندگان  و  شد  برگزار  سازمان 

اظهارنامه مالیاتی آشنا شدند.

12. دوره های آموزشی »زبان انگلیسی«
تعداد 9 دوره کالس زبان انگلیسی در سطوح مختلف برای همه ی 
اعضا در محل کالس زبان ساختمان شماره ی 2 و کالس کامپیوتر 

ساختمان شماره ی 2 سازمان برگزار شد.

13.»نشست های فرهنگی ادبی بهار 97«
الگوهای  درباره ی  درمیان  یک  جمعه های  در  نشست   5 تعداد 
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اجتماعی سعدی، مهاجرت و بیماری های روز، طنز در ادب پارسی، 
کودک درون و طنز در بوستان سعدی؛ برگزار شده است. 

 سایر فعالیت های آموزشی
با  مربوط  زیرگروه های  و  آموزش  کمیته ی  جلسه ی   7 برگزاری  الف( 

موضوعات زیر:
* ارجاع مدارک تمدید پروانه ی اشتغال  به  کار آموزش مدرسان به اداره ی 

کل راه و شهرسازی استان فارس، برای صدور مجوز مربوط؛
* ایجاد سازوکار مناسب برای رسیدگی به اعتراضات نمرات آزمون پایان 

دوره های آموزشی؛
* برنامه ریزی و انتخاب دوره های غیرمصوب و سمینارهای سال 1397 

جهت برگزاری؛
* تشکیل اولین جلسه ی کارگروه مبحث 19؛

کارآموزی  »طرح  آموزشی  محتوای  تدوین  نهایی  جمع بندی   *
و  اعضا  حضور  با  مهندسی«  حرفه ی  به  ورود  متقاضی  دانش آموختگان 

نمایندگان گروه های تخصصی مکانیک، عمران، معماری و برق؛
* جمع بندی پیشنهاد اعتبار مالی مورد نیاز برای تدوین محتوای آموزشی 
حرفه ی  به  ورود  متقاضی  دانش آموختگان  کارآموزی  »طرح  دوره های 

مهندسی« از گروه های تخصصی؛ 

ا* ارجاع مدارک دانشگاه های متقاضی اخذ مجوز اجرای دوره های ورود 
به حرفه و ارتقای پایه که مورد تأیید کمیته ی آموزش قرار گرفته اند، به 

اداره ی کل راه و شهرسازی استان فارس برای صدور مجوز مربوط؛
* تصویب سرفصل نهایی دوره ی »آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی 

جوش در ساختمان« در قالب نظری-عملی به مدت 24 ساعت؛
آموزش  کار  به  اشتغال  پروانه ی  تمدید  و  صدور  کار  »گردش  تدوین   *

دوره های ورود به حرفه و ارتقای پایه ویژه ی مهندسان«.
ب( طرح کارآموزی دانش آموختگان ورود به حرفه ی مهندسی

فعالیت هاي انجام شده به وسیله ی این سازمان در راستاي اجراي طرح در 
فصل بهار به شرح زیر است:

* برگزاری 7 جلسه ی شورای راهبردی با موضوع های:
- بررسی نحوه ی تعیین مدرسان دوره ها؛

-  تهیه و تدوین نظام نامه ی تشکیالتی و اجرایی بخش مهندس کارآموز؛
اعضای  به وسیله ی  کارآموز  مهندس  بخش  تشکیالتی  نمودار  تهیه ی   -

شورای راهبردی؛
- تدوین شیوه نامه ی تهیه ی محتوای آموزشی دوره ها

- تعیین اعضای تدوین کننده ی محتوای طرح از شورای راهبردی.
* برگزاری منظم جلسات برنامه ریزي طرح؛

* تشکیل کارگروه هاي علمي و تخصصي برای تهیه ی محتواي آموزشي 
دوره ها؛

* برگزاری 13 جلسه ی تدوین محتوای آموزشی رشته های عمران، برق، 
معماری، مکانیک.

ج( برگزاری 4 جلسه ی کمیسیون مصاحبه  برای متقاضیان اخذ پروانه ی 
اشتغال به کار آموزش

پذیرش 2 نفر از متقاضیان اخذ پروانه ی اشتغال به کار آموزش. 

2. واحد کتابخانه
کتابخانه ای  فارس،  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  کتابخانه ی 
آموزشي ، پژوهشي ، علمي  و خدماتي  است  و یکی از کتابخانه های فنی و 
قبیل  از  زمینه ی مهندسی محسوب می  شود که رشته هایی  تخصصی در 

عمران، 
پوشش  را  برق  و  معماری  مکانیک،  شهرسازی،  ترافیک،  برداری،  نقشه 
کتاب،  مخزن  مطالعه،  سالن  مانند  بخش هایی  دارای  کتابخانه  می دهد. 
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صنعت ساختمان تهران، برج میالد،پل طبیعت و 
سازه های قدیمی شهر کاشان، در تاریخ 1396/5/19 تا 1396/5/23؛ 

2- هماهنگی دفتر نمایندگی نی ریز با دفتر فنی فرمانداری، شهرداری، اداره ی 
تست  الزام  بر  مبنی  خاک،  مکانیک  تخصصی  آزمایشگاه  و  شهر  شورای  کار، 

میلگرد و بتن در ساخت وساز ها؛
کارگاه های  برگزاری  برای  فنی وحرفه ای،  سازمان  با  توافق  و  هماهنگی   -3
آموزشی کاربردی و عملی ویژه ی کلیه ی استادکاران صنعت ساختمان در نی ریز 
ملی  مقررات  محوریت  با  قطرویه(  و  آباده ی طشک  )مشکان،  تابع  و شهرهای 

ساختمان؛ 
دوره های  برگزاری  برای  مهندسی،  نظام  سازمان  با  هماهنگی  و  پیگیری   -4
 ، 3DMAX ویژه ی مهندسان از قبیل دوره ی آموزشی سازه های بتنی،  دوره ی

دوره ی HSE؛ 
5- پی گیری و اقدام به خرید یک واحد مسکونی ویژه ی دفتر نمایندگی به مبلغ 

2/300/000/000 ریال و بررسی طرح 
توسعه ی این مجموعه در آینده ی نزدیک؛  

6- هماهنگی و آماده سازی مقدمات برگزاری روز مهندس در شهرستان، متناسب 
با شأن و منزلت مهندسان؛ 

7- برگزاری اردوی تفریحی - گردشگری منطقه ی حفاظت شده ی بهرام گور، 
برای مهندسان عضو دفتر؛ 

8- برگزاری دوره ی HSE از تاریخ 97/5/4  از ساعت 14 تا 20 به مدت 5 هفته.

فراشبند
1. انجام امور مربوط به کنترل مضاعف، از جمله ثبت و بایگاني فرم هاي بازدید 
و گزارش ساختمان ها و هم چنین، ارسال اطالعات ملک مربوط، به سازمان برای 

تعیین ناظر عالي؛
2. پاسخ گویي به ارباب رجوع، تعیین ناظر برای 35 ساختمان از طریق سیستم 
و  اداري  اتوماسیون  به  مربوط  امور  انجام  و  مالکان  پرونده ی  تشکیل  و  ارجاع 

نامه ها؛
واریزي ها،  پیگیري  و  درآمدها  هزینه ها،  مانند  مالي  حساب هاي  نگهداري   .3
پرداخت  به  مربوط  حسابداري  اسناد  تنظیم  و  تهیه  دریافت ها،  و  پرداخت ها 
حق الزحمه ی نظارت تنخواه گردان، حساب بدهي ها ، وام هزینه ها واریزي ها به 

حساب هاي بانکي، کنترل هزینه ها در قالب بودجه و اعتبارهای مصوب؛
کانون  درآمد  و  افزوده  ارزش  مالیات  تسویه ی  بانکي،  مغایرات  تهیه صورت   .4

کاردان ها. 

خنج 
1 . استقرار در ساختمان جدید دفتر نمایندگی شهرستان خنج؛

2 . ارجاع نظارت 34 پرونده به صورت سیستمی به ناظران این دفتر؛
3 . انجام 74 عدد صدور برگ مأموریت، برای ناظران عالی کنترل مضاعف دفتر؛

و  الرستان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره ی  جلسات  در  دفتر  رییس  شرکت   .  4
کمسیون ماده ی پنج؛

برای حل  کارشناسان ساختمان شهرداری،  و  با شهردار  . جلسات هماهنگی   5
مشکالت دفتر نظام مهندسی و شهرداری.

قيروکارزين 
1. خرید ملک برای دفتر نمایندگي شهرستان قیروکارزین؛

شهرستان؛  مهندسي  نظام  رییس  و  شهرداران  فرمانداري،  حضور  با  جلسه   .2
درخصوص تخلفات ساختماني و کمیسیون ماده ی  100.

که  است  امانت  بخش  و  جست وجو  استیشن های  و  اطالع رسانی  بخش 
کتابخانه  امکانات  از  سازمان  عضو  مهندسان  از  زیادی  تعداد  روزه،  همه 

استفاده می کنند.

گزارش عملکرد دفاتر نمايندگی )بهار سال 
)1397

 جهرم
1.گزارش عملکرد واحد کنترل و ارزیابي پروژه: تعداد بازدیدهاي صورت  گرفته 

گروه الف 215 بازدید و گروه ب 29 بازدید؛
2. پروانه هاي صادر شده، تعداد67 پروانه با متراژ 228/494 مترمربع؛

متراژ 373/561 مترمربع، طراحي  با  نقشه ی معماري  نقشه ها: 104  بازبیني   .3
سازه 65 دفترچه با متراژ 2/926/713 مترمربع و 34 نقشه ی تأسیسات با متراژ  

210/946 متر مربع.

استهبان
1- برگزاری مراسم افطاری در ماه مبارک رمضان؛

2-گشت مشترک با اداره ی راه و شهرسازي و اداره ی صنعت، معدن و بازرگاني؛ 
به  ارسال  برای  نمونه  تهیه ی  و  آهن فروشي هاي سطح شهرستان  از  بازدید  در 

اداره ی استاندارد استان؛
3- برگزاري سه جلسه ی توجیهي پیرامون مسایل فني و شهرسازي و ایمني، با 
همکاري شهرداري و اداره ی کار، برای مالکان ساختمان قبل از صدور پروانه ی 

ساخت؛
همکاري  با  آرماتوربند،  استادکاران  آموزش  برای  فرمانداري  با  رایزني   -4

شهرداري؛
5- 13 بازدید کنترل مضاعف استان از ساختمان هاي شهرستان.

نی ريز 
بین المللی  نمایشگاه  از  نی ریز  شهرستان  نمایندگی  دفتر  مهندسان  بازدید   -1
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