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اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

نشست مشترک هیأت مشورتی و هیأت رییسهی سازمان نظام
مهندسی ساختمان فارس در تاریخ  21آبانماه  1397برگزار شد.
در این جلسه اعضای هیأت مشورتی دیدگاهها و پیشنهادهای خود
را به شرح زیر ارائه کردند:
 . 1توجه به ارکان اصلی سازمان از جمله گروههای تخصصی ،هیأت
مشورتی ،دفاتر نمایندگی سازمان و  ...؛
 . 2بهکارگیری مدیر اجرایی مجرب در کارگاهها برای پاسخگویی
به اکیپهای اجرایی ،ناظران و نمایندگان دستگاههای اجرایی در
پروژههای شخصی بزرگ در کالنشهرها؛
 . 3حضور مستمر نماینـــدگان ســـازمان در نشستهای گــوناگون
دستـــگاههـــای اجـــرایی و
کمیسیونهای مختلف و ارائهی
گزارش به هیأتمدیره؛
 . 4تعـــامل با ســـازمانهـای
مردمنهاد دیگر و تالش برای
هماهنگی بین آنها که خود
میتواند زمینهی ایجاد اشتغال
را برای اعضا فراهم آورد؛
 .5ایجاد انگیــزه در اعضا برای

حضور بیشتر در جلسههای مجمع عمومی و برنامههای دیگر؛
 . 6استفاده از دانش و تجربیات پیشکسوتان سازمان که میتواند
خرد جمعی را در سازمان تقویت کند؛
 .7بازنگری در مسایل آموزشی سازمان و بهروز کردن آموزش
برای اعضا؛
 . 8توجه بیشتر به مشکل کنونی جهان که گرمایش زمین و تغییر
اقلیم است و تالش در جهت کاهش تولید دیاکسیدکربن و تولید
بیشتر اکسیژن با درختکاری و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر؛
 . 9توجه بیشتر به مستندسازی در سازمان و بررسی نتایج آنها
برای صرفهجویی در مصرف انرژی و پیشگیری از دوبارهکاریها؛
 . 10تالش بیشتر برای صادرات خدمات و مصالح و نیروی انسانی
به دیگر کشورها؛
 . 11حفظ استقالل سازمان از
دستگاههای اجرایی مسئول و
دیگر فعالیتهای ساختمان؛
 . 12کــــوشش در اجــــرای
طرحهـــای عمرانی ،اقتصادی،
فرهنــــگی در کل استــــان
و جلوگیری از گستـــرش زیاد
کالنشهرهـــا و پیشگیری از
ایجاد حاشیهنشینی؛
 . 13باال بــــردن راندمان کار
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پرسنل سازمان و توجه بیشتر آنها به اعضا که در واقع مالک اصلی
سازمان هستند.

نشست مشترک هیأت رییس ه با معاونت معماری و شهرسازی
شهرداری شیراز

این نشست با حضور اعضای هیأت رییسهی سازمان ،معاون
پشتیبانی ،مالی و نیروی انسانی با معاون معماری و شهرسازی
شهرداری شیراز ،سرپرست اداره کل کنترل و نظارت ساختمان
و همچنین رییس ادارهی کنترل و نظارت بر سیستم یکپارچهی
شهرسازی شهرداری شیراز ،در تاریخ  23آبانماه  1397در محل
سازمان برگزار شد.

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

در این جلسه ،نمایندگان شهرداری شیراز از هیأت رییسهی جدید
درخواست کردند تا جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
را مانند دورههای پیشین در مجامع مهندسی و مجامع عمومی ارتقا
بخشند.
در ادامه ،در ارتباط با کارهای تخصصی فیمابین شهرداری و
سازمان دربارهی داشتن مجری ذیصالح برای همهی ساختمانها
و تصویب آن در هیأت  ۴نفره و انجام کار مرحلهای بهوسیلهی
مجریان ،پیشنهاد ارجاع کار سیستمی برای همهی پروژهها در هر
متراژی و بازبینی نقشهها مقرر شد کمیتهای متشکل از نمایندگان
سازمان و معاونت فنی شهرداری شیراز به منظور بررسی فرایند
گرفتن پروانهی ساختمانی از ابتدا تا پایان کار تشکیل شود.
در این جلسه ،همچنین بحث پلیس ساختمان و ناظر هماهنگ
کننده مطرح و مقرر شد در جلسهی آینده بررسی شود.

بهبود کیفیت خدماترسانی در شهر تأکید کرد.
مهندس سیف زاده ادامه داد« :سه بازوی جریانساز خدمات
مهندسی و کنترل ساختمان ،سازمان نظام مهندسی ساختمان،
ادارهی کل راه و شهرسازی و شهرداری باید همکاری و تعامل
مستمر داشته باشند .بیش از  30سال است که ما با شهرداری
همکاری متقابل داریم .این همکاری و تعامل مثبت موجب کسب
مقامهای اول تا سوم در کشور در زمینهی رعایت مقررات ملی
ساختمان در سالهای اخیر شده است».
رییس سازمان با اشاره به اهمیت رعایت حقوق شهروندی ،که
شهردار شیراز از ابتدای مسئولیت خود بر آن تأکید داشته است،
یادآور شد که رعایت حقوق شهروندان و عزیزانی که این خدمات را
ارائه میدهند ،برای رسیدن به کیفیت مطلوب در زمینههای ایمنی،
بهداشت ،صرفهجویی انرژی ،صرفهی اقتصادی ،ایمنی در برابر زلزله
مؤثر است .بنابراین تمام مباحث طراحی ،نظارت ،اجرا و مبحث تعمیر
و نگهداری ساختمان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
خانم دکتر نصر با اشاره به اهمیت تعامل بین سازمان نظام
مهندسی ساختمان و شهرداری درخصوص مواردی که سازمان
میتواند با شهرداری همکاری کند ،صحبت کرد .نخستین مورد
مبحث  ۲۲مقررات ملی ساختمان است که چکلیستهای این
مبحث در گروه تخصصی معماری شورای مرکزی تدوین شده است
و میتواند مورد توجه شهرداری باشد و شیراز میتواند نخستین
شهری باشد که در موضوع تعمیر و نگهداری ساختمان با همکاری
سازمان نظام مهندسی و شهرداری اقدام مثبتی در آن انجام میشود.
او همچنین به مسألهی سیما و منظر شهری و بازگرداندن هویت
شهری شیراز اشاره کرد و آمادگی سازمان برای همکاری در این باره
را اعالم داشت و افزود باید راهکارهایی به منظور کاهش تخلفات
شهری که به هویت شهر آسیب میزند ،ایجاد شود.
دکتر هادیانفرد عضو هیأت مدیرهی سازمان نیز به ضرورت
تعامل بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ،شهرداری
شیراز و دانشگاهها به موارد زیر اشاره کرد:
فرهنگ سازی در مورد خدمات مهندسی از قبیل استفاده از مجریانذیصالح ،نظارت ،تعمیرات و نگهداری ساختمان و ناظر مقیم که
موجب افزایش کیفیت و استحکام ساختمان میشود؛

نشست مشترک هیأت مدیرهی سازمان و شهرداری شیراز
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بعد از ظهر شنبه  26آبانماه  ،1397جلسهی مشترک هیأت مدیرهی
سازمان و شهرداری شیراز برگزار شد.
در ابتدای این جلسه ،رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
فارس ،پس از خوشآمدگویی به شهردار شیراز و معاونان و تیم
همراه با اشاره به همراهی و همکاری سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان فارس و شهرداری شیراز در تمام دوران هیأت
مدیرههای سازمان ،به لزوم تعامل سازنده با شهرداری به منظور

 -همکاری در زمینهی فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی که سازمان
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نظام مهندسی ساختمان بودجهای در این باره در نظر گرفته است
و این همکاری در زمینههایی از جمله صرفهجویی در مصرف آب
میتواند مثمر ثمر باشد.
افزایش درآمد پایدار شهرداری با استفاده از مهندسان شهرسازی،
توجه به مطالعات جامع مدیریت بحران ،تقویت خدمات آزمایشگاهی
و افزایش فعالیتهای ساختوساز با ارائهی اوراق مشارکت
شهرداری ،از دیگر دیدگاههای این عضو هیأت مدیره بود.
مهندس دادخواه نایب رییس اول سازمان ،به صحبتهای
تخصصی و دقیق شهردار ،در جلسهی اهدای اعتبارنامهها به اعضای
هیأت مدیرهی جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ،اشاره
کرد و گفت« :اگر به صورت کارشناسی به نکاتی که شهردار محترم
شیراز عنوان کردند پرداخته شود ،بسیاری از مسایل و مشکالت
شهری حل خواهد شد».
مهندس دادخواه در ادامه اظهار داشت که مشارکت در سازمانهای
نظام مهندسی و سایر فضاهای تخصصی در جایی اتفاق میافتد
که به منافع مالی نیز توجه شود .او با اشاره به آمار تعداد اعضا و
کاهش ساختوساز کشور و تأثیر و تأثر این موارد ،به میزان مشارکت
اعضا در انتخابات هیأت مدیرهی سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور یادآور شد که نتیجهی انتخابات دورهی هشتم هیأت مدیرهی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و انتخاب مجدد اکثر
اعضا ،نشاندهندهی رضایت مهندسان از عملکرد دورهی هفتم
هیأت مدیره است.
او افزود« :سازمان نظام مهندسی میتواند بازوی مشورتی قوی
برای شهرداری باشد ،در صورتیکه از حواشی بحثهای خُ رد
نظارت ،طراحی و اجرا آزاد شود و بر اساس تکیه بر قوانین نظام
مهندسی ،مباحث مقررات ملی ساختمان ،شیوهنامههای شهرداری و
نظام مهندسی ساختمان نقش مؤثری ایفا کند .خوشبختانه ،معاونت
معماری و شهرسازی شهرداری شیراز همکاری بیشائبهای با سازمان
در رابطه با حل این مسایل داشته است ».او بر این نکته تأکید کرد
که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در بخش سهمیهها
هیچ نقشی ندارد و افزود« :این دوره بهترین دورهی شهرداری از
نظر قرارگرفتن مهندسان در رأس مدیریتهای شهرداری است و
این نوید را به همراه دارد که در این دوره پتانسیل انجام کارهای
بزرگی وجود دارد».
مهندس پوراسدی نیز با اشاره به نگاه تقابلگرای اخی ِر برخی
از دستگاهها و ارگانها به سازمان نظام مهندسی ساختمان ،این
سازمان را به عنوان مجموعهی نظمدهندهی مهندسان ساختمان و
یک جریان فکری تخصصی و خدمات حرفهای دانست که وظیفهی
آن تنسیق امور مهندسان و ارتقای جایگاه مهندسان و سازمان نظام
مهندسی ساختمان است که به این وسیله بتوانند با رشد جریان
تخصصی و با همکاری دیگر ارگانها به صورت مطلوب به شهر و
کشور خدمت کند.
او ادامه داد« :با توجه به اینکه مهندسان در جایجای شهر در
همهی ارگانها و سِ متها فعالیت دارند ،ما آمادگی کامل داریم تا
با استفاده از این پتانسیل و با همراهی شهرداری شیراز در بهبود
کیفیت خدماترسانی به شهر همکاری کنیم ».و در ادامه گفت« :ما

آمادگی داریم بخشهایی از شهر را به عنوان پایلوت نمایشگاه دائمی
از آخرین تکنولوژیها و امکانات ساختوساز روز دنیا تجهیز کنیم.
ما به دنبال این هستیم که در نهایت به جایگاهی برسیم که نگاهمان
به ساختوساز نگاه انسانمحور باشد .امیدواریم با اشراف مجموعهی
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز و همکاری این
مجموعه با سازمان در این راه ،پیشرفتهایی حاصل شود».
مهندس فرج زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز
در جلسهی مشترک سازمان و شهرداری شیراز به اهمیت ویژه در
این دوره از فعالیت شهرداری به بحثهای انسانمحور اشاره کرد و
افزود« :شهرداری شیراز روند پیوستهای را در اجرای زیرساختهای
شهر بر اساس طرح تفضیلی در پیش گرفته است و در این دوره
تمرکز شهرداری شیراز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام است و
پروژههای جدید همه بر اساس رویکردهای انسانمحور تعریف و
اجرا میشوند».
مهندس فرج زاده همچنین در مورد طرح جامع ساختار شهر
بر اساس نگاه انسانمحور و زندگی پیاده توضیحاتی ارائه داد و از
بازنگری طرح جامع حمل و نقل خبر داد .وی با تأکید بر اهمیت
بحث پیاده در شهر ،از افق ده سالهی طرح راهبردی پیاده با مقیاس
محلهای و شهری برای طراحی مسیرهای مناسب سخن گفت.
او ادامه داد« :در حوزهی ساختوساز و مشارکت ،جایگاه شیراز
در چشمانداز  20ساله به عنوان قطب توسعهی منطقهی جنوب،
پایتخت فرامنطقهای ،مرکز منطقهی گردشگری در نظر گرفته شده
است و رتبهی سوم خدمات در کشور را به خود اختصاص داده و
کمیت ساختوساز را در شهرداری در دست بررسی داریم.
افزایش ّ
متأسفانه شهرداری با فشار اقتصادی زیادی روبرو است».
معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز با اشاره به جلسهی
برگزار شده در هفتهی گذشته با هیأت رییسهی سازمان خبر از ایجاد
کارگروه فرآیندها با حضور ُپر رنگ سازمان نظام مهندسی ساختمان
داد تا روند ساختوساز از ابتدا تا پایان کار مورد بررسی قرار گیرد.
او در ادامه با اشاره به صحبتهای مهندس پوراسدی ،مسألهی
نظمدهی به خدمات مهندسی را مهم دانست و افزود« :باید تالش
کنیم تا جایگاه سازمان نظام مهندسی در بین عموم مردم ارتقا یابد».
شهردار شیراز مهندس اسکندر پور در این جلسه ضمن تقدیر از
فعالیتهای هیأت رییسهی گذشته و تبریک به هیأت رییسهی جدید
به ظرفیتهای شهر شیراز ،شامل ظرفیتهای فرهنگی ،سرمایهای،
گردشگری و خصلتهای رفتاری مردم شیراز اشاره کرد و اظهار
داشت« :ما در سالهای گذشته ظرفیت متناسب با پتانسیلهای این
شهر را ایجاد نکردهایم».
مهندس اسکندرپور در سخنان خود به جایگاه شیراز در بین
شهرهای تاریخی دنیا و دید عالمیان در مورد این شهر اشاره کرد و
ادامه داد« :این دیدگاه به پشتوانهی بافت تاریخی شیراز در اذهان
به وجود آمده است .تمام شهرداران شیراز در سالهای گذشته بسیار
توانمند بودهاند و خدمات بسیاری در این شهر انجام دادهاند .ما
میتوانستیم در این شهر فرصتهای بیشتری در زمینههای تاریخی
خلق کنیم .باید با دیدی متفاوت به شهر شیراز نگاه کرد و با استفاده
از ظرفیت ویژهی مهندسان استان در حوزههای معماری ،شهرسازی
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و  ، ...سهم خود را در این مسأله مدیریت کنیم .همانطور که آقای
مهندس سیف زاده اشاره کردند ،نیاز به یک جریان فکری داریم.
ما مکتب شیراز را داشتهایم و سالهاست از آن فاصله گرفتهایم .با
استفاده از این مکتبها میتوانستیم در بسیاری از عرصهها پیشی
بگیریم .به طور مثال میتوانستیم با حفظ بافت تاریخی و بدون
آسیب به آن ،مسألهی ترافیک را حل کنیم .با وجود دانشگاههای
هنر و معماری در  20سال اخیر و افزایش معماران تحصیلکرده باید
جریان فکری جدیدی اتفاق بیفتد .همهی ما به دنبال حس خوب
زندگی هستیم .اغتشاشهای بصری که در خیابانهای جدید وجود
دارد در بافت تاریخی نیست .در این بافت نظم بصری و آرامش
حاکم است .مشکل ما بهوجود آمدن فردگرایی و بیتوجهی به
محلهمحوری در طرحهاست .فکر میکنم باید به گذشته برگردیم.
شهرداری شیراز طرحهایی را برای زندگی پیاده در شهر در دست
بررسی دارد ،سه طرح دروازه قرآن به دروازه اصفهان ،محور زند و
محور کوچه باغهای قصردشت».
شهردار شیراز در مورد حرکت شهرداری شیراز به سمت شناساندن
بافت تاریخی شیراز اظهار کرد« :شورای اسالمی شهر شیراز نیز
نگاهش به این سمت است و چنین دیدگاههایی را تقویت میکند.
از سازمان نظام مهندسی نیز میخواهم با تمام ظرفیت خود در این
زمینه کمک کند .باید تالش کنیم در دورهی جدید ،جریان فکری
جدیدی راهاندازی کنیم .روز شیراز و هفتهی شیراز نیز به همین
منظور ایجاد شده است .سازمان نظام مهندسی این تلقی را داشته
باشد که دورهی جدید شهرداری متعلق به آنهاست و این فرصت را
داریم تا با همکاری یکدیگر به ارتقای شهر کمک کنیم».
او در ادامه با اشاره به ظرفیت توانمند مهندسی شهر شیراز خواستار
فعالیتهایی برای جلوگیری از تخلفات و حفظ حیثیت وجههی
مهندسی شد و گفت« :شهرداری شیراز نیز برای همکاری در این
زمینه آمادگی کامل دارد .فرایندها باید اصالح شود تا مردم کمتر
آسیب ببینند .ما باید اقداماتی مفید برای آیندگان خود انجام دهیم و
رفتاری زیبنده شهروندان شیراز داشته باشیم .شهردار شیراز در پایان
سخنان خود ،نسبت به برگزاری جلسات مستمر برای همکاریهای
متقابل با سازمان برای اصالح فرایندها تأکید کرد».

جلسهی مشترک هیأت رییسهی سازمان و کمیسیون معماری
و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز

جلسهی مشترک هیأت رییسهی سازمان و کمیسیون معماری و
شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز در ساعت  10صبح دوشنبه
 28آبانماه  ،1397با حضور بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیران
سازمان و آقایان امامی ،مهندس صبوری و دکتر قائدی ،اعضای
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز و
مهندسان فرجزاده ،بهجتحقیقی ،ابطحی و ضیایی از شهرداری
شیراز در محل سازمان برگزار شد.
در این جلسه پس از خیر مقدم آقای مهندس سیفزاده ،رییس
سازمان و توضیحات آقای مهندس دادخواه ،نایب رییس سازمان،

آقای نوذر امامی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای
اسالمی شهر شیراز ضمن تبریک به هیأت مدیرهی جدید سازمان،
به اهمیت همفکری و همکاری شورای اسالمی شهر و سازمان نظام
مهندسی ساختمان در حل مسایل موجود اشاره کرد.
او هدف شورای اسالمی شهر شیراز را دفاع از منافع شهر ،پرهیز از
فردگرایی و حرکت به سمت جامعهگرایی دانست و افزود« :سازمان
نظام مهندسی ساختمان میتواند موجب کارآفرینی شود و با توجه
به اینکه شهرداری شیراز در نظر دارد پروژههای عمرانی مهمی را
به این منظور اجرا کند ،با همکاری و حمایت سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان فارس میتوان به نتایج مثبتی دست یافت».
او با اشاره به لزوم دریافت وجوه خدمات مجریان ذیصالح
به صورت مرحلهای و در چارچوب قانون برای رفاه حال مردم،
اظهار کرد« :شورای شهر در کنار سازمان در جهت رونق امور تالش
میکند و شهرداری نیز باید امورات این سازمان را به ایشان واگذار
کند».
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز
در ادامه اظهار داشت« :ما انتظار داریم سازمان در پروژههای بزرگ
شهری ورود کند و با ارائهی دیدگاههای تخصصی به اجرای مطلوب
پروژههای شهری یاری رساند».
در این جلسه آقای مهندس پوراسدی آمادگی سازمان را برای
همکاری با شورای شهر اعالم کرد.
در خاتمه ،آقای مهندس دادخواه ،با جمعبندی جلسه نسبت به
همکاری الزم بین دو طرف اعالم آمادگی کرد .ضمن ًا مقرر شد
گروههای تخصصی بین سازمان و کمیسیون معماری و عمران
تشکیل و در جهت توسعهی شهر شیراز ،سرمایهگذاری و ارتقای
کیفیت ساختوساز اقدامات الزم مبذول شود.

جلسهی رییس سازمان با اعضا شورای حل اختالف
دادگستری مستقر در سازمان

در این جلسه مهندس لک باال رییس شورای حل اختالف و سایر
اعضای حاضر ،ضمن اعالم شرح خدمات شعبهی  ۷۹شورای حل
اختالف ویژهی مهندسان مستقر در سازمان ،که اختالفات تا سقف
 ۲۰میلیون تومان را در صورتی که خوانده یا خواهان مهندس باشند،
پیگیری میکند؛ گزارشی از آمار مراجعان را ارائه کرد.

مهندس لک باال پیشنهاد برگزاری آموزش برای اعضا در راستای
کاهش آمار اختالفات و تنظیم قرارداد تیپ برای ناظران مشابه
قرارداد مجریان را داشت.
عضو دیگری از شورا به عدم اشراف مهندسان تازه وارد به حرفه،
به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و حدود مسئولیتشان
در برابر قانون اشاره کرد ،که در این راستا مهندس سیف زاده
پیشنهادهایی را در راستای آگاهسازی و اطالعرسانی صحیح به اعضا
از طریق ارتباط مستمر با نشریهی گزارش و سایت سازمان ارائه کرد.

برگزاری جلسهی هیأت مدیره با حضور معاون عمرانی استاندار

دیگر جلسات هیأت رییسهی سازمان طی یکماه گذشته

جلسهی رییس سازمان با صنف آلومینیومکاران فارس،پیرو تفاهمنامه با  17اتحادیه برای همکاریهایی در راستای
استانداردسازی مصالح و اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان،
ن استانی ،صدور کارت مهارت برای کارگران و
استفاده از توا 
استادکاران و استفاده از ایشان ،در تاریخ  26آبانماه 1397؛
بازدید رییس ،اعضای هیأت رییسه و معاون پشتیبانی ،مالی ونیروی انسانی سازمان از دفتر نمایندگی صدرا برای ارزیابی عملکرد
این دفتر و ارائهی راهکارهایی بهمنظور توسعهی خدمات مهندسی
و خدماترسانی هرچه بهتر به مراجعان در تاریخ  26آبانماه 1397؛
جلسهی مشترک سازمان با ادارهی کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعیاستان فارس برای طرح موضوع نامهی شمارهی  97/40008به
تاریخ  2آبانماه  1397مدیر ادارهی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شهرستان شیراز به ریاست سازمان با موضوع «طرح اشتغال
حمایتی» در تاریخ  27آبانماه 1397؛
برگزاری جلسهی هیأت اجرایی ورزشگاه سازمان با حضور هیأترییسهی جدید سازمان برای بررسی مسایل ورزشگاه ،نحوهی
همکاری پیمانکار ،تعیین نمایندهی کارفرما و معرفی به پیمانکار و
شیوهی سرعت بخشیدن به روند اتمام پروژه ،در تاریخ  24آبانماه
1397؛
برگزاری جلسهی مشترک رییس سازمان با مدیر ادارهیپیشگیری و ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی شیراز برای بررسی
نقش اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در
زمینهی همکاریهای فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و امدادرسانی ،در
تاریخ  24آبانماه .1397

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

جلسهی هیأت مديرهی سازمان ،در تاريخ  ١٠آذر ماه  ٩٧با حضور
معاون عمراني استانداري فارس و جمعي از مديران آن حوزه تشكيل
شد .در این جلسه رییس سازمان ،پس از خوشآمدگویی به حاضران،
به بیان رويكرد هشتمين دورهی هیأت مدير ه پرداخت و مواردي از
قبيل تشکیل هیأت چهار نفرهی استان ،تشکیل جلسه با همهی
شهرداران استان در راستای ایجاد هماهنگی بین دفاتر نمایندگی
سازمان و شهرداریها پرداخت .در ادامهی جلسه سایر اعضای هیأت
مدیره به بیان دیدگاههای خود در موارد زیر پرداختند :رعايت حقوق
شهروندي ،اجرايي کردن مبحث  ٢٢مقررات ملي ساختمان ،پدافند
غيرعامل در معماري و شهرسازي ،بهکارگیری ناظران مقیم برای
برخی ساختمانهای مهم و استفاده از خدمات مهندسی در پروژههای
دولتی.
در این جلسه ،دكتر عنايت رحيمي معاون عمراني استانداري
فارس ،بر جايگاه سازمان نظام مهندسي ساختمان و لزوم همكاري
بین سازمان و استانداري تأكيد كرد و با توجه به پیشنهادهای
ارائه شده ،بر تشکیل کمیتههای مبحث  22مقررات ملی ،پدافند
غیرعامل ،ترافیک و خدمات شهرسازی با حضور نمایندگان و

میزبانی سازمان نظام مهندسی فارس تأکید کرده ،آمادگی خود را
جهت حضور در جلسههای هیأت مدیرهی سازمان پس از تشکیل
کمیتههای موردنظر اعالم نمود.
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ساماندهی صنوف و حرفههای مرتبط با صنعت ساختمان

انعقاد تفاهمنامهی سهجانبهی ساماندهی کارگران ماهر بین
سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ،ادارهی کل راه و
شهرسازی استان فارس و اتاق اصناف استان

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

پیرو پیگیریهای مستمر در یک سال اخیر و با همکاری سازمان
نظام مهندسی ساختمان ،سازمان برنامه و بودجهی استان ،ادارهی
کل راه و شهرسازی فارس ،استانداری فارس ،شهرداری شیراز و اتاق
اصناف استان فارس؛ بهمنظور ساماندهی و الزام استفاده از کارگران
و استادکاران ماهر ،تفاهمنامهی سهجانبه بین سازمان نظام مهندسی
ساختمان فارس ،ادارهی کل راه و شهرسازی فارس و اتاق اصناف
برای نخستین بار در کشور منعقد شد.
مهندس خواجهپور ،دبیر پیشین هیأت رییسهی سازمان با اعالم
این خبر ،عقد این تفاهمنامه را گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت
ت کارهای انجامشده توسط صنوف مرتبط،
ساختمان ،قبول مسئولی 
کاهش حوادث ناشی از کار ،اشتغال کارگران بومی ،سهولت دسترسی
به نیروهای فنی جهت تعمیر و نگهداری ساختمانها ،تثبیت حضور
سازندگان ذیصالح و تبیین جایگاه تخصصی ساختمان در افکار
عمومی دانست.
سپس ،این تفاهمنامه در  15مهرماه با حضور اعضای کمیسیون
عمرانی شورای شهر معاونان و مشاوران شهرداری ،نمایندگان
ادارهی کل استاندارد ،فرمانداری ،اتاق اصناف و سازمان نظام
مهندسی ساختمان شورای اسالمی شهر شیراز مورد بررسی قرار
گرفت .برخی مزیتهای این طرح ،بدین صورت شمرده شد:
 . 1شناسنامهدار شدن کارهای ساختمان و امکان پیگیری آن؛
 . 2کاهش و کنترل میزان تلفات انسانی ناشی از کار با آموزش ایمنی
به کارگران و استادکاران؛
 . 3اشتغال کارگران ماهر بومی در استان؛
 . 4استفاده از ظرفیت اصناف مرتبط در راستای جلوگیری از ورود
افراد غیرحرفهای؛
 . 5مشخصشدن و هماهنگشدن قیمتهای ارائهی خدمات با عقد
قرارداد و ذکر تعهدها؛
 . 6سهولت تعمیر و نگهداری ساختمان با دسترسی به کارگران ماهر؛
 . 7تعهد اصناف در مورد جبران خسارات در قصور کارگران؛
 . 8ارتقای کیفیت ساختمانها.
ارائهی گزارش بازدید از مناطق زلزلهزدهی کرمانشاه در صحن
علنی شورای شهر
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عصر دوشنبه  16مهرماه نمایندگان سازمان ،مهندس مهرداد
خواجهپور ،دبیر وقت هیأت رییسه ،مهندس علیرضا حکمتآرا رییس
گروه تخصصی عمران ،دکتر امیر تابعبردبار و دکتر علیرضا میرزایی
سرپرست و کارشناس دفتر ترویج و تحقیق مقررات ملی با حضور
در صحن علنی شورای اسالمی شهر شیراز به ارائهی گزارش بازدید
از مناطق زلزلهزدهی کرمانشاه پرداختند و دیدگاههای خود دربارهی
استفاده از مصالح استاندارد ،جلوگیری از ورود افراد فاقد صالحیت

به ساختوساز ،تغییر کاربریهای نامناسب ،آمادگی سازمان
نظام مهندسی ساختمان برای مشاوره در زمینههای تخصصی به
ارگانهای ذیربط و لزوم تشکیل کارگروه مدیریت بحران در استان
را مطرح کردند.
اخبار معاونت پشتیبانی ،مالی و نیروی انسانی

گزارش عملکرد واحد طرح و برنامه و فناوری اطالعات

 .1اصالح و ایجاد تغییرات در نرمافزار بایگانی الکترونیک خدمات
مهندسی و کنترل ارزیابی؛
 .2راهاندازی سیستم خدمات مهندسی و کنترل ظرفیت در دفتر
صدرا؛
 .3تجزیه و تحلیل نرمافزار کارشناسان رسمی مادهی 27؛
 .4تجزیه و تحلیل نرمافزار بایگانی الکترونیک و اضافه کردن آن به
نرمافزار جامع سازمان؛
 .5تجزیه و تحلیل نرمافزار شورای انتظامی و اضافه کردن آن به
نرمافزار جامع سازمان؛
 .6تکمیل سامانههای وام اعضا و بیمهی تأمین اجتماعی؛
 .7کنترل عملکرد بودجهی سازمان مطابق با مصوبات مجمع و
تهیهی پیشنهاد بودجهی سال 1397؛
 .8تهیهی مستندات اجالس  21شورای مرکزی؛
 .9نصب دستگاه حضور و غیاب در  9دفتر نمایندگی؛
 .10جابهجایی اتاق سرور دفتر گاز؛
 .11تهیه ،بررسی و بهرو ز رسانی فرمهای الکترونیک در اتوماسیون
اداری و بهروز رسانی فرمهای سازمان؛
 .12پیادهسازی نرمافزار دفتر تفکیک آپارتمانها؛
 .13آنالیز درآمد و هزینه در دفاتر نمایندگی و شیراز؛
 .14تهیهی برنامهی زمانبندی و فرمت گزارش روزانه ،هفتگی و
ماهیانهی پروژهی ورزشگاه سازمان؛
 .15تهیهی مستندات برای ارزیابی سازمان توسط وزارت راه و
شهرسازی؛
 .16تهیهی دستورالعمل و چک لیست ارزیابی دفاتر نمایندگی؛
 .17تهیهی جدول برنامهی سالیانهی سازمان در بخشهای مختلف.
خالصهی فعالیتهای امور قراردادها و مناقصههای سازمان در
تابستان سال 1397

 .1بررسی ،تهیه و تنظیم اسناد مناقصهی «تحلیل ،طراحی ،تهیه و
توليد و ساخت ،نصب و پیادهسازی نرمافزار دفتر کنترل و بازرسی
گاز خانگی و تجاری سازمان» ،برگزاری مناقصه ،انتخاب پیمانکار و
عقد قرارداد آن به مبلغ  2،561،500،000ریال؛
 .2تنظیم مستندات خرید یک دستگاه اسکنر ازطریق ترک تشریفات
به مبلغ تقریبی  1،100،000،000ریال؛
 .3بررسی ،تنظیم و عقد تفاهمنامههای همکاری و مشاوره با
اشخاص برای انجام کارهای مربوط در شیراز و دفاتر نمایندگی

واحد عضویت و پروانهی اشتغال

با توجه به ارسال نتايج كتبي آزمون ورود به حرفهی مهندسي در
تاریخ مهرماه  ،96در تاريخ  97 / 03 / 28به سازمان نظام مهندسي
و اطالعرساني به اعضا ،درخواستهاي صدور پروانهی اشتغال و
عضويت در سازمان با موج جديدي شروع شد و تاكنون نيز ادامه
دارد .متأسفانه با توجه به پيگيريهاي انجام شده ،هنوز نتايج كتبي
آزمون ارديبهشت ماه  ،97به سازمان ارسال نشده است كه در صدد
هستيم در صورت موافقت مراجع ذيربط ،بهصورت حضوري نسبت
به دريافت نتايج آزمون اقدام شود .به محض ارسال نتايج كتبي در
سايت سازمان ،اخبار برگزيده اطالعرساني خواهد شد.
در مورد پذيرفتهشدگان آزمون آبان  ، 93بخش اجرا

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

با توجه به اينكه اعتبار آزمونهاي ورود به حرفهی مهندسي 4 ،سال
پس از تاريخ برگزاري آزمون است و هنوز تعدادي از پذيرفتهشدگان
بخش اجرا ،نسبت به گذراندن دورهی آموزشي اجرا كه از تــاريخ
 94 / 04 / 31الزامي شده است ،اقدامي نکردهاند ،و با توجه به رو به
اتمام بودن اعتبار قبولي آزمون گفته شده و طي دستور ریيس ادارهی
توسعهی مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و كيفيت ساختمان،
همهی هماهنگيهاي مربوط در مورد برگزاري دورهی آموزشي
صالحيت اجرا ،در اسرع وقت و برگزاري آزمون دوره و صدور
گواهينامه آن قبل از به اتمام رسيدن اعتبار آزمون ،صورت گرفت
و در تاريخ  ، 97 / 07 / 26به همهی اعضايي كه در آزمون مربوط
پذيرفته شده بودند بهصورت تلفني ،پيامك و ارسال نامه بهصورت
پست پيشتاز اطالعرساني شد.
همچنين ،تعداد مجوزهاي مورد درخواست در سه ماهی دوم امسال
که رسیدگی شده است ،به صورت جدول زير است:

گزارش سه ماههی دوم واحد فرهنگی رفاهی ورزشی در سال 97

 فروش کارت استخر به تعداد  591عدد به اعضای سازمان نظاممهندسی در مجموعههای احسان ،پیام مخابرات ،انقالب ،صاایران،
بهاران و یادگار امام؛
 صدور  43عدد معرفینامهی آموزش خصوصی شنا با تخفیفویژهی اعضای سازمان نظام مهندسی ،برای مجموعههای آبی پیام
مخابرات و انقالب و بهاران؛
 برگزاری  54جلسهی فوتسال و  26جلسهی بدمینتون آقایانویژهی اعضا در سالن ورزشی رضوان؛
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سازمان در شهرستانها؛
 .4بررسی ،تنظیم و عقد قراردادهای پیمانی برای تأمین خودرو با
راننده بهصورت حجمی برای مأموریتهای بینشهری؛
 .5بررسی ،تنظیم و عقد قراردادهای پیمانی برای تأمین خودرو با
راننده در شیراز به مبلغ بیش از  1،600،000،000ریال؛
 .6بررسی ،تنظیم و عقد قرارداد با مهندسان واجد صالحیت برای
انجام نظارت عالی بر ساختمانها ،زیر نظر ادارهی کل راه و
شهرسازی الرستان به مبلغ بیش از  440،000،000ریال؛
 .7تهیه و تنظیم قرارداد پیمانی برای نیروهای دفتر تفکیک
آپارتمانها به مبلغ تقریبی  154،000،000ریال؛
 .8تنظیم و عقد تفاهمنامههای مشاوره ،همکاری و ارائهی خدمات
ط به دفتر گاز خانگی و تجاری سازمان با  77نفر از
الزم ،مربو 
مهندسان عضو به مجموع حدود  2500نفر ساعت؛
 .9تنظیم و عقد قرارداد با شرکتهای طرف قرارداد با سازمان
بهمنظور پشتیبانی از سامانهی الکترونیکی ،پشتیبانی از نرمافزار
سازمان الكترونيكي فرزين و پشتیبانی از سامانهی نرمافزاری
تحت وب دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها به مبلغ تقریبی
 753،000،000ریال؛
 .10تنظیم و عقد قرارداد پشتیبانی از نرمافزار و سایت مربوط به
دفتر کنترل و بازرسی گاز خانگی و تجاری سازمان به مبلغ تقریبی
 78،000،000ریال؛
 .11تنظیم و عقد  35تفاهمنامهی همکاری با دفاتر پیشخوان دولت
شهرستانها بهمنظور ارائهی خدمات مربوط به تأیید لولهکشی گاز
در شهرستانها؛
 .12بررسی و تهیه و تنظیم قراردادها و تفاهمنامهها با مجریان
آموزشی برای برگزارکنندههای دورههای آموزشی مربوط؛
 .13پیگیری صدور بیمهنامههای سازمان براساس قراردادهای
منعقدشدهی فیمابین؛
ی انجام تعهدات
 .14پیگیری و تمدید ضمانتنامههای بانک 
قراردادهای مبادله شده؛
 .15پیگیری پیشرفت پروژه و رفع مسایل مربوط قراردادی ساخت
و تکمیل دفاتر نمایندگی داراب ،المرد و مهر ،کوار و ورزشگاه و
رسیدگی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران به مبلغ تقریبی
 9،150،000،000ریال ،انجام مکاتبات ضروری و مذاکرههای الزم،
بررسی مسایل مرتبط با تحویل موقت آنها؛
 .16پیگیری تحویل مجتمع فرهنگی رفاهی سازمان در صدرا به
پیمانکار مربوط براساس قرارداد فیمابین؛
 .17بررسی و کنترل نقشهها و مشخصات فنی مربوط به ساختمان
دفاتر نمایندگی بهمنظور انجام مهندسی ارزش و افزایش بهرهوری
مربوط؛
 .18بررسی و کنترل هزینههای دارویی بیماران خاص بر اساس
مصوبههای مربوط و تنظیم و پیگیری پرداخت آنها؛
 .19بررسی و کنترل و پاسخ به مسایل و مکاتبات طرفهای
قراردادی با سازمان در زمینههای گوناگون؛
 .20مستندسازی بیش از  140قرارداد حقیقی و حقوقی و اسناد
استعالمبها و مناقصه و ایجاد سیستم کدینگ مربوط.
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 برگزاری  25جلسهی بسکتبال ویژهی اعضا در سالن خانهیبسکتبال؛
 برگزاری  25جلسهی پیالتس بانوان 48 ،جلسهی تنیس روی میزآقایان و برگزاری  25جلسهی تنیس روی میز بانوان ویژهی اعضا در
مجموعهی ورزشی پیام مخابرات؛
 ویژهی اعضا در مجموعهی ورزشی پیام مخابرات؛ برگزاری  52جلسهی والیبال آقایان ویژهی اعضا در مجموعهیورزشی احسان؛
 برگزاری  26جلسهی والیبال بانوان در سالن ورزشی فرزانگان؛ برگزاری  14جلسهی ورزش همگانی در باغ جنت؛ برگزاری  12جلسهی کوهپیمایی در منطقهی دراک؛ تفاهم با دفاتر گردشگری ،آموزشگاههای موسیقی ،کلینیکهایفیزیوتراپی ،کلینیک روانشناسی ،مؤسسهی زبان و باشگاههای
ورزشی ،در مورد ارائهی تخفیف ویژه به اعضای سازمان و
خانوادههای ایشان؛
 رایزنی با سازمان هالل احمر برای برگزاری دورههای آموزشامداد و . . .؛
 رایزنی با چندین آموزگاه موسیقی برای برگزاری فستیوال موسیقیجهت خانوادههای اعضا.
گفتنی است در حوزهی فرهنگی و رفاهی ،اطالعات مکانهای
مربوط در سایت سازمان به آدرس  WWW.FCEO.IRدر بخش «سایر
خدمات» ،لیست برنامههای فرهنگی ،رفاهی و ورزشی را مشاهده
کنند و یا به ساختمان شمارهی  ، 2طبقهی همکف ،واحد فرهنگی،
رفاهی و ورزشی مراجعه و نیز با شماره تلفن  ،36488064تماس
حاصل فرمایند.
گزارش عملکرد معاونت خدمات مهندسی و کنترل ساختمان

معاونت خدمات مهندسی و کنترل ساختمان سازمان ،ضمن عملکرد
و فعالیتهای زیر که توسط مدیریتهای این مجموعه در جهت
ارائهی خدمات مهندسی مناسب و رفع مشکالت موجود انجام
شده ،جلسههای متعددی با مقامات استانی و شهرستانها مانند
مدیرکل دفتر فنی استانداری ،شهرداریها ،ادارهی راه و شهرسازی،

اتاق اصناف و ادارهی تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،شرکت گاز و،...
همچنین ،کارگروهی  4نفره برگزار کرده است .از آنجا که ارتقای
سازمان در مشارکت یکایک اعضای محترم سازمان امکانپذیر
خواهد بود ،این معاونت آمادهی ارائهی نظرات و راهکارهای سازنده
از طرف اعضای محترم سازمان است.
 -1مدیریت کنترل و ارزیابی پروژه ،تابستان سال 1397

 بازدید از ساختمانهای گروه الف دفاتر نمایندگی 1068 :مورد؛ بازدید از ساختمانهای گروه ب و ج دفاتر نمایندگی 247:مورد؛ بازدید از ساختمانهای شهر صدرا 330:مورد؛ بازدید انجام شده از پروژههای شهرک صنعتی در شهرستان شیراز: 89مورد؛
 بازدید برای تعیین پیشرفت فیزیکی پروژههای دارای سازندهیذیصالح در سطح استان 35 :مورد؛
 بازدید برای صدور شناسنامهی فنی و ملکی در سطح استان96 :نفر بازدید؛
 بازدید کنترل مضاعف از پروژههای دارای سازندهی ذیصالح درشهرستان شیراز 121 :مورد؛
 بازدیدهای ایمنی ،مشترک با ادارهی کل تعاون ،کار و رفاهاجتماعی 53 :مورد؛
 پاسخ به  42مورد استعالم شهرداری شیراز در مورد حضورمهندسان؛
 پاسخ به  10مورد استعالم شهرداری صدرا در مورد حضورمهندسان؛
 کنترل و بازبینی نقشههای مصالح بنایی (گروه الف) در شهرهایفاقد دفتر نمایندگی 215 :مورد؛
 شرکت در جلسات با استانداری ،شهرداری ،ادارهی کل راه وشهرسازی ،اتاق اصناف ،اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ....؛
 حضور نمایندهی واحد کنترل و ارزیابی پروژه در بازدیدها و جلساتشورای فنی استان؛
 برگزاری جلسهی مشترک با مسئول نظارت عالی شهرداری شیراز؛ بازرسی کنترل مضاعف دفتر کنترل گاز در سطح استان2355 :مورد.
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 -2مدیریت خدمات مهندسی

امور مربوط به قراردادهای مجریان در تابستان 97

 تعداد پروژههاي داراي مجري 38 :پروژه؛ تعداد نمايندهی مجري 38 :نفر؛ تعداد مجريان حقوقي دارای کار 19 :شرکت؛ تعداد مجريان حقيقي دارای کار 6 :مهندس؛ تعداد شناسنامهی فني ملکي صادر شده 54 :شناسنامه؛ تعداد مجریانی که در شهرستان فعالیت دارند 1 :مجری؛ متراژ پروژههاي داراي مجري ذيصالح 769،101 :متر مربع.آمار نقشههاي معماري ،نقشههاي تأسيساتي برقي و
مكانيكي و دفترچههاي محاسباتي در شهرستانها

 دفترچههاي محاسباتي207 :؛ نقشههاي معماري98 :؛ -نقشههاي تأسيساتي برقي و مكانيكي.58 :

آمار افتتاح ظرفیت اشتغال نظارت و طراح

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

متراژ ثبت شده برای محاسبات و طراحان معمار و تأسیسات

  333مورد بازدید نظارت عالی سازه؛  9مورد بازدید نظارت عالی تأسیسات؛ بازبینی  276جلد نقشهی معماری؛ بازبینی  101جلد نقشهی محاسبات سازه؛ بازبینی  15جلد نقشهی تأسیسات برق و مکانیک؛ برگزاری  27جلسهی کمیسیون معماری؛ انجام کسر ظرفیتهای مربوط در زمینهی معماری ،سازه وتأسیسات.
 -4شورای مجریان

 برگزاری جلسههای هفتگی شورای مجریان در مورد بررسیمسایل مرتبط با بخش اجرا و مجریان ساختمان؛
 برگزاری جلسههای مختلف با مدیریت کنترل و ارزیابی پروژه درمورد کنترل پروژههای ساختمانی فاقد مجری ذیصالح؛
 بازدید از پروژههای فاقد مجری ذیصالح برای پیگیری ،استفادهو بهکارگیری سازندگان ذیصالح در امر ساختوساز؛
 مکاتبه با ناظران ساختمانهای فاقد مجری ذیصالح برایتعطیل کردن ساختمانهایی که در امر ساختوساز از خدمات
سازندگان ذیصالح استفاده نکردهاند؛
 جلسههای مختلف با کارشناس حقوقی سازمان در مورد مشکالتمجریان؛
 جلسههای مختلف با مدیریت کنترل و نظارت ساختمان شهرداریشیراز ،در مورد همکاری برای بهکارگیری سازندگان ذیصالح و
ارائهی شناسنامهی فنی و ملکی برای صدور پایان کار ساختمان؛
 برگزاری چندین جلسهی رفع اختالف شورا برای حل مشکالتکارفرمایان و مجریان.
 -5مدیریت مهندسی نقشهبرداری و تفکیک آپارتمانها

حق الزحمهی مهندسان ناظر
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 -3دفتر نمایندگی شهر صدرا

 برگزاری جلسههای مشترک و هماهنگی با مدیریت الکترونیکشهرداری شیراز و نمایندگان با مسئوالن مناطق شهرداری شیراز،
برای اجرای صحیح و مناسب تفاهمنامهی مشترک در تهیهی
نقشهها و پایان کارها و تسهیل در امر مراجعان و متقاضیان پایان
کار ساختمانها؛
 برگزاری دورههای آموزشی مبانی ثبتی ،نرمافزار  UPBuildواسطثبتی و کاربردهای مفاهیم ثبتی ،برای صدور صورت مجلس و سند
تفکیکی آپارتمانها و آموزش تهیهی نقشههای یک خطی برای

 -2کمیتهی آموزش

برگزاری  14جلسهی کمیتهی آموزش و زیرگروههای مربوط
با موضوعهای زیر:

گزارش معاونت آموزش ،توسعه و پژوهش

 -1واحد آموزش
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ارجاع مدارک تمدید پروانهی اشتغال به کار آموزش مدرس به
ادارهی کل راه و شهرسازی استان فارس برای صدور مجوز؛
ایجاد سازوکار مناسب برای ارزیابی مدرسان؛
دریافت مجوز تدریس مدرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان کهگیلویه و بویراحمد و البرز؛
برنامهریزی و انتخاب دورههای غیرمصوب و سمینارهای سال
 1397برای برگزاری؛
مجوز دستورالعمل صدور پروانهی اشتغال به کار آموزش ارزیابی
صالحیت متقاضیان با توجه به سوابق حرفهای و آموزشی آنان،
توسط کمیتهی آموزش (و یا افراد مطلع مورد وثوق کمیتهی
آموزش) انجام شود و در مورد متقاضیانی که سوابق ایشان برای
تعیین صالحیت مربوط کافی یا قطعی نباشد ،از طریق دعوت به
کمیسیون مصاحبه اقدام شود؛
نظامنامهی یادگیری الکترونیکی در دورههای آموزشی سازمان
نظام مهندسی ساختمان؛
حضور اعضای شورای راهبردی و کارگروه علمی طرح آموزش
متقاضیان ورود به حرفهی مهندسی و ارائهی محتوای تولید شده
دورهی  112رشته معماری؛
تمدید تفاهمنامهی مؤسسهی آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب؛
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صدور پایان کار به مهندسان نقشهبردار دارای پروانه اشتغال به مدت
 50ساعت با همکاری واحد آموزش سازمان؛
 معرفی مهندس نقشهبردار پذیرفته شده در آزمون برای گذراندندورههای کارآموزی با همکاری مربیهای باتجربه؛
 برگزاری جلسه با مدیر کل نوسازی مدارس و نمایندهی ادارهینوسازی مدارس در مورد انعقاد تفاهمنامهی تهیهی نقشههای
توپوگرافی و نقشهی چونساخت مدارس ساخته شده برای
زمینهای مدارس؛
 برگزاری جلسههایی با نماینده و مشاور سازمان جهاد کشاورزیدر مورد توانایی مهندسان نقشهبردار برای تهیهی نقشهی اراضی
کشاورزی؛
 پاسخگویی به متقاضیان و نواحی شهرداری و نواحی ثبتی مربوطبه تفکیک آپارتمان به تعداد  5326نفر مراجعه کننده؛
 پاسخگویی به متقاضیان و مالکان ساختمانها در مورد رسیدگیبه اعتراض و درخواست بررسی مجدد نقشههای تهیه شده توسط
مهندسان نقشهبردار عضو دفتر مهندسی نقشهبرداری و تفکیک
آپارتمانها؛
 کنترل و نظارت بر عملکرد مهندسان نقشهبردار عضو دفترمهندسی نقشهبرداری و تفکیک آپارتمانها در مورد بهبود و افزایش
بهرهوری در تهیهی نقشهها و جلب رضایت مالکان و ادارههای
ذیربط؛
 رفع خطاها و ایرادهای سامانهی ثبت درخواست و توزیع و ارجاعکار برای تسهیل در امور مراجعان و مهندسان نقشهبردار با هماهنگی
بخش  ITسازمان.

 برگزاری دورههای آموزشی ورود به حرفه و ارتقای پایه ویژهیمهندسان
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ثبتنام مدرسان واجد شرایط دورهی «ايمني ،بهداشت و محيط
زيست »HSE؛
در اختیار قرار دادن سرفصل دورهها در ابتدای برگزاری هر دوره
به شرکتکنندگان ،توسط مجریان آموزش؛
برنامهریزی و بازدید اعضای کمیتهی آموزش از مجریان آموزش؛
برگزاری جلسهی هماهنگی با مدیران آموزش مجریان آموزش
جدید؛
عقد تفاهمنامه با  6دانشگاه مجری آموزشی جدید در شیراز و
شهرستانهای مرودشت ،آباده ،کازرون و الر.

 -3دبیرخانهی طرح کارآموزی دانشآموختگان متقاضی ورود
به حرفهی مهندسی
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فعاليتهاي انجام شده توسط اين سازمان در راستاي اجراي طرح در
فصل تابستان به شرح زیر است:
برگزاری  19جلسهی شورای راهبردی با موضوعهای:
 بررسی نحوهی تعیین مدرسان دورهها؛ تهیه و تدوین نظامنامهی تشکیالتی و اجرایی بخش مهندسکارآموز؛
 تهیهی نمودار تشکیالتی بخش مهندس کارآموز توسط اعضایشورای راهبردی؛
 تدوین شیوهنامهی تهیهی محتوای آموزشی دورهها؛ تعیین اعضای تدوینکنندهی محتوای طرح از شورای راهبردی.برگزاری منظم جلسههای برنامهريزي طرح؛
بررسی فرآیند جذب و ثبتنام مخاطبان؛
تشكيل كارگروههاي علمي و تخصصي برای تهيهی محتواي
آموزشي دورهها؛
برگزاری منظم  21جلسه در کارگروه علمی تدوین محتوای
آموزشی رشتهی معماری 7 ،جلسه در کارگروه مکانیک 18 ،جلسه
در کارگروه برق و 4جلسه در کارگروه عمران؛
برگزاری جلسه با صاحبان حرفهها؛
بررسی نقشهی راه و برنامهی اجرایی (شرایط محل و نحوهی اجرا
و مدت دورهها)؛
بررسی جدول زمانبندی و ساعت و روز برگزاری دورهها تا پایان
سال؛
برگزاری4جلسه کمیسیون مصاحبه برای متقاضیان اخذ پروانهی
اشتغال به کار آموزش و پذیرش  4نفر از متقاضیان اخذ پروانه اشتغال
به کار آموزش.

 -4واحد کتابخانه و کتابفروشی

