اخبار و رویدادها
اخبار و رویدادهای سازمان نظاممهندسی ساختمان استان فارس
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جهاد دانشگاهی در تاریخ  5اسفند ماه 1397؛

 -1جلسهی مشترک هیأت رییسهی سازمان و نمایندگان
سازمان در کمیسیونها و جلسههای خارج از سازمان

در این جلسه ریاست سازمان گزارشی از فعالیتهای  100روزهی
هیأت مدیرهی سازمان ارائه کرد و یکی از فعالیتهای سازمان را
ارتباط با دستگاهها و سازمانهای ذیربط خواند و از نمایندگان
کمیسیونها به عنوان نمایندگان سازمان در جامعه یاد کرد که در
جهت ارتباط مؤثر با عناصر اجتماع بسیار تأثیرگذار واقع خواهند شد.
همچنین ،نمایندگان هماهنگ کنندهی منتخب سازمان در
کمیتههای مورد نظر توسط هیأت رییسهی سازمان مشخص شد و
نمایندگان کمیسیونها نیز به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند؛
 -2برگزاری نشست تخصصی شورای اسالمی شهر شیراز
و سازمان نظام مهندسی به مناسبت روز مهندسی در تاریخ
 4اسفند ماه 1397؛
 -3افتتاح رسمی مراسم روز مهندسی با برگزاری جلسهی
هیأت مدیرهی محترم سازمان ،در مجموعهی هنر شهر
آفتاب در تاریخ  4اسفند 1397؛
 -4بازدید هیأت مدیرهی محترم سازمان از مجموعهی هنر
شهر آفتاب به مناسبت روز مهندسی در تاریخ  4اسفند
1397؛
 -5آیین بزرگداشت روز مهندسی در مجتمع فرهنگی رفاهی

 -6جشن اعضای کمیسیون بانوان به مناسبت میالد حضرت
زهرا (س) در تاریخ  6اسفند  1397؛
 -7دعوت شورای اسالمی شهر شیراز از هیأت رییسهی
سازمان به مناسبت روز مهندسی (صحن علنی شورا) در
تاریخ  6اسفند ماه 1397

این جلسه با حضور اعضای شورای اسالمی شهر شیراز ،شهردار
شیراز ،معاونان شهردار ،اصحاب رسانه و  ، ...در صحن علنی شورای
شهر برگزار شد .رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ،اقتصاد
صنایع ساختمانی را بزرگترین درصد مربوط به اقتصاد کشورهای
توسعه یافته خواند و ارتباط مستقیم با اشتغال ،ارزش افزوده و .. .
منجر میشود؛

* اخبار و رویدادها را روابط عمومی سازمان در اختیار فصلنامهی گزارش قرار داده است .متن کامل خبرها و گزارشها در تارنمای سازمان  www.fceo.irآمده است.

 -8برگزاری پنل تخصصی سازمان با عنوان نظام هماهنگی
مهندسان در مجموعهی هنر شهر آفتاب در تاریخ  6اسفند
ماه 1397؛
 -9حضور رییس سازمان در ششمین کنفرانس سالیانهی
انرژی پاک در تاریخ  11اسفند ماه 1397؛
 -10بازدید هیأت رییسهی سازمان از دفتر نمایندگی
شهرستان کازرون در تاریخ  12اسفند ماه 1397

در این دیدار مهندس بازیاری (رییس دفتر نمایندگی) ضمن
خوشامدگویی و تبریک روز مهندس به حضار ،گزارشی از روند امور
جاری دفتر به مسئوالن محترم استان ارائه کرد .هیأت رییسه نیز
پس از بازدید از دفتر نمایندگی و برگزاری جلسه با پیمانکار اجرای
ساختمان جدید دفتر کازرون ،از محل احداث دفتر بازدید کرده و
از نزدیک مسائل را ارزیابی کرده و برای رفع مشکالت موجود
رهنمودهای الزم ارائه کردند؛
 -11جلسهی رییس سازمان با رییس کمیتهی امداد حضرت
امام خمینی (ره) در تاریخ  13اسفند ماه 1397؛

جلسهی هماندیشی با انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی در
جهت هماهنگی فعالیتها در زمانهای بحران و بالیای طبیعی و
ارائهی راهکارهای کمکرسانی با ارتباط بهتر با دستگاههای اجرایی
به ویژه سازمان هاللاحمر در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان فارس برگزار شد؛
 -20جلسهی هیأت رییسهی سازمان با دستگاههای و
سازمانهای مرتبط در مورد تعیین میزان تعرفهی سال
 1397در تاریخ 98/01/23؛

جلسهی مشترک هیأت رییسهی سازمان ،معاون شهرسازی و
معماری شهرداری شیراز و رییس ادارهی توسعهی مهندسی و
نظارت بر مقررات ملی ساختمان در مورد تعیین تعرفهی خدمات
مهندسی سال  ۱۳۹۷برگزار شد و تقاضا برای تشکیل هیأت چهار
نفره در اسرع وقت به دبیر هیأت رییسه ارائه شد؛

 -21دید و بازدید نوروزی اعضای هیأت مدیره و اعضای
سازمان در تاریخ 98/01/24؛

 -12جلسهی هیأت رییس ه و انجمن بتن در تاریخ  18اسفند
ماه 1397؛
 -13جلسهی مشترک هیأت رییسهی سازمان با معاونت
و مدیران سازمان برنامه و بودجه استان فارس در تاریخ
21/12/97

 -14جلسهی مشترک رییس سازمان با آقای مهندس فنایی
و هیأت رییسهی سازمان بسیج مهندسان استان فارس در
تاریخ 97/12/27؛
 -15جلسهی فوقالعادهی هیأت مدیرهی سازمان در مورد
حادثهی سیل سهمگین شیراز 98/01/06؛
 -16جلسهی ستاد هماهنگی امدادرسانی بخشهای
خصوصی در دفتر رییس سازمان 98/01/06؛
 -17جلسهی هیأت رییسهی سازمان با مراکز دانشگاهی در
مورد استفاده از استارتاپها 98/01/07؛
 -18بازدید تیم کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان در کنار سایر دستگاههای اجرایی از مناطق سیلزدهی
شهر شیراز در تاریخ 98/01/010؛

پیگیری اجرایی شدن ،بهکارگیری و معرفی افراد دارای صالحیت
حرفهای در امور ساختوساز ،اطالعرسانی به مجریان ذیصالح
عضو سازمان ،برای دریافت گواهینامهی صالحیت ایمنی پیمانکاران
و همچنین ،بهکارگیری عوامل اجرایی دارای گواهینامههای
مربوط به بند  12-1-5-3مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان
و اطالعرسانی به مهندسان ناظر مبنی بر رعایت بند -5-1-12
 8مبحث دوازدهم مقررات ملی و مادهی  7آییننامهی حفاظتی
کارگاههای ساختمانی از جمله تعهدات سازمان در این تفاهمنامه
است.
همچنین ،مقرر شد طرح مهندس همیار ایمنی در جهت اجرایی
شدن از سوی طرفین تفاهمنامه پیگیری شود؛
 -23جلسهی هیأت رییسهی سازمان با کارشناسان ادارهی
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص راهاندازی طرح همیار
ایمنی در تاریخ 98/01/31؛
 -24جلسهی مشترک هیأت رییسهی سازمان و سرکار خانم
دکتر راهدار؛ عضو هیأت رییسهی اتاق بازرگانی ،صنایع،
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 -19جلسهی هیأت رییسهی سازمان و هماندیشی با
انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی در جهت هماهنگی
فعالیتها در زمانهای بحران و بالیای طبیعی در تاریخ
98/01/11؛

 -22جلسهی انعقاد تفاهم بین ادارهی تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان فارس و سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان فارس مورخ 98/01/25

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

در این جلسه در رابطه با همکاریهای دو جانبه بین سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان فارس و سازمان برنامه و بودجهی استان
فارس گفتوگویی صورت گرفت و مقرر شد طی عقد یک تفاهمنامه،
برنامهریزی فعالیتهای آینده تدوین و همکاریهای الزم ادامه یابد؛
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معادن و کشاورزی فارس در تاریخ 98/01/31؛
 -25جلسهی هیأت رییسهی سازمان با رییس سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان کرمان در تاریخ 98/01/31

جلسهی مشترک هیأت رییسهی سازمان و رییس سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان کرمان (آقای مهندس گلستانی) با
هدف همافزایی و افزایش همکاریهای مشترک طرفین در تاریخ
 31/1/98در دفتر رییس سازمان برگزار شد؛
 -26تقدیر از قاضی سابق شورای انتظامی سازمان (جناب
آقای علی فرهادیپور) و معرفی قاضی جدید (جناب آقای
صادق حیدری) و اهدای احکام اعضای شورای انتظامی
سازمان در تاریخ 98/01/31؛
 -27دیدار اعضای هیأت مدیرهی دورهی هشتم با استاندار
محترم استان فارس ،جناب آقای دکتر رحیمی در تاریخ
98/02/02

جلسهی دیدار اعضای هیأت مدیرهی سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان فارس و استاندار فارس در تاریخ  98 /02/02با
حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ،مدیر کل
دفتر فنی استانداری فارس و حضور اعضای هیأت مدیرهی سازمان،
بازرسان سازمان و معاونتهای سازمان دفتر استاندار فارس برگزار
شد؛
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 -28برگزاری سمینار مدیریت ریسک سیالب توسط
دکتر حمید میرفندسک (استاد دانشگاه استرالیا) در تاریخ
98/02/07؛
 -29جلسهی هیأت رییسه با مدیر کل سازمان مدیریت بحران
استانداری (مهندس رحیم آزادی) در تاریخ 98/02/03؛
 -30برگزاری کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای
مرکزی به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
فارس در تاریخ 98/02/11؛
 -31برگزاری کمیسیون رؤسای سازمان نظام مهندسی
ساختمان (استانها) به میزبانی سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان فارس در تاریخ 98/02/11

نشست کمیسیون رؤسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان
استانها روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت در شیراز به ریاست آقای
مهندس مقومی (رییس سازمان نظام مهندسی استان قم) برگزار شد.
در آغاز این نشست ،مهندس بهادری دبیر اجرایی شورای مرکزی
از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس که میزبانی این
جلسه را برعهده گرفته است ،تشکر کرد و به بیان دغدغههای خود
در مورد تعرفهی خدمات مهندسی که در جلسهی آینده شورای
مرکزی مطرح میشود ،پرداخت .همچنین ،از رؤسای سازمانهای
نظام مهندسی ساختمان استانها خواست با توجه به اینکه مرحلهی
نامنویسی داوطلبان عضویت در دورهی جدید شورای مرکزی
آغاز شده است ،دربارهی نحوهی ثبتنام اعضای هیأت مدیرهی
سازمانهای استانها اطالعرسانی کنند .در این جلسه ،سیستم ارجاع

نظارت پویا که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استان
فارس تهیه شده است ،به رؤیت حاضران گذارده شد و گزارشی
از مکانیزم اجرایی آن توسط مسئول خدمات مهندسی ساختمان
سازمان نظام مهندسی استان فارس ارائه شد .نرمافزاری که به
کمک آن ناظر گزارشهای خود را شخص ًا از محل بازدید ساختمان،
برای شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال میکند.
جلسهی رؤسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها با
حضور مهندس رجبی ریاست شورای مرکزی ادامه یافت و در آن
سه موضوع اصلی مطرح شد که نخستین آنها بررسی نحوهی
اصالح قانون نظام مهندسی ساختمان به عنوان بحث روز جامعهی
مهندسان عضو سازمان بود.
در این زمینه رؤسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نظرات
خود را ابراز داشتند و قرار شد این نظرات جمعبندی و به ایشان برای
ارسال به مجلس شورای اسالمی منعکس شود.
در همین ارتباط ،مهندس رجبی رییس شورای مرکزی به بیان
دیدگاههای خود و تشریح تاریخچهی این اصالحات پرداخت و به
سؤاالت برخی از رؤسای سازمانها در این ارتباط پاسخ داد.
در نهایت ،قرار شد در جلسهی دیگر رؤسا ،موضوع دقیقتر بررسی
شود و جمعبندی نظرات اصالحی انجام گیرد و به آقای مهندس
رجبی ارائه شود.
در این جلسه رؤسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان
استانها بر این نکته تأکید کردند که چون آنان و اعضای هیأت
مدیره از نزدیک با مشکالت مواجه هستند ،مشکالت را دستهبندی
کرده و به صورت مدون ،آنچه را که مورد نیاز جامعه مهندسان عضو
سازمان است ،منعکس میکنند.
به گفتهی حاضران ،خألهایی در قانون فعلی وجود دارد که بایستی
در این اصالحیه مطرح و جمعبندی مطالب مطرح شده به مجلس
شورای اسالمی منعکس شود .همچنین رؤسا از مطرح شدن سازمان
برنامه و بودجه در اصالحیهی قانون به جای وزارت راه و شهرسازی
انتقاد کردند.
بحث دربارهی تعرفهی سال  ۹۸خدمات مهندسی ،موضوع
بعدی نشست رؤسای کمیسیون سازمانها بود که چون تا به حال
ابالغیهای از طرف وزارتخانه دریافت نشده ،چارچوب پیشنهادی
برای تعرفهی سال  ۹۸با توجه به ابالغ فهرست بهای سال جدید
جمعبندی و به صحن شورای مرکزی ارائه خواهد شد تا این شورا
با جمعبندی نظرات ،آن را برای ابالغ به وزارت راه و شهرسازی
ارسال کند.
مهندس مقومی دبیر کمیسیون رؤسای سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان استانها که در گفتوگو با روابط عمومی سخن میگفت،
از طرح اصالح نظارت ،به عنوان سومین موضوع مطرح شده در
کمیسیون رؤسای سازمانها یاد کرد و گفت :کلیات نظامنامهی
ارجاع در جلسه مطرح و مقرر شد با توجه به ابالغیهای که روز
چهارشنبه از طرف وزارت راه و شهرسازی صادر شده است ،موضوع
دقیقتر بررسی و نظرات منعکس شود.
به گفتهی او ،در این ابالغیه اصل ارجاع تأیید شده ،ولی هنوز
جزئیات آن برای رؤسای سازمانها قطعی نیست؛

 -32برگزاری دویست و سی و نهمین نشست شورای
مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور -شیراز در
تاریخ 98/02/12

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 -33برگزاری اولین جلسهی هماندیشی اعضای هیأت
مدیرهی دورهی هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان فارس با اعضای سازمان در تاریخ 98/02/17

پیرو تصمیم هیأت مدیرهی دورهی هشتم مبنی بر نیاز به برقراری
ارتباط مستقیم و چهره به چهره با همهی اعضای سازمان و اعتقاد
راسخ به شعار تعهد ما استفاده از خرد جمعی اعضاست ،اولین
جلسهی هماندیشی اعضای هیأت مدیرهی دورهی هشتم و اعضای
سازمان در تاریخ  98/02/17رأس ساعت  12/15در سالن قوامالدین
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دویست و سی و نهمین جلسهی شورای مرکزی سازمان نظام
مهندسی ساختمان کشور در تاریخ  12اردیبهشت ماه  1398با
حضور اعضای شورای مرکزی ،رؤسای سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان (استانها) و آقای دکتر مازیار حسینی معاون امور مسکن و
ساختمان وزارت راه و شهرسازی ،در شیراز تشکیل شد.
در این جلسه مهندس بهادری دبیر اجرایی شورای مرکزی ضمن
جلب نظر مساعد اعضای شورا و رؤسای استانها برای نامنویسی
و مشارکت فعال در روند برگزاری انتخابات آتی شورای مرکزی،
مشارکت سازمانها در نوسازی و بازسازی مناطق سیلزده را مهم
ارزیابی کرد .در ادامهی جلسه ،آقای مهندس رجبی رییس شورا
دربارهی روند اصالح قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس
توضیحاتی داد و خواستار مساعدت وزارت راه و شهرسازی برای
تسریع در این روند شد.
او همچنین از افرادی که به خوبی مشکالت فعلی قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان را میشناسند و برای رفع آنها برنامه
دارند ،دعوت کرد تا برای دورهی جدید شورای مرکزی ثبتنام کنند.
آقای مهندس مجربی دبیر اجرایی شورای مرکزی نیز از سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان فارس به دلیل میزبانی برگزاری
جلسهی شورای مرکزی تشکر و همکاری خوب استانداری،
شهرداری و راه و شهرسازی استان فارس با سازمان نظام مهندسی
این استان را ستود .
در ادامهی جلسه و در سخنرانی پیش از دستور ،چند تن از اعضای
شورای مرکزی در موضوعاتی چون رعایت الزامات برگزاری اجالس
هیأت عمومی ،توجه به دیدگاههای هیأت مدیرههای استانها در
اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،توجه به آموزش،
کنترل و نظارت بر عملکرد مهندسان ،تعیین چارچوب مشخص
برای استانها و تقویت روند مطالبهگری سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان سخن گفتند.
خانم دکتر طاهره نصر ،رییس گروه تخصصی معماری شورای
مرکزی نیز در سخنان پیش از دستور موارد اشکال در اصالح قانون
را که قب ً
ال هم تذکر داده بود ،برشمرد .ایشان آمادگی سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان فارس را برای دریافت پیشنهادها مربوط
به اصالح قانون از سوی دیگر سازمانها اعالم کرد .با تأکید بر

جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین
سازمان مردمنهاد اشکاالت قرارگیری این سازمان در زیرمجموعهی
نظام فنی و اجرایی را که در اصالحیهی قانون پیشبینی شده است،
برشمرد.
در این نشست آقای دکتر صعیدزرندی معاون امالک سازمان ثبت
اسناد و امالک ،دربارهی نتایج اجرای تفاهمنامهی همکاری متقابل
سازمان ثبت اسناد و امالک و سازمان نظام مهندسی ساختمان
سخن گفت و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس،
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس ،معاون شهرسازی شهردار
شیراز و مهندس سیفزاده رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان ،دربارهی روند همکاریهای فیمابین و مساعدت در ایفای
نقش مؤثر سازمان سخن گفتند.
در این جلسه که در هتل هما شهر شیراز برگزار شد ،دکتر حسینی
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جمع اعضای
شورا حاضر شد و در مورد اهمیت توجه به ساختوساز و توسعهی
اشتغال و صدور خدمات فنی و مهندسی و نیز مسائل مربوط به
اصالح قانون نظام مهندسی ساختمان صحبت کرد.
به گفتهی دکتر حسینی برای هر  ۲۵۰میلیون ریال سرمایهگذاری
در بخش ساختمان میتوان یک شغل را به مدت یکسال ایجاد کرد
که به این ترتیب هر صد متر مربع ساختوساز  ۱۴۴نفر شغل در
مدت یک سال تولید میکند.
به گفتهی وی  ۱۸درصد اشتغال کشور به ساختوساز وابسته است
و برای ساختمانهای معمولی ،نیاز ما به مواد و مصالح خارج از کشور
تقریبا صفر است.
وی با ابراز خوشوقتی از حضور در جمع مهندسان عضو شورای
مرکزی و رؤسای سازمانها اظهار داشت :از گذشتههای دور همیشه
جوانان باهوش و با استعداد در رشتههای مهندسی و عمدت ًا در
رشتههای مهندسی ساختمان تحصیل کردهاند ،گفت :جامعهی
مهندسی ،جامعهی باهوشی است که به همین نسبت مدیریت آن
بسیار سخت است؛ چرا که هر کدام از آنها دارای سبک و سلیقهی
منحصر به فرد و قابل دفاع هستند.
دستور جلسهی دیگر شورای مرکزی ،بحث و بررسی برگزاری
اجالس هیأت عمومی در تیرماه بود که اعضای حاضر در زمینهی
عقد قراردادهای مربوط به برگزاری اجالس هیأت عمومی در تیرماه
به هیأت رییسه تفویض اختیار کردند .همچنین ،زمان اجالس در
نیمهی دوم تیرماه  ۹۸و مکان آن بر اساس نظر هیأت رییسهی
شورای مرکزی خواهد بود؛
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ساختمان شمارهی  2سازمان برگزار شد.

تأسیسات

تعداد نقشههاي بازبيني شده :
نقشهی معماري اسكلت بتني /فلزي  210؛
نقشهی سازه  200؛
نقشهی تأسيسات  158؛
نقشههاي معماري با اسكلت بنايي . 167

-3سمینارها و کنفرانسهای برگزار شده

در ابتدای جلسه ،اعضای هیأت مدیرهی حاضر (سرکار خانم دکتر
نصر ،آقایان مهندسان :سیفزاده ،دادخواه ،علویزاده  ،تدین ،عراقی،
ضابطیان) ضمن تشکر از حضور اعضای حاضر در جلسه ،خواستار
مشارکت بیشتر اعضا در جلسات آینده که مقرر شده حداقل هر سه
ماه یکبار و به صورت مستمر برگزار شود ،شدند.
اعضای سازمان نیز در فضایی گرم و صمیمی به بیان نظرات
انتقادها و پیشنهادهای خود پرداختند و اعضای هیأت مدیره نیز با
بردباری و شکیبایی به آنها گوش جان سپردند.

-4آمار پروانههای صادر شده – واحد مالی اداری

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

ب -دفتر نمایندگی نظام مهندسی خنج

گزارش عملکرد دفاتر نمایندگی نظام مهندسی فارس از سه
ماههی آخر سال  1397لغایت  15اردیبهشت 1398

 - 1برگزاری مراسم روز مهندس؛
 - 2ارجاع نظارت به صورت سیستمی به ناظران به تعداد  110نفر؛
 - 3انجام  107عدد صدور برگ مأموریت برای ناظران عالی کنترل
مضاعف دفتر؛

-2تعداد بازبینی توسط اعضای کمیتههای معماری،عمران و

 - 4شرکت رییس دفتر در جلسات شورای مهارت و اشتغال در

الف -دفتر نمایندگی نظام مهندسی الرستان
 -1تعداد بازدیدهای واحد کنترل مضاعف
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 سمینار نكات كليدي در طراحي ساختمانهاي با اسكلت بنايي؛ سمینار حداقلهاي برق در طراحي و نظارت ساختمان؛ سمینار مدیریت ریسک سیالب؛ سمینار تحقيق و توسعهی ديوارهاي بنايي مسلح پيشتنيده؛ تهيهی دفترچهی مقاومسازي ساختمانهاي بنايي و بررسيديتايلهاي طرح تقويت آنها؛
 دورهی آموزشی تفسير نتايج آزمايشگاهي بتن؛ سمینار سيستمهاي هوشمند ساختمان؛ دورهی آموزشی آزمايشهای بتن تازه و سخت شدهی بتن وضوابط رد و پذيرش بتن.

فرمانداری و سازمان فنی و حرفهای؛
 -5شرکت در جلسههای کمیتهی مناسبسازی شهرستان در
فرمانداری؛
 - 6هماهنگی با شهردار و کارشناسان ساختمان شهرداری ،برای
حل مشکالت دفتر نظام مهندسی و شهرداری؛
 -7جلسه با بازبینهای دفتر ،برای حل مشکالت بازبینها و طراحان؛
 -8جلسه با اعضای کنترل مضاعف؛
 -9جلسهی هماهنگی با مسئوالن آزمایشگاههای بتن در سطح
شهرستان ،برای بررسی عملکرد بتن؛
 -10شرکت در جلسههای کمیتهی فنی فرمانداری.
پ -دفتر نمایندگی صدرا

ت -دفتر نمایندگی نظام مهندسی فسا

 -1برگزاری جشن روز مهندس؛
 -2برگزاری بزرگداشت سالروز زلزلهی قیر؛
 -3حضور در جلسات ستاد بحران شهرستان در مورد سیالبهای
اخیر؛
 -4برگزاری جلسات توجیهی برای ناظران و طراحان دفتر؛
 -5تکمیل و تجهیز کامل دفتر؛
 -6برگزاری جلسه با شهرداران در قالب کمیتهی فنی در فرمانداری
شهرستان برای پیشبرد اهداف سازمان ،تصویب و صورتجلسهی
موارد ذیل:
 .1شهرداریها موظف شدند که قبل از ثبت هرگونه گزارش ناظر،
تأییدیهی آن از دفتر نمایندگی استعالم کنند؛
 .2تعامل همکاری کامل شهرداران در مورد بررسی اهداف سازمان؛
 .3ترتیب اثر دقیق گزارشهای تخلف ارسالی از طرف ناظران،
توسط شهرداریها؛
 -7انتخاب ناظر و طراح تأسیسات بر تمام ساختمانهای گروه الف
با هر متراژ و کاربری (طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)؛
 -8تهیهی سالن فوتبال و تشکیل تیم کوهنوردی برای مهندسان
دفتر.
ج -دفتر نمایندگی داراب و زرین دشت

 -1برگزاري دورههاي آموزشي نظارت پايه  2به  1در سه دوره؛
 -2برگزاری دورهی آموزشي اجرا  3به  2در سه دوره؛
 -3برگزاری دورهی آموزشي نظارت پايه  3به  2در دو دوره؛
 -4برگزاري سمينارهاي تأسيسات در سه دوره؛
 -5برگزاري كارگروه اجرا در چندين دوره؛
 -6شركت تيم فوتسال در مسابقات جام رمضان و دهه فجر؛
 -7برگزاري جشن روز مهندس؛
 -8هماهنگي برای استفادهی اعضا از استخر هر هفته ،به مدت
سه ماه؛
 -9بازدید هیأت رییسهی سازمان از ساختمان داراب؛
 -10پرداخت به امور ناظران؛
 -11جشن مهندسان جوان بسیجی و تقدیر از فعاالن؛
 -12تحویل موقت ساختمان نظام مهندسی داراب.
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 -1برگزاری دورهی «اجرای ساختمانهای فوالدی» برای ارتقای
پایهی اجرا  3به  2و  2به ( 1معماری و عمران) ،مدرس :دکتر افتخار؛
 -2برگزاری دورهی «گودبرداری و اجرای سازههای نگهبان» برای
ارتقای پایهی اجرا  3به  2و  2به ( 1معماری و عمران) ،مدرس:دکتر
بیاتی؛
 -3برگزاری دورهی «اجرای سازههای بتنی» برای ارتقای پایهی
اجرا  3به  2و  2به ( 1معماری و عمران) ،مدرس :مهندس خواجهپور؛
 -4برگزاری کارگاه آموزشی «مسئولیت حوادث ناشی از کار»؛
 -5برگزاری دوره اتوکد و  3D Max؛
 -6دورهی بدمینتون ویژهی خانمها و آقایان عضو نظام مهندسی؛
 -7برگزاری دوره  HSEدر مرکز آموزش فنی و حرفه ای فسا؛
 -8برگزاری چند اردوی تفریحی برای اعضای دفتر؛

ث -دفتر نمایندگی قیر و کارزین

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 -1بازدیدهای نظارت عالی
  583مورد بازدید نظارت عالی سازه؛  9مورد بازدید نظارت عالی تأسیسات. -2بازبینی نقشهها
 بازبینی  347جلد نقشهی معماری به متراژ تقریبی  145082مترمربع؛
 بازبینی  193جلد نقشهی محاسبات سازه به متراژ تقریبی 118660مترمربع؛
 بازبینی  27جلد نقشهی تأسیسات برق و مکانیک به متراژ تقریبی 34640مترمربع.
 -3برگزاری  26جلسهی کمیسیون معماری؛
 -4انجام کسر ظرفیتهای مربوط در زمینهی :
* طراحی معماری  130149مترمربع؛
* محاسبات سازه  106651مترمربع؛
* طراحی تأسیسات برقی  24718مترمربع؛
* طراحی تأسیسات مکانیکی  33654مترمربع؛
* نظارت معماری  14886مترمربع؛
* نظارت سازه  99630مترمربع؛
* نظارت تأسیسات برقی  24484مترمربع؛
* نظارت تأسیسات مکانیکی  32431مترمربع؛
* نظارت نقشهبرداری  4753مترمربع.

 -9برگزاری مراسم روز مهندس و تجلیل از مهندسان برجسته و
پیشکسوت؛
 -10برگزاری جلسات هماهنگی با نمایندهی شهرستان فسا در
مجلس شورای اسالمی ،فرماندار فسا ،شهرداری فسا و شهرهای
توابع ،شورای اسالمی شهر فسا و...؛
 -11برگزاری جلسات متعدد با اعضای محترم ،برای تبادل نظر و
ارائهی پیشنهادها و انتقادها و حل مشکالت احتمالی؛
 -12برگزاری سمینارهای برگزار شده در شیراز به صورت وب
کنفرانس در دفتر.

87

گزارش عملكرد شورای انتظامی از تاریخ دی ماه  1397تا

پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1398

1ـ از آغاز دی ماه  1397تا پانزدهم اردیبهشت ماه ،1398
هفتاد و یک پروندهی جدید تشکیل و به تعدادی از پروندههاي
تشكيل شدهی جديد و مانده از ماههاي قبل ،رسيدگي و آرا به
شرح زير صادر شد:

 رأي درجه يك 1 :رأي؛ رأي درجه دو 18 :رأي؛ رأي درجه سه 14 :رأي؛ -رأي رد شكايت 16 :رأي.

2ـ موضوع شكايت آراي صادر شده مربوط به پروندههاي
رسيدگي شده از آغاز دی  1397تا پانزدهم اردیبهشت ماه
 1398به شرح زير است:

  15رأي :اجرا؛  7رأي :شئون حرفهاي؛  1رأي :طراحي؛ 26 -رأي :نظارت.

عملکرد گروه تخصصی برق در سه ماه آخر سال 97

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 -1تهیه و تدوین فرمهای گزارشی  1و 2و  3نظارت تأسیسات برق
و ارسال آن به معاونت فنی و شهرسازی؛
 -2تهیهی شرح خدمات بخش تأسیسات برق ساختمان؛
 -3پیشنهاد و برگزاری تعداد  5سمینار آموزشی به معاونت آموزش،
توسعه ،پژوهش به شرح زیر:
 -1-5سیستم اعالم حریق در ساختمانها؛
 -2-5بررسی حوزهی سیستم مقاومت زمین؛
 -3-5تأثیر امواج الکترومغناطیس بر بدن انسان؛
 -4-5برخورد صاعقه به ساختمانهای بلند؛
 -5-5تکنولوژی جدید آسانسور و پلهبرقی؛
 -4تهیهی چکلیستهای نظارتی تأسیسات برقی؛
 -5تشکیل دو جلسهی هماهنگی با شرکتهای توزیع برق در رابطه
با سیستم ارت ساختمانها؛
 -6شرکت در جلسات شورای هماهنگی گروههای تخصصی در
رابطه با تنظیم و تصویب نظامنامهی گروههای تخصصی.
عملکرد معاونت منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی سهماه آخر سال
 97تا  15اردیبهشت ماه 1398

فناوری اطالعات و طرح و برنامه
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* تهیه ،بررسی و بهروز رسانی فرمهای الکترونیک در اتوماسیون
اداری؛
* طراحی و اجرای سیستم مکانیزهی صدور گواهینامههای آموزش؛
* تهیهی  RFBو عقد قرارداد نرم افزار دفتر بازرسی گاز؛

* طراحی سیستم مکانیزهی ارتقای پایه؛
* تهیهی پیشنهاد بودجهی سال  1398و عملکرد سال 1397؛
* آنالیز درآمد و هزینه در دفاتر نمایندگی و شیراز؛
* تجزیه و تحلیل نرمافزار کارشناسان رسمی سازمان؛
* تهیه و تدوین دستورالعمل اموال و اموال گردانی و تهیهی برنامهی
اموال گردانی شیراز و شهرستانها؛
* برنامهریزی و تهیهی مستندات برگزاری مجمع سال 1397؛
* تهیهی دستورالعمل و چک لیست ارزیابی دفاتر نمایندگی؛
* ارزیابی دفاتر نمایندگی آباده ،اقلید ،صفاشهر ،مرودشت ،ارسنجان،
کازرون ،نورآباد ،رستم ،استهبان ،نیریز ،فسا ،کوار.
امور مالی

طي سه ماه چهارم سال  1397و از ابتداي سال  98تا  15ارديبهشت
ماه ،به تعداد  272نفر از اعضای سازمان ،در قالب وامهاي نوبت
اول ،دوم ،سوم ،توأم و اضطراري با دورهی بازگشت مشخص ،وام
پرداخت شده است.

امور اداری

* پیگیری و عقد قرارداد پرسنل سازمان اعم از شیراز ،دفتر بازرسی
گاز ،دفتر تفکیک آپارتمانها ،دفاتر نمایندگی و ....؛
* هماهنگی با واحد امور قراردادهای سازمان دربارهی عقد قرارداد
نیروهای ساعتی؛
* همکاری در برگزاری مراسم رسمی روز مهندسی مجتمع فرهنگی
رفاهی دانشگاه شیراز و طی سه روز در مجتمع هنر شهر آفتاب؛
* همکاری در برگزاری مراسم تکریم مقام زن؛
* همکاری در برگزاری نشست  239شورای مرکزی به میزبانی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس؛
* پیگیری مسایل اجرایی مربوط به مأموریتهای درون سازمانی
و کشوری؛
* پیگیری و اقدام امور تأسیساتی همهی ساختمانهای سازمان؛
اعم از شیراز و دفاتر نمایندگی؛
* همکاری در برگزاری سمینارها و همایشها؛
* پیگیری مصوبههای هیأت مدیره و هیأت رییسهی سازمان.
عضویت و پروانه اشتغال

با توجه به ارسال كتبي نتايج آزمون ورود به حرفهی مهندسي
ارديبهشت 97به سازمان نظام مهندسي در تاريخ ،97 / 10 / 15
به دليل اينكه شرط عضويت برای شركت در آزمون برداشته
شده است ،با اعالم نتايج پذيرفتهشدگان ،عالوهبر درخواستهاي
صدور پروانهی اشتغال ،درخواست عضويت در سازمان نيز به
صورت چشمگيري افزايش پيدا ميكند كه با اين وجود ،بررسي
درخواستهاي سيستمي عضويت جديد ،ويرايش عضويت اعضاي
نظام و همهی درخواستهاي پروانهی اشتغال در حداقل زمان
ممكن توسط كارشناسان اين واحد مورد بررسی قرار گرفت .در این
بازهی زمانی نامهنگاريهاي مربوط به اين واحد طيف وسيعي داشت.
با راهاندازي برنامهی ارتقا پايه سيستمي ازتاريخ ، 97 / 12 / 06
درخواستهاي ارتقای پايه نيز همانند ساير درخواستها در قسمت

عضويت و پروانهی اشتغال ،بدون حضور عضو و به صورت سيستمي
امكانپذير شد كه درخواستها در اسرع وقت بررسي ميشود .تعداد
درخواستهاي مربوط (شامل ویرایش و تغییرات) ،به اين واحد به
صورت جدول زير است:

كافينت سازمان نيز نهايت همكاري با مهندسان متقاضي عضويت
و پروانهی اشتغال برای درخواست عضويت يا پروانهی اشتغال به
صورت سيستمي را انجام ميدهند.
امور قراردادها

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

فرهنگی ،رفاهی ،ورزشی

* فروش کارت استخر به تعداد  95عدد به اعضای سازمان نظام
مهندسی؛
* تفاهم با  17باشگاه ورزشی در خصوص ارائهی تخفیف ویژه به
اعضای سازمان و خانوادهی ایشان؛
* امضای تفاهمنامه و تخفیف ویژه برای اعضای سازمان با هتل هما
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 .1تهیه و تنظیم اسناد مناقصهی گردآوری امور بیمهای سازمان،
شامل بیمهی تکمیل درمان ،بیمههای مسئولیت مدنی و حرفهای
مهندسان ناظر (هنگام ساخت و در زمان بهرهبرداری) ،طراح یا
محاسب ،سازندگان ذیصالح (بر اساس متر مربع و یکسالهی
مجریان) ،یکسالهی مهندسان ،بازرسی گاز ،بیمهی حوادث گروهی،
بیمهی مسئولیت مدنی کارمندان ،کارشناسان ،بازرسان و اشخاص
ثالث ،بیمهی مسئولیت مدنی سازمان در برابر اعزام کارشناسان
و ناظران کنترل مضاعف و نظارت عالی و بیمهی آتشسوزی و
مسئولیت مدنی سازمان در برابر اشخاص ثالث با پوششهای اضافی،
عقد قرارداد و پیگیری صدور بیمهنامههای مرتبط ،کنترل و پرداخت
وجه آنها؛
 .2شناسایی پیمانکاران ،تهیه و تنظیم اسناد مناقصهی عملیات
ساختمانی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستانهای خرمبید ،اقلید
و نورآباد ممسنی ،برگزاری مناقصه ،انتخاب پیمانکاران و عقد
قراردادهای مرتبط ،انجام مکاتبات و گفتوگوهای ضروری و
پیگیری تحویل پروژه به پیمانکاران؛
 .3مذاکره و بررسی نقشههای اولیهی ساختمان دفتر نمایندگی
سازمان در شهرستانهای الرستان و فسا در جلسات مشترک و تهیه
و تنظیم اسناد مناقصهی آنها؛
 .4شناسایی پیمانکاران و تهیه و تنظیم اسناد تجدید مناقصهی
تکمیل ساختمان دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان فسا و
برگزاری مناقصه؛
 .5شناسایی پیمانکاران ،مذاکره و تهیه و تنظیم اسناد مناقصهی
تهیهی طرح سالنامه ،برگزاری مناقصهی محدود طراحی ،چاپ،
صحافی ،بستهبندی و تحویل سالنامهی سال  1397و پیگیری
چاپ و دریافت آن؛ تهیه و تنظیم اسناد و برگزاری مناقصهی
چاپ شمارههای  99-98نشریهی گزارش ،تنظیم اسناد و برگزاری
مناقصهی خرید  UPSبرای دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان
نیریز؛
 .6تنظیم و عقد قرارداد «تحلیل ،طراحي ،تهیه و توليد و ساخت،
نصب و پیادهسازی نرمافزار خدمات مهندسی سازمان» ،تنظیم و

عقد قرارداد «حسابرسی بهمنظور حسابرسی عملکرد سال مالی
 1397سازمان» ،تنظیم و عقد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور
ساختمانهای سازمان و تنظیمو عقد قراردادهای حفاظتیو نگهبانی
از ساختمانها و ورزشگاه سازمان؛
 .7تنظیم و عقد قرارداد با مهندسان واجد صالحیت برای انجام
نظارت عالی بر ساختمانها ،زیر نظر ادارهی کل راه و شهرسازی
شهرستان الرستان و تنظیم و عقد قرارداد ارائهی خدمات مشاوره
و پشتیبانی آموزشی در مورد تهیهی نقشهها و مباحث حقوقی و
نرمافزار  up-buildدفتر تفکیک آپارتمانها؛
 .8تنظیم و تمدید قرارداد با شرکتهای طرف قرارداد با سازمان،
بهمنظور پشتیبانی از سامانهها و نرمافزارهای سازمان ازجمله
سامانهی نرمافزاری نقشههای تفکیکی ساختمان و نرمافزار نظارت
مکانیزهی نظارت عالی و کنترل و ارزیابی؛
 .9تنظیم و عقد تفاهمنامهها و قراردادهای تأمین خودرو با راننده
برای خدمات درونشهری و مأموریتها و خدمات برونشهری؛
 .10تنظیم و عقد تفاهمنامهی همکاری با ادارهی کل پست استان
فارس ،هتل هما شیراز ،ادارهی کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
فارس و بانک قرضالحسنهی مهر ایران و تنظیم و عقد تفاهمنامهی
استفادهی اعضا و کارکنان سازمان از امکانات و سالنهای سرپوشیده
در مجموعههای ورزشی؛
 .11تنظیم و عقد تفاهمنامههای ارائهی خدمات مشاوره در امور
حقوقی و مالیاتی سازمان؛
 .12بررسی و تهیه و تنظیم قراردادها و تفاهمنامههای آموزش،
توسعه و پژوهش با مجریان آموزشی؛
 .13پیگیری پیشرفت پروژه و رفع مسائل مربوط قراردادی ساخت
و تکمیل ورزشگاه سازمان و دفاتر نمایندگی کازرون ،اقلید ،المرد و
مهر و نورآباد ممسنی و رسیدگی و کنترل صورتوضعیت پیمانکاران
انجام مکاتبات ضروری و مذاکرههای الزم ،بررسی الیحهی تأخیرات
و تحویل موقت و قطعی مرتبط آنها؛
 .14بررسی و کنترل نقشهها و مشخصات فنی مربوط به ساختمان
دفاتر نمایندگی ،بهمنظور انجام مهندسی ارزش و افزایش بهرهوری
مربوط؛
 .15بررسی و کنترل هزینههای دارویی بیماران خاص بر اساس
مصوبههای مربوط و تنظیم و پیگیری پرداخت آنها؛
 .16بررسی و کنترل و پاسخ به مسائل و مکاتبات طرفهای
قراردادی با سازمان در زمینههای گوناگون؛
ی انجام تعهدات
 .17پیگیری و تمدید ضمانتنامههای بانک 
قراردادهای مبادلهشده و مستندسازی حدود  64قراردادهای حقیقی
و حقوقی و اسناد استعالمبها و مناقصه.
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و مجموعهی فرهنگی-رفاهی دانشگاه شیراز ،شامل گرفتن اقامت،
رستوران ،کافی شاپ ،سالن تشریفات؛
* امضای تفاهمنامه و گرفتن تخفیف ویژه برای آموزشگاه موسیقی
مهستان ،باغ شاندیز داالهو ،مجموعهی علیصدر همدان.

گزارش معاونت آموزش ،توسعه ،پژوهش از  1397/10/01الی

1398/02/15

 -1واحد آموزش

روابط عمومی

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
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* بررسی و تهیهی پاسخ مناسب به ایمیلهای رسیده از سوی
اعضای سازمان ؛
* درج تصویر در سایت سازمان به مناسبهای مختلف؛
* هماهنگی با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برای درج
اخبار مهم سازمان در سایت شورای مرکزی؛
* درج بیش از  30آگهی اطالعرسانی ،تبریک و تسلیت در روزنامهها؛
* تهیه و انعکاس اخبار سازمان از طریق سایت سازمان نظام
مهندسی و کانالهای مجازی به صورت مستمر و روزانه بیش از
 100خبر از گزارش جلسات هیأت مدیره ،هیأت رییسه ،تعامل با
دستگاههای مختلف ،سمینارها ،همایشها و . . . .؛
* تهیهی یک تقویم مناسبتی تخصصی ساالنه برای سازمان (روز
مهندس ،نشست شورای مرکزی ،مجامع  ،...هیأت عمومی)؛
* تهیه و انعکاس اخبار سازمان در صدا و سیما و مطبوعات و
سایتهای خبری بیش از  10مورد؛
* درج آگهیهای سازمان در جراید و روزنامهها به صورت مقتضی
(مجامع ،مناقصهها و  ) ...بیش از 10مورد؛
* همکاری در برگزاری همایشهای سازمان نظام مهندسی در ابعاد
تبلیغاتی ،اطالعرسانی محیطی؛
* همکاری در برگزاری نمایشگاهها (صنعت ساختمان ،نمایشگاه
تأسیسات ) ...؛
* تغذیه و بهروز رسانی سایت سازمان با توجه به مناسبتهای جاری
در طول سال (نوروز ،محرم و ) ..؛
* تهیه و انتشار بروشور ،کلیپهای تصویری بیش از  10مورد؛
* اجرا و ساماندهی تبلیغات محیطی سازمان و ارسال پیامکهای
تبریک ،تسلیت و  ...به اعضا در مناسبتهای ضروری یا مناسبتهای
ساالنه به نمایندگی از طرف سازمان؛
* شرکت در جلسات درون سازمانی (حدود  25جلسه) و برون
سازمانی (حدود  40جلسه) و پوشش خبری آنها؛
* تهیهی آرشیو صوتی -تصویری و مکتوب جلسات در سازمان –
حدود  100مورد؛
* دریافت و تجزیه و تحلیل دیدگاههای مراجعان به سازمان و انتقال
به مبادی مربوط؛
* تهیهی پاسخهای مناسب برای اظهارنظرهای گوناگون راجع به
سازمان در رسانهها و مطبوعات و پیگیری آنها؛
* پیگیری تولید و پخش مستند تلویزیونی معرفی سازمان در جهت
فرهنگسازی و شناخت جامعه از سازمان نظام مهندسی؛
* همکاری چاپ مقاالت تخصصی سازمان در نشریات؛
* ارتباط قوی روابط عمومی نظام فارس با شورای هماهنگی روابط
عمومیها و تعامل با روابط عمومی شورای مرکزی.

* برگزاری دورههای آموزشی ورود به حرفه و ارتقای پایه
ویژهی مهندسان

* برگزاری سمینارها و دورههای آموزشی غیرمصوب

برگزاری 6جلسهی کمیسیون مصاحبه برای متقاضیان اخذ
پروانهی اشتغال به کار آموزش

* پذیرش  4نفر از متقاضیان اخذ پروانهی اشتغال به کار آموزش.

 -3دبیرخانه طرح کارآموزی دانشآموختگان متقاضی ورود به
حرفهی مهندسی

سمینار آموزشی « مدیریت ریسک سیالب»

 -4واحد کتابخانه و کتابفروشی

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

این سمینار آموزشی با سخنرانی دکتر حمیدرضا میرفندرسک استاد
افتخاری دانشگاه گریفیس استرالیا ،در تاریخ  7اردیبهشت ماه 1398
با حضور مسئوالن ارشد استان و شهرستان همزمان به صورت
آنالین در کل کشور و فرمانداریها و شهرداریهای استان در سالن
قوامالدین شیرازی واقع در ساختمان شمارهی  2سازمان برگزار شد.

* فعاليتهاي انجام شده توسط اين سازمان در راستاي اجراي طرح
در فصل تابستان به شرح زیر است:
* پیگیری اجرایی کردن تفاهمنامهی طرح مهندس کارآموز بین
سازمان و وزارت راه و شهرسازی؛
* بررسی و بهروز رسانی سرفصلهای آموزشی طرح مهندس
کارآموز؛
* تهیهی نظامنامهی مهندس کارآموز؛
* تشکیل دبیرخانهی مهندس کارآموز؛
* تهیهی آییننامهی گردشکار تفاهمنامهی طرح مهندس کارآموز؛
* تهیهی چارت و تدوین شرح خدمات دبیرخانهی طرح مهندس
کارآموز؛
* تهیهی برنامهی اجرایی طرح مهندس کارآموز؛
* تهیه و تدوین محتوای دورههای آموزشی طرح مهندس کارآموز و
آمادهسازی برای چاپ محتوای آموزشی دورهها در رشتههای عمران،
معماری و برق؛
* برگزاری جلسات هماندیشی با صاحبان حرفهها ،شرکتها،
دانشگاهها و سازمان فنی و حرفهای استان و ...؛
* بازدید از دانشگاهها و مراکز صنعتی و فنی حرفهای شیراز و
شهرستانهای استان فارس؛
* عقد تفاهم نامه با دانشگاه فنی و حرفهای استان فارس برای
همکاری در اجرای طرح مهندس کارآموز.

 -2کمیتهی آموزش و ترویج
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برگزاری  11جلسهی کمیتهی آموزش و زیرگروههای مربوط
* عقد تفاهمنامهی همکاری با ادارهی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان فارس در زمینهی ایمنی و پیشگیری از حوادث کارگاههای
ساختمانی.
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واحد مجريان

امور قراردادهای مجریان
و شناسنامهی فنی و ملکی
ساختمان

واحد کنترل طرحها

آمار نقشههاي معماري ،
نقشههاي تأسيساتي برقي
و مكانيكي و دفترچههاي
محاسباتي در شهرستانها
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واحد ظرفيت اشتغال

آمار افتتاح ظرفیت اشتغال-
زمستان 97

آمار افتتاح ظرفیت اشتغال -
فروردین تا  15اردیبهشت 98

واحد نظارت
حقالزحمهی مهندسان ناظر

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

گزارش عملکرد واحد کنترل و ارزیابی پروژه

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
بهار  / 1398شمارهی 100

 .1بازدید انجام گرفته از ساختمانهای گروه الف دفاتر نمایندگی:
 906مورد؛
 .2بازدیدهای انجام شده از ساختمانهای گروه ب و ج دفاتر
نمایندگی 359:مورد؛
 .3بازدیدهای صورت گرفته از ساختمانهای شهر صدرا 582:مورد؛
 .4بازدید انجام شده از پروژههای شهرک صنعتی در شهرستان
شیراز 64:مورد؛
 .5بازدید انجام شده برای صدور شناسنامهی فنی و ملکی در سطح
استان 81 :نفر بازدید؛
 .6بازدید کنترل مضاعف از پروژههای دارای سازندهی ذیصالح در
شهرستان شیراز 557 :مورد؛
 .7بازدیدهای ایمنی ،مشترک با ادارهی کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی 58 :مورد؛
 .8پاسخ به 94مورد استعالم شهرداری شیراز در مورد حضور
مهندسان؛
 .9پاسخ به  8مورد استعالم شهرداری صدرا در مورد حضور مهندسان؛
 .10کنترل و بازبینی نقشههای مصالح بنایی (گروه الف) در شهرهای
فاقد دفتر نمایندگی 402 :مورد؛
 .11بازدیدهای سرزده از ساختمانهای دارای سازندهی ذیصالح
و کنترل عملکرد حضور نمایندهی آنها در محل پروژه که منجر به
درج اخطار در پرونده و درصورت تکرار ،معرفی به شورای انتظامی
سازمان میشود؛
 .12ارجاع  24پرونده در سطح استان به شورای انتظامی سازمان

شامل پروندههای عدم حضور سازندهی ذیصالح ،ایرادهای فنی
و ...؛
 .13راهاندازی آزمایشی نرمافزار جامع نظارت در دو شهرستان و
بررسی مسائل مربوط به آن؛
 .14حضور نمایندهی واحد کنترل و ارزیابی پروژه در بازدیدها و
جلسههای شورای فنی استان؛
 .15حضور نمایندهی واحد کنترل و ارزیابی پروژه در جلسههای
تشکیل شده در اتاق اصناف که باعث ساماندهی کارگران دارای
کارت مهارت فنی و استفاده از آنها در ساختوسازها میشود؛
 .16برگزاری جلسهی مشترک با مسئول نظارت عالی شهرداری
شیراز؛
 .17بازدیدهای کارشناسی از پروژههای دارای شکایات مردمی؛
 .18بازدید از پروژههای دارای تخلفات در شهرستانهای استان
و برگزاری جلسههای مشترک با شهرداران و پیگیری موضوع از
طریق استانداری؛
 .19برگزاری جلسههای حل اختالف بین سازندهی ذیصالح و
مالک و پیگیری تا حل موضوع؛
 .20حضور در جلسههای مشترک با ادارهی کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در مورد طرح همیار ایمن؛
 .21جلسهی مشترک با ادارهی کل راه و شهرسازی و معاونت فنی
شهرداری شیراز در مورد بازدیدهای مشترک از ساختمانهای در
حال ساخت در شیراز.
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،در آخرین ساعتهایی که « گزارش » به زیر چاپ میرفت
خبر شدیم آقای غالمحسین امامی ناشر و فرهنگور
 آن زندهیاد در مقام.گرامی چشم از جهان فرو بسته است
 (پاییز63  و62 ) تا1383  (بهار40 مدیر اجرایی از شمارهی
) با فصلنامه همکاری داشت و برگ برگ1388 و زمستان
آن شمارهها گواه تجربه و دانش و کوشش و تالش پیگیرانه
. روانش شاد و یادش گرامی.و دلسوزانهی اوست
7
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Composite Steel Deck-Slabs with Supplemental Reinforcing Bars

Long-Term Deflection Control
According to ANSI/SDI C-2017, additional composite slab
deflection due to concrete shrinkage and creep shall be
taken into consideration. The 2015 IBC also requires the
long-term deflection of floors due to concrete shrinkage
and creep be considered in the composite slab design.
Deflection requirements rarely govern the design of
conventional composite slabs with relatively short spans
and typical design loads. For slender, long-span composite
slabs, deflection control is a primary design consideration
that often governs composite slab design. Research on
the long-term behavior of composite slabs is limited,
but the available experimental studies clearly show that
deflections of composite slabs increase over time under

constant loads due to concrete shrinkage and creep,
similarly to deflections of reinforced concrete members.
Due to the limited research on composite slabs, ACI 318’s
long-term deflection provisions have been considered
applicable to composite slabs. The long-term deflection
of a composite slab is determined by multiplying the
calculated instantaneous slab deflection due to sustained
loads by the long-term deflection factor, ∆LTD = λΔi,sust.
The long-term deflection factor is a function of the
sustained load duration and the amount of reinforcement
in the concrete compression zone. Experimental studies
on reinforced concrete flexural members showed the
beneficial effect of compression reinforcement on the
reduction
ofbeneficial
long-term
deflections.
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concrete densities provide higher fire-resistance ratings.
The building code gives guidelines for calculating the
equivalent thickness of a concrete slab with ribbed soffit,
which is a function of the slab’s cross-sectional shape and
dimensions.
Based on structural end-point behavior, the reduced
capacity of the reinforced concrete slab is determined using
multiple charts given in ACI/TMS 216.1-14 for different
concrete types and durations of fire exposure, which
correspond to fire-resistance ratings. First, temperatures
of concrete and bottom reinforcement are determined.
The reinforcement temperature depends on the concrete
rib width and the distance from the reinforcement to the
bottom of the slab. Once the reinforcement and concrete
temperatures have been established, the reduced strengths
of the materials are determined using ACI/TMS 216.1-14
charts, which show percentages of the retained material
strengths as functions of the material temperatures. Finally,
the slab’s nominal moment capacity is calculated using the
reduced strengths of the reinforcement and concrete and
compared with the unfactored full-service load moment
in the concrete slab. The bottom reinforcement amount
is adjusted as needed for the concrete slab to achieve the
required moment capacity after the required period of fire
exposure.
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of Composite Slabs (ANSI/ASCE 3-91). The GSA method is based on the co
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thickness is a function of the required fire-resistance
Fcxc + Fdtxdt + Fdwxdw + Fdbxdb + Ftrxtr + Fbrxbr = Mn
rating and concrete type. Thicker concrete slabs and lesser
where
where
where
95
Fc, Fdt, Fdw, Fdb, Ftr, and Fbr are internal resultant forces in concrete, steel deck top flange, steel
Fc, Fweb,
, Fdbdeck
, Ftr, bottom
and Fbr flange,
are internal
resultant forcesand
in concrete,
steel deck toprespectively
flange, steel
dt, Fdw
deck
steel
top reinforcement,
bottom reinforcement,
deck web,
steelindeck
bottom
topwhen
reinforcement,
and bottom reinforcement, respectively
(positive
when
tension
andflange,
negative
in compression);
(positive when in tension and negative when in compression);

The negative moment reinforcing detailing – including
the concrete cover, reinforcement spacing, and minimum
orcing detailing reinforcement
– includingarea
the– concrete
cover,
reinforcement
are determined
in accordance
with
orcement area – are
determined
in accordance
ACImoment
318-14.
ACI 318-14.
The tensile
strain in thewith
negative
reinforcingbars,
bars, εt = [(dtr – c)/c]εcu,
tive moment reinforcing

m Bars for Moment Capacity
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based on the support layout and loading conditions. For
example, the single-span composite slab area adjacent
to theFigure
opening
in Figure 1 would
one strip,composite
and the slabs.
3. Simply-supported
andbecontinuous
remaining composite slab area, with three unequal spans,
would be another strip. Because composite slabs are
Design
of Continuous
designed
as one-way
slabs, every strip Slabs
is analyzed as a
Figure
3.
Simply-supported
and continuous
composite
slabs.
beam accounting for load combinations
required
by the
For
the
analysis,
the
composite
slab
is
divided
into
strips based on the
building code.
loading
conditions.
For example,
the single-span
composite slab area adja
For
simple
cases
of
approximately
equal
spans,
applied
Design
of Continuous Slabs
in Figure 1 would be one strip, and the remaining composite slab area,
moments and shears can be determined using moment
spans, would be another strip. Because composite slabs are designed as o
and
shear coefficients
tabulated
the American
For the
the as
composite
slab in
is divided
into
strips basedrequired
on the by
supt
stripanalysis,
is analyzed
a beam accounting
for load
combinations
Concrete
Institute’s (ACI)
Building Code
Requirements
for slab area adjacen
loading conditions.
For example,
the single-span
composite
Structural
Concrete
(ACI
318-14)
and the
Commentary
(ACI
in Figure
1 would
be
strip, and
remaining
composite
slab and
area,shear
wit
For simple
cases
ofone
approximately
equal
spans, applied
moments
318R-14),
similar
to
the
process
for
simply
supported
spans,using
would
be
another
strip.
Because
composite
slabs
are designed
one-w
moment and shear coefficients tabulated in the
AmericanasConcre
slabs.
Composite
slab
deflections
can
using (ACI
strip Building
is
analyzed
as
aRequirements
beam
accounting
forcalculated
load combinations
required
by the
Code
forbe
Structural
Concrete
318-14)
andb
deflection
coefficients
for
continuous
beams
with
equal
318R-14), similar to the process for simply supported slabs. Composite sla
For simple
cases
of
approximately
equal spans,
moments
spans
available
in
the
technical literature.
When
spans are
calculated
using
deflection
coefficients
for applied
continuous
beamsand
withshears
equalca
sp
Figure
1.
Floor
plan
with
composite
slab
and
Figure 1. Floor plan with composite slab and supplemental
reinforcing
bars.
using
moment
and
shear
coefficients
tabulated
in
the
American
Concrete
unequal,
the
composite
slab
should
be
analyzed
using
a
technical literature. When spans are unequal, the composite slab shouldIn
b
supplemental
bars.composite slab and supplemental
Building
Code
Requirements
for
Structural
Concrete
(ACIpattern
318-14)
and Co
general
purpose
structural
analysis
software
considering
Figure 1. reinforcing
Floor plan with
reinforcing
bars.
general
purpose
structural
analysis
software
considering
loading
an
318R-14),
similar
to the
process
for simply
supported
Composite
slab an
de
barsfire
canresistance
be addedofinthe
three
different
locations.
Top
bars
above
interior
supports
pattern
loading
load
combinations
required
by slabs.
the
required
byand
the
building
code.
Figure
4 shows
an example
of such
allowReinforcing
for establishing
slabs.
Top bars
calculated
using
deflection
coefficients
for
continuous
beams
with
equal
spans
provide
composite
slab
continuity.
Bottom
bars
between
composite
slab
supports
contribute
to
building
code.
Figure
4
shows
an
example
of
such
analysis
moment,
shear,
and deflection
diagrams.
Reinforcing
bars
be added
different
Top bars
above
interior supports
between
composite
slabcan
supports
helpintothree
control
long- locations.
technical
are
the composite slab should be a
improvedcomposite
positive
moment
capacity
and
for of
establishing
fireliterature.
resistance
ofshear,
the spans
slabs.
Topunequal,
and
resultant
moment,
and
deflection
term deflections
of the slabs.
1 shows
anallow
example
provide
slabFigure
continuity.
Bottom
bars
between
composite
slab When
supports
contribute
todiagrams.
general
purpose
structural
analysis
software
considering
pattern loading and loa
bars
between
composite
slab
supports
help
to
control
long-term
deflections
of
the
slabs.
Figure
a floorimproved
plan
withpositive
a composite
slab
including
supplemental
moment capacity and allow for establishing fire resistance of the slabs. Top
required
by supplemental
the building code.
Figure 4 shows an example of such analys
1
shows
an
example
of
a
floor
plan
with
a
composite
slab
including
reinforcing
reinforcing
bars.
Figure
2
illustrates
the
typical
locations
of
bars between composite slab supports help to control long-term deflections of the slabs. Figure
moment,
shear,
deflection
diagrams.
bars.
2 illustrates
the typical
locations
of
the top and
bottom
barsand
within
the composite
the top
andFigure
bottom
bars within
composite
slab
cross1 shows
an example
of a the
floor
plan with
a composite
slab including supplemental reinforcing
slab
cross-section.
section.

bars. Figure 2 illustrates the typical locations of the top and bottom bars within the composite
slab cross-section.

Figure 4. An example of analysis results for a
Figure 4. An example of analysis results for a continuous slab with unequa
continuous slab with unequal spans.
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The calculated composite slab internal forces are compared with compo
The calculated composite slab internal forces are
calculated in accordance with ANSI/SDI C-2017. The composite slab’s fl
Figure
2. Typical
locations
of reinforcing
barsininslab
slab cross-section.
compared
with
composite
slabshear
capacities
in slab with
Figure
2. Typical
locations
of reinforcing
bars
Figure
4. An
example
of
analysis
results
for calculated
a continuous
unequal
sp
positive
bending,
vertical
capacity,
and the average
moment
of iner
accordance
with
ANSI/SDI
C-2017.orThe
slab’s from composite s
cross-section.
from the
deck
manufacturer
can composite
be back-calculated
resistance
in positive
bending,
vertical
shear
Figure
2. Typical
reinforcing bars in slabflexural
cross-section.
The
calculated
composite
slab internal
forces
are The
compared
with
composite
published
in
manufacturers’
deck load
tables.
negative
moment
capa
Top Bars
forlocations
Slab of
Continuity
capacity,
and
the
average
moment
of
inertia
can
Top Bars for Slab Continuity
calculated
accordanceinwith
ANSI/SDI
Thebe
composite
flexu
slab isindetermined
accordance
withC-2017.
ACI 318-14,
neglectingslab’s
the steel
d
from thevertical
deck manufacturer
canthe
beaverage
back- moment of inertia
Properly
designed
top top
reinforcing
barsbars
installed
above
follows:
positive
bending,
capacity,orand
Properly
designed
reinforcing
installed
above obtained
interior
supports
make
theshear
composite
calculated
from manufacturer
composite slab
loads publishedfrom composite slab
interior
make
the composite
slab continuous.
from the simply
deck
orallowable
can
slabsupports
continuous.
A composite
slab without
such bars is considered
supported even
whenbe back-calculated
in
manufacturers’
deck
load
tables.
The
negative
moment
A composite
such bars
considered
simply
ΦM
Φf
Atr(dtr –to0.5a)
published
inare
manufacturers’
deck load tables. The
negative moment capacity
n=
yapplied
the steelslab
deckwithout
is continuous
overisseveral
spans.
When gravity
loads
a composite
capacity
of
a
composite
slab
is
determined
in
accordance
Properly
designed
top
reinforcing
bars
installed
above
interior
supports
make
the
composite
supported
even
when
the
steel
deck
is
continuous
slab
is
determined
in
accordance
with
ACI
318-14,
neglecting the steel deck
slab without top continuity bars, cracks form in the concrete above the interior supports, which
with
ACI
318-14,
neglecting
the
steel
deck
contribution,
as
continuous.
A
composite
slab
without
such
bars
is
considered
simply
supported
even
when
where
follows:
over slab
several
spans.
When
gravity
loads
are
applied
to
a
causes the slab to behave as a series of simply supported slabs. The maximum positive bending
the
steel
deck
is continuous
over bars,
several
spans.
When
gravity
loadsloads
are applied
to a composite
composite
slaband
without
top continuity
cracks
form
moment
maximum
deflection
of
a continuous
slab follows:
due
to applied
are considerably
ΦMspans
0.5a)
without
top the
continuity
bars,
cracks
form
in the
above
the
in theslab
concrete
above
which
causes
n = Φf
yAtr(d
tr –interior
smaller
than
those
in interior
a simplysupports,
supported
slab
with
the concrete
same
and
loads,
whichsupports,
allows forwhich
3
the slab
to behave
serieswhen
ofassimply
supported
slabs.
where
causes
the slabastoaspans
behave
acompared
series
of with
simply
supported
slabs.
The
maximum
positive
bending
longer
continuous
simply
supported
slabs
of the
same depth
(Figure
where
The maximum
positive
bending
moment of
anda maximum
a =due
(fyAto
all considerably
other variables are as defined in ACI 318-14
moment
and
maximum
deflection
continuous slab
appliedcbloads
tr)/(0.85f´
b) andare
3).
deflection
of athan
continuous
due to
applied loads
are theand
smaller
those in slab
a simply
supported
slab with
same
spans
and
loads,
which
for
aall=other
(fyAtrvariables
)/(0.85f´care
bb)asand
allallows
other
variables
are inas defined in ACI 31
defined
in ACI
318-14 and
considerably
smaller thanspans
thosewhen
in a simply
supported
longer continuous
compared
with slab
simply Figure
supported
slabs
of
the
same
depth
(Figure
3
5.
with 3).
the same spans and loads, which allows for longer
2
continuous spans when compared with simply supported
slabs of the same depth (Figure 3).

Figure 3. Simply-supported and continuous composite
Figure 3. Simply-supported and continuous composite slabs.
slabs.
Figure 5. Composite slab design diagrams for negative bending moment c
Design of Continuous Slabs
Figure 5. Composite slab design diagrams for negative
5. Composite
slab designdetailing
diagrams– for
negativethebending
mom
For the analysis, the composite slab is divided into strips
TheFigure
negative
moment
reinforcing
including
concrete
c
bending
moment
calculations.
spacing, and minimum reinforcement area – are determined96
in accordanc
The
negative
moment
reinforcing
detailing
– including
thetr –concr
tensile
strain
thesupport
negative
moment
reinforcing
bars, εt = [(d
c)/c
For the analysis, the composite slab is divided into The
strips
based
on in
the
layout
and

Design of Continuous Slabs

spacing,
reinforcement
loading conditions. For example, the single-span composite
slab and
area minimum
adjacent to
the opening area – are determined in acco
The
tensile
strain
in
the
negative
moment
bars,failures.
εt = [(dTh
is
required
to
be
at
least
0.004
by ACI
318-14 toreinforcing
prevent brittle
tr
in Figure 1 would be one strip, and the remaining composite slab area, with three
unequal
prohibit
the
use
of
large
amounts
of
reinforcement
in
composite
slabs
wi
spans, would be another strip. Because composite slabs are designed as one-way slabs, every

