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اخبارورویدادها
اخبارورویدادهایسازماننظاممهندسیساختماناستانفارس*

* متن اخبار و رویدادها را روابط عمومی سازمان گردآوری می کند و با تأیید هیأت رییسه برای فصل نامه ی گزارش می فرستد و مطالب عینًا درج می گردد. متن آن ها در تارنمای سازمان 
www.fceo.ir آمده است.

گزارش واحد روابط عمومی سازمان مربوط به 
ماه های نخست 1399

ساختمان مهندسی نظام سازمان اقدامات اهم از گزارشی
فارسدرراستایمقابلهوپیشگیریازشیوعکرونا

امکانات   کردن  فراهم  با  فارس  استان  ساختمان  مهندسي  نظام  سازمان 
الزم و تجهیزات مادي و معنوي ، تمامي توان خود را براي خدمت رساني و 
پشتیباني همه جانبه از اعضا و کارمندان سازمان و خانواده ی محترم ایشان 
برای مواجه با شرایط اضطراري ، به کار بسته و آماده ی هرگونه همکاري با 
دستگاه ها و مراجع ذي ربط به ویژه استانداري محترم فارس و ستاد مدیریت 
بیماري کروناي استان فارس است. گزارشي از اقدامات و برنامه هاي انجام 
شده توسط این سازمان براي پیش گیري و مقابله با ویروس کرونا توسط 
سطح  نمایندگی  دفاتر  و  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 

استان فارس برای اطالع اعضای محترم سازمان بیان می شود

1. اهتمام در اجرایی کردن کامل مکاتبات شورای محترم مرکزی و  اخذ 
تمهیدات الزم برای موارد و دغدغه های موردنظر ریاست شورای مرکزی ، 

   

در مورد حمایت کامل از اعضا و پرسنل سازمان برای پیش گیری و مبارزه 
با ویروس کرونا ؛

2- انعقاد تفاهم نامه ی همکاری برای امدادرسانی به نیروی انسانی 
بیکار شده ی موقت بخش ساختمان ، در جریان بحران شیوع ویروس 
کرونا با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و با 

حضور تشکل های بخش خصوصی و خیرین سالمت.

 

 



105
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
9 

ان
ست

تاب
 

78

مهندسی  نظام  سازمان  غیرحضوری  مهندسی  خدمات  ارائه ی   .3
استان فارس در شیراز و شهرستان ها ؛
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حضور  با  سازمان  در  کرونا  بیماری  مدیریت  کمیته ی  تشکیل   .4
رئیس، اعضای هیأت رئیسه ، معاونان ، مدیر روابط عمومی و مسئول 
طرح و برنامه و فن آوری اطالعات )IT( سازمان و حضور اعضای 

این کمیته به صورت کشیک در ایام تعطیل ؛

انتشار آخرین اطالعات و دستورالعمل های ارسال شده از سوی   .5
و  فارس  استان  کرونای  بیماری  مدیریت  ستاد   ، فارس  استانداری 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز و درج در سایت سازمان ، ارسال پیامک 

به اعضا و انتشار در کانال های مجازی سازمان ؛

6. برگزاری مستمر جلسات هیأت رئیسه و هیأت مدیره ی سازمان 
با رعایت طرح فاصله ی اجتماعی و دستورالعمل ها و و توصیه های 

پزشکی و برنامه ریزی در رابطه با دورکاری پرسنل سازمان ؛

7. تشکیل کانال های مجازی برای پرسنل سازمان و اطالع رسانی 
بیماری کرونای  مدیریت  و دستورالعمل های ستاد  توصیه ها  آخرین 

استان فارس و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شیراز ؛
 ، ماسک   : شامل  پزشکی  و  بهداشتی  اقالم  و  تجهیزات  تهیه   .8
و  پرسنل سازمان  برای  الکل  و  ، ژل ضدعفونی  دستکش التکس 

امکان استفاده ی تمامی مراجعان به سازمان ؛
حوزه ی  متولی  دستگاه های  با  مشترک  جلسات  برگزاری   .9
و  فارس  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره ی  به ویژه  ساخت وساز 
رساندن  حداقل  به  و  اداری  روند  تسهیل  برای   ، شیراز  شهرداری 
مراجعه ی اعضا و مالکان به سازمان و در این راستا اجرایی کردن 
پرداخت وجه حق الزحمه ی نظارت به صورت غیرحضوری و آنالین 

توسط مالکان ؛

 

10. ارائه ی خدمات به صورت غیرحضوری و دورکاری توسط هیأت 
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 ، آموزش   ، ساختمان  کنترل  و  مهندسی  خدمات  معاونان   ، رئیسه 
توسعه و پژوهش ، منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی ، دفتر مهندسی 
نقشه برداری و تفکیک آپارتمان ها و دفتر کنترل و بازرسی گاز خانگی 
و تجاری واحدهای تابع ایشان و راه اندازی سامانه ی جامع خدمات 
آنالین  و  مجازی  به صورت  نقشه ها(  بازبینی  و  کنترل   ( مهندسی 

برای کاربران خدمات مهندسی سازمان در سطح استان ؛
ایام  در  فارس  استان  سطح  نمایندگی  دفاتر  ر ؤسای  حضور   .11
تعطیل و به صورت کامل در محل دفتر و  ارائه ی خدمات به صورت 
استان  سطح  نمایندگی  دفتر   24 توسط  دورکاری  و  غیرحضوری 
توصیه ها  آخرین  و  اجتماعی  فاصله گذاری  طرح  رعایت  و  فارس 
و  فارس  استان  کرونای  بیماری  مدیریت  ستاد  دستورالعمل های  و 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شیراز ؛
ساختمان های  تمامی  در  گندزدایی  و  عملیات ضدعفونی  انجام   .12
ساختمان  شامل  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
مرکزی، ساختمان شماره ی 2 و شماره ی 3 سازمان ، دفتر نقشه برداری 

و تفکیک آپارتمان ها و دفتر بازرسی گاز خانگی و تجاری ؛

 

 

13. انجام آزمایش غربالگری ویروس کرونا و تست کنترل سالمت 
کارکنان سازمان در سه مرحله در تاریخ های مختلف ، توسط سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان فارس ) ساختمان شماره ی 1 ، 2 و 
3 ، دفتر تفکیک آپارتمان ها ، دفتر بازرسی و کنترل گاز خانگی و 

تجاری ، دفتر نمایندگی شهر صدرا (

 

وزارت  موردنظر  تراکت های  توزیع  و  پوستر   ، استند  نصب   .14
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مدیرت بیماری کرونای 

استان فارس به صورت فیزیکی در محل ساختمان های سازمان ؛
ساختمان  مهندسی   نظام  سازمان  استخدامی  آزمون  برگزاری   .15
تأسیس  تازه  دفاتر  در  اداری  نیروی کادر  برای جذب  فارس  استان 
شهرستان های سپیدان و بوانات با رعایت فاصله ی اجتماعی در محل 

سازمان.

برخی از فعاليت های دفاتر نمايندگی در سطح استان فارس در 
بحران کرونا و در راستای حمايت از اقشار آسيب پذير

)دفترنمایندگینظاممهندسیساختمانشهرستانکازرون(

1- خریداری 200 عدد ماسک N95 جهت کادر درمان بیمارستان 
هم چنین   ، ریال   54/000/000 مبلغ  به  کازرون  )عج(  ولی عصر 
سالمت  خیرین  پویش  حساب  به  ریال   36/000/000 مبلغ  واریز 
برای  آب  تصفیه ی  فیلتر  و خرید  بیمارستان  تجهیزات  تأمین  برای 
بخش دیالیز بیمارستان جمعًا به مبلغ 94/000/000 ریال با مشارکت 

اعضای محترم نظام مهندسی و اهدا به بیمارستان کازرون ؛
2-در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر کارگران ساختمانی در ایام 
شیوع بیماری کرونا و قرنطینه ی خانگی که اکثر فعالیت ها و مشاغل 
خصوصًا در بخش صنعت ساختمان تعطیل هستند، کمیته ی مدیریت 
شهرستان  مهندسان  جامعه ی  مشارکت  با  کرونا  بیماری  بحران 
کازرون ، به جمع آوری مبلغ 417/600/000 ریال به صورت بسته های 
تعطیلی ساخت وسازها  از  آسیب دیده  و  نیازمند  کارگران  به  حمایتی 

اقدام کرد ؛ 
3-به مناسبت ماه مبارک رمضان و هفته ی کارگر ، مرحله ی دوم 
توزیع بسته های کمک معیشتی در بین کارگران ساختمانی و افراد 

نیازمند و آسیب دیده توزیع شد ؛
4- گندزدایی  اماکن و معابر عمومی شهر کازرون ؛ 

5-حمایت از راه اندازی کارگاه تولیدی ماسک با تأییدیه و زیر نظر 
شبکه ی بهداشت شهرستان با تولید روزانه 500 عدد ماسک ؛

6-تهیه ی پوسترهای آموزشی و فرهنگ سازی.
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)دفترنمایندگیشهرستانالرستان(
به گزارش روابط عمومی سازمان و به نقل از دفتر نمایندگی الر با 
شیوع ویروس کرونا ، اقداماتی شامل شیفت بندی پرسنل ، دورکاری 
و هم چنین جلوگیری از تجمع و ورود ارباب رجوع و مهندسان به دفتر 
نمایندگی انجام شد. ضدعفونی کردن مداوم سطوح و محیط کار و 
همچنین الزام به استفاده از دستکش و ماسک برای پرسنل از دیگر 
اقدامات انجام شده بود . هم چنین به دلیل کاهش مراجعه کنندگان و 
مالکان به دفتر نمایندگی اقدامات انجام شده برای واحدهای مختلف 

به شرح زیر است  :

واحددبیرخانهواداری
1- در مورد خدمات الکترونیکي ، واحد دبیرخانه ی دفتر نمایندگي 
از طریق شبکه ی اتوماسیون فرزین با شهرداري هاي تابعه در ارتباط 
تابع  شهرداری  هشت  به  طریق  این  از  را  مربوط  فرم هاي  و  بوده 

ارسال مي کند ؛
2- اطالع رسانی به اعضا درباره ی دریافت نامه و فرم ها از مهندسان، 

از طریق ایمیل و کانال دفتر نمایندگي نظام مهندسي ؛
3- پیگیری نامه ها از طریق شماره ی همراه که به مهندسان اعالم 

شده تا نیاز به مراجعه ی حضوری به دفتر نمایندگی نباشد ؛
4- در مورد انجام امور اداری و سؤاالت مهندسان درباره ی صدور ، 
تمدید و ارتقای پروانه اشتغال و یا پروانه ی دفاتر طراحی ، از طریق 

شبکه ی اجتماعی واتساپ و تلفن همراه ؛
از طریق مجازی  نیز  نیاز مهندسان  اخبار و اطالعیه های مورد   -5
مهندسان  اطالع  به  نظام مهندسی الرستان  کوتاه  پیام  و سرویس 

رسانده می شود .

واحدبازبینی
1- ایجاد کاربری در سامانه ی اتوماسیون برای همه ی شهرداری های 

تابعه ی شهرداری ؛ 
سامانه ی  از  نقشه  دستور  همراه  به  معماری  فایل های  ارسال   -2

اتوماسیون و ارسال جواب نهایی به همراه نقشه ی تأیید شده ؛
3- اعالم ایراد و یا فایل های نهایی تأیید شده برای اقدام طراحان 
از طریق پیام رسان سروش و یا ایمیل. گفتنی است پی گیری برای 
آگاهی از روند نقشه ها نیز توسط طراحان از طریق فضای مجازی 

انجام می شود ؛
4-  ارسال فایل های سازه و تأسیسات توسط شخص طراح از طریق 

فضای مجازی و اعالم نتیجه به آنان ؛ 

5- اختصاص خط تلفن همراه و اعالم به مالکان و طراحان برای 
پیگیری ها.

واحدمالیاداری
1- ارسال مبلغ نظارت پروژه ها به طراحان از طریق پیام کوتاه ؛

2- دریافت رسید واریز از طریق پیام رسان واتساپ ؛
و  طراحی  درصد   5 فیش های  غیرحضوری  پرداخت  امکان   -3

صددرصد نظارت از طریق همراه بانک ؛
4- اعالم شماره ی تلفن همراه برای پی گیری و سؤاالت مربوط و 

پیام رسان واتساپ برای ارسال یا دریافت فرم مهندسان

واحدکنترلمضاعف
شهرهای  در  که  ساختمان هایی  برای  بازدید  درخواست  ارسال   -1

)اوز، جوم ، بیرم ، بنارویه ، عمادشهر ( قرار دارند ؛
2-  فرم گزارش کنترل و ارزیابی برای ناظران کنترل مضاعفی که 

در شهر الر حضور نداشته اند ؛
بیماری کرونا  برای عدم شیوع   ، ایجاد شرایط موجود  از  3-  پس 
تمامی درخواست ها ) همه ی شهرها ( از طریق پیام رسان سروش و 
ایمیل ارسال می شود و ناظران محترم با مسئولیت خود ، به بتن ریزی 

اقدام می کنند ؛
4-  همه ی ناظران کنترل مضاعف عکس های ایراد و رفع ایرادات 
یا  ایمیل  طریق  از  را  کرده اند  بازدید  که  ساختمان هایی  به  مربوط 

سروش ارسال می کنند.
   هم چنین ، مهندسان شهرستان های الرستان ، اوز ، فسا ، گراش و 

مرودشت ، بین افراد نیازمند بسته های معیشتی توزیع کردند.
مهندسی  نظام  سازمان  اعضای  اقدامات  از  است  الزم  پایان  در 
ساختمان استان فارس در شیراز و دفاتر نمایندگی سطح استان که 
به صورت جداگانه و در قالب گروه های مردمی و خودجوش اقدام به 
تهیه ی بسته های غذایی و تأمین اقالم موردنیاز افراد نیازمند کردند، 

تشکر و قدردانی شود.

گزارشی از فعاليت های جاری واحد روابط عمومی سازمان در 
5 ماه نخست 99

- اطالع رسانی در جهت ارائه ی خدمات مجازی تمامی قسمت های 
سازمان با توجه به شیوع و گسترش کرونا ؛

سوی  از  رسیده  ایمیل های  به  مناسب  پاسخ  تهیه ی  و  بررسی   -
اعضای سازمان به واحد روابط عمومی سازمان ؛

- تهیه و انتشار پیام های مناسبتی توسط رییس محترم سازمان در 
با  سازمان  ارتباط  و ضرورت  عمومی  فرهنگ  با  هم افزایی  راستای 

سایر دستگاه های اجرایی ؛
- درج تصویر در سایت سازمان متناسب با مناسب های  مذهبی - 

ملی - جهانی مختلف ؛
درج  برای  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای  با  هماهنگی   -

اخبار مهم سازمان در سایت شورای مرکزی ؛
- درج بیش از 60 مورد  آگهی اطالع رسانی ، تبریک و تسلیت در 

روزنامه ها ؛
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نظام  سازمان  سایت  طریق  از  سازمان  اخبار  انعکاس  و  تهیه   -
مهندسی و کانال های مجازی به صورت مستمر و روزانه / بیش از  
120 خبر از گزارش جلسات هیأت مدیره ، هیأت رئیسه ، تعامل با 

دستگاه های مختلف،  سمینارها ، همایش ها و . . . ؛
- تهیه ی یک تقویم مناسبتی تخصصی ساالنه برای سازمان ) جهت 
برنامه ریزی رویدادهای پیِش رو در ماه های آتی سال ، برنامه هایی 
هیأت   ،  .. مجامع   ، مرکزی  نشست شورای   ، مهندس  روز  مانند:  

عمومی ( ؛
و  مطبوعات  و  سیما  و  صدا  در  سازمان  اخبار  انعکاس  و  تهیه   -

سایت های خبری بیش از  12 مورد ؛
- درج آگهی های سازمان در جراید و روزنامه ها به صورت مقتضی ) 

مجامع، مناقصه ها ، ... ( بیش از 17 مورد ؛
- همکاری در برگزاری همایش های سازمان نظام مهندسی در ابعاد 

تبلیغاتی ، اطالع رسانی محیطی و ... ؛ 
- همکاری در برگزاری نمایشگاه ها ) صنعت ساختمان ، نمایشگاه 

تأسیسات ... ( ؛
به  توجه  با  سازمان  سایت  رسانی  به روز  و  مطلب  آماده سازی   -

مناسبت های جاری در طول سال ) نوروز ، محرم و .. ( ؛
- تهیه و انتشار بروشور ، کلیپ های تصویری بیش از 15 مورد ؛

- اجرا و سامان دهی تبلیغات محیطی سازمان و ارسال پیامک های 
تبریک، تسلیت و ... به اعضا در مناسبت های ضروری یا مناسبت های 

ساالنه به نمایندگی از طرف سازمان ؛ 
- شرکت در جلسات درون سازمانی ) حدود 70  جلسه ( و برون 

سازمانی ) حدود 20 جلسه( و پوشش خبری آن ها ؛
- تهیه ی آرشیو صوتی- تصویری و مکتوب جلسات در سازمان – 

حدود 100مورد ؛
- دریافت و تجزیه و تحلیل دیدگاه های مراجعان به سازمان و انتقال 

به مبادی مربوط ؛
به  - تهیه ی پاسخ های مناسب برای اظهارنظرهای گوناگون راجع 

سازمان در رسانه ها و مطبوعات و پی گیری آن ها ؛
و صدا  جمعی  رسانه های  در  سازمان  ارکان  اطالع رسانی حضور   -
نظام  سازمان  از  جامعه  شناخت  و  فرهنگ سازی  جهت  در  سیما  و 

مهندسی ساختمان؛
- همکاری چاپ مقاالت تخصصی سازمان در نشریات ؛

-  ارتباط قوی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
فارس با شورای هماهنگی روابط عمومی ها و تعامل با روابط عمومی 

شورای مرکزی و انعکاس آن ها به روابط عمومی شورای مرکزی ؛
سوی  از  رسیده  ایمیل های  به  مناسب  پاسخ  تهیه ی  و  بررسی   -

اعضای سازمان به واحد روابط عمومی سازمان ؛
- درج تصویر در سایت سازمان متناسب با مناسب های  مذهبی - 

ملی - جهانی مختلف ؛
درج  برای  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای  با  هماهنگی   -

اخبار مهم سازمان در سایت شورای مرکزی ؛
- درج بیش از 40 مورد  آگهی اطالع رسانی ، تبریک و تسلیت در 

روزنامه ها.

عناوين اجمالی برخی از گزارش ها و محتواهای توليدی توسط 
واحد روابط عمومی سازمان تا پايان مرداد 99

از تمبر اختصاصی » آقای  1- گزارش خبری و تصویری رونمایی 
مهندسی  نظام  سازمان  رییس  ؛  زاده  سیف  مرتضی  سید  مهندس 
ساختمان استان فارس « و اعطای عنوان » سفیر مهندسی و کنترل 

ساختمان « در تاریخ 1398/12/10 ؛
هیأت  مشترک  جلسه ی  برگزاری  تصویری  و  خبری  گزارش   -2
رئیسه ی سازمان با مسئوالن و مدیران ارشد بانک مسکن در تاریخ

 1398/12/07 ؛
کنفرانس  در  سازمان  رییس  تصویری حضور  و  خبری  گزارش   -3
رسانه های جمعی  و اصحاب  ، خبرنگاران  نگاران  روزنامه  با  خبری 
نظام مهندسی  برنامه های کلی سازمان  و  اهداف  تبیین  و  و جراید 

ساختمان استان فارس در تاریخ 1398/12/04 ؛
 - فرهنگی  برنامه های  برگزاری  تصویری  و  خبری  گزارش   -4
تفریحی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به مناسبت 
بهنام  کنسرت   ( روز   چهار  مهندس سال 98 طی  روز  بزرگداشت 
بانی، بابک جهانبخش و فرزاد فرخ ( جهت اعضا و خانواده ی محترم 

ایشان ؛
هیأت  مشترک  جلسه ی  برگزاری  تصویری  و  خبری  گزارش   -5
رئیسه و مدیران سازمان با مدیران ارشد شهرداری شیراز در تاریخ 
1399/01/16 به منظور فراهم آوردن امکانات مناسب برای ارائه ی 
خدمات غیرحضوری جهت جلوگیری از شیوع بیماری ویروسی کرونا؛
6- گزارش خبری و تصویری انجام عملیات ضدعفونی و گندزدایی 
در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ) ساختمان مرکزی، 
شماره ی 2- شماره ی 3 - دفتر نقشه برداری و تفکیک آپارتمان ها - 
دفتر بازرسی گاز خانگی و تجاری ( به منظور پیش گیری و مقابله با 

ویروس کرونا در تاریخ 1399/01/19 ؛
7- گزارش خبری و تصویری برگزاری جلسه ی مشترک به دعوت 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با حضور تشکل های 
بخش خصوصی و خیرین سالمت در رابطه با مدیریت بحران بیماری 

کرونا در تاریخ 1399/01/27 ؛
جلسه ی  هفتمین  و  پنجاه  برگزاری  تصویری  و  خبری  گزارش   -8
و  کنفرانس  ویدئو  به صورت  سازمان  دوره ی هشتم  مدیره ی  هیأت 

آنالین در تاریخ 1399/02/06 ؛
استخدامی سازمان  آزمون  برگزاری  و تصویری  گزارش خبری   -9
نظام مهندسی ساختمان استان فارس برای جذب نیروی کادر اداری 
تاریخ  در  بوانات   و  سپیدان  شهرستان های  تأسیس  تازه  دفاتر  در 

1399/02/18 ؛
اعضای  برگزاری جلسه ی مشرک  و تصویری  10- گزارش خبری 
هیأت رئیسه ی سازمان با مدیران شهرداری شیراز و اداره ی کل راه 
تبیین  هدف  با   1399/02/08 تاریخ  در  فارس  استان  شهرسازی  و 
با  تعامل  افزایش  و   1399 سال  در  سازمان  راهبردی  برنامه های 

دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه ی ساخت وساز ؛
کنفرانس  ویدئو  برگزاری جلسه ی  تصویری  و  گزارش خبری   -11
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مدیران اداره ی کل راه و شهرسازی استان فارس و هیأت رئیسه ی 
سازمان با مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزرات راه 

و شهرسازی در تاریخ 1399/02/16 ؛
12- گزارش خبری و تصویری افتتاح دفتر نمایندگی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان فارس در شهرستان بوانات1399/02/24 ؛
تأکید ریاست  رئیسه ی سازمان و  به مصوبه ی هیأت  با توجه   -13
محترم شورای مرکزی نظام مهندسی کشور مبنی بر توجه خاص به 
پروتکل های بهداشتی صادر شده از سوی وزارت محترم بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشکی و  اهمیت به بحث سالمت جسمانی پرسنل 
سازمان در شرایط فعلی جامعه و انجام آزمایش غربالگری ویروس 
کرونا و تست کنترل سالمت کارکنان سازمان در تاریخ های 3 و 4 

اردیبهشت ماه انجام شد ؛
هماهنگی  جلسه ی  برگزاری  تصویری  و  خبری  گزارش   -14
کارشناسان و متخصصان سازمان برای حضور در نشست تخصصی 
مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ) مراقبت و نگه داری از ساختمان ها( 

در تاریخ 1399/02/06؛
معارفه ی  و  تکریم  آیین  برگزاری  تصویری  و  خبری  گزارش   -15
نظارت  و  کنترل  کل  اداره ی  جدید  سرپرست  و  سابق  کل  مدیر 
ساختمان شهرداری شیراز با حضور رییس ، معاون و مدیران سازمان 

در تاریخ 1399/02/13 ؛
مدیران  و  رئیسه  هیأت  مالقات  تصویری  و  خبری  گزارش   -16

سازمان با شهردار منطقه ی یک شیراز در تاریخ 1399/02/18 ؛
رئیس  مشترک  جلسه ی  برگزاری  تصویری  و  خبری  گزارش   -17

سازمان با جمعی از مهندسان طراح سازه در تاریخ 1399/02/18 ؛
18- گزارش خبری و تصویری برگزاری جلسه ی طرح سامان دهی 

مدیران شرکت های تعاونی مسکن در تاریخ 1399/02/18 ؛
19- گزارش خبری و تصویری برگزاری جلسه ی هم افزایی هیأت 
اداره ی کل کنترل و نظارت  با سرپرست  رئیسه و معاونان سازمان 

ساختمان شهرداری شیراز در تاریخ 1399/02/29 ؛
20- گزارش خبری و تصویری برگزاری جلسه ی هم اندیشی هیأت 
دانشگاه  مهندسی  دانشکده ی  اساتید  و  رئیس  با  سازمان  رئیسه ی 

شیراز در حوزه ی مدیریت بحران در تاریخ 1399/02/15 ؛
بررسی  جلسه ی  دومین  برگزاری  تصویری  و  خبری  گزارش   -21
خط  بر  و  مجازی  به صورت  مهندسی  خدمات  جامع  سامانه ی 
تاریخ  در  استان  سطح  در  سازمان  مهندسی  خدمات  کاربران  برای 

1399/03/01 ؛
22- گزارش خبری و تصویری افتتاح دفتر نمایندگی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان فارس در شهرستان سپیدان 1399/03/18؛
نظام  سازمان  رئیس  پیام  انتشار  تصویری  و  خبری  گزارش   -23
مهندسی ساختمان استان فارس در پی وقوع زمین لرزه در شهرستان 
بیرم الرستان خطاب مردم ، اعضای سازمان و مسئوالن استانی در 
مورد ضرورت به کارگیری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

و رعایت مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان 1399/03/22 ؛
24- گزارش خبری و تصویری مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقه ی 
ادبی گلستان خوانی با حضور رئیس ، اعضای هیأت مدیره و جمعی از 
اعضا و پرسنل سازمان در تاریخ 1399/03/22 ) با رعایت توصیه های 

بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی ( در سالن قوام الدین شیرازی 
ساختمان شماره ی 2 ؛

سال روز  مناسبت  به  سازمان  در  بار  نخستین  برای  جشنواره  این 
بزرگداشت سعدی شیرازی ) اول اردیبهشت ماه ( و با همکاری مرکز 
سعدی شناسی ویژه ی اعضای پرسنل سازمان و خانواده ی ایشان در 

تمامی گروه های سنی برگزار شد.
25- گزارش خبری و تصویری برگزاری جلسه ی رئیس و مدیران 
تاریخ  در  داخلی  معماران  و  طراحان  صنفی  انجمن  با  سازمان 

1399/03/21 ؛
26- گزارش خبری و تصویری برگزاری جلسه ی صادرات خدمات 
فنی و مهندسی با موضوع تعمیر ، نگه داری و پشتیبانی ) مبحث 22 
نظام مهندسی ساختمان  در محل سازمان  ملی ساختمان(  مقررات 

استان تهران ؛
اعضای  و  معاون   ، رئیس  دیدار  تصویری  و  خبری  گزارش   -27
کمیته ی فرهنگی ، رفاهی ، ورزشی سازمان با سرمربی و کادر تیم 

فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز 1399/03/21 ؛
28- گزارش خبری و تصویری برگزاری جلسه ی مشترک سازمان 
 )  4 شعبه ی   ( اجتماعی  تأمین  سازمان  و  ساختمان  مهندسی  نظام 

شیراز در تاریخ 1399/04/08 ؛
تعیین  کارگروه  جلسه ی  برگزاری  تصویری  و  خبری  گزارش   -29

ضوابط ساخت وساز در دامنه ی ارتفاعات در تاریخ 1399/03/20 ؛
بازنگری مبحث  30- گزارش خبری و تصویری برگزاری جلسه ی 
با حضور  اجرا »  در حین  و حفاظت  ایمنی  با موضوع  »  دوازدهم 

رئیس سازمان در تاریخ 1399/04/19 ؛
31- گزارش خبری و تصویری گزارش خبری و تصویری برگزاری 
فنی  خدمات  صادرات  توسعه ی  دائمی  دبیرخانه ی  ارکان  جلسه ی 
توسعه ی  دفتر  کل  مدیر  با  بین الملل  روابط  و  ساختمان  مهندسی 
مهندسی وزارت راه و شهرسازی در روز یکشنبه مورخ 1399/04/22؛
32- گزارش خبری و تصویری برگزاری جلسه ی کمیته ی تخصصی 
ژئوتکنیک ) زیرگروه گروه تخصصی عمران ( در تاریخ 1399/04/23؛
33- گزارش خبری و تصویری بازدید رئیس و معاون منابع انسانی، 
مالی و پشتیبانی سازمان از دفتر نمایندگی شهرستان های داراب و 

زرین دشت در تاریخ 1399/04/24 .

با  سازمان  عمومی  روابط  واحد  ارتباط  و  عمل کرد  چگونگی 
رسانه های محلی و داخلی استان فارس

گزارشعملکردواحدهاودفاترنمایندگیهایسازماننظام
مهندسیساختمانفارس

بدون تردید روابط عمومی ها و رسانه های جمعی به عنوان دو کانون 
مهم از نظام ارتباطی و اطالع رسانی نقش تعیین کننده ای در افزایش 
عمومی،  افکار  تنویر  و  فرهنگ سازی  و  جامعه  عمومی  آگاهی های 
وظایف  حساس ترین  و  مهم  ترین  از  یکی  امروز  دارند.  عهده  بر 
روابط عمومی ها در بُعد برون سازمانی ، برقراری ارتباطی صحیح و 
اندیشمندانه بر پایه ی عقل و خرد با رسانه های جمعی است. در واقع، 
یکی از مهم ترین ابزارها برای این که هدف ، مقصود اصلی و جان 
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، همانا  برساند  نظر مخاطبان  و  به سمع  را  کالم گزارش های شما 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  هستند.  رسانه ها 
استان فارس نیز طی یک  سال گذشته بر پایه ی همین تفکر تمام 
تالش خود را در جهت ارتباطی مؤثر و دو سویه با رسانه های جمعی 
استان فارس ) صدا و سیما ، مطبوعات و جراید ، پایگاه های خبری 
و تحلیلی و رسانه های مجازی ( به کار بسته تا عالوه بر معرفی هرچه 
مهندسی ساختمان  نظام  سازمان  و ظرفیت های  توان مندی ها  بهتر 
در خدمت رسانی به مردم و آحاد اقشار جامعه ،  بر ضرورت استفاده 
از مجموعه ی قوانین و مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 
از  اطمینان  به منظور  ساختمان  ملی  مقررات  مباحث  به کارگیری 
اقتصادی  ، آسایش و صرفه ی  ، بهره دهی مناسب  ایمنی، بهداشت 
در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران نهایی و استفاده از 
خدمات مطلوب و بهینه ی مهندسی در زمینه های نظارت - طراحی 

و اجرا در صنعت ساختمان تأکید کند.

دفتر نمايندگی نظام مهندسي ني ريز

ارائه ی  و  شهرستان  بحران  ستاد  جلسات  در  فعال  شرکت   )1
پیشنهادات سازنده در جهت مقابله با کوید 19 ؛

و  کرونا  با  مقابله  در جهت  سازمان ها  و  اداره ها  سایر  با  2( همگام 
پذیرش ارباب رجوع به صورت حضوري با رعایت کامل پروتکل هاي 

بهداشتي ؛
3( استفاده ی اجباري از ماسک براي همه ی مراجعان و ضدعفوني 

کردن دفتر به صورت مکرر ؛ 
4( خرید مواد ضدعفوني کننده و تحویل به ارگان هاي مربوط ، برای 

ضدعفوني کردن سطح شهرستان با مشارکت مهندسان ؛ 
ارائه ی  و  شهرستان  ترافیک  درکمیته ی  فعال  مشارکت   )5

پیشنهادهایي برای تسهیل امور ؛ 
6( حضور فعال دفتر در کمیته ی مدیریت بحران شهرستان با توجه 

به شرایط خاص کشور به ضورت متوالي ؛ 
7( شرکت در کمیته ی فني شهرستان و پیشنهاد به فرمانداري مبني 
به تفویض اختیارات کمیته ی فني به نظام مهندسي که موضوع در 

دست بررسي است ؛ 
8( شرکت مستمر در کمیته ی ایمني شهرستان ؛ 

9 ( هماهنگي و مشارکت فعال دفتر نظام مهندسي ني ریز با سازمان 
فني و حرفه ایي در طرح آموزش استادکاران صنعت ساختمان ؛ 

10( ارائه ی خدمات مهندسي بدون هیچ گونه وقفه در شرایط خاص 
کنوني و رفع مشکالت مهندسان و ارباب رجوع ؛ 

11( بررسي و مطالعه ساختمان هاي تاریخي شهرستان با مشارکت 
نظام مهندسي و میراث فرهنگي که در حال انجام است.

دفتر نمايندگی نظام مهندسی الرستان
عالی  آموزش  مجتمع  در  پایه  ارتقای  حضوری  آزمون  برگزاری   

الرستان با رعایت پروتکل های بهداشتی ؛
کاهش  در جهت  مجازی  به صورت  نمایندگی  دفتر  امور  انجام   

بیماری  شیوع  دلیل  به   ( مالکان  و  مهندسان  حضوری  مراجعه ی 
کرونا( ؛

Www.( نظام  الر  سایت  در  اطالعات  و  اخبار  اطالع رسانی   
Larnezam.ir( و گروه های مجازی ؛

 برگزاری 9 دوره ارتقای پایه به صورت مجازی با همکاری مجری 
آموزش ) مجتمع آموزش عالی الرستان ( :

1. مبانی سالمت ، ایمنی و محیط زیست HSE ) دکتر والی پور ( ؛
در  طراحی  راهنمای   ، ملی  مقررات   ، استانداردها  به کارگیری   .2

معماری ) دکتر جمشیدی ( ؛
3. روش های تولید صنعتی ساختمان ) مهندس ایمانی پور ( ؛

4. اجرای ساختمان های فوالدی ) دکتر افتخار ( ؛
کیفیت  و  ایمنی  مدیریت   ، مهندسی  خدمات   ، حرفه ای  اصول   .5

ساخت ) مهندس صفا ( ؛
6. روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها ) مهندس سلیمانی ( ؛

7. اجرای ساختمان های بتنی ) مهندس خواجه پور ( ؛
8. مبانی سالمت ، ایمنی و محیط زیست ) مهندس پارسا ( ؛

 ( ساختمان  در  انرژی  جویی  روش های صرفه  و  پایدار  معماری   .9
مهندس حیدری مقدم (.

واحد مالی اداری 

واحدکنترلمضاعف
تعداد بازدیدها

 فروردین : صفر     بازدید ارسالی : صفر ) به علت بیماری کرونا(
 اردیبهشت :      72        بازدید    ارسالی :      130
 خرداد :           84        بازدید    ارسالی :       91
 تیر :              104       بازدید    ارسالی :      104

ارسالی : هنوز ارسال نشده است.  مرداد :            40        بازدید 

واحدبازبینیطرح
تعداد بازبینی توسط اعضای کمیته های معماری، عمران و تأسیسات :

 نقشه های با اسکلت بنایی :   138     مورد 
 نقشه های معماری :            198     مورد 
 نقشه های سازه :               190      مورد
 نقشه های تأسیسات :         271      مورد

دفتر نمايندگی نظام مهندسی قيروکارزين
1. جلسه ی توجیهی مهندسان طراح و ناظر در مورد بازبینی نقشه ها 
و  نظارت  کار  ارجاع  و  مهندسی  خدمات  جامع  سامانه ی  طریق  از 

چگونگی طراحی با توجه به مقررات ملی ساختمان ؛
برای  شهرستان  فرمانداری  بحران  مدیریت  جلسات  در  شرکت   .2
پیش گیری از حوادث ساختمانی ، با توجه به شرایط جوی چند ماهه 

و زلزله خیز بودن شهرستان ؛
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مرکزی  بخش  بخش داری  فنی  شورای  جلسات  در  شرکت   .3
سطح  در  ساختمانی  تخلفات  از  جلوگیری  برای  شهرستان 

شهرستان.

دفتر نمايندگی نظام مهندسی خنج 
1 - ارجاع نظارت به صورت سیستمی به ناظران این دفتر به تعداد 

137 پرونده ؛
2 - انجام 94 عدد صدور برگ مأموریت برای ناظران عالی کنترل 

مضاعف؛ 
3 - آزادسازی 81 عدد پرونده حق الزحمه ی مهندسان ناظر ؛

4- واریزی حق الزحمه ی کارشناسان نظارت عالی ؛  
5- راه اندازی سیستم بازبینی به صورت الکترونیکی ؛

6- پرداخت فیش های طراحی و نظارت به صورت الکترونیکی ؛
7- شرکت در جلسات سازمان به صورت وب کنفرانس ؛

8- راهنمایی مهندسان طراح و بازبین برای چگونگی انجام کار با 
سیستم خدمات مهندسی ؛

9- راهنمایی مالکان برای چگونگی واریز فیش های نظارت به صورت 
الکترونیکی ؛

10- پی گیری نامه های راه و شهرسازی؛
11-مشاوره به مالکان و حل وفصل اختالفات موردی بین مالک و 

ناظر توسط رئیس دفتر و مسئول کنترل مضاعف ؛
کنترل  و  دفتر  مضاعف  کنترل  اعضای  موقع  به  بازدیدهای   -12
ساختمان ها و در صورت لزوم بازدید مجدد و ارشاد ناظر و مالک و 

اجرای ساختمان ها براساس مقررات ملی ساختمان ؛
کنترل  و  نقشه ها  از  دفتر  بازبین  اعضای  به موقع  بازبینی های   -13
موارد سازه ای و معماری و تأسیسات و ابالغ ایرادها به طراحان برای 
رفع اشکاالت نقشه و اصالح نقشه و انجام درست طراحی براساس 

ضوابط و مقررات ملی ساختمان به صورت الکترونیکی ؛
14- پی گیری نامه های اداری راه و شهرسازی و ابالغ انجام آن در 

حوزه های مختلف که در نامه ها قید شده است ؛
15- مشاوره به مالکان برای تشکیل پرونده و راهنمایی ایشان برای 

انجام امور اداری در نظام مهندسی تا صدور پروانه ی ساخت ؛
16- گزارش هزینه های انجام شده در طول هر فصل برای اداره ی 

مالیات از طریق برنامه ی معامالت فصلی ؛
خریدهای  و  دفتر  نیاز  مورد  موارد  فاکتورهای  برای  17-پی گیری 

انجام شده ؛
18- پی گیری برای وجه های استردادی نظارت و پرداخت به مالکان 

و رفع مشکالت آن ها؛
19-پرداخت بدهی های سه ماهه به کانون کاردان ها؛          

20-ثبت 146 سند حسابداری؛
21- ضدعفونی روزانه ی دفتر به دلیل وجود بیماری کرونا؛

22- راهنمایی مهندسان و مالکان برای حفظ پروتکل های بهداشتی 

و فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک.
  

واحد عضويت و پروانه اشتغال ، بهار و تابستان 1399
1- باتوجه به عدم برگزاري آزمون نوبت دوم سال 98 در اسفند ماه 
به دلیل شیوع ویروس کرونا ، سامانه ی ثبت نام این آزمون در تاریخ 
7 تیرماه 99 ، برای ثبت نام افراد جدید متقاضي شرکت در آزمون و 
یا ویرایش اطالعات افرادي که قبالً  ثبت نام کرده بودند ، بازگشایي 
شد. تاریخ آزمون ورود به حرفه ی مهندسي نوبت دوم سال 98 براي 
رشته ی معماري بخش طراحي به تاریخ 6 شهریور و سایر رشته ها به 

3 و 4  مهرماه 99 تغییر پیداکرد ؛
2- طبق آخرین نامه ی ارسالي از دفتر توسعه ی مهندسي ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي ، در مورد پروانه هاي اشتغال به  کار مهندسي 
اعضایي که اعتبار آن ها از 01 / 11 / 98 به بعد به اتمام رسیده ، به 
دلیل مقابله با ویروس کرونا و عدم مراجعه ی اعضا به سازمان ها ، 
تا پایان مرداد ماه 99 تمدید مي شود و اعضا مي توانند بدون نیاز به 

تمدید پروانه به ارائه ی خدمات مهندسي اقدام کنند ؛
3- پذیرفته شدگان بخش اجرا مربوط به آزمون هاي آذر 92 ، خرداد 
93 ، آبان 93 ، مرداد 94 و بهمن 94 ، که تاکنون نسبت به درخواست 
 ، نکرده اند  اقدامي  پروانه  در  درج  یا  اجرا  با صالحیت  پروانه  صدور 
مي توانند تنها تا پایان شهریور ماه 99 ، با گذراندن دوره هاي آموزشي 
با  اشتغال  پروانه ی  درخواست  به  نسبت   ،  HSE و  اجرا  کارآموزي 
تمدید  قابل  عنوان  هیچ  به  مهلت  این  کنند.  اقدام  اجرا  صالحیت 

نیست ؛
بر اساس آخرین   (  : اشتغال و خدمت سربازي  پروانه  ی  4- صدور 
نظام  قانون   7 ماده ی   2 تبصره ی  موضوع  کمیسیون  مصوبات 

مهندسي و کنترل ساختمان مورخ 29 / 10 / 97( ؛
الف - صدور پروانه ی اشتغال براي اشخاصي که در حال تحصیل 
هستند و از معافیت تحصیلي برخوردار هستند ، مجاز نیست و ارائه ی 

کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت الزامي است ؛
ب- اشخاصي که پس از فراغت از تحصیل ، تعهد خدمت به مدت 
یا  و  پایان خدمت  کارت  اخذ  زمان  تا  دارند  در محل خاصي  معین 

معافیت از خدمت ، مجاز به اخذ پروانه ی اشتغال به کار نیستند ؛
ج- شاغالن نیروهاي مسلح پس از گذشت 5 سال از خدمت آن ها، 
امکان   ، آن  از  قبل  و  کنند  دریافت  خدمت  پایان  کارت  مي توانند 

دریافت پروانه ی اشتغال به کار براي آن ها وجود ندارد.

شوراي انتظامي  ، بهار و تابستان 1399
1ـ  شصت و هشت پرونده ی جدید تشکیل و به تعدادی از پرونده هاي 
تشکیل شده ی جدید و مانده از ماه هاي قبل رسیدگي و آرا به شرح 

زیر صادر شد :
- رأي درجه یک : 16 رأي

- رأي درجه دو : 8 رأي
- رأي درجه سه : 5 رأي

- رأي رد شکایت : 48 رأي
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2ـ  موضوع شکایت آراي صادرشده مربوط به پرونده هاي رسیدگي 
شده به شرح زیر است:

- 5 رأي : اجرا
- 8 رأي : شئون حرفه اي

- 10 رأي : طراحي
- 53 رأي : نظارت

- 1 رأی : نقشه برداری

واحد مالی ، بهار و تابستان 1399
 با توجه به شیوع ویروس کرونا از ابتدای سال جاری ، امکان پرداخت 
به صورت آنالین و از طریق درگاه بانکی و بدون نیاز به مراجعه ی حضوری 

مالکان و طراحان برقرار شده است ؛
 انجام امور حسابداری 2 دفتر جدیدالتاسیس ) بوانات و سپیدان ( و حذف 
دفاتر  این  به  مربوط  امور  انجام  و  فراشبند  و  کوار  دفاتر  واحد حسابداری 

توسط واحد شیراز ؛
 پاسخ گویی به حسابرس مستقل بابت حسابرسی اسناد مربوط به سال 

1398 ؛
 تهیه و تنظیم صورت های مالی سازمان بر اساس فرمت جدید سازمان 

حسابرسی ؛
 ثبت 6100  سند حسابداری در شیراز و دفاتر نمایندگی ؛

 پی گیری وصول معوقات وام صندوق رفاه سازمان ؛
 تأییدیه ثبت نام و پی گیری پرداخت 500 فقره وام قرض الحسنه ی بانک 

مهر ایران به اعضا و کارمندان ؛
ثبت  و  تاکنون   1383 سال  از  رفاه  صندوق  وام های  اسناد  بررسی   

جریمه ی وام های مربوط ؛
 بررسی و پرداخت 72 لیست حق الزحمه ی نظارت در دفتر مرکزی شیراز؛
 بررسی و پرداخت 185  لیست حق الزحمه ی نظارت در دفاتر نمایندگی ؛

دفتر   23 حساب های  مغایرت گیری  و  شهرستان ها  حساب  بررسی   
نمایندگی ؛

 مقایسه ی اسناد مالی با اعتبار و بودجه ی مصوب ؛
 مغایرت گیری 38 حساب بانکی در دفتر بازرسی گاز به صورت ماهانه ؛

بانکی  حساب های  و  مرکزی  دفتر  بانکی  حساب   21 مغایرت گیری   
شهرستان ها به صورت ماهانه ؛

ارسال  اجتماعی و  تأمین  به سازمان  بیمه  ارسال لیست   تنظیم سند و 
لیست مالیات حقوق به سازمان امور مالیاتی به صورت ماهانه ؛

 تنظیم سند و پرداخت مالیات 10% موضوع ماده ی 86 به صورت ماهانه ؛
فصل  به  مربوط  افزوده  ارزش  اظهارنامه ی  ارسال  و  تنظیم   ، تجمیع   

زمستان ؛
 تجمیع ، تنظیم و ارسال صورت معامالت فصلی فصل زمستان موضوع 

ماده ی 169 قانون مالیات های مستقیم ؛
 ممیزی همه ی اسناد هزینه ای قبل از ثبت سند حسابداری ؛ 

 تنظیم و ارائه ی گزارش عمل کرد به همه ی واحدها و ارائه ی اطالعات 
به مدیریت سازمان ؛

پروانه ی  عدم  دارای  اعضای  نظارت  حق الزحمه  ی  پرداختی  پی گیری   
اشتغال معتبر ؛

 پی گیری وصول مطالبات سازمان از محل چک های برگشتی ؛
حساب  مفاصا  دریافت  برای  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  نامه  ارائه ی   

بیمه ی پیمانکاران ؛
امور  سازمان  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  مکرر  استعالم های  به  پاسخ   

مالیاتی از سازمان ؛
 پی گیری در رابطه با پرونده ی ارزش افزوده ی سازمان در سال های 87 

و 88 و 89 در هیأت های حل اختالف مالیاتی ؛
 بستن حساب های جاری مربوط به وجوه امانی ناظران شهرستان ها پس 

از ایجاد حساب جدید.

واحد خدمات مهندسی
امورقراردادهایمجریانوشناسنامهیفنیوملکیساختمان

حقالزحمهیمهندسانناظر
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آمارافتتاحظرفیتاشتغالنظارتوطراحی

و مکانیکي و برقي تأسیسات ، معماري نقشههاي آمار  
دفترچههايمحاسباتيدرشهرستانهایاستانفارس

متراژثبتشدهبرایمحاسباتوطراحانمعماروتأسیسات

امور قراردادها و مناقصه ها ، بهار و تابستان 1399
دفاتر  ساخت  قراردادی  مسائل  تطبیق  و  پروژه  پیشرفت  پی گیری   .1
نمایندگی شهرستان ها و ورزشگاه با کارکرد و بررسی صورت وضعیت های 
لیست  بررسی   ، انجام مکاتبات ضروری و مذاکره های الزم  و  ارائه  شده 

افزایش و کاهش و تحویل موقت و قطعی مرتبط آن ها ؛
اثاثه ی  اموال و  بیمه نامه های مسئولیت و آتش سوزی  2. پی گیری صدور 

سازمان براساس قراردادهای منعقدشده ی فی مابین ؛
ورزشگاه  تکمیل  به  مربوط  مشاور  مهندسان  با شرکت  قرارداد  تمدید   .3

سازمان ؛
4. تنظیم قرارداد با مهندسان واجد صالحیت برای انجام نظارت عالیه بر 
ساختمان ها زیر نظر اداره ی  کل راه و شهرسازی استان فارس و شهرستان 

الرستان ؛
برای   ، سازمان  با  قرارداد  طرف  شرکت های  با  قرارداد  تمدید  تنظیم   .5
 : مانند   ، نرم افزارهای سازمان  و  از سامانه ها  پشتیبانی  یا  ارائه ی خدمات 
 ، باند  پهنای  تأمین   ، ساختمان  تفکیکی  نقشه های  نرم افزاری  سامانه ی 
تأمین سرویس پیامک ، مجموعه نرم افزارهای پیوست ، نرم افزار سازمان 
ساختمان های  آسانسورهای  از  نگه داری  و  سرویس   ، فرزین  الکترونیکی 

سازمان ؛
6. تمدید تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه ی مهر ایران و تهیه و تنظیم و 

عقد قرارداد خرید لباس فرم پرسنل سازمان ؛ 
برای   ، البرز  آنالین  پزشکی  تشخیص  آزمایشگاه  با  تفاهم نامه  عقد   .7
پرسنل  و  اعضا  برای  پزشکی  و  کلینیکال  آزمایشگاهی  خدمات  دریافت 

سازمان با لحا ظ تخفیف ؛
8. تنظیم  و عقد قراردادهای حفاظتی  و نگهبانی از ساختمان ها و مجتمع 

فرهنگی  و  رفاهی سازمان در صدرا ؛ 
خدمات  برای  راننده  با  خودرو  تأمین  قرارداد های  تنظیم  و  بررسی   .9

درون شهری ؛
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10. تنظیم و عقد قراردادهای کار ساعتی و پاره وقت برای ارائه ی کارهای 
خدماتی در دفاتر نمایندگی و تنظیم و عقد تفاهم نامه های ارائه ی خدمات 

مشاوره در امور حقوقی و مالیاتی و تأمین اجتماعی سازمان ؛
آموزشی  پشتیبانی  و  مشاوره  خدمات  ارائه ی  قرارداد  عقد  و  تنظیم   .11
درخصوص تهیه ی نقشه ها و مباحث حقوقی و نرم افزار up-build دفتر 

تفکیک آپارتمان ها ؛
12. تنظیم تفاهم نامه ها با دفاتر پیشخوان شهرستان ها برای تأیید لوله کشی 
ارائه ی  گاز در شهرستان ها و تنظیم تفاهم نامه های مشاوره ، همکاری و 

خدمات مربوط به دفتر کنترل و بازرسی گاز ؛
ثبت  و  مالیاتی  پیش ثبت نام  انجام  استعالم بهای  تنظیم  و  تهیه   .13

اظهارنامه ی مالیاتی سال 1398 اعضا و همکاری در روند اجرایی ؛
سیستم  خرید  مناقصه ی  برگزاری  و  مناقصه  اسناد  تنظیم  و  تهیه   .14
، خرید  نمایندگی گراش  برای دفتر  دوربین مداربسته و سیستم حفاظتی 
 UPS سیستم سرمایشی و گرمایشی برای امور مالی سازمان ، خرید باتری
نشریه ی   104 و   103 شماره های  چاپ  و  سازمان  سرورهای  برای  َرم  و 

»گزارش« ؛
15. بررسی و کنترل و پاسخ به مسائل و مکاتبات طرف های قراردادی با 

سازمان در زمینه های گوناگون ؛
16. بررسی و کنترل نقشه ها و اسناد و مدارک و مشخصات فنی مربوط به 
ساختمان دفاتر نمایندگی ، برای انجام مهندسی ارزش و افزایش بهره وری 

مربوط ؛
انجام تعهدات قراردادهای  بانکی   17. پی گیری و تمدید ضمانت نامه های 
و  حقیقی  تفاهم نامه ی  و  قرارداد   130 از  بیش  مستندسازی  و  مبادله شده 

حقوقی و اسناد استعالم بها و مناقصه.

واحد طرح و برنامه و فن آوری اطالعات ،
بهار و تابستان 1399

1- راه اندازی ، تهیه فیلم های آموزشی و پشتیبانی سامانه ی الکترونیکی 
بازبینی نقشه ها ؛

2- راه اندازی سامانه ی نوبت دهی ارجاع نظارت شهرداری شیراز ؛
3- طراحی و ساخت فرم های الکترونیک در اتوماسیون اداری فرزین ؛

4- پیاده سازی بخش های فشار ضعیف ، فشار قوی و ضوابط گازرسانی، 
جدید  سامانه ی  در  دوره ای  بازدیدهای  و  مضاعف  کنترل   ، عالی  نظارت 

دفتر بازرسی گاز ؛
5- ایجاد سامانه ی نوبت دهی مالیات ؛

6- پیاده سازی سیستم نرم افزاری شورای انتظامی ؛
7- اجرای کد دستوری )*6655*6655111#( برای مشاهده ی وضعیت 

حق الزحمه ی نظارت ؛
8- خرید سرور برای نگه داری نسخه های پشتیبان ؛

9- سرویس ups  و تعویض باطرهای ساختمان شماره ی یک ؛
10- راه اندازی سیستم برگزاری جلسات و کالس های آموزشی به صورت 

آنالین ؛
11- تهیه ی پیش نویس بودجه ی سال 1399 ؛

12- تهیه ی نظام نامه ی چگونگی ارجاع کار پروژه های مرمت و بازسازی 
بناهای تاریخی.

کارشناسان رسمی ماده ی 27 در بهار و تابستان 1399 
به دلیل مسائل مربوط به بیماری کرونا و تعطیلی تقریبی فروردین ماه ، این 
آمار مربوط به اردیبهشت ماه  تاکنون است. هم چنین با برنامه ریزی های 
نرم افزار  سیستم   ، برنامه  و  طرح  واحد  و   27 ماده ی  واحد   ، شده  انجام 

ارجاع کار ماده ی 27 فعال بوده و تمامی ارجاعات و ثبت مدارک به صورت 
مکانیزه و با نرم افزار تحت وب انجام می گیرد. 

واحد حقوقی سازمان

امور حقوقي  برای پي گیري   ، استان  تابع  به شهرستان هاي  1 - عزیمت 
محوله که در اکثر موارد مشکل مربوط به آن حل و فصل شده است ؛

2 - ارائه ی خدمات مشاوره اي در ایام هفته در اوقاتي که مشاور حقوقي و 
وکیل سازمان حضور ندارند ؛

3 - پي گیري و پاسخ به نامه هاي مختلف اداري ؛
4 - شرکت در جلسات دادگاه ها در شیراز و شهرستان هاي تابع استان ؛

5 - ارائه ی خدمات مشاوره  و پي گیري دستورات صادره از ناحیه ی ریاست 
محترم سازمان ، نایب رئیس محترم و هیأت رئیسه ی محترم سازمان و 

ارائه ی گزارش در موارد مربوط به آن ها ؛
6 - سایر موارد ارجاعي که از سوي سایر مسئوالن قسمت هاي مختلف 

سازمان به امر حقوقي محول شده است ؛

معاونت آموزش ، توسعه ، پژوهش بهار و تابستان 1399
1-واحدآموزش
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سمينارها ، دوره های مصوب و غيرمصوب :
 2  ، مهندسان  ویژه ی  پایه  ارتقای  و  حرفه  به  ورود  دوره ی   99 تعداد 
سمینار مجازی و 10 دوره ی غیرمصوب مجازی از تاریخ 1399/01/01 تا 

1399/05/15  با موضوع های زیر برگزار شد:
 برگزاری دوره های آموزشی ورود به حرفه ، تمدید پروانه و ارتقای پایه ی 

» مبانی سالمت ، ایمنی و محیط زیست HSE » ویژه ی مهندسان ؛
عمیق  گودبرداری های  مبانی  و  اصول   « مجازی  سمینار  برگزاری   

شهری« ؛
 برگزاری دوره ی مجازی » نظارت بر اجرای ساختمان های صنعتی« ؛

از  استفاده  با  پروژه  کنترل  و  برنامه ریزی   « مجازی  دوره ی  برگزاری   
نرم افزار MSP  « ؛

»PMBOK برگزاری دوره ی مجازی »مدیریت پروژه مطابق با استاندارد 
» VRAY    برگزاری دوره ی مجازی » آموزش نرم افزار 

 برگزاری دوره ی مجازی » آموزش نرم افزار Autocad « ؛
 برگزاری سمینار مجازی آموزش راهنمای پایان کار ساختمان ؛ 

 برگزاری 4 دوره ی مجازی آموزشی زبان انگلیسی عمومی در سطوح 
مختلف ؛ 

 برگزاری دوره ی مجازی زبان انگلیسی ویژه ی مهندسان. 
2- کميته ی آموزش و ترويج

برگزاری جلسات هفتگی و منظم کمیته ی آموزش و ترویج و زیرگروه های 
مربوط با موضوعات زیر :

 بررسی و تمدید تفاهم نامه ی مجوز فعالیت آموزش دانشگاه های مجری 
آموزش ؛

 بررسی و تمدید پروانه ی اشتغال به کار آموزش مدرسان ؛
در مورد  و کنترل ساختمان  دفتر مقررات ملی  بررسی بخش نامه های   

برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی ؛ 
جزئیات  ارائه ی  و  الکترونیکی  به صورت  آموزشی  دوره های  برگزاری   

اجرایی برگزاری دوره ها و پاسخ های دریافتی از مجریان آموزش ؛
 بررسی بخش نامه ی مربوط به برگزاری آزمون الکترونیکی مبحث 17 و 

اعطای صالحیت نظارت بر لوله کشی گاز ساختمان ؛
در  اجرا  کارآموزی صالحیت  بازدید  جلسه ی  اجرای  چگونگی  بررسی   

دوره های الکترونیکی ؛
 بررسی و پی گیری گواهینامه ی شرکت کنندگان در دوره هایی که تاریخ 

اعتبار گواهینامه آنان در مدت زمان شیوع ویروس کرونا و برگزار نشدن 
دوره ها منقضی شده است ؛

ویژه ی  پایه  ارتقای  و  حرفه  به  ورود  دوره های  مدرسان  با  مکاتبه   
مورد  در  الکترونیکی  دوره های  برگزاری  در  همکاری  بر  مبنی  مهندسان 

متقاضیان اخذ مجوز فعالیت به عنوان مجری آموزش ؛
از  دارای مجوز  اساتید  از  استفاده  مورد  در  درخواست مجریان  بررسی   

دیگر استان ها ؛
 بررسی منابع دوره های » ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE« و 
ارائه ی نظرات و تغییرات پیشنهادی کمیته به اداره ی کل راه و شهرسازی 

استان فارس ؛
به  ورود  متقاضي  دانش آموختگان  کارآموزي  طرح  مورد  در  گفت وگو   

حرفه ی مهندسي ) طرح مهندس کارآموز ( ؛
 گفت وگو در مورد مهلت برگزاری آزمون پایان دوره ها پس از اتمام دوره ؛ 
 بررسی درخواست اعضای استان فارس برای شرکت کردن در دوره های 

آموزشی ارتقای پایه در سایر استان ها ؛
 بررسی درخواست متقاضیان شرکت در دوره های استان فارس ؛

ویژه ی  الکترونیکی  دوره های  اجرایی  چارچوب  درخصوص  گفت وگو   
مدرسان ؛

 بررسی پیش نویس مقررات و شرایط برگزاری دوره های الکترونیکی ؛ 
 گفت وگو در مورد وضعیت ثبت غیبت های 

شرکت کنندگان در دوره های الکترونیکی ؛
 گفت وگو در مورد فرم های ارزیابی دوره های الکترونیکی ؛

 موضوع برگزاری آزمون های پایان دوره ی آموزشی مهندسان به صورت 
غیرحضوری و برخط. 

3- ساير فعاليت های آموزشی
اجرایی  و  فنی  شورای  ترویج  و  آموزش  کمیته ی  جلسات  در  شرکت   

استان فارس ؛
 پذیرش اعضای سازمان به سایر سازمان های نظام مهندسی استان ها 

، برای شرکت در 
دوره های ورود به حرفه و ارتقای پایه ؛ 

 حضور نماینده ی آموزش در همه ی جلسات آزمون پایان دوره ها
4- واحد کتاب خانه و کتاب فروشی
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