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معاونت  1397سال  نیمه اول گزارش

 آموزش، توسعه، پژوهش

 آموزشواحد  .1

 

 های ورود های الکترونیکی دورهصدور گواهینامه

سازمان نظام  به حرفه و ارتقاء پایه ویژه مهندسان

برای اولین بار در  مهندسی ساختمان استان فارس

 کشور

  

به منظور سرعت بخشیدن به فرآیند صدور گواهینامه پایان 

های آموزشی ورود به حرفه و ارتقاء پایه ویژه دوره

مهندسان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 

ها به صورت اقدام به مکانیزه کردن صدور گواهینامه

  الکترونیکی نموده است.

 توان به موارد زیر اشاره نمود:از مزایای اجرای این طرح می

 گواهینامه با حذف مکاتبات  کاهش زمان صدور

 و مراحل اضافی اداری

 بهبود سیستم بایگانی اطالعات اعضاء 

  امنیت باالتر اطالعات اعضاء نسبت به موارد

 کاغذی

 های سازمانکاهش هزینه 

 کاهش خطای نیروی انسانی 

  حضوری اعضاء به سازمانکاهش مراجعات 

  تسریع در فرآیندهای صدور پروانه اشتغال به کار

 مهندسی 

 

 

     

 یارتقاورود به حرفه و  آموزشیهای رگزاری دورهب 

 پایه ویژه مهندسان

 

 ماه فروردین

  "ای رایانه طراحی و مدلسازی مبانی" .1

 هایسازه در اتصاالت کنترل و اجرا هایروش" .2

   "فوالدی

 و ایمنی مدیریت، مهندسی، خدمات ای،حرفه اصول" .3

    " ساخت کیفیت

 

 ماه اردیبهشت

 هایسازه اجرای و گودبرداری هایروش با آشنایی" .1

  "نگهبان

 (دو دوره) "ساختمان صنعتی تولید هایروش" .2

  "خاک بهسازی" .3

 (دو دوره) "برداریقالب و بندیقالب" .4

  (دو دوره) "ی فوالدیهاساختماناجرای " .5

 " بتنی هایساختمان اجرای" .6

 و بنایی مصالح با هایساختمان طراحی ضوابط " .7

 " آن سازیمقاوم

 " کارینازک و نماسازی در اجرایی نکات " .8

 تهویه و هوا تعویض سرمایی، گرمایی، سیساتتأ " .9

 " مطبوع

 " های جریان ضعیف سیستم " .10

  "ساختمان صنعت در نوین هایفناوری و مصالح " .11

 مقدمه:

های ورود به حرفه و ارتقا پایه ویژه مهندسان بر دوره

 نامه نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغالاساس شیوه

به کار مهندسان از معاونت مسکن و ساختمان وزارت 

های مجری آموزش ه و شهرسازی، توسط دانشگاهرا

مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

های ارتقا پایه گردد. در برگزاری دورهفارس برگزار می

 10کننده در هر دوره به میزان به هریک از اعضا شرکت

درصد از کل شهریه دوره از محل بودجه آموزش سازمان 

 شود.یارانه اختصاص داده می

نیم سال میزان یارانه اختصاص داده شده به اعضا در 

 )فصل بهار( ریال 202،438،960: 1397 اول
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 در جوش بازرسی و جوشکاری فرآیند با آشنایی " .12

   "ساختمان

  "ساختمان اجرای و مدیریت هماهنگی، الزامات" .13

 نگهبان های سازه و ژئوتکنیک گودبرداری، مبانی " .14

 "مرتبه بلند بناهای طراحی مبانی و اصول " .15

 

 
 

 

 ماه خرداد

 ساختمان اجرای نوین هایفناوری ساخت، هایروش " .16

  "اجرایی جزئیات و

  "هاسازه تقویت و مرمت تعمیر، هایروش " .17

 مقاوم و بنایی مصالح با هایساختمان طراحی ضوابط " .18

  "آن سازی

  "شهری فرسوده هایبافت بهسازی و بازسازی " .19

  "نگهبان هایسازه و ژئوتکنیک گودبرداری، مبانی  " .20

  " فوالدی هایساختمان اجرای " .21

  "هاساختمان گاز کشی لوله سیساتأت " .22

  "هابافت در گرا زمینه معماری " .23

 در جوش بازرسی و جوشکاری فرآیند با آشنایی" .24

 "ساختمان

  "فوالدی  هایسازه در اتصاالت طراحی " .25

 (دو دوره) "اجرا  صالحیت کارآموزی " .26

 "ساخت  نوین هایفناوری و مصالح " .27

 هایسازه در اتصاالت کنترل و اجرا هایروش " .28

 "فوالدی

 و زمین کردن پیاده و مالکیت اسناد با زمین تطبیق " .29

 "ساختمانی  عناصر

 مرتبط حقوقی ضوابط ، مجری وظایف شرح با آشنایی " .30

 "ساخت  قراردادهای و

 " جهرم-پروژه کنترل و ریزیبرنامه نظام " .31

 "بلند  هایساختمان ایسازه های سیستم  " .32

 

 
 

 تیر ماه

 

 "اجرای ساختمان های یتنی " .33

 "مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان " .34

 "پدافند غیرعامل" .35

 راهنماهای و ملی مقررات استانداردها، بکارگیری " .36

 "معماری در طراحی

 "عمیق های شالوده " .37

 "آرمه بتن مقاوم های سیستم " .38

 های سازه اجرای و گودبرداری های روش با آشنایی " .39

 )دو دوره( "نگهبان

 ایمنی ، مدیریت ، مهندسی خدمات ، ای حرفه اصول " .40

 "ساخت کیفیت و

 در انرژی مصرف در جویی صرفه در الزم تدابیر " .41

 " 1 ها ساختمان

  "نگهبان های سازه و ژئوتکنیک گودبرداری، مبانی " .42

 ) دو دوره(

 "بتنی و فلزی مقاوم هایسیستم  " .43

 "پروژه کنترل و ریزی برنامه نظام " .44

 در ها ساختمان طراحی نامه آئین چهارم ویرایش " .45

 های ساختمان برای ایران 2800 استاندارد-زلزله برابر

 "بلندمرتبه

 "ریزی بتن خاص های روش و ویژه های بتن " .46

 ) دو دوره( 

 "ضعیف جریان های سیستم " .47
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 " هاسازه تقویت و مرمت تعمیر، هایروش  " .48

 در جوش بازرسی و جوشکاری فرآیند با آشنایی " .49

 "ساختمان

 در انرژی مصرف در جویی صرفه در الزم تدابیر " .50

 "2 ها ساختمان

 

 

 

 مرداد ماه

 

 ) سه دوره( "فوالدی های سازه اجرای " .51

  "ساختدر صنعت  نوین فناوری و مصالح " .52

 ) دو دوره(

 "بهداشتی تاسیسات " .53

 "ساختمان اجرای و مدیریت ، هماهنگی الزامات  " .54

 در جوش بازرسی و جوش فرآیند با آشنایی " .55

 "ساختمان

 های سازه واجرای گودبرداری های روش با آشنایی " .56

 "نگهبان

 "ها سازه تقویت و مرمت تعمیر، های روش " .57

  "بتنی های ساختمان اجرای " .58

 "ساختمان گاز کشی لوله تأسیسات"  .59

 "خاک بهسازی"  .60

 "ای رایانه طراحی و مدلسازی مبانی "  .61

 های سازه در اتصاالت کنترل و اجرا های روش"  .62

 "فوالدی

 "نگهبان های سازه و ژئوتکنیک گودبرداری، مبانی "  .63

 "ساختمان صنعت نوین های فناوری و مصالح"  .64

 

 

 

 

 

 شهریور ماه

 

 "ساختمان صنعتی تولید های روش"  .65

 "برداری قالب و بندی قالب " .66

 مقاوم و بنایی مصالح با ساختمانهای طراحی ضوابط " .67

 "آن سازی

 ) دو دوره( "پروژه کنترل و ریزی برنامه نظام " .68

 ) دو دوره( " اجرا صالحیت کارآموزی " .69

 "مرتبه بلند بناهای طراحی مبانی و اصول " .70

 مصرف در جویی صرفه روشهای و پایدار معماری " .71

 ) دو دوره( "انرژی

 "کاری نازک و نماسازی در اجرایی نکات " .72

 "نگهبان های سازه و ژئوتکنیک گودبرداری مبانی " .73

 مرتبط حقوقی ضوابط ، مجری وظایف شرح با آشنایی " .74

 "ساخت قراردادهای و

 راهنماهای و ملی مقررات استانداردها، بکارگیری " .75

 "معماری در طراحی

 "هاساختمان گاز کشی لوله تأسیسات " .76

 تهویه و هوا تعویض گرمایی،سرمایی تأسیسات " .77

 " مطبوع
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تعداد دوره های ارتقا پایه برگزار شده 

1397به تفکیک رشته در نیم سال اول 
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دوره های ارتقا پایه ویژه مهندسان  
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نظارت و طراحی ورود حرفه ارتقا پایه
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نظارت و طراحی
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دوره های ارتقا پایه ویژه مهندسان 

1397در نیمه اول سال برق برگزار شده در رشته 

نظارت و طراحی
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دوره های ارتقا پایه ویژه مهندسان 

در نیمه اول سالنقشه برداری برگزار شده در رشته 

1397

نظارت و طراحی

 مقدمه:

ی هااعضا دفاتر نمایندگی شهرستانبرای استفاده 

و جهت ارائه تسهیالت بیشتر به کلیه  استان فارس

با برگزاری در  همزمان اغلب سمینارها ،اعضای سازمان

 کلیه در آنالین و کنفرانسوب صورتبهمحل سازمان، 

و قابل دسترس در محل  هاشهرستان نمایندگی دفاتر

 گردد.مورد نظر اعضا برگزار می

 تعداد کل سمینارهای برگزار شده به صورت آنالین در

 ساعت( 12سمینار ) 3: 1397نیم سال اول 
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گزارش تخصصی از بازدید مناطق "سمینار آموزشی  .1

 "زلزله زده کرمانشاه

 دوشنبهروز  در گزارش تخصصی از بازدید مناطق زلزله زده کرمانشاه

توسط دانشگاه شیراز و با همکاری  1397 اردیبهشت ماهسوم 

 رازیدر محل سالن  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز واقع در خیابان 

 برگزار شد.مالصدرا 

 به شرح زیر بود: این سمینارمحورهای مطرح شده در 

 های با مصالح بناییسازه 

 های بتنیسازه 

 های فوالدیسازه 

 ریزی در هوای سردتمهیدات الزم هنگام بتن 

 دیوارهای غیرسازه ای 

 میزگرد و پرسش و پاسخ 

 

 در کار ایمنی الزامات "سمینار آموزشی  .2

 " هاداربست ایمنی و بندیداربست – سازیساختمان

در محل  1397 اردیبهشت ماه 17این سمینار در تاریخ 

برگزار سازمان  2ساختمان شماره  الدین شیرازیقوامسالن 

 گردید.

 به شرح زیر بود: رمحورهای مطرح شده در این سمینا

 ای بر ایمنیمقدمه 

 کار در ارتفاع 

 ایمنی برق 

 های ساختمانیایمنی معابر مجاور کارگاه 

 ایمنی کار درحین اجرا و حفاظت کارگاه 

 ایمنی سقوط اشیاء 

 

 "ساختمانکشی گاز سیسات لولهأت "آموزشی  سمینار .3

های برق و مکانیک به منظور جهت مهندسان رشتهسمینار تخصصی 

مقررات ملی ساختمان در تاریخ  17آشنایی بیشتر با مبحث 

ساعت در محل سالن قوام الدین شیرازی  4به مدت  08/02/1397

سازمان و همزمان بصورت وب کنفرانس  2واقع در ساختمان شماره 

 برگزار گردید.

 

ویژه مجریان تجربی  17مبحث "آموزشی  هایدوره .4

 "دفتر گاز

و  ماهاردیبهشت 9و  2 های در تاریخ نوبت سهدوره طی این 

سازمان  2شماره ساختمان  در محل 1397 ماهخرداد 20

 برگزار گردید.

 

 "تفسیر نتایج آزمایشگاه بتن"آموزشی  دوره .5

در محل  1397 ماهاردیبهشت 18الی  9در تاریخ  دورهاین 

هایی همچون و سرفصل برگزار گردید سسه ارتقاء دانش مؤ

تفسیر -کنترل کیفیت سیمان و آب و آزمایشات سیمان

های دانه بندی و انجام آزمایش-نتایج آزمایش مصالح سنگی

ط شن و ماسه،درصد جذب آب و ضریب شن و طرح اختال

 گیری اسالمپ،نمونه تفسیر نتایج آزمایش بتن تازه و-ماسه

تفسیر آزمایشات -ومت فشاری و وزن واحد حجمتعیین مقا

آرماتور و بتن سخت شده و انجام آزمایشات تعیین مقاومت 

آزمون خمش سرد و آزمایش درگیری بتن  کششی،

 شده انجام شد.سخت

 

ترین گام: استارتاپ موفق، مهم"آموزشی سمینار .6

 "انتخاب ایده درست

در محل  1397سال  ماهاردیبهشت 23در تاریخ  سمیناراین 

سازمان برگزار  2الدین شیرازی ساختمان شماره سالن قوام

 گردید و موارد زیر در این دوره مورد بررسی قرار گرفت:

 ایده 

 ریزیبرنامه 

  استراتژی 

 موفقیت 

 انواع ایده 

 کسب و کارهای دیجیتال 

 

 "داکتباس"آموزشی  سمینار  .7

در محل سالن  1397 ماهاردیبهشت 25این سمینار در تاریخ 

 سازمان برگزار گردید. 2الدین شیرازی ساختمان شماره قوام

رئوس مطالبی که در این سمینار مورد توجه قرار گرفت 

 عبارت بودند از:

 باسداکت روشنایی 

 اتوماسیون در سیستم باسداکت 

  باسداکتLow power 

 باسداکت فشار متوسط 
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اهداف توسعه پایدار در صنعت "سمینار آموزشی  .8

 "(LSFساختمان )قاب سبک فوالدی

 26 اهداف توسعه پایدار در صنعت ساختمان  سمینار آموزشی

 باسازمان  الدین شیرازیدر محل سالن قوام، 1397 ماهاردیبهشت

 برگزار شد. سیستم ساختمانی قاب سبک فوالدیی هدف معرف

و  CFSبکارگیری قطعات سرد نورد شده فوالدی در این سمینار 

در صنعت ساختمان مورد  LSFنیز طراحی و اجرای سیستم 

 بررسی قرار گرفت.

های نظارت بر اجرای ساختمان"آموزشی دوره .9

  "صنعتی

 در محل 1397 ماهاردیبهشت 27و  26های روزدر  دورهاین 

کنندگان با نکات و شرکت برگزار شدسازمان  2ساختمان شماره 

 آشنا شدند.های صنعتی نظارت بر اجرای سازه

 

  "مکاتبات اداری ویژه پرسنل سازمان" آموزشی دوره .10

در محل ، 1397 اردیبهشت ماه 25الی  18 هایدر تاریخ دورهاین 

مؤسسه آموزش توسط  سازمان 3جلسات ساختمان شماره سالن 

  .برگزار شدعالی آزاد مدیریت و فناوری 

 موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت: دورهدر این 

  و اهمیت ارتباطاتماهیت 

 های ارتباطاتلفهفرآیند و مؤ 

  ر و نقش ارتباطاتمؤثارتباط 

 مقایسه ارتباط کالمی و نوشتاری 

 ریزی پیام و موانع ارتباطیبرنامه 

 ویژگی ارتباطات خوب 

 ارتباطات در سازمان 

 های مختلف نامه ادارینوشتن نامه و بخش 

 های صادرهمراحل و کنترل نامه 

 های اداریآیین نگارش نامه 

 های اداری از دیدگاه ماهیت کارنامه 

 

 

  "تکمیل اظهارنامه مالیاتی  " آموزشی سمینار .11

 خرداد ماه 24و  21و  20 طی سه نوبت در روزهایاین سمینار 

 2ساختمان شماره  الدین شیرازیدر محل سالن قوام، 1397

و شرکت کنندگان با نحوه تکمیل و ارائه  سازمان برگزار شد

 اظهارنامه مالیاتی آشنا شدند.

 

 

 

 "زبان انگلیسی "آموزشی  هایدوره .12

 

دوره کالس زبان انگلیسی در سطوح مختلف جهت  9تعداد 

و کالس  2شماره کلیه اعضا در محل کالس زبان ساختمان 

 سازمان برگزار گردید. 2کامپیوتر ساختمان شماره 

 

78%

4%

6%
4%

8%

تعداد کل دوره های آموزشی نیمه 

1397اول سال 

دوره های ارتقا پایه

دوره های ورود به حرفه مهندسی

سمینارهای آموزشی

دوره های غیرمصوب

دوره های زبان انگلیسی
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 آموزشیهای سایر فعالیت

های مربوطه و زیرگروهجلسه کمیته آموزش  15برگزاری  الف(

 با موضوعات زیر:

  به کار آموزش مدرسان به تمدید پروانه اشتغالارجاع مدارک

جهت صدور مجوز استان فارس اداره کل راه و شهرسازی 

 مربوطه

  ایجاد ساز و کار مناسب جهت رسیدگی به اعتراضات نمرات

 های آموزشیآزمون پایان دوره

 های غیرمصوب و سمینارهای سال انتخاب دورهریزی و برنامه

 جهت برگزاری 1397

  19تشکیل اولین جلسه کارگروه مبحث 

 ارآموزی کطرح "بندی نهایی تدوین محتوای آموزشی جمع

با حضور  "آموختگان متقاضی ورود به حرفه مهندسیدانش

های تخصصی مکانیک، عمران، اعضاء و نمایندگان گروه

 معماری و برق

 بندی پیشنهاد اعتبار مالی مورد نیاز برای تدوین محتوای جمع

آموختگان متقاضی کارآموزی دانشطرح "های آموزشی دوره

 از گروه های تخصصی  "ورود به حرفه مهندسی

 اخذ مجوز اجرای متقاضی های ارجاع مدارک دانشگاه

که مورد تأیید کمیته ارتقاء پایه ورود به حرفه و های دوره

استان فارس به اداره کل راه و شهرسازی اند آموزش قرار گرفته

 جهت صدور مجوز مربوطه

  آشنایی با فرآیند جوشکاری و "دوره  سرفصل نهاییتصویب

عملی به مدت -نظری در قالب "ی جوش در ساختمانبازرس

 ساعت 24

  گردش کار صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار "تدوین

 "های ورود به حرفه و ارتقاء پایه ویژه مهندسانآموزش دوره

 های ارزیابی مدرسانو تدوین فرم تهیه 

 در شیراز و  دانشگاه مجری آموزشی جدید 6ا بنامه عقد تفاهم

 های مرودشت، آباده، کازرون و الرشهرستان

 نامه یادگیری الکترونیکی در نظام"نویس بررسی پیش

تهیه  "های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختماندوره

 شده توسط کارگروه آموزش و پژوهش شورای مرکزی

  طرحهای از دوره 112دوره محتوای تولید شده جهت بررسی 

رشته در مهندسی  حرفه به ورود آموختگانشدان کارآموزی

  معماری

  ارسال اسامی مدرسان واجد شرایط جهت دورهHSE  به اداره

 کل راه وشهرسازی استان فارس

 

 

 

ورود به حرفه متقاضی آموختگان ب( طرح کارآموزی دانش

 مهندسی

های انجام شده توسط این سازمان در راستای اجرای طرح فعالیت

 باشد:می زیربه شرح  فصل بهاردر 

  جلسه شورای راهبردی با موضوعات : 19برگزاری 

 هادوره تعیین مدرسانبررسی نحوه  -

و اجرایی بخش  نامه تشکیالتینظامتهیه و تدوین  -

 مهندس کارآموز

 بخش مهندس کارآموز تشکیالتی نمودارتهیه  -

 توسط اعضای شورای راهبردی

 هادوره نامه تهیه محتوای آموزشیشیوه تدوین -

از شورای کننده محتوای طرح تعیین اعضاء تدوین -

 راهبردی

 ریزی طرحنظم جلسات برنامهبرگزاری م 

 نام مخاطبانبررسی فرآیند جذب و ثبت 

 های علمی و تخصصی جهت تهیه تشکیل کارگروه

 هامحتوای آموزشی دوره

  تدوین علمی  کارگروهدر جلسه  21برگزاری منظم

جلسه در کارگروه  7معماری،  رشتهمحتوای آموزشی 

جلسه در 4برق و  جلسه در کارگروه 18مکانیک، 

 کارگروه عمران

 هابرگزاری جلسه با صاحبان حرفه 
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  بررسی نقشه راه و برنامه اجرائی )شرایط محل و نحوه

 ها(اجرا و مدت دوره

 ها سی جدول زمانبندی و ساعت و روز برگزاری دورهبرر

 تا پایان سال

 

متقاضیان اخذ  جهتجلسه کمیسیون مصاحبه  6ج( برگزاری 

 پروانه اشتغال به کار آموزش

  نفر از متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار آموزش 4پذیرش 

 
 

 

 واحد کتابخانه   .2

ای کتابخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس کتابخانه

های از کتابخانهو یکی  است و خدماتی ، علمی، پژوهشیآموزشی

هایی شود که رشتهفنی و تخصصی در زمینه مهندسی محسوب می

از قبیل عمران، نقشه برداری، ترافیک، شهرسازی، مکانیک، معماری 

ی نظیر سالن یهادهد. کتابخانه دارای بخشو برق را پوشش می

های جستجو و استیشن و مطالعه، مخزن کتاب، بخش اطالع رسانی

که همه روزه تعداد زیادی از مهندسان عضو  بخش امانت است

 نمایند.سازمان از امکانات کتابخانه استفاده می

 

 

 آمار منابع موجود در کتابخانه

 7436 تعداد عناوین کتاب فارسی

 11074 کتاب فارسی هایتعداد نسخه

 182 تعداد عناوین کتب التین

 207 کتب التین هایتعداد نسخه

 1456 فشرده فارسیتعداد عناوین لوح 

 1456 فشرده فارسی هایلوح هایتعداد نسخه

 20 تعداد عناوین لوح فشرده التین

 20 فشرده التین هایلوح هایتعداد نسخه

 365 تعداد منابع مرجع فارسی )کتاب(

 

 تعداد شرح کار

 1727 عضویت اعضا نظام مهندسی در واحد کتابخانه

 473 کتابخانه به اعضاامانت مدارک موجود در 

 150 ثبت مدرک جدید )کتاب( )فارسی(

 13 ثبت مدرک جدید )نرم افزار( )فارسی(

 

 واحد کتابفروشی  .3

 

 ماه و سال
تعداد جلد 

 فروخته شده

میزان درصد 

تخفیف ارائه 

 شده به اعضا

 1293 1397 فروردین

 درصد 10

 1310 1397اردیبهشت 

 382 1397خرداد 

 523 1397تیر 

 329 1397مرداد 

 310 1397شهریور 

 4147 جمع کل


