اخبار و رویدادها
اخبار و رویدادهای سازمان نظاممهندسی ساختمان استان فارس

*

فعالیتهای هیأت رییسهی نخست دورهی هشتم هیأت مدیرهی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

برگزاری جلسهی گفتوگوی اعضای شورای نویسندگان نشریهی
گزارش با رییس و مسئوالن سازمان  ،در تاریخ 1398/10/09

به روایت تصویر  /زمستان 98

برگزاری نشست هماندیشی هیأت رییسهی سازمان و رؤسای دفاتر
نمایندگی سازمان  ،در تاریخ 98/10/03
اخبار و رویدادهای سازمان

برگزاری جلسهی مشترک هیأت رییسه و مدیران سازمان با معاون
معماری و شهرسازی و مسئوالن شهرداری شیراز  ،در مورد گردش
کار بازگشت وظایف و مسئولیتهای سازمان نظام مهندسی از
شهرداری به سازمان و امور مربوط به مجریان ذیصالح  ،در تاریخ
1398/10/30

برگزاری جلسهی همافزایی هیأت رییسهی سازمان با اتاق اصناف
استان فارس برای اجرایی کردن مفاد تفاهمنامهی همکاری  ،در
تاریخ 1398/10/14

 www.fceo.irآمده است.
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* متن اخبار و رویدادها را روابط عمومی سازمان گردآوری میکند و با تأیید هیأت رییسه برای فصلنامهی گزارش میفرستد و مطالب عین ًا درج میگردد .متن آنها در تارنمای سازمان

91

بازدید رییس  ،معاون آموزش و مسئوالن سازمان از مرکز آموزش
فنی و حرفهای ( شمارهی  ، )1در تاریخ 1398/10/16

برگزاری مراسم بزرگداشت استاد فقید مهندس جاوید سامی توسط
سازمان نظام مهندسی ساختمان  ،در تاریخ 1398/11/21

برگزاری جلسهی شورای رابط  ،در تاریخ 1398/10/07

اخبار و رویدادهای سازمان
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مالقات هیأت رییسهی سازمان نظام مهندسی با مدیرکل ادارهی راه
و شهرسازی استان فارس  ،در تاریخ 1398/10/19

جلسهی تبادل تفاهمنامهی همکاری سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان فارس و دانشگاه آزاد اسالمی شیراز  ،در تاریخ
1398/11/17

گزارش آیین گشایش نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان با حضور
اعضای هیأت رییسهی سازمان  ،در تاریخ 1398/10/03

برگزاری کارگروه ویژهی بررسی مسایل خاص معاونتهای سازمان
1398/11/19

عملکرد هیأت مشورتی سازمان

هیأت مشورتی پنجم سازمان در نیمهی دوم سال  ، 98جمع ًا 10
نشست دو ساعته داشته که پارهای از آنها در گزارش شمارهی 102
درج شده و بیشتر روی درخواستهای هیأت مدیره بحث و بررسی
گردیده و پاسخ داده شده است .در دو نشست هم از آقای دکتر تابع
بردبار دربارهی رویدادهای شهر شیراز و مهندس اسماعیل علیآبادی
دربارهی چگونگی ارائهی خدمات مهندسی در استان دعوت به عمل
آمده است.
توضیح آنکه از ایشان و نیز رییس شورای انتظامی درخواست شده
که مطالب و توصیههای خود را جهت آگاهی اعضای سازمان برای
فصلنامه گزارش ارسال نمایند.

 -5تعداد بازیدهای نظارت عالی :

شهرستان خنج

 -1برگزاری سمینار وب کنفرانس  ،توسط کمیتهی آموزش دفتر
نمایندگی ؛
 -2جلسهی ناظران و شهردار و کارشناسان شهرداری  ،برای بررسی
و مسائل مشکالت نظارت در حوزهی ساختوساز.

عملکرد کارگروه پایش اخالق حرفهای

این گروه هفت نفره که اخیراً از سوی هیأت مدیرهی سازمان برگزیده
شدهاند  ،در این مدت  10نشست داشتهاند .نوشتن مطالبی در گزارش
شمارهی  102و تنظیم سوگندنامه و منشور اخالق حرفهای از اهم
فعالیتهای ایشان بوده است.

عملکرد نشستهای فرهنگی یک جمعه درمیان در سازمان

این گروه که وارد سیزدهمین سال فعالیت خود شده است  ،بهطور
مرتب یک جمعه درمیان نشستهای فرهنگی داشته و صاحب
نظران در موارد گوناگون شناخت تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر این
سرزمین  ،مباحث جامعهشناسی  ،روانشناسی  ،توصیههای ایمنی
و بهداشتی به ایراد سخنرانی برای حدود یکصد نفر از اعضا و
خانوادهی آنها پرداخته است

شهرستان جهرم
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برگزاری سمینار ساختوساز خشک ( کناف ) با حضور بیش از 120
نفر از اعضای نظام مهندسی جهرم  ،در تاریخ .1398/11/03
 -1برگزاری سمینار نکات طراحی و محاسباتی و بازبینی دفترچهی
محاسباتی  ،در تاریخ  1398/09/28؛
 -2برگزاری سمینار مصالح بنایی  ،در تاریخ 1398/09/25؛
 -3برگزاری جلسات داخلی با مهندسان محاسب و طراح و ناظران
دفتر نمایندگی جهرم ؛
 -4تعداد طرحهای تأیید شده و پروانههای صادر شده به شرح جدول
زیر است :

اخبار و رویدادهای سازمان

عملکرد دفاتر نمایندگی
زمستان 1398

 -3شرکت در جلسهی مناسبسازی فضاها  ،برای معلوالن و
کمتوانان جسمی در فرمانداری ؛
 -4شرکت در جلسهی کمیتهی فنی فرمانداری  ،برای بررسی
مسائل بتن  ،شرکتهای بتن آماده و آزمایشگاهها ؛
 -5تشکیل کارگروه مواد و مصالح با همکاری فرمانداری  ،برای
بررسی مسائل و مشکالت بتنها و شرکتهای ساخت بتن آماده و
کارگاههای تولیدی در حوزهی ساختوساز ؛
-12برگزاری جلسهی بین بازبینها و ناظران عالی دفتر  ،برای
هماندیشی و ارائهی راهکار برای افزایش کیفیت ساختوساز و
ارائهی بهتر خدمات مهندسی ؛
-13برگزاری جلسه بین معماران  ،برای افزایش کیفیت طراحی
معماری ؛
-14جلسهی کلی طراحان  ،برای بررسی مسائل و مشکالت طراحی؛
-15مشاوره به مالکان و حلوفصل اختالفات موردی بین مالک و
ناظر  ،توسط رئیس دفتر و مسئول کنترل مضاعف ؛
 -16بازدیدهای بهموقع اعضای کنترل مضاعف دفتر و کنترل
ساختمانها و در صورت لزوم بازدید مجدد و ارشاد ناظر و مالک و
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اخبار و رویدادهای سازمان

اجرای ساختمانها براساس مقررات ملی ساختمان ؛
 -17بازبینیهای بهموقع اعضای بازبین دفتر از نقشهها و کنترل
موارد سازهای و معماری و تأسیسات و ابالغ ایرادها به
طراحان  ،برای رفع اشکاالت نقشه  ،اصالح نقشه و انجام درست
طراحی براساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان ؛
 -19ابالغ ایرادات وارد به مهندسان ناظر که توسط گروه نظارت
عالی راه و شهرسازی صورت گرفته است و راهنمایی مهندسان ناظر،
برای رفع ایرادات انجام گرفته در ساختمانهای بازدید شده و تعهد
ناظران به کنترل بهتر ساختمانها ؛
 -20مشاوره به مالکان برای تشکیل پرونده و راهنمایی آنها برای
انجام امور اداری در نظام مهندسی تا صدور پروانهی
ساخت ؛
 -21گزارش هزینههای انجام شده در طول هر فصل برای ادارهی
مالیات از طریق برنامهی معامالت فصلی توسط دفتر نمایندگی.
شهر صدرا
* بازدید های نظارت عالیه:
*  298مورد بازدید نظارت عالی سازه ؛
*  3مورد بازدید نظارت عالی تأسیسات.
* بازبینی نقشهها :
* بازبینی  93جلد نقشهی معماری ؛
* بازبینی  95جلد نقشهی محاسبات سازه ؛
* بازبینی  95جلد نقشهی تأسیسات برق و مکانیک.
* برگزاری  8جلسهی کمیسیون معماری ؛
* انجام کسر ظرفیتهای مربوط در زمینهی معماری  ،سازه و
تأسیسات.
* طراحی  135639متر مربع ؛
* نظارت  59881متر مربع.
* نقشهی تک خطی
*  24915مترمربع.
شایسته است که از زحمات و حمایتهای ریاست محترم سازمان،
اعضای محترم هیأت رییسه  ،مدیریت محترم خدمات مهندسی ،
مدیریت محترم کنترل و ارزیابی پروژه و همچنین از همکاری روابط
عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که ما را در این امر یاری
نمودند  ،قدردانی شود.
شهرستان فراشبند
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 -1انجام امورات مربوط به کنترل مضاعف از جمله ثبت واردهی برگ
بازدید ناظر عالی و بایگانی فرمهای بازدید و گزارش ساختمانها و
تکمیل فایل اکسل پرمیت سازه و اسکن گزارشها ؛
 -2استفاده از سامانهی جامع نظارت  ،برای ثبت اطالعات ملک و
بلوک و ناظر و طراح و پیوست  pdfنقشهها و پی دی اف پروانهی
ساختمانی ؛
-3ارسال اطالعات ملک مهندس کاردان مربوط به هر پروژه به
استان ؛
 -4کنترل و تعیین ناظر عالی برای هر ساختمان ؛
 -5پاسخگویی به ارباب رجوع  ،تعیین ناظر برای ساختمان  ،از طریق
سیستم ارجاع  ،تشکیل پرونده مالکان ؛

 -6استفاده از برنامهی خدمات مهندسی برای ثبت پروژه وکسر
سهمیه از طراحان  ،تعیین ناظر و کسر سهمیهی ناظر و صدور
فیشهای  3درصد طراحان و فیشهای نظارت ؛
 -7استفاده از اتوماسیون اداری و امورات مکاتبهای و دبیرخانه و ...؛
 -8انجام عملیات کنترل بازبینی نقشههای توجیح  ،برای اجباری
بودن نقشهی تأسیساتی برای ساختمانهای بنایی ؛
 -9همکاری و راهنمایی برای پروژهی مسجد امام علی دهرم  ،از
جمله مکاتبات با سازمان وتماسهای تلفنی سازمانی.
فعالیتهای مالی

 -1کنترل و پرداخت هزینهها در قالب بودجه و اعتبارات مصوب ؛
 -2ثبت و نگهداری حسابهای مالی از جمله درآمدها  ،هزینهها ،
دریافتها و پرداختها  ،بدهیها  ،وام و اموال تهیهی و تنظیم اسناد
حسابداری و ضمائم آن ؛
 -3انجام پرداختهای ماهانه  ،فصلی و ساالنه  ،ثبت مالی و پرداخت
حقالزحمهی نظارت  ،کنترل مضاعف و حقالزحمهی بازبینی
نقشهها  ،هزینههای ورزشی  ،رفاهی  ،درآمد کانون کاردانها،
حساب تنخواهگردان  ،مالیات  ،تهیهی صورت مغایرتهای بانکی
و تسویهی مالیات ارزش افزوده ؛
 -4شرکت در جلسهی آموزشی حسابداری و بحث و تبادلنظر
در مورد مسائل مالی هزینهها و موارد مربوط به فصلنامه  ،روش
استفاده از دستگاه توکن و چگونگی ثبت فیشها ؛
 -5افتتاح حسابهای جاری وجوه و سپردهی بانک تجارت و
همچنین نصب و استفاده از دستگاه پوز برای هر دو حساب بانک
تجارت و استفاده از دستگاه توکن برای انجام امورات بانکی در دو
حساب گفته شده.

فعالیتهای رییس دفتر

پیگیری انجام شده در مورد خرید ساختمان دفتر و هماهنگی با
استان برای بازدید از ساختمانها.
شهرستان المرد و مهر

 -1برگزاری دورهی آموزشی بازرسی جوش
 این دوره با مشارکت  28نفر از مهندسان عمران شهرستانهایالمرد و مهر برگزار شد .در طی برگزاری این دورهی آموزشی از
شهرک صنعتی المرد و شرکت مهندسی و ساخت آالم صنعت بازدید
شد و مهندسان از نزدیک با روند ساخت قطعات فلزی آشنایی پیدا
کردند ؛
 -2برگزاری سمینار آموزشی نکات طراحی و نظارت ساختمانهای
اسکلت بنایی در شهر المرد
 این سمینار آموزشی با مشارکت  90نفر از مهندسان عمران ومعماری شهرستانهای المرد و مهر برگزار شد.
شهرستان الرستان
واحد اداری
سمینارها و جلسههای برگزار شده

این دفتر نمایندگی با همکاری دانشگاه آموزش عالی الرستان اقدام

واحد کنترل مضاعف
تعداد بازدیدهای واحد کنترل مضاعف

* آذر ماه  86 :بازدید  ،ارسالی 95 :
* دی ماه  98 :بازدید  ،ارسالی 122 :
* بهمن ماه  45 :بازدید  ،ارسالی  :هنوز ارسال نشده است.

واحد بازبینی طرح

تعداد بازبینی توسط اعضای کمیتههای معماری  ،عمران و تاسیسات
* نقشههای معماری با اسکلت بنایی  35 :مورد ؛
* نقشههای معماری با اسکلت بتن  /فلز  43 :مورد ؛
* نقشههای سازه  56 :مورد ؛
* نقشههای تأسیسات  70 :مورد.
* انجام  20پروژهی تفکیک آپارتمان.
* جلسه با مهندسان ناظر در مورد چگونگی طراحی و ارجاع نظارت ؛
* پیگیری و تجهیز آزمایشگاه بتن بهصورت کام ً
ال مقیم برای اولین
بار در شهرستان ؛
* برگزاری جلسه برای هماهنگی جشن روز مهندس ؛
* تکمیل و تجهیز لوازم اداری دفتر و پارتیشنبندی ؛
* تشکیل تیم فوتسال دفتر و تشکیل تیم کوهنوردی برای مهندسان

1ـ از آغاز دی ماه تا دهم بهمن ماه  ،1398بیست و چهار پرونده
جدید تشکیل و به تعدادی از پروندههاي تشكيل شده جديد و مانده
از ماههاي قبل رسيدگي و آرا به شرح زير صادر شد :
 رأي درجهی يك  2 :رأي رأي درجهی دو  2 :رأي رأي درجهی سه  7 :رأي رأي رد شكايت  10 :رأي3ـ موضوع شكايت آراي صادر شده مربوط به پروندههاي رسيدگي
شده به شرح زير است :
  3رأي  :اجرا  7رأي  :شئون حرفهاي  3رأي  :طراحي  7رأي  :نظارت 1 -رأی  :نقشهبرداری

معاونت منابع انسانی  ،مالی و پشتیبانی
زمستان 1398
واحد امور اداری

پيگيري و اقدام امور مربوط به دفاتر نمايندگي از قبيل  :تجهيز
برخي از دفاتر نمايندگي شامل سيستم گرمايش و سرمايش  ،نصب
دستگاههاي ورود و خروج در همهی دفاتر نمايندگي  ،تعويض
المپهاي پرمصرف از فلورسنت به  ، LEDپارتيشن بندي و  ...؛
اصالح نماي ساختمان شمارهی يك شامل  :كنتكس  ،نقاشي،
تعويض كابينتهاي ساختمان شمارهی يك به علت فرسودگي ؛
بستهبندي و ارسال فصلنامهی گزارش  ،شمارههاي  101و
 102؛
همكاري در برگزاري گراميداشت روز مهندسي ؛
همكاري در برگزاري مراسم تكريم مقام زن ؛
همكاري با واحد آموزش در برگزاري سمينارها و همايشها.
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دفتر نمایندگی قیروکارزین

عملكرد نیمهی دوم سال  1398شوراي انتظامي

اخبار و رویدادهای سازمان

به برگزاری دورههای ارتقای پایه برای مهندسان کرده که این
دورهها قب ً
ال طی نظرسنجی از مهندسان در دفتر نمایندگی تأیید
و سپس اقدام به برگزاری شد .دورههای یاد شده شامل موارد زیر
هستند :
* برگزاری جلسهی وحدت رویهی کنترل مضاعف با حضور جناب
آقای دکتر بیاتی ؛
* برگزاری دورههای ارتقای پایهی مهندسان.
* برگزاری جلسهی وحدت رویهی بازبینی طرح  98/10/30؛
* برگزاری وبکنفرانس « تفسير نتايج آزمايشگاهی ميلگرد »؛
* برگزاری وبکنفرانس « نكات اجرايي و كاربردي در طراحي و
نظارت سيستمهاي جريان ضعيف ( بخش اول ) » ؛
* برگزاری وبکنفرانس « نكات اجرايي و كاربردي در طراحي و
نظارت سيستمهاي جريان ضعيف ( بخش دوم ) » ؛
* برگزاری وبکنفرانس « ارائهی مباحث كاربردي ارتينگ در
سيستم نيروي  TNو همبندي» ؛
* برگزاری وبکنفرانس « نكات بازرسي ناظران در پايان كار و
خطرات برق گرفتگي ساكنان» ؛
* برگزاری وبکنفرانس « اطفای حريق در ساختمان بر اساس
استاندارد  BSو تقاضاي آب مصرفي ساختمان بر اساس » M22؛
* برگزاری وبکنفرانس « بازآموزي ناظران عالي نكات كليدي در
طراحي و اجراي سقفهاي تيرچه بلوك» ؛
* برگزاری وبکنفرانس « آشنايي با راهحلهاي نوين بينالمللي در
سيستم فاضالب سوپردرين» ؛
* برگزاری وبکنفرانس « نكات اجرايي سقفهاي تيرچه بلوك» ؛
* برگزاری وبکنفرانس « جزئيات اجرايي براي مهار ديوارهاي
غيرسازهاي».

دفتر ؛
* شرکت در جلسات شورای فنی فرمانداری شهرستان  ،برای رفع
مشکالت اجرایی راهپله ؛
* متراژ پروژههای ثبت شده :
 متراژ  ، 5710تعداد 36* گزارش واحد کنترل مضاعف :
 دی ماه 36 : -بهمن ماه 5 :
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ثبت  2215سند حسابداری در شیراز و دفاتر نمایندگی ؛
پیگیری وصول دیرکردهای وام صندوق رفاه سازمان ؛
پیگیری پرداخت  300فقره وام قرضالحسنهی بانک مهر ایران
به اعضا و کارمندان ؛
بررسی اسناد وامهای صندوق رفاه از سال  1383تاکنون و ثبت
جریمه وامهای مربوط ؛
استرداد چکهای ضمانتی اعضا بابت وامهای دریافتی از صندوق
رفاه سازمان از عضویت شمارهی  16000تا  33000؛
نامه نگاری با افراد بدهکار صندوق رفاه  ،پس از چندین بار
تماس تلفنی ؛
همکاری در راهاندازی برنامهی خدمات مهندسی در شهرستانها؛
بررسی وضعیت بدهی حدود  1000نفر عضو ( هر عضو  2مرتبه)
و ارسال نامه بابت لغو عضویت ؛
بررسی و پرداخت  34لیست حقالزحمهی چندصفحهای نظارت
در دفتر مرکزی شیراز ؛
بررسی و پرداخت  75لیست حقالزحمهی نظارت چندصفحهای
در دفاتر نمایندگی ؛
بررسی حساب شهرستانها و مغایرتگیری حسابهای  21دفتر
نمایندگی ؛
مقایسهی اسناد مالی با اعتبار و بودجهی مصوب ؛
شناسهدار کردن تمامی حساب های سازمان ؛
مغایرتگیری  38حساب بانکی در دفتر بازرسی گاز به صورت
ماهانه ؛
مغایرتگیری  19حساب بانکی دفتر مرکزی و حسابهای بانکی
شهرستانها به صورت ماهانه ؛
تنظیم سند و ارسال لیست بیمه به سازمان تأمین اجتماعی و
ارسال لیست مالیات حقوق به سازمان امور مالیاتی به صورت ماهانه ؛
تنظیم سند و پرداخت مالیات  %10موضوع مادهی  86به صورت
ماهانه ؛
جمعآوری  ،تنظیم و ارسال فصل پاییز اظهارنامهی ارزش
افزوده؛
جمعآوری  ،تنظیم و ارسال فصل پاییز صورت معامالت فصلی
موضوع مادهی  169قانون مالیاتهای مستقیم ؛
ممیزی همهی اسناد هزینهای قبل از ثبت سند حسابداری ؛
تنظیم و ارائهی گزارش عملکرد به همهی واحدها و ارائهی
اطالعات به مدیریت سازمان ؛
کانورت دستی  375عدد سند حسابداری در دفتر بازرسی گاز  ،از
سیستم حسابداری قدیم به سیستم حسابداری جدید ؛
پیگیری پرداختی حقالزحمهی نظارت اعضا دارای عدم پروانهی
اشتغال معتبر ؛
پیگیری وصول مطالبات سازمان از محل چکهای برگشتی ؛
ارائهی نامه به سازمان تأمین اجتماعی  ،برای دریافت مفاصا
حساب بیمهی پیمانکاران ؛
پاسخ به استعالمهای مکرر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان
امور مالیاتی از سازمان ؛
پیگیری و پاسخگویی در رابطه با پروندهی ارزش افزودهی

سازمان در سالهای  87و  88و  89در هیأتهای حل اختالف
مالیاتی.
امور قراردادها

تهیه و تنظیم اسناد مناقصهی تجمیع امور بیمهای سازمان شامل
بیمهی تکمیل درمان  ،1399-1398بیمههای مسئولیت مدنی و
حرفهای مهندسان ناظر  ،طراح یا محاسب و سازندگان ذیصالح ،
بازرسی گاز  ،حوادث گروهی  ،مسئولیت مدنی با نام سازمان در برابر
اعضا  ،کارمندان  ،کارشناسان  ،بازرسان و اشخاص ثالث  ،مسئولیت
مدنی سازمان در برابر اعزام کارشناسان ؛
تهیهی قرارداد حسابرسی  ،بهمنظور حسابرسی عملکرد سال
مالی  1398سازمان ؛
تطبیق مسائل قراردادی ساخت دفاتر نمایندگی شهرستانهای
اقلید  ،خرمبید  ،کازرون  ،نورآباد ممسنی  ،فسا ( تکمیل ساختمان
) و ورزشگاه با کارکرد و صورتوضعیتهای بررسی و ارائهشده ؛
شناسایی پیمانکاران  ،گفتوگو و تهیه و تنظیم اسناد مناقصهی
محدود  ،تهیهی طرح سالنامه  ،برگزاری مناقصهی محدود
طراحی  ،چاپ  ،صحافی  ،بستهبندی و تحویل سالنامهی سال
 ،1399تهیهی قرارداد و پیگیری طراحی  ،چاپ و تحویل بر اساس
شروط قراردادی ؛
تنظیم تمدید قرارداد با شرکتهای طرف قرارداد با سازمان ،
برای پشتیبانی از سامانهها و نرمافزارهای سازمان از جمله سامانهی
الکترونیکی سازمان و سامانهی نرمافزاری نقشههای تفکیکی
ساختمان ؛
تنظیم تفاهمنامههای مرتبط با معاونت آموزش  ،توسعه و پژوهش
با مجریان آموزشی ؛
بررسی و تنظیم الحاقیههای تأمین خودرو با راننده برای خدمات
درونشهری ؛
تنظیم تفاهمنامههای مشاوره  ،همکاری و ارائهی خدمات مربوط
به دفتر کنترل و بازرسی گاز ؛
تهیه و تنظیم اسناد مناقصهی خرید تجهیزات کامپیوتر ؛
تهیه و تنظیم اسناد مناقصهی چاپ شمارهی  102نشریهی
گزارش ؛
تهیه و تنظیم اسناد مناقصهی خرید سیستم دوربین مداربسته
و سیستم حفاظتی برای دفتر نمایندگی سازمان در شهرستانهای
فیروزآباد  ،قیر و کارزین  ،سپیدان و دفتر سازمان در شهر صدرا ؛
تهیه و تنظیمقرارداد انجام مطالعات و ارائهی خدمات طراحی و
معماری مربوطبه پروژهی ساختمان جدید دفتر نمایندگی شهرستان
الرستان ؛
بررسی و کنترل و پاسخ به مسائل و مکاتبات طرفهای قراردادی
با سازمان در زمینههای گوناگون ؛
پیگیری و تمدید ضمانتنامههای بانکی انجام تعهدات
قراردادهای مبادله شده و مستندسازی بیش از  40قرارداد و
تفاهمنامهی حقیقی و حقوقی و اسناد استعالمبها و مناقصه.
واحد فنآوری اطالعات و طرح و برنامه

برنامهريزي برگزاري مراسمهاي روز مهندس  6روز (  4روز

كنسرت  1 ،روز سینما و تئاتر  1 ،روز مراسم رسمي ) ؛
برنامهريزي برگزاري انتخابات و بررسي مستندات داوطلبان
گروههاي تخصصي ( گروههاي مكانيك و برق توسط كارگروه
سنجش شوراي مركزي تأیيد و گروههاي عمران و معماري در حال
پيگيري است ) ؛
راه اندازي سيستم مكانيزهی ارسال  ،دريافت و ثبت نقشه در
فرآيند بازبيني نقشه در نرمافزار خدمات مهندسي ؛
برنامهريزي و كنترل پروژهی مجتمع فرهنگي و ورزشي سازمان
تأسيس و تجهيز دفاتر نمايندگي در شهرستانهاي بوانات و
سپيدان ؛
تأمين و تجهيز سختافزارهاي مورد نياز شيراز و شهرستان ؛
ارزيابي عملكرد دفاتر  24دفتر نمايندگي ( در حال تهيه ) ؛
تهيهی پيشنويس بودجهی سال  ( 1399در حال تهيه ) ؛
طراحي فرمهاي مكانيزه  e formبه تعداد  50فرم ؛
 30فرم واحد كنترل و ارزيابي پروژه ؛
 17فرم خدمات مهندسي ؛
 1فرم كتابفروشي ؛
 1فرم بيمه.
واحد عضویت و پروانه اشتغال

«دوره هاي مختلف »HSE

فروش کارت استخر به تعداد  100عدد به اعضای سازمان نظام
مهندسی ؛
برای اولین بار تفاهمنامه با استخر مجموعهی ورزشی کوثر و
دریافت کارت استخر با قیمتهای ویژه ؛
کالسهای آموزش شنا در  2مجموعهی ورزشی احسان و بهاران
پیگیری  ،ثبت قرارداد و تفاهمنامه با سالنهای مختلف ورزشی
برای انجام ورزشهای گروهی ویژهی اعضای محترم سازمان ،
مدیریت و نظارت بر  12تیم ورزشی سازمان مانند  :فوتسال  ،والیبال،
بدمینتون  ،تنیس روی میز  ،کوهنوردی  ،ورزش همگانی  ،بسکتبال
و  ...؛
تخفیف  %20بلیط کنسرت چارتار در شیراز ؛
تفاهمنامه با هتل چمران و اضافه شدن هتل چمران به لیست
هتلهای طرف قرارداد با سازمان ( با تخفیف  %30ثابت ).
اعتبارات

بررسی و پیگیری تأمين اعتبار براي انجام تعهدات و هزينههاي
تشخيص داده شده از محل بودجهی مصوب در حدود مقررات مربوط
به حسب دستور که شامل  :تعداد  384فقره سند اعتباری در سازمان
نظام مهندسی ساختمان شیراز  ،تعداد  48فقره سند اعتباری در دفتر
کنترل و ارزیابی گاز خانگی و همچنین  ،تعداد  9فقره سند اعتباری
در دفتر نقشهبرداری و تفکیک آپارتمانها است.
بررسی و پیگیری تأمین اعتبار تعداد  305عدد نامهی دریافتی از
دفاتر نمایندگی استان که به این واحد ارجاع شده است ؛
تهیه و تدوین گزارشهای مربوط به سیستم اعتبارات به صورت
هفتگی و ماهانه و بررسی تطابق اسناد مالی با اسناد اعتباری و
بودجهی مصوب.

واحد خدمات مهندسی
امور قراردادهای مجریان و شناسنامهی فنی و ملکی
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دورههاي گفته شده در مؤسسات و آموزشگاههاي زيرنظر آموزش
سازمان در حال برگزاري است ؛
مهلت قبولي در بخش اجرا مربوط به آزمونهاي آذر ، 92خرداد
 ،93آبان  93و مرداد  94تا پايان سال  ، 98تمديد شد .بنابراین ،
پذيرفتهشدگان آزمونهاي یاد شده در بخش اجرا  ،تا پايان سال
جاري فرصت دارند تا با گذراندن دورهی  76ساعته كارآموزي اجرا و
 ، HSEنسبت به درخواست خود براي صدور پروانهی اشتغال اقدام

واحد فرهنگی رفاهی ورزشی

اخبار و رویدادهای سازمان

برگزاري نوبت دوم آزمون ورود به حرفهی مهندسي در تاريخ 15
و  16اسفند ماه  98؛
اجباري شدن گذارندن دورهی  HSEبراي همهی متقاضيان داراي
پروانهی اشتغال با صالحيت اجرا يا متقاضيان دريافت پروانهی
اشتغال با صالحيت اجرا  ،مطابق دستورالعمل شمارهی 32757/420
مورخ  ، 98/03/08باتوجه به هماهنگي با ادارهی راه و شهرسازي
از  98/04/01اجرایي شد كه به دليل عدم برگزاري كالسها ،
متقاضيان  ،تنها تا پايان آذرماه  ،ميتوانستند با دادن تعهد مبني
برگذراندن دوره تا پايان سال جاري  ،نسبت به ثبت درخواست خود
اقدام کنند.
( این دوره براي درخواست صدور و تمديد  ،ارتقای سه به دو  ،ارتقای
دو به يك اجرا متفاوت است ).

کنند ؛
باتوجه به دستورالعمل شمارهی  430 / 38404مورخ ،98/03/21
مديركل دفتر توسعهی مهندسي ساختمان  ،دارندگان مدرك
تحصيلي مديريت پروژه كه در آزمون ورود به حرفهی مهندسي
بهمن  97و ماقبل از آن  ،به آگاهي ميرساند متقاضيان ميتوانند با
رعايت ساير ضوابط و قوانين مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل
ساختمان و آیيننامهی اجرایي  ،نسبت به درخواست پروانهی اشتغال
به كار مهندسي مرتبط با مهندسي عمران با حدود صالحيت صرف ًا
نظارت و اجرا در پايهی سه بدون امكان ارتقای پايه اقدام کنند ؛
با توجه به اينكه تاكنون نتايج آزمون ورود به حرفهی مهندسي
مهر ماه  98به سازمان نظام مهندسي ارسال نشده است  ،امكان
درخواست صدور پروانهی اشتغال  ،وجود ندارد .به محض ارسال
كتبي به سازمان  ،مراتب در سايت سازمان اطالعرساني خواهد شد.

97

آمار نقشههاي معماري  ،تأسيسات برقي و مكانيكي و
دفترچههاي محاسباتي در شهرستانها

متراژ ثبت شده برای محاسبات و طراحان معمار و تأسیسات
آمار افتتاح ظرفیت اشتغال نظارت و طراحی

حقالزحمهی مهندسان ناظر
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عملکرد کارشناسان رسمی مادهی  27استان
فارس در زمستان 1398
با برنامهریزیهای انجام شدهی واحد مادهی  27و مدیریت طرح
و برنامه  ،سیستم نرمافزار ارجاع کار مادهی  27برای اولین بار
راهاندازی شد و تمامی ارجاعات و ثبت مدارک به صورت مکانیزه و
با نرمافزار تحت وب انجام میگیرد.

عملکرد روابط عمومی سازمان در زمستان 98
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 تهیهی جدول زمانبندی و برنامهریزی  ،پیرو مصوبات کارگروهروز مهندس با هماهنگی ریاست سازمان و معاونت منابع انسانی ،
مالی و پشتیبانی  ،برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن آیین بزرگداشت
روز مهندسی سال  98؛
 بررسی و تهیهی پاسخ مناسب به ایمیلهای رسیده از سویاعضای سازمان به واحد روابط عمومی سازمان ؛
 درج تصویر در سایت سازمان متناسب با مناسبهای مذهبی -ملی  -جهانی مختلف ؛
 هماهنگی با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برای درجاخبار مهم سازمان در سایت شورای مرکزی ؛
 درج بیش از  40مورد آگهی اطالعرسانی  ،تبریک و تسلیت درروزنامهها ؛
 تهیه و انعکاس اخبار سازمان از طریق سایت سازمان نظاممهندسی 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 تقویم مناسبتی تخصصی ساالنه برای سازمان ( برایپیش رو در ماههای آتی سال  ،برنامههایی
برنامهریزی رویدادهای ِ
مانند  :روز مهندس  ،نشست شورای مرکزی  ،مجامع  ،هیأت
عمومی ) ؛
 تهیه و انعکاس اخبار سازمان در صدا و سیما و مطبوعات وسایتهای خبری بیش از  10مورد ؛
 درج آگهیهای سازمان در جراید و روزنامهها به صورت مقتضی(مجامع  ،مناقصهها  ) ... ،بیش از 10مورد ؛
 همکاری در برگزاری همایشهای سازمان نظام مهندسی در ابعادتبلیغاتی  ،اطالعرسانی محیطی و  ...؛
 همکاری در برگزاری نمایشگاهها ( صنعت ساختمان ،تأسیسات)...؛
 آمادهسازی مطلب و بهروز رسانی سایت سازمان  ،با توجه بهمناسبتهای جاری در طول سال ( نوروز  ،محرم و  ) ..؛
 تهیه و انتشار بروشور  ،کلیپهای تصویری بیش از  10مورد ؛ اجرا و ساماندهی تبلیغات محیطی سازمان و ارسال پیامکهایتبریک  ،تسلیت و  ...به اعضا  ،در مناسبتهای ضروری یا
مناسبتهای ساالنه به نمایندگی از طرف سازمان ؛
 -شرکت در جلسات درون سازمانی ( حدود  35جلسه ) و برون
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سازمانی ( حدود  20جلسه) 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 انتقالبه مبادی مربوط ؛
 تهیهی پاسخهای مناسب برای اظهارنظرهای گوناگون راجع بهسازمان در رسانهها و مطبوعات و پیگیری آنها ؛
 پیگیری تولید و پخش مستند تلویزیونی معرفی سازمان در جهتفرهنگسازی و شناخت جامعه از سازمان نظام مهندسی ؛
 همکاری چاپ مقاالت تخصصی سازمان در نشریات ؛ ارتباط قوی روابط عمومی نظام فارس با شورای هماهنگی روابطعمومیها  ،تعامل با روابط عمومی شورای مرکزی و انعکاس آنها
به روابط عمومی شورای مرکزی.

گزارش عملکرد گروه تخصصی برق در زمستان
: 98

اخبار و رویدادهای سازمان

 -1برگزاری جلسهی فنی در رابطه با تکنولوژی جدید آسانسور و
مزایای آسانسورهای  Green Motion؛
 -2برگزاری جلسه با متخصصان در رابطه با سیستم ارت و نصب
صاعقهگیر در ساختمانهای مرتفع ؛
 -3برگزاری جلسه با گروه تخصصی عمران در رابطه با نصب مولد
اضطراری در پشتبام ساختمانها ؛
 -4معرفی دو نفر از مهندسان برای بازدید از کارخانهی ساخت
چراغهای فوق کممصرف در اراک ؛
 -5برگزاری جلسه در رابطه با نکات الزم در طراحی و اجرای
تأسیسات برقی سیستم اطفای حریق ؛
 -6برگزاری جلسه در رابطه با نامهی شرکت توانیر  ،مبنی بر نظارت
بر نصب انشعابات برق توسط مهندسان ناظر ؛
 -7شرکت نمایندهی گروه تخصصی برق در همایش ملی فنآوری
نوین انرژی در مشهد ؛
 -8برگزاری جلسات گروه تخصصی برق بهطور منظم  ،هر دو هفته
یک بار.

گزارش معاونت آموزش ،توسعه ،پژوهش فصل
زمستان سال 1398
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واحد آموزش

سمینارها  ،دورههای مصوب و غیرمصوب :

کمیتهی آموزش و ترویج

برگزاری جلسات کمیتهی آموزش و ترویج و زیرگروههای مربوط با
موضوعات زیر :
برنامهریزی برگزاری جلسهی هماندیشی اعضای کمیتهی
آموزش و ترویج با مدرسان دورههای ورود به حرفه و ارتقای پایه
ویژهی مهندسان ؛
برنامهریزی برای تشکیل کارگروه استانداردنویسی متره و برآورد
تأسیسات برقی با نمایندگان سازمان فنی و حرفهای استان فارس ؛
بازدید از محل برگزاری دورههای ورود به حرفه و ارتقای پايه
ویژهی مهندسان در دانشگاههای مجری آموزش ؛
بررسی و تمدید تفاهمنامهی مجوز فعالیت آموزش دانشگاههای
مجری آموزش.

سایر فعالیتهای آموزشی :

اخبار و رویدادهای سازمان

برگزاری جلسات برای تهیهی سرفصلهای دورههای آموزشی
در مورد بافت تاریخی شهری و تفاهمنامه با سازمان میراث فرهنگی
و جهانگردی ؛
شرکت در جلسات کمیتهی آموزش و ترویج شورای فنی و
اجرایی استان فارس ؛
پذیرش اعضای سازمانهای نظام مهندسی سایر استانها برای
شرکت در دورههای ورود به حرفه و ارتقای پایه ؛
معرفی اعضای سازمان به سایر سازمانهای نظام مهندسی
استانها برای شرکت در دورههای ورود به حرفه و ارتقای پایه ؛
برگزاری جلسات برای تهیهی سرفصلهای دورههای آموزشی
جهت مدیران عامل شرکتهای تعاونی مسکن ؛ موضوع تفاهمنامه
با ادارهی کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی ؛
حضور نمایندهی آموزش در همهی جلسات آزمون پایان دورهها ؛
بازدید از مراکز فنی و حرفهای برای اجرای تفاهمنامههای مربوط
به آموزشهای عملی و کاربردی فیمابین سازمان و سازمان فنی
و حرفهای ؛
شرکت در جلسات شورای مدیریت مرکز آموزش فنی و حرفهای
استان ؛
برگزاری دورههای آموزشی در شهرستانها با همکاری دفاتر
نمایندگی ؛
شرکت در جلسات و بازدیدهای کمیتهی تخصصی  ،مناسبسازی
ساختمانهای مسکونی و اداری ویژهی افراد ناتوان جسمی  -حرکتی
در ادارهی کل بهزیستی استان فارس ؛
شرکت در جلسات کارگروه کاری آموزش استانداری ؛
شرکت در جلسات پدافند غیرعامل استانداری فارس.
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تعداد  104دوره ورود به حرفه و ارتقای پایه ویژهی مهندسان 13 ،
سمینار و  20دورهی غیرمصوب در فصل زمستان  1398برگزار شد.
اهم موضوعات :
برگزاری دورههای آموزشی ورود به حرفه  ،تمدید پروانه و
ارتقای پایهی « مبانی سالمت  ،ایمنی و محیطزیست  »HSEویژهی
مهندسان ؛
برگزاری سمینار آموزشی « آشنایی با راهحلهای نوین بینالمللی
در سیستم فاضالب سوپردرین» ؛
برگزاری دورهی آموزشی « تأسیسات لولهکشی گاز ساختمانها
( متقاضیان عمده  -دورهی تکمیلی)» ؛
برگزاری سمینار آموزشی « نکات نظارت و طراحی ساختمانهای
با اسکلت بنایی» در شهرستانهای کازرون و فیروزآباد ؛
برگزاری دورهی آموزشی « نرمافزار  »3D-MAX؛
برگزاری سمینار آموزشی « نکات اجرایی و کاربردی در طراحی
و نظارت سیستمهای جریان ضعیف ( اعالم حریق  -آنتن مرکزی -
ماهوارهی مرکزی  -شبکه  -صوت  -دوربین مداربسته)» ؛
برگزاری سمینار آموزشی « ارائهی مباحث کاربردی ارتینگ در
سیستم نیروی  TNو همبندی» ؛
برگزاری سمینار آموزشی « تفسیر نتایج آزمایشگاهی بتن و
فوالد» در شهرستان استهبان ؛
برگزاری دورهی آموزشی « طراحی سایهبان » ؛
برگزاری دورهی آموزشی « نرمافزار  » Revit؛
برگزاری دورهی آموزشی « نرمافزار  » Revit MEP؛
برگزاری دورهی آموزشی « نرمافزار  » Carrier؛
برگزاری سمینار آموزشی « نکات بازرسی ناظران در پایان کار و
خطرات برق گرفتگی ساکنان» ؛
برگزاری دورهی « نکات ویژهی محاسبات سازه  -دورهی اول
(مبانی تحلیل طیفی سازهها و نکات ویژهی تحلیل طیفی ساختمانها
با برنامهی  » ETABS2000؛
برگزاری دورهی آموزشی « مبحث  17ویژهی مجریان تجربی
دفتر کنترل و نظارت گاز خانگی» ؛
برگزاری دورهی آموزشی « داوری مقدماتی » ؛
برگزاری سمینار آموزشی « سواد مالی برای مهندسان » ؛
برگزاری سمینار آموزشی « راهنمای پایان کار » ؛
برگزاری سمینار آموزشی « آشنایی با روشهای مقاومسازی
سازههای موجود با رویکرد سطح کاربردی پروژه » ؛
برگزاری سمینار آموزشی « نکات اجرایی طراحی و لرزهای
دالهای بتن مسلح » ؛
برگزاری دورهی آموزشی « کار با گیرندههای  GPSو
 GNSSنقشهبرداری و آشنایی با روشهای نوین تعیین موقعیت
ماهوارهای»؛
برگزاری سمینار آموزشی « کنترل و حفاظت موتور پمپهای
آتشنشانی » ؛

برگزاری دورهی آموزشی « عکاسی جامع » ؛
برگزاری  5دورهی آموزشی زبان انگلیسی عمومی در سطوح
مختلف ؛
برگزاری دورهی زبان انگلیسی ویژهی مهندسی.
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