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اخبار و رویدادهاى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان فارس*

تجلیل از پیشکسوتان سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس 
در روز مهندس

مراسمى  در  و  مهندس  روز  مناسب  به   1396 اسفندماه  پنجم  صبح  در 
نظام  سازمان  پیش کسوتان  از  کشورى  و  استانى  ارشد  مقامات  با حضور 

مهندسى ساختمان استان فارس تجلیل شد.
نامورچى رییس سازمان نظام  این آیین، مهندس غالمرضا  ابتداى     در 

مهندسى ساختمان استان فارس با تبریک روز مهندس و خوش آمدگویى 
به حاضران، در مورد چالش هاى سازمان نظام مهندسى ساختمان در یک 

سال اخیر مطالبى را عنوان کرد و یادآور شد:
   « سازمان نظام مهندسى بدون دریافت بودجه اى از سمت دولت نقش 
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ضربه گیر و سپر را براى دولت ایفا مى کند.»
مهندسى  نظام  سازمان  «اعضاى  گفت:  ادامه  در  نامورچى  مهندس     
ارتقاى  باعث  ساختمان استان فارس مفتخرند که طى سال هاى گذشته، 
کیفیت خدمات مهندسِى ارائه  شده و ایمنى ساختمان ها شده اند. قطعًا تغییر 
حاصل  ایمن  ساختمان هاى  ایجاد  و  مدرن  به  قدیمى  ساختمان سازى  در 
متأسفانه  است.  جوان  مهندسان  پشتکار  و  پیش کسوت  مهندسان  تالش 
خدمات مهندسى و مهندسان در جایگاه واقعى خود قرار نگرفته اند و نیازمند 

در حوزه ى  مورد  اولین  احساس مى شود.  کامًال  مقوله    دو  در  توجه جدى 
دغدغه هاى  و  مهندسان  وسیله ى  به  خدمات  ارائه ى  و  مهندسى  خدمات 
موجود در این حوزه که نیازمند بازنگرى و توجه است. قوانین موجود در 
این زمینه، جوابگوى نیازهاى امروز نیست و نیاز به تدوین و تهیه ى شرح 

خدمات و اصالح فرایندها به شدت احساس مى شود.»

اخبار و رویدادها
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97    او با اشاره به نبودن متولى واحد در صنعت ساخت  و ساز اضافه کرد: 
آسیب پذیرى  و  تداخل مسئولیت ها  و  آشفتگى  باعث  متولیان  زیاد  «تعداد 
و  اختصاصى  و  عمومى  فرهنگ سازى  شد.  خواهد  ساختمان  صنعت 
باید جدى  ملى ساختمان  مقررات  رعایت  تبعات عدم  از  مردم  آگاه سازى 
گرفته شود. کارفرمایان باید به این باور برسند که خدمات مهندسى هزینه 
نیست، بلکه سرمایه است و استفاده از این خدمات باعث کاهش هزینه، 

افزایش کیفیت و کاهش هدررفت زمان خواهد شد.
   دومین مقوله این که: در شرایطى که با ورود تمام اقشار و حرفه ها در بازار 
ساخت  و ساز و استفاده از سلیقه ها و آنالیزهاى غیرواقعى موجب متزلزل 
انتظار داشته  شدن جایگاه خدمات مهندسى شده است، چگونه مى توانیم 
پذیرد؟  صورت  درستى  آنالیز  پیشرفت  و  توسعه  کیفیت،  راجع  به  باشیم 
متأسفانه به جز سازمان نظام مهندسى ساختمان، از هیچ ارگانى از حلقه هاى 
ساخت  و ساز نظارت مناسبى صورت نمى گیرد و اقتصاد مهندسى به  درستى 

تحلیل نشده و جدى گرفته نمى شود.
   سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس نگاه جدى به این مقوله ها دارد. 
این سازمان دفاع از حیثیت و شئونات حرفه اى مهندسان را نیز در دستور 

کار خود قرار داده است.»
  در ادامه ى مراسم آقاى مسعود رضایى نماینده ى مردم شیراز در مجلس 
ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان هاى  استقالل  مورد  در  اسالمى  شوراى 
گفت: «بدون تردید اگر حاکمیت بخواهد نه از باب حمایت بلکه نظارت و 
کنترل، سایه ى خود را بر این سازمان ها بگستراند، این سازمان به اهداف 
تعیین شده نخواهد رسید. بنابراین، ضرورت دارد که مسئوالن به کسانى 
به دانش  با تکیه  تا  آزادِى عمل دهند  این ساختارها فعال هستند  که در 
فراهم کنند. جاى شگفتى است  را  توسعه ى کشور  و  زمینه ى رشد  خود، 
به  مهندسى  نظام  اعضاى  آن چه  با  متفاوت  نگاهى  مسئوالن  برخى  که 
دنبال آن هستند نسبت به این سازمان دارند و چون این سازمان با تکیه ى 
سرمایه هاى مادى و معنوى خود توانسته جایگاهى براى خود ترسیم کند، 

به آن چشم طمع دوخته اند.» 
   شهردار شیراز، مهندس حیدر اسکندرپور با حضور در این مراسم تأکید 
بخش هاى  در  مهندسان  خدمات  از  استفاده  نهادینه سازِى  «براى  کرد: 
و  تأثیرگذارى  به  نسبت  عمومى  افکار  اقناع  نیازمند  مردم،  نزد  مختلف 
اهمیت موضوع هستیم و یک اصل را باید پذیرفت و آن این که با الزام و 
اجبار نمى توان مشکالت را حل کرد، بلکه براى حل مشکالت نیازمند اقناع 

در حوزه هاى مختلف هستیم.»
افکار عمومى  اقناع   کارهاى  و  ساز  باید  که  دارد  تأکید  شیراز     شهردار 
را براى استفاده از خدمات مهندسى در حوزه هاى طراحى، اجرا و نظارت 

فراهم آورد و سازمان نظام مهندسى در این زمینه بسیار تأثیرگذار است. 
   مهندس عنایت رحیمى، معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى فارس 
التحصیالن  فارغ  اندیشه اى  توان  و  فکر  از  «باید  گفت:  مراسم  این  در 
دانشگاهى در بخش هاى مختلف براى ایجاد ارزش افزوده و رشد مبتنى بر 

آن استفاده ى مطلوب داشت.»
   معاون عمرانى استاندارى فارس گفت که نبود پذیرش مناسب از سوى 
حوزه ى  در  چالش هاى جدى  دیگر  از  مهندسى  خدمات  کننده ى  مصرف 
مهندسى است و یادآور شد: «براى حل این چالش نیازمند یک دیپلماسى 
پررنگ  بسیار  آن  در  ساختمان  مهندسى  نظام  نقش  که  هستیم  عمومى 
است. از نمایندگان مجلس انتظار است که با در نظر گرفتن منافع عمومى 
جامعه و با تدوین و تصویب قوانینى شفاف در بخش هاى مختلف، دولت 
را یارى کنند. با استیضاح و حذف، مشکالت حل نمى شود و باید با تدوین 
دستگاه هاى  همه ى  براى  مناسبى  راه  نقشه ى  کارآمد  و  شفاف  قوانین 

اجرایى فراهم کرد.» 

یاد مهندساِن درگذشته در یک  سال  آیین، پس  از بزرگداشت  این     در 
اخیر، از پیش کسوتان سازمان نظام مهندسى ساختمان تقدیر به عمل آمد 
و  قانع شیرازى  باستان،  به مهندسان  نیم  قرن خدمات مهندسى  و نشان 

حسن زادگان اهدا شد.

جلسه ى مشترك سازمان و شهردارى شیراز

مهندسى  نظام  سازمان  مشترك  مسایل  حل  پیرامون  هماهنگى  نشست 
ساختمان فارس و شهردارى شیراز، صبح دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397 

در محل سازمان برگزار شد.
   در این جلسه که با حضور آقایان مهندسان نامورچى، دادخواه و خواجه پور، 
و  نجیمى  فرج زاده،  مهندسان  آقایان  سازمان،  رییسه ى  هیأت  اعضاى 
ضیایى از شهردارى شیراز و هم چنین آقایان مهندسان زنگنه، عضو هیأت 
مدیره، محمدى بازرس سازمان، بهجت حقیقى معاون مالى، پشتیبانى و 
نیروى انسانى سازمان و زارع مدیر امور ادارى سازمان برگزار شد و مسایل 
شیراز  و شهردارى  فارس  مهندسى ساختمان  نظام  سازمان  بین  مشترك 

مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
   در ابتداى جلسه مهندس نامورچى، رییس سازمان ضمن خوشامدگویى 
تعاملى بین سازمان نظام مهندسى  به مهمانان گرامى، در مورد سابقه ى 
ابراز امیدوارى  ساختمان فارس و شهردارى شیراز مطالبى را بیان کرد و 
نمود در آینده این تعامالت که به نظر مى رسد کم  رنگ شده است، بیش تر 
شود و هم چنین درباره ى اقدامات سازمان در زمینه هاى مختلف توضیحاتى 

ارائه کرد.
ناظران  باوجود  گفت:  شیراز  شهردارى  معمارى  و  شهرسازى  معاون     
مختلف از جمله ناظران معمارى، باید یک ناظر هماهنگ کننده وجود داشته 

باشد تا مالکان صرفًا با یک شخص در ارتباط باشند و امور تسهیل شود.
باتوجه  به توان  به توقع به جاى شهردارى  اشاره  با  نامورچى،     مهندس 
فنى و تخصصى سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس و اشاره به موارد 
تحلیل حادثه ى  و  بررسى  زلزله ى کرمانشاه،  ارائه ى گزارش  مانند  مشابه 
ساختمان پالسکو و برنامه ى معمارى کارگاه مسابقه ى قوام الدین، در مورد 
«آیا  کرد:  اضافه  شهر،  عمرانى  امور  تصمیم گیرى هاى  در  فعال  حضور 
نظام  سازمان  اعضاى  از تخصص  استفاده  و  این همکارى ها  انجام  بستر 
مهندسى ساختمان فارس مهیاست؟ و در صورت ایجاد شرایط همکارى، 
ارگان ها  توان، همراِه مجموعه ى شهردارى و سایر  با تمام  قطعًا سازمان 

خواهد بود.»
   رییس سازمان در ادامه با اشاره به جلسه ى هیأت چهار نفره و موافقت 
تمام  در  معمارى  نظارت  بحث  شدن  اجرایى  با  ارتباط  در  شیراز  شهردار 
گروه هاى ساختمانى، از اقدام براى راه اندازى دفتر کنترل و نظارت برق و 

آب توسط سازمان نظام مهندسى ساختمان استان فارس، خبر داد.
باتوجه  مسئله  این  تأیید  سازمان ضمن  نایب رییس  دادخواه،  مهندس     
معاونت  مجموعه ى  از  است،  افتاده  اخیر  سال هاى  طى  که  اتفاقاتى   به 
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شهردارى درخواست کرد که سازوکار مناسبى براى اجرایى شدن استفاده 98
شود.  گرفته  درنظر  متخلفان  با  قاطع  برخورد  و  ذى صالح  سازندگان  از 
آینده  روز  چند  طى  سازمان  پیگیرى هاى  با  کردند  تأکید  این که  ضمن 
ابالغیه هاى الزم براى بازگشت سیستم ارجاع به صورت گذشته و هم چنین 
شد.  خواهد  ابالغ  شهرسازى  و  راه  وزیر  دستورالعمل  با  برخورد  نحوه ى 
ایشان خواستار ارائه ى اطالعات پروانه هاى صادرشده طى سه  سال اخیر به 
 منظور نظارت بر اجرایى  شدن مفاد قانون نظام مهندسى و کنترل فعالیت 
ناظران و مجریان این پروژه ها شدند که مقرر شد مهندس ضیایى در اسرع 

وقت، تمام اطالعات مورد نیاز را به سازمان ارسال کنند.
   در پایان جلسه، قرار شد مسایل و راه کارهاى مربوط به مجریان ذى صالح 

و ارجاعات به وسیله ى دو ارگان مورد بررسى قرار گیرد.

انتقاد دبیر هیأت رییسه ى سازمان به بى توجهى مدیران مرتبط 
با حوزه ى ساخت وساز به وضعیت لرزه خیزى استان

 5 چهارشنبه  فارس  استان  زمین شناسى  مخاطرات  همایش  اولین 
اردیبهشت ماه 1397 با حضور بیش از 400 نفر از دانشجویان، مهندسان 
و کارشناسان دستگاه هاى اجرایى و استادان دانشگاه در دانشکده ى فنى 

شهید باهنر شیراز برگزار شد.
شیراز،  باهنر  شهید  فنى  دانشکده ى  همکارى  با  که  همایش  این  در     
اکتشافات  و  زمین شناسى  مرکز  فارس،  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان 
معدنى جنوب کشور، اداره ى کل مدیریت بحران استاندارى و تعداد زیادى 
از دستگاه هاى اجرایى و مراکز علمى معتبر کشور برگزار شد، سخن رانان 
پیرامون مسایل مرتبط با زلزله و فرونشست در استان فارس و شهر شیراز 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
   از جمله سخن رانان این همایش، دوتن از استادان عضو کمیته ى دایمى 
تدوین آیین نامه ى 2800 و تعداد زیادى از استادان ممتاز حوزه ى مهندسى 
زلزله، زلزله شناسى و فرونشست نظیر آقایان دکتر مازیار، مهندس بلورچى، 
دکتر نظرى، دکتر قریشى، دکتر یوسفى، دکتر اسدى و تعدادى از مدیران 
دستگاه هاى اجرایى مانند مدیرکل بحران استاندارى فارس و مدیر نظام 

فنى و اجرایى معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان فارس بودند.
دبیر  و  مدیره  هیأت  عضو  خواجه پور،  مهندس  همایش،  این  در     
هیأت رییسه ى سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس، به اهمیت توجه به 
مبحث زمین لرزه و تهیه ى نقشه ى ریز  پهنه بندى و توجه ویژه ى مسئوالن 
به موضوع زلزله و پژوهش در این حوزه، به ویژه در استان فارس و شهر 

شیراز پرداخت.

برگزارى مراسم بزرگداشت روز زن، توسط سازمان نظام 
مهندسى ساختمان استان فارس 

در تاریخ جمعه 18 اسفندماه 1396 به مناسبت روز زن، مراسمى با همت 
کمیسیون بانوان سازمان برگزار شد.

بانوان پرتالش شاغل در  و  توانمند مهندس  بانوان  از  این مراسم،     در 
سازمان هاى نظام مهندسى کشور به پاس زحمات شان تقدیر و قدردانى 
کمیسیون  و  هیأت رییسه  از  تشکر  امیدبخش ضمن  مهندس  خانم  و  شد 
بانوان سازمان، سخنانى بیان داشت و سپس دکتر طاهره نصر، عضو هیأت 

گروه  رییس  و  فارس  استان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  مدیره ى 
تخصصى معمارى شوراى مرکزى ضمن تبریک روز زن به بانوان مهندس 
عضو سازمان به فعالیت هاى انجام  شده در گروه تخصصى معمارى پرداخت 

و پیشنهادهاى خود به شوراى مرکزى را برشمرد. 
 

ویژه ى  زلزله  مهندسى  اصول  آموزشى  دوره ى  برگزارى 
شهرداران سراسر استان

استان  سراسر  شهرداران  ویژه ى  زلزله  مهندسى  اصول  آموزشى  دوره ى 
توسط واحد آموزش دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى و با همکارى 
شهرداران  براى  فارس  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  آموزش  واحد 
سراسر استان، روز سه شنبه 18 اردیبهشت  ماه در سالن قوام الدین ساختمان 

شماره ى 2 سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس برگزار شد.
   این دوره با همکارى و سخن رانى دکتر محمدرضا بنان، مهندس حمید 
رییس کریمیان، مهندس مهرداد خواجه پور، مهندس سید علیرضا حکمت 
آرا، دکتر على رفیعى، دکتر یوسف آفرینى، مهندس محمدحسین اجرایى و 
مهندس هوشنگ بهمنى برگزار شد و در آن، به عوامل ایجاد زلزله، تجارب 
وضعیت  ساختمان،  تأسیسات  و  سازه  روى  بر  قبل  زلزله هاى  از  حاصل 
سازه،  کیفیت  در  استاندارد  مصالح  نقش  فارس،  استان  و  کشور  لرزه اى 
ویژه سازنده ى ذى صالح  به  نقش خدمات مهندسى  کار،  در حین  ایمنى 
در تضمین کیفیت ساختمان، چگونگى و علت تخریب دیواره ها و الحاقات 
جانبى در زلزله و چگونگى جزییات نگه دارى آن ها، وظایف شهرداران در 
قبال مقررات ملى ساختمان و سایر قوانین اشاره شد. در این دوره، نزدیک 
به 70 نفر از شهرداران محترم  استان و هم چنین مدیرکل محترم شهرى 
لقمانى،  داشتند. گفتنى است مهندس  استاندارى حضور  امور شوراهاى  و 
مدیرکل امور شهرى و شوراهاى استاندارى باحضور و سخن رانى در مورد 
اهمیت آموزش و ارتقاى آگاهى هاى عوامل فنى شهردارى ها و هم چنین 
ضرورت رعایت مقررات ملى ساختمان و ضوابط استانداردها به وسیله ى 

شهرداران استان، با توجه  به لرزه خیزى استان تأکید کرد.

تقدیر از کمیسیون هاى گروه تخصصى عمران 

عصر شنبه یکم  اردیبهشت ماه، با حضور تنى چند از اعضاى هیأت  مدیره ى 
سازمان از کمیسیون هاى گروه تخصصى عمران تقدیر به عمل آمد.

   کمیته هاى گروه تخصصى عمران شامل «کمیته ى محاسبات سازه»، 
«کمیته ى مقاوم سازى (بهسازى)» ، «کمیته ى نظارت و اجرا» ، «کمیته ى 
ژئوتکنیک» ، «کمیته ى سمینارها» ، «کمیته ى ایمنى»، «کمیته ى مصالح 

و استاندارد» هستند که در زمینه هاى تخصصى به فعالیت مى پردازند.
   دکتر محمدعلى هادیان فرد، عضو گروه تخصصى عمران سازمان نظام 
به  این جلسه ضمن خوش آمدگویى  ابتداى  در  فارس  مهندسى ساختمان 

حاضران، از زحمات کمیته هاى تخصصى عمران سپاس گزارى کرد.
    مهندس علیرضا حکمت آرا، رییس گروه تخصصى عمران سازمان با 
اشاره به این که بیش از صد نفر در 7 کمیته ى فنى این گروه تخصصى 
این  موجود،  امکانات  و  شرایط  توجه  به  «با  کرد:  عنوان  دارند،  فعالیت 
کارگروه ها با تمام توان سعى در انجام وظایف خود به بهترین نحو را دارند» 
تخصصى  کمیته هاى  فعالیت هاى  بهبود  براى  پیشنهادهایى  ادامه،  در  و 
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رشته عمران مطرح کرد.
   مهندس محمدحسین دادخواه، نایب رییس سازمان ضمن تشکر از گروه 
تخصصى عمران به  عنوان یکى از فعال ترین گروه هاى تخصصى سازمان 
در زمینه هاى تخصصى و آموزشى، عنوان کرد: « هیأت مدیره ى سازمان 
بر مسئله ى آموزِش مهندسان تأکید ویژه اى دارد. گروه هاى تخصصى نیز 
در این زمینه فعالیت هاى مؤثرى دارند و هم چنین با تشکیل زیرگروه هاى 

تخصصى، از خرد جمعى استفاده مى کنند.
خود  جلسات  نتایج  خواست  تخصصى  گروه هاى  از  دادخواه  مهندس     
آن ها  از  بتوانند  جوان  مهندسان  آینده  در  تا  کنند  مکتوب  و  گردآورى  را 
استفاده ببرند، هیأت مدیره نیز براى تبدیل نتایج به کتاب و جزوه از آنان 

حمایت مى کند.
مرکزى  شوراى  معمارى  تخصصى  گروه  رییس  نصر،  طاهره  دکتر     
انجام   فعالیت هاى  به  خود  سخنان  در  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان 
شده در شوراى مرکزى از قبیل پیشنهاد تدوین مبحث مدیریت بحران در 
مقررات ملى ساختمان ( با تأکید بر مدیریت بحران زلزله)، پیشنهاد تشکیل 
نظام مهندسى  کمیسیون مجریان ذى صالح در شوراى مرکزى سازمان 
ساختمان، پیشنهاد تعریف صالحیت « ایمنى » براى مهندسان، پیشنهاد 
تشکیل کمیسیون ترویج مقررات ملى ساختمان در شوراى مرکزى سازمان 
 22 مبحث  در  تهیه ى چک لیست ها  پیشنهاد  و  ساختمان  مهندسى  نظام 

مقررات ملى ساختمان اشاره کرد.
   مهندس مهرداد خواجه پور، دبیر هیأت رییسه ى سازمان نیز با تشکر از 
فعالیت هاى گروه تخصصى عمران با اشاره به کارکرد مؤثر گروه تخصصى 
این گروه  امسال بسیار  امیدواریم  عمران در سال گذشته، عنوان کرد: « 

فعال تر و پرکارتر از سال گذشته باشد.»
   پس از تقدیر از اعضاى کمیته هاى فنى گروه تخصصى سازمان، دبیران 

این کمیته ها به تشریح فعالیت هاى خود در سال گذشته پرداختند.

خالصه ى گزارش فعالیت هاى گروه تخصصى معمارى سازمان 
نظام مهندسى استان فارس زمستان 1396

الف-جلسات درون سازمانى
1. جلسه با ریاست محترم سازمان نظام مهندسى در مورد پیگیرى خواسته ها 

و مطالبات گروه معمارى؛
2. برگزارى جلسه ى هم  اندیشى با مهندسان معماِر عضو نظام مهندسى؛

با حضور 7 عضو  انتهاى سال جارى  تا  آذرماه  از  برگزارى 13 جلسه   .3
اصلى، دو عضو على البدل و 5 عضو مدعو و حدود 170 نفر ساعت بحث 

و تحلیل فنى و تخصصى؛

ورزشگاه  طرح  بررسى  جلسات  در  تخصصى  گروه  نمایندگان  شرکت   .4
سازمان نظام مهندسى.

ب- جلسات برون سازمانى و همکارى با سایر ارگان ها و نهادها
1. شرکت نمایندگان گروه تخصصى در جلسات کمیته ى فنى ماده ى پنج 

شهرستان هاى مختلف استان؛
2. شرکت نمایندگان گروه تخصصى در جلسات کمیته ى منظر و زیباسازى 

شهرى؛
3. برگزارى جلسه با معاونت فنى شهردارى شیراز جناب آقاى مهندس فرج 
زاده و ارائه ى پیشنهادها و راه کارها در زمینه ى موضوعات مشترك نظام 

مهندسى (گروه تخصصى معمارى) و شهردارى؛ 
ارائه ى  نحوه ى  مورد  در  قلندرى  مهندس  آقاى  با  جلسه  برگزارى   .4
نقشه هاى معمارى و روند طوالنى تأییدیه ها در منطقه و عدم وجود وحدت 

رویه؛
شوراى  مختلف  هاى  کارگروه  در  تخصصى  گروه  نمایندگان  فعالیت   .5
انتشار کتاب و دستاوردهاى  مرکزى نظام مهندسى در تهران که موجب 

مهم علمى شد.

پ- همکارى با گروه آموزش و ترویج سازمان نظام مهندسى
1. بررسى پیش نویس ویرایش چهارم مبحث 15 مقررات ملى ساختمان، 

مبحث آسانسور و پله برقى؛ 
2. اعالم دوره هاى مورد نیاز براى معماران؛

3. همکارى براى جلسات مصاحبه ى تعیین و تأیید مدرسان دوره ها؛ 
4. ارائه ى برنامه و تقویم آموزشى سال 97؛

5. برگزارى همایش هاى علمى و شرکت در نشست هاى تخصصى سایر 
سازمان ها؛

6. پیشنهاد خرید کتاب هاى معمارى از نمایشگاه هاى مختلف.

ت- همکارى با فصل نامه ى گزارش 
1. حضور نماینده ى گروه معمارى در جلسه هاى هفتگى نشریه ى گزارش؛

2. انتخاب داور سوم براى مقاله هاى خاص؛
3. اظهارنظر در مورد مقاله هاى خاص در گروه؛
4. تنظیم مطالب براى درج در نشریه ى گزارش.

ث- ارائه ى سایر پیشنهادها
1. پیگیرى تفکیک نظارت معمارى و فرایند تبدیل نظارت معمارى از 25 

درصد به 100 درصد؛
2. بررسى راه کارهاى چگونگى تقویت جایگاه معماران؛

3. حل و فصل اختالف ها با معاونت فنى؛
مسایل  و  معمارى  و  سازه  انطباق  فرم  مورد  در  نظر  اظهار  و  بررسى   .4

مرتبط با آن؛ 
5. پیگیرى شرح خدمات فاز دو معمارى؛

6. تهیه ى دفترچه ى ضوابط و مقررات طراحى؛
7. مباحث حقوقى و امور قراردادى معماران؛

نظام  به  طراحى  هزینه ى  پرداخت  فرآیند  مورد  در  بررسى  و  بحث   .8
مهندسى، از طرف کارفرما و مشکالت اجرایى آن؛

9. بحث و بررسى در مورد وظیفه ى طراح و ناظر در مورد ساختمان هایى 
که با روش دهانه ى مفید طراحى شده اند؛

10. پیگیرى تدوین اساس نامه ى کارگاه مسابقه ى قوام الدین شیرازى؛
11. ارائه ى پیشنهادها و راه کارها براى برگزارى کارگاه مسابقه ى قوام الدین 
شیرازى و برگزارى جلسه هاى هماهنگى متعدد براى برگزارى هر چه بهتر 

این رویداد.

بهـــار 1397
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فعالیت هاى گروه تخصصى مکانیک

1- تشکیل جلسه هاى هفتگى، بررسى مسایل جارى، پاسخ به نامه ها و 
درخواست تولیدکنندگان و استعالم هاى رسیده؛

2- پى گیرى تشکیل دفتر آبفا و تهیه ى ملزومات ادارى و آموزشى؛
نشانى  آتش  و سازمان  نظام مهندسى  در جلسه هاى سازمان  3- شرکت 
ارائه ى خدمات فنى و آموزشى متقابل و پى گیرى  شهردارى شیراز براى 

امضاى تفاهم نامه فى مابین دو سازمان؛
4- همکارى و پى گیرى اجرایى کردن مبحث بیست و دو و در اولویت اول، 
اجراى یک دوره بازرسى گاز ساختمان هاى ادارى و آموزشى و مجتمع هاى 

قدیمى؛
5- همکارى و هماهنگى با دفتر کنترل و نظارت گاز و مدیریت دفتر براى 

پیشبرد اهداف مهندسان مکانیک؛ 
6- پى گیرى عملیاتى شدن طراحى و نظارت تأسیسات ساختمان هاى گروه 

الف؛
ورود  داوطلِب  کارآموز  مهندسان  براى  آموزشى  تهیه ى سرفصل هاى   -7

به حرفه؛
به وسیله ى شوراى  ارائه شده  ملى  مقررات  نویس هاى  پیش  بررسى   -8

مرکزى؛
9- مصاحبه با داوطلبان مجرى تأسیسات مکانیک، داوطلبان کنترل نقشه 

و داوطلبان نظارت عالى.

فعالیت هاى گروه تخصصى برق زمستان 1396

1- تهیه ى چک لیست نظارت بر تأسیسات برق؛
2- تدوین و تعریف اصول و استانداردهاى ساخت تابلوهاى برق؛

3- ساخت دو دستگاه تابلوى برِق ساختمان، به عنوان نمونه ى آزمایشگاهى 
و تحویل به معاونت آموزش؛

4- همکارى با معاونت آموزش براى تشکیل نمایشگاه برق در ساختمان 
شماره ى 3؛

5- شرکت در هشتمین همایش مهندسان برق در استان مازندران و ارائه ى 
دو مقاله به وسیله ى گروه تخصصى برق؛

6- برگزارى سمینار نظارت اجرایى سیستم هاى برق ساختمان به صورت 
ویدئو کنفرانس در سطح استان فارس.

گردهم آیى مهندسان ناظر و کنترل گاز 

مهندسى  نظام  سازمان  گاز  نظارت  و  کنترل  ناظر  مهندسان  گردهم آیى 
ساختمان استان فارس با همت دفتر کنترل و نظارت گاز، بعدازظهر روز 
سه شنبه هشتم اسفندماه 1396 در مجتمع فرهنگى رفاهى دانشگاه شیراز 

برگزار شد.
عالى،  ناظران  گاز،  ناظر  مهندسان  حضور  با  که  گردهم آیى  این  در     
سازمان،  ساختمان  کنترل  و  مهندسى  خدمات  معاون  سازمان،  خزانه دار 
معاون آموزش، توسعه و پژوهش سازمان، مسئوالن دفتر کنترل و نظارت 

هیأت  ایمنى شهردارى شیراز،  و خدمات  آتش نشانى  رییس  گاز سازمان، 
رییسه ى اتاق اصناف مرکز فارس، هیأت رییسه ى اتحادیه هاى تأسیسات 
استان  گاز  مشترکان  و  فنى  خدمات  سرپرست  و  فارس  استان  مکانیکى 

برگزار و به مسایل مربوط به نظارت و کنترل گاز پرداخته شد.
 

فعالیت هاى شوراي انتظامی زمستان 1396

1ـ از آغاز دي ماه 1396 تا پایان اسفندماه 1396 به پرونده هاي تشکیل 
شده ى جدید و مانده از ماه هاي قبل، رسیدگی و آراي زیر صادر شد:

- رأي درجه ى یک: 7 رأي؛
- رأي درجه دو: 10 رأي؛
- رأي درجه سه: 1 رأي؛

- رأي رد شکایت: 15 رأي.
2ـ موضوع شکایت آراي صادر شده مربوط به پرونده هاي رسیدگی شده از 

دي ماه 1396 تا پایان اسفندماه 1396 به شرح زیر است:
- 3 رأي: اجرا؛

- 4 رأي: شئون حرفه اي؛
- 2 رأي: طراحی؛

- 26 رأي: نظارت.
توضیح: عدم تطابق مجموع تعداد آراي صادره و موضوع شکایت 
پرونده ها، به دلیل تعدد موضوع شکایت از مشتکی عنه با مسئولیت 
هم زمان به عنوان طراح یا ناظر در یک پروژه و یا موضوع شئون 

حرفه اي است.

فعالیت شوراى مجریان

1- جلسه با آقاى مهندس حسین جعفرى، ریاست محترم شوراى شهرستان 
شیراز در مورد مسایل و مشکالت سازندگان ذى صالح؛

با ریاست سازمان و معاونت محترم خدمات  2- مکاتبه و تشکیل جلسه 
مهندسى و کنترل ساختمان، درباره ى ارائه ى قرارداد سازندگان ذى صالح 
به وسیله ى مالک به سازمان نظام مهندسى، قبل از پرداخت حق الزحمه ى 

ناظران و پنج در هزار شناسنامه ى فنى ملکى؛
اطالعاتى  بانک  اندازى  راه  براى  سازمان،  محترم  ریاست  با  مکاتبه   -3

سازندگان ذى صالح در سایت سازمان؛
 99 دادنامه ى  رأى  اصالح  مورد  در  سازمان  حقوقى  وکیل  با  مکاتبه   -4

دیوان عدالت ادارى؛.
با جناب مهندس کارگر، معاونت محترم خدمات مهندسى  5- هماهنگى 
کنترل ساختمان براى بازدید ناظران عالى معرفى شده از طرف شورا در 
مورد ساختمان هایى که از خدمات سازندگان ذى صالح استفاده نمى کنند؛

6- پى گیرى براى برگزارى جلسه با جناب آقاى مهندس فرج زاده، معاون 
محترم معمارى و شهرسازى شهردارى شیراز درباره ى ساختمان هایى که 

بدون سازنده ى ذى صالح، پروانه ساختمانى اخذ کرده اند؛
7- برگزارى جلسه با جناب آقاى مهندس رجبى، ریاست محترم شوراى 
مرکزى سازمان نظام مهندسى ساختمان کشور و نماینده ى محترم مردم 
شیراز در مجلس شوراى اسالمى با حضور اعضاى محترم شورا و تعدادى 
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از مجریان در دفتر نمایندگان مجلس شوراى اسالمى شیراز درباره ى رفع 
مشکل سازندگان ذى صالح و مشکالت پیش روى آن ها؛

8- جلسه با جناب آقاى مهندس خواجه پور، دبیر محترم هأیت رییسه ى 
مورد تشکیل جلسه ى  در  فارس  استان  نظام مهندسى ساختمان  سازمان 
کمیسیون خدمات مهندسى و ارائه ى راه کار براى رفع مشکالت سازندگان 

ذى صالح؛
9-  برگزارى جلسه ى مشترك اعضاى شوراى مجریان با کارگروه خدمات 

مهندسى درباره ى امور مجریان؛
امامى،  نوذر  آقاى  با  مجریان  شوراى  اعضاى  جلسه ى  برگزارى   -10
نماینده ى محترم شوراى اسالمى شهر شیراز و رییس کمیسیون معمارى 
در محل شورا و ارائه ى مدارك مستند و مستدل در مورد الزام به کارگیرى 

سازندگان ذى صالح؛
11- هماهنگى و برگزارى گردهم آیى بزرگ مجریان، براى احقاق حقوق 

قانونى خود در محل شوراى اسالمى شهر شیراز.

فعالیت هاى روابط عمومى 

1. راه اندازى کانال تلگراِم روابط عمومى سازمان و درج اخبار و اطالعیه ها 
در کانال، به  منظور اطالع  رسانى سریع و شفاف به اعضاى سازمان؛

2. بررسى سایت سازمان و نقاط ضعف و قوت سایت و ارائه ى پیشنهاد به 
واحد طرح و برنامه ى سازمان، براى پیکربندى سایت جدید؛

اخبار  براى درج  نظام مهندسى،  با شوراى مرکزى سازمان  3. هماهنگى 
مهم سازمان در سایت شوراى مرکزى؛

4. عضویت در شوراى سیاست گذارى روابط عمومى شوراى مرکزى؛
5. شرکت در جلسه هاى درون و برون  سازمانى؛

6. نیازسنجى موارد مرتبط با ارکان سازمان، درباره ى سایت سازمان؛
7. همکارى متقابل با واحد فناورى و اطالعات سازمان، به  منظور پیکربندى 

سایت جدید سازمان؛
8. رونمایى از سایت جدید سازمان در اسفندماه 1396؛

9. شرکت در جلسه هاى سیاست گذارِى برگزارى مراسم روز مهندس و 
چاپ سال نامه؛

10. برگزارى مراسم روز مهندس با حضور مدیران استانى؛
11. همکارى در برگزارى و تهیه ى گزارش و تصویر از بیش از 30جلسه، 

مراسم، سمینار، بازدید و همایش درون سازمانى و برون سازمانى؛
12. درج بیش از 700 خبر و گزارش در سایت سازمان و بازدید بیش از 

30000 نفر از آن ها؛
13. بررسى و تهیه ى پاسخ مناسب به ایمیل هاى رسیده از سوى اعضاى 

سازمان؛
14. درج بیش از 70 آگهى اطالع رسانى، تبریک و تسلیت در روزنامه ها؛

15. همکارى در تهیه ى گزارش و عکس از رویدادهاى سازمان و گردآورى 
گزارش  فصل نامه ى  در  درج  براى  سازمان،  مختلف  بخش هاى  عملکرد 

شماره ى 93 (تابستان96)؛
استان  سیماى  و  صدا  با  حضورى  هاى  جلسه  در  شرکت  و  مکاتبه   .16
همکارى هاى  انجام  و  سازمان  رویدادهاى  خبرى  پوشش  براى  فارس، 

متقابل و انعقاد تفاهم نامه ى مشترك.

انسانى  نیروى  و  پشتیبانى  مالى،  معاونت  فعالیت هاى 
زمستان 1396

- واحد طرح و برنامه 
1- تهیه ى پیشنهاد بودجه ى سال 1397؛

2- برنامه ریزى و همکارى در برگزارى مراسم روز مهندس؛
3- ارزیابى عملکرد پرسنل؛

4- تجزیه و تحلیل نرم افزار کارشناسان رسمى سازمان؛
5- تهیه ى RFB ، بررسى و استعالم نرم افزار دفتر بازرسى گاز؛

ساختمان  انبار  جابه جایى  طرح  و  انبار  دستورالعمل  تدوین  و  تهیه   -6
شماره ى یک؛

7- راه اندازى وب سایت جدید سازمان؛ 
8- نصب و راه اندازى سیستم حضور و غیاب و تایم شیت نرم افزار پیوست 
آپارتمان ها و دفتر  در ساختمان هاى 1، 2 و 3، دفتر گاز، دفتر تفکیک 

نمایندگى صدرا؛
9- ساخت eform هاى حضور و غیاب در نرم افزار پیوست؛

10- پیاده سازى نرم افزار استعالم گروهى بدهى حق عضویت و وام، براى 
کارمندان قسمت مالى شیراز و سایر نمایندگى ها؛

11- پیاده سازى مقدماتى سامانه ى پرداخت آنالین حق بیمه ( در دست 
اقدام )؛

12- تولید نرم افزار صدور فیش و محاسبه ى بدهى بیمه ى تکمیلى اعضا.

- امور ادارى
1- برگزارى جلسه هاى مستمر و مداوم با هیأت محترم اجرایِى برگزارى 
مراسم روز مهندس، هم چنین برگزارى باشکوه روز مهندس در هتل هماى 
شیراز و پى گیرى برگزارى کنسرت هاى روز مهندس طى چهار شب که 

هر شب مشتمل بر دو سانس جداگانه بوده است؛
از  هاى سال 1397، پس  به چاپ سررسید  مربوط  مسایل  پى گیرى   -2
انتخاب پیمانکار محترم و هم  چنین توزیع سررسید بین اعضاى محترم در 

سطح استان؛
زلزله ى  در  عزیزمان  هم وطنان  ضرورى  مایحتاج  ارسال  و  تهیه   -3

کرمانشاه؛ 
انتخاب  درباره ى  قراردادهاى سازمان  امور  واحد محترم  با  4- هماهنگى 
قرارداد،  عقد  و  اعضا  بیش تر  هرچه  رفاه  براى  تکمیلى،  بیمه ى  پیمانکار 
هم چنین آماده کردن ساز و کار براى ثبت نام بیمه ى تکمیلى تعداد 1750 

نفر از اعضا، در محل ساختمان شماره ى یک؛
و  کارمندان  جهت  مرتبط  آموزشى  هاى  دوره  برگزارى  در  همکارى   -5
مدیران سازمان در راستاى ارتقاء دانش سازمانى و هم راستایى با نیازهاى 

اساسى سازمان؛
و  سازمانى  درون  ماموریت هاى  به  مربوط  اجرایى  مسایل  پى گیرى   -6
کشورى (با توجه به مورد مأموریت محوله)، که در کل تعداد 800 مأموریت 

درون استانى و 150 مأموریت در سطح کشور صورت پذیرفته است؛
7- پى گیرى مسایل مربوط به قراردادهاى پرسنل و کارکنان سازمان در 

سال 1397؛
نظام  سازمان  رییسه ى  هیأت  و  مدیره  هیأت  مصوبه هاى  پى گیرى   -8

مهندسى. 
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در 102 سازمان  مناقصه هاى  و  قراردادها  امور  فعالیت هاى  گزارش 
زمستان سال 1396

1- شناسایى پیمانکاران، تنظیم اسناد مناقصه، برگزارى مناقصه، انتخاب 
در  سازمان  نمایندگى  دفتر  ساختمان  تکمیل  قرارداد  عقد  و  پیمانکار 
پیشرفت  پى گیرى  و  ریال   7/049/900/000 مبلغ  به  داراب  شهرستان 
مذاکره هاى  و  ها  مکاتبه  انجام  و  مربوط  صورت  وضعیت هاى  کنترل  و 

ضرورى و پى گیرى تحویل پروژه به پیمانکار؛
2- شناسایى پیمانکاران، مذاکره، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ى محدود، 
تهیه ى طرح سال نامه، برگزارى مناقصه ى محدود طراحى، چاپ، صحافى، 
بسته بندى و تحویل سالنامه ى سال 1397 به مبلغ 1/184/394/000ریال 

و پى گیرى چاپ و دریافت آن؛
محدوِد  مناقصه ى  برگزارى  و  مناقصه  اسناد  تنظیم  و  تهیه  مذاکره،    -3
حسابرسى عملکرد سال مالى 1396 سازمان، به مبلغ تقریبى 250/700/000 
ریال و عقد قرارداد حسابرسى و تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ى حسابرسى 

عملکرد سال مالى 1396؛
شامل  سازمان،  بیمه اى  امور  تجمیع  مناقصه ى  اسناد  تنظیم  و  تهیه   -4
مناقصه ى بیمه ى مسئولیت مدنى و حرفه اى مهندسان بازرسى گاز عضو 
سازمان، بیمه ى تکمیل درمان اعضا و کارکنان سازمان در سال 1396-

1397، بیمه ى حوادث گروهى با نام اعضا، کارمندان، کارشناسان، بازرسان 
و مأموران، بیمه ى مسئولیت مدنى با نام سازمان در برابر اعضا، کارمندان، 
کارشناسان، بازرسان و اشخاص ثالث، بیمه ى مسئولیت مدنى سازمان در 
برابر اعزام کارشناسان و ناظران کنترل مضاعف و نظارت عالى براى انجام 
ناظر عضو  مهندسان  حرفه اى  و  مدنى  مسئولیت  بیمه ى  مّدنظر،  خدمات 
ثالث،  اشخاص  برابر  در  فارس  استان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان 
مالکان، کارکنان، کارگران ساختمان و... هنگام ساخت ساختمان، بیمه ى 
مهندسى  نظام  سازمان  عضو  ناظر  مهندسان  حرفه اى  و  مدنى  مسئولیت 
ساختمان استان فارس در برابر اشخاص ثالث، مالکان، ساختمان و زمین 
بیمه ى  بهره بردارى،  زمان  یا  ساختمان  ساخت  از  پس  مجاور  ملک  و 
بیمه ى  استفاده کنندگان،  قبال  در  آسانسور  دارندگان  مدنى  مسئولیت 
مسئولیت دارندگان وسیله ى موتورى زمینى (شخص ثالث) و بیمه  نامه ى 
در  سازمان  نام  با  مدنى  مسئولیت  بیمه ى  حادثه،  مسبب  رانند ى  حوادث 
براى  سازمان،  از  خارج  به  بازرسان  و  کارشناسان  کارمندان،  اعزام،  برابر 
انجام خدمات مّدنظر و بیمه ى آتش سوزى و مسئولیت مدنى سازمان نظام 
پوشش هاى  با  ثالث  اشخاص  برابر  در  فارس  استان  ساختمان  مهندسى 
برآوردى  ارزش  با  فارس  استان  نظام مهندسى ساختمان  اضافى سازمان 
انتخاب  معامالت،  کمیسیون  تشکیل  پى گیرى  ریال،   15/000/000/000

شرکت بیمه، عقد قرارداد و صدور بیمه  نامه ها و پرداخت آن ها؛
مناقصه ى محدود چاپ  برگزارى  و  استعالم  بها  اسناد  تنظیم  و  تهیه   -5
فصل نامه ى گزارش شماره هاى 94 و 95، به مبلغى حدود 469/027/000 

ریال؛
نمایندگى  دفتر  ساختمانى  عملیات  مناقصه ى  اسناد  تنظیم  و  تهیه   -6

سازمان در شهرستان کازرون، به مبلغ تقریبى 14/000/000/000 ریال؛
7- تهیه و تنظیم اسناد استعالم  بهاى خرید سیستم کامل (PC) سازمان به 

مبلغ حدود 94/000/000 ریال؛ 
8- تهیه و تنظیم اسناد استعالم  بهاى خرید تجهیزات سرمایشى و تهویه 
(مربوط به چیلر دفتر نمایندگى آباده) (اگزاست فن و پمپ گرانفوس) به 

مبلغ 206/400/000 ریال؛
9- پى گیرى اجراى عملیات ساختمانى دفاتر نمایندگى المرد و مهر، داراب، 
پیمانکاران  وضعیت  صورت   کنترل  و  رسیدگى  و  ورزشگاه  و  اقلید  کوار، 
و  ضرورى  هاى  مکاتبه  انجام  ریال،   8/200/000/000 تقریبى  مبلغ  به 

مذاکره هاى الزم، بررسى الیحه ى تأخیرها و تحویل موقت و قطعى مرتبط 
آن ها؛

10- بررسى و کنترل نقشه ها و مشخصات فنى مربوط به ساختمان دفاتر 
نمایندگى، به  منظور انجام مهندسى ارزش و افزایش بهره ورى مربوط؛

کمیته ى  به  مربوط  پژوهشى  قرارداد  عقد  و  تنظیم  و  تهیه  مذاکره،   -11
پژوهش به مبلغ تقریبى 780/000/000 ریال؛

12- تنظیم و عقد قرارداد پیمانى با مهندسان واجد صالحیت، براى انجام 
استان  راه و شهرسازى  اداره  ى کل  بر ساختمان ها زیر نظر  نظارت عالى 

فارس، به مبلغ بیش از 1/350/000/000 ریال؛
13- تنظیم و عقد قرارداد پیمانى با مهندسان داراى صالحیت براى انجام 
نظارت عالى بر ساختمان ها زیر نظر اداره کل راه و شهرسازى شهرستان 

الرستان، به مبلغ تقریبى 432/000/000 ریال؛
14- بررسى، تنظیم و عقد قراردادهاى حفاظتى و نگهبانى از ساختمان هاى 

سازمان و پروژه ى ورزشى، به مبلغ تقریبى 137/000/000 ریال؛ 
15- تنظیم و عقد قراردادهاى پیمانى براى تأمین خودرو با راننده، به مبلغ 

تقریبى 250/000/000 ریال؛
16- تنظیم و عقد تفاهم نامه هاى مشاوره با اشخاص مختلف براى انجام 

کارهاى مربوط در شیراز و دفاتر نمایندگى سازمان در شهرستان ها؛
17- تنظیم و عقد تفاهم نامه هاى مشاوره، همکارى و ارائه ى خدمات الزم، 

مربوط به دفتر گاز خانگى و تجارى سازمان به تعداد 77 نفر؛
18- بررسى، تنظیم و عقد قرارداد طراحى و صفحه آرایى شماره هاى 94 و 

95 نشریه ى گزارش به مبلغ تقریبى 20/000/000 ریال؛
19- عقد الحاقیه ى قرارداد پشتیبانى مجموعه نرم افزارهاى جامع مالى و 

ادارى، به مبلغ تقریبى 220/000/000 ریال؛
فرهنگى،  مجتمع  به  مربوط  مشاوره  خدمات  ارائه ى  قرارداد  تنظیم   -20

ورزشى و رفاهى سازمان، به مبلغ بیش از 8/300/000/000 ریال؛
و  فرهنگى  گردهم آیى  و  کنسرت  برگزارى  قرارداد  تنظیم  و  تهیه   -21
مبلغ  به  فارس،  استان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  اعضاى  رفاهى 

2/400/000/000 ریال؛
22- پى گیرى صدور بیمه  نامه هاى آتش سوزى براى ساختمان ها، اموال، 
اثاث و ساختمان هاى سازمان، براساس قراردادهاى منعقد شده ى فى مابین؛

23- پى گیرى و تمدید ضمانت نامه هاى بانکى  انجام تعهدات قراردادهاى 
مبادله  شده؛

24- مستندسازى بیش از 130 قرارداد حقیقى و حقوقى و 8 اسناد استعالم 
 بها و مناقصه و نیز، ایجاد سیستم کدینگ مربوط.
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20. « سیستم هاى جریان ضعیف»
21. « اصول حرفه اى، خدمات مهندسى، مدیریت، ایمنى و کیفیت ساخت»

22. « کارآموزى صالحیت اجرا» 
23. « تأسیسات بهداشتى» 

24. « بتن هاى ویژه و روش هاى خاص بتن ریزى» 

اسفند ماه
25. « کارآموزى صالحیت اجرا»

26. « بتن هاى ویژه و روش هاى خاص بتن ریزى» 
27. «مبانى گودبردارى، ژئوتکنیک و سازه هاى نگهبان» 

28. «آشنایى با فرآیند جوش و بازرسى جوش در ساختمان» 
29. «روش هاى تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها» 

30. «معمارى پایدار و روش هاى صرفه جویى انرژى در ساختمان» 
31. «قالب بندى و قالب بردارى» 

32. «مبانى گودبردارى، ژئوتکنیک و سازه هاى نگهبان» 
33. «تطبیق زمین با اسناد مالکیت و پیاده کردن زمین و عناصر ساختمانى»
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فعالیت هاى معاونت آموزش، توسعه، پژوهش

1. واحد آموزش

ویژه ى  پایه  ارتقاى  و  حرفه  به  ورود  آموزشى  دوره هاى  برگزارى 
مهندسان

مقدمه
براساس  مهندسان،  ویژه ى  پایه  ارتقا  و  حرفه  به  ورود  دوره هاى 
کار  به  اشتغال  پروانه ى  پایه ى  ارتقا  و  تمدید  نحوه ى  شیوه نامه ى 
مهندسان از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى، توسط 
دانشگاه هاى مجرِى آموزِش مورد تأیید سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان فارس برگزار مى شود. در برگزارى دوره هاى ارتقا پایه به هریک 
از اعضاى شرکت کننده در هر دوره به میزان 10 درصد از کل شهریه ى 

دوره، از محل بودجه ى آموزش سازمان یارانه اختصاص داده مى شود.
 :1396 سال  در  اعضا  به  شده  داده  اختصاص  یارانه ى  میزان 

1,094,123,440 ریال

دى ماه
1. «روش هاى ساخت، فناورى نوین اجراى ساختمان و جزییات اجرایى» 

(دو  نگهبان»   اجراى سازه هاى  و  با روش هاى گودبردارى  آشنایى   » .2
دوره)

3  «تدابیر الزم براى صرفه جویى در مصرف انرژى در ساختمان ها 2»   
4. «مبانى گودبردارى، ژئوتکنیک و سازه هاى نگهبان (کازرون)»

5. «تأسیسات گرمایى، سرمایى، تعویض هوا و تهویه مطبوع» 
6. «روش هاى تولید صنعتى ساختمان»

7. «کارآموزى صالحیت اجرا»
 – زلزله  برابر  در  ساختمان ها  طراحی  آیین نامه ى  چهارم  «ویرایش   .8

استاندارد 2800 ایران (براي ساختمان هاي بلند مرتبه)» 
9. «آشنایى با شرح وظایف مجرى، ضوابط حقوقى مرتبط و قراردادهاى 

ساخت» 
10. «اجراى ساختمان هاى بتنى» 

بهمن ماه
11. «روش هاى ساخت، فناورى نوین اجراى ساختمان و جزییات اجرایى» 

12. «مصالح و فناورى هاى نوین ساخت» 
13. «به کارگیرى استانداردها، مقررات ملى، راهنماهاى طراحى در معمارى» 

14. «نکات اجرایى در نماسازى و نازك کارى» 
15. «اجراى ساختمان هاى فوالدى» (دو دوره)

16. «مصالح و فناورى هاى نوین در صنعت ساختمان» (دو دوره)
17. « تأسیسات لوله کشى گاز ساختمان ها» 

18. « مقاوم سازى سازه هاى فوالدى و بتنى» 
19. « آشنایى با روش هاى گودبردارى و اجراى سازه هاى نگهبان» 

 بازدید از کارگاه در دوره آموزشى
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مقدمه
فارس  استان  شهرستان هاى  نمایندگی  دفاتر  اعضا،  استفاده ى  براى 
اغلب  سازمان،  اعضاى  کلیه ى  به  بیش تر  تسهیالِت  ارائه ى  براى  و 
سمینارها هم زمان با برگزارى در محل سازمان، به صورت وب کنفرانس و 
آنالین در همه ى دفاتر نمایندگى شهرستان ها و قابل دسترس در محل 

مورد نظِر اعضا، برگزار مى شود.
      تعداد کل سمینارهاى برگزار شده به صورت آنالین در سال 1396: 

18 سمینار (83 ساعت)

1. سمینار آموزشى «بتن ریزى در هواى سرد»
سمینار بتن ریزى در هواى سرد، روز یکشنبه سوم دى ماه 1396، در محل 
مهندسى  نظام  سازمان  دو  شماره ى  ساختمان  شیرازى  قوام الدین  سالن 
همه ى  در  آنالین،  و  وب کنفرانس  به صورت  هم زمان  و  فارس  ساختمان 

دفاتر نمایندگى شهرستان ها برگزار شد.

محورهاى مطرح شده در این سمینار به شرح زیر بود:
 تأثیر هواى سرد بر مشخصات بتن تازه و سخت  شده؛

 تعریف هواى سرد از دیدگاه آیین نامه هاى بتن؛
 تمهیدات الزم براى تولید بتن در بچینک با حداقل دماى مجاز؛

 تمهیدات الزم هنگام بتن ریزى در هواى سرد؛
 روش هاى محافظت از بتن در فصل سرما؛

 بررسى دوام بتن در شرایط سیکل یخ زدن و آب شدن یخ؛
 آشنایى با افزودنى هاى بتن در فصل سرما.

 2. سمینار آموزشى «تعدیل تغییرات اقلیمى»
ساختمان  خیام  سالن  محل  در   ،1396 ماه  دى   4 تاریخ  در  سمینار  این 

شماره ى 1 سازمان و با همکارى کمیسیون شهرسازى برگزار شد.

3. سمینار آموزشى «مبانى رفتار لرزه اى اجزاى غیر سازه اى و میان 
قاب ها و ضوابط طراحى در استاندارد 2800»

این سمینار تخصصى به  منظور آموزش محاسبان در زمینه ى رفتار لرزه اى 
 5 تاریخ  در  آن ها،  طراحى  ضوابط  و  میان قاب ها  و  غیرسازه اى  اجزاى 
دى ماه96 در محل سالن قوام الدین شیرازى ساختمان شماره ى دو سازمان 
نظام مهندسى ساختمان فارس و هم زمان به صورت وب کنفرانس و آنالین، 

در همه ى دفاتر نمایندگى شهرستان ها برگزار شد.
در  غیرسازه اى  دیوارهاى  به  وارد  هاى  خسارت   -1 سمینار  این  در 
و ضوابط  اجرایى  مناسب  جزییات  تهیه ى  گزارش  کرمانشاه؛ 2-  زلزله ى 

اخبار و رویدادهاى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان فارس



بم،  زلزله ى  سال روز  مناسبت  به  آموزشى  3-کلیپ  دیوارها؛  این  طراحى 
نشان داده شد.

  در ادامه، مبانى رفتار لرزه اى اجزاى غیرسازه اى ارائه شد.

مسئولیت      بیمه هاى  در  پنهان  «چالش هاى  آموزشى  سمینار   .4
مهندسان ساختمان»

تاریخ 6 دى ماه 1396، در محل سالن قوام الدین  این سمینار در     
شیرازى ساختمان شماره ى 2 سازمان برگزار شد.

   سرفصل هاى ارائه شده عبارت اند از:
 اصول و مبانى بیمه هاى مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران؛

 مهم ترین قوانین و آیین نامه ها در بیمه هاى بازرگانى؛
 تشریح شیوه هاى حل اختالف با شرکت هاى بیمه در زمان وقوع 

خسارت.

5. سمینار  آموزشى «محاسبه ى سیستم ارتینگ، ارت موقت»
قوام الدین  سالن  محل  در   ،1396 دى ماه   11 تاریخ  در  سمینار  این 

شیرازى ساختمان شماره ى 2 سازمان برگزار شد.

سرفصل هاى ارائه شده در سمینار عبارت بودند از:
 هدف از ایجاد یک سیستم زمین؛

 روش هاى مختلف زمین کردن نول؛
 اجزاى سیستم اتصال زمین؛

 اجراى هم بندى؛
 مراحل طراحى شبکه ى زمین؛

.ETAB آموزش انجام محاسبات زمین در نرم افزار 

6. دوره ى آموزشى «پول شویى ویژه ى کارکنان سازمان»
سازمان  پرسنل  ویژه ى   ،1396 سال  ماه  دى   14 تاریخ  در  دوره  این 
سالن  محل  در  سازمان،  کارکنان  ویژه ى  و  مدیران  ویژه ى  گروه  دو  در 
قوام الدین شیرازى ساختمان شماره ى 2 سازمان، برگزار شد و موارد زیر در 

این دوره مورد بررسى قرار گرفت:
 تعریف پول شویی؛

 جرایم منشاء پول شویى؛
 ویژگی هاي جرم پول شویی؛

 انواع پول شویى؛
 فرایند پول شویی؛

 پول شویى در کجا انجام مى گیرد؟؛
 اثرات پول شویی بر اقتصاد؛

 اقدامات بین المللی؛
 مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

7. سمینار  آموزشى «پمپ و سیستم هاى آب رسان ساختمان هاى 
مسکونى»

قوام الدین  سالن  محل  در   ،1396 ماه  دى   18 تاریخ  در  سمینار  این 
شیرازى ساختمان شماره ى 2 سازمان برگزار شد.

رئوس مطالبى که در این سمینار مورد توجه قرار گرفت، عبارت بودند 
از:

 محاسبات دبى و هد بوستر پمپ هاى آب رسان؛
 بوستر ست هاى دور ثابت و دور متغیر.

«FTTH» 8. سمینار آموزشى
 ،1396 دى ماه  بیستم  چهارشنبه  بعدازظهر   FTTH آموزشى  سمینار 
فیبر نورى و  با هدف معرفى  در محل سالن قوام الدین شیرازى سازمان، 

توپولوژى و تجهیزات FTTH (Fiber To The Home) برگزار شد.
   در این سمینار، مبحث انتقال فیبر نورى به منازل مطرح و به توضیح 

مطالب زیر پرداخته شد:
شرکت  و  کشور  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  بین  تفاهم نامه   
مخابرات ایران درباره ى مباحث آموزش، طراحى، نظارت و کنترل و بررسى 

شرایط و موارد مختلف تفاهم نامه؛
محل  تا  مراکز  از  مخابراتى  تجهیزات  انتقال  و  تولید  تکنولوژى   

مصرف در ساختمان و مدل هاى مختلف در زمینه ى FTTH؛
 تجهیزات بهره بردارى تست آزمایش و یافتن خطا؛

 تعرفه ى خدمات و نحوه ى به کارگیرى FTTH از طرف شرکت هاى 
سرویس دهنده؛

 نحوه ى اتصال فیبر در واحدهاى مختلف ساختمان؛
.FTTH تجهیزات مورد استفاده در ساختمان، براى اجراى 

 نیازمندى ها و دالیل استفاده از FTTH؛
 معرفى ساختمان و ویژگى هاى فیبر نورى؛

 معرفى ساختار و توپولوژى هاى FTTH؛
 معرفى ساختار و توپولوژى ها و تجهیزات FTTH در ساختمان.

9. سمینار آموزشى»تأمین هواى تازه به  همراه بازیافت انرژى» 

این سمینار روز یکشنبه 24 دى ماه 1396، در محل سالن قوام الدین 
شیرازى سازمان برگزار شد.

   از مطالب مطرح  شده در این سمینار، مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
 ضرورت تهویه ى هواى ساختمان ها و دالیل توجه به این مهم؛

 تأثیر تهویه ى ساختمان ها در کیفیت فعالیت ها؛
 جایگزینى شیوه هاى نوین و مقایسه با روش هاى قدیمى، اما رایج و 

بررسى آثار مثبت و مهم آن ها؛
و  نوین  شیوه هاى  در  انرژى  مصرف  میزان  مقایسه ى  و  بررسى   

قدیمى؛
 انواع فیلترها و روش هاى به کارگیرى آن ها؛

با  انواع ذرات به محیط کار و زندگى  از ورود   چگونگى جلوگیرى 
صرف هزینه ى بسیار کم.

و  نیلینگ  روش  به  شهرى  «گودبردارى  آموزشى  سمینار   .10
انکرینگ» 

این سمینار بعدازظهر چهارشنبه بیست و هفتم دى ماه 1396، در   محل 
سالن قوام الدین شیرازى سازمان برگزار شد.

    در این سمینار، موارد زیر مورد بررسى قرار گرفت:
 مختصرى بر مکانیک خاك؛

 اهداف اجراى سازه ى نگهبان؛
 روش هایى که ممکن است با روش نیلینگ تلفیق شوند؛

اخبار و رویدادهاى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان فارس
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 معرفى روش نیلینگ و انکرینگ.

 11. سمینار آموزشى «مبلمان و فضاى شهرى» 
این سمینار روز شنبه 30 دى ماه 1396، در محل سالن قوام الدین شیرازى 

سازمان برگزار شد.
   در این سمینار، موارد زیر مورد بررسى قرار گرفت:

 منظرسازى شهرى و عناصر سازنده ى زیبایى (پوسته و جداره و کف و 
الحاقات، فضاى سبز شهرى، مبلمان شهرى، هنر شهرى)؛

در  شهروندان  همه ى  حضور  امکان  شناسى  آسیب   ) فراگیر  طراحى   
عرصه هاى شهرى و چگونگى طراحى )؛

 بررسى نمونه ى موردى ( فایت ویل آمریکا )؛
 کیفیت هاى اصلى مورد نیاز در طراحى خیابان هاى شهرى؛

 خوب سازى به جاى زیباسازى.

12. سمینار آموزشى «مدیریت بحران در بافت هاى فرسوده شهرى 
و سکونت گاه هاى غیررسمى و محیط هاى مسئله دار» 

این سمینار روز دوشنبه دوم بهمن ماه 1396، در محل سالن قوام الدین 
فارس  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  دو  شماره ى  ساختمان  شیرازى 
نمایندگى  دفاتر  همه ى  در  آنالین  و  وب کنفرانس  به  صورت  هم زمان  و 

شهرستان ها برگزار شد.

13. دوره آموزشى « نرم افزار اتوکد»
کامپیوتر  کالس  محل  در   ،1396 بهمن ماه   8 تاریخ  در  دوره  این 

ساختمان شماره ى 2 سازمان به مدت 50 ساعت برگزار شد.

14. سمینار آموزشى «نکات اجرایى سقف هاى پیش تنیده»
این سمینار در تاریخ یازدهم بهمن ماه1396، در محل سالن قوام الدین 
فارس  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  دو  شماره ى  ساختمان  شیرازى 
نمایندگى  دفاتر  همه ى  در  آنالین  و  وب کنفرانس  به  صورت  هم زمان  و 
شهرستان ها، برگزار و مباحث زیر در این سمینار مورد بررسى قرار گرفت:

 مفهوم پیش تنیدگى؛

 انواع روش هاى پیش تنیدگى و پس تنیدگى؛
 مصالح مورد نیاز در پیش تنیدگى و مشخصات فنى؛

 مراحل اجرایى سازه هاى پیش تنیده؛
 نکات اجرایى؛

 بازرسى و نظارت بر سازه هاى پیش تنیده.

با  بنایى  ساختمان هاى  نظارت  و  «طراحى  آموزشى  سمینار   .15
نگاهى به زلزله هاى بم تا کرمانشاه»  

این سمینار روز دوشنبه 16بهمن ماه 1396، در محل سالن قوام الدین 
فارس  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  دو  شماره ى  ساختمان  شیرازى 
نمایندگى  دفاتر  همه ى  در  آنالین  و  وب کنفرانس  به  صورت  هم زمان  و 

شهرستان ها برگزار شد.
محور مطالب ارائه شده در سمینار به صورت زیر است:

 بررسى رفتار ساختمان هاى بنایى در برابر زلزله؛
 بررسى نکات مهم در طراحى ساختمان هاى بنایى با توجه به تبعات 

سازه اى؛
 بررسى شایع ترین علل بروز خسارت در اثر زلزله (بایدها و نبایدها)؛

 مخاطرات استفاده از مصالح غیراستاندارد.

16. دوره ى آموزشى «داورى مقدماتى»

  26 روز سه شنبه  سازمان  پژوهش  و  توسعه  آموزش،   معاونت  توسط   
دى ماه 1396، برگزار شد.

   در این دوره که با استقبال کارشناسان رسمى ماده 27 سازمان برگزار 
شد، مطالب زیر ارائه شد:

 کلیات و مفاهیم بنیادین داورى؛
 استقرار و تحقق داورى؛

 حقوق و الزامات طرفین و داوران در فرآیند داورى؛
 نقش و مداخله دادگاه در فرایند داورى.
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17. سمینار  آموزشى»حفاظت ابنیه و ساختمان ها در برابر صاعقه 
و اضافه  ولتاژ»  

قوام الدین  سالن  در محل  روز چهارشنبه 18بهمن ماه 1396،  این سمینار 
فارس  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  دو  شماره ى  ساختمان  شیرازى 
نمایندگى  دفاتر  همه ى  در  آنالین  و  وب کنفرانس  به صورت  هم زمان  و 

شهرستان ها، برگزار شد.
عنوان مطالب ارائه شده در این سمینار:

 سازوکار صاعقه؛
 محل صاعقه؛

 آثار صاعقه؛
 آثار مستقیم و غیرمستقیم صاعقه  بر ساختمان ها؛
 اجزاى سیستم و نحوه ى اتصال شبکه هاى زمین؛

 ارزیابى ریسک صاعقه.

18. سمینار آموزشى «آشنایى با انواع ساختمان هاى بنایى، اسکلتى، 
انواع دیوارها و سقف ها و تأثیر بازشوها در رفتار سازه هاى ویژه ى 

مهندسان تأسیسات برقى و مکانیکى»
شیرازى  الدین  قوام  سالن  محل  در   96 بهمن   23 تاریخ  در  سمینار  این 

ساختمان شماره ى 2 سازمان برگزار شد.

19. سمینار  آموزشى «آشنایى با پیش نویس مبحث 23 و الزامات 
ترافیکى ساختمان ها» 

قوام الدین  سالن  محل  در   ،1396 24بهمن ماه  سه شنبه  روز  سمینار  این 
شیرازى سازمان برگزار شد.

این سمینار با هدف آشنایى متخصصان ذیربط و مسئوالن و دست اندرکاران 
در حوزه ى شهرسازى و حمل و نقل و ترافیک، با مباحث موجود در مبحث 
23 و تبیین عدم وجود وحدت  رویه و عدم بهره گیرى از چارچوبى مشخص 
در  بالفصل  شبکه هاى  و  ساختمان  یا  بنا  داخل  در  ترافیکى  مطالعات  براى 
ارائه ى این مبحث و آیین نامه هاى موجود، به  با  ساختمان ها، برگزار شد که 

این نیاز پاسخ داده شد.

خدمات  صادرات  ویژه ى  انگلیسى»  «زبان  آموزشى  دوره هاى   .20
مهندسى

این دوره ها در 7 سطح ترمیک و آمادگى آزمون IELTS در محل کالس 
زبان ساختمان شماره ى 2 سازمان، مجموعًا به مدت 280 ساعت برگزار 

شد.

با همکارى  بازرس فنى دفتر گاز،  آموزشى «ویژه ى  21. دوره هاى 
دفتر کنترل و نظارت گاز»

 2 ساختمان شماره ى  در محل  مدت 42 ساعت  به  مجموعًا  دوره ها  این 
سازمان برگزار شد.

« 3D Civil 22. دوره ى آموزشى «نرم افزار
کامپیوتر  کالس  محل  در  ساعت   20 مدت  به  مجموعًا  که  دوره  این 

ساختمان شماره ى 2 سازمان برگزار شد.

23. دوره آموزشى « نظارت بر اجراى ساختمان هاى صنعتى»
این دوره به مدت 16 ساعت در محل ساختمان شماره ى 2 سازمان برگزار 
قبول شدگان  به  و  شد  گرفته  آزمون  شرکت کنندگان  از  دوره  پایان  در  و 

گواهى اعطا گردید.

 - ساختمان سازى  در  کار  ایمنى  الزامات   » آموزشى  سمینار   .24
داربست بندى و ایمنى داربست ها»

این سمینار در تاریخ 12 اسفندماه 96، در محل سالن قوام الدین شیرازى 
ساختمان شماره ى دو سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس و هم زمان 
شهرستان ها  نمایندگى  دفاتر  همه ى  در  آنالین  و  وب کنفرانس  به صورت 

برگزار شد.

25. سمینار آموزشى « آنتن و ماهواره»
این سمینار در تاریخ 13 اسفندماه 1396، در محل سالن قوام الدین شیرازى 
ساختمان شماره ى دو سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس و هم زمان 
شهرستان ها  نمایندگى  دفاتر  همه ى  در  آنالین  و  وب کنفرانس  به صورت 

برگزار شد..

26. کارگاه آموزشى «مخاطرات استفاده از مصالح غیراستاندارد»
تاریخ  در  استان  اجرایى  دستگاه هاى  کارشناسان  حضور  با  کارگاه  این 
ساختمان  شیرازى  قوام الدین  سالن  محل  در   1396 سال  اسفندماه   14
شماره ى دو سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس و هم زمان به صورت 

وب کنفرانس و آنالین در همه ى دفاتر نمایندگى شهرستان ها برگزار شد.
این سمینار ششمین سمینار برگزار شده به وسیله ى سازمان از سلسله 
کارگروه  با همکارى  که  بود  استان  فنى  سمینارهاى سال 1396 شوراى 
ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  استان،  فنى  شوراى  ترویج  و  آموزش 

استان فارس و اداره ى کل استاندارد فارس برگزار شد.

افزایش  در  پروژه  مدیریت  دانش  «اهمیت  آموزشى  سمینار   .27
موفقیت پروژه هاى عمرانى»

این سمینار  در تاریخ 14 اسفندماه 1396، در محل سالن قوام الدین شیرازى 
ساختمان شماره ى 2 سازمان برگزار شد.

28. سمینار آموزشى «استخر، سونا و جکوزى»
این سمینار در تاریخ 15 اسفندماه 1396، در محل سالن قوام الدین شیرازى 
ساختمان شماره ى دو سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس و هم زمان 
به صورت وب کنفرانس و آنالین در همه ى دفاتر نمایندگى شهرستان ها با 

استقبال قابل توجه اعضا، برگزار شد.

دیگر فعالیت هاى آموزشى

الف) برگزارى 12 جلسه کمیته ى آموزش و زیرگروه هاى مربوطه با 
موضوعات زیر:

 تهیه ى دستورالعمل تدوین محتواى آموزشى دوره هاى طرح پایلوت و 
تعیین اعضا کارگروه هاى علمى مربوط؛

 بررسى تخصیص امتیاز براى شرکت در دوره ها و سمینارهاى آموزشى 
به صورت بسته هاى تشویقى؛ 

 برنامه ریزى انجام بازدیدها از دانشگاه ها و مؤسسات متقاضى اخذ مجوز 
برگزارى دوره هاى ارتقاى پایه ویژه ى مهندسان؛

 ارجاع مدارك دانشگاه هاى متقاضى اخذ مجوز اجراى دوره هاى ورود 
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به حرفه و ارتقاى پایه که مورد تأیید کمیته ى آموزش قرار گرفته اند، به 

اداره ى کل راه و شهرسازى استان فارس براى صدور مجوز مربوط؛
برگزارى  به  آموزشى درباره ى موارد مربوط  با مجریان   تشکیل جلسه 

آزمون هاى دوره ها؛
 پیگیرى تشکیل سمینار و دوره هاى آموزشى کنترل پروژه؛

 طرح موضوع تشکیل کارگروه اجرایى کردن مبحث 19 مقررات ملى 
در صنعت ساختمان؛

سال  در  آموزش  واحد  بودجه ى  مبالغ  و  ها  ردیف  نهایى  بندى  جمع   
.1397

ب) طرح کارآموزى دانش آموختگان ورود به حرفه ى مهندسى
اجراي طرح  راستاي  در  این سازمان  به وسیله ى  انجام شده  فعالیت هاي 
کارآموزي و آیین نامه گردش کار در سه ماهه ى گذشته به شرح ذیل است:

 راه اندازى دبیرخانه ى طرح مهندس کارآموز؛
 برگزارى منظم جلسات برنامه ریزي طرح مهندس کارآموز؛ 

 تشکیل کارگروه هاي علمی و تخصصی براى تهیه ى محتواي آموزشی 
دوره ها.

اخذ  متقاضیان  براى  مصاحبه  کمیسیون  جلسه ى   12 برگزارى  ج) 
پروانه ى اشتغال به کار آموزش

پذیرش 4 نفر از متقاضیان اخذ پروانه ى اشتغال به کار آموزش.

2.  واحد پژوهش
  برگزارى 1 جلسه ى کمیته ى پژوهش، با موضوعات زیر:
 بررسى طرح هاى پیشنهاد شده از طرف اعضا (3 طرح)؛

 بررسى گزارش هاى مجریاِن طرح هاى پژوهشِى در دست اجرا؛
زلزله ى  مقدماتى  گزارش  دوم«  و  اول  نشست  برگزارى  در  همکارى   

کرمانشاه»؛
 

تعداد 3 طرح پژوهشى با عنوان هاى:
1. تبیین مبانى طراحى لرزه اى و تهیه ى دستنامه ى جزییات اجرایى اتصال 

دیوارهاى غیرسازه اى به سازه هاى اسکلت فوالدى و بتن مسلح؛
فنى  کنترل  استانداردهاى  و  کاربرد  ضوابط  مطالعه ى  و  بررسى   .2

سیستم هاى جرثقیل هاى برجى کارگاهى (تاورکرین)؛
3. بررسى آزمایشگاهى و تحلیل رفتار لرزه اى دیوارهاى بنایى غیر مسلح 
مجریان طرح  وسیله ى  به  اجرا  حال  در  الیافى،  بتن  انواع  با  تقویت شده 

است.

3.   واحد کتابخانه
کتابخانه اى  فارس،  استان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  کتابخانه ى 
آموزشی ، پژوهشی ، علمی  و خدماتی  است  و یکى از کتابخانه هاى فنى و 
تخصصى در زمینه ى مهندسى محسوب مى  شود که رشته هایى از قبیل 
را  برق  و  معمارى  مکانیک،  شهرسازى،  ترافیک،  بردارى،  نقشه  عمران، 
مخزن  مطالعه،  سالن  مانند  بخش هاى  داراى  کتابخانه  دهد.  مى  پوشش 
کتاب، بخش اطالع رسانى و استیشن هاى جستجو و بخش امانت است 
که همه روزه تعداد زیادى از مهندسان عضو سازمان از امکانات کتابخانه 

استفاده مى کند.

4.  واحد کتابفروشى

عملکرد واحد سرمایه مهندسى زمستان 1396  

واحد عضویت و پروانه اشتغال اشخاص حقیقى و حقوقى  
از  تأکید ریاست محترم سازمان، دفاع  از مسایل پر اهمیت و مورد  یکى 
حقوق اشخاص حقیقى و حقوقى در بحث صدور پروانه ى اشتغال به کار 
واقع  در  که  اشتغال  پروانه  و  عضویت  واحد  رو،  این  از  است؛  مهندسى 
سرمایه ى  واحد  مدیریت  تحت  و  سازمان  واحد  رجوع ترین  ارباب  ُپر  از 
مهندسى است، تمام تالش خود را در راستاى اعتالى این امر با همکارى 
استان در دستور کار قرار داده  راه و شهرسازى  اداره ى کل  و هماهنگى 
از واحد سرمایه ى مهندسى در کم ترین زماِن  این بخش  است. در واقع، 
ممکن، مدارك سیستمى پروانه ى اشتغال اشخاص حقیقى، دفاتر طراحى 
مهندسى، مجریان حقیقى و حقوقى و طراح و ناظران حقوقى را بررسى 
و براى صدور به اداره ى کل راه و شهرسازى ارسال مى کند. درخواست 
انتقالى بین دفاتر نمایندگى و یا از استانى به استان دیگر نیز، از مواردى 
است که این واحد پى گیرى مى کند. باتوجه به گذشت زمان طوالنی از 
آزمون مهر ماه 96 و عدم ارسال نتایج تأیید شده ى آزمون به سازمان نظام 
مهندسی، به اطالع می رساند با توجه به پی گیري هاي انجام شده از دفتر 
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امور مقررات ملی ساختمان، به دلیل این که نتایج آزمون طراحی معماري 
مهر ماه 96 در اسفند ماه 96 اعالم شده و می بایستی مدت زمانی نیز 
به ارسال اعتراضات تخصیص داده شود و پس از ارسال آن به دفتر امور 
مقررات ملی ساختمان، اعتراضات بررسی شده و به اعضا پاسخ داده شود 
که مستلزم زمان بوده و به همین دلیل، هنوز نتایج تأیید شده ى آزمون 

مهرماه 96، به نظام مهندسی ها ارسال نشده است . 

واحد رفاهى و ورزشى
با توجه به سیاست هاى کلى سازمان در بخش ارائه ى خدمات رفاهى 
و ورزشى به اعضاى محترم، بیش تر در بخش ورزش سالمت و ورزش 
ورزش  و  تمرین  جلسات  در  سازمان  مشتاق  اعضاى  حضور  و  همگانى 
از  که  حاتمى  مهران  دکتر  آقایان  مشاوره ى  و  گیرى  بهره  با  و  همگانى 
باال در سطح ملى هستند  بسیار  پتانسیل  داراى  استان و  ارزنده ى  مفاخر 
و آقاى مهندس آرمین افراسیابى، تعامالت گسترده اى براى برخوردارى 
اعضا از خدمات با کیفیت باال و قیمت مناسب انجام شده است. هم چنین، 
در بخش ورزش قهرمانى نیز مطابق روال گذشته، هماهنگى براى حضور 
موفق تیم هاى مقام آور در مسابقات سازمان هاى نظام مهندسى کشور 

و دیگر مسابقه هاى ورزشى انجام شده که به اختصار به شرح زیر است:
1- شرکت در مسابقات والیبال، فوتسال و بسکتبال و کسب مقام؛

2- برگزاري ورزش همگانی در روزهاي جمعه، با حضور اعضاي سازمان؛ 
3- برگزاري تور یک روزه ى جشنواره انار ارسنجان؛

4- شرکت در مسابقات شطرنج سازمان هاي نظام مهندسی کل کشور، به 
میزبانی بابلسر و کسب مقام؛

به  سازمان،  همکار  طرف  استخرهاي  کارت  ارائه ى  و  رسانی  اطالع   -5
اعضاى سازمان با سوبسید و تخفیف.

واحد فرهنگى 
با توجه به اهمیت فعالیت هاى فرهنگى در ترویج قانون 
ارتقاى شأن  مهندسى،  منش  و  اخالق  تقویت  مقررات،  و 
اعضا  روح  و  جسم  سالمت  ارتقاى  و  مهندسى  جایگاه  و 
و خانواده ى آن ها و ایجاد اعتماد متقابل اعضا، سازمان و 
جامعه، واحد سرمایه ى مهندسى با همکارى و توصیه هاى 
را  ذیل  اهداف  سازمان  فرهنگى  راهبردى  کارگروه 

سرلوحه ى اقدام هاى خود قرار داد : 
نظام  سازمان  ریاست  با  جلسه  چندین  برگزارى   -1
شهرستان،  تأتر  انجمن  ریاست  و  شهرستان ها  مهندسِى 

براى انجام پروژه هاى فرهنگى مشترك؛
فرهنگى  مجموعه ى  در  زن  روز  فستیوال  برگزارى   -2

استان  مهندسى  نظام  سازمان  عضو  بانوان  براى  سبز  سرزمین  تفریحى 
فارس؛

نظام  سازمان  اعضاى  براى  ایران  سینماى  روز  هاى  فیلم  پخش   -  3
مهندسى استان فارس، در سالن خیام؛

مهندسى  نظام  سازمان  اعضاى  براى  کنسرت  بلیط  تخفیف  دریافت   -4
استان فارس؛

5- تهیه ى بلیط تأتر براى اعضاى سازمان نظام مهندسى استان فارس؛
انجام  براى  شهردارى،  ارشد  مدیران  با  نشست  چندین  برگزارى   -6

فعالیت هاى مشترك فرهنگى؛
7- برگزارى جلسات پخش تله تأتر و نقد و تحلیل  تأتر در سالن خیام؛

8- تعامل با دانشگاه شیراز درباره ى سالمت جسم و روان براى استفاده ى 
اعضاى سازمان نظام مهندسى استان فارس، از امکانات دانشگاه شیراز؛

براى  درباره ى مشورت  پیش کسوتان هنر شیراز،  و  بزرگان  از  9- دعوت 
برنامه ریزى هاى فرهنگى؛

10- نشست با تهیه کنندگان صدا وسیما براى ساخت برنامه هاى تلوزیونى در 
راستاى ارتقاى سطح فرهنگ مهندسى؛

11- برنامه ریزى مشترك با مجموعه ى فرهنگى تفریحى سرزمین سبز، 
براى استفاده بلند مدت اعضاى سازمان نظام مهندسى استان فارس؛

12-  برنامه ریزى براى برگزارى کالس هاى فلسفه ى هنر و زیبا شناسى؛
براى  فارس،  استان  رسمى  اسناد  مرکز  با  همکارى  و  ریزى  برنامه   -13

برگزارى فستیوال فیلم معمارى و شهرسازى؛
14- برگزارى چندین نشست با ریاست محترم مرکز اسناد رسمى استان 

فارس، براى جمع آورى اطالعات درباره ى مفاخر مهندسى فارس؛
براى  روان شناختى  معمارى  مورد  در  متعدد  هاى  سخنرانى  ارائه ى   -15

اخبار و رویدادهاى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان فارس

بهـــار 1397
شمـاره ى 96 

109



بهـــار 1397
 شمـاره ى 96

اعضاى سازمان نظام مهندسى استان فارس؛110
(تأثیر روان شناختى  ارائه ى مطلب مربوط به حوزه هاى میان متنى    -16

زلزله) در سمینار زلزله.

هیأت اجرایى ماده ى 27 
بر اساس ماده ى 27 قانون نظام مهندسى و کنترل ساختمان، وزارت خانه ها، 
مؤسسه هاى دولتى، نهادها، نیروى انتظامى، شرکت هاى دولتى و شهردارى ها 
مى توانند در ارجاع امور کارشناسى به جاى کارشناسان رسمى دادگسترى، 
استان معرفى  به وسیله ى سازمان  اشتغال که  پروانه ى  از مهندسان داراى 

مى شوند استفاده کنند.

عنوان بخشى از عملکرد هیأت اجرایى ماده ى 27  
1-  تشکیل سه جلسه ى هیأت اجرایى براى پى گیرى امور کارشناسى؛

2-  توزیع کتاب هاى اسامى کارشناسان رسمى ماده ى 27 سازمان نظام 
مهندسى استان فارس؛

3-  برگزارى دوره هاى داورى مقدماتى و پیشرفته و چاپ و صدور گواهى 
آموزشى؛

4-  انجام 119 مورد کارشناسى از شهردارى ها، دفاتر نمایندگى، کمیسیون 
ماده ى 100، شوراى انتظامى، شوراى حل اختالف. 

گزارش واحد کنترل و ارزیابى پروژه زمستان 1396  

تعداد بازدیدهاى کنترل مضاعف از پروژه هاى دارنده ى سازنده ى 
ذى صالح ( شیراز )

- دى  23 مورد؛
- بهمن 29 مورد؛
- اسفند 25 مورد؛
- جمعًا 77 مورد.

هاى  پروژه  از  استاندارد  کل  اداره ى  با  مشترك  بازدیدهاى  تعداد 
داراى سازنده ى ذى صالح

- دى  7 مورد؛
- بهمن 5 مورد؛
- اسفند 0 مورد؛

- جمعًا 12 مورد.

تعداد بازدیدهاى مشترك با اداره ى کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى

تعداد بازدیدهاى ساختمان هاى فاقد سازنده ى ذى صالح
- دى  10 مورد؛

- بهمن 12 مورد؛
- اسفند 6 مورد؛
- جمعًا 28 مورد.

تعداد بازدیدهاى ساختمان هاى داراى سازنده ى ذى صالح
- دى  5 مورد؛

- بهمن 4 مورد؛
- اسفند 0 مورد؛
- جمعًا 9 مورد.

تعداد بازدید براى تعیین پیشرفت فیزیکى پروژه ها
- دى  18 مورد؛

- بهمن 21 مورد؛
- اسفند 21 مورد؛
- جمعًا 60 مورد.

تعداد نفر بازدید براى صدور شناسنامه ى فنى و ملکى
- دى  38 مورد؛

- بهمن 46 مورد؛
- اسفند 45 مورد؛
- جمعًا 129 مورد.

تعداد بازدیدهاى کنترل مضاعف از پروژه هاى شهر جدید صدرا
- دى  120 مورد؛

- بهمن 136 مورد؛
- اسفند 141 مورد؛
- جمعًا 397 مورد.

تعداد بازدیدهاى شهرك صنعتى شیراز
- دى  28 مورد؛
- بهمن 27مورد؛
- اسفند 12 مورد؛
- جمعًا 67 مورد.

اخبار و رویدادهاى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان فارس
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امور مجریان

امور مربوط به قراردادهاى مجریان

امور کنترل طرح ها
آمار نقشه هاي معماري، نقشه هاي تأسیساتی برقی و مکانیکی و دفترچه هاي محاسباتی 
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امور ظرفیت اشتغال112

امور طراحى
متراژ ثبت شده جهت محاسبات و طراحان معمار و تأسیسات

امور نظارت

اخبار و رویدادهاى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان فارس

عملکرد مدیریت دفاتر نمایندگى زمستان 1396

- نظارت بر عملکرد دفاتر نمایندگى و بازرسى از دفاتر؛
- ارائه ى گزارش هاى عملکردى از فعالیت ها به ریاست سازمان؛

- برگزارى جلسات مداوم با مسئوالن دفاتر؛
- اقدامات الزم و خرید زمین دفتر نمایندگى شهرستان الر؛

- اقدامات الزم و خرید ساختمان دفتر نمایندگى شهرستان نى ریز؛
- اقدامات الزم و خرید ساختمان دفتر نمایندگى شهرستان گراش؛

- اقدامات الزم و خرید ساختمان دفتر نمایندگى شهرستان خنج؛
- اقدامات الزم و خرید ساختمان دفتر نمایندگى شهرستان استهبان؛
- پى گیرى براى خرید ساختمان دفتر نمایندگى شهرستان مرودشت؛

-  پى گیرى براى خرید ساختمان دفتر نمایندگى شهرستان قیر و کارزین؛
- پى گیرى براى خرید ساختمان دفتر نمایندگى شهرستان ارسنجان؛

- بازدید از دفاتر نمایندگى به صورت دوره اى؛

- حل و فصل مسایل و مشکالت دفاتر و اتخاذ تصمیمات مورد نظر؛
- هماهنگى و همکارى با تمام ارکان سازمان و مطالعه و بررسى برنامه ها 
و طرح هاى ارائه شده به وسیله ى بخش هاى سازمان و ارائه ى روش هاى 

مناسب به منظور حسن انجام آن.

فعالیت دفتر نمایندگى نى ریز  
از  ریز  نى  شهرستان  نمایندگى  دفتر  رییسه ى  هیأت  اعضاى  بازدید   -1
و  طبیعت  پل  میالد،  برج  تهران،  ساختمان  المللى صنعت  بین  نمایشگاه 

سازه هاى قدیمى شهر کاشان، در تاریخ 1396/5/19 الى 1396/5/23؛
با دفتر فنى فرماندارى، شهردارى،  2- هماهنگى دفتر نمایندگى نى ریز 
بر  مبنى  آزمایشگاه تخصصى مکانیک خاك  و  کار، شوراى شهر  اداره ى 

الزام تست میل گرد و بتن در ساخت سازه ها؛
برگزارى  براى  مهندسى  نظام  و  کار  اداره ى  با  توافق  و  هماهنگى   -3
استادکاران صنعت  آموزشى کاربردى و عملى ویژه ى همه ى  کارگاه هاى 
ساختمان در نى ریز و شهرهاى تابعه ( مشکان – آباده طشک و قطرویه )، 



با محوریت مقررات ملى ساختمان؛ 
4- پى گیرى و هماهنگى با سازمان نظام مهندسى براى برگزارى دوره هاى 
دوره ى   – بتنى  هاى  سازه  آموزشى  دوره ى  قبیل  از  مهندسان  ویژه ى 

3DMAX  و دوره ى HSE؛ 
5- پى گیرى و اقدام به خرید یک واحد مسکونى ویژه ى دفتر نمایندگى 
به مبلغ 2/300/000/000 ریال ( معادل دویست و سى میلیون تومان ) و 

بررسى طرح توسعه ى این مجموعه در آینده اى نزدیک؛  
6- هماهنگى و تعامل نزدیک با همه ى ارگان ها و سازمان هاى فعال در 
شهرستان براى ارتقاى جایگاه نظام و تثبیت مرجعیت فنى سازمان نظام 

مهندسى ساختمان استان فارس؛ 
7- برگزارى اردوى تفریحى – گردش گرى منطقه ى حفاظت شده ویژ ه ى 

بهرام گور براى مهندسان عضو دفتر؛ 
8- نرخ گذارى بتن استاندارد آماده در شهرستان؛ 

در  ساختمان  صنعت  استادکاران  ویژه ى  هاى  کالس  شدن  اجرایى   -9
رشته ى تأسیسات برقى.  

فعالیت هاى دفتر نمایندگى الرستان
دوره هاى آموزشى برگزار شده براى ارتقاى پایه  و تمدید پروانه 

سازه هاى  اجراى  و  گودبردارى  روش هاى  با  آشنایى  آموزشى  دوره ى   
نگهبان (دى ماه 96) 

سمینارهاى برگزار شده
 وب کنفرانس سمینار آموزشى«محاسبه ى سیستم ارتینگ، ارت موقت» 

(دى ماه 96)

تعداد بازدیدهاى واحد کنترل مضاعف 
 دى ماه :145 بازدید؛ 

 بهمن ماه:137 بازدید؛ 
 اسفند ماه :97 بازدید. 

تعداد بازبینى اعضاى کمیته هاى معمارى، عمران و تأسیسات 
 نقشه هاى بنایى: 130 مورد؛

 نقشه هاى اسکلتى؛
 معمارى:102 مورد؛
 محاسبات:81 مورد ؛

 تأسیسات :76 مورد. 

سایر موارد
 جلسه ى هم اندیشى ناظران عالى اداره ى کل راه و شهرسازى الرستان 
با ناظران محترم شهرهاى الر، خور و لطیفى درباره ى بررسى ساخت و ساز 

در شهرهاى گفته شده (دى ماه 96)؛ 
 جلسه ى هم اندیشى ناظران عالى اداره ى کل راه و شهرسازى با اعضاى 

کنترل مضاعف و بازبین نقشه ها (دى ماه 96)؛
دفتر  از  هیأت همراه،  و  مهندسى  نظام  سازمان  ریاست محترم  بازدید   

ویژه ى نمایندگى الرستان (دى ماه 96)؛
 برگزارى مراسم روز مهندس. 

عملکرد دفتر نمایندگی فراشبند زمستان 96
-  تشکیل جلسات هیأت رییسه ى دفتر با حضور عضو جدید هیأت رییسه 
با  جلسه  تشکیل  درباره ى  نظر  تبادل  و  بحث  و  دفتر  جدید  دار  خزانه  و 
نظام  بین  تعامل  و  کارفرمایان  مشکالت  موضوع  بررسی  و  شهرداري 
ناظران  تعداد  افزایش  موضوع  بررسی  هم چنین،  و  و شهرداري  مهندسی 

عالی شهرستان، پیرو نامه ى استان در این زمینه؛
- مکاتبه با استان درباره ى تجدید قرارداد دفتر و هماهنگی براى حضور 
براي  تأیید مکان هاي مناسب  و  بازدید  براى  کارشناس حقوقی سازمان 

اجاره ى دفتر؛
فرهنگی  رفاهی،  بودجه ى  ردیف  افزایش  درباره ى  مکاتبه  و  پی گیري   -
و ورزشی و پرداخت مبلغ قرارداد ورزشی و هم چنین، برگزاري جشن روز 

مهندس و تدارك هدیه ى روز مهندس، در اسفند ماه؛
- انجام امور مربوط به کنترل مضاعف، از جمله ثبت و بایگانی فرم هاي 
واحدهاي  به  اطالعات  ارسال  هم چنین،  و  ساختمان ها  گزارش  و  بازدید 

مربوط در استان و استعالم از استان براى تعیین ناظر عالی ساختمان ها؛
- پاسخ گویی به ارباب رجوع، تعیین ناظر از طریق سیستم ارجاع و تشکیل 

پرونده ى مالکان و انجام امور مربوط به اتوماسیون اداري و نامه ها؛ 
پی گیري  و  درآمدها  هزینه ها،  از  اعم  مالی،  حساب هاي  نگه داري   -

واریزي ها، پرداخت ها و دریافت ها؛
- تهیه و تنظیم اسناد حسابداري مربوط به پرداخت حق الزحمه ى نظارت، 
تنخواه گردان، حساب بدهی ها، وام، هزینه ها و واریزي ها به حساب هاي 

بانکی و....؛
- کنترل هزینه ها در قالب بودجه و اعتبارات مصوب؛

- تهیه ى صورت مغایرات بانکی، تسویه ى مالیات ارزش افزوده و درآمد 
کانون کاردان ها و... .

دفترنمایندگى خنج  
در  مهندس  روز  مراسم  برگزارى   .  1

محل هتل صبا و تقدیر از مهندسان؛
دفتر  براى  ساختمان  خریدارى   .  2

نمایندگى شهرستان خنج.

دفتر نمایندگى استهبان
1- برگزارى جشن روز مهندس؛

2- خرید ساختمان براى دفتر نمایندگى استهبان؛
3- دیدار اعضاى نظام مهندسى با شهردار جدید استهبان آقاى مهندس 

تاج پیکر از اعضاى نظام مهندسى ساختمان؛
مورد  در  نظر  تبادل  و  بحث  و  اعضا  با  ماهیانه  جلسه ى  برگزارى   -4

مشکالت و چالش هاى دفتر؛
فنى،  مسایل شهرسازى  درباره ى  مالکان  توجیهى  جلسه ى  برگزارى   -5

اجرایى و ایمنى با همکارى شهردارى و نظام مهندسى و اداره ى کار؛
6- حضور مهندس کاملى و مهندس مدرسى در دفتر نمایندگى استهبان و 

بررسى نرم افزار سیستم ارجاع نظارت؛
7-گشت مشترك نظام مهندسى، اداره ى راه و شهرسازى - اداره ى صنعت 
و معدن و تجارت از آهن فروشى هاى شهرستان استهبان و نمونه گیرى 

براى انجام آزمایش هاى الزم؛
8- جلسه با شهردارى و شوراى شهر ایج در مورد نرم افزار سیستم ارجاع 

و بررسى مسایل و مشکالت فى ما بین؛
دفتر  در  سازمان  حسابرس  زارع،  آقاى  و  پور  سمیع  مهندس  حضور   -9

نمایندگى؛
10- حضور دکترآفرینى و مهندس سمیع زاده در دفتر نمایندگى و جلسه با 
مسئول انجمن نمایش شهرستان، درباره ى استفاده از ظرفیت انجمن تئاتر 
انجمن  از  نظام مهندسى و هم چنین حمایت  در شناساندن ظرفیت هاى 
تئاتر شهرستان.                                                                                                         
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