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 .1مراسم تقدیر از بازیکنان و کادر فنی تیم بسکتبال سازمان  ،با حضور
هیات رییسهی سازمان  ،در تاریخ  98/3/29؛
 .2جلسهی مشترک رییس سازمان نظام مهندسی  ،مدیران و معاونان
سازمان برنامه و بودجه در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی  ،در
تاریخ  98/04/05؛
 .3بازدید از پروژهی فرهنگی  ،ورزشی و رفاهی سازمان  ،در تاریخ
 98/04/06؛
 .4جلسهی ریاست سازمان با پرسنل  ،در تاریخ  98/04/09؛
 .5برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانهی نوبت دوم  ،در تاریخ
. 98/04/10

 .6بازدید هیأت رییسهی سازمان از بیست و یکمین نمایشگاه صنعت
ساختمان  ،در تاریخ  98/04/11؛

 .7جلسهی هماندیشی رییس و نایب رییس سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان فارس با رؤسای دفاتر نمایندگی در مورد کنترل
مضاعف دفاتر نمایندگی  ،در تاریخ  98/04/12؛
 .8جلسه هیأت رییسهی سازمان با رییس و معاونان دانشکدهی فنی
و حرفهای شهید باهنر در مورد چگونگی برگزاری کالسهای آموزشی
طرح مهندس کارآموز  ،در تاریخ  98/04/15؛

 .9جلسهی هیأت رییسهی سازمان با هیأت رییسهی جدید انبوهسازان
مسکن و ساختمان  ،در تاریخ  98/04/15؛
 .10برگزاری مجمع مشورتی و پنجمین دورهی انتخابات هیأت
مشورتی سازمان  ،در تاریخ  98/04/16؛
 .11جلسهی هفتگی استماع گزارش پیمانکار و مشاور پروژهی
فرهنگی  ،ورزشی و رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان  ،در تاریخ
 98/04/17؛

* متن اخبار و رویدادها را روابط عمومی سازمان گردآوری میکند و از طریق هیآت رییسه سازمان در اختیار فصلنامهی گزارش قرار میگیرد و مطالب عین ًا درج میگردد .متن آنها در
تارنمای سازمان  www.fceo.irآمده است.

اعضای سازمان  ،در تاریخ  08/05/98؛
 .24بازدید تیم کارشناسان سازمان نظام مهندسی در کنار مقامات ارشد
استانی از حادثهی آتشسوزی هتل آسمان در ساعات اولیهی حادثه ،
در تاریخ  12/05/98؛

 .12برگزاری جلسهی هفتگی استماع گزارش پیمانکار و مشاور پروژهی
فرهنگی  ،ورزشی و رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ
 98/04/24؛
 .13بیست و دومین اجالس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی
ساختمان  /تهران  25 -الی  27تیرماه  1398؛
 .14جلسهی رییس سازمان با رییس و معاونان دانشگاه آپادانا در تاریخ
 98/04/29؛
 .15حضور هیأت رییسهی سازمان در مراسم افتتاحیهی مرکز آموزش
فنی و حرفهای در تاریخ  98/04/30؛
 .16بازدید هیأت مدیرهی سازمان از روند عملیات اجرایی پروژهی
فرهنگی  ،ورزشی و رفاهی سازمان در تاریخ  98/04/31؛
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 .27برگزاری همایش آشنایی و تشریح طرح کارورزی همیار ایمن برای
اعضای جوان سازمان  ،در تاریخ  15/05/98؛
 .28مراسم اهدای احکام اعضای پنجمین دورهی هیأت مشورتی با
حضور رییس سازمان  ،در تاریخ  98/05/14؛
 .29جلسهی مشترک هیأت رییسه با نمایندگان سازمان  ،در رابطه با
حل مشکالت مالیاتی اعضا  ،در تاریخ  98/05/17؛
 .30برگزاری سمینار « مروری بر مطالعات مهندسی آتش در آمریکا و
ژاپن »  ،در تاریخ  98/05/18؛
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 .17جلسهی مشترک رییس و اعضای منتخب هیأت مدیره و گروههای
تخصصی سازمان در رشتهی معماری و شهرسازی  ،برای اجرایی
کردن جزئیات مفاد تفاهمنامهی همکاری بین سازمان نظام مهندسی
ساختمان و سازمان میراث فرهنگی  ،در تاریخ  98/05/02؛
 .18جلسهی مشترک هیأت رییسه با کمیسیون بانوان سازمان  ،در
تاریخ  06/05/98؛
 .19دومین جلسهی میز صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور
رییس سازمان  ،در تاریخ  ، 06/05/98در محل سازمان مدیریت و
برنامهریزی فارس ؛
 .20جلسهی هفتگی استماع گزارش پیمانکار و مشاور پروژهی فرهنگی
و رفاهی سازمان  ،در تاریخ  07/05/98؛
 .21برگزاری سمینار تخصصی آشنایی با صادرات خدمات فنی و
مهندسی به کشور قطر  ،در تاریخ  07/05/98؛
 .22بازدید اعضای کمیسیون بانوان و سرپرست تیمهای ورزشی
سازمان از روند عملیات اجرایی پروژهی فرهنگی  ،ورزشی و رفاهی
سازمان  ،در تاریخ  07/05/98؛
 .23دومین نشست هماندیشی اعضای هیأت مدیرهی دورهی هشتم،
بازرسان و معاونان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با

 .25بازدید هیأت رییسه و معاون منابع انسانی  ،مالی و پشتیبانی
سازمان از دفاتر نمایندگی آباده  ،اقلید و خرمبید  ،در تاریخ  98/05/13؛
 .26برگزاری اولین جلسهی کمیتهی آموزش و ترویج دورهی ششم و
اهدای احکام  ،در تاریخ  98/05/14؛
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 .31حضور رییس سازمان در برنامهی زندهی صدا و سیمای مرکز
فارس  ،در تاریخ  98/05/19؛
 .32بازدید هیأت رییسه و معاون منابع انسانی  ،مالی و پشتیبانی سازمان
از دفاتر نمایندگی مرودشت و ارسنجان  ،در تاریخ  20/05/98؛
 .33برگزاری جلسهی مشترک هیأت رییسهی سازمان و معاونت
معماری و شهرسازی شهرداری صدرا  ،در تاریخ  22/05/98؛
 .34جلسهی مشترک رییس و اعضای منتخب هیأت مدیره و گروههای
تخصصی سازمان در رشتهی معماری و شهرسازی  ،برای اجرایی
کردن جزئیات مفاد تفاهمنامهی همکاری بین سازمان نظام مهندسی
ساختمان و سازمان میراث فرهنگی  ،در تاریخ  23/05/98؛
 .35برگزاری مجمع فوقالعادهی نوبت اول  ،در تاریخ  98/05/23؛
 .36جلسهی مشترک رییس سازمان با مدیران و معاونان ارشد بانک
رفاه کارگران  ،در تاریخ  26/05/98؛
 .37بازدید هیأت رییسه و معاون منابع انسانی  ،مالی و پشتیبانی سازمان
از دفتر نمایندگی شهرستان المرد و مهر و دیدار با مسئوالن ،در تاریخ
 27/05/98؛
 .38جلسهی هفتگی استماع گزارش پیمانکار و مشاور پروژهی فرهنگی
و رفاهی سازمان  ،در تاریخ 28/05/98؛
 .39مراسم افتتاحیهی دورهی چهارم آموزشهای کاربردی صادرات
خدمات فنی و مهندسی در آمل و سخنرانی رییس سازمان نظام
مهندسی فارس  ،در تاریخ  98/05/30؛
 .40جلسهی ریاست سازمان با دستاندرکاران برگزاری اجالس مدیران
صنعت ساختمان جنوب کشور  ،در تاریخ  98/06/02؛
 .41مراسم اهدای خون توسط اعضا و کارکنان سازمان در تاریخ
 98/06/07؛
 .42برگزاری مجمع فوقالعادهی نوبت دوم  ،در تاریخ  98/06/06؛
 .43بازدید هیأت رییسه و معاون منابع انسانی  ،مالی و پشتیبانی سازمان
از دفاتر نمایندگی کازرون  ،نورآباد و مصیری  ،در تاریخ  98/06/10؛
 .44تبادل تفاهمنامهی همکاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان فارس و ادارهی کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس
 ،همزمان با آغاز هفتهی تعاون و با هدف « ساماندهی تعاونیهای
مسکن و ارائهی خدمات مهندسی به پروژههای تعاونیساز «  ،در تاریخ
. 98/06/11

مضاعف ؛
 آزادسازی  44عدد پروندهی حقالزحمهی مهندسان ناظر ؛ واریزی حقالزحمهی کارشناسان نظارت عالی ؛ برگزاری جلسه بین بازبینها و ناظران عالی دفتر  ،برای هماندیشیو ارائهی راهکار برای افزایش کیفیت ساختوساز و ارائهی بهتر خدمات
مهندسی ؛

 حضور رییس و مسئول کنترل مضاعف دفتر در جلسهی کنترل وارزیابی پروژه و مجمع عمومی ؛
 مشاوره به مالکان و حل و فصل اختالفهای موردی بین مالک وناظر  ،توسط رییس دفتر و مسئول کنترل مضاعف ؛
 بازدید اعضای کنترل مضاعف دفتر و کنترل ساختمانها و در صورتلزوم  ،بازدید مجدد و ارشاد ناظر و مالک و اجرای ساختمانها بر اساس
مقررات ملی ساختمان ؛
 بازبینیهای به موقع اعضای بازبین دفتر از نقشهها و کنترل مواردسازهای و معماری و تأسیسات و ابالغ ایرادات به طراحان  ،برای رفع
ایرادهای نقشه و اصالح نقشه و انجام درست طراحی  ،بر اساس ضوابط
و مقررات ملی ساختمان ؛
 پیگیری نامههای اداری راه و شهرسازی و ابالغ انجام آن درحوزههای مختلف که در نامهها قید شده است ؛
 ابالغ ایرادات وارده به مهندسان ناظر که توسط گروه نظارت عالیراه و شهرسازی صورت گرفته است و ارشاد مهندسان ناظر برای رفع
ایرادات موجود در ساختمانهای بازدید شده ؛
 مشاوره به مالکان برای تشکیل پرونده و راهنمایی آنها برای انجامامور اداری در نظام مهندسی ؛
 گزارش هزینههای انجام شده در طول هر فصل برای ادارهی مالیاتاز طریق برنامهی معامالت فصلی ؛
 پیگیری برای فاکتورهای موارد مورد نیاز دفتر ؛ پیگیری برای وجههای استردادی نظارت و پرداخت به مالکان ؛ پرداخت بدهیهای سه ماهه به کانون کاردانها ؛ ثبت  47سند حسابداری.دفتر نمایندگی استهبان
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عملکرد دفاتر نمایندگی در تابستان 98
دفتر نمایندگی خنج

 پیگیری برای تهیهی ویدئو پروژکتور ؛ ارجاع نظارت  48پرونده به صورت سیستمی به ناظران ؛ -انجام  82عدد صدور برگ مأموریت  ،برای ناظران عالی کنترل

 جلسهی توجيهي با مالكان  ،در مورد مسائل فني و شهرسازي وايمني ؛
 جلسه با فرماندار و شهردار و شوراي شهر  ،در مورد روند الزامي شدنطراحي تأسيسات ؛
 جلسهی توجيهي با مهندسان عضو دفتر  ،در مورد نرمافزار جامعخدمات مهندسي ؛

 تجهير و نصب دوربين مدار بسته در دفتر نمايندگي ؛ اجراي پارتيشن قسمت اداري و مالي ؛  300سند مالي ؛  300پروندهی بازبيني شده ( معماري  ،سازه و تأسيسات) ؛  300نامهی داخلي.دفتر نمایندگی الرستان

 برگزاری جلسهی هماندیشی با اعضای دفتر نمایندگی و تشریحسامانهی جامع خدمات مهندسی ؛
 شرکت در جلسات کمیتهی فنی کمیسیون مادهی  5در ادارهی کلراه و شهرسازی الرستان ؛
 برگزاری جلسهی هماندیشی با شهرداری الر و شورای شهر الر،جویم  ،بنارویه و ناظران این شهرها  ،در جهت تعامل و بررسی و
مشکالت فیمابین ؛
 برگزاری سمینار تکمیل اظهارنامهی مالیاتی.کارشناسی مادهی 27
 ارجاع  5مورد کارشناسی مادهی . 27تعداد بازدیدهای واحد کنترل مضاعف
ارسالی  71 :مورد ؛
 تیر ماه  99 :بازدیدارسالی  :تاکنون ارسال نگردیده است.
 -مرداد ماه 68 :بازدید

دفتر نمایندگی داراب و زریندشت

دفتر نمایندگی قیر و کارزین

 -درخواست جلسهی ستاد بحران و تشکیل آن با موضوع تخلفات

1ـ سمینار « آشنایی با ضوابط مرتبط و پیشگیری از تخلفات
حرفهای و انضباطی » در تاریخ هفدهم تیرماه با سخنرانی اعضای
شورای انتظامی با هدف آشنایی اعضای سازمان با تخلفات انتظامی و
مجازاتهای مربوط  ،بهمنظور پرهیز از وقوع شکایت انتظامی در محل
سالن قوامالدین شیرازی برگزار شد .این سمینار با محتوای آشنایی
با مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در رابطه با تخلفات
حرفهای و مجازاتهای انتظامی  ،پیشگیری از وقوع تخلفات حرفهای
و انضباطی  ،نکات فنی ویژه از منظر کاهش تخلفات حرفهای و جایگاه
قانونی شورای انتظامی و آرای صادره  ،با حضور جمعی از اعضای
سازمان برگزار شد و در آن فرازهایی که موجب شکایت انتظامی از
سوی شهرداری  ،ادارهی کل راه و شهرسازی  ،سازمان نظام مهندسی
ساختمان  ،مالک و همسایه میگردد نیز  ،بررسی شد.
2ـ از آغاز تیرماه تا پایان مرداد ماه  ،1398بیست و دو پروندهی جدید
تشکیل و به تعدادی از پروندههاي تشكيل شدهی جديد و باقیمانده از
ماههاي قبل  ،رسيدگي و آرا به شرح زير صادر گرديد:
 رأي درجهی يك  5 :راي ؛ رأي درجهی دو  17 :راي ؛ رأي درجهی سه  4 :راي ؛ رأي رد شكايت  21 :راي.3ـ موضوع شكايت آراي صادر شده مربوط به پروندههاي رسيدگي
شدهی تیر و مردادماه  1398به شرح زير است:
  3رأي  :اجرا ؛  2رأي  :شئون حرفهاي ؛  3رأي  :طراحي ؛ 39 -رأي  :نظارت.

گزارش عملكرد گروه تخصصی برق

 -1پيشنهاد اصالح سيستم ارت واحدهاي تجاري تك واحدي به
معاونت خدمات مهندسي سازمان  ،جهت ابالغ به شركتهاي توزيع
برق استان فارس ؛
 -2پيشنهاد برگزاري سمينار مربوط به تونلهاي تأسيساتي به معاونت
آموزش  ،توسعه و پژوهش ؛
 -3بررسي مادهی  100شهرداريها و ارائهی پيشنهاد ؛
 -4ارائهی پيشنهاد و نكاتي در رابطه با طراحي و نظارت تأسيسات
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 اسبابکشی به ساختمان جدید دفتر نمایندگی و تکمیل نواقصموجود ؛
 بررسی صورت وضعیت پیمانکار و تحویل موقت ساختمان ؛ جلسه با شهردار جنت شهر  ،جلسه با شهرداران دوبرجی و فدامی دربخشداری فورگ  ،جلسه با کارشناسان و ناظران شهر دبیران و دوبرجی
و فدامی در دفتر نمایندگی  ،در متقاعد کردن این  4شهر برای استفاده
از خدمات نظام مهندسی .گفتنی است این شهرداریها در سالهای
گذشته بدون مراجعه به نظام مهندسی  ،خود پروانه صادر میکردند ؛
 جلسه با ناظران و طراحان دفتر نمایندگی و متقاعد کردن آنها برایارائهی خدمات در شهرهای دوبرجی و فدامی و دبیران که مسافت
درخواست دادن تخفیف در خدمات
زیادی با مرکز داراب داشته و
ِ
مهندسی را داشتند ؛
 بررسی وضعیت آهن آالت غیر استاندارد در شهرستان و نامهنگاریبا سازمان محترم ؛
 استفاده از نرمافزار جامع ارجاع نظارت و بررسی معایب آن ؛ همکاری با دانشکدهی فنی مهندسی حکیم عباسی و برگزاریکالسهای ارتقای پایهی اجرا.

گزارش عملكرد تیر و مرداد سال  1398شوراي انتظامي

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

تعداد بازبینی توسط اعضای کمیتههای معماری ،عمران و
تأسیسات
 نقشههای معماری با اسکلت بنایی  68 :مورد ؛ نقشههای معماری با اسکلت بتن /فلز  74 :مورد ؛ نقشههای سازه  89 :مورد ؛ -نقشههای تأسیسات  103 :مورد ؛

ساختمانهای سطح شهرهای شهرستان ؛
 جلسهی مشترک در فرمانداری با حضور شهرداران  ،درخصوصترتیب اثر به گزارشات مرحلهای ناظران و گزارش تخلف ناظر ؛
 شرکت در جلسهی شورای فنی شهرستان و درخواست کنترلکارگاههای تولید مصالح ساختمانی ؛
 نظارت  4369.6مورد ؛ طراحی  3531.6مورد ؛ طراحی سازه  626؛ نظارت تاسیسات  3953.6مورد ؛ -طراح تأسیسات  3817.6مورد.
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برقي سيستم اطفای حريق به معاونت آموزش  ،توسعه و پژوهش.

گزارش عملكرد گروه تخصصی ترافیک

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

* برگزاری یا شرکت در جلسات سازمان و سایر سازمانهای ذیربط
 ریاست محترم سازمان ؛ شورای هماهنگی گروههای تخصصی ؛ نشریهی گزارش ؛ شورای ترافیک استانداری فارس ؛ کمیتهی فنی کمیسیون عمران و حملو نقل شورای اسالمی شهرشیراز.
* بررسی طرحهای تخصصی و مطالعاتی درون سازمانی
 ویرایش و بازنگری شرح خدمات مهندسان ترافیک و ارسال بهشورای مرکزی ؛
 ارائهی نظرات و پیشنهادها برای برگزاری همایش تخصصی مهندسیترافیک ؛
 ارائهی برنامهی دورههای غیرمصوب و سمينارهاي تخصصی موردنياز مهندسان رشتهی ترافیک ؛
 تهیهی پیشنویس ضمیمهی ریالی و تعیین تعرفهی خدماتمهندسان ترافیک ؛
 ویرایش و بازنگری چکلیست برای نظارت بر اجرای الزاماتترافیکی ساختمانها ؛
 تبادل نظر در راستای تدوین الیحهی الزامات ترافیکی ساختمان ،مستندات قانونی موجود و تجارب سایر شهرهای کشور.
* بررسی طرحهای تخصصی و مطالعاتی برون سازمانی
 ارائهی پیشنهادهایی درخصوص برگزاری دورههای آموزشیمهندسی ترافیک برای ارتقای شغلی دستگاههای اجرایی در سطوح
مختلف خدمت با همکاری سازمان ؛
 بررسی شرح خدمات پروژههای مطالعاتی حوزهی حمل و نقل ؛ بررسی طرح پیشنهادی بازنگری گذرگاههای عابر پیاده ؛ بررسی طرح پیشنهادی تعیین نرخ خدمات مترو ؛ ارائهی گزارش نمایندهی کمیسیون تخصصی از همايش ملي جايگاهمهندسي ترافيك در ساختوساز شهري برگزار شده در تهران ؛
 ارائهی گزارش نمایندهی کمیسیون تخصصی از همايش بینالمللیمهندسی حمل و نقل و ترافیک (  ) WCTRبرگزار شده در کشور هند.

معاونت منابع انسانی  ،مالی و پشتیبانی

تابستان 1398
 -1واحد امور اداری
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* پیگیری  ،اخذ تأیید  ،تنظیم و تمدید قرارداد کارکنان پرسنل سازمان
اعم از شیراز  ،دفتر بازرسی گاز  ،دفتر تفکیک آپارتمانها  ،دفاتر
نمایندگی شهرستانها تا پایان سال  98و هماهنگی با واحد امور
قراردادهای سازمان در خصوص عقد قرارداد پرسنل ترابری و نیروهای
ساعتی ؛
* همکاری در برگزاری مراسمهای مناسبتی مثل  :مجامع عمومی
و فوقالعادهی اول و دوم سازمان  ،زیارت عاشورا در دههی محرم ،

همایشها و سمینارهای جاری سازمان  ،برنامههای آموزشی کارکنان
سازمان ؛
* پیگیری مسایل اجرایی مربوط به مأموریتهای درون سازمانی
و کشوری در سه ماههی دوم سال  98مواردی مانند صدور حکم
مأموریت  ،اخذ گزارش مأمور و  ...؛
* پیگیری و اقدام امور تأسیساتی کلیهی ساختمانهای سازمان ؛ اعم
از شیراز  ،صدرا و دفاتر نمایندگی سطح استان و نظارت بر پشتیبانی
مجتمع فرهنگی و رفاهی سازمان در شهر صدرا ؛
* پیگیری مصوبات اجرایی هیأت مدیره و هیأت رییسهی محترم
سازمان و همکاری و تعامل با واحدهای مختلف سازمان در جهت
کاهش هزینههای جاری و پیشبرد اهداف سازمان .
 -2واحد مالی و اعتبارات

* صحت سنجی کانورت اسناد مالی از سال  1380تا 1391؛
* تنظیم سند و پرداخت  2مورد مالیات  %10موضوع مادهی  86؛
* تهیه و ارسال اظهارنامهی عملکرد  1397سازمان نظام مهندسی ؛
* جمعآوری  ،تنظیم اطالعات و پاسخگویی به حسابرسان سازمان ؛
* انبارگردانی انبارهای نفیس  ،مرکزی و کتابفروشی سازمان و حل
و فصل مسائل مربوط .
 -3واحد عضویت و پروانهی اشتغال

* فراهم نمودن شرایط الزم جهت اخذ پروانهی اشتغال به کار برای
پذیرفتهشدگان در آزمون بهمن ماه  97؛
* بررسی درخواستها جهت تشکیل دفتر نمایندگی در شهرستانهای
سپيدان  ،رستم و بوانات.

* همکاری كافينت سازمان با مهندسان متقاضي عضويت و پروانهی
اشتغال  ،جهت ثبت درخواست عضويت يا پروانهی اشتغال.

 -5واحد فرهنگی رفاهی ورزشی

 -4امور قراردادها

* تفاهمنامه با استخر مجموعهی ورزشی کوثر و دریافت کارت استخر
با قیمتهای ویژه ؛
* پیگیری  ،ثبت قرارداد و تفاهمنامه با سالنهای مختلف ورزشی ؛
* امضای تفاهمنامه و تخفیف ویژه جهت اعضای محترم سازمان با
هتل تاالر البرز در الهیجان  ،هتل هما در شیراز  ،هتل کتیبهی همدان
و مجموعهی فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز ؛ شامل گرفتن اقامت ،
رستوران  ،کافیشاپ  ،سالن تشریفات.
 -6واحد فنآوری اطالعات و طرح و برنامه

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

* برنامهریزی و برگزاری مجمع عمومی نوبت اول ، 98/03/13
دوم  98/03/30و تنفس  98/04/10و مجمع فوقالعادهی نوبت اول
 ، 98/05/23نوبت دوم  98/06/06و کنترل ورود و خروج و اعالم
حاضران به صورت مکانیزه ؛
* تهیه و نهایی نمودن بودجهی سال  1398و عملکرد سال  1397؛
* اجرای طرح کارورزی همیار ایمن
* طراحی سامانهی ثبتنام ؛
* ثبتنام  170نفر ؛
* برگزاری همایش معرفی طرح ؛
* برگزاری دورهی آموزشی سه روزه  60نفر ؛
* تنظیم قرارداد  60نفر ؛
* ارائهی معرفینامهی شروع به کار  60نفر.
* تعیین اعضا  ،برگزاری جلسات و اجرایی نمودن تفاهمنامهی میراث
فرهنگی با موضوع همکاری دوجانبه  ،به منظور تسریع ارایه خدمات
مهندسی ( طراحی  ،نظارت و اجرا ) و رعایت مقررات و ضوابط سازمان
میراث فرهنگی در ارتقای کیفیت پروژههای مرمت و احیای بناهای
بافتهای تاریخی ادارهی کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و
گردشگری استان فارس ؛
* پیگیری و نهایی کردن تفاهمنامه با موضوع همکاری سه جانبه
بین ادارهی کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی  ،اتاق تعاون و سازمان
در تشکیل کمیسیون مشترک در راستای ساماندهی به تعاونیهای
مسکن و ارائهی خدمات مهندسی به پروژههای تعاونیساز ؛
* طراحی و پیادهسازی نرمافزار وام با همکاری بانک مهر ایران ؛
* پیادهسازی و انجام تستهای اولیهی نرمافزاری دفتر بازرسی گاز ؛
* پیادهسازی سیستم مکانیزهی اموال  ،با استفاده از سیستم پیوست و
تهیهی سختافزار مورد نیاز ؛
* پیادهسازی نرمافزار یکپارچهی ارجاع کار نظارت
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 .1شناسایی پیمانکاران  ،تنظیم اسناد مناقصهی عملیات ساختمانی
دفتر نمایندگی شهرستان فسا  ،برگزاری مناقصه  ،انتخاب پیمانکار و
عقد قراردا د مرتبط  ،انجام مکاتبات و مذاکرههای ضروری و پیگیری
تحویل پروژه به ایشان ؛
 .2تنظیم و عقد قراردادهای کار ساعتی و پارهوقت برای ارائهی
کارهای خدماتی در دفاتر نمایندگی  43 ،تفاهمنامه با دفاتر پیشخوان
شهرستانها برای تأیید لولهکشی گاز در شهرستانها  ،قرارداد خرید
لباس فرم پرسنل سازمان و قرارداد با مهندسان واجد صالحیت برای
انجام نظارت عالیه بر ساختمانها  ،زیر نظر ادارهیکل راه و شهرسازی
شهرستان الرستان ؛
 .3تنظیم و تمدید قرارداد با شرکتهای طرف قرارداد با سازمان ،
بهمنظور استفاده از پهنای باند  ،تأمین سرویس پیامک  ،پشتیبانی
از سامانهها و نرمافزارهای سازمان ؛ از جمله سامانهی الکترونیکی ،
نرمافزار سازمان الكترونيكي فرزين و سامانهی نرمافزاری تحت وب
دفاتر نمایندگی شهرستانها ؛
 .4پیگیری صدور بیمهنامههای آتشسوزی اموال و اثاثه و
ساختمانهای سازمان ؛
 .5بررسی و تهیه و تنظیم قراردادها و تفاهمنامههای آموزش  ،توسعه و
پژوهش با مجریان آموزشی ؛
 .6تهیه و تنظیم قرارداد انجام مطالعات و ارائهی خدمات طراحی و
ط به پروژهی ساختمان جدید دفتر نمایندگی شهرستان
معماری مربو 
الرستان ؛
 .7تهیه و تنظیم استعالمبهای انجام پیشثبتنام مالیاتی و ثبت
اظهارنامهی مالیاتی سال  1397اعضا و همکاری با هدف پیشبرد
صحیح کار ؛
 .8تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و برگزاری مناقصهی اجارهی ساختمان
برای دفاتر نمایندگی در شهرستانها  ،چاپ شمارهی  100نشریهی
گزارش  ،چاپ پاکت آرمدار  ،خرید سیستم سرمایشی و گرمایشی
برای دفتر مهندسی نقشهبرداری و تفکیک آپارتمانها  ،هیأتمدیره
و واحد فنآوری اطالعات  ،خرید سیستم دوربین مداربسته برای دفتر
نمایندگی سازمان در شهرستانهای استهبان و المرد و مهر  ،خرید
سیستم حفاظتی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستانهای استهبان،
المرد و مهر ،فسا و نورآباد ممسنی ؛
 .9پیگیری پیشرفت پروژه و رفع مسائل مربوط قراردادی ساخت و
تکمیل ورزشگاه سازمان و دفاتر نمایندگی اقلید  ،خرمبید و نورآباد
ممسنی و رسیدگی و کنترل صورتوضعیت پیمانکاران انجام مکاتبات
ضروری و مذاکرههای الزم  ،بررسی الیحهی تأخیرات و تحویل موقت
و قطعی مرتبط آنها ؛
 .10بررسی و کنترل نقشهها و مشخصات فنی مربوطبه ساختمان دفاتر
نمایندگی  ،بهمنظور انجام مهندسی ارزش و افزایش بهرهوری مربوط ؛
 .11بررسی و کنترل و پاسخ به مسائل و مکاتبات طرفهای قراردادی
با سازمان در زمینههای گوناگون ؛
 .12پیگیری و تمدید ضمانتنامههای بانکی انجام تعهدات قراردادهای
مبادلهشده و مستندسازی  85قرارداد و تفاهمنامهی حقیقی و حقوقی و
اسناد استعالمبها و مناقصه.
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* شهرستانهای تحت پوشش  21 :شهرستان دارای دفتر نمایندگی ؛
* آمار تعداد اعضای آماده به کار در نرمافزار تاکنون  6398 :نفر ؛
* آمار تعداد و متراژ کارهای ارجاع شده  1876 :مورد با متراز کل
 411،352متر مربع در شهرستانها ؛
* طراحی سامانهی دریافت اطالعات صادرکنندگان خدمات فنی و
مهندسی ؛
* برگزاری مکانیزهی انتخابات پنجمین دورهی هیأت مشورتی ؛
* برنامهریزی و کنترل پروژهی مجتمع فرهنگی و ورزشی سازمان ؛
* پیگیری و بررسی تأسیس دفاتر نمایندگی در شهرستانهای بوانات
و سپیدان و تغییر شعبه به دفتر در شهرستان رستم ؛
* همکاری و تهیهی مستندات برای سازمان بازرسی و هیأت مستقر
در سازمان.

گزارش معاونت خدمات مهندسی و کنترل ساختمان تابستان 1398
واحد کنترل و ارزیابی پروژه

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
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 بازدید انجام گرفته از ساختمانهای گروه الف دفاتر نمایندگی 449 :مورد ؛
 بازدید از ساختمانهای گروه ب و ج دفاتر نمایندگی  178 :مورد ؛ بازدیدهای صورت گرفته از ساختمانهای شهر صدرا  365 :مورد ؛ بازدید انجام شده از پروژههای شهرک صنعتی در شهرستان شیراز: 109مورد ؛
 بازدید انجام شده برای صدور شناسنامهی فنی و ملکی در سطحاستان  70:نفر بازدید ؛
 بازدید کنترل مضاعف از پروژههای دارای سازندهی ذیصالح درشهرستان شیراز  377 :مورد ؛
 بازدیدهای ایمنی  ،مشترک با ادارهی کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی: 29مورد ؛
 پاسخ به  53مورد استعالم شهرداری شیراز درمورد حضور مهندسان ؛ پاسخ به  6مورد استعالم شهرداری صدرا درمورد حضور مهندسان ؛ کنترل و بازبینی نقشههای مصالح بنایی ( گروه الف ) در شهرهایفاقد دفتر نمایندگی  226 :مورد ؛
 حضور نمایندهی واحد کنترل و ارزیابی پروژه در جلسات تشکیل شدهدر اتاق اصناف  ،که باعث ساماندهی کارگران دارای کارت مهارت فنی
و استفاده از آنها در ساختوسازها میشود ؛
 برگزاری جلسهی مشترک با مسئول نظارت عالی شهرداری شیراز ؛ بازدیدهای سرزده از ساختمانهای دارای سازندهی ذیصالح وکنترل عملکرد حضور نمایندهی آنها در محل پروژه که منجر به درج
اخطار در پرونده و درصورت تکرار  ،معرفی به شورای انتظامی سازمان
میگردد ؛
 بازدیدهای کارشناسی از پروژههای دارای شکایات مردمی ؛ بازدید از پروژههای دارای تخلفات در شهرستانهای استان و برگزاریجلسات مشترک با شهرداران و پیگیری موضوع از طریق استانداری ؛
 برگزاری جلسات حل اختالف بین سازندهی ذیصالح و مالک وپیگیری تا حل موضوع ؛
 حضور در جلسات مشترک با ادارهی کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعیدرمورد طرح همیار ایمن ؛
 -بازدیدهای مشترک از ساختمانهای در حال ساخت در شیراز با

ناظران عالی ادارهی کل راه و شهرسازی.

* آمار نقشههای معماری  ،نقشههای تأسیساتی برقی و
مکانیکی و دفترچههای محاسباتی در شهرستانها

* متراژ ثبت شده برای محاسبات و طراحان معمار و تأسیسات

واحد خدمات مهندسی

* امور قراردادهای مجریان و شناسنامهی فنی و ملکی ساختمان

* حقالزحمهی مهندسان ناظر

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

* آمار افتتاح ظرفیت اشتغال
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* آمار پرونده های بازرسی شیراز

واحد کنترل و نظارت گاز
اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

* فشار قوی

* نظارت عالی و هیأت رفع اختالف و داوری
فعالیتهای انجام شده توسط نظارت عالی

* بازرسی فنی  /گزارش عملکرد واحد بازرسی فنی در تابستان سال 98
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* گزارش خالصهای از عملکردهای واحد شهرستان مربوط
تابستان سال 1398
* برگزاری جلسات وحدت رویهی فنی مهندسان نواحی نه گانهی
شهرستانها ؛
* منطقهبندی مهندسان و برنامهریزی برای ارجاع کار ؛
* عقد قراردادهای دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با دفتر کنترل و نظارت
گاز ؛
* بررسی آنالیز مالی کارکرد مهندسان و ارجاع کار بر اساس آنالیز و
برگزاری جلسات مربوط به اصالح نرمافزار آنالیز ؛
* جلسه و تبادلنظر با شرکت گاز استان و نواحی شهرستان و
شهرداریهای استان ؛
* پیگیری اجرای نرمافزار جامع دفتر کنترل و نظارت گاز با برگزاری
جلسات تبادل نظر.

* عملکرد تابستان سال  98در هیأت رفع اختالف و داوری

* عملکرد و فعالیت واحد کنترل و مضاعف دفتر کنترل و
نظارت گاز
 ) 1تعداد  33مورد انجام مأموریت شهری بابت :
الف  53 :فقره پرونده در مرحلهی تأیید نهایی ؛
ب  17 :فقره بازدید نظارت جوش باالتر از  2اینچ ؛
ج  11 :مورد بررسی و گزارش به درخواست واحد نظارت عالی گاز ؛
خ  7 :مورد بازدید متفرقه ؛
د  56 :مورد بررسی مشاوره ؛
 ) 2بررسی نقشههای پیش از اجرا :
الف  :در شیراز  1236فقره پرونده ؛
ب  :در شهرستانها  834فقره پرونده.
 ) 3مأموریتهای استانی :
الف  16 :فقره مأموریت به  18شهرستان استان ؛
ب  :اعزام  28نفر روز کارشناس برای بررسی وضعیت دفاتر گاز و بازدید
از تعدادی پرونده به صورت رندم چک و ارائهی گزارش.
ج  :برگزاری  10جلسهی استانی با رؤسای شرکت گاز و شهرداری و
اتحادیههای گاز و تأسیسات شهرستانها.

عملکرد کارشناسان رسمی مادهی  27استان فارس در تابستان
سال 1398

ضمن ًا شایان ذکر است در برنامهی آتی  ،کلیهی ارجاعات به صورت
مکانیزه و با نرمافزار مشخصی انجام خواهد شد که متعاقب ًا به اطالع
کارشناسان محترم خواهد رسید.

گزارش عملکرد شورای حل اختالف

با توجه به تشکیل جلسات شورای حل اختالف از اول سال  98تا امروز،
تعداد کل پروندههای رسیدگی شده  33فقره بوده که در نمودار زیر
بهطور خالصه نشان داده شده است.

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

* گزارش عملکرد و فعالیتهای آموزشی بخش کنترل
ضوابط گازرسانی

با توجه به مراجعهی بیش از  100نفر از مهندسان عضو سازمان به واحد
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حقوقی  ،نسبت به ارشاد و معاضدت قضایی حقوقی و همچنین حضور
در شورای حل اختالف نظام مهندسی  ،خالصهای از عملکرد این واحد
در سه ماههی دوم سال به این شرح است:

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
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 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  ،نمایشگاه 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  25جلسه ) و برون سازمانی( حدود  40جلسه) و پوشش خبری آنها ؛
 تهیهی حدود  120مورد آرشیو صوتی  -تصویری و مکتوب جلساتدر سازمان ؛
 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 و تعامل با روابط عمومی شورای مرکزی.

گزارش معاونت آموزش  ،توسعه  ،پژوهش تابستان 1398
واحد آموزش
عملکرد روابط عمومی سازمان

 بررسی و تهیهی پاسخ مناسب به ایمیلهای رسیده از سوی اعضایسازمان به واحد روابط عمومی سازمان ؛
ی مختلف مذهبی
 درج تصویر در سایت سازمان متناسب با مناسبها  ملی  -جهانی ؛ هماهنگی با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برای درج اخبارمهم سازمان در سایت شورای مرکزی ؛
 درج بیش از  35مورد آگهی اطالعرسانی  ،تبریک و تسلیت درروزنامهها ؛
 تهیه و انعکاس اخبار سازمان از طریق سایت سازمان نظام مهندسیو کانالهای مجازی  ،به صورت مستمر و روزانه بیش از  120خبر
از گزارش جلسات هیأت مدیره  ،هیأت رییسه  ،تعامل با دستگاههای
مختلف  ،سمینارها  ،همایشها و  . . .؛
 تهیهی تقویم مناسبتی تخصصی ساالنه برای سازمان ( برایبرنامهریزی رویدادهای پیش رو در ماههای آتی سال ؛ برنامههایی
مانند  :روز مهندس  ،نشست شورای مرکزی  ،مجامع گوناگون  ،هیأت
عمومی ) ؛
 تهیه و انعکاس اخبار سازمان در صدا و سیما و مطبوعات و سایتهایخبری  ،بیش از  10مورد ؛

دورههای آموزشی ؛
* تبادلنظر و ارائهی راهکار برای عملی کردن و کاربردی نمودن
مقداری از ساعات برگزاری دورههای ارتقای پایه ؛
* برگزاری جلسات دفاع طرحهای پژوهشی:
* « بررسی و مطالعات ضوابط کاربرد و استانداردهای کنترل فنی
سیستمهای جراثقلهای برجی کارگاهی ( تاور کرین )» و
* «بررسی میدانی و ارائهی راهکارهای عملی سیستم ارتینگ
ساختمانها در ده سال گذشته در استان فارس»
دبیرخانهی طرح کارآموزی دانشآموختگان متقاضی ورود به
حرفهی مهندسی ( طرح مهندس کارآموز )

سمینارها و دورههای غیرمصوب

تعداد  12سمینار و  13دورهی غیرمصوب در فصل تابستان 1398
برگزار گردید .اهم موضوعات:
* برگزاری سمینار آموزشی « مروری بر مطالعات مهندسی آتش در
آمریکا و ژاپن » ؛
* برگزاری دورهی آموزشی « طرح کارورزی همیار ایمنی» طبق
تفاهمنامهی منعقد شده با ادارهی کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی ؛
* برگزاری سمینار « آشنایی با توسعهی صادرات خدمات فنی و
مهندسی » .
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برگزاری جلسات کمیتهی آموزش و ترویج و زیرگروههای مربوط با
موضوعات زیر:
* تودیع و معارفهی اعضای دورههای پنجم و ششم كميتهی آموزش و
ترویج سازمان با حضور رییس و نایب رییس سازمان ؛
* انتخاب اعضای کمیتهی آموزش و ترویج دورهی ششم با تأیید
ادارهی کل راه و شهرسازی استان فارس  ،به شرح زیر است:
 -1محمدجعفر کاشف حقیقی ؛  -2غالمحسین هوشمند سروستانی ؛
 -3جعفر زارع ؛  -4داود صفری ؛  -5افشین ساالری.
* انتخاب رییس ،نایب رییس و دبیر کمیتهی آموزش و ترویج ؛
* بررسی شهریهی دورههای ورود به حرفه و ارتقای پایه ویژهی
مهندسان در سال  1398؛
* بررسی درخواست تمدید پروانهی اشتغال به کار آموزش مدرسان
دورههای ارتقای پایه ؛
* گفتوگو درخصوص صورتجلسات تخلف در آزمون دورههای ورود
به حرفه و ارتقای پایه ویژهی مهندسان ؛
* برنامهریزی درخصوص برگزاری جلسات کمیسیون مصاحبه  ،برای
متقاضیان اخذ مجوز فعالیت آموزشی ؛
* قرائت رأی شورای انتظامی درخصوص شرکتکنندگان در دورههای
ارتقای پایه که در جلسات آزمون پایانی مرتکب تخلف آموزشی شده
بودند ؛
* گفتوگو درخصوص برگزاری دورهی  HSEبرای دارندگان صالحیت
اجرا ؛
* بررسی امکان همکاری با مدرسان سایر استانها در برگزاری

واحد کتابخانه و کتابفروشی

اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

کمیتهی آموزش و ترویج

فعاليتهاي انجام شده در راستاي اجراي طرح به شرح زیر است :
* پیگیری اجرایی کردن تفاهمنامهی طرح مهندس کارآموز بین
سازمان و وزارت راه و شهرسازی ؛
* تهیهی برنامهی اجرایی طرح مهندس کارآموز ؛
* تهیه و تدوین محتوای دورههای آموزشی طرح مهندس کارآموز و
آمادهسازی برای چاپ محتوای آموزشی دورهها در رشتههای عمران ،
معماری و برق ؛
* انعقاد تفاهمنامهی همکاری با دانشگاه در اجرای دورههای طرح
مهندس کارآموز ؛
* پیگیری تجهیز نمایشگاهها و کارگاههای دورههای طرح مهندس
کارآموز ؛
* مکاتبات با دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی در استان و معرفی
طرح مهندس کارآموز.
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