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اخبار و رویدادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس*

اخبار و رویدادها

* اخبار و رویدادها را روابط عمومی سازمان در اختیار فصل نامه ی گزارش قرار داده است. متن کامل خبرها و گزارش ها در تارنمای سازمان www.fceo.ir آمده است.

جلسات هيأت مديره و هيأت رييسه ی دوره ی هشتم
از 17 بهمن ماه 97  تا تاريخ  20 ارديبهشت ماه  98

نمایندگان  و  سازمان  رییسه ی  هیأت  مشترک  جلسه ی   -1
سازمان در کمیسیون ها و جلسه های خارج از سازمان

از فعالیت های 100 روزه ی  در این جلسه ریاست سازمان گزارشی 
از فعالیت های سازمان را  ارائه کرد و یکی  هیأت مدیره ی سازمان 
نمایندگان  از  و  خواند  ذی ربط  سازمان های  و  دستگاه ها  با  ارتباط 
کمیسیون ها به عنوان نمایندگان سازمان در جامعه یاد کرد که در 
جهت ارتباط مؤثر با عناصر اجتماع بسیار تأثیرگذار واقع خواهند شد.
در  سازمان  منتخب  کننده ی  هماهنگ  نمایندگان  هم چنین،     
کمیته های مورد نظر توسط هیأت رییسه ی سازمان مشخص شد و 
نمایندگان کمیسیون ها نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند؛

2- برگزاری نشست تخصصی  شورای اسالمی شهر شیراز 
و سازمان نظام مهندسی  به مناسبت روز مهندسی  در تاریخ 

4 اسفند ماه 1397؛

با برگزاری جلسه ی  افتتاح رسمی مراسم روز مهندسی   -3
شهر  هنر  مجموعه ی  در  سازمان،  محترم  مدیره ی  هیأت 

آفتاب در تاریخ 4 اسفند 1397؛

4- بازدید هیأت مدیره ی محترم سازمان از مجموعه ی هنر 
اسفند   4 تاریخ  در  مهندسی  روز  مناسبت  به  آفتاب  شهر 

1397؛

5- آیین بزرگداشت روز مهندسی در مجتمع فرهنگی رفاهی 

جهاد دانشگاهی در تاریخ 5 اسفند ماه 1397؛   

6- جشن اعضای کمیسیون بانوان به مناسبت میالد حضرت 
زهرا )س( در تاریخ 6 اسفند 1397 ؛

رییسه ی  هیأت  از  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  دعوت   -7
در  شورا(  علنی  )صحن  مهندسی  روز  مناسبت  به  سازمان 

تاریخ 6 اسفند ماه 1397
شهردار  شیراز،  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  حضور  با  جلسه  این 
شیراز، معاونان شهردار، اصحاب رسانه و ... ، در صحن علنی شورای 
اقتصاد  ساختمان،  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  شد.  برگزار  شهر 
صنایع ساختمانی را بزرگ ترین درصد مربوط به اقتصاد کشورهای 
توسعه یافته خواند و ارتباط مستقیم با اشتغال، ارزش افزوده و . .. 

منجر می شود؛
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8- برگزاری پنل تخصصی سازمان با عنوان نظام هماهنگی 
مهندسان در مجموعه ی هنر شهر آفتاب در تاریخ 6 اسفند 

ماه 1397؛

سالیانه ی  کنفرانس  ششمین  در  سازمان  رییس  حضور   -9
انرژی پاک در تاریخ 11 اسفند ماه 1397؛

نمایندگی  دفتر  از  سازمان  رییسه ی  هیأت  بازدید   -10
شهرستان کازرون در تاریخ 12 اسفند ماه 1397

ضمن  نمایندگی(  دفتر  )رییس  بازیاری  مهندس  دیدار  این  در 
خوشامدگویی و تبریک روز مهندس به حضار، گزارشی از روند امور 
نیز  ارائه کرد. هیأت رییسه  استان  به مسئوالن محترم  جاری دفتر 
پس از بازدید از دفتر نمایندگی و برگزاری جلسه با پیمانکار اجرای 
و  کرده  بازدید  دفتر  احداث  محل  از  کازرون،  دفتر  جدید  ساختمان 
موجود  مشکالت  رفع  برای  و  کرده  ارزیابی  را  مسائل  نزدیک  از 

رهنمودهای الزم ارائه کردند؛

11- جلسه ی رییس سازمان با رییس کمیته ی امداد حضرت 
امام خمینی )ره( در تاریخ 13 اسفند ماه 1397؛

12- جلسه ی هیأت رییسه  و انجمن بتن در تاریخ 18 اسفند 
ماه 1397؛

معاونت  با  سازمان  رییسه ی  هیأت  مشترک  جلسه ی   -13
تاریخ   در  فارس  استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  مدیران  و 

21/12/97
در این جلسه در رابطه با همکاری های دو جانبه بین سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان فارس و سازمان برنامه و بودجه ی استان 
فارس گفت وگویی صورت گرفت و مقرر شد طی عقد یک تفاهم نامه، 
برنامه ریزی فعالیت های آینده تدوین و همکاری های الزم ادامه یابد؛

14- جلسه ی مشترک رییس سازمان با آقای مهندس فنایی 
و هیأت رییسه ی سازمان بسیج مهندسان استان فارس در 

تاریخ   97/12/27؛

مورد  در  سازمان  مدیره ی  هیأت  فوق العاده ی  جلسه ی   -15
حادثه ی سیل سهمگین شیراز 98/01/06؛

بخش های  امدادرسانی  هماهنگی  ستاد  جلسه ی   -16
خصوصی در دفتر رییس سازمان 98/01/06؛

17- جلسه ی هیأت رییسه ی سازمان با مراکز دانشگاهی در 
مورد استفاده از استارتاپ ها 98/01/07؛

18- بازدید تیم کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان در کنار  سایر دستگاه های اجرایی از مناطق سیل زده ی 

شهر شیراز در تاریخ 98/01/010؛

با  هم اندیشی  و   سازمان  رییسه ی  هیأت  جلسه ی   -19
هماهنگی  در جهت  بخش خصوصی  تشکل های  و  انجمن ها 
تاریخ  در  طبیعی  بالیای  و  بحران  زمان های  در  فعالیت ها 

98/01/11؛

در  و تشکل های بخش خصوصی  انجمن ها  با  جلسه ی هم اندیشی 
جهت هماهنگی فعالیت ها در زمان های بحران و بالیای طبیعی و 
ارائه ی راه کارهای کمک رسانی با ارتباط بهتر با دستگاه های اجرایی 
به ویژه سازمان هالل احمر در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان فارس برگزار شد؛ 

و  دستگاه های  با  سازمان  رییسه ی  هیأت  جلسه ی   -20
سال  تعرفه ی  میزان  تعیین  مورد  در  مرتبط  سازمان های 

1397 در تاریخ 98/01/23؛
و  شهرسازی  معاون  سازمان،  رییسه ی  هیأت  مشترک  جلسه ی 
و  مهندسی  توسعه ی  اداره  ی  رییس  و  شیراز  شهرداری  معماری 
خدمات  تعرفه ی  تعیین  مورد  در  ساختمان  ملی  مقررات  بر  نظارت 
مهندسی سال 1397 برگزار شد و تقاضا برای تشکیل هیأت چهار 

نفره در اسرع وقت به دبیر هیأت رییسه ارائه شد؛
اعضای  و  مدیره  هیأت  اعضای  نوروزی  بازدید  و  دید   -21

سازمان در تاریخ 98/01/24؛

رفاه  و  کار  تعاون،  اداره ی  بین  تفاهم  انعقاد  جلسه ی   -22
اجتماعی استان فارس و  سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان فارس  مورخ 98/01/25
پی گیری اجرایی شدن، به کارگیری و معرفی افراد دارای صالحیت 
ذی صالح  مجریان  به  اطالع رسانی  ساخت وساز،  امور  در  حرفه ای 
عضو سازمان، برای دریافت گواهینامه ی صالحیت ایمنی پیمانکاران 
گواهینامه های  دارای  اجرایی  عوامل  به کارگیری  هم چنین،  و 
بند 3-5-1-12 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  به  مربوط 
-5-1-12 بند  رعایت  بر  مبنی  ناظر  مهندسان  به  اطالع رسانی  و 

حفاظتی  آیین نامه ی   7 ماده ی  و  ملی  مقررات  دوازدهم  مبحث   8
تفاهم نامه  این  در  سازمان  تعهدات  جمله  از  ساختمانی  کارگاه های 

است.
   هم چنین، مقرر شد طرح مهندس همیار ایمنی در جهت اجرایی 

شدن از سوی طرفین تفاهم نامه پی گیری شود؛

23- جلسه ی هیأت رییسه ی سازمان با کارشناسان اداره ی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص راه اندازی طرح همیار 

ایمنی در تاریخ 98/01/31؛

24- جلسه ی مشترک هیأت رییسه ی سازمان و سرکار خانم 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییسه ی  هیأت  عضو  راهدار؛  دکتر 
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معادن و کشاورزی  فارس در تاریخ 98/01/31؛

25- جلسه ی هیأت رییسه ی سازمان با رییس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان کرمان در تاریخ 98/01/31

نظام  سازمان  رییس  و  سازمان  رییسه ی  هیأت  مشترک  جلسه ی 
با  گلستانی(  مهندس  )آقای  کرمان  استان  ساختمان  مهندسی 
تاریخ  افزایش همکاری های مشترک طرفین در  هدف هم افزایی و 

31/1/98 در دفتر رییس سازمان برگزار شد؛

انتظامی سازمان )جناب  از قاضی سابق شورای  26- تقدیر 
آقای  )جناب  جدید  قاضی  معرفی  و  فرهادی پور(  علی  آقای 
انتظامی  شورای  اعضای  احکام  اهدای  و  حیدری(  صادق 

سازمان در تاریخ 98/01/31؛

27- دیدار اعضای هیأت مدیره ی دوره ی هشتم با استاندار 
تاریخ  در  رحیمی  دکتر  آقای  جناب  فارس،  استان  محترم 

98/02/02
مهندسی  نظام  سازمان  مدیره ی  هیأت  اعضای  دیدار  جلسه ی 
با   98  /02/02 تاریخ  در  فارس  استاندار  و  فارس  استان  ساختمان 
کل  مدیر  فارس،  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  حضور 
دفتر فنی استانداری فارس و حضور اعضای هیأت مدیره ی سازمان، 
بازرسان سازمان و معاونت های سازمان دفتر استاندار فارس برگزار 

شد؛ 

توسط  سیالب  ریسک  مدیریت  سمینار  برگزاری   -28
تاریخ  در  استرالیا(  دانشگاه  )استاد  میرفندسک  حمید  دکتر 

98/02/07؛

29- جلسه ی هیأت رییسه با مدیر کل سازمان مدیریت بحران 
استانداری )مهندس رحیم آزادی( در تاریخ 98/02/03؛

30- برگزاری کمیسیون خدمات مهندسی و اشتغال شورای 
به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  مرکزی 

فارس در تاریخ 98/02/11؛

مهندسی  نظام  سازمان  رؤسای  کمیسیون  برگزاری   -31
مهندسی  نظام  سازمان  میزبانی  به  )استان ها(  ساختمان 

ساختمان استان فارس در تاریخ 98/02/11
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان های  رؤسای  کمیسیون  نشست 
استان ها روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت در شیراز  به ریاست آقای 
مهندس مقومی )رییس سازمان نظام مهندسی استان قم( برگزار شد. 
   در آغاز این نشست، مهندس بهادری دبیر اجرایی شورای مرکزی 
این  میزبانی  که  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  از 
جلسه را برعهده گرفته است، تشکر کرد و به بیان دغدغه های خود 
شورای  آینده  جلسه ی  در  که  مهندسی  خدمات  تعرفه ی  مورد  در 
از رؤسای سازمان های  پرداخت. هم چنین،  مرکزی مطرح می شود، 
نظام مهندسی ساختمان استان ها خواست با توجه به این که مرحله ی 
مرکزی  شورای  جدید  دوره ی  در  عضویت  داوطلبان  نام نویسی 
مدیره ی  هیأت  اعضای  ثبت نام  نحوه ی  درباره ی  است،  شده  آغاز 
سازمان های استان ها اطالع رسانی کنند. در این جلسه، سیستم ارجاع 

نظارت پویا که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استان 
گزارشی  و  شد  گذارده  حاضران  رؤیت  به  است،  شده  تهیه  فارس 
ساختمان  مهندسی  خدمات  مسئول  توسط  آن  اجرایی  مکانیزم  از 
به  که  نرم افزاری  شد.  ارائه  فارس  استان  مهندسی  نظام  سازمان 
کمک آن ناظر گزارش های خود را شخصًا از محل بازدید ساختمان، 
ارسال می کند.  نظام مهندسی ساختمان  برای شهرداری و سازمان 
با  استان ها  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان های  رؤسای  جلسه ی 
ادامه یافت و در آن  حضور مهندس رجبی ریاست شورای مرکزی 
نحوه ی  بررسی  آن ها  نخستین  که  شد  مطرح  اصلی  موضوع  سه 
اصالح قانون نظام مهندسی ساختمان به عنوان بحث روز جامعه ی 

مهندسان عضو سازمان بود.
   در این زمینه رؤسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان نظرات 
خود را ابراز داشتند و قرار شد این نظرات جمع بندی و به ایشان برای 

ارسال به مجلس شورای اسالمی منعکس شود.
   در همین ارتباط، مهندس رجبی رییس شورای مرکزی به بیان 
دیدگاه های خود و تشریح تاریخچه ی این اصالحات پرداخت و به 

سؤاالت برخی از رؤسای سازمان ها در این ارتباط پاسخ داد.
   در نهایت، قرار شد در جلسه ی دیگر رؤسا، موضوع دقیق تر بررسی 
آقای مهندس  به  و  انجام گیرد  نظرات اصالحی  شود و جمع بندی 

رجبی ارائه شود.
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان های  رؤسای  جلسه  این  در     
هیأت  اعضای  و  آنان  چون  که  کردند  تأکید  نکته  این  بر  استان ها 
مدیره از نزدیک با مشکالت مواجه هستند، مشکالت را دسته بندی 
کرده و به صورت مدون، آن چه را که مورد نیاز جامعه مهندسان عضو 

سازمان است، منعکس می کنند.
   به گفته ی حاضران، خألهایی در قانون فعلی وجود دارد که بایستی 
در این اصالحیه مطرح و جمع بندی مطالب مطرح شده به مجلس 
شورای اسالمی منعکس شود. هم چنین رؤسا از مطرح شدن سازمان 
برنامه و بودجه در اصالحیه ی قانون به جای وزارت راه و شهرسازی 

انتقاد کردند.
موضوع  مهندسی،  خدمات   98 سال  تعرفه ی  درباره ی  بحث     
بعدی نشست رؤسای کمیسیون سازمان ها بود که چون تا به حال 
پیشنهادی  چارچوب  نشده،  دریافت  وزارت خانه  طرف  از  ابالغیه ای 
برای تعرفه ی سال 98 با توجه به ابالغ فهرست بهای سال جدید 
جمع بندی و به صحن شورای مرکزی ارائه خواهد شد تا این شورا 
و شهرسازی  راه  وزارت  به  ابالغ  برای  را  آن  نظرات،  با جمع بندی 

ارسال کند.
   مهندس مقومی دبیر کمیسیون رؤسای سازمان های نظام مهندسی 
ساختمان استان ها که در گفت وگو با روابط عمومی سخن می گفت، 
در  شده  مطرح  موضوع  سومین  عنوان  به  نظارت،  اصالح  طرح  از 
نظام نامه ی  کلیات  گفت:  و  کرد  یاد  سازمان ها  رؤسای  کمیسیون 
روز  که  ابالغیه ای  به  توجه  با  شد  مقرر  و  مطرح  جلسه  در  ارجاع 
چهارشنبه از طرف وزارت راه و شهرسازی صادر شده است، موضوع 

دقیق تر بررسی و نظرات منعکس شود.
او، در این ابالغیه اصل ارجاع تأیید شده، ولی هنوز     به گفته ی 

جزئیات آن برای رؤسای سازمان ها قطعی نیست؛
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شورای  نشست  نهمین  و  سی  و  دویست  برگزاری   -32
در  -شیراز  کشور  مهندسی ساختمان  نظام  مرکزی سازمان 

تاریخ 98/02/12

نظام  سازمان  مرکزی  شورای  جلسه ی  نهمین  و  سی  و  دویست 
با   1398 ماه  اردیبهشت   12 تاریخ  در  کشور  ساختمان  مهندسی 
حضور  اعضای شورای مرکزی، رؤسای سازمان های نظام مهندسی 
ساختمان )استان ها( و آقای دکتر مازیار حسینی معاون امور مسکن و 

ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در شیراز تشکیل شد.
   در این جلسه مهندس بهادری دبیر اجرایی شورای مرکزی ضمن 
نام نویسی  برای  استان ها  اعضای شورا و رؤسای  جلب نظر مساعد 
مرکزی،  شورای  آتی  انتخابات  برگزاری  روند  در  فعال  مشارکت  و 
مشارکت سازمان ها در نوسازی و بازسازی مناطق سیل زده را مهم 
شورا  رییس  رجبی  مهندس  آقای  جلسه،  ادامه ی  در  کرد.  ارزیابی 
مجلس  در  ساختمان  مهندسی  نظام  قانون  اصالح  روند  درباره ی 
برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  مساعدت  خواستار  و  داد  توضیحاتی 

تسریع در این روند شد. 
قانون نظام  افرادی که به خوبی مشکالت فعلی  از  او هم چنین     
مهندسی و کنترل ساختمان را می شناسند و برای رفع آن ها برنامه 
دارند، دعوت کرد تا برای دوره ی جدید شورای مرکزی ثبت نام کنند.
   آقای مهندس مجربی دبیر اجرایی شورای مرکزی نیز از سازمان 
برگزاری  میزبانی  دلیل  به  فارس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام 
استانداری،  خوب  همکاری  و  تشکر  مرکزی  شورای  جلسه ی 
شهرداری و راه و شهرسازی استان فارس با سازمان نظام مهندسی 

این استان را ستود .
   در ادامه ی جلسه و در سخن رانی پیش از دستور، چند تن از اعضای 
شورای مرکزی در موضوعاتی چون رعایت الزامات برگزاری اجالس 
در  استان ها  مدیره های  هیأت  دیدگاه های  به  توجه  عمومی،  هیأت 
به آموزش،  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، توجه  اصالح 
مشخص  چارچوب  تعیین  مهندسان،  عملکرد  بر  نظارت  و  کنترل 
برای استان ها و تقویت روند مطالبه گری سازمان های نظام مهندسی 

ساختمان سخن گفتند.
   خانم دکتر طاهره نصر، رییس گروه تخصصی معماری شورای 
مرکزی نیز در سخنان پیش از دستور موارد اشکال در اصالح قانون 
را که قباًل هم تذکر داده بود، برشمرد. ایشان آمادگی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان فارس را  برای دریافت پیشنهادها مربوط 
بر  تأکید  با  کرد.  اعالم  سازمان ها  دیگر  سوی  از  قانون  اصالح  به 

بزرگ ترین  عنوان  به  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  جایگاه 
سازمان مردم نهاد اشکاالت قرارگیری این سازمان در زیرمجموعه ی 
نظام فنی و اجرایی را که در اصالحیه ی قانون پیش بینی شده است، 

برشمرد.
   در این نشست آقای دکتر صعیدزرندی معاون امالک سازمان ثبت 
اسناد و امالک، درباره ی نتایج اجرای تفاهم نامه ی همکاری متقابل 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  و  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان 
فارس،  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  و  گفت  سخن 
معاون شهرسازی شهردار  فارس،  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
شیراز و مهندس سیف زاده رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
ایفای  در  مساعدت  و  فیمابین  همکاری های  روند  درباره ی  استان، 

نقش مؤثر سازمان سخن گفتند.
   در این جلسه که در هتل هما شهر شیراز برگزار شد، دکتر حسینی 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جمع اعضای 
شورا حاضر شد و در مورد اهمیت توجه به ساخت وساز و توسعه ی 
به  مربوط  مسائل  نیز  و  مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور  و  اشتغال 

اصالح قانون نظام مهندسی ساختمان صحبت کرد.
   به گفته ی دکتر حسینی برای هر 250 میلیون ریال سرمایه گذاری 
در بخش ساختمان می توان یک شغل را به مدت یک سال ایجاد کرد 
نفر شغل در  این ترتیب هر صد متر مربع ساخت وساز 144  به  که 

مدت یک سال تولید می کند.
   به گفته ی وی 18 درصد اشتغال کشور به ساخت وساز وابسته است 
و برای ساختمان های معمولی، نیاز ما به مواد و مصالح خارج از کشور 

تقریبا صفر است.
   وی با ابراز خوش وقتی از حضور در جمع مهندسان عضو شورای 
مرکزی و رؤسای سازمان ها اظهار داشت: از گذشته های دور همیشه 
در  عمدتًا  و  مهندسی  رشته های  در  استعداد  با  و  باهوش  جوانان 
جامعه ی  گفت:  کرده اند،  تحصیل  ساختمان  مهندسی  رشته های 
به همین نسبت مدیریت آن  باهوشی است که  مهندسی، جامعه ی 
بسیار سخت است؛ چرا که هر کدام از آن ها دارای سبک و سلیقه ی 

منحصر به فرد و قابل دفاع هستند.
برگزاری  بررسی     دستور جلسه ی دیگر شورای مرکزی، بحث و 
اجالس هیأت عمومی در تیرماه بود که اعضای حاضر در زمینه ی 
عقد قراردادهای مربوط به برگزاری اجالس هیأت عمومی در تیرماه 
در  اجالس  زمان  کردند. هم چنین،  اختیار  تفویض  رییسه  هیأت  به 
رییسه ی  هیأت  نظر  اساس  بر  آن  مکان  و   98 تیرماه  دوم  نیمه ی 

شورای مرکزی خواهد بود؛

هیأت  اعضای  هم اندیشی  جلسه ی  اولین  برگزاری   -33
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  هشتم  دوره ی  مدیره ی 

استان فارس با  اعضای سازمان در تاریخ 98/02/17
پیرو تصمیم هیأت مدیره ی دوره ی هشتم مبنی بر نیاز به برقراری 
ارتباط مستقیم و چهره به چهره با همه ی اعضای سازمان و اعتقاد 
اولین  اعضاست،  جمعی  خرد  از  استفاده  ما  تعهد  شعار  به  راسخ 
جلسه ی هم اندیشی اعضای هیأت مدیره ی دوره ی هشتم و اعضای 
سازمان در تاریخ 98/02/17 رأس ساعت 12/15 در سالن قوام الدین 
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ساختمان شماره ی 2 سازمان برگزار شد.

   در ابتدای جلسه، اعضای هیأت مدیره ی حاضر )سرکار خانم دکتر 
نصر، آقایان مهندسان: سیف زاده، دادخواه، علوی زاده ، تدین، عراقی، 
ضابطیان( ضمن تشکر از حضور اعضای حاضر در جلسه، خواستار 
مشارکت بیش تر اعضا در جلسات آینده که مقرر شده حداقل هر سه 

ماه یک بار و به صورت مستمر برگزار شود، شدند. 
   اعضای سازمان نیز در فضایی گرم و صمیمی به بیان  نظرات 
انتقادها و پیشنهادهای خود پرداختند و اعضای هیأت مدیره نیز با 

بردباری و شکیبایی به آن ها گوش جان سپردند. 

سه  از  فارس  مهندسی  نظام  نمايندگی  دفاتر  عمل کرد  گزارش 
ماهه ی آخر سال 1397 لغايت  15 ارديبهشت 1398

الف- دفتر نمایندگی نظام مهندسی الرستان 
1- تعداد بازدیدهای واحد کنترل مضاعف 

2-تعداد بازبینی توسط اعضای کمیته های معماری،عمران و 

تأسیسات
تعداد نقشه هاي بازبیني شده : 

نقشه ی معماري اسکلت بتني/ فلزي 210 ؛
نقشه ی سازه 200 ؛

نقشه ی تأسیسات 158 ؛
نقشه هاي معماري با اسکلت بنایي 167 .

3-سمینارها و کنفرانس های برگزار شده 
 - سمینار نکات کلیدي در طراحي ساختمان هاي با اسکلت بنایي؛

 - سمینار حداقل هاي برق در طراحي و نظارت ساختمان؛
  - سمینار مدیریت ریسک سیالب؛

 - سمینار تحقیق و توسعه ی دیوارهاي بنایي مسلح پیش تنیده؛
بررسي  و  بنایي  ساختمان هاي  مقاوم سازي  دفترچه ی  تهیه ی   -

دیتایل هاي طرح تقویت آن ها؛ 
 - دوره ی آموزشی تفسیر نتایج آزمایشگاهي بتن؛

-  سمینار سیستم هاي هوشمند ساختمان؛
و  بتن  و سخت شده ی  تازه  بتن  آزمایش های  آموزشی  دوره ی   -  

ضوابط رد و پذیرش بتن.

4-آمار پروانه های صادر شده – واحد مالی اداری  

ب- دفتر نمایندگی نظام مهندسی خنج 
1 - برگزاری مراسم روز مهندس؛

2 - ارجاع نظارت به صورت سیستمی به ناظران به تعداد 110 نفر؛
3 - انجام 107 عدد صدور برگ مأموریت برای ناظران عالی کنترل 

مضاعف دفتر؛

در  اشتغال  و  مهارت  شورای  جلسات  در  دفتر  رییس  شرکت   -  4
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فرمانداری و سازمان فنی و حرفه ای؛ 
در  شهرستان  مناسب سازی  کمیته ی  جلسه های  در  شرکت   -5

فرمانداری؛
برای  با شهردار و کارشناسان ساختمان شهرداری،  6 - هماهنگی 

حل مشکالت دفتر نظام مهندسی و شهرداری؛
7- جلسه با بازبین های دفتر، برای حل مشکالت بازبین ها و طراحان؛

8- جلسه با اعضای کنترل مضاعف؛
سطح  در  بتن  آزمایشگاه های  مسئوالن  با  هماهنگی  جلسه ی   -9

شهرستان، برای بررسی عملکرد بتن؛
10- شرکت در جلسه های کمیته ی فنی فرمانداری.

پ- دفتر نمایندگی صدرا 
1- بازدیدهای نظارت عالی

- 583 مورد بازدید نظارت عالی سازه؛
- 9 مورد بازدید نظارت عالی تأسیسات.

2- بازبینی نقشه ها
- بازبینی 347 جلد نقشه ی معماری به متراژ تقریبی 145082 متر 

مربع؛ 
- بازبینی 193 جلد نقشه ی محاسبات سازه به متراژ تقریبی 118660 

مترمربع؛
- بازبینی 27 جلد نقشه ی تأسیسات برق و مکانیک به متراژ تقریبی 

34640 مترمربع.
3- برگزاری 26 جلسه ی کمیسیون معماری؛

4- انجام کسر ظرفیت های مربوط در زمینه ی :
* طراحی معماری 130149 مترمربع؛
* محاسبات سازه 106651 مترمربع؛

* طراحی تأسیسات برقی 24718 مترمربع؛
* طراحی تأسیسات مکانیکی 33654 مترمربع؛

* نظارت معماری 14886 مترمربع؛
* نظارت سازه 99630 مترمربع؛

* نظارت تأسیسات برقی 24484 مترمربع؛
* نظارت تأسیسات مکانیکی 32431 مترمربع؛

* نظارت نقشه برداری 4753 مترمربع.

ت- دفتر نمایندگی نظام مهندسی فسا  
1- برگزاری دوره ی »اجرای ساختمان های فوالدی« برای ارتقای 
پایه ی اجرا 3 به 2 و 2 به 1 )معماری و عمران(، مدرس: دکتر افتخار؛
2- برگزاری دوره ی »گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان« برای 
ارتقای پایه ی اجرا 3 به 2 و 2 به 1 )معماری و عمران(، مدرس:دکتر 

بیاتی؛
پایه ی  ارتقای  برای  بتنی«  برگزاری دوره ی »اجرای سازه های   -3
اجرا 3 به 2 و 2 به 1 )معماری و عمران(، مدرس: مهندس خواجه پور؛

4- برگزاری کارگاه آموزشی »مسئولیت حوادث ناشی از کار«؛
5- برگزاری دوره اتوکد و 3D Max ؛

6- دوره ی بدمینتون ویژه ی خانم ها و آقایان عضو نظام مهندسی؛
7- برگزاری دوره HSE  در مرکز آموزش فنی و حرفه ای فسا؛

8- برگزاری چند اردوی تفریحی برای اعضای دفتر؛

برجسته و  از مهندسان  برگزاری مراسم روز مهندس و تجلیل   -9
پیش کسوت؛

در  فسا  شهرستان  نماینده ی  با  هماهنگی  جلسات  برگزاری   -10
شهرهای  و  فسا  شهرداری  فسا،  فرماندار  اسالمی،  شورای  مجلس 

توابع، شورای اسالمی شهر فسا و...؛
11- برگزاری جلسات متعدد با اعضای محترم، برای تبادل نظر و 

ارائه ی پیشنهادها و انتقادها و حل مشکالت احتمالی؛
وب  صورت  به  شیراز  در  شده  برگزار  سمینارهای  برگزاری   -12

کنفرانس در دفتر.

ث- دفتر نمایندگی قیر و کارزین 
1- برگزاری جشن روز مهندس؛

2- برگزاری بزرگ داشت سال روز زلزله ی قیر؛
3- حضور در جلسات ستاد بحران شهرستان در مورد سیالب های 

اخیر؛
4- برگزاری جلسات توجیهی برای ناظران و طراحان دفتر؛

5- تکمیل و تجهیز کامل دفتر؛
6- برگزاری جلسه با شهرداران در قالب کمیته ی فنی در فرمانداری 
شهرستان برای پیش برد اهداف سازمان، تصویب و صورت جلسه ی 

موارد ذیل:
1. شهرداری ها موظف شدند که قبل از ثبت هرگونه گزارش ناظر، 

تأییدیه ی آن از دفتر نمایندگی استعالم کنند؛
2. تعامل همکاری کامل شهرداران در مورد بررسی اهداف سازمان؛

ناظران،  طرف  از  ارسالی  تخلف  گزارش های  دقیق  اثر  ترتیب   .3
توسط شهرداری ها؛

7- انتخاب ناظر و طراح تأسیسات بر تمام ساختمان های گروه الف 
با هر متراژ و کاربری )طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(؛

برای مهندسان  تیم کوه نوردی  فوتبال و تشکیل  تهیه ی سالن   -8
دفتر.

ج- دفتر نمایندگی داراب و زرین دشت 
1- برگزاري دوره هاي آموزشي نظارت پایه 2 به 1 در سه دوره؛ 

2-  برگزاری دوره ی آموزشي اجرا 3 به 2 در سه دوره؛
3- برگزاری دوره ی آموزشي نظارت پایه 3 به 2 در دو دوره؛

4- برگزاري سمینارهاي تأسیسات در سه دوره؛ 
5- برگزاري کارگروه اجرا در چندین دوره؛

6- شرکت تیم فوتسال در مسابقات جام رمضان و دهه فجر؛ 
7- برگزاري جشن روز مهندس؛ 

مدت  به  هفته،  هر  استخر  از  اعضا  استفاده ی  برای  هماهنگي   -8
سه ماه؛  

9- بازدید هیأت رییسه ی سازمان از ساختمان داراب؛ 
10- پرداخت به امور ناظران؛ 

11- جشن مهندسان جوان بسیجی و تقدیر از فعاالن؛
12- تحویل موقت ساختمان نظام مهندسی داراب.
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تا   1397 ماه  دی  تاريخ  از  انتظامی  شورای  عملکرد  گزارش 
پانزدهم ارديبهشت ماه سال 1398 

1ـ از آغاز دی ماه 1397 تا پانزدهم اردیبهشت ماه 1398، 
هفتاد و یک پرونده ی جدید تشکیل و به تعدادی از پرونده هاي 
تشکیل شده ی جدید و مانده از ماه هاي قبل، رسیدگي و آرا به 

شرح زیر صادر شد:
- رأي درجه یک: 1 رأي؛
- رأي درجه دو: 18 رأي؛
- رأي درجه سه: 14 رأي؛

- رأي رد شکایت: 16 رأي.

پرونده هاي  به  مربوط  شده  صادر  آراي  شکایت  موضوع  2ـ 
رسیدگي شده از آغاز دی 1397 تا پانزدهم اردیبهشت ماه 

1398 به شرح زیر است:
- 15 رأي: اجرا؛

- 7 رأي: شئون حرفه اي؛
- 1 رأي: طراحي؛

- 26 رأي: نظارت.

عملکرد گروه تخصصی برق در سه ماه آخر سال 97
1- تهیه و تدوین فرم های گزارشی 1 و 2و 3 نظارت تأسیسات برق 

و ارسال آن به معاونت فنی و شهرسازی؛
2- تهیه ی شرح خدمات بخش تأسیسات برق ساختمان؛

3- پیشنهاد و برگزاری تعداد 5 سمینار آموزشی به معاونت آموزش، 
توسعه، پژوهش به شرح زیر:

5-1- سیستم اعالم حریق در ساختمان ها؛
5-2- بررسی حوزه ی سیستم مقاومت زمین؛

5-3- تأثیر امواج الکترومغناطیس بر بدن انسان؛
5-4- برخورد صاعقه به ساختمان های بلند؛
5-5- تکنولوژی جدید آسانسور و پله برقی؛

4- تهیه ی چک لیست های نظارتی تأسیسات برقی؛
5- تشکیل دو جلسه ی هماهنگی با شرکت های توزیع برق در رابطه 

با سیستم ارت ساختمان ها؛
در  تخصصی  گروه های  هماهنگی  شورای  جلسات  در  شرکت   -6

رابطه با تنظیم و تصویب نظام نامه ی گروه های تخصصی.

عملکرد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتيبانی سه  ماه آخر سال 
97 تا 15 ارديبهشت ماه 1398

فناوری اطالعات و طرح و برنامه
اتوماسیون  الکترونیک در  به روز رسانی فرم های  * تهیه، بررسی و 

اداری؛
* طراحی و اجرای سیستم مکانیزه ی صدور گواهینامه های آموزش؛

* تهیه ی RFB و عقد قرارداد نرم افزار دفتر بازرسی گاز؛

* طراحی سیستم مکانیزه ی ارتقای پایه؛
* تهیه ی پیشنهاد بودجه ی سال 1398 و عملکرد سال 1397؛

* آنالیز درآمد و هزینه در دفاتر نمایندگی و شیراز؛
* تجزیه و تحلیل نرم افزار کارشناسان رسمی سازمان؛

* تهیه و تدوین دستورالعمل اموال و اموال گردانی و تهیه ی برنامه ی 
اموال گردانی شیراز و شهرستان ها؛

* برنامه ریزی و تهیه ی مستندات برگزاری مجمع سال 1397؛
* تهیه ی دستورالعمل و چک لیست ارزیابی دفاتر نمایندگی؛

* ارزیابی دفاتر نمایندگی آباده، اقلید، صفاشهر، مرودشت، ارسنجان، 
کازرون، نورآباد، رستم، استهبان، نی ریز، فسا، کوار.

امور مالی
طي سه ماه چهارم سال 1397 و از ابتداي سال 98 تا 15 اردیبهشت 
نوبت  وام هاي  قالب  در  سازمان،  اعضای  از  نفر  تعداد 272  به  ماه، 
اول، دوم، سوم، توأم و اضطراري با دوره ی بازگشت مشخص، وام 

پرداخت شده است.

امور اداری
* پی گیری و عقد قرارداد پرسنل سازمان اعم از شیراز، دفتر بازرسی 

گاز، دفتر تفکیک آپارتمان ها، دفاتر نمایندگی و ....؛
* هماهنگی با واحد امور قراردادهای سازمان درباره ی عقد قرارداد 

نیروهای ساعتی؛ 
* همکاری در برگزاری مراسم رسمی روز مهندسی مجتمع فرهنگی 

رفاهی دانشگاه شیراز و طی سه روز در مجتمع هنر شهر آفتاب؛
* همکاری در برگزاری مراسم تکریم مقام زن؛ 

میزبانی  به  مرکزی  شورای   239 نشست  برگزاری  در  همکاری   *
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس؛

* پی گیری مسایل اجرایی مربوط به مأموریت های درون سازمانی 
و کشوری؛ 

تأسیساتی همه ی ساختمان های سازمان؛  امور  اقدام  و  پی گیری   *
اعم از شیراز و دفاتر نمایندگی؛

* همکاری در برگزاری سمینارها و همایش ها؛
* پی گیری مصوبه های هیأت مدیره و هیأت رییسه ی سازمان. 

عضویت و پروانه اشتغال
مهندسي  حرفه ی  به  ورود  آزمون  نتایج  کتبي  ارسال  به  توجه  با 
 ،97 /  10 / تاریخ 15  در  نظام مهندسي  به سازمان  اردیبهشت97 
برداشته  آزمون  در  شرکت  برای  عضویت  شرط  این که  دلیل  به 
درخواست هاي  عالوه بر  پذیرفته شدگان،  نتایج  اعالم  با  است،  شده 
به  نیز  سازمان  در  عضویت  درخواست  اشتغال،  پروانه ی  صدور 
بررسي  وجود،  این  با  که  مي کند  پیدا  افزایش  چشم گیري  صورت 
اعضاي  ویرایش عضویت  درخواست هاي سیستمي عضویت جدید، 
زمان  حداقل  در  اشتغال  پروانه ی  درخواست هاي  همه ی  و  نظام 
ممکن توسط کارشناسان این واحد مورد بررسی قرار گرفت. در این 
بازه ی زمانی نامه نگاري هاي مربوط به این واحد طیف وسیعي داشت. 
 ،  97 /  12 / ازتاریخ 06  پایه سیستمي  ارتقا  برنامه ی  راه اندازي  با 
درخواست هاي ارتقای پایه نیز همانند سایر درخواست ها در قسمت 
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عضویت و پروانه ی اشتغال، بدون حضور عضو و به صورت سیستمي 
امکان پذیر شد که درخواست ها در اسرع وقت بررسي مي شود. تعداد 
به  این واحد  به  تغییرات(،  درخواست هاي مربوط )شامل ویرایش و 

صورت جدول زیر است:

کافي نت سازمان نیز نهایت همکاري با مهندسان متقاضي عضویت 
به  اشتغال  پروانه ی  یا  برای درخواست عضویت  اشتغال  پروانه ی  و 

صورت سیستمي را انجام مي دهند.

امور قراردادها
سازمان،  بیمه ای  امور  گردآوری  مناقصه ی  اسناد  تنظیم  و  تهیه   .1
بیمه های مسئولیت مدنی و حرفه ای  درمان،  بیمه ی تکمیل  شامل 
یا  طراح  بهره برداری(،  زمان  در  و  ساخت  )هنگام  ناظر  مهندسان 
یک ساله ی  و  مربع  متر  اساس  )بر  ذی صالح  سازندگان  محاسب، 
مجریان(، یک ساله ی مهندسان، بازرسی گاز، بیمه ی حوادث گروهی، 
بازرسان و اشخاص  بیمه ی مسئولیت مدنی کارمندان، کارشناسان، 
کارشناسان  اعزام  برابر  در  سازمان  مدنی  مسئولیت  بیمه ی  ثالث، 
و  آتش سوزی  بیمه ی  و  عالی  نظارت  و  مضاعف  کنترل  ناظران  و 
مسئولیت مدنی سازمان در برابر اشخاص ثالث با پوشش های اضافی، 
عقد قرارداد و پی گیری صدور بیمه نامه های مرتبط، کنترل و پرداخت 

وجه آن ها؛
عملیات  مناقصه ی  اسناد  تنظیم  و  تهیه  پیمانکاران،  شناسایی   .2
اقلید  در شهرستان های خرم بید،  نمایندگی سازمان  دفتر  ساختمانی 
عقد  و  پیمانکاران  انتخاب  مناقصه،  برگزاری  ممسنی،  نورآباد  و 
و  ضروری  گفت وگوهای  و  مکاتبات  انجام  مرتبط،  قرارداد های 

پی گیری تحویل پروژه به پیمانکاران؛
نمایندگی  دفتر  ساختمان  اولیه ی  نقشه های  بررسی  و  مذاکره   .3
سازمان در شهرستان های الرستان و فسا در جلسات مشترک و تهیه 

و تنظیم اسناد مناقصه ی آن ها؛
مناقصه ی  تجدید  اسناد  تنظیم  و  تهیه  و  پیمانکاران  شناسایی   .4
و  فسا  شهرستان  در  سازمان  نمایندگی  دفتر  ساختمان  تکمیل 

برگزاری مناقصه؛
مناقصه ی  اسناد  تنظیم  و  تهیه  و  مذاکره  پیمانکاران،  شناسایی   .5
چاپ،  طراحی،  محدود  مناقصه ی  برگزاری  سالنامه،  طرح  تهیه ی 
پی گیری  و   1397 سال  سالنامه ی  تحویل  و  بسته بندی  صحافی، 
مناقصه ی  برگزاری  و  اسناد  تنظیم  و  تهیه  آن؛  دریافت  و  چاپ 
چاپ شماره های 98-99 نشریه ی گزارش، تنظیم اسناد و برگزاری 
شهرستان  در  سازمان  نمایندگی  دفتر  برای   UPS خرید  مناقصه ی 

نی ریز؛ 
تولید و ساخت،  و  تهیه  قرارداد »تحلیل، طراحي،  تنظیم و عقد   .6
و  تنظیم  سازمان«،  مهندسی  خدمات  نرم افزار  پیاده سازی  و  نصب 

مالی  سال  عملکرد  حسابرسی  به منظور  »حساب رسی  قرارداد  عقد 
1397 سازمان«، تنظیم و عقد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور 
ساختمان های سازمان و تنظیم  و عقد قراردادهای حفاظتی  و نگهبانی 

از ساختمان ها و ورزشگاه سازمان؛
انجام  برای  صالحیت  واجد  مهندسان  با  قرارداد  عقد  و  تنظیم   .7
راه و شهرسازی  اداره  ی کل  نظر  زیر  بر ساختمان ها،  نظارت عالی 
ارائه ی خدمات مشاوره  شهرستان الرستان و تنظیم و عقد قرارداد 
و  حقوقی  مباحث  و  نقشه ها  تهیه ی  مورد  در  آموزشی  پشتیبانی  و 

نرم افزار up-build دفتر تفکیک آپارتمان ها؛ 
با سازمان،  قرارداد  با شرکت های طرف  قرارداد  تمدید  تنظیم  و   .8
ازجمله  سازمان  نرم افزارهای  و  سامانه ها  از  پشتیبانی  به منظور 
سامانه ی نرم افزاری نقشه های تفکیکی ساختمان و نرم افزار نظارت 

مکانیزه ی نظارت عالی و کنترل و ارزیابی؛
راننده  با  تأمین خودرو  قراردادهای  و  تفاهم نامه ها  تنظیم و عقد   .9

برای خدمات درون شهری و مأموریت ها و خدمات برون  شهری؛
10. تنظیم و عقد تفاهم نامه ی همکاری با اداره ی  کل پست استان 
فارس، هتل هما شیراز، اداره  ی کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
فارس و بانک قرض الحسنه ی مهر ایران و  تنظیم و عقد تفاهم نامه ی 
استفاده ی اعضا و کارکنان سازمان از امکانات و سالن های سرپوشیده 

در مجموعه های ورزشی؛
امور  در  مشاوره  خدمات  ارائه ی  تفاهم نامه های  عقد  و  تنظیم   .11

حقوقی و مالیاتی سازمان؛ 
آموزش،  تفاهم نامه های  و  قراردادها  تنظیم  و  تهیه  و  بررسی   .12

توسعه و پژوهش با مجریان آموزشی؛
13. پی گیری پیشرفت پروژه و رفع مسائل مربوط قراردادی ساخت 
و تکمیل ورزشگاه سازمان و دفاتر نمایندگی کازرون، اقلید، المرد و 
مهر و نورآباد ممسنی و رسیدگی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران 
انجام مکاتبات ضروری و مذاکره های الزم، بررسی الیحه ی تأخیرات 

و تحویل موقت و قطعی مرتبط آن ها؛
14. بررسی و کنترل نقشه ها و مشخصات فنی مربوط  به ساختمان 
دفاتر نمایندگی، به منظور انجام مهندسی ارزش و افزایش بهره وری 

مربوط؛
اساس  بر  خاص  بیماران  دارویی  هزینه های  کنترل  و  بررسی   .15

مصوبه های مربوط و تنظیم و پی گیری پرداخت آن ها؛
طرف های  مکاتبات  و  مسائل  به  پاسخ  و  کنترل  و  بررسی   .16

قراردادی با سازمان در زمینه های گوناگون؛
تعهدات  انجام  بانکی   ضمانت نامه های  تمدید  و  پی گیری   .17
قراردادهای مبادله  شده و مستندسازی حدود 64 قرارداد های حقیقی 

و حقوقی و اسناد استعالم بها و مناقصه.

فرهنگی، رفاهی، ورزشی
به اعضای سازمان نظام  تعداد 95 عدد  به  * فروش کارت استخر 

مهندسی؛ 
* تفاهم با 17 باشگاه ورزشی در خصوص ارائه ی تخفیف ویژه به 

اعضای سازمان و خانواده ی ایشان؛
* امضای تفاهم نامه و تخفیف ویژه برای اعضای سازمان با هتل هما 
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و مجموعه ی فرهنگی-رفاهی دانشگاه شیراز، شامل گرفتن اقامت، 
رستوران، کافی شاپ، سالن تشریفات؛ 

* امضای تفاهم نامه و گرفتن تخفیف ویژه برای آموزشگاه موسیقی 
مهستان، باغ شاندیز داالهو، مجموعه ی علیصدر همدان.

روابط عمومی
سوی  از  رسیده  ایمیل های  به  مناسب  پاسخ  تهیه ی  و  بررسی   *

اعضای سازمان ؛
* درج تصویر در سایت سازمان به مناسب های مختلف؛

درج  برای  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای  با  هماهنگی   *
اخبار مهم سازمان در سایت شورای مرکزی؛

* درج بیش از 30 آگهی اطالع رسانی، تبریک و تسلیت در روزنامه ها؛
نظام  سازمان  سایت  طریق  از  سازمان  اخبار  انعکاس  و  تهیه   *
از   بیش  روزانه  و  به صورت مستمر  کانال های مجازی  و  مهندسی 
100  خبر از گزارش جلسات هیأت مدیره، هیأت رییسه، تعامل با 

دستگاه های مختلف، سمینارها، همایش ها و . . . .؛
* تهیه ی یک تقویم مناسبتی تخصصی ساالنه برای سازمان )روز 

مهندس، نشست شورای مرکزی، مجامع ...، هیأت عمومی(؛
و  مطبوعات  و  سیما  و  صدا  در  سازمان  اخبار  انعکاس  و  تهیه   *

سایت های خبری بیش از  10 مورد؛
* درج آگهی های سازمان در جراید و روزنامه ها به صورت مقتضی 

)مجامع، مناقصه ها و ... ( بیش از 10مورد؛
* همکاری در برگزاری همایش های سازمان نظام مهندسی در ابعاد 

تبلیغاتی، اطالع رسانی محیطی؛ 
،نمایشگاه  ساختمان  )صنعت  نمایشگاه ها  برگزاری  در  همکاری   *

تأسیسات ... (؛
* تغذیه و به روز رسانی سایت سازمان با توجه به مناسبت های جاری 

در طول سال )نوروز، محرم و .. (؛
* تهیه و انتشار بروشور، کلیپ های تصویری بیش از 10 مورد؛

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

ساالنه به نمایندگی از طرف سازمان؛ 
برون  و  جلسه(   25 )حدود  سازمانی  درون  جلسات  در  شرکت   *

سازمانی )حدود 40 جلسه( و پوشش خبری آن ها؛
* تهیه ی آرشیو صوتی- تصویری و مکتوب جلسات در سازمان – 

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

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

سازمان در رسانه ها و مطبوعات و پی گیری آن ها؛
* پی گیری تولید و پخش مستند تلویزیونی معرفی سازمان در جهت 

فرهنگ سازی و شناخت جامعه از سازمان نظام مهندسی؛ 
* همکاری چاپ مقاالت تخصصی سازمان در نشریات؛

* ارتباط قوی روابط عمومی نظام فارس با شورای هماهنگی روابط 
عمومی ها و تعامل با روابط عمومی شورای مرکزی.

گزارش معاونت آموزش، توسعه، پژوهش از 1397/10/01 الی 
1398/02/15

1- واحد آموزش

پایه  ارتقای  و  حرفه  به  ورود  آموزشی  دوره های  برگزاری   *
ویژه ی مهندسان

          

* برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی غیرمصوب
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سمینار آموزشی » مدیریت ریسک سیالب«
این سمینار آموزشی با سخن رانی دکتر حمیدرضا میرفندرسک استاد 
افتخاری دانشگاه گریفیس استرالیا، در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1398 
صورت  به  هم زمان  شهرستان  و  استان  ارشد  مسئوالن  حضور  با 
آنالین در کل کشور و فرمانداری ها و شهرداری های استان در سالن 
قوام الدین شیرازی واقع در ساختمان شماره ی 2 سازمان برگزار شد.

 

 

2- کمیته ی آموزش و ترویج
برگزاری 11 جلسه ی کمیته ی آموزش و زیرگروه های مربوط

* عقد تفاهم نامه ی همکاری با اداره ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان فارس در زمینه ی ایمنی و پیش گیری از حوادث کارگاه های 

ساختمانی.

اخذ  متقاضیان  برای  مصاحبه  کمیسیون  جلسه ی  برگزاری6 
پروانه ی اشتغال به کار آموزش

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

3- دبیرخانه  طرح کارآموزی دانش  آموختگان متقاضی ورود به 
حرفه ی مهندسی

* فعالیت هاي انجام شده توسط این سازمان در راستاي اجراي طرح 
در فصل تابستان به شرح زیر است:

بین  کارآموز  تفاهم نامه ی طرح مهندس  اجرایی کردن  * پی گیری 
سازمان و وزارت راه و شهرسازی؛

مهندس  طرح  آموزشی  سرفصل های  رسانی  به روز  و  بررسی    *
کار آموز؛

* تهیه ی نظام نامه ی مهندس کارآموز؛
* تشکیل دبیرخانه ی مهندس کارآموز؛

*  تهیه ی آیین نامه ی گردش کار تفاهم نامه ی طرح مهندس کارآموز؛
مهندس  دبیرخانه ی طرح  تدوین شرح خدمات  و  چارت  تهیه ی   *

کارآموز؛
*  تهیه ی برنامه ی اجرایی طرح مهندس کارآموز؛

*  تهیه و تدوین محتوای دوره های آموزشی طرح مهندس کارآموز و 
آماده سازی برای چاپ محتوای آموزشی دوره ها در رشته های عمران، 

معماری و برق؛
شرکت ها،  حرفه ها،  صاحبان  با  هم اندیشی  جلسات  برگزاری   *

دانشگاه ها و سازمان فنی و حرفه ای استان و ...؛
و  شیراز  حرفه ای  فنی  و  صنعتی  مراکز  و  دانشگاه ها  از  بازدید   *

شهرستان های استان فارس؛
برای  فارس  استان  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  با  نامه  تفاهم  عقد   *

همکاری در اجرای طرح مهندس کارآموز.

4-   واحد کتابخانه و کتابفروشی
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واحد مجريان
امور قراردادهای مجريان 
و شناسنامه ی فنی و ملکی 
ساختمان

واحد کنترل طرح ها
آمار نقشه هاي معماري ، 
نقشه هاي تأسيساتي برقي 
و مکانيکي و دفترچه هاي 
محاسباتي در شهرستان ها

واحد ظرفيت اشتغال
آمار افتتاح ظرفيت اشتغال- 
زمستان 97

آمار افتتاح ظرفيت اشتغال - 
فروردين تا 15 ارديبهشت 98 
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واحد نظارت
حق الزحمه ی مهندسان ناظر

واحد طراحی
 متراژ ثبت شده جهت محاسبات 

و طراحان معمار و تأسيسات

گزارش عملکرد واحد کنترل و ارزيابی پروژه  
نمایندگی:  الف دفاتر  از ساختمان های گروه  انجام گرفته  بازدید   .1

906 مورد؛
دفاتر  ج  و  ب  گروه  ساختمان های  از  شده  انجام  بازدیدهای   .2

نمایندگی:359  مورد؛
3. بازدیدهای صورت گرفته از ساختمان های شهر صدرا:582  مورد؛
شهرستان  در  صنعتی  شهرک  پروژه های  از  شده  انجام  بازدید   .4

شیراز:64  مورد؛
5. بازدید انجام شده برای صدور شناسنامه ی فنی و ملکی در سطح 

استان: 81 نفر بازدید؛
6. بازدید کنترل مضاعف از پروژه های دارای سازنده ی ذی صالح در 

شهرستان شیراز: 557 مورد؛
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره ی  با  مشترک  ایمنی،  بازدیدهای   .7

اجتماعی: 58 مورد؛
حضور  مورد  در  شیراز  شهرداری  استعالم  94مورد  به   پاسخ   .8

مهندسان؛
9. پاسخ به 8 مورد استعالم شهرداری صدرا در مورد حضور مهندسان؛
10. کنترل و بازبینی نقشه های مصالح بنایی )گروه الف( در شهرهای 

فاقد دفتر نمایندگی: 402 مورد؛
11. بازدیدهای سرزده از ساختمان های دارای سازنده ی ذی صالح 
و کنترل عملکرد حضور نماینده ی آن ها در محل پروژه که منجر به 
درج اخطار در پرونده و درصورت تکرار، معرفی به شورای انتظامی 

سازمان می شود؛
انتظامی سازمان  به شورای  استان  پرونده در سطح  ارجاع 24   .12

فنی  ایرادهای  ذی صالح،  سازنده ی  حضور  عدم  پرونده های  شامل 
و ...؛

و  شهرستان  دو  در  نظارت  جامع  نرم افزار  آزمایشی  راه اندازی   .13
بررسی مسائل مربوط به آن؛

و  بازدیدها  در  پروژه  ارزیابی  و  کنترل  واحد  نماینده ی  حضور   .14
جلسه های شورای فنی استان؛

جلسه های  در  پروژه  ارزیابی  و  کنترل  واحد  نماینده ی  حضور   .15
دارای  باعث سامان دهی کارگران  اصناف که  اتاق  در  تشکیل شده 

کارت مهارت فنی و استفاده از آن ها در ساخت وسازها می شود؛
شهرداری  عالی  نظارت  مسئول  با  مشترک  جلسه ی  برگزاری   .16

شیراز؛
17. بازدیدهای کارشناسی از پروژه های دارای شکایات مردمی؛

استان  شهرستان های  در  تخلفات  دارای  پروژه های  از  بازدید   .18
از  با شهرداران و پی گیری موضوع  برگزاری جلسه های مشترک  و 

طریق استانداری؛
و  ذی صالح  سازنده ی  بین  اختالف  حل  جلسه های  برگزاری   .19

مالک و پی گیری تا حل موضوع؛
20. حضور در جلسه  های مشترک با اداره ی کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی در مورد طرح همیار ایمن؛
21. جلسه ی مشترک با اداره ی کل راه و شهرسازی و معاونت فنی 
در  ساختمان های  از  مشترک  بازدیدهای  مورد  در  شیراز  شهرداری 

حال ساخت در شیراز.
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concrete densities provide higher fire-resistance ratings. 
The building code gives guidelines for calculating the 
equivalent thickness of a concrete slab with ribbed soffit, 
which is a function of the slab’s cross-sectional shape and 
dimensions.
   Based on structural end-point behavior, the reduced 
capacity of the reinforced concrete slab is determined using 
multiple charts given in ACI/TMS 216.1-14 for different 
concrete types and durations of fire exposure, which 
correspond to fire-resistance ratings. First, temperatures 
of concrete and bottom reinforcement are determined. 
The reinforcement temperature depends on the concrete 
rib width and the distance from the reinforcement to the 
bottom of the slab. Once the reinforcement and concrete 
temperatures have been established, the reduced strengths 
of the materials are determined using ACI/TMS 216.1-14 
charts, which show percentages of the retained material 
strengths as functions of the material temperatures. Finally, 
the slab’s nominal moment capacity is calculated using the 
reduced strengths of the reinforcement and concrete and 
compared with the unfactored full-service load moment 
in the concrete slab. The bottom reinforcement amount 
is adjusted as needed for the concrete slab to achieve the 
required moment capacity after the required period of fire 
exposure.

Long-Term Deflection Control
According to ANSI/SDI C-2017, additional composite slab 
deflection due to concrete shrinkage and creep shall be 
taken into consideration. The 2015 IBC also requires the 
long-term deflection of floors due to concrete shrinkage 
and creep be considered in the composite slab design. 
Deflection requirements rarely govern the design of 
conventional composite slabs with relatively short spans 
and typical design loads. For slender, long-span composite 
slabs, deflection control is a primary design consideration 
that often governs composite slab design. Research on 
the long-term behavior of composite slabs is limited, 
but the available experimental studies clearly show that 
deflections of composite slabs increase over time under 

7 
 

showed the beneficial effect of compression reinforcement on the reduction of long-term 
deflections. For a load duration of 5 years and more, the composite slab long-term deflection 
factor can be calculated using either the ANSI/ASCE 3-91 equation 

λ = [2-1.2(A’s/A”s)] ≥ 0.6 

or the ACI 318-14 equation 

λ = 2/(1+50ρ´) 

where 

A´s and A”s are areas of steel in compression and tension, respectively; 

ρ´ is the ratio of compression reinforcement. 

Therefore, top reinforcing bars between supports reduce composite slab long-term deflections 
and may be a cost-effective alternative of using a deeper section in the cases where deflections 
govern composite slab design. Top reinforcing bars have a small effect on the composite slab 
positive moment capacity and can be conservatively neglected in positive moment capacity 
calculations. If desired, the described GSA method can be used to account for the effect of the 
top bars on the composite slab positive moment capacity.■ 

About the author  ⁄ Vitaliy Degtyarev, Ph.D., P.E., S.E. 

Vitaliy Degtyarev is a Design and Research Engineer with New Millennium Building Systems. 
(vitaliy.degtyarev@newmill.com) 

constant loads due to concrete shrinkage and creep, 
similarly to deflections of reinforced concrete members.
Due to the limited research on composite slabs, ACI 318’s 
long-term deflection provisions have been considered 
applicable to composite slabs. The long-term deflection 
of a composite slab is determined by multiplying the 
calculated instantaneous slab deflection due to sustained 
loads by the long-term deflection factor, ∆LTD = λΔi,sust. 
The long-term deflection factor is a function of the 
sustained load duration and the amount of reinforcement 
in the concrete compression zone. Experimental studies 
on reinforced concrete flexural members showed the 
beneficial effect of compression reinforcement on the 
reduction of long-term deflections. For a load duration of 
5 years and more, the composite slab long-term deflection 
factor can be calculated using either the ANSI/ASCE 3-91 
equation

or the ACI 318-14 equation

where
A´s and A”s are areas of steel in compression and tension, 
respectively;
ρ´ is the ratio of compression reinforcement.
Therefore, top reinforcing bars between supports reduce 
composite slab long-term deflections and may be a cost-
effective alternative of using a deeper section in the cases 
where deflections govern composite slab design. Top 
reinforcing bars have a small effect on the composite 
slab positive moment capacity and can be conservatively 
neglected in positive moment capacity calculations. If 
desired, the described GSA method can be used to account 
for the effect of the top bars on the composite slab positive 
moment capacity.
About the author  ⁄ Vitaliy Degtyarev, Ph.D., P.E., S.E.
Vitaliy Degtyarev is a Design and Research Engineer 
with New Millennium Building Systems. (vitaliy.
degtyarev@newmill.com)
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در آخرین ساعت هایی که » گزارش « به زیر چاپ می رفت، 
فرهنگ ور  و  ناشر  امامی  غالمحسین  آقای  شدیم  خبر 
گرامی چشم از جهان فرو بسته است. آن زنده یاد در مقام 
مدیر اجرایی از شماره ی 40 )بهار 1383( تا 62 و 63 )پاییز 
و زمستان 1388( با فصل نامه همکاری داشت و برگ برگ 
آن شماره ها گواه تجربه و دانش و کوشش و تالش پی گیرانه 

و دلسوزانه ی اوست. روانش شاد و یادش گرامی.
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The negative moment reinforcing detailing – including 
the concrete cover, reinforcement spacing, and minimum 
reinforcement area – are determined in accordance with 
ACI 318-14. The tensile strain in the negative moment 
reinforcing bars,  

is required to be at least 0.004 by ACI 318-14 to prevent 
brittle failures. This requirement may prohibit the use 
of large amounts of reinforcement in composite slabs 
with relatively narrow ribs, which will limit the maximum 
negative moment capacity that the slab can achieve. 
If that is the case, the tensile strain in the top bars 
can be increased by providing bottom )compression( 
reinforcement in the slab ribs in the negative bending 
moment region. The larger tensile strain will allow for a 
greater amount of the top reinforcement and a greater 
negative moment capacity of the slab.
Additional Bottom Bars for Moment Capacity
Bottom reinforcement may be provided in composite 
slab ribs between supports to improve the positive 
moment capacity of the composite slab. A greater positive 
moment capacity may be required to attain longer 
spans or to accommodate heavier design loads. Adding 
bottom reinforcement for the higher moment capacity is 
an alternative to using a heavier-gauge steel deck. This 
option may be justified where a heavier-gauge steel deck 
is not available or where the greater moment capacity is 
required for a relatively small slab area, such as the slab area 
adjacent to the opening in Figure 1. Instead of introducing 
a different gage for the steel deck over a small floor area, 
bottom reinforcing bars can be added to the composite 
slab to achieve the required moment capacity. However, 
a heavier-gage steel deck )if available( is generally a better 
option when a greater moment capacity is required over 
a large area of the floor. In those cases, the heavier-gauge 
steel deck will eliminate expenses associated with the 
additional reinforcement installation and will produce 
longer unshored spans, which may reduce or eliminate the 
required deck shoring.
 

Figure 6. Design diagrams for the GSA method.

   The positive moment capacity of a composite slab with 
supplemental reinforcement can be determined using 
a general strain analysis )GSA( method outlined in the 
American National Standards Institute/American Society 
of Civil Engineers’ Standard for the Structural Design of 
Composite Slabs )ANSI/ASCE 3-91(. The GSA method 
is based on the considerations of the composite slab 
internal-forces equilibrium and strain compatibility, as well 
as on the constitutive material models for the steel and 
concrete. Figure 6 illustrates the method. The following 
equilibrium equations of the internal forces and moments 
can be written for the composite slab cross section:

where

                                                 are internal resultant forces 
in concrete, steel deck top flange, steel deck web, steel 
deck bottom flange, top reinforcement, and bottom 
reinforcement, respectively )positive when in tension and 
negative when in compression(;
                                                        are distances from the neutral 
axis of the composite section to the internal resultant 
forces in concrete, steel deck top flange, steel deck web, 
steel deck bottom flange, top reinforcement, and bottom 
reinforcement, respectively )positive when resultant force 
is below neutral axis and negative when resultant force is 
above neutral axis(; and Mn is nominal moment capacity 
of composite section.
   The internal forces in the concrete, steel deck and 
reinforcement are expressed in terms of the internal stresses 
in the slab components and the areas of the components to 
which the stresses are applied. Afterward, the stresses in the 
components are expressed based on the assumed stress-
strain relationships for the materials, as functions of strains. 
The strains in the slab components are related based on the 
hypothesis of plane sections shown in Figure 6.
The resulting equations of the GSA method are quite 
cumbersome and generally require a computer to 
solve. Some deck manufacturers can provide positive 
moment capacities of composite slabs with supplemental 
reinforcement calculated using this method.
    It should be noted that either the ultimate flexural 
strength of the composite slab section or the bond 
between the steel deck and the concrete may govern the 
flexural resistance of a composite slab in positive bending. 
The GSA method, which is based on the assumption 
of the perfect steel deck-to-concrete bond, allows for 
determining the ultimate flexural strength. The composite 
slab flexural capacity governed by the bond should also be 
checked. The bond-governed strengths of composite slabs 
are steel-deck-profile specific and can be provided by the 
deck manufacturer.

Additional Bottom Bars for Fire Resistance
Bottom reinforcing bars can also be added between slab 
supports to establish fire resistance of the composite slab 
by rational design in accordance with the building code. 
This approach may be justified when an Underwriters 
Laboratory )UL(-approved slab design assembly is not 
available or when the rational design results in a more 
economical solution when compared with the available 
UL designs. The 2015 International Building Code )IBC( 
permits establishing fire resistance of concrete slabs by 
calculations in accordance with ACI/The Masonry Society 
Code Requirements for Determining Fire Resistance of 
Concrete and Masonry Construction Assemblies )ACI/TMS 
216.1-14(. To apply ACI/TMS 216.1-14 to composite slabs, 
the steel deck is neglected in the design for a fire event and 
the slab is analyzed as a reinforced concrete slab. Because 
the steel deck is neglected, the required moment capacity 
of the concrete slab in positive bending is achieved by 
adding bottom reinforcement.
   In a fire, heat transmission and structural end-point 
behaviors govern slab design. Based on heat transmission 
end-point behavior, the concrete slab must meet the 
minimum required equivalent thickness specified in 
the building code. The minimum required concrete slab 
thickness is a function of the required fire-resistance 
rating and concrete type. Thicker concrete slabs and lesser 

5 
 

Figure 6. Design diagrams for the GSA method. 

The positive moment capacity of a composite slab with supplemental reinforcement can be 
determined using a general strain analysis (GSA) method outlined in the American National 
Standards Institute/American Society of Civil Engineers’ Standard for the Structural Design 
of Composite Slabs (ANSI/ASCE 3-91). The GSA method is based on the considerations of 
the composite slab internal-forces equilibrium and strain compatibility, as well as on the 
constitutive material models for the steel and concrete. Figure 6 illustrates the method. The 
following equilibrium equations of the internal forces and moments can be written for the 
composite slab cross section: 

Fc + Fdt + Fdw + Fdb + Ftr + Fbr = 0 

Fcxc + Fdtxdt + Fdwxdw + Fdbxdb + Ftrxtr + Fbrxbr = Mn 

where 

Fc, Fdt, Fdw, Fdb, Ftr, and Fbr are internal resultant forces in concrete, steel deck top flange, steel 
deck web, steel deck bottom flange, top reinforcement, and bottom reinforcement, respectively 
(positive when in tension and negative when in compression); 
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The internal forces in the concrete, steel deck and reinforcement are expressed in terms of the 
internal stresses in the slab components and the areas of the components to which the stresses 
are applied. Afterward, the stresses in the components are expressed based on the assumed 
stress-strain relationships for the materials, as functions of strains. The strains in the slab 
components are related based on the hypothesis of plane sections shown in Figure 6. 

The resulting equations of the GSA method are quite cumbersome and generally require a 
computer to solve. Some deck manufacturers can provide positive moment capacities of 
composite slabs with supplemental reinforcement calculated using this method. 

It should be noted that either the ultimate flexural strength of the composite slab section or the 
bond between the steel deck and the concrete may govern the flexural resistance of a composite 
slab in positive bending. The GSA method, which is based on the assumption of the perfect 
steel deck-to-concrete bond, allows for determining the ultimate flexural strength. The 
composite slab flexural capacity governed by the bond should also be checked. The bond-
governed strengths of composite slabs are steel-deck-profile specific and can be provided by 
the deck manufacturer. 

Additional Bottom Bars for Fire Resistance 
Bottom reinforcing bars can also be added between slab supports to establish fire resistance of 
the composite slab by rational design in accordance with the building code. This approach may 
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a = (fyAtr)/(0.85f´cbb) and all other variables are as defined in ACI 318-14 and in Figure 5. 

 

Figure 5. Composite slab design diagrams for negative bending moment calculations. 

The negative moment reinforcing detailing – including the concrete cover, reinforcement 
spacing, and minimum reinforcement area – are determined in accordance with ACI 318-14. 
The tensile strain in the negative moment reinforcing bars,  εt = [(dtr – c)/c]εcu, 

is required to be at least 0.004 by ACI 318-14 to prevent brittle failures. This requirement may 
prohibit the use of large amounts of reinforcement in composite slabs with relatively narrow 
ribs, which will limit the maximum negative moment capacity that the slab can achieve. If that 
is the case, the tensile strain in the top bars can be increased by providing bottom (compression) 
reinforcement in the slab ribs in the negative bending moment region. The larger tensile strain 
will allow for a greater amount of the top reinforcement and a greater negative moment capacity 
of the slab. 

Additional Bottom Bars for Moment Capacity 
Bottom reinforcement may be provided in composite slab ribs between supports to improve 
the positive moment capacity of the composite slab. A greater positive moment capacity may 
be required to attain longer spans or to accommodate heavier design loads. Adding bottom 
reinforcement for the higher moment capacity is an alternative to using a heavier-gauge steel 
deck. This option may be justified where a heavier-gauge steel deck is not available or where 
the greater moment capacity is required for a relatively small slab area, such as the slab area 
adjacent to the opening in Figure 1. Instead of introducing a different gage for the steel deck 
over a small floor area, bottom reinforcing bars can be added to the composite slab to achieve 
the required moment capacity. However, a heavier-gage steel deck (if available) is generally a 
better option when a greater moment capacity is required over a large area of the floor. In those 
cases, the heavier-gauge steel deck will eliminate expenses associated with the additional 
reinforcement installation and will produce longer unshored spans, which may reduce or 
eliminate the required deck shoring. 
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allow for establishing fire resistance of the slabs. Top bars 
between composite slab supports help to control long-
term deflections of the slabs. Figure 1 shows an example of 
a floor plan with a composite slab including supplemental 
reinforcing bars. Figure 2 illustrates the typical locations of 
the top and bottom bars within the composite slab cross-
section.
 

Figure 2. Typical locations of reinforcing bars in slab 
cross-section.

Top Bars for Slab Continuity
Properly designed top reinforcing bars installed above 
interior supports make the composite slab continuous. 
A composite slab without such bars is considered simply 
supported even when the steel deck is continuous 
over several spans. When gravity loads are applied to a 
composite slab without top continuity bars, cracks form 
in the concrete above the interior supports, which causes 
the slab to behave as a series of simply supported slabs. 
The maximum positive bending moment and maximum 
deflection of a continuous slab due to applied loads are 
considerably smaller than those in a simply supported slab 
with the same spans and loads, which allows for longer 
continuous spans when compared with simply supported 
slabs of the same depth )Figure 3(.

Figure 3. Simply-supported and continuous composite 
slabs.
Design of Continuous Slabs
For the analysis, the composite slab is divided into strips 

based on the support layout and loading conditions. For 
example, the single-span composite slab area adjacent 
to the opening in Figure 1 would be one strip, and the 
remaining composite slab area, with three unequal spans, 
would be another strip. Because composite slabs are 
designed as one-way slabs, every strip is analyzed as a 
beam accounting for load combinations required by the 
building code.
For simple cases of approximately equal spans, applied 
moments and shears can be determined using moment 
and shear coefficients tabulated in the American 
Concrete Institute’s )ACI( Building Code Requirements for 
Structural Concrete )ACI 318-14( and Commentary )ACI 
318R-14(, similar to the process for simply supported 
slabs. Composite slab deflections can be calculated using 
deflection coefficients for continuous beams with equal 
spans available in the technical literature. When spans are 
unequal, the composite slab should be analyzed using a 
general purpose structural analysis software considering 
pattern loading and load combinations required by the 
building code. Figure 4 shows an example of such analysis 
and resultant moment, shear, and deflection diagrams.

 

Figure 4. An example of analysis results for a 
continuous slab with unequal spans.

   The calculated composite slab internal forces are 
compared with composite slab capacities calculated in 
accordance with ANSI/SDI C-2017. The composite slab’s 
flexural resistance in positive bending, vertical shear 
capacity, and the average moment of inertia can be 
obtained from the deck manufacturer or can be back-
calculated from composite slab allowable loads published 
in manufacturers’ deck load tables. The negative moment 
capacity of a composite slab is determined in accordance 
with ACI 318-14, neglecting the steel deck contribution, as 
follows:

where

 and all other variables are as defined in ACI 318-14 and in 
Figure 5.

Figure 5. Composite slab design diagrams for negative 
bending moment calculations.
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calculated in accordance with ANSI/SDI C-2017. The composite slab’s flexural resistance in 
positive bending, vertical shear capacity, and the average moment of inertia can be obtained 
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Figure 5. Composite slab design diagrams for negative bending moment calculations. 

The negative moment reinforcing detailing – including the concrete cover, reinforcement 
spacing, and minimum reinforcement area – are determined in accordance with ACI 318-14. 
The tensile strain in the negative moment reinforcing bars,  εt = [(dtr – c)/c]εcu, 

is required to be at least 0.004 by ACI 318-14 to prevent brittle failures. This requirement may 
prohibit the use of large amounts of reinforcement in composite slabs with relatively narrow 
ribs, which will limit the maximum negative moment capacity that the slab can achieve. If that 
is the case, the tensile strain in the top bars can be increased by providing bottom (compression) 
reinforcement in the slab ribs in the negative bending moment region. The larger tensile strain 
will allow for a greater amount of the top reinforcement and a greater negative moment capacity 
of the slab. 

Additional Bottom Bars for Moment Capacity 
Bottom reinforcement may be provided in composite slab ribs between supports to improve 
the positive moment capacity of the composite slab. A greater positive moment capacity may 
be required to attain longer spans or to accommodate heavier design loads. Adding bottom 
reinforcement for the higher moment capacity is an alternative to using a heavier-gauge steel 
deck. This option may be justified where a heavier-gauge steel deck is not available or where 
the greater moment capacity is required for a relatively small slab area, such as the slab area 
adjacent to the opening in Figure 1. Instead of introducing a different gage for the steel deck 
over a small floor area, bottom reinforcing bars can be added to the composite slab to achieve 
the required moment capacity. However, a heavier-gage steel deck (if available) is generally a 
better option when a greater moment capacity is required over a large area of the floor. In those 
cases, the heavier-gauge steel deck will eliminate expenses associated with the additional 
reinforcement installation and will produce longer unshored spans, which may reduce or 
eliminate the required deck shoring. 
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Figure 1. Floor plan with composite slab and supplemental reinforcing bars. 

Reinforcing bars can be added in three different locations. Top bars above interior supports 
provide composite slab continuity. Bottom bars between composite slab supports contribute to 
improved positive moment capacity and allow for establishing fire resistance of the slabs. Top 
bars between composite slab supports help to control long-term deflections of the slabs. Figure 
1 shows an example of a floor plan with a composite slab including supplemental reinforcing 
bars. Figure 2 illustrates the typical locations of the top and bottom bars within the composite 
slab cross-section. 

 

Figure 2. Typical locations of reinforcing bars in slab cross-section. 

Top Bars for Slab Continuity 
Properly designed top reinforcing bars installed above interior supports make the composite 
slab continuous. A composite slab without such bars is considered simply supported even when 
the steel deck is continuous over several spans. When gravity loads are applied to a composite 
slab without top continuity bars, cracks form in the concrete above the interior supports, which 
causes the slab to behave as a series of simply supported slabs. The maximum positive bending 
moment and maximum deflection of a continuous slab due to applied loads are considerably 
smaller than those in a simply supported slab with the same spans and loads, which allows for 
longer continuous spans when compared with simply supported slabs of the same depth (Figure 
3). 2 
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Design of Continuous Slabs 
For the analysis, the composite slab is divided into strips based on the support layout and 
loading conditions. For example, the single-span composite slab area adjacent to the opening 
in Figure 1 would be one strip, and the remaining composite slab area, with three unequal 
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calculated using deflection coefficients for continuous beams with equal spans available in the 
technical literature. When spans are unequal, the composite slab should be analyzed using a 
general purpose structural analysis software considering pattern loading and load combinations 
required by the building code. Figure 4 shows an example of such analysis and resultant 
moment, shear, and deflection diagrams. 

 

Figure 4. An example of analysis results for a continuous slab with unequal spans. 

The calculated composite slab internal forces are compared with composite slab capacities 
calculated in accordance with ANSI/SDI C-2017. The composite slab’s flexural resistance in 
positive bending, vertical shear capacity, and the average moment of inertia can be obtained 
from the deck manufacturer or can be back-calculated from composite slab allowable loads 
published in manufacturers’ deck load tables. The negative moment capacity of a composite 
slab is determined in accordance with ACI 318-14, neglecting the steel deck contribution, as 
follows: 

ΦMn = ΦfyAtr(dtr – 0.5a) 
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Figure 1. Floor plan with composite slab and 
supplemental reinforcing bars.


