


عملکرد شماره دو هیات مدیره 
دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان خوزستان



رهبريمعظممقامفرمایش
ومعلازگیريبهرهوپیگیريوجديت،خدابهتوكلبارامردمبهخالصانهخدمت

ارمردمخرسنديورضايت،اخروياجربرمتعالپروردگارتادهیدادامههوشمندي
ه،صادقانخدمتازبیشترچیزهیچ.كندشمانصیبخودفوريپاداشعنوانبه

شادارعمومیزندگیفضايوكندنمیراخوشحالمردممسئوالن،عالمانهوپیگیر
.سازدنمیپرنشاطو
وبیخبه،شدهانجامفعالیتهايدر،مردمبهمخلصانهخدمتبرايتالشطیبهرايحه

خدمتگزاريبايددارندتماسمردمباكهسازمانهايیهمهوشودمیاستشمام
.قراردهندخوداقداماتوطرحهااصلیهدفرامردمبهصادقانه



مقدمه
تقلمسوغیرانتفاعیغیرسیاسی،نهاد،مردمای،حرفهسازمانیساختمان،کنترلومهندسینظامسازمان

همچنینومهندسیخدماتاجرایبرنظارتوساختمانملیمقرراتوضعمنظوربهکهاست
بهبخشیدننظمومهندسیفعالیتهایبهساماندهیمهندسی،اعتالیورشدخصوصدربسترسازی

شدروساختمانبخشدرکارگرانوهاحرفهصاحبانمهندسان،فنیدانشارتقایوحرفهاینعملکرد
.استشدهایجادملیمقرراتبهنسبتمردمآگاهیو

ومهندسیخدماتکیفیتبردنباالشاملمدیرههیأتاختیاراتوسازماناصلیدستاوردهایازبخشی
ایهدستورالعملوهانامهآئینسیاستها،وراهبردهاگذاردناجرابهوتهیهآن،اجرایحسنبرنظارت

وفنیدانشارتقاءساختمان،مهندسیهفتگانههایتخصصوهافعالیتبهبخشیدنانتظامبرایالزم
وزشآموفنی،علمی،هایپایگاهایجادطریقازشهرسازیوساختمانهایبخشدرشاغالنکارکیفیت

فنیمتخصصینبینارتباطحلقهوسازماناعضایحقوقازحمایتآن،برعالوه.استانتشارات
ارجاعزمینهدرشهرسازیوساختمانبخشدرمسئولمراجعبهکمکوکارفرمایانباساختمانی

ارتوزباهمکاریومعماریومهندسیصحیحاصولترویجبهکمکصالحیتصاحبانبهکارهامناسب
معیارها،واستانداردهاوساختمانملیمقرراتکنترلواجراوتدوینزمینهدرشهرسازیومسکن

دسیمهنخدماتگذاریقیمتمبانیتنظیموتهیهوعمومیمجمعبهآنارائهوسازمانترازنامهتایید
.میباشدسازمانهدفموردواصلیهایبرنامهجزونیزاستاندر
نظامنقانواهدافبهتوجهباکهاستآنمستلزمهاآنترمنسجمهرچهپیگیریوامورتدقیقاستبدیهی

ویهتهالزمگزارشمستمر،صورتبهسازمانمختلفهایبخشعملکردساختمان،کنترلومهندسی
.شودارزیابیسازمانپیشرفتتحلیلیوجامعنگاهیدرتاگرددتدوین

ردخوزستاناستانساختمانمهندسینظامسازمانهفتمدورهمدیرههیأتدوشمارهعملکردگزارش،این
شدهتدوینواحدهاسایرهمکاریباوعمومیروابطواحدتوسطکهمیباشد98سالابتداییماههسه

.است



اقدامات هیات مدیره در رابطه با سیل
ارائهواعضاداوطلبانهامدادرسانیوسازمانباهمکاریخصوصدرخوزستاناستانداریبهآمادگیاعالم•

سیلوقوعمتعاقبزدگانسیلبهمهندسیخدمات
ذیربطینهادهاباهمکاریاعالمومرتبطجلساتبرگزاریوسازماندرطبیعیبالیایوسوانحکمیتهتشکیل•
حرانبستادجلساتدرسازماننمایندهفعالشرکتواستانداریبحرانستاددرمدیرههیاتنمایندهمعرفی•

زدهسیلمناطقواستان
زدهسیلمناطقبحرانستاددرسازماننمایندگانفعالومستمرحضور•
مراجعباهمکاریوزدگانسیلبهداوطلبانهوخودجوشهمکاریوامدادرسانیجهتعضومهندسینفراخوان•

محلی
مراجعباهمکاریوزدگانسیلبهداوطلبانهوخودجوشهمکاریوامدادرسانیجهتعضومهندسینفراخوان•

محلی
فنیوامدادیهایگروهتشکیلجهتسازماناعضایازفراخوان•
جهتزدهسیلمناطقدردفاتراجراییمدیرانونمایندگیدفاترمعیناعزامونمایندگیدفاتربههمکاریابالغ•

مهندسیخدماتوامدادرسانی
ا،اعضپرسنل،نمایندگی،دفاتراجراییمدیرانارکان،نقدیهایکمکجذبوآوریجمعبانکی،درگاهایجاد•

فوقبانکیدرگاهطریقازهااستانازبرخیساختمانمهندسینظامسازمانومرکزیشورای



الماعوزدهسیلمناطقهایزیرساختوهاساختمانبهواردهخساراتتعیینوارزیابیهایکمیتهتشکیل•
زدهسیلمناطقبهارزیابیهایتیماعزامجهتآمادگی

خسارتتعیینوبرآوردجهتکارونزدهسیلمنطقهبهسازماننمایندگاناعزام•
قهمنطزدگانسیلاردوگاهبهمصرفیاقالمبرخیوآبگرمکنو(دوشهچهارحمام)بهداشتیکانتینراهدا•

گورابوشعیبیه
زدگانسیلمصرفیاقالمتهیهجهتمنطقهمردمیفرهنگیانستادبهمالیهایکمکاهدا•
ااهدجهتبهزیستیسازماناجتماعیامورمدیریتهماهنگیبابهزیستیزدهسیلمددجویانشناسایی•

خانگیکاالی
بهزیستیزدهسیلمددجویاننیازمورداقالمبرخیوکولرخریدوتهیهجهتالزمهماهنگی•
سازیمقاومنحوهوبررسیخصوصدربحرانستادبامرتبطاداراتبهمهندسیخدماتارائهنامهتفاهمانعقاد•

سیلازدیدهآسیبهایساختمان



:مدیرههیاتعملکرد
سازمانبهجودگروههایساختمانبازگشتجهتتمهیداتوهاظرفیتفرارموضوعپیگیری•
مختلفهایارگانوهاسازمانادارات،بابهینهتعاملایجادهدفبامستمرجلساتبرگزاری•
پرسنلقراردادهایاصالح•
نمایندگیدفاترروسایباجلسهبرگزاری•
مصوبجلساتتقویمبامطابقمستمرصورتبهمدیرههیاتجلساتبرگزاری•
الکتریکتوچالصنعتیشرکتبانامهتفاهمانعقاد•
شهرخریدفروشگاهبانامهتفاهمانعقاد•
تخصصیهایگروهرئیسههیاتانتخاباتدورههفتمینبرگزاریپیگیری•
اهوازشهردر1397سالمهندسیخدماتتعرفهتدوین•
1398ماهمرداداواسطازصالحذیمجریانشدناجراییپیگیری•
نفره4هیاتکارگروهجلساتبرگزاری•
ایحرفهاخالقپایشوترویجکارگروهتشکیل•
کارانضباطنامهآیینتدوین•
کارانضباطنامهآییندرپرسنلنمایندگانانتخاباتبرگزاری•
خوزستانساختمانمهندسینظامدوشمارهساختمانبازسازیاتمام•
پرسنلعملکردخصوصدراعضاازنظرسنجی•
سازماندرموجودمسائلبررسیوواحدهامدیرانباماهانهجلساتبرگزاری•



استانسطحدرگازبازرسوناظرمهندسینبهمربوطامورپیگیری•
استانسطحدرتجاریوخانگیگازکشیلولهمجریانبهمربوطامورپیگیری•
ندگینمایدفاترتمامدردولتپیشخواندفاتربهتجاریوخانگیگازهایپروندهثبتواگذاریوساماندهی•

مردمحالرفاهجهتسازمان
کارونوباوینمایندگیدفاترگازکشیلولهمجریانساماندهی•
گازبازرسیکداخذشرایطواجدمکانیکمهندسینبرایفنیمصاحبهدورهیکبرگزاری•
روهگطریقازپیگیرییاهانقشهنمودناستانداردوهاساختمانمکانیکتاسیساتطراحیامورساماندهی•

طراحانومکانیکتاسیساتنقشهکنترل
آنبهمربوطمواردپیگیریواستانسازمانبعنوانغیرعاملپدافندجلساتدرشرکت•
صنعتیوتجاریخانگی،گازبازرسیونظارتتعرفهافزایشجهتپیگیری•
ورزشیورفاهیقراردادهایامورپیگیریوورزشورفاهکمیتهتشکیل•
باویوخرمشهرامیدیه،دفاترمعینبعنوانمشکالتبررسیونمایندگیدفاتردرحضور•
سازمانپیشکسوتاعضایازعیادتوبازدید•
مکانیکمهندسینبهمربوطآموزشیامورپیگیری•
استانآبفاوخانگیگازمجریانبهمربوطآموزشیامورپیگیری•
صنعتیگازبازرسیکداخذشرایطواجدمکانیکمهندسینجهتآموزشیدورهبرگزاریپیگیری•
صنعتیگازذیصالحمجریهایشرکتجهتاجراییکداخذشرایطتصویبوپیگیری•
صنعتیگازذیصالحمجریهایشرکتجهتآموزشیدورهبرگزاریپیگیری•



ITواحدطریقازصنعتیوخانگیگازافزارنرمساختاراصالحپیگیری•

تسایدرشدهایجادهایدرگاهطریقازگازبازرسیونظارتهایفیشپرداختیسیستماصالحپیگیری•
نمایندگیدفترهرجهتاختصاصیبطورسازمان

نظاممابینفینشانیآتشمشترکنامهشیوهجدیدویرایشجهتنشانیآتشمشترککمیتهجلساتتشکیل•
اهوازکالنشهرنشانیآتشواستانمهندسی

استانمهندسینظامتوسطساختمانملیمقرراتسوممبحثدبیرخانهاخذجهتپیگیری•
وامهبرنتهیهوکدبندیوسازماناموالخروجوورودتنظیمپروسهاصالحوسازمانامواللیستوضعیتبررسی

کارگردشهایفرمتهیهومربوطهافزارنرم
سهماوراقوامالکگزارشاتتهیهوغیرمنقولومنقولاموالشاملسازمانامالکواسنادواموالبررسی•

سازمان
دستدرهایپروندهشاملجاریوگذشتههایسالدرمالیاتیعملکردگزارشاتوضعیتآخرینپیگیری•

کشوراداریعدالتدیوانکاردستوردرهایپروندهواقدام
اناستسازمانکلدرکارگردشهایفرمتهیهوسازماناعضایهایهزینهاستردادبهمربوطهامورساماندهی•

مهندسیخدماتهایحوزهسایردر
حقپرداختخصوصدرسازمانقانونیتکالیفدرخواستوایبیمهمشاورازسازمانایبیمهاموراتپیگیری•

سازمانپرسنلبیمهحقوقراردادهابیمه



قانونیالیفتکخصوصدرمالیاتیمشاورازاستعالماخذومالیاتیاموربهمربوطتکالیفوضعیتآخرینپیگیری•
مالیلتیعملکردخطایجلوگیریمنظوربهافزودهارزشوفصلیهایصورتوسالیانهمالیاتیعملکردبهمربوط

تهیهوشهرستاننمایندگیدفاترواستانسازماندرناظریناقساطپرداختبهمربوطامورساماندهیگیریپی•
هاانشهرستنمایندگیدفتردرمالیامورکاربرانومهندسیخدماتکاربرانبرایویرایشغیرقابلصفحات

استانمرکزدرهاحسابکردنمتمرکزجهت
گاهآزمایشگاز،هایبخشسایرومهندسیخدماتهایهزینهکلیهدریافتبهمربوطامورساماندهیپیگیری•

طریقازهزینههرگونهدریافتازجلوگیریوالکترونیکیهایدرگاهطریقازرفاهیاموروژئوتکنیکوبتنی
ثابتبانکیپوزهایدستگاه

وهمکاریبا98سالبودجهتدوینهمچنینو97سالمالیهایصورتبندیجمعبهمربوطگزارشاتتهیه•
محترمرئیسههیأتوسازمانمالیامورکمک

حقذاخبخشدرسازمانتکالیفکهنحویبههابخشسایردرسازمانهایقراردادمتنحقوقیاصالحپیگیری•
.شودتکلیفتعیینایبیمهومالیاتیقانونیکسوراتالزحمه

مناقصههبمربوطمعامالتیومالیکمیسیونانجاموسازماناعضایایحرفهبیمهمناقصهاجرایپروسهپیگیری•
ازپسورممحتمدیرههیأتبهمعرفیومناقصهدرشدهارائهقانونیاسناداستنادبهبیمهشرکتانتخابوبیمه
.استشدهمنعقدالزمهایقراردادتائید

دماتخاموروانفورماتیکواحدوسازمانمالیامورمابینفیهماهنگیبمنظورتخصصیجلسهچندینبرگزاری•
ونههرگدریافتوناظریناقساطپرداختوکاردرخواستونقشهثبتپروسهاصالحوساماندهیجهتمهندسی

لذکرافوقاصالحیدستورالعملتنظیموآنالینوالکترونیکیهایدرگاهطریقازمهندسیخدماتهایهزینه
ائیدتودریافتهایفرمتتنظیموکارپردازتوسطکاالخریددرخواستکارگردشپروسهاصالحوپیگیری•

اموالکدتنظیمتاذیربطمسئولین



سهرئیهیأتجلساتتصویبوباهمکاریورزشورفاهواحدکارگردشبهمربوطپروسهاصالحوپیگیری•
98سالبودجهاساسبرالکترونیکیدستگاهطریقازورزشورفاههزینهدریافتجهت

ومالیهایصورتتنظیموهماهنگیمنظوربهمرکزیشورایداریخزانهمالیوفنیجلساتدرشرکت•
معامالتیومالینظامنامهبراساسبودجهتنظیم

تهیهوذیصالحمجریکردناجرائیشاملسازماندرآمدیپارامترهایافزایشبهمربوطاموراتپیگیری•
پروانهتمدیدوارتقاءوآموزشواحدطریقازسازماندرآمدافزایشپیگیریهمچنینوملکیشناسنامه

اعضاءاشتغال
هایهزینهکاهشوهاشهرستاننمایندگیدفاتروسازمانجاریهایهزینهکاهشبهمربوطاموراتپیگیری•

ضروریغیر
برقصنعتبامرتبطملیاستانداردچندینتدوینجلساتدرشرکت•
خوزستاناستانغیرعاملپدافندکارگروهجلساتدرشرکت•
سازماندرانضباطیکمیتهتشکیلوکارانضباطکمیتهانتخاباتبرگزاری•
معامالتباکمیسیونمرتبطامورپیگیریوجلساتدرشرکت•
هتجاهوازشهرکالنواستانبرقتوزیعهایشرکتمدیرانومعاونینحضوربامشترکجلساتدرشرکت•

اماکنبرقنامهشیوهاجرایراستایدربرقانشعاباتبازرسیمشکالترفعوهماهنگی
اندهیسامنمودنعملیاتیراستایدرکارگرخانهنمایندگانباجلساتتشکیلجهتهماهنگیوپیگیری•

ساختمانیبرقکارانمجریان



فاتردجهتآزادگاندشتوباویکارون،شادگان،هایشهرستاندردولتیزمیندریافتپیگیری•
نمایندگی

مانیساختصدورپروانهبارابطهدرتخلفاتخصوصدرقضاییمراجعوبازرسیجلساتدرشرکت•
سازمانحقتضییعازجلوگیریوو

هارفیتظفرارازجلوگیریهمچنینوزیانوسودازنمایندگیدفاترتکلیفتعیینوسازماندهی•
قضاییمراجعوفرماندارانحمایتباهاشهرستانشهرداریهمکاریبا



عمومیروابطواحد
:اطالع رسانی

تهیه و نشر پیام تبریک رئیس سازمان به مناسبت آغاز سال نو در سایت و کانال سازمان-
و تهیه و نشر پیام های تسلیت و ابراز همدردی هیات مدیره سازمان با سیل زدگان در سایت و کانال سازمان-

اطالع رسانی به استان های سیل زده
تهیه و نشر اطالعیه های سازمان در خصوص فعالیت های مرتبط با سیل-
تهیه و نشر پیام رئیس سازمان به مناسبت های ملی و مذهبی-
تهیه گزارش عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در حادثه سیل-
تهیه و نشر اطالعیه ها و خبرهای واحدهای مختلف در سایت و کانال سازمان-
(329195)پیامک 68ارسال پیامک های مرتبط با کلیه واحدهای سازمان به تعداد -
ازی ایجاد لینک اخبار مسکن در سایت سازمان و اطالع رسانی اخبار مرتبط با شورای مرکزی، وزارت راه و شهرس-

و اخبار مهم حوزه مسکن
برگزاری نشست خبری رئیس سازمان با خبرگزاری ها و ارسال خبر به روزنامه ها و هفته نامه های محلی-

.برگزار شد93برگزاری نشست خبری در سازمان آخرین بار در سال : نکته
داری در انتشار و بازتاب پیام های ارسالی از سوی مدیریت بحران و فرمانداری و کانال روابط بین المللی استان-

مت گروه ها و کانال های مجازی خبری و اجتماعی جهت اطالع رسانی و ایمن سازی و تدبیر اندیشی حفظ سال
جانی و مالی در پیشگیری از حوادث و بالیای سیل



:بخشیبینهمکاری•
هاپیامکارسالوتلگرامیکانالسازمان،سایتدرهااطالعیهدرجدرآموزشواحدباهمکاری-
تلگرامیکانالوسازمانسایتدرمالیاتیاموربامرتبطهایاطالعیهدرجدرمالیواحدباهمکاری-
انمکوهاهتلتخفیفقرآن،هایکالسبرگزاریبامرتبطهایاطالعیهدرجزمینهدررفاهیکمیتهباهمکاری-

...وتفریحیهای
سیماکهایکالسبرگزاریرسانیاطالعدرانفورماتیکواحدباهمکاری-
نقشهبررسیگروهبامرتبطهایرسانیاطالعدرمهندسیخدماتواحدباهمکاری-
بازرسانهایکارتچاپوطراحیدرنظارتکنترلکمیتهواحدباهمکاری-
سازمانبازرسانهایکارتچاپوطراحی-
:اطالعاتوآمار•
مرکزیشورایبهارسالو22اجالسجهتنیازمورداطالعاتوآمارتهیه-
97سالپایانیماههسهعملکردگزارشتدوینوتهیه-
98(خردادواردیبهشتفروردین،)ماههسهعملکردگزارشتدوینتهیه-
مدیرههیاتعملکردگزارشتهیه-
98سیلحادثهدرسازمانعملکردگزارشتهیه-

:هاگرمیداشتوهاآیین•
مذهبیوملیمختلفهایمناسبتدربنرنصبوتهیه-
...وسپاهروزارتش،روزمانندمرتبطهایمناسبتدراستانیمسدوالنبرایتقدیرلوحتهیه-
معمارروزمناسبتبهسازمانرئیستبریکپیامتهیهوپیامکارسال-



:هافعالیتدیگر•
واحدهمکاریبامهندسیخدماتکارتابلدردرجوپرسنلعملکردخصوصدراعضاازنظرسنجیتهیه-

انفورماتیک
جدیدانتصاباتدراستانیمسئوالنجهتتقدیرلوحارسالوتهیه-
عمومیروابطواحدساله5عملکردگزارشتهیه-
عمومیروابطواحد98سالهایبرنامهتهیه-
عمومیروابطواحدساالنهتقویمتهیه-
خوزستانساختمانمهندسینظامسازماناختصاصیهدایایتهیه-
تولدسالروزمناسبتبهسازمانپرسنلبههدیهاهدا-
کاریتایمابتداییساعتدرکالمبیموسیقیپخش-
رئیسههیاتومدیرههیاتمصوباتازبرخیپیگیری-
قرآنمسابقاتدرخوزستانساختمانمهندسینظامسازماننمایندهحضورجهتپیگیریوهمکاری-



نشریات چاپ شدهاخبارپیامکبازه زمانیردیف

9860791سه ماهه ابتدايی سال 1

9768981سه ماهه پايانی سال 2
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صادره وارده جمع کل

97سه ماهه آخر سال  3071 4006 7077

98سه ماهه اول سال  2781 3689 6470
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دبیرخانه هیات مدیره 

98عملکرد سه ماهه ابتدایی سال 

تعدادمکاتبات

2228مکاتبات وارده و صادره



نظارتکنترلکمیته
همجوارهمسایگانبرایهاسازندهتوسط(12)مبحثایمنیاصولرعایتجهتپیگیری:مردمیشکایاتبهرسیدگی•
تلفنیوحضوریصورتبهقضاییمراجعطریقازشدهواردهخساراتپیگیریجهتمشاوره•
نظارتکنترلکمیتهبازرسانگزارشاتبهرسیدگی•
موبایلگوشیوواتساپطریقازگزارشتهیهجهتنظارتکنترلاجراییکمیتهبازرسانبهکارارجاع•
اجراحالدرهایپروژهتوقیفعدموتوقیفخصوصدرشهرداریهشتگانهمناطقبامکاتبه•
انتظامیشورایبهارسالوناظرینبهگزارشاتابالغوشهرسازیمسکن35مادهگزارشاتبهرسیدگی•
نواقصرفعوابالغیهدریافتجهتناظرینبه(پیامک)smsطریقازنظارتکنترلبازرسینگزارشاتابالغ•
اهوازگانه8مناطقدرنظارتکنترلکمیتهبازرسانبندیتقسیم•
اهوازگانه8مناطقدرنظارتکنترلکمیتهجلساتبرگزاری•
ناظرمهندسانایمرحلهگزارشاتبهرسیدگی•
ونواقصرفعجهتمهلت)ناظراناجرادستدرهایپروژهنواقصرفعجهتنظارتکنترلکمیتهجلساتبهناظرانازدعوت•

نواقصرفعتاعملیاتتوقیف(کمیتهبهنظراعالم
ناظرینطریقازشدهدادهمهلتگزارشاتپیگیری•
نظارتکنترلکمیتهبازرسانماهیانهالزحمهحقلیستتهیه•
نظارتکنترلکمیتهماهیانهجلساتتنظیم•
رخانهدبیبهدولتیوخصوصیهایارگانبهسازمانریاستتوسطشدهامضاءپستیهاینامهومراسالتگذاشتناختیاردر•

پستبهارسالجهتسازمانمرکزی
واحدبهآنارائهوگزارشتهیهجهتبازرسینبههافرمارجاعوهالیستچکچیدمانوبررسی•
دادهمانسازریاستبهتحویلواندنکردهورودنظامیچرخهدروگردیدرصدکمیتهاینبازرسینتوسطکهپرونده20ازبیش•

.شد



پیگیریها•
(دادگستریواختالفحلشورای)ذیصالحمراجعبههاساختمانخسارتتعیینمکاتباتارجاع•
شهرستانهادرنظارتکنترلکمیتهساماندهی•
درناظروظایفشرحازنگهبانهایسازهاجرایوگودبرداری–تخریبمهندسیخدماتجداسازیوتفکیک•

نظارتتوزیعکارتابل
نظارتکنترلکمیتهواحدنظرزیرسازیمقاومگروهکارتشکیل•
نظارتکنترلکمیتهواحدبههاساختمانآزمایشگاهینتایجازنسخهیکارسال•

شاکیوناظرمهندسانجلسه24نظارتکنترلکمیتهجلساتتعداد•
بازرسینکلیهوشهرسازیوراه،شهردارینمایندگیباهمراهاصلیجلسه2•
پرونده75معاونتبهارسالهاینامهتعداد•
پرونده9سازمانریاستتائیدهبراینظارتکنترلکمیتههایمتفرقه•
پرونده115قضائیمراجعطریقازشدهواردههایخساراتبهرسیدگیخصوصدرهارجوعاربابمشاوره•

•

پروندهمرحله636پاسخجهتنظارتکنترلکمیتهبهواردههایپروندهکلجمع•

•



آمار فعالیتنوع فعالیت

جلسه اصلی واحد2+ جلسه 24جلسه مهندسان ناظر و شاكی 

پرونده75دستور نامه هاي رفع و توقیف ملک 

پرونده100دستور و ابالغ گزارش مهندسان ناظر 

پرونده80دستور و ابالغ گزارش بازرسین سازمان 

پرونده135پیگیري و دستور ابالغ شکايات واحد 

گزارش63تايید و ابالغ گزارشات مرحله اي مهندسان ناظر 

پرونده35پیگیري و ابالغ نامه راه و شهرسازي و مشاور 

نامه و پرونده124پیگیري و نامه هاي متفرقه براي واحد 
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واحد رفاهی و ورزش
تکمیلیبیمهخصوصدرنمایندگیدفاترنمایندگانحضورباجلسهبرگزاری•
نفر400درمانتکمیلیبیمهنامثبت•
نفر52تعدادبهانصاربانکواممرحلههشتمینکشیقرعه•
تجارتبانکتسهیالتجهتاعضاازنفر20نامهمعرفی•
ملتبانکتسهیالتجهتاعضاازنفر26نامهمعرفی•
انصاربانکتسهیالتجهتاعضاازنفر25نامهمعرفی•
اجتماعیتامینسازمانبهاعضاازنفر19معرفی•
اعضابهتخفیفخصوصدرسالمتشرکتباجلسه•
مهندسینبهرسانیاطالعوقراردادنحوهخصوصدرخریدشهربابتمکررجلسات•
الکتریکتوچالقراردادخصوصدرجلسهتشکیل•
ماسالشاندرمنمرزبانیهتلدرصدی50تخفیف•
بهیادکودکتخصصیمشاورمرکزدرصدی15تخفیف•
همدانکتیبههتلدرصدی20تخفیف•
همدانعلیصدرغاردرصدی40تخفیف•
رمضانمبارکماهمناسبتبهکریمقرآنخوانیروانوروخوانیکالسنامثبت•
مشهدسیاحتشرکتنامهتفاهمپیگیری•
راشااستخرقراردادانعقاد•
ورزشیهایباشگاهبانامهتفاهمپیگیری•
اعضاجهتوالیبالوفوتسالورزشیسالنقراردادانعقاد•
خریدشهرکارتجهترفاهیسایتدراعضاازنفر97نامثبت•



ژئوتکنیک
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امور اداري
وابطضوشرایطبامطابقنمایندگیدفاتروسازمانپرسنلهایقرارداداصالحوتنظیم•

قانونی
پرسنلیپروندهدرقراردادهابایگانی•
واحدهاازبرخیجابجاییوتجهیز•
اساسربنمایندگیدفاترحسابدارانوپرسنلکاراضافهلیستماهیانهگزارشاتتهیه•

موجودهایاستاندارد
شدهتعدیلپرسنلبارابطهدرکارادارهاختالفحلهایهیاتجلساتدرحضور•

(جلسه10تعدادبه)دفاعیهلوایحارائهواستانسازمان
پرسنلخروجوورودکنترلوهاماموریت،ساعتیوروزانههایمرخصیثبت•
ارجاعیهاینامهانجاموپیگیری•
مربوطههایوضعیتصورتتاییدوپستیمرسوالتکنترل•
مربوطههایوضعیتصورتتاییدوکنترل،بلیطتهیه•



97قرارداد سال  148نفر

98قرارداد سال  135نفر
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گزارشات ماهیانه لیست حقوق
97سه ماهه آخر سال 

252نفر

گزارشات ماهیانه لیست حقوق
98سه ماهه اول سال 
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مجموع مرخصی روزانه پرسنل سال  
(سه ماهه آخر)97

روز306

مجموع مرخصی روزانه پرسنل سال
(سه ماهه اول)98
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مجموع مرخصی ساعتی پرسنل سال  
(سه ماهه آخر)97

ساعت400
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دفاتر نمایندگی
معرفیمجازهایدرگاهطریقازسازماندرساختمانیهایپروژهبامرتبطوجوهتمامیدریافت•

ازهاییضمانتدریافت،واریزیهایفیش،بانکیپوزهایازاستفادهقانونیوجاهتعدموشده
...وچکقبیل

استانمالیکاربرانجانبازواریزیهایفیشدستیثبتابزارحذف•
هیاتنظربا،1بنداجرایپیروساختمانیهایپروژهبامرتبطوجوهدریافتدستیتاییدحذف•

سازمانریاستدستورومدیره
سامانهدرهاآنمشخصاتدرجوساختمانیهایپروژهبرایآزمایشگاهیخدماتامورانجامالزام•

استانمهندسیخدمات
وتاناسدفاتراجراییمدیرانتوسطآزمایشگاهیخدماتحوزهبامرتبطامورانجامنتایجبررسی•

شهرستانهرمدیرانکارتابلدرایشانتوسطمراتبتایید
هرچهسازیشفافمنظوربااستانکلیهدفاتربهآنالینوالکترونیکپرداختسامانهتحویلوتهیه•

آتیمشکالتبروزازجلوگیریوسازمانمالیاموربهتر
نظارتیوجوهپرداختوبررسی،ناظرمهندساناقساطدرخواستدریافترونددرتغییر•
هنحوموضوعبارابطهدرتخصصیجلسهتشکیلقالبدراستاندفاترمالیکاربرانآموزش•

ناظریناقساطپرداخت
بنددرمشروحفرآینداستقرارمنظوربهمستمربصورتاستانمالیسامانهکاربرانروزانههمراهی•

7



27ماده 

شهرستان ها شهر اهواز
سه ماهه ابتدایی سال 

98

فقره5 فقره11
تعداد پرونده های 

27کارشناسی ماده 

شهرستان ها شهر اهواز
سه ماهه پایانی 

97سال

فقره9 فقره18
تعداد پرونده های 

27کارشناسی ماده 



واحد عضویت

600یبررسبااشتغالپروانهصدور،تمدید،ارتقاءدرخواست،بررسیغیرحضوریسامانهاندازیراه•
پرونده

مورد2000دانشگاههاوسازمانهاسایربامکاتباتانجام•
مورد250ارتقاءوآزمونقبولیگواهی•
مورد460حقیقیصادرهاشتغالپروانه•
مورد10ساختمانومسکنسازندگانصادرهپروانه•
مورد40سازندگانپروندهبررسی•
مورد111جدیدعضویتپذیرش•
مورد1397210اردیبهشتشدگانقبولفراخوان•



97ماه آخر سال983ماه اول سال3فعالیت
460633تعداد پروانه صادره

111121تعداد عضویت جدید
1012تعداد پروانه مجری صادر شده

22تعداد عضویت حقوقی
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تاسیسات
تجاریوخانگیگازنظارتوگازبازرسیواحد:اولبخش•
استاننمایندگیدفاترواهوازگازبازرسیواحدمشکالترفعو،پاسخگوییپیگیری•
گازدواحافزارنرمطریقازماهیانهبصورتاهوازونمایندگیدفاترگازبازرسینریالیعملکردبررسی•
استانسطحدرگازمجریانوبازرسینبهابالغوفنیواجراییهایدستورالعملابالغ•
رفعهتجابالغواستانگازبازرسیشبکهتحتافزارنرممشکالتبررسیوهامغایرتموردیپیگیری•

اطالعاتفناوریواحدبهآنها
مورد500ازبیشحضوریبصورتمالکینوگازکشیلولهمجریانمراجعاتبهپاسخگویی•
نمایندگیدفاترواهوازگازکشیلولهمجریانصالحیتهایپروندهبررسی•
جهتاجراییکدفقره25صدورواستانسطحدرگازکشیلولهاجرائیکدمتقاضیانمدارکبررسی•

شهرستانهاواهوازتجربیمجریان
مالکینومجریانگاز،بازرسینمیانشکایتیپرونده43ازبیشبهپاسخگوییوبررسی•
بهآنارسالومناسبپاسخوتهیهودیگراستانهایونمایندگیدفاترسویازواردههاینامهبررسی•

متقاضی
ریقطازروزانهبصورت(تجاریومسکونی)ناظرمهندستوسطشدهبازدیدهایپروندهتاییدیهصدور•

مکانیکیتاسیساتصنفاتحادیهبهتاییدیهارسالوتجاریوخانگیگازافزارنرمسیستم
کردنمهرجهتمهندسینبههافرمارجاعوگردانفرمهایچیدمانوبررسی•
مالیاموربهارسالوگردانفرمهایفیشهایحسابرسیوبررسی•



صنعتیگازنظارتوبازرسی:دومبخش•
افزارنرمسیستمطریقازناظروطراحمهندستعیینوصنعتیگازهایپروندهبررسیوثبت•
ازمانسمالیامورواحدبهارسالواستانکلدرصنعتیگازناظرمهندسینریالیعملکردبررسی•
صدورجهتصنعتیگازبازرسمهندستوسطشدهتاییدمدارکوهانقشهمضاعفکنترل•

استانگازشرکتبهارسالوسازمانازنهاییتاییدیه
آنالارسومناسبپاسختهیهودیگراستانهایونمایندگیدفاترسویازواردههاینامهبررسی•

متقاضیبه



آموزش
گواهینامه1201چاپوارتقاهایدورهآموزشیدوره46ثبت•
پرداختوغیرضرورینامثبتجهتبهسازماناعضابهخدماتهدفباآموزشیپورتالایجاد•

استانبرایدورهشهریهآنالین
ارتقامتقاضیانازنامثبتوآموزشیپورتالدوره202ازبیشآموزشیتقویمتعریف•
استانسطحدرآموزشیمرکز6فعالیت•
کردرویباایحرفهنویسیگزارشعنوانباآزمونشدگانقبولجهتآموزشیسمیناربرگزاری•

فنیوحقوقی
مکانیکوبرقتاسیساتمجریانوساختمانصنعتکارگرانآموزشبسترسازیآماده•
6060تعدادبهاولماههسهدرآموزشیدورهمتقاضیاننامثبت•
درHSEزیستمحیطوایمنیسالمت،مبانیمعماریوعمرانرشتهجهتالزامیدورهبرگزاری•

دوره12ازبیشبااستانسطح
آموزشضوابطوهادرخواستبررسیباآموزشیکمیتهجلسهبرگزاری•
سازمانپرسنلجهتسازمانیرفتارشناختوهاضرورتآموزشیدورهاولینبرگزاری•
سازماناعضابهخدماتافزایشرویکردباآموزشیمراکزجهتاجراییدستورالعملتهیه•



انفورماتیک
واستانداریشهرسازی،وراهادارهشهرداری،مابینفیسیماکمشترکسامانهجلساتدرحضور•

دادگستری
سیماکسامانههایکالسدرحضورجهتسازماناعضایبندیکالسونامثبت•
شهرداریباECEارتباطاندازیراه•
سازمانشبکهامنیتافزایشجهتچمراندانشگاهآپامرکزبامشاوره•
استانکلدراقساطپرداختتاییدالکترونیکپروسهاندازیراه•
سیستمدرمهندسیخدماتوگازبازرسیجدیدتعرفهاعمال•
برایشخصیکارتابلهمراهبهآموزشیهایدورهآنالیننامثبتوآموزشپورتالاندازیراه•

مهندسان
سیستمهبدستیهایفیشثبتابزارکردناضافهورهگیریکدبافقطگازبازرسیپرداختثبت•

(قبلیهایفیشبرایاستانمرکزنظارتبا(هاشهرستانمشکلرفعجهتگازمرکزی
ارپرگاداریاتوماسیونسیستمهایبخشتمامیازکاربرانوریبهرهجهتواحدپشتیبانی•
رفاهیخدماتاینترنتیخریدسیستماندازیراه•
(اهواز)مهندسیخدماتسامانهدرنقشههایکنندهکنترلهوشمندتوزیعابزارکردناضافه•
اعضاءبرداریبهرهارتقاءجهتkhzceo.irسایتدرUXوUIتغییر•



(EPAY)اینترنتیپرداختدرگاهوSMSجدیدافزارنرمتولید•
اشتغالپروانهوعضویتواحدنظرطبقاشتغالپروانهدرخواست2و1هایفرماصالح•
نظرردنامحدودتعدادبهواعضارشتهوشهرتفکیکبانظرسنجیسیستمتعریفپنلایجاد•

سواالتوهاسنجی
GAS)گازهایسامانهمدیریتپنلایجاد• ASISTANT)گازمجریانبازرسان،تعریفجهت

استانیمتمرکزصورتبهکاربرانو
ابزارهایقسمتدرنمایشورفاهیسامانهوبتن،جوشژئوتکنیک،پرداختدرگاهاندازیراه•

سازمانسایت
هاشهرستانتمامگازپرداختدرگاهاندازیراه•
مالیواحددرشخصخودحساببهکاملبصورتناظرانپولپرداختمقدماتاجرای•
مهندسیخدماتومهندسیکارتابلدرسمینارهاودورهامتیازاعمال•
سازمانداخلیNETWORKافزاریسختپشتیبانی•
سازماندرموجودکامپیوتریشبکهنگهداریوبروزرسانیوراهبری•
اطالعاتسرقتوغیرمجازهایورودبهازجلوگیریجهتباجگیرضدسیستمنصب•
سازماندرموجودشبکهتجهیزاتتماممانیتورینگ•
موحدینساختمانبرایپشتیبانارتباطیلینکنصب•
خطبرآنالیناتصالاستفادهجهتشهرداریباارتباطیلینکتنظیم•
کارانجامصحتکنترلیعواملوبتنوژئوتکنیکپرداختالزامفعالسازی•



شهرداریدرخواستبهشهرداریبامنطقیارتباطرمزنگاری•
افزارنرممدیریتیپنلظریقازهاشرکتودفاترکاریسوابقمانیتورینگامکان•
سترسددرکدصورتبهایمنطقهتخفیفاساسبرهاشهرستانتعرفهمحاسبهساختاردرتغییر•

دادهپایگاهدر
سازمانافزاریسختهایدستگاهنگهداریوسرویسخدماتبهمربوطامور•
درسازمانآنارائهوپژوهشیوآموزشی،فنینظراتتدوین•
درموجودماتیکیانفوروکامپیوتریتجهیزاتوامکاناتبهبوطمراطالعاتوآمارآوریجمع•

وایجادطرحبررسیوامکاناتازبهینهوموثراستفادهجهتدرپیشنهادوطرحارائهوسازمان
هاواحدکلیهدرانفورماتیکیهایشبکهتوسعه

یروینو،ماتیکیانفورلوازم،تجهیزاتبینیپیشومدتبلندومدتکوتاههایبرنامهتدوین•
وپژوهشی،آموزشیکیفیوکمیتوسعههایبرنامهمدیرانباهماهنگیو،متخصصانسانی
اجرایی

وریافزانرمعیوبرفع،شرکتنیازموردافزارهایسختوافزارنرمنصب،عاملسیستمنصب•
سخت

مهندسیامظنسازمانسایتفنینگهداریورسانیبروز،ساماندهی•
اداریاتوماسیونخدماتسرویسونگهداری•



مالی
رسیدگیادارهبهموجودمستنداتارائهو96سالدراجتماعیتامینبیمهبهرسیدگی•

اجتماعیتامینحسابرسیو
1398سالدراستانفصلیگزارشاتکنترلوتنظیمتهیه،•
مذکورسالجرایممطالبهسربرگارائهو96سالعملکردپروندهپیگیری•
اداریعدالتدیواندرمطروحهپروندهغیرحضوریپیگیری•
درصد80تعدیلوهاسامانهاصالحوم.م.ق169مادهبهمربوطمدارکارائهوپیگیری•

مالیاتیامورسازمانباجرایم
انکیبمغایراتصورتتهیهواستاندرسازمانهایهزینهودرآمدبهمربوطاسنادثبت•

مربوطهگزارشاتتهیهوهاحساب
ینآنالپرداختطریقازاجتماعیتامینیکشعبهبهارسالومهندسینبیمهثبت•
بهاریزوچکصدورتاوجهدرخواستبهرسیدگیونمایندگیدفاتربهمربوطامورکلیه•

حساب
نمایندگیدفاتردرمهندسیننظارتلیستپرداختوتهیه•



:خدمات مهندسی

رونیکالکتکامالبصورتمهندسیخدماتکارتابلسازیآمادهوتغییر•
مهندسانظرفیتمتراژبرطراحیدفاترضرایبحذف•
ارائهازاطمینانجهتبهنظارتوطراحیبخشدرخوداظهاریدریافت•

شهرستانهردرحاضرمهندسینتوسطخدمات
اتخدمساماندهیوحقوقیهایشرکتنمایندگانباجلساتبرگزاری•

نظارتوطراحیبخشدرهاشرکت
طراحیدفاترنمایندگانانتخاباتبرگزاری•



سمت نظارت تاسیسات برقی نظارت تاسیسات 
مکانیکی

نظارت عمران نظارت معماري نظارت نقشه برداري

گروه 
ساختمانی

متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد

1-الف  398 3 1,361 10 86,471 757 0 0

2-الف  3,513 12 7,390 23 79,554 280 0 0

3-الف  2,059 4 2,874 6 17,382 38 0 0

ب 45,166 68 57,600 97 90,604 150 71,250 122 6,780 11

ج 71,328 45 96,557 67 117,105 84 99,374 71 41,547 28

ج ویژه 58,101 29 61,084 31 56,933 30 48,804 26 8,997 4



گزارش کارهاي خارج شده بر اساس تاریخ نامه شهرداري

گروه 
ساختمانی

1-الف  2-الف 

ماه دفتر 
نمايندگی

متراژ پرداختی 
نظارت

پرداختی 
طراحی

سقف متراژ پرداختی 
نظارت

پرداختی 
طراحی

سقف

1398/01 اهواز 5,079 738,245,

787

50,148,7

46

50 3,105 407,444,

071

28,827,2

32

18

1398/02 اهواز 38,465 5,389,45

9,919

470,538,

244

416 37,091 5,352,73

1,835

442,496,

344

242

1398/03 اهواز 21,931 2,642,94

9,439

276,074,

434

230 20,316 2,789,91

1,602

278,669,

999

134



گزارش کارهاي خارج شده بر اساس تاریخ نامه شهرداري

3-الف  ب

ماه متراژ پرداختی نظارت پرداختی 
طراحی

سقف متراژ پرداختی نظارت پرداختی 
طراحی

سقف

1398/01 484 76,723,26

4

5,111,555 2 6,280 1,164,659,

131

67,436,53

3

40

1398/02 9,488 1,514,746,

442

117,141,8

68

39 23,106 4,305,687,

588

265,466,3

31

133

1398/03 1,309 201,573,2

08

17,281,37

1

6 15,665 2,881,121,

114

205,366,3

96

93



گزارش کارهاي خارج شده بر اساس تاریخ نامه شهرداري

ج ج ويژه 1-د 

ماه متراژ پرداختی 
نظارت

پرداختی 
طراحی

سقف متراژ پرداختی 
نظارت

پرداختی 
طراحی

سقف متراژ پرداختی 
نظارت

پرداختی 
طراحی

سقف

1398/0

1

11,422 2,114,0

26,317

128,53

5,221

40 2,174 632,92

8,009

36,922,

501

8

1398/0

2

47,131 9,552,8

33,960

559,14

2,145

220 20,942 4,207,6

86,261

326,11

4,076

80 6,060 1,640,7

23,189

95,382,

059

9

1398/0

3

19,253 4,349,1

58,163

253,49

5,268

92 11,420 3,327,6

06,886

224,69

4,574

54



گزارش کارهاي ورودي بر اساس تاریخ ثبت

ماه 1-الف  ب 2-الف  3-الف  3-د  ج ويژه ج 1-د  2-د 

فروردين 20,392 20,196 15,270 2,624 31,670 43,662 3,495

ارديبهشت 63,886 84,688 57,062 11,780 76,603 125,264 14,091 4,270

خرداد 63,255 96,590 57,452 11,055 891 148,705 178,478 44,834

جمع 147,533 201,473 349,006 25,458 891 26,349 347,404 62,420 409,823

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Series1



گزارش اقدام درخواست هاي جانشینی و انصراف از نظارت

ماه انصرافی جانشینی
1398/01 52 75

1398/02 94 227

1398/03 125 145

Series1

Series2
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