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 سازمان یانهسال یعاد یمجمع عمومبرگزاری 

 مجمع در تاالر مهر اهواز برگزار شد. یو با حضور اعضا یآذرماه( براساس اعالم قبل 8ساختمان خوزستان، )جمعه  یسازمان نظام مهندس یانهسال یعاد یمجمع عموم

 یریانبص یقهو مهندس صد یمکول ی(، مهندس راضیراد)منش ینام یرضا(، علییس)ر یواهب یمجمع، مهندس مرادعل یاصل ییسهر یاتمجمع پس از انتخاب ه ینا در
 خود پرداختند. یها یدگاهنظرات و دنقطه  یانمجمع به ب یسازمان، اعضا یسرئ یحات(، با اعالم دستور جلسه و ارائه توضین)ناظر

 یبتوان به تصو یرا به ثبت رساند که از آن جمله م یاز اعضا، مصوبات متعدد یریگ یسازمان و با را یمختلف اعضا یها یدگاهد یمجمع پس از بررس ییسهر هیات
ساختمان  یسازمان نظام مهندس ییسر یده،جلسه مهندس کمال دو ینا در اشاره کرد. 99سال  یشنهادیبودجه پ یبو تصو 97به اسفندماه سال  یمنته یگزارش عمکرد مال

دوره هفتم فرصت کار  یرهمد یاتمجمع خواست به ه یاز سخنان خود از اعضا یدر بخش وی سواالت حاضران بود. یمختلف مجمع، پاسخگو یخوزستان، در بخش ها
 باشند. یاریگرشانها  یتر تحقق برنامه ها و فعالرا بدهند و د یشانبرنامه ها یکردن و اجرا

 

 
 
 

 

 

 

گذشت 1398پاییز آنچه در   

 برگزار شد یخدمات مهندس یتهجلسه کم یندوم 

 یخدمت بانک تجارت در محل سازمان نظام مهندس یزم برپایی 
 ساختمان خوزستان

 ساختمان یصنف یانجمن ها یندگانجلسه مشترک با نما یبرگزار 

 از منظر  یگوبردار ییو اجرا یدینکات کل یآموزش ینارسم برگزاری
 مبحث هفتم

 سازمان ییسهر یاته یانتخاب مجدد اعضا 

 یمانمناطق زلزله زده مسجدسل یبازساز یلحرکت در جهت تسه 

 

 یمدن یتمسئول یمهاعضا در خصوص ب یشنهاداتپ یافتفراخوان در 

 (یصالحذ یانفراخوان دعوت از سازندگان مسکن و ساختمان )مجر 

 نشست مشترک با مسئوالن بانک مسکن برگزاری 

 یدبرگزار گرد یآزمون ورود به حرفه مهندس 

 برگزار شد 98سال  یتعرفه خدمات مهندس یجلسه بررس یندوم 

 برگزار شد یروزیپ یدر خصوص ساخت ساختمان کو یشیجلسه هم اند 

 یصالحذ یانشدن طرح مجر ییدر خصوص نحوه اجرا یهاطالع 
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 ( 1398) مهر لغایت آذر ماه  یرهمد یاتعملکرد ه 

 یندگانجلسه با نما یلاز قب یربطذ یبا ادارات، سازمان ها و ارگان ها ینهتعامل به یجادجلسات مستمر با هدف ا برگزاری 

 و... ی،شهر، معاونت شهردار یشورا یمجلس، استاندار، فرماندار، اعضا

 بهبهان و آبادان( یندگیدفاتر نما یو اعضا ییاجرا یرانجلسه با مد یو برگزار یندگیدر دفاتر نما حضور( 

 از پرسنل سازمان تقدیر 

 شهر اهواز یاسالم یو شورا یاستاندار یبا معاونت عمران یصالحذ یانمجر یریبکارگ یزمانبند یمدر خصوص تقو مکاتبه 

 یو آتش نشان یمنیضوابط ا یالعمل طراحسوم دستور یرایشاز و رونمایی 

 یمدن یتمسئول یمهاعضا در خصوص ب یشنهاداتپ دریافت 

 و جانبازان ینمعلول یاهواز برا یشهر یفضا یستاد مناسب ساز یلدر جلسه تشک شرکت 

 نشست مشترک با مسئوالن بانک مسکن برگزاری 

 یخدمات مهندس یتهجلسات به طور مستمر در کم تشکیل 

 یانهسال یعاد یمجمع عموم برگزاری 

 یندگیدفاتر نما ییاجرا یرانجلسه با مد برگزاری 

 یخود واقع در کو یپروژه ساختمان مرکز ییاجرا یات( جهت عملیصالحذ یاناز سازندگان مسکن و ساختمان )مجر دعوت 

 یروزیپ

 ساختمان ها یکیمکان یساتتاس یاول دستورالعمل طراح ویرایش 

 یربطذ یبا دستگاه ها 98سال  یتعرفه خدمات مهندس یجلسات بررس برگزاری 

 یروزیپ یساختمان کو یدر خصوص اجرا یشیجلسات هم اند برگزاری 

 ساختمان یصنف یانجمن ها یندگانجلسه مشترک با نما برگزاری 

 جوش یتصالح یمشاور دارا ینمهندس یدعوت از شرکت ها فراخوان 

 یآزمون ورود به حرفه مهندس برگزاری 

 از اعضا در خصوص پرسنل به صورت مستمر ینظرسنج انجام 

 عملکرد هیئت مدیره
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 یربطنما با حضور کارشناسان ذ یتهجلسات کم برگزاری 

 یاخالق حرفه ا یجو ترو یشپا یتهسات کملج برگزاری 

 مسکن استان یادساختمان خوزستان و بن ینظام مهندس یانزده م یلمناطق س یتفاهم نامه بازساز امضای 

 یساختمان ینقشه ها یو بررس یهدر روند ته رتغیی 

 یچارت سازمان یهدر جهت ته پیگیری 

 جلسات مصوب یمبه صورت مستمر مطابق با تقو یرهمد یاتجلسات ه برگزاری 

 98تعرفه سال  یمنفره در خصوص تنظ 4 یاتجلسات کارگروه ه برگزاری 

 مسائل موجود در سازمان یواحدها و بررس یرانجلسات ماهانه با مد برگزاری 

 یضرور یرغ یها ینهشهرستان ها و کاهش هز یندگیسازمان و دفاتر نما یجار یها ینهامورات مربوط به کاهش هز پیگیری 

 اعضا یتمسئول یمهدرمان و ب یلیتکم یمهامور مرتبط با ب پیگیری 

 در ساختمان یآتش نشان ینامه دستورالعمل طراح یوهش یرایشجلسات و یبرگزار 

 یمنیو خدمات ا یتفاهم نامه با سازمان آتش نشان عقد 

 13 یال 10دوشنبه از ساعت  یسازمان با مراجعان در روزها یاستر یارباب رجوع مالقات حضور یمبا هدف تکر 

 سازمان یواحدها یهبه نحوه عملکرد پرسنل کل یدگیو رس یدبازد 

 یندگیاز اعضا جهت پرسنل دفاتر نما یکردن نظرسنج ییاجرا 

 عملکرد هیئت مدیره
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در استان خوزستان جهت اخذ  یننفر از مهندس 400هزار و  6 در این آزمون .یدبرگزار گرد 98مهرماه  19و  18 یخدر تار یآزمون ورود به حرفه مهندس
رشد داشت که از  %14دوره نسبت به دوره گذشته  یننفرات شرکت کننده در ا تعداد سه شرکت کردند. یهپا یتدر صالح یپروانه اشتغال به کار مهندس

هزار  یکنظارت با  یشتعداد داوطلب مربوط به رشته عمران گرا ینچندهند، هم یم یلتشک یانرا آقا  %82شرکت کنندگان را بانوان و  %18تعداد  ینا
 باشد. یداوطلب م 8با  یکتعداد داوطلب مربوط به رشته تراف ینداوطلب و کمتر یشترینب 694و 

 سه ماهه سوم 98ماه سوم سال  3فعالیت واحد عضویت در 

 440 پرونده بررسی شده در سیستم غیرحضوری

 916 تعداد مکاتبات با سایر سازمان ها

 263 قبولی آزمون و ارتقاگواهی 

 613 پروانه اشتغال های صادره

 19 ساختمانپروانه اشتغال صادره سازندگان مسکن و 

 30 بررسی پرونده سازندگان مسکن و ساختمان

 95 پذیرش عضویت جدید

 12 عضویت حقوقی

 600 ارسال پیام کوتاه جهت اعالم نواقص پرونده

 

 واحد عضویت و پروانه اشتغال
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 دوره آموزشی سه ماهه سوم

 

  

  آموزش 1398عملکرد سه ماهه سوم 

 سمینار سه ماهه سوم

 تعداد شرکت کنندگان تاریخ برگذاری مدت زمان عنوان

 101 17/08/98 5 آوری شهریتاب 

 201 05/09/98 6 گزارش نویسی حرفه ای با رویکرد حقوقی

 28 06/09/98 16 بازرسی بر روند نظارت تاسیسات برق ساختمان کلیه اماکن

 158 14/09/98 5 نکات اجرایی و کلیدی گودبرداری

 25 14/09/98 16 آشنایی با مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور

 

 
 

 تعداد شرکت کنندگان تعداد دوره های برگزار شده صالحیت پایه رشته ردیف

 62 2 نظارت 2به  3 عمران 1

 134 6 نظارت 1به  2 عمران 2

 49 3 محاسبه 2به  3 عمران 3

 398 12 صدور اجرا 3 عمران / معماری 4

 HSE 14 449 ها تمامی پایه عمران / معماری 5

 369 10 ارتقا اجرا 1به  2و  2به  3 عمران / معماری 6

 25 1 نظارت و طراحی 2به  3 برق 7

 114 4 نظارت و طراحی 1به  2 معماری 8

 آموزش و پژوهش
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 اداریامور  1398عملکرد سه ماهه سوم 

  تنظیم و اصالح قراردادهای پرسنل سازمان و دفاتر نمایندگی مطابق با شرایط و ضوابط قانونی 

 بایگانی قرارداد ها در پرونده پرسنلی 

 تهیه گزارشات ماهیانه لیست اضافه کار پرسنل و حسابداران دفاتر نمایندگی بر اساس استانداردهای موجود 

 کار در رابطه با پرسنل تعدیل شده سازمان استان و ارائه لوایح دفاعیه )  حضور در جلسات هیات های حل اختالف اداره

 جلسه ( 5به تعداد 

 ثبت مرخصی های روزانه و ساعتی، ماموریت ها و کنترل تردد پرسنل 

 پیگیری نامه های ارجاعی 

 کنترل مرسوالت پستی و تایید صورت وضعیت های مربوطه 

  سازمانتهیه لباس فرم و کفش برای پرسنل حراست 

 نفر 136پرسنل 

 نفر 5مشاور 
 98قرارداد سه ماهه سوم 

  

 98گزارشات ماهیانه لیست حقوق سه ماهه سوم  نوبت  3در  نفر 136

 

 امور اداری و کارکنان
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  روابط عمومی 1398عملکرد سه ماهه سوم 

 

 اطالع رسانی

 انجام گفتگو های اختصاصی -

 ارسال پیامک از طریق سامانه ارسال پیام کوتاه -

 انتشار اخبار سازمان در سایت -

 انتشار خبرنامه پیام مهندسان -

 تهیه پیام های مناسبتی -

 همکاری بین بخشی

همکاری با کمیته رفاهی در زمینه پیگیری امور  -

 رفاهی مهندسان

 همکاری در برگزاری دوره های آموزشی  -

 نمایشگاه تخصصی

 (98برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان )آذرماه  -

 تآمار و اطالعا

 جهت ارائه به مجمع 97تهیه گزارش عملکرد سال  -

 تهیه گزارش عملکرد سه ماهه -

 

 مجامع

 برگزاری مجمع عمومی سالیانه  -

 سایر فعالیت ها

 تهیه موشن گرافیک با موضوع مجریان ذیصالح -

تهیه کلیپ عملکرد یکساله هیات مدیره دوره  -

 هفتم

 تهیه تابلو راهنمای طبقات سازمان -

 کمیته خدمات مهندسی تشکیل گروه واتساپی -

 تهیه بروشور با موضوع پدافند غیرعامل -

 تهیه بروشور با موضوع زلزله -

اختصاصی نظام مهندسی ساختمان  DVDتهیه  -

استان خوزستان حاوی فیلم های ترویج مقررات 

 ملی ساختمان

تهیه لوح تقدیر ویژه پرسنل امور مالی به مناسبت  -

 روز حسابدار

 لی و مذهبیتهیه بنر جهت مناسبت های م -

 تهیه بنر و تاج گل جهت مراسمات عزاداری اعضا -

ارسال پیام تبریک به هیات رئیسه نظام مهندسی  -

 ساختمان استان ها

 

 

  

 روابط عمومی

 انیمیشن و فیلم عکس نشریه سمینار ها پیامک اخبار

 2 550 1 2 256988پیام به تعداد   38 120
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 خدمات آزمایشگاهی 1398عملکرد سه ماهه سوم 

 کارکرد  سه ماهه سوم آمار

 تعداد کار تعداد نمونه/گانه آزمایشگاه

 112 1625 بتن

 100 119 خاک

 3 3 جوش
 

 

 

 

 

 

 

27گزارش عملکرد ماده   شهرستان ها شهر اهواز 

 27تعداد پرونده های کارشناسی ماده 

 (98)سه ماهه سوم سال 
9 29 

 38 جمع کل

 

 خدمات آزمایشگاهی

27گزارش عملکرد ماده   
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 آمار فعالیت نوع فعالیت

 پرونده  325 کل گزارش بازرسین سازمان در کلیه رشته ها  

 پرونده  27 جلسات برگزار شده و دعوت از مهندسان ناظر پیرو گزارشات بازرسان کمیته  

 پرونده  240 ابالغ نواقص و ایرادات به مهندسان ناظر طی پیامک پیرو گزارشات بازرسان کمیته 

 پرونده 150 ارسال نامه های توقیف عملیات به شهرداری اهواز   

 پرونده 70 ارسال نامه های رفع توقیف به شهرداری اهواز   

 پرونده 20 دستورالعمل گودبرداری به شهرداری  10ارسال کتبی اعالم ماده 

 پرونده 19 و گودبرداری های بازرسی شده  ارسال نامه به اداره کل تعاون کار و رفاه و امور اجتماعی در خصوص تامین ایمنی کارگاهی

 پرونده 3 ارسال نامه جهت رسیدگی به تخلفات حرفه ای مهندسان ناظر به شورای انتظامی استان 

 پرونده  3 مکاتبات با دفاتر نمایندگی 

 
بازرس  بازرس برق بازرس سازه بازرس معمار تعداد بازرسان 

 مکانیک
بازرس 

 نقشه بردار
 بازرس

 محاسب سازه

 نفر1 نفر1 نفر2 نفر 3 نفر13 نفر 1

 8 3 10 47 230 27 تعداد گزارش بازرسان به تفکیک هر رشته

 

 کمیته کنترل نظارت

 دبیرخانه

98سال  سومسه ماهه   وارده صادره 

 1366 1190 مهر

 1211 976 آبان

 1563 1139 آذر

 4140 3305 جمع سه ماهه

 
 

1190 976 1139
33051366 1211 1563

4140

0

2000

4000

6000

8000

مهر آبان آذر جمع سه ماهه

98سه ماهه سوم سال 

صادره وارده
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  نفر از اعضا و خانواده جهت سمینار آموزشی  جوانان موفق 50ثبت نام 

  نفر 300در نمایش یوز ایرانی جهت فراخوان شرکت 

  انعقاد تفاهم نامه با مجموعه شهید ابراهیمی در خصوص اجرای طرح خانواده

 پویا جهت اعضا و خانواده.

  انعقاد تفاهم نامه باشگاه ورزشی رسپینا ویژه بانوان 

 انعقاد تفاهم نامه با دندانپزشکی تیام 

  انصار نفر از اعضا جهت دریافت وام به بانک 81معرفی 

  نفر از اعضا جهت دریافت وام به بانک تجارت 42معرفی 

  4نفر،آذر 2نفر،آبان  5نفر از اعضا جهت بیمه تامین اجتماعی.)مهر 11معرفی 

 نفر( 

  صار به تعداد سهیالت بانک ان نفر از اعضای  40قرعه کشی یازدهمین دوره ت

ا بدون پروانه نفر از آنه 4ریال که  7.600.000.000در سطح استان  به مبلغ 

 نفر با پروانه اشتغال هستند. 36و 

  نفر از آبادان 5-نفر از ایذه3-نفر از اهواز  12در مرحله یازدهم قرعه کشییی-

شتر 4-نفر از دزفول  5-نفر از بهبهان  5 شو شهر بودند که   6-نفر از  نفر ماه

 اسامی آنان جهت تشکیل پرونده وام  در سایت سازمان منظور گردید.

 سه ماهه مهندسین در خصوص رزرو سانس استخر راشا عملکرد 

 جمع کل بانوان آقایان شرح

 200 67 133 مهر

 455 189 266 آبان

 385 123 262 آذر

 1040 379 661 جمع
 

 

 
 جمع کل آذر آبان مهر ماه

 42 28 9 5 بانک تجارت

 81 28 15 38 بانک انصار

 123 56 24 43 جمع

 

آذرآبانمهر

آقایان 133266262
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توزیع خدمات استخر راشا

آقایان بانوان

5

9

28

42

38

15

28

81

مهر 

آبان

آذر

جمع کل

جمع کلآذرآبانمهر 

بانک تجارت 592842

بانک انصار 38152881

خدمات بانکها

 واحد خدمات رفاهی
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 بخش اول : واحد بازرسی گاز و نظارت گاز خانگی و تجاری

 پیگیری ،پاسخگویی و رفع مشکالت واحد بازرسی گاز اهواز و دفاتر نمایندگی استان – 1

 بررسی عملکرد ریالی  بازرسین گاز دفاتر نمایندگی و اهواز بصورت ماهیانه از طریق نرم افزار واحد گاز – 2

 نتهیه دستورالعمل های اجرایی و فنی و ابالغ به بازرسین و مجریان گاز در سطح استا – 3

 پیگیری موردی مغایرت ها و بررسی مشکالت نرم افزار تحت شبکه بازرسی گاز استان و ابالغ جهت رفع آنها به واحد فناوری اطالعات – 4

 مورد 900پاسخگویی به مراجعات مجریان لوله کشی گاز و مالکین بصورت حضوری بیش از  – 5

 یان لوله کشی گاز بصورت مستمرجلسه با اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی در خصوص مجر – 6

 بررسی پرونده های صالحیت مجریان لوله کشی گاز اهواز و دفاتر نمایندگی – 7

 فقره کد اجرائی جهت مجریان تجربی اهواز و شهرستانها 15بررسی مدارک متقاضیان کد اجرائی لوله کشی گاز در سطح استان و صدور  – 8

 ورد پرونده شکایتی میان بازرسین گاز ، مجریان و مالکینم 15بررسی و پاسخگویی به بیش از  – 9

 بررسی نامه های وارده از سوی دفاتر نمایندگی و استانهای دیگر و تهیه و پاسخ مناسب و ارسال آن به متقاضی -10

 صدور بخشنامه های مصوب گروه تخصصی مکانیک و ابالغ به ناظرین و مجریان گاز – 11

صدور تاییدیه پرونده های بازدید شده توسط مهندس ناظر )مسکونی و تجاری( بصورت روزانه از طریق سیستم نرم افزار گاز خانگی و تجاری  – 12

 و ارسال تاییدیه به اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی

 بررسی و چیدمان فرمهای گردان و ارجاع فرم ها به مهندسین جهت مهر کردن  – 13

 حسابرسی فیشهای فرمهای گردان و ارسال به امور مالی بررسی و – 14

 

 بخش دوم : بازرسی و نظارت گاز صنعت

 ثبت و بررسی پرونده های گاز صنعتی و تعیین مهندس طراح و ناظر از طریق سیستم نرم افزار -1

 فشار و دبی مصرف گاز در سطح استان ارائه مشاوره اولیه قبل از اجرا به شرکت ها و ارگانهای درخواست کننده جهت مشخص نمودن محدوده -2

 بررسی عملکرد ریالی مهندسین ناظر گاز صنعتی در کل استان و ارسال به واحد امور مالی سازمان -3

کنترل مضاعف نقشه ها و مدارک تایید شده توسط مهندس بازرس گاز صنعتی جهت صدور تاییدیه نهایی از سازمان و ارسال به شرکت گاز  -4

 استان

 های وارده از سوی دفاتر نمایندگی و استانهای دیگر و تهیه پاسخ مناسب و ارسال آن به متقاضیبررسی نامه  -5

 

  

 نظارت و بازرسی گاز
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1894

1247

1029
887 854

764
658 633 578 548 523 454 425 387 374 317 204 187 182

تعداد پرونده ثبت شده جهت انشعاب گاز خانگی و تجاری

1398/07, 4167, 28%

1398/08, 4207, 28%

1398/09, 6666, 44%

 نظارت و بازرسی گاز

 تعداد پرونده بازه زمانی

1398/07 4167 

1398/08 4207 

1398/09 6666 
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 1398ماهه سوم سال 3گزارش عملکرد واحد انفورماتیک مربوط به 

  راه اندازی نرم افزارهای مجریان ذی صالح ، شناسنامه فنی و ملکی 

  راه اندازی کارتابل آموزش ویژه عضو و غیر عضو 

 راه اندازی گواهینامه دیجیتال در واحد آموزش 

 تجهیز  سخت افزار و راه اندازی شبکه دولت در دبیرخانه 

 ترونیک در دبیرخانه خرید و نصب نرم افزار بایگانی اسناد الک 

 ... امکان برقراری ارتباط مستقیم اعضا با بازرسان و 

 پیگیری قرارداد پشتیبان امنیت شبکه 

  اندازی نرم افزار شمارشگر و کنترل تردد اعضا جهت استفاده در مجمع راه

 عمومی ساالنه

 تهیه گزارشات و گردآوری مطالب پاورپوینت جهت ارائه در مجمع عمومی 

 فزودن خط پشتیبان اینترنت و  تجهیز سازمان به دو الین اینترنت بصورت ا

 هم زمان

 ی ها و مسیرها تغییر در بستر خط اینترنت و جابجایی آدرس ده 

 انجام فرآیند انتقال میزبانی وب سایت بر روی سرور جدید 

  بهبهود عملکر سیستمticketing    و آماده سازی گزارشات درخواستی در پنل رییس سازمان 

 نمایش اسناد مرتبط با توزیع کار نظارت برای متقاضیان اخذ کار 

  (مناطق سیل و زلزله زدهتعرفه تعرفه ای )از جمله: اعمال اعمال تغییرات 

 اصالح نحوه محاسبه مربوط به کسر ظرفیت مناطق زلزله و سیل زده 

 تعریف و بروز رسانی شماره حساب های جدید برای مهندسان گاز استان 

  یت و نمایش متراژ کامل گزارش داراییصرفا در خصوص ظرف "د"فعال سازی تخفیف متراژی ساختمان های گروه 

 و مناطق اطراف دزفول با توجه به درخواست مدیران دفاتر اصالح تعرفه شوشتر 

  پیگیری اعمال بروز رسانی نرم افزارهای آموزش ، عضویت و پروانه اشتغال ،خدمات مهندسی ، آزمایشگاه های

 ژئوتکنیک و بتن

 

انفورماتیکواحد   
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تعداد نامه 

نرخ مکاتبات واحد فناوری اطالعات 

مهر آبان آذر

 دستگاه 9  تعداد چاپگر تعمیر شده: 

 کاتریج42  تعداد کاتریج تعمیر شده:

 عدد16 تعداد کاتریج های خریداری شده:

 دستگاه 10 تعداد  کامپیوترهای تعمیر شده:
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 ارهای توزیع شده در خدمات مهندسیک

تاسیسات مکانیکی نظارت نظارت تاسیسات برقی سمت  نظارت نقشه برداری نظارت معماری نظارت عمران 

 تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ گروه ساختمانی

1 -الف   581 6 8.477 64 84.332 690   0   0 

2 -الف   1.945 7 13.922 47 77.143 270   0   0 

3 -الف   1.065 2 3.023 6 12.927 27   0   0 

 10 13.213 99 72.177 146 96.633 85 56.572 67 48.438 ب

 43 58.764 83 99.563 89 105.187 87 109.793 63 79.461 ج

 6 14.033 21 42.406 23 47.088 23 45.953 18 37.195 ج ویژه

1 -د   4.714 2   0   0   0   0 

 

 

 

366,043

315,723

372,888

9807 9808 9809

آمار متراژ کار ورودی به سازمان

 خدمات مهندسی و بررسی نقشه
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 ساختمانیآمار کار خروجی از سازمان به تفکیک گروه 

1 -الف  ماه 2 -الف   3 -الف   1 -د  ج ویژه ج ب  2 -د    جمع 

1398/07 48.645 37.456 9.192 41.446 63.016 18.935   218.691 

1398/08 33.880 24.798 5.707 32.735 53.916 31.902 15.311  198.249 

1398/09 46.707 49.198 6.243 46.449 55.120 23.509 23.023 3.459 253.709 
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آمار صدور نامه های انصراف از نظارت و جانشینی

انصرافی جانشینی

 خدمات مهندسی و بررسی نقشه
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 امور دفاتر نمایندگی 1398عملکرد سه ماهه سوم 

 

اقدام به استقرار نظام هماهنگ مکاتبات اداری در سراسر استان، طراحی فرآیند مورد نیاز با هم اندیشی مدیران محترم  -1

 انجام مراحل مقدماتی ایجاد اتوماسیون ویژه هر دفتر و ...واحد های رایانه و دبیرخانه و همچنین 

ساماندهی و تالش جهت بروز شدن پرداخت اقساط مهندسان ناظر در سراسر استان به همراهی و همکاری مدیر محترم  -2

 امور مالی استان

ندیشی با مدیران اجرایی عزیمت به برخی از دفاتر نمایندگی استان به منظور پاسخگویی به اعضا، آموزش کاربران و هم ا -3

 آن ها

پیگیری ویژه و مستمر جهت بروز شدن پروژه های مرتبط با مناطق آسیب دیده ) سیل و زلزله( و ارسال به بنیاد مسکن  -4

 جهت اخذ دستورات مقتضی

بررسی و اصالح فرآیند جاری در حوزه خدمات مهندسی شهرستان ها بر اساس آخرین ابالغیه های کشوری و نیز  -5

 ات هیات مدیره محترم سازمانمصوب

بررسی و اصالح فرآیندهای جاری در حوزه خدمات مهندسی شهرستان ها بر اساس آخرین ابالغیه های کشوری و نیز  -6

 مصوبات هیات مدیره محترم سازمان

 دریافت نظرات اعضا با هدف جلب رضایت عمومی و درخواست ایجاد برخی فرآیند های سازمانی به صورت مکانیزه در -7

 راستای ارائه هر جه بهتر اطالعات و خدمات به ایشان و نیز مالکین

 

 

 امور دفاتر نمایندگی
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 امور مالی  1398عملکرد سه ماهه سوم 

 

  و ارائه مستندات موجود به اداره رسیدگی و حسابرسی تامین اجتماعی 96رسیدگی به بیمه تامین اجتماعی در سال 

  1398در سال تهیه، تنظیم و کنترل گزارشات فصلی استان 

  و ارائه سربرگ مطالبه جرایم سال مذکور 96پیگیری پرونده عملکرد سال 

  جرایم با سازمان امور مالیاتی %80ق.م.م و اصالح سامانه ها و تعدیل  169پیگیری و ارائه مدارک مربوط به ماده 

 نکی حساب ها و تهیه گزارشات مربوطهثبت اسناد مربوط به درآمد و هزینه های سازمان در استان و تهیه صورت مغایرات با 

  کلیه امور مربوط به دفاتر نمایندگی و رسیدگی به درخواست وجه تا صدور چک واریز به حساب تصویب صورت های مالی سال

 در مجمع عمومی ساالنه  97

 پرداخت حق نظارت ناظرین گاز کل استان در امور مالی اهواز 

 وسط اهوازایجاد ساختار پرداختهای شهرستان ها ت 

 تشکیل جلسات متعدد با مدیریت بانک تجارت جهت سهولت انجام عملیات بانکی اعضا 

 

 امور مالی


