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این گزارش با هدف مستندسازی فعالیت های انجام شده در بخش های مختلف سازمان نظام مهندسی 

اه در اردیبهشت مساختمان استان خوزستان و ارائه آمار تحلیلی از وضعیت سازمان از زوایای مختلف 

 تهیه شده است. 1399سال 



 

 

 

  

حل کند،  را یشتیمشکالت مع تواندیهم م فتد،یاگر چنانچه به راه ب دیتول

 تواندیهم م کند، نیو دشمنان را تأم گانگانیاستغناء کشور از ب تواندیهم م

 یلّمشکل ارزش پول م تواندیم یمشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّ

 نمبه نظر  دیتول یبرطرف کند. لذاست که مسئله یادیرا تا حدود ز

: قرار دادم نیامسال است؛ لذا من شعار را امسال ا یمحور یمسئله

د. از اّول کن دایدر کشور رونق پ دیهمه تالش کنند تول دیبا. «دیلتوقرون»

در کشور  یریمعنا به صورت چشمگ نیشاءاهلل اسال تا آخر سال ان

 یقتصادشاءاهلل حلّ مشکل اکه ان میدواریشد، ام نیمحسوس باشد. اگر ا

 .فتدیراه ب



 

 

 

ازمان سدوره هفتم هیات مدیره متصل هستند و  گریکدیبه  ریزنج کیسازمان مانند  کی یواحدها"

نظارت و  ،رهیمد اتیه ساختمان خوزستان این مهم را مورد توجه قرار داده است بنابرایننظام مهندسی 

مهندسان  یاجتماع گاهیو جا یاحترام به حرفه تخصص .م را بر مجموعه اعمال خواهد نمودکنترل الز

 گریاریوانند ت یامر داشته و م نیدر ا یقرار داشته باشد که پرسنل سازمان نقش مهم تیدر اولو دیبا

 یحیورت تشرگزارش عملکرد واحد خود را به ص  کباریواحدها هر سه ماه  رانیمد باشند. رهیمد اتیه

 1397اسفند " / گردد. یدرج م تیگزارش عملکرد در سا نیا و ندینمامی  لیتحو یو عدد

 کمال دویده

 سازمان نظام مهندسی ساختمان ئیسر

 استان خوزستان
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 سپاس بیکران خداوند یکتا را که به ما هستی بخشید 

 و ما را از نعمت های بیشمار برخوردار ساخت

 خدایا

 چنان کن که

 در هر ضرورتی فقط به تو رو آوریم

 و برای هر نیازی، فقط از تو تمنا کنیم

 و به هنگام درماندگی فقط به آستان تو سر بگذاریم

 و به امتحان سخت اضطرار دچارمان مکن

 که از غیر تو یاری بجوییم .

 

 شفاف، یعنی ان به یکی از عالیترین اهداف خوددستیابی سازمامید است این اثر بتواند نقشی هرچند کوچک در 

 را فراهم گرفتهاشراف اعضای محترم به امور انجام  ی و زمینهر عهده داشته باشد بعملکرد سازمان  در سازی

 نماید.

تالش اعضای محترم  شرحی از ماحصلمحترم قرار دارد  عزیزاندر اختیار شما  گزارشی کهقابل توجه است 

 .می باشد   98در سال  هیات مدیره ، مدیران خدوم استان و همچنین کادر پرسنلی زحمتکش سازمان
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 نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ارکان سازمان

  



 

 

 

 

 

 

  

کیوان بابادی منصور براتی فر بهنام برومندزاده عبدالرحمن دیناروند

محمدعلی عبداهلل پور مهدی علینقی زاده محسن فالح جمال سالمی

ت رئیسهاهی  

کمال دویده
رییس سازمان: سمت 

اکبر حسنی پور
نائب رییس اول: سمت 

منصور بدیعی فر
نائب رییس دوم: سمت 

رضا عصاره
هدبیر هیات رئیس: سمت 

عبدالعظیم سیدمحمودی
خزانه دار: سمت 

 اعضای هیات مدیره



 

 

 

 

 

 

 

محمد علی نوراله افشین عباس حویزاوی محمد درخشانی فرد

اسماعیل محمودی
رییس: سمت 

شفیع کیانی
نائب رییس: سمت 

عبدالرضا شریفی
عضو: سمت 

غالمحسین گرجیان
عضو: سمت 

 بازرسان

 شورای انتظامی



 

 

 1398مدیره در سال  هیاتاهم فعالیت های 
             ران عضو در رشته های عم 13مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، متشکل از  هیات

جلسات خود را  فر (ننقشه برداری ) یک  و( معماری ) دو نفر ( ، مکانیک ) یک نفر ( ، برق ) دو نفر ( نفر هفت)

 250ار شامل کمصوبه ودستور  35به صورت منظم در روز های یکشنبه هر هفته تشکیل داده و نتیجه آن انتشار 

ست. اهم فعالیت بوده اخوزستان هندسی در استان بند اقدامی و تصمیم گیری در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام م

 از : عبارتند 1398مدیره نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در سال  هیاتهای صورت گرفته توسط 

 

 

ی راه اندازی نرم افزار واسط ارتباط
جهت ارسال اطالعات نقشه ها به 

شهرداری اهواز

الزام رعایت مبحث سوم و مبحث 
پانزدهم مقررات ملی ساختمان در

نقشه ها

اجرایی شدن طرح سازندگان مسکن

اجرایی شدن شناسنامه فنی و 
ملکی ساختمان

کمک رسانی و همیاری نظام 
مهندسی استان هابه هم استانی

های سیل زده

افزایش عوارض امور طراحی و نظارت

ت با تعیین برنامه زمانبندی مالقا
رئیس سازمان

نظرسنجی دوره ای از اعضا در 
خصوص عملکرد سازمان

الزام تکمیل فرم خوداظهاری 
فعالیت حرفه ای



 

 

 

 

ی انعقاد تفاهم نامه میان نظام مهندس
و بنیاد مسکن در خصوص بازسازی

مناطق سیل زده و زلزله زده

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
سازمان نظام مهندسی ( نوبت اول)

ساختمان استان خوزستان

یارائه خدمات رفاهی و تسهیالت بانک

و 1397تصویب تعرفه سال های 
نفره استان4در هیئت 1398

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
(نوبت دوم)سازمان 

راه اندازی کارتابل آموزشی اعضا

ویت ارتقا خدمات الکترونیکی واحد عض
و پروانه اشتغال بصورت غیرحضوری

تدوین و ابالغ دستورالعمل                
منع تخلفات اداری در سازمان

کسب رتبه اول رئیس سازمان در 
رشته عمران انتخابات دوره شورای 

مرکزی

اخذ پروانه ساختمان کوی پیروزی صدور گواهینامه های آموزشی 
الکترونیک

راه اندازی سیستم غیر حضوری 
بررسی نقشه

راه اندازی سامانه پشتیبانی و 
(تیکتینگ)پاسخگویی آنالین 



 

 

 عضویت و پروانه اشتغالگزارش عملکرد 

 

ضویت ععضو داشت. که با  18778تعداد  1398، در ابتدای سال  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

ارای پروانه مهندس د 7064نفر رسیده است. از این تعداد عضو  19295،تعداد اعضا به  1398نفر در سال  517

 . می باشند مهندس فاقد پروانه 12231و  اشتغال

صد در 16ری درصد اعضا در رشته برق عضویت دارند. رشته معما 17درصد اعضای سازمان در رشته عمران و  51

 درصد اعضا را تشکیل می دهند. 14و رشته مکانیک 
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 معرفی واحد عضویت و پروانه اشتغال

مدیره  یاتهی و تصمیمات وزارت راه و شهرساز یبر اساس مصوبات و بخشنامه ها واحد عضویت پروانه اشتغال

تغال بر اساس و پروانه اش تیو خدمات واحد عضو تیروند فعال سازمان نظام مهندسی ساختمان فعالیت می کند.

                    ن عنوا لی. که بصورت خالصه به شرح ذگرددیم فیتعر یوزارت راه و شهرساز یمصوبات و بخشنامه ها

 گردد. یم

 مدرک  در سازمان که بر اساس نوع و رشته یقیحق تیعضو انیمربوط به متقاض یدرخواست ها یبررس

 .ردیگ یصورت م لینشگاه محل فراغت از تحصو دا یلیتحص

 3هیپا یمهندس یشرکت در آزمون حرفه ا انیبودن متقاض طیواجد شرا یبررس  

 ر د تیاخذ پروانه اشتغال جهت فعال یمتقاض یشرکتها یحقوق تیدرخواست مربوط به عضو یبررس

  یشگاهی، نظارت ، اجراء و خدمات آزما یبخش طراح
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مقایسه میزان تحصیالت تخصصی اعضای سازمان

پروانه دار بدون پروانه

318, 2%

8299, 43%

5482, 28%
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مقایسه درصد و تعداد اعضا در  رده های سنی
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  ( یقوقحو  یقی،محاسبات،نظارت،اجراء()حق ی)طراح یقیافراد حق یبکار مهندسصدور پروانه اشتغال

 در بخش سازندگان مسکن و ساختمان تیفعال یسازندگان مسکن و ساختمان ،متقاض

 یقیحق یدفاتر طراح  

 تیکارت عضو صدور  pvc یو حقوق یقیجهت اشخاص حق  

 پروانه اشتغالخالصه آمار فرآیند های انجام شده در واحد عضویت و 

 30ه پروند یدگیروزانه رس نیانگیمورد که م 4352: یرحضوریبصورت غ یپرونده مورد بررس مجموع 

 باشد. یمورد م

 باشد یمورد م 10یدگیروزانه رس نیانگیمورد که م 1943آزمون ارتقاء  یقبول یگواه مجموع. 

 اشد.ب یمورد م 40 یدگیروزانه رس نیانگیمورد که م 6916مکاتبات  مجموع 

 باشد. یمورد م 30یدگیروزانه رس نیانگیمورد که م 3954صادره  یپروانه اشتغال ها مجموع 

 مورد 62پروانه اشتغال سازندگان مسکن و ساختمان  مجموع 

 مورد  150سازندگان مسکن و ساختمان یپرونده مورد بررس مجموع 

 مورد 492( یقی)حق دیجد تیعضو رشیپرونده پذ مجموع 

 مورد  25 یحقوق تیعضو رشیپروانه پذ مجموع 

 نفر 11955دو نوبت به تعداد  یآزمون برگزار مجموع 

 گزارش 5به تعداد  یمرکز یشده به شورا هیآمار ته مجموع 

در کشور  یهندسم یفن یرشته ها شیکشور و افزا یتعداد اعضاء سازمان و ساختار دانشگاه ها شیبا توجه به افزا

اف مندرج در و پروانه اشتغال بر اساس اهد تیواحد عضو ،رشته ها یهم ارز ونیسیمبه مصوبات ک تیو با عنا

با اداره کل  یکرکه منشاء هم ف یجلسات لیخود با تشک فیانجام وظا یو کنترل ساختمان برا یقانون نظام مهندس

ارائه خدمات  یستاتا در را دینما یجلسه را برگزار م 3 انهیبصورت ماه، داردرا استان خوزستان  یراه و شهرساز

 خدمات باشد. تیفیک شیشاهد افزا ،به اعضاء



 

 

 

 

 فهرست عنوان جلسات:  

 شیافزا ،ساعت هدف از جلسه ارتقاء خدمات  50مدت زمان هجلسه ب 30جلسه با کارشناسان واحد 

 داشته  اتیدرصد تحقق عمل 80، سرعت عمل و دقت

 اه و مصوبات وزارت ر یبررس با هدفساعت  70مدت هجلسه ب 32یجلسه با اداره کل راه و شهرساز

و  ارائه شده وزارت راه انهیو سال انهیگزارش ماه میدر خصوص نحوه تنظ یهماهنگ ،یشهرساز

 داشته. اتیدرصد تحقق عمل 70،یشهرساز

 دف ساعت با ه 40زانیجلسه به م 20سازندگان مسکن و ساختمان با تیصالح صیکارگروه تشخ جلسه

 شته دا اتیدرصد تحقق عمل 60،صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان انیمتقاض تیصالح یبررس

 فهرست مکاتبات:

 مورد 5000با دانشگاه :  مکاتبات 

 مورد 120استانها: ریسا یمهندس نظام 

 مورد  1500یکل راه و شهرساز اداره 

 مورد  30:یراه و شهرساز وزارت 

 مورد  1000سازمانها: ریسا 
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 تحقق اهداف واحد  زانیم

 و کنترل ساختمان یقانون نظام مهندس یاجرا 

 1398سال یاز ابتدا یحضور ریامورخدمات واحد به صورت غ انجام 

 یصادره به منظور ارسال به اداره کل راه و شهرساز یتعداد پروانه ها شیافزا                                                                                                 

 دارندگان پروانه اشتغال یساز فعال 

 نیبه صورت آنال تیعضو دیخدمات تمد انجام  

 کیچالش مشکالت انفورمات یبانیارتقاء خدمات پشت 

 زهیانگ جادیانجام آموزش پرسنل و ا 

 یچالش شناس

 کیو رفع مشکالت انفورمات یبانیارتقا خدمات پشت 

 پرداخت در سامانه ییو عدم جانما یو مشکالت سامانه پرداخت تیپرداخت حق عضو 

 مد نظر: یفهرست برنامه ها

 زهیانگ جادیانجام آموزش پرسنل و ا 

 مربوط به خدمات واحد یحضور ریغ تیادامه فعال 

 یدفاتر طراح یرحضوریخدمات غ یاجرا 

 یبه اداره کل راه و شهرساز یحجم پرونده صادره و ارتقاء آمار ارسال  

 بر اساس کارمند برتر قیپرسنل و انجام تشو زشیانگ شیفزاا 

 شهرستان ها  یندگیواحد در دفاتر نما ندهیاستقرار نما 

  



 

 

 

 

 
 خدمات مهندسیگزارش عملکرد 

 

درصدی  20با رشد  1398سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، در بخش ارائه خدمات مهندسی سال 

میلیون متر مربع ارائه خدمات را در سطح استان ، از آن خود کرده  5ساله  10رکورد  1397عملکرد نسبت به سال 

  است.



 

 

 گزارش آماری از فعالیت های واحد خدمات مهندسی

 

 گزارش کارهای ورودی بر اساس تاریخ ثبت
 

           

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

9801 20,400 14,392 2,624 18,365 31,548 44,923 3,495 0 0 

9802 62,887 55,163 11,358 78,975 74,334 132,924 14,091 4,270 0 

9803 61,923 56,137 8,672 90,385 149,795 168,338 51,589 0 891 

9804 46,427 29,768 9,028 42,725 65,066 57,895 46,081 12,816 0 

9805 47,461 30,565 8,591 55,726 41,392 87,023 45,982 4,181 0 

9806 50,097 34,649 9,084 42,705 35,633 71,161 7,730 2,236 0 

9807 53,614 42,278 9,393 65,892 63,196 74,713 54,236 0 0 

9808 47,205 49,575 13,024 49,849 36,842 87,049 32,886 0 0 

9809 78,692 49,821 11,902 64,876 33,709 85,110 39,135 3,500 0 

9810 71,420 76,471 19,556 88,002 77,474 156,106 25,106 115 0 

9811 127,606 151,321 36,931 190,065 157,029 303,464 20,074 0 0 

9812 75,986 100,553 22,836 106,960 112,554 156,353 124,424 0 0 

894,52 162,998 690,694 743,719 جمع کل

5 

878,57

1 

1,425,060 464,82

8 

27118.39 890.75 

مجموع کل متراژ کارهای 

 ورودی
5.288.404 
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 متراژ کارهای خارج شده شهرستانها متراژ کارهای خارج شده اهواز متراژ کارهای خارج شده کل استان 

2.757.499 1.444.865 1.312,634 
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 شده توزیع کارهای گزارش

 

 

 نظارت تاسیسات برقی سمت

 تعداد متراژ گروه ساختمانی

 23 2,995 1 -الف 

 48 14,192 2 -الف 

 19 9,180 3 -الف 

 342 235,218 ب

 225 322,285 ج

 113 220,119 ج ویژه

 4 14,692 1 -د 
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 شده توزیع کارهای گزارش

 

 نظارت تاسیسات مکانیکی سمت

 تعداد متراژ گروه ساختمانی

 223 30,139 1 -الف 

 203 59,295 2 -الف 

 52 24,483 3 -الف 

 481 323,820 ب

 330 456,275 ج

 133 254,500 ج ویژه

 2 9,978 1 -د 
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 شده توزیع کارهای گزارش
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نظارت عمرانمتراژ توزیع شده 

 نظارت عمران سمت

 تعداد متراژ گروه ساختمانی

 3,052 363,762 1 -الف 

 1,263 355,864 2 -الف 

 182 86,401 3 -الف 

 709 457,486 ب

 374 495,329 ج

 142 271,149 ج ویژه

 1 6,483 1 -د 



 

 

 شده توزیع کارهای گزارش

 

 

 نظارت معماری سمت

 تعداد متراژ گروه ساختمانی

 0 0 1 -الف 

 0 0 2 -الف 

 0 0 3 -الف 

 560 354,914 ب

 325 433,127 ج

 131 247,679 ج ویژه

 2 9,978 1 -د 
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 شده توزیع کارهای گزارش
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نظارت نقشه برداریمتراژ توزیع شده 

 نظارت نقشه برداری سمت

 تعداد متراژ گروه ساختمانی

 0 0 1 -الف 

 0 0 2 -الف 

 0 0 3 -الف 

 44 40,841 ب

 144 202,807 ج

 32 63,926 ج ویژه

 0 0 1 -د 



 

 

 مناطق هشت گانه  شهرداری شهرستان اهواز  -بررسی شده  ی که نمای آن هاتعداد کارهای

 20/12/98الی 1/7/98از مورخ 

 

 

 

 تعداد عدم تایید تعداد تایید شده تعداد  کلی نماها منطقه شهرداری

1 209 167 42 

2 309 236 73 

3 118 97 21 

4 54 34 20 

5 57 52 5 

6 135 116 19 

7 140 100 40 

8 221 185 36 

 256 987 1243 جمع کل
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98آمار تفکیک ویالیی 

 جمع ویالیی آپارتمان  

 تعداد متراژ مبلغ تعداد متراژ مبلغ تعداد متراژ مبلغ سال

1398/01 271,073,040 22,706 77 638,530,320 72,903 53 909,603,360 95,609 130 

1398/02 455,337,148 38,402 125 1,076,963,745 121,891 84 1,532,300,893 160,293 209 

1398/03 220,437,720 18,416 64 437,709,460 47,594 38 658,147,180 66,010 102 

1398/04 400,949,480 33,988 107 1,031,977,466 125,418 79 1,432,926,946 159,406 186 

1398/05 379,174,460 31,615 103 876,782,428 95,059 68 1,255,956,888 126,674 171 

1398/06 382,391,340 31,928 102 940,367,320 103,233 78 1,322,758,660 135,161 180 

1398/07 345,448,120 29,970 83 983,640,656 111,630 78 1,329,088,776 141,600 161 

1398/08 262,226,620 22,049 74 725,945,980 78,843 57 988,172,600 100,892 131 

1398/09 245,823,420 20,865 71 747,953,520 84,015 58 993,776,940 104,880 129 

1398/10 311,060,080 24,319 81 807,416,520 87,189 60 1,118,476,600 111,508 141 

1398/11 400,929,300 31,141 100 634,407,420 69,232 51 1,035,336,720 100,373 151 

1398/12 171,633,615 13,870 41 350,639,920 37,732 26 522,273,535 51,602 67 

 1,758 1,354,008 13,098,819,098 730 1,034,739 9,252,334,755 1,028 319,269 3,846,484,343 جمع



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

                     یاز شائبه ها یریحذف و جلوگ استان در جهت  یدر سازمان نظام مهندس یبخش خدمات مهندس

 یبرقرار نیو .... و همچن یمهرفروش دهیاز پد یریرانت و پرورش واسطه ها , مبارزه و جلوگ جادیا , یتبان



 

 

و سازندگان  انیمجر تیلو فعا حضور ،و کنترل نقشه در سازمان رشیبر قانون در امر پذ یمنظم و مبتن ستمیس

 یینامه اجرا نییساختمان و آ یاساس قانون نظام مهندس بر نیناظر یو ارجاع و معرف تیصالح یمسکن دارا

 است. دهیساختمان برقرار گرد یو مندرجات مبحث دوم مقررات مل

 یفه هاحرکارفرما و صاحبان  نیروابط ب قیو تنس یگردش کار و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندس روند

 باشد. یم لیساختمان در چهاربخش به شرح ذ یات ملربراساس مبحث دوم مقر یمهندس

 نقشه یو کنترل و بررس یطراح 

 صالح یذ انیساخت و ساز و مجر 

 نیناظر یارجاع و معرف ،نظارت 

 ساختمان یو ملک یشناسنامه فن 

 : کیاستان خوزستان به تفک یچهارگانه خدمات مهندس یبخش ها ندیفرآ

  یطراحبخش اول: 

 یارگذاربدفاتر اقدام به  نیباشد که مسئول یصورت م نینقشه بد یکنترل و بررس، یدر بخش طراح ندیفرآ

که  استان خوزستان نموده ینظام مهندس یدر سامانه خدمات مهندس ینقشه و قرارداد طراح هیفرم ته

طالعات و اخذ ا لیبه تکم مامکان را به مسئول دفتر داده که اقدا نیا دییو تا یکارشناس مربوطه پس از بررس

رح و ط طیاطالعات با شرا لیطراح پس از تکم یحقوق یشرکت ها ایو  یسپس دفاتر طراح دینما ستمیکد س

سئول دفاتر توسط م یمعمار ی. نقشه هاندینما یکنترل کننده م نییسهم سازمان اقدام به درخواست تع زیوار

سامانه  که توسط یاسناد جهت کنترل معمار ریو سا ترلکن ستیمنقوش به مهر دفتر و طراح به همراه چک ل

 . شود یداده م لیشود تحو یمشخص م کیبصورت الکترون

 هیو ته یازمقررات شهرس ریو سا یلیصجامع و تف یو کنترل انطباق نقشه ها با ضوابط طرح ها یاز بررس پس

م نموده نقشه ها اقدا یمختلف به بررس یگروه کنترل دررشته ها، ساختمان یو مقررات مل یلیطرح تکم ی

 یه انطباق کلاقدام ب یانیپا یرس( گروه بر ک،سازهی،برق ،مکان یگانه )معمار 4 یها هیدییکه پس از اخذ تا

 یریاده قرارگمرحله کار آم نیشود در ا یداده م لیو پس از آن کار به مسئول دفتر تحو ندینما ینقشه ها م

 باشد. یو انتخاب ناظر م عیتوز ندیدر فرآ

 اجرا  :بخش دوم

و سازندگان  انینسبت به عقد قرارداد با مجر شانیا یقانون لیوک ایصالح , مالک  یذ انیو ساز و مجر ساخت

 ستیر لام نیا یساختمان به منظور نظارت و سامانده ی.سازمان نظام مهندسدینما یدار اقدام م تیصالح

زمان در سا یرسم تیدر سا ستهیباشد به نحو شا تیآنها قابل رو تیو ظرف تیکه صالح یرا به نحو انیمجر

 قرار داده است. انیعموم متقاض اریاخت

 م خواهد بود.قابل انجا لیو پرداخت در سامانه سازمان بصورت ذ صالحیذ یثبت پروژه بنام مجر ندیفرآ



 

 

راح و مهندسان ط ی، ثبت اساماطالعات لی، تکمیخدمات مهندس یدر سامانه استان یپس از ثبت پالک ثبت

از قرارداد  یا ، مالک مکلف به ارائه نسخهنقشه و نظارت ی، بررسیطراح یامور مرتبط با بخش ها افتنی انیپا

 باشد. ی، مستا دهیسازمان رس رخانهیکه به ثبت دب صالحیذ یمنعقده خود با مجر

ه اسکن و ، مکلف است نسبت ب1قرارداد مورد اشاره در بند  افتی، پس از دریکاربر سامانه خدمات مهندس

 .دیهمان پروژه اقدام نما ژهیو ستمیآن در کد س یبارگذار

             ی، مجرنهرواپروژه به مرجع صدور پ نیناظر ینقشه ها و معرف یبررس ندیفرآ افتنیپس از اتمام و خاتمه 

صورت شده ب ادیاطالعات شناسنامه  لی، نسبت به تکمطول انجام کار و به تناسب هر بخشتواند در  یم

 .دیاقدام نما یستمیس

 انیپا افتیبه منظور در همربوط داتییساختمان و هنگام مراجعه مالک جهت اخذ تا ییاجرا اتیعمل انیدر پا

          ، مالک آن لیکه پس از تحو دیسازمان خواهد رس دییچاپ شده و به تا شانیپروژه ا ژهی، شناسنامه وکار

 .دیمراجعه نما یکار ساختمان خود به شهردار انیپا افتیتواند به منظور در یم

 سوم : نظارت  بخش

مصوب و در  یبا ارائه آلبوم نقشه ها شانیا یقانون لیوک ایمالک  ،نیناظر یارجاع و معرف، بخش نظارت در

نسبت به  نظارت عیواحد توز ،سازمان مراجعه نموده و پس از آن سهم نظارت به زیو وار یصورت داشتن مجر

 .دینما ینامه ارجاع اقدام م وهیناظر بر اساس ش یانتخاب و معرف

 ساختمان  یو ملک یچهار : شناسنامه فن بخش

زمان ساختمان بوده و توسط سا یملک یاطالعات فن یاست که حاو یساختمان سند یو ملک یفن شناسنامه

 گردد. یم انداریخر لیتحو ،چون ساخت یینقل و انتقاالت همراه با نقشه ها هیگردد و در کل یاستان صادر م

نقشه  در زمان کنترل یساختمان تحت عنوان دفترچه اطالعات ساختمان یو ملک یشناسنامه فن سینو شیپ

نقشه ها  مستندات و ریبه همراه سا ییکنترل نها نیو در ح دهیگرد لیگان تکمتوسط طراحان و کنترل کنند

توسط  یفاقد مجر یو ساختمان ها یتوسط مجر یمجر یدارا یساختمان ها یگردد و در ادامه برا یم هیارا

 گردد. یم لیناظر تکم نیمالک و مهندس

 

 

 

 



 

 

 نما بخش

ت شده اند, و ثب افتیدر ینقشه ها به طور منظم و در حداقل بازه زمان یتمام 97بار در سال  نینخست یبرا

              بت ثو  یریو دب لیامور مربوط به تشک یتمام یهماهنگ، ضوابط و مقررات مربوط به نما هیاول یبررس

ثبت ، یظام مهندسنقشه ها در سامانه سازمان ن دییثبت تا، یجلسات نما و ابالغ به دفاتر طراح یینها ی جهینت

 است. دهیگرد هیارا ییکارآ نیشتریزمان با ب نیدر کمتر یخدمات مهندس ستمیعوارض نما در س

                     یسازمان نظام مهندس ندگانیافراد متخصص شامل نما ندگانیجلسات مذکور با حضور نما یتمام 

 یه و شهرسازاداره کل را ندگانیمناطق هشت گانه و  نما یشهردار ندگانینمادانشگاه و  ندگانینما، استان

 اند. دهیگرد لیتشک

 باشد یمورد مناسب م  8روزانه تعداد  نیانگیمورد که بصورت م 1243انصراف : مجموع 

 باشد یمورد مناسب م  12روزانه تعداد  نیانگیمورد که بصورت م 1987: ینیجانش مجموع 

 مورد 497: دیتمد مجموع 

 اشدب یمورد مناسب م  10روزانه تعداد  نیانگیمورد که بصورت م 1758: ییالیآپارتمان و و کیتعداد تفک مجموع 

 باشد یمورد مناسب م  25روزانه تعداد  نیانگیمورد که بصورت م 1243شده : یبررس یتعداد نماها مجموع 

 باشد یمورد مناسب م  140روزانه تعداد  نیانگیمورد که بصورت م 23274اقساط: مجموع 

 مورد 9160: یکیو مکان یبرق ساتی،تاس ی، عمران ، نقشه بردار یمعمار ینظارت در رشته ها عیتوز مجموع 

 مورد 9244: 2-،د 1-، د ژهی،ب ، ج، ج و 3-،الف 2-،الف  1-الف  یدر گروه ها  یطراح ندیفرآ مجموع 

 جلسات :شرکت در 

تاثیرگذار  محیطی متغیرهای آنها، افزایش الیتهایساختار و فع سازمانها، پیچیدگی شدن بزرگ چون عواملی

بگیرند.  ضا کمکموثر سازمان، از سایر اع و اداره بهتر وظایف انجام است برای را ناگزیر کرده و... مدیران

 مطرح های درمورد موضوع و تعامل همفکری دهند و بامی را تشکیل جلساتی معموالً منظور، مدیرانبدین

تنها  نه جلسات کنند. تشکیلاتخاذ می گروهی صورت را به پردازند یا تصمیماتیمی اطالعات تبادل به شده

 و درک بهبود ارتباطات به زیادی تا اندازه شود بلکهمی مطلوب و اتخاذ تصمیمات اطالعات تبادل منجر به

 کند.می واحدها از همدیگر نیز کمک متقابل

 ،ازمانها سازمان و ادارات و س یاعضا انیتعامل م تیاستان خوزستان با توجه به اهم یبخش خدمات مهندس

تعداد  نیترشیب یدرون واحد و برون سازمان یاعضا انیم یحداکثر یبه هماهنگ لینبا هدف در تالش بوده تا 

 یها یزیتحقق اهداف و برنامه ر یجلسه در راستا 200برگزار کرده و تعداد ها را  یشیاند جلسات و هم

امل در تع نیبرگزار نموده است. ا یو برون سازمان یدرون سازمان یها یتوانمند یموجود و کسب حداکثر

و برنامه  دیفم یو راه حل ها شنهاداتیپ هیبوده است. طرح و ارا یرشد تصاعد یدارا نیشیپ یها با سال اسیق

 است. ودهکارکنان و سازمان ب یهدفمند در جهت ارتقا یها یزیر



 

 

 : فهرست شرکت در جلسات
تعداد  عنوان حاضرین

 جلسات

مدت 

 زمان

صورت  هدف

 جلسه

درصد 

 تحقق

 80 - کنترل نماها 195 65 گانه 8بررسی نماهای مناطق  جلسه بررسی نما

جلسه درون 

 واحدی

دقت و کنترل بیشتر در  60 20 محولهانجام بهتر وظایف  و امور 

انجام کارها و بهتر شدن 

 راندمان کاری

- 60 

جلسه با 

نمایندگان دفاتر و 

شرکتهای حقوقی 

 و سایر مهندسین

چالشهای خدمات مهندسی ،بررسی 

نقشه ،توزیع نظارت ،انصراف 

جانشینی،اختالفات بین مهندسین و 

 مالکین

تسریع در روند بررسی نقشه  240 80

انصراف جانشینی ،رعایت و 

بیشتر ضوابط در اصول 

طراحی،اصالح امتیاز 

مهندسین در توزیع نظارت 

 و.....

- 70 

جلسه با نماینده 

شهرداری و اداره 

 ثبت

ایجاد وحدت رویه در بررسی  15 5 ها نحوه کنترل و تایید پارکینگ

نقشه ها بصورت خاص 

 ها چیدمان پارکینگ

- 60 

 هیاتجلسه با 

 رئیسه

پیگیری و تسهیل امور مربوط به 

 گروه بررسی، تعداد  کار مهندسین

کنترل مضاعف در امور  15 5

بررسی نقشه ،افزایش تعداد 

 2کار مهندسین وفق مبحث

 مقررات ملی

- 80 

جلسه با ریاست 

 سازمان

باال بردن کیفیت امور مربوط  75 25 کلیه امور مربوط به خدمات مهندسی

 به واحد

- 90 

 

 شرکت در نشستها:آمار 
تعداد  عنوان حاضرین

 جلسات

مدت 

 زمان 

صورت  هدف

 جلسه

درصد 

 تحقق

نویس دفترچه   تهیه پیش گروه کنترل معماری

 طراحی معماری

 70  وحدت رویه کنترل معماری  45 15

نویس دفترچه   تهیه پیش گروه کنترل مکانیک

 طراحی مکانیک

 70  وحدت رویه کنترل مکانیک 15 5

کل راه و اداره 

 شهرسازی

های مربوط به  بررسی چالش

مهندسین حقیقی شاغل 

 درشرکت حقوقی

تعیین تکلیف اعتبار پروانه  15 5

اعضای حقیقی شاغل در 

 شرکت حقوقی و سایر موارد

 90 

شورای اسالمی شهر 

 اهواز

 جلوگیری از سو استفاده

 و جعل نقشه ها  

الزام شهرداری ها به دریافت  3 1

 نقشه هاالکترونیکی 

 50 

کارگروه خدمات 

 مهندسی

ساماندهی امور مربوط به 

 طراحی،نظارت،اجرا

تهیه نظام نامه گودبرداری  15 5

،تخریب ،چک لیستهای 

 کنترل نقشه و نظارت

 - 

 



 

 

 مکاتبات :

مل بخش خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان خوزستان در تالش بوده تا در تعا 1398در سال 

 طالعات اسناد و ا با امور ساخت و ساز، گردش و مدیریت کار،حداکثری با ادارات و سازمان های مرتبط 

در سیستم ده ارسال ش نامه  941در بیشترین بازدهی دوران فعالیت خود بوده به نحوی که در این سال تعداد 

سخ داده شده و یا به صورت دستی تحویل داده شده و در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پااتوماسیون اداری 

  نامه بوده که در قیاس با سالهای پیشین 948،  1398ه در سال شد ارسال است.تعداد نامه های 

 شترینانجام شده در قیاس با سال های اخیر بیهمچنین میزان تحقق مکاتبات  روند صعودی داشته است.

 میزان را دارا بوده است. 

 آمارمکاتبات دریافتی:

 

ارگان صادر 

 کننده

میزان  هدف موضوع تعداد

تحقق 

 اهداف

نامه 

های 

 صادره

موضوع ارجاع کار نقشه های مربوط به  22 بنیاد مسکن

 سیل زدگان

تسریع کار بررسی نقشه ها واقدام 

 تفاهم نامهمطابق با 

100 - 

ورود و خروج اشخاص حقیقی شاغل در  43 راه و شهرسازی

رکتها و  شرکتهای حقوقی،صدور پروانه ش

 و سایر موضوعات و بخشنامه های وزارت

راحی افزایش ظرفیت نظارت ط

 شرکتها ، عمل به بخشنامه ها

70 26 

 291 100 انجام تفکیک آپارتمانها تفکیک آپارتمانها 236 اداره ثبت

نامه های 

 متفرقه

عات مطرح شده در انجام موضو امور جاری خدمات مهندسی 278

نامه ها از قبیل تمدید نظارت،توقف 

 ... پروژه و

90 - 

صحت و سقم نقشه ها،بررسی صالحیت و  189 شهرداری ها

 ظرفیت مهندسان و...

صحت و سقم نقشه ها،بررسی 

 صالحیت و ظرفیت مهندسان و...

100 622 

آمار صدور پروانه ها ، ارسال پیشنهادات  2 شورای مرکزی

در خصوص ظرفیت مهندسان در پایه 

 های مختلف

آمار صدور پروانه ها ، ارسال 

پیشنهادات در خصوص ظرفیت 

 مهندسان در پایه های مختلف

50 1 

شرکتهای 

خصوصی و 

مهندسین 

مشاور دفاتر 

 طراحی

یت ثبت کار نظارتی و امور مربوط به ظرف 137

و تعداد کار مهندسین شاغل در دفاتر 

 طراحی

انجام ثبت کار نظارتی و امور مربوط 

به ظرفیت و تعداد کار مهندسین 

 شاغل در دفاتر طراحی

80 - 

 13 50 - استعالم مهندسان 26 سایر ارگانها

اداره امور 

 مالیات

 1 100 کارکرد مهندسان کارکرد مهندسان 1

 948 - - - 941 جمع کل



 

 

 آمارمکاتبات ارسالی :

 

 98اهداف تعیین شده در آغاز سال 

  و تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان بخش هاحاکمیت قانون برعملکرد همه 

 شفاف سازی قوانین، مقررات، فرایندها وعملکرد در بخش خدمات 

 ها به درخواست خدمات مراجعین بخش پاسخگویی بدون تبعیض همه 

  انصراف و جانشینی مهندسین ناظر پروژه های ساختمانیتعدیل زمان ثبت 

 ن کامل این قسمت تعدیل زمان ثبت اولیه پروژه ها با الکترونیک کرد 

 افزایش نظم و هماهنگی میان گروه کنترل کنندگان نقشه ها در بخش بررسی نقشه ها 

  افزایش تعداد جلسات درون و برون سازمانی نسبت به سالهای پیشین و پیگیری سریع روند تحقق بخشی

 به مصوبات جلسات

  سالم سازی مجموعهتالش و برنامه ریزی جهت ارتقای سالمت اداری و 

  تعریف شدهاز برنامه های  اعضا و مراجعینتقویت شناخت و جلب اعتماد و حمایت 

  بخش خدمات مهندسی در سطح استانافزایش بهره وری و میزان اثربخشی و کارایی 

  آنها توان اداری ایجاد وتقویت مستمرافزایش بهره وری کارکنان و 

 ر خدمات ارایه شده.ایجاد زیر ساخت الزم جهت غیرحضوری کردن نقشه ها و سای 

 گیری از سوء استفاده های احتمالیارسال الکترونیک نقشه ها به شهرداری ها جهت جلو. 

 تعیین شاخص های موثر بر تحقق اهداف تعریف شده : 

، توجه به فرآیند مهندسی استان خوزستان نظام  سازمان در بخش خدمات مهندسیبه موازات ارتقاء جایگاه 

خدمات مذکور سبب کاهش کیفیت  اهدافاز اهمیت به سزایی برخوردار است. عدم اجرای اهداف پذیری  تحقق

در جهت افزایش کیفی  آن ها شناسایی شاخص ها و به کار گیریخواهد شد.   مراجعینو نارضایتی  ارایه شده

 درصد تحقق پاسخ دریافتی تعداد ارسالی ارگان گیرنده عنوان نامه

گزارش آماری پروانه های صادر شده در 

 98سال 

 0 0 1 شهرداری کارون

کسب تکلیف در خصوص امضای مهندسان 

 ناظر حقیقی شاغل در شرکت حقوقی

دفتر توسعه مهندسی وزارت 

 راه و شهرسازی

2 0 0 

تکلیف در خصوص امضای مهندسان  کسب

 ناظر حقیقی شاغل در شرکت حقوقی

اداره کل راه و شهرسازی 

 استان خوزستان

1 0 0 

معاونت پیشگیری دادستان  فرار ظرفیت ها ، جلوگیری از جعل نقشه ها

 استان خوزستان

2 1 50 



 

 

کیفیت مفید و موثر خواهد بود.شاخص های عنوان شده در ذیل در جهت افزایش  ،و کمی تحقق پذیری اهداف

 بهره وری بخش خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان خوزستان ارایه گردیده اند.

 تعداد نیروهای متخصص امر در بخش خدمات مهندسی نسبت به حجم کار 

 حجم کارهای ثبت شده نسبت به نیروهای شاغل در بخش 

 می مراجعات بهزیرساخت موجود در بخش و فضای اختصاص داده شده نسبت به میزان کیفی و ک 

 بخش

  میزان کیفی و کمی آموزش های درون سازمانی جهت افزایش ارتقای کارکنان بخش 

 ز افزایش بازه زمانی کاری و افزایش اهرم های تشویقی برای کارکنان فعال در بخش جهت استقبال ا

 ساعات کار

 

 
 

 اقدامات صورت گرفته جهت تحقق اهداف :

  مان و خدمات گیرندگان بخش خدمات مهندسی ساز مراجعینتهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق

 شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و....

 تشویق  با ایجاد انگیزهوبهتر پاسخگویی  ق مراجعین وبازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقو

 و تنبیه

  دسیبخش خدمات مهن بازدهی و بهره وری سازمانیافزایش راهبری و نظارت بر استقرار برنامه 

شاخص کمیت 

انجام کار 

شاخص کیفیت 

انجام کار

اطالعات و ,دانش 

مهارت های شغلی

درک موقعیت و شرایط موجود و 
توانایی در انجام مسئولیت

بررسی و حل مسایل و ارایه راهکار

دارا بودن اطالعات و مهارت های 
الزم  مرتبط با وظایف شغلی

به کارگیری وسایل و تجهیزات 
شغلی به طور متناسب

توسعه و بروز رسانی اطالعات  و 
مهارت شغلی 

دفت در انجام امور محوله

پیگیری کامل کارها و 
وظایف محوله تا انتها

یافتن روش هایی جهت ارایه 
بهتر خدمات 

تعیین اولویت برای انجام 
کارها

انجام وظایف و برنامه های 
محوله به نحو مطلوب

تبعیت از الزامات تعیین شده و استفاده
از روش های استاندارد و بروز جهت ارایه 

بهنر خدمات

در دسترس بودن و پاسخگویی به موقع

انجام امور طی بازه های 
زمانی تعیین شده



 

 

  دماتاز نحوه ارایه خ خدمات گیرندگانتدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی 

 و تکریم ارباب رجوع بخش خدمات مهندسی سازمان

 در بخش خدمات مهندسی سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگوییشفاف 

 آموزشی جهت ارتقا دانش و مهارت کارکنان  اری دوره هایبرگز 

 

 98میزان تحقق اهداف واحد در سال 

 فهرست اهداف
 درصد

 تحقق
 دالیل عدم موفقیت دالیل موفقیت

تاکید به اجرای قانون در جلسات  80 قانون و تعامل با خدمت گیرندگانحاکمیت 

 درون سازمانی

ابهام در برخی قوانین و 

 مقررات

صیانت از حقوق  کارتابلی کردن تمامی فرآیندها 60 قوانین در فرآیندهاشفاف سازی 

 گاندخدمت گیرن

 - الکترونیکی کردن ثبت سیستم 90 تعدیل زمان ثبت  و بررسی اولیه نقشه ها

تفکیک مسئولیتها به هر کدام از   90 تعدیل زمان ثبت انصراف جانشینی

پرسنل و تخصصی کردن  امور 

 واحد

- 

نظم و هماهنگی مدیریت در کنترل نقشه افزایش 

 ها

تشکیل جلسات با گروه های  70

 کنترل

محدود بودن نفرات 

 گروه های کنترل

افزایش تعداد جلسات درون و برون سازمانی و 

پیگیری سریع  روند تحقق بخشی به مصوبات 

 جلسات

پیگیری اعضا و خدمت  80

گیرندگان و نیاز به انجام 

 امور تغییرات در جهت اصالح

- 

تالش  و برنامه ریزی جهت ارتقای سالمت اداری  

 و سالم سازی مجموعه

 - با واحد امور اداری 80

ر افزایش بهره وری کارکنان و ایجاد و تقویت مستم

 توان اداری آنها

پیگیری با ریاست سازمان جهت  70

انجام نظر سنجی از پرسنل و 

 پیگیری ایجاد نظامنامه اداری

کارهای حجم زیاد 

واحد و ابزار و 

توانمندی های پرسنل 

 واحد

ایجاد زیر ساخت الزم جهت غیر حضوری کردن 

 نقشه ها و سایر خدمات ارائه شده

همکاری  و همفکری واحد  90

انفورماتیک و تسریع در انجام به 

دلیل نیاز به ارائه خدمات غیر 

 حضوری

- 

ارسال الکترونیک نقشه ها به شهرداری ها جهت 

 جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی

با توجه به پیگیری ریاست  100

محترم سازمان و انجام جلسات 

 برون سازمانی با ارگانهای ذیربط

- 

 



 

 

 :خدمات مهندسی چالش های واحد

 کار و...مراجعه بیش از حد مهندسین ناظر جهت پرداخت اقساط ، آزاد سازی پروژه ها و ثبت پایان 

  کارها و نیاز به مراجعه حضوری و تلفنیمشکالت ثبت 

  مشکالت در بررسی و کنترل نقشه ها 

  طوالنی بودن روند بررسی نقشه ها 

  انصراف ناظرین پس از انتخاب پروژه ها 

 کارهای  عدم تناسب انتخاب کار توسط مهندسان ناظر با توجه به صالحیت و پایه نظارتی ) انتخاب

 هندسان پایه یک و دو (نظارتی گروه های الف و ب توسط م

 

 راهکارهای چالش ها:

سوت و با توجه به بررسی های بعمل آمده و انجام جلسات مختلف کارشناسی ، مشورت با مهندسا ن پیشک

ورت صاعضای فعال، نمایندگان دفاتر طراحی و شرکتهای حقوقی و توصیه های ریاست محترم سازمان در 

ار و اقساط مهندسی از جمله تغییر وضعیت پروژه ها و ثبت پایانک الکترونیک شدن کلیه فرآیندها ی خدمات

وارد مو غیر حضوری شدن  کلیه خدمات بررسی نقشه  و ارائه چک لیست توسط طراحان و بررسی بر اساس 

 مطرح شده در چک لیست ها مشکالت و چالش ها ی مراجعات غیر حضوری و طوالنی بودن و عدم وحدت

عرفی مناسبتر  ضمن اینکه واحد انفورماتیک و روابط عمومی با م ،بررسی نقشه ها تقلیل خواهد یافت رویه در

 هد شد.به مهندسان )تیکتینگ( موجب کاسته شدن مراجعات غیر ضروری اعضا خوا پاسخگویی سریع  سامانه

ی عکس ها د نقشه ها ودر مورد انصراف ناظرین پس از انتخاب کار در سامانه توزیع نظارت می بایست آپلو

از پروژه اقدام  پروژه  را در زمان توزیع نظارت الزامی کرد و پیشنهاد می گردد مهندسین ناظر پس از بازدید

در صورت انتخاب  به امضای فرم های تعهد نظارت نمایند همچنین با کسر امتیاز بیشتر از مهندسان پایه باالتر

امکان  نمهندسا ، در صد بیشتری از 3پایه ن پروژه ها توسط مهندسان کارهای ) الف و ب ( و امکان انتخاب ای

 اخذ کار و فعالیت مهندسی پیدا خواهند کرد.

 بخش خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی خوزستان  1398عملکرد کلی سال 

و ری تالش گردید تا با بهره گیری از توان حداکث 1398سب اهداف تبیین شده در ابتدای سال کاری ح

 آمد. کارآیی بخش خدمات مهندسی سازمان به بیشترین بازدهی عملکردی خود نایل، زیرساخت های موجود

رباب اتکریم  بخش خدمات مهندسی استان خوزستان، 98از نخستین نکات مدنظر قرار گرفته در آغاز سال 

. ازمانمراجعین سخدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد رجوع و 

لیقه ای و قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و اجتناب از برخورد س

 بوده است. فردی در کلیه فعالیت ها



 

 

هم اندیشی  های اخیر و پیش رو با برگزاری جلسات متعددمشخص نمودن موانع و مشکالت باقی مانده از سال 

بندی  لویتواعضای واحد و نمایندگان دفاتر طراحی و شرکت های حقوقی جهت ا، با ریاست محترم سازمان

 موضوعات و چالش های خدمات مهندسی چاره اندیشی شد.

 شه معماری و همچنینجلسات متعددی با گروه بررسی نق، نخست جهت وحدت رویه در بررسی نقشه ها

یسات معماری و تاس، نماینده شهرداری و اداره ثبت برگزار گردید. ویرایش اولین دستورالعمل طراحی

بت رد مثنظارت و اجرا از موا، و تشکیل کمیسیون خدمات مهندسی در بخش های طراحیپیگیری  الکترونیک 

 .این جلسات می باشداز حاصل شده 

ری و خدمات غیرحضو، راری دولت الکترونیک جهت ارایه خدمات داده آماریعطف به گسترش  و لزوم برق

ه ی توسع ،افزایش بهره وری، شفاف و بی واسطه، اطالع رسانی سریع، کاهش تشریفات غیرضروری، برخط

رش گست، مشارکت و تعامل و افزایش رضایت  میان کارمندان واحد خدمات مهندسی با مراجعه کنندگان

ر دسترس گردش آزاد اطالعات که منجر به تصمیم گیری سریع مبتنی بر اطالعات صحیح و دشفافیت امور و 

 98ال سگردید تا از ابتدای  ست محیطی بسیاری خواهد داشت مقررو با کاهش مصرف کاغذ اثرات مثبت زی

قشه ها از ک نارسال الکترونی کارتابل خدمات مهندسی به صورت کامال الکترونیک تغییر و آماده سازی گردد.

دامات به مناطق هشت گانه شهرداری شهرستان اهواز جهت جلوگیری از جعل نقشه ها از دیگر اق 98تیر 

راستا  صورت گرفته در مسیر الکترونیک شدن امور و حفظ اصالت نقشه های ساختمانی می باشد. در همین

ش در آینده ی تالشی مهم و سودبخبرگزاری الکترونیکی انتخابات نمایندگان دفاتر طراحی و شرکت های حقوق

 و کار اداری این سازمان خواهد بود. ی ساز

ندگان تشکیل جلسات منظم کمیته بررسی و تایید نما در سازمان مهندسی استان خوزستان با حضور نمای

 اهم نامه بااجرای تف پیگیری، و اداره کل راه و شهرسازینظام مهندسی  سازمان  ،دانشگاه ،مناطق شهرداری

و هم چنین بررسی بررسی و تایید نقشه های ساختمان های صنعتی  شرکت شهرک های صنعتی جهت 

فت و تالش برای عزم جدی جهت دریا ،های فوق الذکر صالحیت و ظرفیت مهندسین طراح و ناظر ساختمان

کساله ی ریزی برنامه و نظارت و طراحی بخش در ظرفیت بینی پیش  و تعیین تکمیل فرم خود اظهاری جهت

 .از دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش می باشد

های گذشته عزم جدی جهت  در جهت پیاده سازی اهداف مطروحه در سالاکثری پیگیری حدهمچنین 

و  د  و ج و ب ساختمانی های گروه اجرای شناسنامه فنی و ملکی برای جمله پیگیری   اجرایی نمودنشان از

برای  20/5/98و پیگیری اجرایی شدن مجریان ذیصالح از تاریخ  20/11/98تاریخ الزامی شدن اجرای آن از 

ارائه تسهیالت  پیگیری موضوع فرار ظرفیت ها و 25/11/98سقف از تاریخ  7گروه د و ج ویژه و ساختمانهای با 

دمات خ جهت تسریع بررسی نقشه های مناطق سیل زده و زلزله زده از دیگر اقدامات صورت گرفته در بخش

 مهندسی سازمان نظام مهندسی استان خوزستان می باشد.



 

 

 1399مدنظر در سال  یفهرست برنامه ها

 نقشه ها یشدن کامل بررس یحضور ریغ 

 یو گودبردار بیو ارائه نظام نامه موضوع تخر یسامانده 

 ینیشجان انصراف، ،سمت ها تیوضع رییاعم از تغ یخدمات مهندس یندهایشدن کامل فرآ کیالکترون 

 اقساط افتیو در دیتمد و

 و کنترل نقشه ها یبهتر در بررس هیوحدت رو جادیا 

 گانه 4 ینقشه ها در رشته ها شتریشدن هر چه ب یفیک 

 خاص یپروژه ها یبرا کیشهرساز و تراف نیمهندس تیاستفاده از ظرف 

 امکان انتخاب کار داشته باشند نیشتریب نیکه مهندس ینظارت به نحو عیتوز ستمیاصالح س 

  



 

 

 خدمات آزمایشگاهی

که توسط  و بتن را به عهده دارد خاک، جوش یشهایکنترل خدمات مربوط به آزما ،یشگاهیواحد خدمات آزما

سنل سازمان نفر پر 3و  یینفر ناظر صحرا 2و  زرینفر سوپروا 2شرکت ارائه دهنده خدمات انجام و توسط  33

 شود. یم یریگیکنترل و پ
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 واحد تاسیسات

98ساختمانها در سال  کیمکان ساتیتأس یدستورالعمل طراح نیتدو  

ساختمانها و استاندارد نموندن نقشه ها کیمکان اتیتأس یامور طراح یسامانده  

یو تجار یگاز خانگ یاول : واحد نظارت و بازرس بخش  

ن را اقدام در سطح استا یگاز خانگ یفقره پرونده بازرس 51854تعداد  1398گاز، در سال  یبازرس واحد

مورد  79649تعداد  نیصورت گرفته است. همچن یبازرس 57460حجم پرونده تعداد  نیا ینموده است. برا

صادر شده است. هیدییتا  

گاز یبازرس یمتقاض نیمهندس ینظامنامه کار آموز نیو تدو هیته  

یو تجار یو نظارت گاز خانگ ینظامنامه بازرس نیو تدو هیته   

گاز در سطح استان به دفاتر  یثبت پرونده ها یواگذار  

واحد  و ابالغ جهت انجام آن به کیمکان یمصوب در گروه تخصص یتخصص ینارهایسم یبرگزار یریگیپ

 آموزش

نفر و 57گاز به تعداد  یکد نظارت بازرس یمتقاض نیجهت مهندس یدوره آزمون مصاحبه فن 1 یبرگزار

  یندگیاآنها به دفاتر نم ینفر از قبول شدگان و معرف 10 یگاز برا یصدور مجوز کد نظارت بازرس

 هیروصدور نظ یتیشکا یپرونده ها یگاز و بررس هیو کار گروه نظارت عال تهیجلسه کم 45 لیتشک

یکارشناس  

نرم افزار واحد  قیاز طر انهیو کالنشهر اهواز بصورت ماه یندگینما گاز دفاتر نیبازرس یالیعملکرد ر یبررس

یگاز بصورت استان  

لوله  یجرااقبل از  ربطیذ یساختمان به در خواست شرکتها و سازمانها یانبوه ساز یدر پروژه ها حضور

گاز بصورت استاندارد یلوله کش یمناسب جهت اجرا یو ارائه راهکارها یگاز و بررس یکش  

 یبررس استان در خصوص هیجلسات کار گروه نظارت عال لیمبحث هفدهم و تشک ینیکار گروه بازب عضو

آن شیرایو نکات مبهم در مبحث هفدهم جهت و رتهایمغا  

وانه در پر تیاستان جهت درج صالح یبه راه و شهرساز یو تجار یبازرس گاز خانگ نیمهندس یمعرف

شانیاشتغال بکار ا  

غ جهت رفع آنها گاز استان و ابال یمشکالت نرم افزار تحت شبکه بازرس یها و بررس رتیمغا یمورد یریگیپ

اطالعات یبه واحد فناور  



 

 

 ساتیطراح و ناظر تأس کیمکان نیمهندس یدوره ها یآموزش یو مشخص نمودن سر فصلها یریگیپ

آموزش سازمان  تهیساختمان و ابالغ جهت مصوب شدن در کم  

مورد 1500از  شیب یبصورت حضور نیگاز و مالک یلوله کش انیبه مراجعات مجر ییپاسخگو  

اع مصوبات مشترک و ارج یدستورالعملها یساز ادهیگاز استان در خصوص پ یشرکت مل رانیجلسه با مد 7

بازرس گاز در کل استان نیو مهندس انیبه مجر  

گاز بصورت مستمر یلوله کش انیدر خصوص مجر کیمکان ساتیتأس هیجلسه با اتحاد 10از  شیب  

یندگیگاز اهواز و دفاتر نما یلوله کش انیمجر تیصالح یپرونده ها یبررس  

جهت  ییفقره کد اجرا 40گاز در سطح استان و صدور  یلوله کش ییکد اجرا انیمدارک متقاض یبررس

اهواز و شهرستانها یتجرب انیمجر  

رسال آن به پاسخ مناسب و ا هیو ته گرید یو استانها یندگیدفاتر نما یوارده از سو ینامه ها یبررس

  یمتقاض

سازمان یر مالو ارسال به امو یندگیدفاتر نما یو تجار یبازرس گاز خانگ نیمهندس یالیعملکرد ر کنترل  

رت راه وزا یینامه اجرا وهیگاز مطابق ش یلوله کش انیکار مجر یاجرا تیو صالح یرتبه بند یاجرا

یوشهرساز  

از استانگ یلوله کش انیناظر و مجر نیمهندس هیبه کل کیمکان یمصوب گروه تخصص یبخش نامه ها ابالغ  

 ITواحد  قیاز طر یو صنعت یتجار یساختار نرم افزار گاز خانگ اصالح

نرم افزار قیگاز از طر ینظارت و بازرس یپرداخت ستمیس اصالح  

دولت شخوانیپ  

بازرس گاز در سطح استان نیامور مربوط به مهندس یریگیپ  

در سطح استان یو صنعت یو تجار یگاز خانگ یلوله کش انیامور مربوط به مجر یریگیپ  

اسخ مناسب پ هیبازرس گاز و ته نیو مهندس نیان،مالکیمجر یتیشکا یمورد نامه ها ستیاز دو شیب یبررس

وارده در سطح استان یتهایو رفع شکا  

در سطح  انیم مجرواعالم نواقص پرونده ها به تما یو تجار یگاز خانگ یلوله کش انیمجر یپرونده ها یبررس

 استان

 



 

 

( ی) فشار قو یو نظارت گاز صنعت یدوم : بازرس بخش  

کد  یدارا و یبازرس گاز قبل نیجهت مهندس یو نظارت گاز فشار قو یطراح یلیتکم یدوره آموزش یبرگزار

   ینظارت گاز فشار قو

ت گاز کد نظار یمتقاض طیواجد شرا نیجهت مهندس یو نظارت گاز صنعت یطراح یدوره آموزش یبرگزار

یصنعت  

از گ صالحیذ یمجر ی( جهت شرکتهای)فشار قو یگاز صنعت یشبکه ها یاجرا یدوره آموزش یبرگزار

یصنعت  

ودن محدوه فشار در خواست کننده جهت مشخص نم یقبل از اجرا به شرکت ها و ارگانها هیارائه مشاوره اول 

مصرف گاز در سطح استان  یو دب  

نرم افزار ستمیس قیمهندس طراح و ناظر از طر نییوتع یگاز صنعت یپرونده ها یو بررس ثبت  

(ی)صنعتیگاز فشار قو صالحیذ یمجر یجهت شرکتها ییاخذ کد اجرا طیشرا یریگیپ  

(ی)صنعت یگاز فشار قو صالحیذ یمجر یپرونده شرکت ها لیتکم یریگیپ  

پروانه  در تیاستان جهت درج صالح ی( به راه و شهرسازی)صنعت یبازرس گاز فشار قو نیمهندس یمعرف

 اشتغال بکار

کل استان یدر بخش صنعت یناظر گاز فشار قو نیعملکرد مهندس یبررس  

از  یینها هیدییجهت صدور تأ یشده توسط مهندس بازرس گاز صنعت دییمضاعف نقشه ها و مدارک تأ کنترل

 سازمان و ارسال به شرکت گاز استان 

رسال آن به پاسخ مناسب و ا هیو ته گرید یو استانها یندگیدفاتر نما یوارده از سو ینامه ها یبررس

  یمتقاض

یاز صنعتگوزارتخانه و ثبت در نرم افزار  یینامه اجرا وهیمطابق ش یگاز صنعت هیدییفرمت تأ هیته  

سوم: آبفا بخش  

یی) آب و فاضالب ( جهت اخذ کد اجرا کیمکان ساتیتاس انیآموزش مجرنظامنامه  نیتدو  

یراه و شهر ساز و رویوزارت ن نینامه آبفا در استان مطابق توافقنامه ب وهیش یو مکاتبه جهت اجرا یریگیپ  

اهواز یکار گروه مشترک با شرکت آبفا لیتشک  

استان یکار گروه مشترک با شرکت آبفا لیتشک  



 

 

 صیتخص آموزش و تهیمصوب کم یآموزش یآب جهت گذراندن دوره ها یلوله کش انیثبت نام مجر فراخوان

ییکد اجرا  

یچهارم: آتشنشان بخش  

ازمان و س یآتش نشان نیمابیساختمانها ف یآتش نشان یسوم دستورالعمل مشترک طراح شیرایو نیتدو

  98ساختمان در سال  ینظام مهندس

  یو آتش نشان یمنینامه و ضوابط ا وهیش نیکار گروه مشترک تدو لیتشک

نامه مذکور وهیش نیجلسه مشترک و تدو 23 یبرگزار  

طراح و ناظر ساختمان در استان نیبه مهندس ینامه آتش نشان وهیش ابالغ  

اطفا  اعالم و یها ستمیس یاجرا نهیدر زم صالحیذ یحقوق یشرکتها طیجهت مشخص نمودن شرا یریگیپ

یتوسط کارگروه مشترک سازمان وآتش نشان قیحر  

 تسایطراح و ناظر تأس نیجهت مهندس قیاعالم و اطفا حر یها ستمیس یآموزش یدوره ها یریگیپ

 ساختمانها

( در استان خوزستانقیساختمان)حر یمبحث سوم مقررات مل یموقت کشور رخانهیدب اخذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بازرسی انشعابات برق 

مورد پرونده ثبت و اقدام  13224، تعداد  1398بازرسی انشعابات برق ، در سطح استان و در سال در واحد 
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 آموزش و پژوهشگزارش عملکرد 

 

ی ساختمان ام مهندسسازمان نظو لزوم بروز رسانی دانش مهندسی موجب شده است که  رشد روز افزون مهندسان

رنامه آموزشی بنفر دوره ،  4897به میزان  1398سال  در مهندسی آموزش خدمات ، در بخش ارائهاستان خوزستان

 .ارائه کند
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عملکرد واحد آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان

98مقایسه براساس تعداد دوره و شرکت کننده 

98تعداد دوره  98تعداد شرکت کننده 



 

 

 

توان  یم است که با شناخت آن ییهایژگینظام و و کی یدارا گرید یهمانند هر نظام آموزش یآموزش مهندس

را ذکر است.  مبحث22 می توانساختمان  ی. از منابع آموزش مقررات ملمیباش یشاهد ارتقاء نظام آموزش مهندس

د . واحمیباش یگوناگون در صنعت ساختمان م یمبحث شاهد تخصص ها 22 یآموزش مهندس یدر طبقه بند

 هیس پاو بر اسا یحضور ریغ ،یحضور با ساختار آموزش ینظام آموزش مهندس نیآموزش سازمان با هدف تدو

ستفاده از ااقدام به آموزش با  ،اجرا و محاسبه، نظارت ،یساختمان در بخش طراح یآموزش مبحث مقررات مل

                                                                                    نمود.                                                            یبوم دیاسات لیپتانس

 تیتان ماهاس تهیوکم یقانون نظام مهندس 2ختمان که بر اساس ماده سا یمقررات مل جی* واحد آموزش و ترو

بط و مقررات و ضوا یو بر اساس علم به روز مهندس یارتقاء دانش مهندس یاست با هدف، خط مش افتهی یسازمان

 .دینما یآموزش م یدوره ها لیمربوطه اقدام به تشک
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عملکرد واحد آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان

98مقایسه براساس تعداد دوره و شرکت کننده 

98تعداد شرکت کننده 



 

 

     

 فهرست مکاتبات دریافتی :

 

 آمار مکاتبات ارسالی :

 

 آمار شرکت در جلسات

 در صد
صورت 

 جلسه
 هدف

تعداد 

 جلسه
 عنوان حاضرین

درصد85  

 
 دارد

هیات آموزش بررسی درخواست های 

 آموزشی
 کمیته آموزش اعضای کمیته 14

درصد70  

 
 10 هماهنگی در اجرای بخشنامه -

اداره نظام 

 مهندسی
 راه و شهرسازی

 

 
 

پیگیری آموزش کارگران صنعت 

 ساختمان
 ریاست 3

فنی و حرفه ای استان 

 خوزستان

درصد 75  دارد 
ارتقاء خدمات آموزش و ساختار 

 آموزش
 دانشگاه ها مدیران آموزش 15

درصد 80 آموزش  ارائه -   3 
اعضاء هیات 

 مدیره
 جلسه آموزش

 

درصد70  
- 

مشکالت خدمات  ،آموزش پرسنل

 رایانه
 جلسه با واحد ها مدیران واحد 10

 

درصد80  

 

- 
راهنمائی جهت نحوه درصد دعوت به 

 همکاری
 اساتید آموزشی اساتید آموزش 15

 سازمان نظام مهندسی استانها

 

 آموزشگاه ها برگزاری دوره ها

 

 

 اداره راه و شهرسازی

 

30 

 

84 

 

 

14 

 

 اداره راه و شهرسازی آموزشگاه ها سازمان نظام مهندسی استانها شورای مرکزی
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 میزان تحقق اهداف واحد در سازمان:

 ارتقاء خدمات ثبت نام از حضوری به غیر حضوری. -

 کاهش زمان توقف انتظار برگزاری کالس. -

 فعالیت همه اساتید با توجه به تهیه تقویم آموزش توسط مراکز آموزشی. -

 کالس ها ارتقاء و ایجاد انگیزه جهت مراکزبه منظور برنامه ریزی آموزش دربرگزاری -

 ف صدور گواهینامه آموزشی فیزیکی و کاهش هزینه های مالیحذ -

 بررسی فرآیند آموزشی به صورت سیستمی -

 pdfصدور گواهینامه آموزشی الکترونیکی و دسترسی شرکت کنندگان به فایل  -

 قرارگیری گواهینامه الکترونیکی در کارتابل مهندسی -

 

 فهرست برنامه مدنظر:

 ارتقاء خدمات پرتال آموزش -

 تصویر دوره و جانمائی در کارتابل آموزش  -

 برگزاری دوره های آموزشی به صورت غیرحضوری -

 کاهش زمان ثبت شده با ارائه ابزار ثبت نمره توسط مدرس -

 

 

 

  



 

 

 

 
 کمیته کنترل نظارتگزارش عملکرد 

 

صووونعت  یسووواختمان و فرهنا سووواز یمقررات مل تیمهم و فعال در  خصووووص الزام رعا یاز اهرم ها یکی

 تیص و صالحتخص یدارا نیاز مهندس یریباشد که با بهره گ یکنترل نظارت و اجرا سازمان م تهی، کمساختمان

ا به اجرا ر یتوجه ابلو کنترل سووواختمان اقدامات موثر و ق یقانون نظام مهندسووو 35ماده  یاجرا یدر راسوووتا

 .درآورده است

 

  



 

 

 

 

 

1398نظام مهندسی استان در فروردین ، اردیبهشت، خرداد  سال گزارش عملکرد کمیته کنترل نظارت سازمان  
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1398/011398/021398/031398/041398/051398/061398/071398/081398/091398/101398/111398/12 جمع کل 

سایر اشخاص و ارگان ها 

شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی 

(  سازمان های خارجی ) ادارات و سازمانهای متفرقه 

(  سازمان های خارجی) معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز 

(  سازمان های خارجی) اشخاص متفرقه 

شهرداری 

(  سازمان های خارجی) شرکتهای خصوصی 

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان 

(  سازمان های خارجی) اشخاص حقیقی 

جمع کل 



 

 

 

 

1398گزارش عملکرد کمیته کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی استان در تیر ، مرداد، شهریور  سال  

 آمار فعالیت نوع فعالیت

 
 

 تعداد بازرسان

بازرس 
 معمار

بازرس 
 سازه

بازرس 
 برق

بازرس 
 مکانیک

بازرس 
نقشه 

 بردار

بازرس 
محاسب 

 سازه

نفر 1 نفر13  نفر 3  نفر2  نفر1  نفر1   

 5 2 8 59 404 17 تعداد گزارش بازرسان به تفکیک رشته

پرونده   495 کل گزارش بازرسین سازمان در کلیه رشته ها  

تهجلسات برگزار شده و دعوت از مهندسان ناظر پیرو گزارشات بازرسان کمی پرونده  43   

سان کمیتهایرادات به مهندسان ناظر طی پیامک پیرو گزارشات بازر ابالغ نواقص و پرونده 165   

پرونده  50 ارسال نامه های توقیف عملیات به شهرداری اهواز  

پرونده 25 ارسال نامه های رفع توقیف به شهرداری اهواز  

دستورالعمل گودبرداری به شهرداری 10ارسال کتبی اعالم ماده  پرونده  8   

امین ایمنی نامه به اداره کل تعاون کار و رفاه و امور اجتماعی در خصوص ت ارسال

 کارگاهی و گودبرداری های بازرسی شده

پرونده  8  

تظامی ارسال نامه جهت رسیدگی به تخلفات حرفه ای مهندسان ناظر به شورای ان
 استان

پرونده  7  

پرونده  6 مکاتبات با دفاتر نمایندگی  

و شهرسازی طی رونوشت نامه های دفاتر نمایندگی جهت مکاتبات با مسکن 
 اطالع

پرونده  6  

 

 

 آمار فعالیت نوع فعالیت

 تعداد بازرسان

بازرس 
 معمار

بازرس 
 سازه

بازرس 
 برق

بازرس 
 مکانیک

بازرس 
 نقشه بردار

بازرس 
 محاسب سازه

نفر 3 نفر15  نفر 5  نفر3  نفر1  نفر1   

 7 3 11 34 201 15 تعداد گزارش  بازرسان به تفکیک رشته

پرونده  271 کل گزارش بازرسین سازمان  

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

پرونده 14  

ارشات ابالغ نواقص و ایرادات به مهندسان ناظر طی پیامک پیرو گز

 بازرسان کمیته

پرونده70  

پرونده 20 ارسال نامه های توقیف عملیات به شهرداری اهواز  

پرونده15 ارسال نامه های رفع توقیف عملیات به شهرداری اهواز  



 

 

1398گزارش عملکرد کمیته کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی استان در  مهر، آبان، آذر  سال  

 آمار فعالیت نوع فعالیت

 تعداد بازرسان

بازرس 

 معمار

بازرس 

 سازه

بازرس 

 برق

بازرس 

 مکانیک

بازرس 

نقشه 
 بردار

 بازرس

محاسب  
 سازه

نفر 1 نفر13  نفر 3  نفر2  نفر1  نفر1   

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

پرونده   325 کل گزارش بازرسین سازمان در کلیه رشته ها  

تهجلسات برگزار شده و دعوت از مهندسان ناظر پیرو گزارشات بازرسان کمی پرونده   27   

سان کمیتهایرادات به مهندسان ناظر طی پیامک پیرو گزارشات بازر ابالغ نواقص و پرونده  240   

پرونده  110 ارسال نامه های توقیف عملیات به شهرداری اهواز  

پرونده  27 ارسال نامه های رفع توقیف به شهرداری اهواز  

دستورالعمل گودبرداری به شهرداری 10ارسال کتبی اعالم ماده  پرونده 11   

امین ایمنی ارسال نامه به اداره کل تعاون کار و رفاه و امور اجتماعی در خصوص ت
 کارگاهی و گودبرداری های بازرسی شده

پرونده  15  

تظامی ارسال نامه جهت رسیدگی به تخلفات حرفه ای مهندسان ناظر به شورای ان

 استان

پرونده  3  

پرونده   3    مکاتبات با دفاتر نمایندگی  

طالعامکاتبات با مسکن و شهرسازی طی رونوشت نامه های دفاتر نمایندگی جهت  پرونده  40   

پرونده  8 مکاتبات با شهرداری کالنشهر  

 

8139گزارش عملکرد کمیته کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی استان در سه ماهه دی ، بهمن، اسفند  سال  

 آمار فعالیت نوع فعالیت

 تعداد بازرسان

بازرس 
 معمار

بازرس 
 سازه

بازرس 
 برق

بازرس 
 مکانیک

بازرس 
نقشه 

 بردار

 بازرس
محاسب  

 سازه

نفر 1 نفر13  نفر 3  نفر2  نفر1  نفر1   

 0 0 25 90 260 56 تعداد گزارش بازرسان به تفکیک هر رشته

پرونده   431 کل گزارش بازرسین سازمان در کلیه رشته ها  

یتهمهندسان ناظر پیرو گزارشات بازرسان کمجلسات برگزار شده و دعوت از  پرونده   50   

رسان کمیتهابالغ نواقص و ایرادات به مهندسان ناظر طی پیامک پیرو گزارشات باز پرونده 300   

پرونده  116 ارسال نامه های توقیف عملیات به شهرداری اهواز  

پرونده  30  ارسال نامه های رفع توقیف به شهرداری اهواز  

دستورالعمل گودبرداری به شهرداری 10ارسال کتبی اعالم ماده  پرونده 16   

امین ایمنی تارسال نامه به اداره کل تعاون کار و رفاه و امور اجتماعی در خصوص 

 کارگاهی و گودبرداری های بازرسی شده

پرونده 16  

تظامی انارسال نامه جهت رسیدگی به تخلفات حرفه ای مهندسان ناظر به شورای 
 استان

پرونده 0  

پرونده      28 مکاتبات با دفاتر نمایندگی  

 مکاتبات با مسکن و شهرسازی طی رونوشت نامه های دفاتر نمایندگی جهت

 اطالع

پرونده   70  

پرونده  3 مکاتبات با شهرداری کالنشهر  



 

 

 امور مالیگزارش فعالیت های 

 1398در سال  رسیدن به تراز عملیاتی مثبت ، نتیجه تالش های مجموعه نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

 بوده است که در محاسبات مالی سازمان محاسبه و ثبت گردیده است. 

 

 

 



 

 

1398فعالیت های واحد مالی  در سال   

 الب قانون قاساسنامه سازمان در  پیگیری های مکرر و مستمر در راستای تهیه و تدوین چهارچوب اصلی

مرکزی جهت  آئین نامه ها و دستورالعمل های شورای ،نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه نامه ها

 نهایی شدن و ثبت و اخذ شناسنامه ملی 

 رل و بهینه مراجعه حضوری به بانکهای سازمان و مذاکره با مدیران و سرپرستان همه بانکها جهت کنت

اخذ حداکثری  ونش ها و استفاده حداکثری از منابع و سرمایه در گردش سازمان دراین بانکها سازی تراک

 امتیازها به نفع سازمان 

  ریال  000/000/000/500ریال به  000/000/000/292ارتقاء و افزایش مانده حساب سپرده بلند سازمان از

 در بانکهای 

  ک انصار جهت اعطاء تسهیالت به اعضاءتومان در بان 000/000/000/20بلوکه کردن مبلغ 

 یی جهت مدیریت کامل بر گردش و مانده حسابهای موجود در بانکهای سازمان حاصل از عملیات اجرا

 پرداخت هزینه های جاری و انتقال مانده های مازاد به حسابهای سودآور بانک پارسیان 

 پیمانکاران  افتتاح درگاه بانکی در بانک قرض الحسنه مهر ایران و اختصاص به واحد امور مشترکین و

 گاز 

 ق به پیگیری مستمر در خصوص اخذ و وصول وجه چکهای معوق و جاری و انتقال وجوه دریافتی معو

 بانکهای مورد تائید . 

  : حسابرسی شهرستانها 

o  شهرستانها در دفتر اهواز 98حسابداری کنترل و بررسی کلیه عملیات جاری و  

o بانکها،  شامل : شهرستانها در دفتر اهواز 98داری کنترل و بررسی کلیه عملیات جاری و حساب(

رکردهای پرونده های وارده، قراردادها، بیمه، مالیات، حقوق، تنخواه، سندها و ضمائم، کا

 پرسنلی، تعهدات و مطالبات و ... ( 

o  حسابرسی رد گزارشات سه ماهه ، شش ماهه و نه ماهه )فصلی( مربوط به عملکتهیه انجام عملیات

زارش گو ارایه  زمان خاصبندی شده در با دستور کار مشخص و جدول زمان 98شهرستانها سال 

 سه سازمان و مدیران دفاتراعضای هیات رئیجامع و تفکیکی به 

o  زمان مربوط توسط مدیر مالی و ریاست سابررسی کامل نتایج و گزارشهای ارائه شده در بند فوق

 ها در دفتر اهواز به رفع نواقص و نقطه ضعف

 



 

 

 

 

 

 آمار مکاتبات :

 2709درخواست وجه شهرستانها 

 821نامه های صادره 

 942نامه های وارده 

 78نامه به بانکها 

مانده بستانکار98مانده بدهکار 98مانده بستانکار97مانده بدهکار 97مرکز هزینهعنوان حساب

درآمدها ی عملیاتی 

)مازاد درآمد بر هزینه(
065,134,078,3680125,918,417,497درآمدها) مازاد بر هزینه (

059,808,598,862063,608,985,696درآمدها) مازاد بر هزینه (درآمدها ی غیر عملیاتی

26,852,987,043021,174,986,8720هزینه هاهزینه های عملیاتی

55,807,850,324071,946,762,1810هزینه هاهزینه های غیر عملیاتی

0

20,000,000,000

40,000,000,000

60,000,000,000

80,000,000,000

100,000,000,000

120,000,000,000

140,000,000,000

هزینه هاهزینه ها(مازاد بر هزینه ) درآمدها(مازاد بر هزینه ) درآمدها

مازاد درآمد )درآمدها ی عملیاتی 

(بر هزینه

هزینه های غیر عملیاتیهزینه های عملیاتیدرآمدها ی غیر عملیاتی

1398و 1397مفایسه هزینه و درآمد سال 

1397 1397 1398 1398



 

 

 250نامه به امور مالیاتی 

 186نامه به تامین اجتماعی 

 263ارگانها  سایر نامه ها به ادارات و

 فهرست اهداف و میزان تحقق :

 %100حق الزحمه ناظرین  عپرداخت به موق-1

 %100حق الزحمه کارشناسان در موعد مقرر -2

 %100ارائه گزارشات به هیات مدیره سازمان -3

 %100ی سازمان طبق استانداردهای حسابداری کنترل حسابهای دریافتی و پرداخت -4

 %100های شهرستانها به مرکز استان انتقال کلیه پرداختی -5

 %100جمع بندی کلیه حسابهای بانکی از شهرستانها به مرکز استان  -6

 در موعد مقرر 97تهیه و ارائه صورتهای مالی و اظهار نامه مالیاتی سال -7

 %100پیگیری و بخشودگی جرائم مالیاتی به  -8

 پیگیری( ریانجتماعی و بخشودگی )در جپیگیری پرونده تامین ا-9

 چالش شناسی :

 عدم یکپارچه بودن سیستم مالی و حقوق و دستمزد-

یرات در سیستم انتظار انطباق و هماهنگی بیشتر بین واحد خدمات مهندسی و امور مالی جهت هر گونه تغی-

 محاسبات و نتیجه گیری خدمات مهندسی 

 اسناد ایجاد فضا و محیط مناسب جهت انجام امور روزمره مالی و بایگانی-

بروز رسانی  واطالعات  ا امور مالی و مالیاتی جهت ارتقاشرکت در سمینارها و کالسهای تخصصی مرتبط ب-

 اطالعات علمی و فنی پرسنل مالی

 عدم آموزش صحیح و کافی پرسنل در دوره های گذشته-

 



 

 

 

 
 گزارش عملکرد واحد رفاه 

 

 

 نیخوزستان در چهارم یکسب مقام اول نظام مهندس

 دوره مسابقات شنا کارکنان ادارات شهرستان اهواز



 

 

 جلسات و اقدامات واحد خدمات رفاهی:

 اعضا راه اندازی سیستم الکترونیکی توزیع خدمات رفاهی و ثبت خدمات در آن جهت استفاده 

 ها  استخر با قرارداد عقد 

  عقد قرارداد با سالن های ورزشی 

 سازمان ورزشی های تیم های مربی با قرارداد انعقاد 

  پیگیری پرداخت های ماهیانه مراکز طرف قرارداد و مربی های ورزشی 

  برگزاری تورهای تفریحی 

 ثبت نام از اعضای پروانه دار متقاضی بیمه تامین اجتماعی 

 رایزنی و برگزاری جلسات با چندین آژانس مسافرتی جهت برگزاری تور مشهد 

 ه آنهادهای سطح شهر جهت استفاده اعضا و خانوادانعقاد قرارداد با رستوران ها و فست فو 

 تهیه اسناد مناقصه بیمه درمان تکمیلی و تحویل به هیات مدیره محترم 

 ه محترمگروهی و تحویل به هیات مدیر ه بیمه مسئولیت مدنی، عمر و حوادثتهیه اسناد مناقص 

 آنها محترم خانواده و اعضا به رفاهی خدمات توزیع 

 و شنا نج،شطر والیبال، فوتسال، های تیم – مسابقات به سازمان ورزشی های تیم اعزام و تمرین 

 بانوان و آقایان کوهنوردی

 اعضا برای وام تسهیالت اخذ  

 اتوماسیون در اداری های نامه کلیه به پاسخگویی 

   رجوع ارباب تکریم و به اعضا محترم حضوری غیر و حضوریپاسخگویی 

 آنها مناسب آرشیو و عملکرد و ها فعالیت سازی مستند  

 استان سراسر در سازمان نمایندگی دفاتر با ارتباط 

 ن و خانواده و واحد رفاه یکی از واحدهای است که زیر نظر ریاست سازمان بمنظور رفاه حال مهندسی

 پرسنل سازمان اداره می شود.

  بلیط  1000تفاهم نامه با سینما هالل برای خرید 

  بلیط 500برای خرید تفاهم نامه با استخر کارون 

 کسب مقام قهرمانی در شنا به مناسبت دهه فجر 

 شرکت در مسابقات شطرنج لیا کشور 

 فوتسالو  تشکیل تمرین تیم والیبال 



 

 

کارهای انجام شده : گزارش آماری  

 بانوان اقایان کل ثبت کنندگان شرح

 89 338 427 استخر )بهمن ماه(

 57 200 نمایش کمدی تراژیک

 103 342 445 ماه(استخر )دی 

 183 500 نمایش یوز ایرانی

 55 55 سمینار انگیزشی

 20 150 خانواده پویا

 123 262 385 استخر )آذرماه(

 642 1664 تسهیالت بانک انصار

 189 266 455 استخر )آبان ماه(

 97 133 230 استخر )مهرماه(

 113 190 303 استخر )شهریور ماه(

 407 551 958 استخر )مرداد ماه(

 388 601 989 استخر )تیرماه(

 63 117 180 استخر)خرداد ماه(

 483 کارت شهر خرید

 10 آموزش قرآن

 

 

 

 

 



 

 

 آمار استفاد اعضا از استخر به تفکیک ماه:

 بانوان اقایان کل ثبت کنندگان شرح

 89 338 427 استخر )بهمن ماه(

 103 342 445 استخر )دی ماه(

 123 262 385 استخر )آذرماه(

 189 266 455 استخر )آبان ماه(

 97 133 230 استخر )مهرماه(

 113 190 303 استخر )شهریور ماه(

 407 551 958 استخر )مرداد ماه(

 388 601 989 استخر )تیرماه(

 63 117 180 استخر)خرداد ماه(

 

 
 

 

بهمن )استخر 

(ماه

دی )استخر 

(ماه

استخر 

(آذرماه)

آبان )استخر 

(ماه

استخر 

(مهرماه)

استخر 

(شهریور ماه)

مرداد )استخر 

(ماه

استخر 

(تیرماه)

خرداد )استخر

(ماه

کل ثبت کنندگان 427445385455230303958989180

اقایان 338342262266133190551601117

بانوان 891031231899711340738863
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1398آماراستخر در سال 

کل ثبت کنندگان اقایان بانوان



 

 

1398آمار خدمات رفاهی در سال   

 استفاده کنندگان تعداد شرح

 57 200 کمدی تراژیکنمایش 

 183 500 نمایش یوز ایرانی

 55 55 سمینار انگیزشی

 20 150 خانواده پویا

 49 49 تامین اجتماعی

 483 کارت شهر خرید

 10 آموزش قرآن
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 گزارش عملکرد واحد فناوری اطالعات

 

 

 



 

 

1398ی اطالعات در سال فناور واحد  یارائه شده از سو خدمات  

 سخت افزار

 شبکه یوترهایکامپ یرفع مشکالت سخت افزار 

 یوتریکامپ زاتیتجه دیدرخواست خر دییتأ 

 واحدها

 یسخت افزار زاتیتجه دیخر ستیل هیته 

 و بررسی ضرورت سخت افزار مورد نیاز تحلیل 

 اوری و ارزیابی پیشرفتهای حاصله در زمینه فن مطالعه

 سخت افزار به منظور ارتقای سطح کارایی

 ریزی الزم در خصوص نگهداری و استفاده  برنامه

 بهینه از امکانات

 ای سخت افزار طبق فرآیند مربوطهسرویس دوره 

 برآورد نیازهای سخت افزاری و نظارت بر خرید با 

 هماهنگی مدیریت

  رفع عیب اولیه تجهیزات غیر فعال شبکه )داکت

 ،پریز شبکه ،رک،پچ پنل و ...(

 که رفع عیب اولیه تجهیزات فعال شب

 )سوییچ،اکسس پوینت ،تجهیزات بی سیم و ...(

 یو بروز رسان ریتعم دیخر یانجام مراحل کارشناس 

 IT زاتیتجه

 نرم افزار

  ارتباط مستمر با شرکت های طرف قرارداد واحد و

 رفع اشکاالت و نیازهای کاربران

 هاارائه مشاوره برای استفاده بهینه از نرم افزار 

  بوجود آمده در رفع آلودگی های ویروسی

 کامپیوتر های اداری

 موجود در شبکه ینرم افزارها هینظارت بر کل 

 و بکارگیری آخرین یافته های فن آوری  اجرا

 اطالعات به منظور ارتقای توانمندی

 واظهار نظر در خصوص طراحی وپیاده  مطالعه

 سازی سیستمهای کاربردی

 های مهم ای از دادهگیری دورهنظارت بر پشتیبان

 افزارهابوط به نرممر

 افزاری شبکه از سازی بستر استفاده از منابع نرمفراهم

افزارهای مورد اندازی نرمقبیل نصب و راه

 نهادرخواست کاربران با در نظر گرفتن نیاز واقعی آ

  نیازسنجی نرم افزارهای تحت وب واحد مربوطه و

ی سازمان و ارائه مشاوره ها استیاعالم آنها به ر

این خصوص در جهت تهیه ،آماده سازی و الزم در 

 ارتقاء نرم افزار های مورد نیاز

 شبکه

 ینه سرورهای محلی به منظور به یارتقاء و بروز رسان

 سازی ارائه سرویس به کارکنان

 نمودن اشکاالت کاربران در استفاده از  برطرف

 سرویسهای شبکه طبق فرآیندهای مدیریت فناوری

 اداری شبکه امور مربوط به اتوماسیون 

  تحلیل و توسعه زیر ساختهای شبکه و سرویسهای

 شبکه

 تحلیل و بررسی انواع سطوح دسترسی کاربران 

 نگهداری و مدیریت شبکه 

 

 

 

 



 

 

 گردش کار فرآیندها

 حداقل حداکثر میانگین زمان تعداد عنوان فرآیند

 10 360 120 760 12 درخواست نرم افزار جدید

 2 96 47 430 37 موجوددرخواست تغییر نرم افزار 

 1 3 2 3652 1826 پشتیبان گیری از داده ها

 24 216 120 -- 68 خرید تجهیزات

 26 150 88 -- 92 تعمیر ملزومات اداری

 3 189 96 9100 2275 پشتیبانی کاربران نرم افزار ها
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 جلسات و نشست ها

 درصد تحقق هدف حاضرین مدت نوع عنوان

یس از طریق وب سروسامانه سیماک  با برقراری ارتباط

 وب سرویس
 %100 اتصال آنالین 7 16 برون سازمانی

 12 18 برون سازمانی تفاهم نامه چهارجانبه سامانه سیماک
تعامل با دیگر دستگاه 

 ها
80% 

 37 27 برون سازمانی جلسات اتصال برخط ادارات در دادستانی استان
اتصال برخط بین 

 ادارات
90% 

 اندازی سیستم گواهینامه الکترونیکراه 
برون و درون 

 سازمانی
36 6 

استفاده از امضای 

دیجیتال و حذف 

 کاغذ

100% 

 %20 ایجاد بایگانی دیجیتال 3 20 درون سازمانی بایگانی اسناد در دبیرخانه

 3 10 درون سازمانی و شبکه دولت ECEارتباط با ادارات از طریق 
حذف تردد بی مورد 

 رجوعارباب 
90% 

 راه اندازی درگاه پرداخت دوم
برون و درون 

 سازمانی
10 4 

در دسترس بودن 

حداکثری درگاه 

 بانکی

80% 

 سامانه پرداخت غیر حضوری اقساط ناظرین
برون و درون 

 سازمانی
40 8 

پرداخت غیرحضوری 

 اقساط
80% 

 4 16 درون سازمانی سامانه پشتیبانی آنالین

حذف تردد بی مورد 

دسترس بودن و در 

 کارکنان

100% 

 12 75 درون سازمانی جلسات با ریاست سازمان
هماهنگی و کسب 

 دستور
80% 

 30 12 درون سازمانی کمیته خدمات مهندسی
همکاری در زمینه 

 خدمات مهندسی
70% 

 22 40 درون سازمانی سازندگان مسکن و ساختمان

اجرای قانون 

سازندگان مسکن و 

 ساختمان

100% 

 

 



 

 

 جلسات برگزار شدهآمار 

 میانگین میزان تحقق ساعات تعداد نوع نشست

 %65 336 112 جلسات کارشناسی

 %80 75 23 جلسات با ریاست سازمان

 %75 38 16 جلسات برون سازمانی

 %45 70 30 کارگروه ها و کمیسیون های تخصصی

 

 اهم مکاتبات انجام شده

 جمع وارده صادره داخلی مخاطب

 918 723  195 نظام مهندسی ساختمان استان خوزستانرئیس سازمان 

 45   45 امور اداری

 40  40  اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

 33  33  اشخاص حقیقی

 20  6 14 مدیر واحد فناوری اطالعات

 9  9  دفاتر نمایندگی

 7  7  شهردار کالنشهر اهواز

 6   6 حراست

 6  6  گروه مدیران

 5   5 کارپرداز

 3  3  اداره امور مالیاتی استان خوزستان

 3  2 1 کارمند واحد فناوری اطالعات

 2  2  اشخاص متفرقه

 2  2  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

 2  2  گروه دفاتر نمایندگی,گروه مدیران

 2  2  گروه کارمندان,گروه مدیران

 2  2  مدیر دفتر نمایندگی دزفول

 2  2  معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری اهواز

 1107 723 118 266 جمع



 

 

 اهداف و برنامه ها

ازمان و مواد واحد فناوری اطالعات سازمان نظام مهندسی استان خوزستان با رویکرد حذف هزینه های مازاد س

ی آنان و رجوع و صرفه جویی در هزینه ها لزومات، حذف تردد بی مورد اربابمصرفی مانند کاغذ و دیگر م

ی و برنامه ریز اقدام به ها ارباب رجوع سایره خدمت به مهندسان عزیز استان و همچنین کوتاه کردن زمان ارائ

رای رسیدن را به صورت کامل در سازمان پیاده سازی کند که ب ITILهارچوب چهدف گذاری نموده و قصد دارد 

 برداشته است که فهرست اهم آنها به شرح ذیل می باشد. به این مهم گام هایی نیز

 طراحی مجدد و بروز رسانی نقشه های پشتیبان گیری -1

 رآیند هافپایش فرآیند های سازمان و ارائه راهکار جهت نیل به اهداف سازمان در غیرحضوری سازی  -2

 ارتقا سطح امنیتی سیستم ها و سامانه ها  -3

 سامانه هابروزرسانی منظم سیستم ها و  -4

 ارتباط مستمر با مرکز آپا دانشگاه چمران  -5

 ارتباط با اداره کل راه و شهرسازی جهت حفظ امنیت و سهولت استفاده از سامانه  -6

 کوتاه کردن زمان پاسخگویی واحد های خدمت رسان و کارکنان سازمان -7

 عقد قرارداد با شرکت های دارای صالحیت در حوزه خدمات فناوری اطالعات -8

 انی ندازی تلفن سازمانی تحت شبکه با استفاده از تلفن همراه و کاهش هزینه های سازمراه ا -9

 دالیل عدم موفقیت دالیل موفقیت میزان تحقق عنوان هدف

 هزینه های باال تجهیزات استفاده از متد های بروز %70 سیستم پشتیبان گیری

استفاده از همراهی واحد های مربوطه و  %100 پرداخت غیر حضوری اقساط

 سامانه های آنالین

- 

 تحریم اقتصادی و هزینه باال استفاده از راه حل های جایگزین %70 ارتقای سطح امنیت

  بصورت مستمر انجام می شود %99 بروزرسانی سیستم ها و سامانه ها

همراهی واحد های مربوطه و استفاده از  %75 کوتاه کردن فرآیند های سازمان

 آنالینسامانه های 

 نیاز به ارائه مستندات فیزیکی

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 گزارش عملکرد واحد دبیرخانه

 

 

  



 

 

 

 

 

 آمار مقایسه نامه های دریافتی از سازمان های با بیشترین ارتباط
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  یراهبرد امورو  یروابط عمومگزارش عملکرد 

  استان یندگیدفاتر نما
 

 

  



 

 

  یواحد روابط عموم

 

ور جلب مشارکت شده به منظ یزیو برنامه ر دهیسنجآگاهانه ،  یاز اقدامات و تالش ها یمجموعه ا یعموم روابط

که روابط  ترفیپذ دینظر آن سازمان است ، بامورد  یسازمان و گروه ها کی نیو کسب تفاهم متقابل ب یعموم

 یدمتگزارخ یبرا ییباال زهیانگو از  دهبو یخاص یاصول فلسف یهنر و تخصص است که دارادانش، فن،  یعموم

 است.به مردم و جامعه برخوردار 

و  نایشم بچگوش شنوا،  شرفت،یپ یدر اغلب موارد نقش مغز متفکر، قلب تپنده، دست اجراء، پا یعموم روابط

. روابط دینما یم فهیمقام دستگاه و سازمان انجام وظ نیباالتر رنظریکند که ز یم فایدستگاه را ا یایزبان گو

خاص و عام  و مخاطبان یبا افکار عموم انسازم یو پل ارتباط بانک اطالعات ار،یشبکه هوش قتیدر حق یعموم

 ،مداری انونچون ق ییها در جهت توسعه خصلت دیمتفاوت است و با قیو عادات و سال التیو با نگرش ها و تما

و صداقت  نگراید یو اجتماع یمخالفان، احترام به حقوق فرد یآرا دنیتحمل شن ده،ینظم، شجاعت، ابراز عق

و  یوآوراز جامعه، ن یاز سازمان، آگاه یآگاه ،یاخالق تیاحساس مسئول، یعلم های گام بردارد. مهارت

به  مانیو ا یگوش دادن مؤثر و همدل ،یسندگیو قدرت نو نگاری و روزنامه یبا علوم اجتماع ییآشنا ت،یخالق

 است. یبارز روابط عموم های یژگیمخاطب از جمله و تیحقان

مؤثر  یهاکیو تکن از دانش یریگبا بهره باشدیروبرو م یادیز و مسائل با مشکالت نکهیا ضمن یروابط عموم   

و...( کوتاه امیو پ لیمیانتشارات و ارسال ا ،نترنتیا )از جمله یارتباط نینو یاز ابزارها یریگبهرهو  یرساناطالع

خواهد  شیپ یسازمانو برون  یسازمان درون طاتمختلف ارتبا یهانهیرا در زم شیخو یو اساس یادیبن فیوظا

 برد.

که  ییها تیشود: نخست فعال یم میتقس یدسته کل 2به  ینظام مهندس یدر سازمان ها یروابط عموم ییسو از

 ی. دسته دوم آن سرندیآ یبه اجرا در م یو با آمادگ ییاجرا یطرح ها یشده و با بررس یزیو برنامه ر ینیب شیپ



 

 

و بر اساس مصلحت روز ضرورت پرداختن به آنها احساس  ازیاست که بنا به ن ییاجرا یها و اقدام ها تیاز فعال

وجود  یمراحل ینظام مهندس یدر سازمان ها یجزئ یحت ای یمقطع ،یعموم ،یهر برنامه کل یگردد. در اجرا یم

ارتباط و  جادیبرنامه، ا هیته ق،یشود و شامل تحق یط یعیطب ندیفرآ کیبه صورت منظم و در  یستیدارد که با

 یو امکانات ارتباط عیوس دانیم ینظام مهندس یکار سازمانها یاست. با توجه به گستردگ یابیو ارز راباالخره اج

از آنها  یمجموعه ا ای کیتوان  یاست که در هر زمان م یدر دسترس مسئوالن و کارکنان روابط عموم یمتعدد

 را به خدمت گرفت.

 ابط عمومیی روندهایفرآ

 الف( ارتباط با رسانه ها : 

آن در ارتباط با  و نقش یروابط عموممهم بر عملکرد  نیدرجامعه را بعهده دارند و ا یها نقش اطالع رسان رسانه

با رسانه ها  دیکه بابل ستیبا رسانه ها ارسال اخبارو گزارش عملکرد تنها ندارد. هدف از ارتباط  دیرسانه ها تاک

تواند نقطه قوت  یه مارتباط با رسانو بصورت فعال باشد .  هیوارتباط دو س نیارتباط برقرار نمود که ا یبگونه ا

 ها باشد. یروابط عموم

 : تیفعال عمده

و برنامه ها و  اتهیفعال استها،یانعکاس اهداف، س یمناسب برا یها وهیو کاربرد ش یزیبرنامه ر ،یاستگذاریس -

 بان، رسانه ها و جامعهمواضع دستگاه به مخاط

 یرساناطالع یاز آنها برا نهیبه یبردارو بهره هایو خبرگزار ونیزیتلو و،ی، رادبا مطبوعات ارتباط مطلوب جادیا -

 .مردم به

 ( ریبدون تصو ایو  ری)با تصو یارسال خبر، گزارش خبر -

 ربطیذ نیومکاتبات مقامات و مسئول به سواالت مطروحه رسانه ها  ییپاسخگو -

 و ارائه یاستان یتهایفعال نهیها در زمو رسانه ، نخبگانمردم یدگاههاینظرها و د لیو تحل یبندجمع ،یگردآور -

 .ربطیذ رانیمد به آن

 با اصحاب رسانه  یکار یجلسات و نشست ها یبرگزار -

 یو بولتن خبر دیجرا دهیبر هیته -

 یمقتض یو ... جهت بهره بردار لمیو ف ات،عکسیاز مطبوعات، نشر یویآرش هیته -



 

 

 .یافکار عموم ریتنو زهیانگ بصورت شفاف با عملکرد دستگاهها درباره مردم به یرسانو اطالع یزیربرنامه -

 ان هاعملکرد سازم یومستندساز انعکاس یدر راستا یونیزیتلو یهایو آگه لمیف ساخت وسفارش دیتول -

 یشهرستان یها و سفرها شیدعوت از خبرنگاران در جلسات متعدد و مناسبت ها، هما - 

 از خبرنگاران استان یبانک اطالعات جادیا -

 امکی( توسط پیکی)الکترونیمجاز یبا خبرنگاران در قالب روابط و فضا یاقدامات ارتباط هیکل-

 مقامات ارشد استان یها هیها و اطالع هیانیر وارسال بصدو -

 سازمان  سیتوسط رئ اتیها و نشر یاز دفتر خبرگزار دیفراهم آوردن امکان بازد -

 ی( ارتباطات مردمب

از مشکالت  یاریت بسنوع ارتباطا نیابزار ارتباطات بوده و هست. با ا نیتر یاز اساس شهیچهره به چهره هم دارید

 گاهیقوله جام نیا یبرا دیبا یروابط عموم نیموضوع مسئول تیتوجه به اهمشود لذا با  یمرتفع م یبصورت آن

 . رندیدر نظر بگ یا ژهیو

 : تیعمده فعال 

 رسانه ها قیاز طر یو اطالع رسان یمالقات مردم میتقو میو تنظ هیته -

 یقیحق یتهایباشخص سازمان مسئوالن یدهایو بازدمالقاتها  در قالب "یسازمان ارتباطات جامع میتقو" نیتدو -

 .یافکار عموم میروابط و تنظ فیوتلط یاصول و گسترش تداوم با هدف مردم و اقشار مختلف کارکنان ،یو حقوق

  ینظرسنج ینشست ها و مالقات ها با ابزار فرمها نیا یابیارز -

 رانیهمکاران با مد یمیصم ینشست ها یبرا یزیبرنامه ر -

 ... و یومذهب یاز جمله نمازجمعه،اجتماعات مل یدرمجامع عموم رانیحضورو ارائه گزارش عملکرد مد -

 از همکاران در خصوص مباحث مختلف ونیاتوماس قیاز طر کیستماتیمنظم وس ینظرسنج - 

 شگاهی/ مراسم / نما شی(هماج



 

 

روابط  ریمد است و شگاهینما ایمراسم  ش،یهما یبرگزاردها، دستاور یمعرف یبرا یاز فنون روابط عموم یکی 

موارد ذکرشده را  یبرگزار یها کیتکنبرنامه ها، با استفاده از  نگونهیا یبرگزار میضمن داشتن تقو دیبا یعموم

 . دینما یابیارز

 : تیفعال عمده

 شگاهی/ مراسم / نما شیهما یبرگزار میتقو هیته - 

  شگاهینما یبرگزار یاتیعمل یزیبرنامه ر -

 ها ییو گردهما نارهایسم یمشارکت در برگزار -

 بودجه نیواعالم آن و تالش در جهت تام ازیبودجه موردن ینیب شیپ   -

 تدارکات میت لیتشک -

 برنامه یاثربخش یبررس  -

 ژهیو یو مناسبت ها یمل -یمذهب یمناسبت ها بر اساس مراسم ها میتقو هیته -

 :یمذهب مراسم

 ر،محرمیخاص از جمله ماه مبارک رمضان،غد امیو ا یمذهب ژهیمراسم و یبرگزار

مراه با هو ورزش  یمسابقات مذهب یبرگزار - دیهمکاران در صورت صالحد یبرا یمبارک رمضان:  افطار ماه

 و... زهیجا

 برگزاری – زهیجا و امور کتابخانه همراه با یاسالم غاتیسازمان تبل یبا همکار ژهیخم:   مسابقات و ریغد دیع

 و... یارتیز یسفرها

 و... ژهیو یانتشار بروشورها - امیا نیا ژهیمسابقات و یمحرم:   برگزار امیا

 یمراسم مل 

 نوروز: 

  ژهیو یانتشار برشورها -1

  ینوروز یسفرها یمناسب برا طیمح نیدر تام یهمکار -2



 

 

 استقبال از نوروز یمناسب اداره برا یآراستگ -3

 خرداد فتح خرمشهر و هفته دفاع مقدس سوم

 ثارگریا یاعضا یبرا ژهیمراسم و یبرگزار -1

 اعضا یبرا یمسابقات خانوادگ یبرگزار -2

 دولت هفته

 از کارکنان برجسته  ریتقد -1

 دولت در استان یدستاوردها شگاهیشرکت در نما -2

 امیا نیا یمسابقات ورزش یبرگزار -3

 زن روز

 بانوان یبرا ژهیمراسم و یبرگزار -1

 فجر دهه

  یو جنا شاد ژهیو یمناسبت ها یبرگزار -1

 جانباز یاز اعضا ریتقد -2

 امیا نیا یخیو تار ی،علمیمسابقات ورزش یبرگزار -3

 ژهیو مناسبت

 تولد کارکنان کیارسال تبر -1

 به مناسبت ازدواج همکاران کیارسال تبر -2

 تولد به اعضا کیتبر امیارسال پ -3

 ( انتشارات چ

اساس  نیباشد. برا یانتشارات م ،تیفعال و هابرنامه  ینشر و اطالع رسان یبرا یروابط عموم یاز ابزارها گرید یکی

و  هیبرنامه ها ته یتمام یبرا یشده ا یزمان بند میداشتن هدف از انتشارات، الزم است تقوضمن  یروابط عموم

 . دینما تیبر اساس آن فعال



 

 

 : تیفعال عمده

 درسال  یانتشارات تیفعال میداشتن تقو -

 پوسترو...  ،کاتالوگ،ید یبروشور، بنر،استند،سدر حوزه انتشارات درقالب  رانیمؤثر مد یتهایپوشش فعال -

 استفاده از خدمات سازمان لیدر جهت تسه یو تخصص یعموم یراهنما یبروشورها هیته --

 .یافکار عموم به ارائه یبرا استان عملکرد ساالنه و انتشار خالصه نیتدو -

  یکیونمکتوب و الکتر اتیبخصوص نشر یو انتشارات یغاتینظارت مستمر بر هرگونه انتشار موارد تبل -

 مایجهت پخش در صدا وس ژهیو یزرهایت هیته  -

 خاص  یلوح فشرده جهت پخش در مناسبتها هیته  -

 آن ویعکس و انتشارات و آرش لم،یف هیاقدامات در قالب ته یسازمستند  -

 یطیمح غاتی( تبلح

 دیاصالح نما ای رییرا نسبت به آن سازمان تغسازمان  نیمخاطب دگاهیتوانسته است د شهیهم یادار طیمح یفضاساز 

. 

 : تیفعال عمده

 یو مذهب یمختلف مل یدستگاهها در مناسبتها یطیمح غاتیدولت و انعکاس ونظارت بر تبل یاستهایاعمال س -

 مختلف  یبه مناسبت ها یادار یساختمانها یبند نیآذ میتقو هیته -

 .ژهیو یو مناسبتها امیا داشتیدر گرام سازمان یعموم یساختمانها و فضاها یغیتبل پوشش -

 اعالنات  یدرتابلو یغاتیتبل ینصب پوسترها وبروشورها وکاتالوگ ها -

 :یو بصر ی( سمعد

 یویداشتن آرشم است و مه اریبس نانیاعتماد و اطم جادیقانع نمودن مخاطب و ا یبرا تهایاز فعال یریاسناد تصو هیته

 .باشدیم یضرور تیریاز آن در مد

 : تیفعال عمده

  یبصر یسمع یها تیاز فعال یفن ویداشتن آرش -



 

 

 (یوحجم یکی)بصورت الکترون تیریزمان به مد نیدر کمتر تیفعال نیقابل ارائه بودن ا -

 از آنها  یمختلف و بهره بردار یبه مناسبت ها رینصب و پخش تصاو -

 یمرکز یجهت ارسال به شورا یا قهیتا سه دق کیکوتاه  یها لمیف هیته -

 و ملموس ینیاز اقدامات ع یفیک یو عکس ها زریت هیته  -

 ی( پژوهش و افکار سنجذ

داشتن پژوهش، آن هم بصورت بر اساس پژوهش انجام شود و  یهرکار یاست در روابط عموم مناسب

 یانجام م است که ییتهایاز روند فعال یهم بدست آوردن اطالعات فورامر  نیاست، علت ا یضرور یافکارسنج

 شود.

 : تیعمده فعال 

  کسالی یط یطرح نظرسنج ییاجرا میداشتن تقو - 

 طیتوجه به شرابا  دیفرم جد یطراح ایموضوعات خاص و  یبرا یخام نظرسنج یفرم هاداشتن  -

  یدر خصوص موضوعات مختلف از افکار عموم یادوار یلیتحل یگزارشها هیته -

 رانیدم کسوویها و دستگاهها از ، رسانهنخبگان ژهیبو در نظر اقشار مردم سازمانها یتهایفعال بازتاب ینقد وبررس -

  گرید یاز سو و کارکنان

 .تیریمد به مناسب یراهکارها و ارائه مسائل یابیمنظور باز به یسازمان درون یافکار عموم سنجش -

 .یآت یتهایها و فعالدر برنامه حاصل جینتا و اعمال تهایفعال یابیو ارز نظارت -

، مردم، سازمانها نیب یارتباط و همدل یفیو ک یرشد کم به که یامور هیارتقاء کل یبرا یزیرو برنامه یطراح -

 .انجامدیب گریکدیبا  و کارکنان رانیمد ،دستگاهها

 (  شرکت در جلسات ر

ها و جلسات  تهیمکدر مجامع و  دیبا یبرون سازمانو  یارتباط درون سازمان یبرا یمند فهیوظ لیبدل یعموم روابط

 باشد .عضو فعال 

 : تیفعال عمده



 

 

 تهایها وروند فعالبرنامه ها،یخط مش استها،یاز س یمنظور آگاه به سازمان ربطیذ مهم حضور در جلسات -

 مختلف دستگاه متبوع یها تهیحضورفعال ومستمر در کم -

  یروابط عموم یحضور فعال در نشست ها -

 یسیخبر نو ،یفاتیشده باشد )امور تشر یدعوتنامه اطالع رسان قیکه از طر یدر جلسات متفرقه ا دیحضور مف -

 (یو بصر یو سمع یروابط عموم

 جلسات تیاز جلسات با توجه به ماه یبردار ریضبط و تصو -

 و غم اعضا و همکاران یشاد یحضور در مراسم ها یبرا ی( هماهنگ و

همکاران  یادشغم و  یحضور در مراسم ها ندیفراموش نما دیها نبا یکه روابط عموم یموضوعات نیاز مهمتر یکی

رت برنامه بصو یروابط عموم دیبااست که  یابزار ارتباطات درون سازمان نیاز مهمتر یکیموضوع  نیاست. ا

 باشد .امور حاضر و فعال  نیشده در ا یزیر

 : تیفعال عمده

 غم همکاران و  یشاد یدر مراسم ها ینحوه حضور همکاران و روابط عموم یداشتن برنامه برا -

 سازمان یوانعکاس در سطح داخل تیتسل ای کیتبر امیانتشار پ -

 یبرون سازمان تیتسل ایو  کیتبر یها امیصدور پ -

 :فاتی( تشره

و مقامات  مانانهیاز م ییرایمراسم استقبال و پذ یوهماهنگ یزیبرنامه ر یمهم روابط عموم فیاز وظا گرید یکی

 .باشدیم

 : تیفعال عمده

 یوخارج یداخل همانانیو استقبال و بدرقه م یفاتیامور تشر هیکل یو سازمانده یهماهنگ -

 .نیمقامات و مسئول یرسم یدهایبرنامه مسافرت و بازد میتنظ -

 نیجلسات بر اساس تعداد مدعو یابیمکان  -

 ییرایپذ یمناسب برا یفضا جادیا -



 

 

 فاتیتشر ژهیآماده نمودن خودور و  -

 یکی( ارتباطات الکترون ی

 :( ICT) یکیارتباطات الکترون -1 

ده است. شهر جامعه  یریدر شکل گ یجهان باعث تحوالت بزرگ یانتقال اطالعات واخبار در عرصه کنون سرعت

 یها وهیش نیتفاده از ابا اس دیمؤسسه با ایهر نهاد  یارتباطات برون سازمان جادیابعنوان محل و مأمن  یروابط عموم

فرهنا  یها تیگزارش ، باعث رشد و ثبات فعالو  رارسال اخبا ندیضمن سرعت دادن به فرآ ،یاطالع رسان دیجد

 . دینما یاست را فراهم م یرشد سازمانو اساس  هیکه پا یسازمان

 : تیعمده فعال 

 IT یهایاز فن آور یریو بهره گ یداشتن اطالعات کاف -

 بصورت مداوم با سازمانها  یکیارتباط الکترون جادیا -

 یروابط عموم یفعال اختصاص یکیالکترون یصندوق پست جادیا -

   تیبه روزکردن اخبار دستگاه درسا -

  ساخت و ساز تیدر خصوص وضع تیتوسط سا ینظرسنج -

 یروابط عموم یفعال اختصاص یکیالکترون یصندوق پست جادیا  -  

 کوتاه امیپ-2

است . روابط  یوهوگر یبصورت فرد یارتباط لهیوس نیاز پرجاذبه تر یکیتلفن همراه  قیکوتاه از طر امیارسال پ 

 .ندیا احصاء نمارسؤاالت مخاطبان خود توانند  یکوتاه م یها امیابزار ضمن ارسال پ نیابا استفاده از  یعموم

 : تیعمده فعال 

 شده  یتلفن همراه مخاطبان بصورت گروه بند ستیل هیته -

 مناسبت ها و برنامه ها یکوتاه برا امیمتون پ هیته -

 :یروابط عموم یها چالش



 

 

ن و پرورش فقدان نیروی انسانی متخصص که در کوتاه مدت با برگزاری دوره های عالی می توان به رفع آ -

 متخصص اقدام کرد

 اتضعف امکانات به خصوص در زمینه فن آوری های نوین اطالع رسانی و تبلیغ -

 عملکرد واحد روابط عمومی

 اطالع رسانی:

 نشر پیام تبریک رئیس سازمان به مناسبت آغاز سال نو در سایت و کانال سازمانتهیه و  -

ت و کانال سازمان تهیه و نشر پیام های تسلیت و ابراز همدردی هیات مدیره سازمان با سیل زدگان در سای -

 و 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 -

 وزارت راه و ایجاد لینک اخبار مسکن در سایت سازمان و اطالع رسانی اخبار مرتبط با شورای مرکزی، -

 شهرسازی و اخبار مهم حوزه مسکن

 امه های محلینبرگزاری نشست خبری رئیس سازمان با خبرگزاری ها و ارسال خبر به روزنامه ها و هفته  -

 برگزار شد. 93بار در سال  نکته: برگزاری نشست خبری در سازمان آخرین

 یاستاندار یالملل نیبو کانال روابط  یبحران و فرماندار تیریمد یاز سو یارسال یها امیانتشار و بازتاب پ -

حفظ  یشیندا ریو تدب یساز منیو ا یجهت اطالع رسان یو اجتماع یخبر یمجاز یدر گروه ها و کانال ها

 لیس یایاز حوادث و بال یریشگیدر پ یو مال یسالمت جان

 راه اندازی سه کانال واتساپی جهت اطالع رسانی اخبار سازمان به اعضا -

 همکاری بین بخشی:

 یامک هاهمکاری با واحد آموزش در درج اطالعیه ها در سایت سازمان، کانال تلگرامی و ارسال پ -

 انال تلگرامیکی در سایت سازمان و همکاری با واحد مالی در درج اطالعیه های مرتبط با امور مالیات -



 

 

ا تخفیف هتل ه همکاری با کمیته رفاهی در زمینه درج اطالعیه های مرتبط با برگزاری کالس های قرآن، -

 و مکان های تفریحی و...

 همکاری با واحد انفورماتیک در اطالع رسانی برگزاری کالس های سیماک  -

 رسانی های مرتبط با گروه بررسی نقشههمکاری با واحد خدمات مهندسی در اطالع  -

 پلیس ساختمانهمکاری با واحد کمیته کنترل نظارت در طراحی و چاپ کارت های  -

 طراحی و چاپ کارت های بازرسان سازمان -

 آمار و اطالعات:

 و ارسال به شورای مرکزی 22تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز جهت اجالس  -

 97سه ماهه پایانی سال  تهیه و تدوین گزارش عملکرد -

 تدوین گزارش عملکرد سه ماهه  وتهیه  -

 تهیه گزارش عملکرد هیات مدیره -

 98تهیه گزارش عملکرد سازمان در حادثه سیل  -

 آیین ها و گرمیداشت ها:

 تهیه و نصب بنر در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی -

 ه و...مرتبط مانند روز ارتش، روز سپا والن استانی در مناسبت هایتهیه لوح تقدیر برای مسئ -

 ارسال پیامک و تهیه پیام تبریک رئیس سازمان به مناسبت روز معمار -

 دیگر فعالیت ها:

اری واحد تهیه نظرسنجی از اعضا در خصوص عملکرد پرسنل و درج در کارتابل خدمات مهندسی با همک -

 انفورماتیک

 تانی در انتصابات جدیدتهیه و ارسال لوح تقدیر جهت مسئوالن اس -

 ساله واحد روابط عمومی 5تهیه گزارش عملکرد  -

 واحد روابط عمومی 98تهیه برنامه های سال  -

 تهیه تقویم ساالنه واحد روابط عمومی -



 

 

 اهدا هدیه به پرسنل سازمان به مناسبت سالروز تولد -

 پخش موسیقی بی کالم در ساعت ابتدایی تایم کاری-

 مصوبات هیات مدیره و هیات رئیسه پیگیری برخی از-

 پیگیری مصوبات جلسه رئیس سازمان با مدیران واحدها-

 ویژه پرسنل سازمان OFFICEزمانبندی و پیگیری برگزاری کالس های -

 TICKETINGپاسخگویی سریع به پرسش های اعضا در سیستم -

 ارسال بنر و گل در زمان فوت نزدیکان اعضای سازمان-

 اسپانسر جهت چاپ نشریه سازمانجذب آگهی و -

 پخش اخبار سازمان از صدا و سیمای مرکز خوزستان-

 برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه -

 برگزاری مجمع فوق العاده سالیانه -

 برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان -

 تهیه فیلم گزارش عملکرد هیات مدیره دوره هفتم -

 جریان ذیصالحتهیه انیمیشن در خصوص اجرایی شدن م -
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 استان  یندگیدفاتر نما یراهبرد امور

 

 

در عملکرد آن  یکپارچگیدر سطح استان خوزستان و با در نظر داشتن عدم  یندگیدفتر نما 20به وجود  تیعنا با

وقت  رهیمد اتیه میو بر اساس تصم 95سال  انیو ... ، در پا ی، مال ی، ادار یخدمات مهندس یها در حوزه ها

ها  تینوع فعال یساز کسانیتابعه ،   یها تاندر شهرس یبه امور جار شتریهرچه ب یسازمان ، با هدف انتظام بخش

بات ، پرسش به مکات عتریهرچه سر ییپاسخگو نیفوق االشاره و همچن یو نحوه ارائه خدمات مرتبط با بخش ها

 .دیگرد لیاستان تشک یندگیدفاتر نما یبا عنوان امور راهبرد یپرسنل ، اعضا و ... واحد یاحتمال یها

در زمان و  ییشدن خدمات با نگاه به کاهش و صرفه جو زهیواحد تا کنون ، مکان نیا سیو تاس لیزمان تشک از

حد بوده و وا نیا مالک عمل اآن ه یریگیپ یحت ایجهت انجام امور و  یبه مراجعات حضور ازیعدم ن نیهمچن

 جهیدر نت و یرحضوریخدمات غ رائهظور امنبه  کیالکترون یابزارها جادیهمواره تالش شده است ، تا ضمن ا

                و توسعه  جادیا یاسناد فن ریسا زیو ن یساختمان یجامع پروژه ها کیالکترون یگانی، با یامورات جار لیتسه

 سازمان جلب گردد. نیاعضا و مراجع یعموم تیآن رضا ی، تا در پ افتهی

و کنترل  یهندساستان در چهارچوب قانون نظام م یندگیدفاتر نما یواحد امور راهبرد اراتیو حدود اخت اهداف

 است :  ریسازمان بشرح ز رهیمد هیاتمصوبات  نیآن و همچن یینامه اجرا نیساختمان و آئ

 ساختمان و مشاغل مرتبط با آن یمهندس یحرفه ها یبه منظور رشد و اعتال یزیبرنامه ر .1



 

 

ساختمان  یات ملمقرر حیو صح قیدق یاجرا لیبا مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان شهرستان از قب یهمکار  .2

 سازمان در سطح استان یمرکز استان توسط اعضا یاز سو یو ضوابط ابالغ

ستان جهت ارائه شهر یاشتغال بکار شاغالن در امور فن تیظرف شنهادیو پ یابیارزش در امر یمشارکت و همکار .3

 رهیمد هیاتبه 

 شهرستان  میاعضاء مق یحرفه ا تیثیو ح یدفاع از حقوق اجتماع .4

ر بخش دو کمک به مراجع مسئول  انیساختمان و کارفرما یمهندس یصاحبان حرفه ها نیروابط ب میتنظ .5

داخله ماز  یری، درخواست و جلوگ تیارجاع مناسب کارها به صاحبان صالح نهیدر زم یساختمان و شهرساز

 سازمان  رهیمد هیاتبا توجه به مصوبات  صالحیو مراجع ذ یدر امور فن تیاشخاص فاقد صالح

 رهیمد هیاتبه  بیو ارائه آن جهت تصو یندگیدفاتر نما شنهاداتیحسب پ یقانون یها هیابالغ هیدر ته یهمکار .6

 سازمان

 سازمان رهیمد هیاتف از طر ینظامنامه ها و مصوبات ابالغ ریسازمان و سا یاتیو مال یمفاد نظامنامه مال تیرعا .7

 یات ملهرچه بهتر مقرر تیتابعه جهت رعا یدر شهرستانها یساختمان یطرح ها تیفیک یکمک به ارتقا .8

 ساختمان

 سازمان جهت اطالع  رهیمد هیاتسازمان استان و ارائه آن به  یندگیدر دفاتر نما یترازنامه خدمات مهندس هیته .9

 به امور منعکس شده به مرکز استان یدگیو رس یشرکت در جلسات حل اختالف احتمال .10

 هیاتنظر  تحت یتعرفه خدمات مهندس میدر شهرستان ها و تنظ یخدمات مهندس یگذار متیق یمبان یریگیپ .11

 ناستا ینظام مهندس رهیمد

نظور ارائه مموصوف ، به  هیاتبا  یسازمان استان بنا به ضرورت و هماهنگ رهیمد هیاتشرکت در جلسات  .12

 گزارشات و ...

  رهیمد هیاتبه  یندگیارائه گزارش عملکرد سه ماهه دفاترنما .13

 نیو همچن یقانون یها هیغبه منظور عمل به ابال یو نرم افزار زهیمکان یبا استفاده از ابزارها هیوحدت رو جادیا .14

  رهیمد اتیمصوبات ه

 یاعضا یحرفه ا تیاسناد فعال زیو ن یساختمان یاسناد مرتبط به پروژه ها یتمام کینمودن الکترون یگانیبا .15

 ...  ایو  یسازمان در قالب طراح ، ناظر ، مجر



 

 

 کسانیبصورت  سازمان یهرچه بهتر اعضا تیبه منظور فعال یخدمات مهندس یدر سامانه استان تیشفاف جادیا .16

 در سراسر استان

 : فهرست مکاتبات دریافتی

 %95خص به بیش از نامه از طریق اتوماسیون اداری به این واحد ارجاع شده است که بصورت مش 2001،  1398در سال 

ده است.شیاست سازمان پاسخ داده درصد آن ها پس از بررسی ، تطبیق با قوانین و ضوابط و اخذ نظر از ر  

 

 تعداد نامه  نوع مکاتبات
1212 داخلی  

 300 صادره
 489 وارده
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 فهرست جلسات برگزار شده

 درصد تحقق هدف حاضرین مدت نوع جلسه ردیف

1 
شرکت در جلسات تخصصی حوزه خدمات مهندسی برگزار 

 شهرسازیشده از سوی اداره کل راه و 

2 

 ساعت

نمایندگان راه و شهرسازی و سایر 

دستگاه ها بسته به نوع موضوع جلسه 

 حضور می بایند

رفع نواقص موجود و یا 

بررسی پیشنهادات جهت 

 بهبود شرایط

80% 

 تشکیل جلسه با مدیران اجرایی دفاتر استان 2
3 

 ساعت
 %100 رفع چالش و مشکالت مدیر اجرایی شهرستان

3 
جلسات آموزشی و تخصصی با کاربران حوزه های تشکیل 

 خدمات مهندسی و مالی استان

5 

 ساعت

پرسنل بخش های خدمات مهندسی و 

 امور مالی

آموزش آخرین تغییرات و 

 مفاد ابالغیه ها
90% 

4 
ی تشکیل جلسه با دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرس

 استان

2 

 ساعت

نوع نمایندگان سایر دستگاه ها بسته به 

 موضوع جلسه حضور می بایند

بررسی موضوعات اعالمی 

 به بازرسی
100% 

5 
سش و نمایندگی استان و تشکیل جسات پر عزیمت به دفاتر

 پاسخ

8 

 ساعت
 مدیر اجرایی ، پرسنل ، اعضا

هم اندیشی و رفع 

 مشکالت مراجعین و اعضا
100% 

 شرکت در جلسات مجازی تخصصی حوزه خدمات مهندسی 6
80 

 ساعت
 %90 هم اندیشی با اعضا مدیر اجرایی ، پرسنل ، اعضا

 اننشست با نمایندگان سایر استان ها و تبادل نظر با ایش 7
10 

 ساعت
 %80 بهره مندی از تجربیات نمایندگان سایر استان ها

 جلسات مدیران سازمان بصورت مستمر و منظم 8
3 

 ساعت
 تمامی مدیران استان

بهسازی وضعیت عمومی 

 سازمان
80% 

 شرکت در جلسات کمیته خدمات مهندسی استان 9
4 

 ساعت
 %50 بازبینی شرایط جاری منتخیبن استان و اعضای کارگروه



 

 

 

 

 

 

10 
شرکت در جلسات ویژه اجرایی شدن مجریان ذیصالح در 

 استان

2 

 ساعت
 ریاست و مدیران سازمان

پیگیری و ایجاد زمینه 

 تحقق موضوع
60% 

11 
اجرایی شدن طرح شناسنامه فنی و شرکت در جلسات ویژه 

 ملکی

2 

 ساعت
 ریاست و مدیران سازمان

پیگیری و ایجاد زمینه 

 تحقق موضوع
100% 

12 
شرکت در جلسات ویژه اجرایی شدن طرح  سیستم 

 نظرسنجی

3 

 ساعت
 ریاست و مدیران سازمان

بازبینی سیستم اجرا شده 

 و تحلیل نتایج
80% 

13 
مکانیزه نمودن دفاتر  شرکت در جلسات  مستمر در خصوص

 استان

2 

 ساعت
 %80 ایجاد زمینه تحقق موضوع مدیران واحد رایانه و دبیرخانه

 شرکت در جلسات  مستمر در خصوص تعمیم سامانه پرگار 14
2 

 ساعت
 %50 ایجاد زمینه تحقق موضوع مدیران واحد رایانه و دبیرخانه

 عنوان طرح و هدف میزان تحقق
 استقرار سامانه استانی خدمات مهندسی در تمامی دفاتر نمایندگیطراحی و  90%
 طراحی و استقرار نظام پرداخت متمرکز اقساط در استان 90%
 بازبینی فرآیندهای خدمات مهندسی در استان و ایجاد وحدت رویه جهت انجام امور 100%
 چالش ها و رفع آن هامراجعت به دفاتر نمایندگی بصورت ادواری و منظم جهت بررسی  90%
 پاسخگویی به مکاتبات دفاتر نمایندگی و سایر دستگاه های دخیل در صنعت ساختمان در اسرع وقت 100%
 پیگیری جهت استقرار سامانه شبکه دولت جهت دریافت هرچه سریعتر مکاتبات سایر ادارات و سازمان ها 100%
 مهندسی مطابق آخرین ضوابط ابالغی به سازمانتنظیم ابالغیه های مرتبط با حوزه خدمات  100%
 تشکیل جلسات پرسش و پاسخ به اعضای دفاتر استان با هدف رفع سریع نواقص 80%
 بازبینی مستمر سامانه استانی خدمات مهندسی با نگاه بهنگام سازی آن به آخرین قوانین ابالغی 100%


