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عملکرد گروه های 
تخصصی

سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خوزستان

مسوول کمیته فرهنگی 
ورزشی و امور رفاهی
ایجاد بسترمناسب 

جهت رفاه اعضا

برگزاری انتخابات هیأت 
رئیسه دفاتر نمایندگی 

خوزستان

متراژ کارکرد تخصیص  بین تخصیص  تناسب  عدم 
در  شده  تعریف  ظرفیت  با  مهندس  هر  به  شده  داده 
های  دغدغه  از  یکی  مهندسی  کار  به  اشتغال  پروانه 
مهندسین عضو دارای پروانه اشتغال در کل کشور می 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  اعضای  که  باشد 

خوزستان نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با ذکر 
اعضای  تعداد  آمار  آخرین  اساس  بر  این مطلب گفت؛ 
دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته های هفت گانه 

برابر 4903 نفر می باشند. 
دکتر سیروس رادکیا توضیح داد؛ از این تعداد سهم 
نفر   3256 عمران  رشته  اشتغال  پروانه  دارای  اعضای 
است. معادل 66/4 درصد میزان ظرفیت تعریف شده در 
پروانه های اشتغال در رشته عمران بیش از 36/000/000 
 15/000/000 از  بیش  و  نظارت  بخش  در  ترتیب  به 
مترمربع در بخش طراحی می باشد از طرفی متراژ کل 
پروانه های ساختمانی مرتبط با سازمان نظام مهندسی 
از 4/000/000 مترمربع  استان خوزستان کمتر  در کل 
بوده است که این رقم بیانگر آن است که میزان تقاضای 
خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت حدود 11 
درصد عرضه موجود )که همان ظرفیت تعریف شده 

مهندسین می باشد( بوده است
صفحه 3 
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گروه تخصصی عمران:

های  آزمایشگاه  عمران  تخصصی  گروه 
مهندسی  نظام  سازمان  نیاز  مورد  و  تخصصی 
ساختمان خوزستان را راه اندازی کرده است، این 
نظارت،   گروه  اعضای  معرفی  به  تخصصی  گروه 
بعنوان  زاده  لبیب  و  روزبهانی  آقایان  معرفی 
کمیته  در  عمران  تخصصی  گروه  نمایندگان 

تخصصی بتن اداره استاندارد پرداخته است.
ارائه فراخوان جلب مشارکت در کمیته کنترل 
نظارت و بررسی نقشه برای سال 93 توسط گروه 
تخصصی عمران صورت گرفت، همچنین ارسال 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  به  الزم  های  پاسخ 
گرفته،  صورت  مکاتبات  خصوص  در  خوزستان 
ارائه پیشنهاد ادغام کمیته کنترل نظارت ماده 35 در 
وظایف  شرح  تعیین  و  عمران  تخصصی  گروه 
های  تهیه شاخص  برای  تخصصی  گروه  اعضای 
نقشه توسط  بررسی  گروه کنترل نظارت و گروه 

این گروه انجام شده است.

گروه تخصصی نقشه برداری: 
گروه تخصصی نقشه برداری جهت اعطای وام 
نقشه  مهندسان  به  برداری  نقشه  تجهیزات  خرید 
به  را  مهندسی  کار  به  اشتغال  پروانه  دارای  بردار 
و  تعیین  به  همچنین  داد،  پیشنهاد  مدیره  هیئت 
معرفی نمایندگان مهندسان نقشه بردار  در پلیس 
و  تفکیکی  های  نقشه  کنترل  گروه  و  ساختمان 
معرفی مهندسان نقشه بردار واجد شرایط به عنوان 
الذکر  فوق  های  کارگروه  در  جدید  نمایندگان 

پرداخت.
پیگیری مستمر جهت بهبود در نحوه پرداخت 
حق الزحمه تهیه نقشه های تفکیکی به مهندسان 
از  پیگیری کاهش کسر 30 درصدی  بردار،  نقشه 
حق الزحمه ها تهیه نقشه های تفکیکی، پیگیری 
ایجاد ظرفیت های کاری برای مهندسان نقشه بردار 
جدید و پایش کیفی کار مهندسان نقشه بردار گروه 
نقشه های تفکیکی اهواز و شهرستان ها و پیگیری 
ابالغ تعرفه جدید تهیه نقشه های تفکیکی از جمله 
مواردی است که کمیته تخصصی نقشه برداری در 

سال 92 دنبال کرده است.
این کمیته تخصصی اقدام به راه اندازی سیستم 
های  نقشه  تهیه  کار  ارجاع  جهت  اتوماسیون 
تفکیکی آپارتمان ها با همکاری بخش انفورماتیک 
با  کار  ارجاع  نحوه  بازبینی  است،  کرده  سازمان 
تهیه  بخش  در  افراد  مختلف جهت  های  ظرفیت 

کنترل  استمرار  ها،  آپارتمان  تفکیک  های  نقشه 
یک  از  کمتر  که  ای  گونه  به  تفکیکی  های  نقشه 
هفته مالکان بتوانند اسناد افرازی را اخذ نمایند و 
خصوص  در  مهندسان  و  مالکان  بین  اختالفات 
افراز آپارتمان ها و پارکینگ و... از دیگر اقدامات 

این گروه است.

گروه تخصصی ترافیک:
به  اقدام   ،92 سال  در  ترافیک  تخصصی  گروه 
تعیین تعرفه مهندسان ترافیک در ساختمان، تعیین 
ساختمان،  در  ترافیک  مهندسان  حدود صالحیت 
تنظیم شرح خدمات مهندسان ترافیک و بحث در 
مورد مشکالت ترافیکی شهر اهواز، تصمیم سازی 
ارائه راهکارهای الزم به مراجع ذیصالح کرده  و 

است.

گروه تخصصی برق:

گروه تخصصی برق بر مکاتبه با شهرداری اهواز 
و  ساختمان  ملی  مقررات  رعایت  خصوص  در 
دریافت تایید تمدید یا اتمام کار از سوی مهندسان 
احقاق حقوق  در جهت  و  دارد  تاکید  برق  رشته 
مهندسان رشته برق در گروه بررسی نقشه تالش 
کرد. این گروه تخصصی پیشنهاد تشکیل کارگروه 
آسانسور شامل رشته های برق، مکانیک و معماری 
در سال 92 را داده است، همچنین مکاتبه با اداره کل 
استاندارد در خصوص نظارت بر اجرای آسانسورها، 
پیشنهاد تشکیل کمیته هماهنگی برق، تاکید بر مکاتبه 
با شهرک های صنعتی در خصوص نیاز به طراحی 
های  شهرک  های  پروژه  برق  عمومی  تاسیسات 

صنعتی از اقدامات دیگر این گروه است.
رشته  از  متشکل  سازمان  انرژی  کمیته  تشکیل 
گروه  سوی  از  معماری  و  عمران  مکانیک،  برق، 
تخصصی برق پیشنهاد داده شد و تصویب انجام 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  با  الزم  مکاتبات 
جهت  خوزستان  و  اهواز  برق  توزیع  خوزستان، 
 92 سال  در  جانبه  سه  نامه  تفاهم  کمیته  تشکیل 

انجام شد.

گروه تخصصی مکانیک:
اعضای گروه تخصصی مکانیک در سال 92 از 
استان های قزوین و البرز بازدید کردند و فراخوان 
گروه  در  حضور  جهت  اعضا  مشارکت  جلب 

بررسی نقشه اعالم شد.
تصویب  به  تخصصی  گروه  این   92 سال  در 
تعرفه گاز لوله کشی ¼ پوندی، تصویب پیشنهاد 

و صالحیت  حدود  در خصوص  گاز  فنی  کمیته 
مجریان تجربی، مصوب نمودن تعویق زمان اجرای 
نصب پکیج )بند 4 صورت جلسه 91/12/22( تا 6 
در  گاز  فنی  کمیته  پیشنهاد  تصویب   آینده،   ماه 
خصوص اصالحیه برگ بازرسی نهایی نظارت گاز 
و  آموزش  مقوله  رعایت  بر  تاکید  است.  پرداخته 
انتخاب آقای سید محمودی بعنوان مسئول پیگیری 
بر  گاز  پلیس  بیشتر  هرچه  تاکید  آموزشی،  امور 
پرونده های گازی که نیاز بیشتری از سوی پلیس 
گاز دارند، تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و آموزش 
مبحث 19 )انرژی( با برگزاری سمینارها و دوره 
از  مقتضی  رسانی  اطالع  بر  تاکید  و  مرتبط  های 
طریق سایت و نشریات سازمانی از اقدامات انجام 
است.  در سال 92  مکانیک  شده گروه تخصصی 
برگزاری  به  اقدام   92 سال  در  مکانیک  گروه 
جلسات مشترک با گروه های برق و عمران برای 
ها  ساختمان  آسانسورهای  مشکالت  بررسی 
پرداخت، همچنین لینک تخصصی گروه تخصصی 
مکانیک را در سایت نظام مهندسی خوزستان راه 

اندازی کرد.
ارائه چک لیست کنترل نقشه، انتخاب مهندسان 
واجد شرایط بعنوان کارشناس کنترل نظارت گاز 
رفع  خصوص  در  الزم  تدابیر  اتخاذ  پوندی،   ¼
پرونده   400 ماندن  بالتکلیف  از  ناشی  مشکالت 
توانمندی  از  استفاده  به  تاکید  و  اتحادیه  در  گاز 
مهندسان مکانیک در طراحی و نظارت در پروژه 
های شهرک صنعتی استان توسط گروه تخصصی 

مکانیک در سال گذشته انجام شد.

گروه تخصصی معماری: 
آماده کردن چک لیست ساختمان های سنتی و 
نقشه  تهیه  و  نویفرت  ضوابط  طبق  بر  آپارتمانی 
های معماری جهت امضا مهندسان ناظر و طراح، 
اعزام نمایندگانی از گروه های تخصصی معماری 
به اصفهان جهت کسب تجربیات و مبادله اطالعات 
فی مابین، معرفی سه نفر از اعضا گروه تخصصی 
منظور  به  ساختمان  پلیس  گروه  به  معماری 
بر  نظارت  کیفیت  بردن  باال  جهت  در  همکاری 
گروه  اقدامات  جمله  از  عمرانی  های  پروژه 
گروه  این  است.   92 سال  در  معماری  تخصصی 
تخصصی افرادی را جهت بررسی عملکرد دفاتر 
و   نظارت  سطح  بردن  باال  و  معماری  امر  در 
بکارگیری و رعایت معماری اسالمی و ایرانی در 
طرح های ساختمانی و ارتقا هرچه بیشتر کمی و 
این  و  کرد  اعزام  ها  شهرستان  به  معماری  کیفی 
وظیفه و ماموریت بصورت مداوم در اولویت قرار 

گرفت و افراد واجد صالحیت جهت بررسی نقشه 
ناظر در شهرستان  های معماری توسط مهندسان 

انتخاب و معرفی شدند.
با  مداومی  همکاری  معماری  تخصصی  گروه 
شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی داشته است 
و بررسی آیین نامه تخصصی معماری و بکارگیری 
همه جانبه از طرف گروه معماری مورد توجه بوده 

است.
با  و همکاری  مقاله  و  نشریه  کارگروه  تشکیل 
تهیه  و  نما  کارگروه  تشکیل  مربوطه،  مسئوالن 
معماری،  تخصصی  گروه  عمل  مورد  ضوابط 
فراخوان معماران متقاضی همکاری در گروه های 
گروه  اعزام  و  ساختمان  پلیس  و  نقشه  بررسی 
تخصصی جهت شرکت در همایش نور و روشنایی 
بمنظور  همایش  از  گیری  بهره  و  شیراز  شهر  در 
ارتقا تجربیات و باال بردن کیفیت امر معماری از 

دیگر اقدامات این گروه تخصصی بوده است.
تهیه نقشه مشتمل بر ضوابط  همچنین ضوابط 
شهرسازی و مقررات ملی و سایر آیین نامه های 
های  گروه  به  ابالغ  جهت  سازمان  قبول  قابل 

بررسی نقشه معماری تدوین شد.

گروه تخصصی شهرسازی:

تدقیق و تعیین مصادیق مداخله شهرسازان در 
شهرسازی،  حوزه  ویژه  به  استان  مهندسی  امور 
امور  در  شهرسازی  کار  گردش  تهیه  و  تدقیق 
تفکیک زمین، تدقیق و تهیه شرح خدمات تفکیک 
انطباق  طرح  خدمات  شرح  تهیه  و  تدقیق  زمین، 
کاربری اراضی شهری، بحث و بررسی به منظور 
شکل گیری کنترل نقشه در حوزه شهرسازی در 
سازمان نظام مهندسی استان و تعیین و ابالغ حق 
تفکیک  امور  در  مهندسی  خدمات  انجام  الزحمه 
زمین از اقداماتی است که توسط گروه تخصصی 
شهرسازی انجام شده است. بحث و بررسی تعیین 
از  تخصصی  های  گروه  سایر  با  تعاملی  ساختار 
شرکت  توان  می  که  است  جنبی  های  فعالیت 
های  نشست  در  تخصصی  گروه  این  اعضای 
تخصصی درون و برون استانی و همچنین شرکت 
نماینده گروه تخصصی در نشست های تخصصی 
استان که حضور نماینده سازمان در ان ها الزامی 
تخصصی  های  ،کارگروه  برد  نام  را  است  بوده 
تفصیلی،  و  جامع  های  طرح  تصویب  همچون 
استان،  بنایی  زیر  امور  تخصصی  های  کارگروه 
گروه  این  توسط  و...  استان  ریزی  برنامه  شورای 

انجام شده است.

عملکرد گروه های تخصصی
سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

اسامی  گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

شهرسازيمعماريمكانيكبرقترافيكنقشه برداريعمران
الياس دره شوري  فرخ حاج شيخ االسالميعبدالحميد قندريزرضا عصارهسيروس رادكيامهدي حق بينسيروس نظري پرچستان1
مسعود انصاريانمنصور بديعي فرمحسن فالحيداله يادكوريمراد علي واهبيفيروز  غالميكمال  دويده2
آرش نوچيانناصر سرافرازمحمدتقي اطهريمحمدعلي عبداله پوركيامرز احمديمحمد سرابي ياقوندمجتبي لبيب زاده3
حميد ايزدي منش احمدرضا كابليمحمدرضا طالب زادهمحمد جلودار ناصرياميراردالن داودي منجزي مهدي علي نقي زادهاسماعيل محمودي4
عبدالرحيم رشيدي پورسيامك ارزاني بيرگانيحميدرضا اميريبهنام شفيعي مقدمرضا اسكندري مكوندمصطفي احمديكاوس اميرخاني5
افسانه قارا بگياحسان جواديمسعود سيد محموديامير قزلباشانعليرضا توران پورپروين سلحشوركورش خواجوي6
حميد كيانفر اكبر موسائي جو سيد عليرضا عالمشاهحسين نيك آئينحجت اله سليمانيسيد يداله عبائي باقريحسن رضايي روزبهاني7

اسامي گروه هاي تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان خوزستان

رديف
گروه هاي تخصصي
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کارکرد  متراژ  تخصیص  بین  تناسب  عدم 
ظرفیت  با  مهندس  هر  به  شده  داده  تخصیص 
تعریف شده در پروانه اشتغال به کار مهندسی 
دارای  عضو  مهندسین  های  دغدغه  از  یکی 
پروانه اشتغال در کل کشور می باشد که اعضای 
سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان نیز از 

این قاعده مستثنی نمی باشند. 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 

بر  گفت؛  مطلب  این  ذکر  با  خوزستان 
دارای  اعضای  تعداد  آمار  آخرین  اساس 
پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته های 

دکتر  باشند.  می  نفر   4903 برابر  گانه  هفت 
سیروس رادکیا توضیح داد؛ از این تعداد سهم 
اعضای دارای پروانه اشتغال رشته عمران 3256 
ظرفیت  میزان  درصد   66/4 معادل  است.  نفر 
رشته  در  اشتغال  های  پروانه  در  شده  تعریف 
عمران بیش از 36/000/000 به ترتیب در بخش 
در  مترمربع   15/000/000 از  بیش  و  نظارت 
کل  متراژ  طرفی  از  باشد  می  طراحی  بخش 
نظام  سازمان  با  مرتبط  ساختمانی  های  پروانه 
از  کمتر  خوزستان  استان  کل  در  مهندسی 
رقم  این  که  است  بوده  مترمربع   4/000/000
خدمات  تقاضای  میزان  که  است  آن  بیانگر 

مهندسی در بخش طراحی و نظارت حدود 11 
درصد عرضه موجود )که همان ظرفیت تعریف 

شده مهندسین می باشد( بوده است.
به گفته وی؛ عواقب ناشی از این تعادل بین 
نارضایتی  بر  عالوه  تواند  می  تقاضا  و  عرضه 
اعضای سازمان بی انگیزه شدن اعضا را نسبت 
دکتر   باشد.  داشته  بدنبال  مهندسی  حرفه  به 
سیروس رادکیا یادآور شد؛ ساالنه بیش از پنج 
هزار میلیارد تومان در بخش ساخت و سازهای 
استان  شهرهای  در  مالکین  توسط  مسکونی 
خوزستان هزینه می شود که بنظر می رسد وقت 

استان  رتبه  عالی  مقامات  است  رسیده  آن 
سواالت ذیل را مورد تأمل قرار دهند :

- آیا این میزان هزینه ای که ساالنه در استان 
انجام می پذیرد نیاز به مدیریت صحیح و برنامه 

ریزی بهتری ندارد؟
صورت  سازهای  و  ساخت  کیفیت  آیا   -
این  مردم  مال  و  جان  با  نوعی  به  که  پذیرفته 
استاندارد  لحاظ  از  دارد  مستقیم  ارتباط  استان 

تعریف شده، قابل قبول هستند؟
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  آیا   -
کیفیت  کنترل  است  قادر  تنهایی  به  خوزستان 

ساختمان ها را انجام دهد؟

ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
خوزستان افزود؛ واقعیت موضوع این است که 
سواالت خیلی زیادی در این خصوص مطرح 
می باشد که امید است مقامات استانی منتخب 
موضوع  به  بطور جدی  امید"  و  "تدبیر  دولت 
این  در  البته  که  نمایند  مذکور رسیدگی جدی 
راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان 
با بیش از 13 هزار عضو مهندس در رشته های 

هفتگانه آمادگی خود را اعالم نموده است.

وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از 
سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان 
در اولین همایش استانی مقررات ملی ساختمان 
گفت؛ استفاده از خدمات مهندس ناظر مقیم در 
های  گروه  در  مسکونی  سازهای  و  ساخت 
زمینه  تواند  می  "د"  و  "ج"  "ب"،  ساختمانی 

ارتقاء ساخت و ساز را در استان فراهم آورد.
ساخت؛  نشان  خاطر  رادکیا  سیروس  دکتر   
چنانچه هزینه های حق الزحمه متوسط کارکرد 
18 ماهه یک مهندس ناظر مقیم را مطابق تعرفه 
های ارائه شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور در نظر بگیریم رقمی معادل حدود 1.5 

درصد هزینه ساخت و ساز خواهد شد. 

ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
مهندس  از خدمات  استفاده  مزایای  خوزستان؛ 
ناظر مقیم در ساخت و ساز را: کنترل کیفیت 
کنترل  نیاز  مورد  آزمایشات  انجام  مصالح، 

کیفیت، اشتغال زایی و ... را عنوان نمود.

تأکید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان:

لزوم استفاده از مهندس ناظر مقیم در گروه های ساختمانی

اشاره: سازمان نظام مهندسی 
ساختمان سازمانی غیر دولتی 

است که در جهت تحقق قانون 
نظام مهندسی و کنترل 

ساختمان مصوب سال 1374 
به صورت رسمی تأسیس 

گردید. این سازمان در جهت 
مراقبت از ایمنی، بهداشت و 

آسایش محیط های مسکونی و 
مدیریت خردمندانه توسعه 

سالم فضاهای زیستی به کمک 
مهندسان طراح و نظارت کلی 

سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و ارتقای توان 

سازندگی و نوآوری در صنعت 
ساختمان در سطح ملی و 

منطقه ای و ایجاد بستری برای 
رقابت های بین المللی آغاز به 

کار کرد، سازمان نظام 
مهندسی ساختمان خوزستان 
در آستانه بیست و چهارمین 
سال فعالیت خود قرار دارد و 
در این مدت تاکنون 5 دوره 
هیأت مدیره را تجربه کرده 
است و در فاصله سال های 
1370 تا 1393 مهندسان 

عباس هالکویی، مهدی حق 
بین، فرخ حاج شیخ 

االسالمی و دکتر سیروس 
رادکیا مسئولیت اداره سازمان 
را در کارنامه شغلی خود ثبت 

کرده اند.

رئیس سازمان
 نظام مهندسی ساختمان 
خوزستان؛ مزایای استفاده 
از خدمات مهندس ناظر 
مقیم در ساخت و ساز را: 
انجام  کنترل کیفیت مصالح، 
آزمایشات مورد نیاز کنترل 
کیفیت، اشتغال زایی و ... 
را عنوان نمود.

- آیا این میزان هزینه ای
 که ساالنه در استان انجام می پذیرد 
نیاز به مدیریت صحیح و برنامه ریزی 
بهتری ندارد؟
- آیا کیفیت ساخت و سازهای صورت 
پذیرفته که به نوعی با جان و مال مردم این 
استان ارتباط مستقیم دارد از لحاظ 
استاندارد تعریف شده، قابل قبول هستند؟
- آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خوزستان به تنهایی قادر است کنترل 
کیفیت ساختمان ها را انجام دهد؟

 واقعیت موضوع این است که 
سواالت خیلی زیادی در این 
خصوص مطرح می باشد که امید است 
مقامات استانی منتخب دولت »تدبیر و 
امید« بطور جدی به موضوع مذکور 
رسیدگی جدی نمایند که البته در این 
راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خوزستان با بیش از 13 هزار عضو 

مهندس در رشته های هفتگانه 
آمادگی خود را اعالم نموده است



متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد متراژ تعداد
اسكلت بتني 5,749 52 4,797 18 2,647 6 144,103 254 1,023,343 879 86,199 18
اسكلت فلزي 3,836 38 7,410 27 12,791 27 57,242 94 88,606 70 669 2
سقف آجري 265,472 2,274 217,721 797 13,633 32 2,043 3 2,993 2 0
سوله 62 1 1,648 5 967 2 6,821 6 5,160 2 6,000 1

275,120 2,365 231,576 847 30,038 67 210,208 357 1,120,102 953 92,868 21

د

جمع كل متراژ ثبت شده از تاريخ 92/1/1 لغايت 93/1/1 . بدون در نظر گرفتن 50% ابتداي سال 92

نوع ساختمان

1,959,912
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سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان 
بعنوان یکی از مهمترین سازمان های 

مسئول در خصوص اجرای مقررات ملی 
ساختمان وظیفه بررسی و تایید نهایی 

نقشه های ساختمانی موضوع ماده 4 قانون 
را بر عهده دارد بر همین اساس هیئت 

مدیره سازمان از ابتدای دوره چهارم برای 
انجام امور مربوط به گروه بررسی نقشه 

اقدام به تشکیل این واحد خدمات 
مهندسی نموده است رعایت اصول و 

موازین اساسی در بررسی نقشه ها، ارجاع 
مناسب کار بین مهندسان ناظر و طراح 
همچنین برخورداری از مشارکت دفاتر 

فعال مهندسی از مهمترین مسائلی است 
که در هیئت مدیره های چهارم و پنجم 

دنبال گردیده است.با تشکیل واحد 
خدمات مهندسی در هیئت مدیره چهارم 
کار ساماندهی دفاتر مهندسی انجام شد 

بعد از ساماندهی دفاتر مهندسی نرم افزار 
مربوطه تهیه و تالش شد رضایت نسبی 
اعضا در توزیع مناسب کار به وجود آید.

بررسی مجدد
 طرح کارتابل مهندسی

)کارتابل  مربوطه  افزار  نرم  عملکرد  مدیره  هیئت  پنجم  دوره  در 
مهندسی( توسط گروه های تخصصی )عمران( را مورد بررسی مجدد 
قرار داد که یکی از دالیل این بررسی مجدد، بروز شائبه هایی بود که 
عمدتا به توزیع ناعادالنه کار برمی گشت گرچه سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خوزستان همواره تالش نموده که رضایت اعضای سازمان 
خود را در زمینه توزیع عادالنه ظرفیت ها بدست آورد لیکن جهت 
برنامه  پنجم  دوره  در  سازمان  اعضاء،  حداکثری  رضایت  کسب 
جدیدی جهت کنترل ظرفیت و توزیع مناسب را در دستور کار خود 

قرار داد.

شفاف سازی فعالیت های 
خدمات مهندسی

در  مهندسی ساختمان خوزستان  نظام  سازمان  اقدامات  از جمله 
هیئت مدیره دوره پنجم می توان به شفاف سازی کارهای خدمات 
و  مهندسی  کارتابل خدمات  این حالت  در  که  کرد  اشاره  مهندسی 
نحوه ارجاع کار براساس "نظام ارجاع کار" ابالغی از سوی شورای 
مرکزی و مورد بررسی قرار گرفت که برای شفافیت بیشتر، نماینده 
اداره کل راه و شهرسازی درترکیب طراحان نرم افزار وتمام مراحل 

کاری حضور خواهند داشت. 
در هیئت مدیره دوره پنجم توزیع مناسب کار صورت گرفت که در 
خوزستان،  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  با  متعددی  جلسات  راستا  این 
معاونت عمرانی استانداری خوزستان، مدیر کل دفتر فنی استانداری و 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز برگزار شده است و تالش 
شده تا با تدوین معیارهای جدید نحوه ارجاع تمام جوانب کار سنجیده 
شود و سپس تقسیم کار صورت پذیرد.به منظور کاهش شائبه های 
احتمالی و سایر مشکالت مربوطه، طرح فراخوان استفاده از تجربیات 
مهندسان عضو در گروه بررسی نقشه آغاز شده و با استقبال خوب 

اعضا نیزمواجه گردیده است.

فقدان تناسب میان عرضه 
و تقاضای فعالیت های مهندسی

علی رغم تالش های سازمان نظام مهندسی خوزستان مشکالتی مانند  
باال بودن حجم آماری مهندسان دارای پروانه اشتغال و نبود کار برای آنان 
یعنی عدم تناسب میان عرضه و تقاضای کار وجود دارد که با ارائه راهکار 

مناسب و رونق کسب و کار این مشکالت مرتفع خواهد شد.

ارتباط با 
سازمان های 

نظارتی
مهندسی  نظام  سازمان 
در  خوزستان  ساختمان 
پنجم  دوره  مدیره  هیئت 
ریزی  برنامه  و  اصول 
مبنای  بر  را  خود  کاری 
و  مستمر  ارتباط  و  تعامل 
های  دستگاه  با  شایسته 
سازمان  مانند  نظارتی 
و  است  نهاده  بازرسی 
سازی  شفاف  آنان  های  توصیه  از  مندی  بهره  با  نماید  می  تالش 

فعالیت ها و ارتقا ساخت و ساز را به دنبال داشته باشد.
البته شایان ذکر است که تمام اطالعات کارکرد مهندسان دارای 
پروانه اشتغال به صورت لینک رایانه ای به اداره کل راه و شهرسازی 
و اداره بازرسی استان مرتبط بوده و شفاف سازی صورت می گیرد.

طرح و راه اندازی کارتابل الکترونیکی خدمات مهندسی در سال 

92 به منظور ایجاد بایگانی الکترونیکی اسناد، پروژه ها، دسترسی به 
اطالعات پالک های ثبتی، تسهیل در امور و... انجام شد.

ایجاد وحدت رویه 
در خدمات مهندسی

ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به خدمات مهندس��ی 
و دفاتر مهندسی طراحی، تهیه وتولید فرم تعهد نظارت الکترونیکی 
برای تدقی��ق اطالعات و پیگیری های مناس��ب بعدی در صورت 
نیاز، تدوین ف��رم خوداظهاری فعالیت حرفه ای مهندس��ان جهت 
ب��رآورد تعداد مهندس��ان فعال در زمینه ه��ای طراحی و نظارت و 
تش��خیص ظرفی��ت های موج��ودو برگ��زاری جلس��ات متعدد با 
روس��ای دفاتر مهندس��ی طراحی ش��هر اه��واز در راس��تای ارائه 
خدم��ات مطل��وب ت��ر از اقدامات ص��ورت گرفته س��ازمان نظام 

مهندسی ساختمان خوزستان در حوزه خدمات مهندس��ی اس��ت.

ارتباط با دفاتر نمایندگی 
در سراسر استان

از دیگر اقدامات می توان به برگزاری جلسات متعدد با 
روسای دفاتر نمایندگی شهرستان ها در خصوص بهینه 
با  آن  بومی سازی  و  الکترونیکی  کارتابل  سازی شرایط 
سامانه  ایجاد  و  جلسات  تشکیل  شهر،  هر  شرایط 
الکترونیکی در خصوص دریافت نظرات مسئولین دفاتر 
مهندسی و اعضای محترم سازمان در رابطه با نظام نامه 
ناظر،  مهندسان  به  کار  مناسب  ارجاع  جهت  امتیازی 
تشکیل جلسات هفتگی جهت بازبینی نظامنامه امتیازی، 

معیارهای آن و بهینه سازی شرایط اشاره کرد.
همچنین نرم افزارهای مربوط به اعضای کنترل کننده نقشه ها جهت 
تسهیل امور و برآورد عملکردی هر یک از اعضای گروه بررسی نقشه 
انجام شده است و جلساتی نیز با اعضای کلیه گروه های تخصصی در 
رابطه با بازبینی شرایط بررسی نقشه های ساختمانی و تهیه چک لیستی 

مشترک و مورد تایید کلیه گروه ها برگزار شد.

مدیر واحد خدمات مهندسی :

رعایت وحدت رویه و شفاف سازی ، اولویت برنامه ریزی خدمات مهندسی 

از جمله اقدامات سازمان نظام 
مهندسی ساختمان خوزستان 

در هیئت مدیره دوره پنجم 
می توان به شفاف سازی 

کارهای خدمات مهندسی اشاره 
کرد که در این حالت کارتابل 

خدمات مهندسی و نحوه ارجاع 
کار براساس »نظام ارجاع کار« 
ابالغی از سوی شورای مرکزی

 و مورد بررسی قرار گرفت

ایجاد وحدت رویه در انجام 
امور مربوط به خدمات 
مهندسی و دفاتر مهندسی 
طراحی، تهیه وتولید فرم 
الکترونیکی نظارت  تعهد 
 برای تدقیق اطالعات
 و پیگیری های
 مناسب بعدی در صورت
 نیاز از اقدامات صورت 
گرفته سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خوزستان در حوزه 
خدمات مهندسی است

علی رغم تالش های سازمان 
نظام مهندسی خوزستان 

مشکالتی مانند  باال بودن 
حجم آماری مهندسان 

دارای پروانه اشتغال و نبود 
کار برای آنان یعنی عدم 

تناسب میان عرضه و 
تقاضای کار وجود دارد که با 
ارائه راهکار مناسب و رونق 

کسب و کار این مشکالت 
مرتفع خواهد شد.
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گامی مهم در راستای
 ارتقای کیفیت ساخت و ساز خوزستان 

آغاز به کار مر کز آموزش کارگران 
برگزاری سمینارهای آموزشی

سمینار شرح حقوقی وظایف مهندسان و پیگیری 
و  اهواز  در  های ساختمانی  کارگاه  از  ایمنی  موارد 
شهرستان ها با دعوت از دکتر شیبانی جهت سخنرانی 

با همت کمیته کنترل ونظارت برگزار شد. 
این سمینار در راستای افزایش آگاهی مهندسان 
رشته های مختلف با شرح وظایف و نحوه ی گزارش 
نویسی برگزار گردید که مورد استقبال اعضا نیز قرار 

گرفت .

اعالم موارد نقص در طراحی ها به واحد خدمات 
مهندسی و کنترل نقشه های گروه های تخصصی، تهیه 
فنی  اشکاالت  از  آموزشی  های  دی  سی  و  کتاب 
ساختمان و توزیع رایگان در بین اعضا ناظر از اقدامات 
خوب کمیته کنترل ونظارت در جهت ارتقاء اگاهی 

اعضا بوده است.
عقد تفاهم نامه با اداره کل 

استاندارد
این کمیته تفاهم نامه هایی با سازمان 
از جمله  امضا کرده است که  ها مرتبط 
آن ها می توان به تفاهم نامه با اداره کل 
از  جلوگیری  برای  خوزستان  استاندارد 
این  که  کرد  اشاره  غیراستاندارد  مصالح 
تفاهم نامه در سطح کشور بی نظیر بوده 
الگویی برای سایراستان  تا  و باعث شد 
ها باشد. ازدیگرتفاهمنامه ها می توان به 
ای  حرفه  و  فنی  سازمان  با  نامه  تفاهم 
اشاره کرد که در جهت شناسایی و تهیه 
کارگران  از  انسانی  اطالعات  بانک 
سپس  و  ساختمان  بحث  در  شاغل 
صدور  جهت  آنان  به  مهارت  آموزش 
که  است  شده  منعقد  مهارت  گواهینامه 
الگویی در کشور  نیز به  نامه  این تفاهم 

تبدیل شده است.

آغاز به کار مرکز آموزش کارگران
حوادث  از  استانی  هم  جان  حفظ 
ساختمانی از اهداف کمیته کنترل و نظارت 
سازمان نظام مهندسی خوزستان است و به 
دلیل  به  کار  اداره  محترم  مسئولین  گفته 

افزایش تذکر مهندسان ناظر به کارگران ساختمانی در 
حال کاهش آمار حوادث ساختمانی هستیم که این به 
معنی حفظ جان انسان ها و نجات خانوارها است که 
همکاری با اداره کل کار و امور اجتماعی در خصوص 
این منظور  به  از کارگاه های ساختمانی  جلوگیری 

صورت گرفته است.
از جمله الزامات اولیه و مقدماتی جهت ورود به 
صنعت ساختمان داشتن صالحیت حرفه ای و آگاهی 

از اصول و قواعد فنی و مقررات ملی و ساختمانی 
است و این موضوع طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی 
برای مهندسان از طریق پروانه اشتغال از وزارت مسکن 

از  مهارت  پروانه  دریافت  از طریق  فنی  کارگران  و 
سازمان فنی و حرفه ای و وزارت کار است اما متاسفانه 
در بسیاری از پروژه های ساختمانی این اصل رعایت 
نمی شود و مالکان از کارگران غیرفنی، غیر ماهر و فاقد 
گواهینامه سالمت استفاده می کنند و به هیچ مرجع 

رسمی پاسخگو نیستند.
مهارت  و  صالحیت  نداشتن  دالیل  به  بنابراین 
کارگران، ناآگاهی از ضوابط فنی، ایمنی و چیرگی تفکر 
صنعت و سود اقتصادی مالکان برای کاهش هزینه ها 
مشکالت بسیاری از جمله استحکام پایین سازه ها، 
عدم رعایت موارد ایمنی و ایجاد خسارات مالی برای 
اهداف  از  باعث شد یکی  همسایگان و شهروندان 
قانون نظام مهندسی ساختمان اطمینان از ایمنی و بهره 
دهی مناسب حاصل شود و آسایش و صرفه اقتصادی 
را خدشه دار نکند که در اجرای این قانون اجرای سه 
گام شناسایی و تشکیل بانک اطالعاتی کارگران فنی 
شاغل در بخش ساختمان، آموزش های کاربردی این 
کارگران و دادن گواهینامه مهارت به آن ها با توجه به 
دارای  کارگران  از  استفاده  و  انها  نظر  مورد  رشته 
گواهینامه مهارت در اجرای ساختمان ها و جلوگیری 

از کارگران فاقد مهارت و گواهی نامه مهم است.
 تقدیرها از سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان خوزستان 
ارتباط موثر سازمان نظام مهندسی ساختمان 

خوزستان با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنفی 
خوزستان و همچنین اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای خوزستان، زمینه ارتقاء جایگاه فرهنگ ساخت و 

ساز را فراهم ساخته است. بدین منظور این سازمان با 
ارسال لوح های تقدیر از تالش های سازمان نظام 

مهندسی ساختمان خوزستان تجلیل نمودند. 

تشکیل بانک اطالعات کارگران
با همت سازمان نظام مهندسی خوزستان و کمیته 
کنترل نظارت سازمان کار شناسایی و تشکیل بانک 
های  دوره  برگزاری  همچنین  و  کارگران  اطالعات 
آموزش کاربردی و معرفی جهت دریافت گواهینامه به 
سازمان فنی و حرفه ای در دست اقدام و پیگیری است 
و تنها نیاز به تشکیل شرکت های فنی تامین نیروی 
انسانی با صنوف فنی کارگران بخش های مختلف 

سازمان است.

فعالیت های 
مرکز آموزش کارگران

از جمله اقدامات مرکز اموزش کارگران سازمان 
نظام مهندسی خوزستان می توان به عقد تفاهم نامه بین 
اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل فنی و حرفه ای، 
اداره کل تعاون ورفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی 
خوزستان برای آموزش کارگران ماهر، ثبت نام یک 
هزار و 226 نفر از عوامل اجرایی ساخت و سازشامل 
125 نفر ساختمانی، 118 نفر فلزی، 99 نفر تاسیسات، 
586 ساختمانی- سنتی، 299 ساختمانی- بتنی اشاره 

کرد.
هشت کالس در رشته بتن، آرماتور، قالب بندی و 
کفراژبندی با 235 کارآموز، دو کالس در رشته جوش 
با 58 کاراموز، دو کالس در رشته تاسیسات با 56 
کارآموز، دو کالس در رشته برق با 71 کارآموز  و 
هشت کالس در رشته ساختمانی )بنای سفت کار و 
آجر کار( با 240 کارآموز در مرکز آموزش کارگران 
سازمان نظام مهندسی سختمان خوزستان 

تشکیل شده است.
شرکت کنندگان در کالس ها در 28 کد 
دوره ی متفاوت که مورد تایید سازمان فنی 
و حرفه ای کشور است، جهت گرفتن کارت 
مهارت، ثبت سامانه فنی و حرفه ای شده اند 
و با دریافت کارت ورد به جلسه در پنج 
نوبت در آزمون عملی صنعت ساختمان در 
مرکز فنی و حرفه ای استان واقع در سپیدار 

شرکت کردند.

عملکرد کمیته کنترل نظارت
کمیته کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خوزستان در سال 92 بیش از 130 
این  در طی  که  است  کرده  برگزار  جلسه 
جلسات هشت هزار و 585 گزارش مورد 
این  ماحصل  که  گرفت  قرار  بررسی 
گزارشات توقیف 380 پروژه و رفع توقیف 

110 پروژه دیگر بوده است.
همچنین در شش ماهه اول سال 93 این 
با حضور  کاری  کنون 56 جلسه  تا  کمیته 
کارشناسان برگزار کرده و در طی این جلسات 
چهار هزار و 490 گزارش مورد رسیدگی قرار 
گرفته است که نتیجه آن توقیف 180 پروژه و 

رفع توقیف 35 پروژه دیگر بوده است.

با همت سازمان نظام مهندسی 
خوزستان و کمیته کنترل 
نظارت سازمان کار شناسایی و 
تشکیل بانک اطالعات کارگران 
و همچنین برگزاری دوره های 
آموزش کاربردی و معرفی 
جهت دریافت گواهینامه به 
سازمان فنی و حرفه ای در 
دست اقدام و پیگیری است

همکار گرامی
آیا می دانید بر اساس فرایند حضور شما در کمیته کنترل نظارت و اجرایی،

 توانسته ایم از افزایش  خسارت های احتمالی ناشی از ساخت و سازهای غیر اصولی جلوگیری نماییم
کمیته کنترل و نظارت و اجرایی

براساس مکاتبه نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با روسای 
کمیسیون های تخصصی شورا مرکزی؛ نتایج گزارش عملکرد سازمان های نظام 

مهندسی ساختمان استانها با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی اعالم گردید. 

بر اساس مکاتبه مذکور ، استان خوزستان در بخش تعداد مکاتبات صورت گرفته 
اداره کل  با  مکاتبه  استان 127  در سطح  ماده 8  دستورالعمل  اجرای  در خصوص 
استاندارد خوزستان داشته است. همچنین این سازمان در بخش “تعداد موارد اعالم 
استاندارد نبودن فراورده  از سوی سازمان نظام مهندسی استان به اداره کل استاندارد 
استان” 2 مکاتبه در کارنامه خود ثبت نموده است. بر این اساس در بخش “تعداد 
نظام  توسط  ناظران ساختمانی  یا  و  کننده  اجرا  گرفته،  قانونی صورت  برخوردهای 
مهندسی استان )دستورالعمل ماده 8( “سازمان خوزستان 192 مورد را تحقق بخشیده 

است. 
و  اعضا  خوزستان،  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازرسان کمیته کنترل نظارت و اجرایی با هماهنگی کارشناسان اداره کل استاندارد 
خوزستان در قالب برنامه ریزی های متعدد و مستمر، زمینه تحقق این موفقیت را 

فراهم آوردند. 
همچنین تحلیل آماری جدول مذکور، نشان دهنده موفقیت سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان خوزستان در راستای رعایت و الزام و به رعایت استفاده از مصالح 
ساختمانی استاندارد است. شایان ذکر است در سال 92 و براساس تفاهم نامه منعقده 
با سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با اداره کل استاندارد تحقیقات صنعتی 
خوزستان، همکاری های متقابل دو سازمان به نحو چشمگیری افزایش یافت. در 

ادامه مکاتبات مذکور می آید.

موفقیت سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در فرهنگ سازی مصلح ساختمانی استاندارد
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از  سازمان  اعضای  استفاده  جهت  مناسب  زمینه  ایجاد   
مشارکت  جهت  مناسب  بستر  ایجاد  بانکی،  تسهیالت 

خانواده  و  سازمان  عضو  مهندسان 
مختلف  های  فعالیت  در  ایشان 
چهره  حضور  و  هنری  و  فرهنگی 
فرهیخته  و  هنری  و  فرهنگی  های 
همایش  و  مجامع  در  سازمان  عضو 
های ملی و منطقه ای و بین المللی 
الزم جهت  های  زمینه  کردن  فراهم 
و  معیشتی  و  زندگی  سطح  ارتقاء 
سالمت و تندرستی اعضای سازمان 
از  استفاده  با  ایشان  خانواده  و 

جهت  در  مربوط  قوانین  چهارچوب  در  سازمان  امکانات 
اهداف سازمان ایجاد ساز و کار مناسب جهت برخورداری 
های  زمینه  در  ایشان  خانواده  و  سازمان  عضو  مهندسان 
 ... و  مالی  مشکالت  و  بیماری  از  اعم  اجتماعی  مختلف 
سازمان  مهندسین عضو  استفاده  مناسب  بستر  نمودن  فراهم 
 ، علمی  اهداف  با  گردشگری  از خدمات  ایشان  خانواده  و 
زیارتی ، سیاحتی و ... ایجاد زمینه های مناسب جهت ارتقاء 
سطح رفاه و آسایش مهندسان و خانواده ایشان ایجاد بستر 
مهندسان  به  الکترونیک  دولت  ارائه خدمات  مناسب جهت 
اهداف  گسترش  و  ارتقاء  ایشان  خانواده  و  سازمان  عضو 
سازمان در جوامع اختصاصی و عمومی و اجتماعی از روش 
اهداف  ...از  و  حمایت  صندوق  ایجاد  مانند  مختلف  های 

کمیته رفاه است

ورزشی  فرهنگی،  کمیته 
نظام  سازمان  رفاهی  وامور 
مهندسی خوزستان در دوره 
میزان  مبنای  بر  و  پنجم 
بودجه اختصاص یافته اقدام 
به برنامه ریزی برنامه هایی 
در این دوره نموده است و 
امور  به  توجه  ضمن 
را  ورزش  توسعه  فرهنگی، 

در دستور کار خود قرار داده است.
 از جمله این برنامه های ورزشی می توان به استخر آقایان و 
بانوان، ورزش  بانوان، ورزش در باشگاه ورزشی، تیم بسکتبال 
آقایان شامل فوتسال، والیبال و بسکتبال )در شرف تاسیس تیم 
سازمان، تمرینات حرفه ای- مقدماتی( تنیس روی میز،کوهنوردی  

اشاره کرد.
از طریق این کمیته اقدامات فرهنگی نیز صورت گرفته است 
مختلف  های  مناسبت  به  فرهنگی  مسابقات  سینما،  بلیط  که 
دانش  جشن  ممتاز،  آموزان  دانش  از  تقدیر  ایرانی،  اسالمی 
برگزاری  کریم،  قرآن  حافظان  و  قاریان  از  تقدیر  آموزی، 
این  جمله  از  آموزان  دانش  ویژه  هنری  فرهنگی  مسابقات 

اقدمات است 

رفاهی سازمان  کمیته  البته 
از  خوزستان  مهندسی  نظام 
برنامه های رفاهی و اقتصادی 
نیز غافل نمانده است و اخذ 
تسهیالت برای اعضا از طریق 
اینترنت  عامل،  های  بانک 
پرسرعت )مودم رایگان برای 
اعضا( و تورهای گردشگری 
فراهم  زیارتی(   – )سیاحتی 

نموده است.

مهندسی  نظام  قانون  اهداف  از  استان  سراسر  در  مهندسی  توسعه خدمات 
ساختمان بوده است که تشکیل دفاتر نمایندگی در تمام نقاط استان بر این اساس 
بوده است. در حال حاضر این سازمان در شهرهای آبادان، اندیمشک، دزفول، 
شوش، امیدیه و آغاجاری، بهبهان، شوشتر، خرمشهر، ماهشهر، ایذه، بندر امام 
دشت  باغملک،  گتوند،  حسینیه،  مسجدسلیمان،  اللی،  رامهرمز،  )ره(،  خمینی 

آزادگان، باوی، کارون و شادگان دارای دفاتر نمایندگی است.
دفاتر  رئیسه  هیأت  انتخابات  مدیره،  هیأت  دوره  هر  در  قانون  اساس  بر   
می  آغاز  را  خود  فعالیت  و  انتخاب  دفاتر  اعضا  آرای  اساس  بر  نمایندگی 
آمار  اساس  بر  بود.  قانون خواهد  مندرجات  اساس  بر  آنان  نمایند. وظایف 

بهبهان،  آغاجاری،  و  امیدیه  شوش،  دزفول،  اندیمشک،  آبادان،  نمایندگی    دفاتر 
شوشتر، خرمشهر، ماهشهر، ایذه، بندر امام خمینی )ره(، رامهرمز، اللی، مسجدسلیمان، 
حسینیه، دشت آزادگان  بصورت انتخابی و دفاتر نمایندگی باغملک، باوی، کارون، 
دفاتر،  این  های  فعالیت  عمده  شوند.  می  اداره  انتصابی  بصورت  گتوند  و  شادگان 
انجام خدمات مهندسی برای مردم، برگزاری دوره آموزشی و سمینارهای تخصصی 

برای مهندسان عضو و تحقق برنامه های فرهنگی رفاهی ویژه اعضا بوده است. 
سازمان  های  فعالیت  جمله  از 
برای  استان  ساختمان  مهندسی  نظام 
به  توان  می  هم  نمایندگی  دفاتر 
تشکیل تیم بازرسی و نظارت از سوی 
دفاتر  از  بازدید  استان،  رئیسه  هیأت 
نمایندگی و اصالح ساختار اداری و مالی 
هیأت  بیشتر  ارتباط هرچه  و همچنین 

مدیره با دفاتر اشاره نمود. 

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی خوزستان 

ایجاد بستر مناسب جهت رفاه اعضا
کمیته رفاه سازمان نظام 

مهندسی ساختمان استان 
خوزستان بر اساس اهداف 

سازمان نظام مهندسی 
ساختمان به منظور ایجاد بستر 

مناسب جهت رفاه کلیه 
مهندسان عضو کمیته رفاه و یا 

سازمان در سطح استان تشکیل 
گردیده و در کلیه اموری که 

موجبات ارتقاء آرامش و آسایش 
روحی و جسمی و سالمتی 

مهندسان و خانواده ایشان را 
فراهم می سازد در چهارچوب 
این اساسنامه و با هماهنگی 

سازمان و رعایت قوانین مربوط 
فعالیت می نماید.
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حضور بیش از 5 هزار عضو سازمان در آزمون حرفه ای مهندسان

واحد آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی خوزستان 
براساس وظایف محوله و برپایه آمار از آبانماه 1391 تا اسفند 
ماه 1392، 170 دوره آموزشی، 15 سمینار و کارگاه با هشت 

مجری آموزشی و دانشگاهی برگزار کرده است.
نرم  تهیه  به  توان  می  واحد  این  های  فعالیت  دیگر  از 
آموزشی  های  دوره  آنالین  نام  ثبت  سامانه  ایجاد  افزار، 
های  دوره  سامانه  مدیریت  عضو،  فیزیکی  حضور  بدون 
آموزشی و پژوهشی برگزار شده توسط مجریان آموزش، 
دانشگاه شهید  با   پژوهشی  آموزشی و  نامه  تفاهم  انعقاد 
چمران اهواز، تهیه و تدوین آیین نامه آموزشی و پژوهشی، 
غیر  صورت  به  آموزشی  پاسخ  و  پرسش  سامانه  ایجاد 
 ،ISC و   ISI مقاله  نویستدگان  از  حمایت  حضوری، 
حمایت از مولفان کتاب عضو نظام بصورت تامین اعتبار و 
سامانه  ایجاد  سازمان،  تخصصی  نشست  کتاب،  چاپ 
با جزییات  مهندس  کارتابل  در  آموزشی  دوره ی  رویت 
صدور  و  اشتغال  پروانه  و  عضویت  دوره  تاریخ  و  نمره 

کارت عضویت P.V.C را می توان نام برد.
مهندسی  نظام  سازمان  پژوهش  و  اموزش  واحد  در 
خوزستان 97 دوره آموزشی به منظور ارتقا پایه و تمدید پروانه 
اشتغال بکار اعضای سازمان در رشته های هفتگانه برگزار شد 
که در این دوره ها بیش از دو هزار و 83 نفر معادل 41 هزار و 

660 نفر ساعت در این دوره ها شرکت کردند.
پنج کارگاه آموزشی به تعداد سه هزار و 600 نفر ساعت به 
منظور آموزش بازرسی و نظارت گاز خانگی و تجاری بمنظور 

انجام وظایف بازرسان گاز در استان  برگزار شده است.
نامه  آیین  و  نظامنامه  تنظیم  و  مدون  ریزی  برنامه 
برگزاری دوره های آموزشی تمدید و ارتقا پایه و نحوه 
قبولی،  تا صدور گواهی  نام  ثبت  از زمان  شرکت اعضا 
برای  استان  سطح  در  آموزشی  سمینار  شش  برگزار 
نوین  صنعت  موضوع  با  ساختمان  صنعت  کارشناسان 
طراحی  و  محاسبه  نظارت،  خصوص  در  ساختمان 
تکثیر سه هزار  نفر،   700 با شرکت دو هزار و  اجرایی 
 200 از یک هزار و  بیش  انتشار  و  آموزشی   CD جلد 
با  مرتبط  آموزشی  دوره    10 برگزاری  و  جزوه  جلد 
 ،2PSI موضوعات فعالیت، نظارت و طراحی مانند گاز
جمله  از   برق  ایستگاه  و  آسانسورها  فاضالب،  و  آب 
اعضای  آگاهی  ارتقا  منظور  به  که  است  هایی  فعالیت 
شده  برگزار  پژوهش  و  آموزش  واحد  همت  به  سازمان 

است.
از ابتدای سال 92 تا کنون 375 نفر موفق به دریافت پروانه 
اشتغال )صدور و یا ارتقا در سال 92( شده اند که این آمار 
تا پایان سال 92 به چهار هزار و 443 نفر می رسد قابل ذکر 
است در سال 92 سه هزار نفر عضو سازمان شده اند که با 
احتساب این آمار تا پایان سال کل اعضا به 13 هزار و 75 

نفر خواهد رسید.

بخش آزمون
بیش از پنج هزار و 160 متقاضی آزمون حرفه ای مهندسان در 
سال 92 ثبت نام کرده اند که آزمون مقررات ملی ساختمان در 
رشته معماری و پایه سه سایر رشته ها با شرکت افراد واجد 
الشرایط ثبت نام کرده برگزار گردید.واحد آموزش و پژوهش 
مسئولیت دبیرخانه کمیته آموزش شورای فنی استان را برعهده 
دارد که در سال 92 اقدام به برگزاری 15 جلسه کاری کرده 
و  استان  سطح  کارشناسان  آموزش  امور  پیگیری  که  است 
پیگیری شناسایی آموزش و آزمون کارگران استان نتیجه این 

جلسات بوده است.

برنامه های پیشنهادی سال ۹۳
واحد آموزش و پژوهش

بخش آموزش برای ارتقای کار سازمان برنامه هایی را در 
سال 93 پیشنهاد داده است که از جمله آن ها می توان به راه 
اندازی کمیسیون پژوهش با استفاده از اعضای با سابقه هیئت 
علمی دانشگاهی عضو سازمان جهت تحقق اهداف پژوهشی، 
فراخوان و بررسی اولویت های پژوهشی و اخذ پیشنهادات 
سایر  و  سازمان  اعضای  و  سازمان  متخصص  های  گروه 
عقد  بنیان،  دانش  های  فعالیت  سازی  بومی  و  پژوهشگران 
شهید  دانشگاه  جمله  از  داخلی  های  دانشگاه  با  نامه  تفاهم 
و  انرژی  پژوهشکده  آزاد،  دانشگاه  تحقیقات  مرکز  چمران، 
مجموعه های دانش بنیان دانشگاه شهید چمران، عقد تفاهم 
نامه پژوهشی با مرکز تحقیقات مسکن و دفتر ترویج، وزارت 
راه و شهرسازی، مرکز پژوهش اداره کل امور اجتماعی و... 

اشاره کرد.
پژوهشی،  و  آموزشی  فصلنامه  یا  گاهنامه  چاپ  و  تدوین 
حمایت مالی سازمان از پایان نامه های اعضا در مقاطع ارشد، 
دکتری وپسا دکتری، تفاهم نامه با صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فن آوران کشور در جهت تامین نیاز مالی پژوهشگران عضو 
سازمان، برگزاری سمینار آموزشی ماهانه، برگزاری یک سمینار 
ملی و یا بین المللی در سال به منظور جذب مقاالت ارزشمند و 
کاربردی، راه اندازی کتابخانه الکترونیکی، حمایت مالی از مقاالت 
ارتقای  های  برگزاری کالس  و  سازمان  اعضای   ISI ISC و 
مهندسی به شیوه مجازی )آموزش از راه دور( نظیر برگزاری 
کالس های دانشگاه های پردیس و پیام نور با مزیت های کاهش 
هزینه ها، سهولت شرکت در دوره ها، عدم محدودیت زمانی و 
مکانی، جذب مخاطبان بیشتر، اثر بخشی برگزاری دوره های 
آموزشی، کاهش سفرهای درون و برون استانی و برگزاری وبینار 
از برنامه های  پیشنهادی بخش آموزش سازمان نظام مهندسی 

ساختمان خوزستان در سال 93 است.
 صدور کارت عضویت با فرمت جدید از جنس Pvc  با 
مزیت هایی چون صدور درجای کارت عضویت، شارژ کارت و 
تمدید از طریق درگاه الکترونیکی مندرج در سایت نظام مهندسی 
ساختمان خوزستان، سیستم رایانه ای هشدار اتمام عضویت برای 

شارژ مجدد کارت صورت خواهد گرفت. 

اشاره: فعالیت های پژوهشی یکی 
ازشاخص های اصلی توسعه وپیشرفت 

محسوب می شود و موفقیت درتمام 
فعالیت های مربوط به توسعه 

صنایع،کشاورزی،خدمات وغیره به نحوی 
به گسترش فعالیت های پژوهشی بستگی 

دارد،درواقع پژوهش یکی ازمحورهای 
مهمی است که ضامن پیشرفت وتوسعه 
پایداردر هرکشور به شمار می آید و اگر 

پژوهشی صورت نگیرد دانش بشری 
افزایش نخواهد یافت و دچارسکون و رکود 

خواهد شد و از پویایی ونشاط الزم 
نیزبرخوردار نخواهد بود. همه آن چه که به 

عنوان پیشرفت علوم دراعصار مختلف 
تاریخ می شناسیم حاصل تالش افرادی 
است که درکارخود رویکردی پژوهشی 
داشته اند وذهن پرسشگرشان همواره 

محرکی برای فعالیت های پژوهشی آنان 
بوده است و به همان نسبت نقش آموزش 

و پژوهش در مقررات ملي ساختمان و 
دانش مرتبط با امر ساختمان در ارتقاء و 
بهبود ساخت و ساز بسیار حائز اهمیت 
مي باشد بنابراین در افزایش اطالعات و 

دانش فني و حرفه اي و به روزرساني 
اطالعات مهندسان، کاردان هاي فني، 
معماران تجربي و کارگران ماهر بطور 
مستقیم در مراحل طراحي، نظارت و 

اجراي ساختمان تأثیرگذار خواهد بود، زیرا 
این افراد با آموزشهاي مداوم مسائل روز 
مهندسي از طریق شرکت در دوره هاي 
آموزشي، آموزشهاي عملي و کارگاهي، 

آموزش از طریق فیلمها و لوحهاي فشرده 
آموزشي، شرکت در سمینارهاي 

تخصصي و غیره بطور مناسب تر و 
مؤثرتري در زمینه فعالیت حرفه اي خود 

عمل خواهند نمود.

امروزه فناوری های جدید با حجمی فراوان زندگی و 
محیط کار ما و حتی ابعاد وجودی ما را تحت تاثیر قرار داده و 
بشر امروز بدون فناوری و بهره گیری از آن امکان عملی برای 

ادامه حیات خود ندارد. 
شتاب انتشار داده ها و آمار و اطالعات ناشی از عصر 
دیجیتال و الکترونیك به حدی است که می توان از آن به 
انفجار اطالعات تعبیر کرد بنابراین راه حل های انفورماتیك 
امروزه به منظور طراحی و راه اندازی و توسعه تجهیزات رایانه 
ای و شبکه ای در سازمان ها تعریف می شوند که در مدیریت 
و گردش کار سازمان ها اهمیت به سزایی دارد و باعث 
سرعت باالتر ،ظرفیت بیشتر،بهبود در اثربخشی هزینه 
ها،کارایی باالتر،قابلیت اعتماد فزاینده، راحتی بیشتر در استفاده 

ونیز درجه اتوماسیون باالتر است.

مهندسی  نظام  سازمان  انفورماتیك  و  رایانه  بخش 
ساختمان خوزستان به منظور سرعت عمل باالتر و حرکت 
گام به گام به علم روز اقدام به ایجاد سامانه ارسال پیام کوتاه 
هوشمند برای سمینار و همایش ها، راه اندازی کارتابل دفاتر 
طراحی، راه اندازی کارتابل مهندسان، توزیع عادالنه خدمات 
مهندسی به صورت رایانه )در بخش نظارت(، ایجاد سیستم 
پاسخگویی دریافت و ارسال پیام کوتاه، افزایش ارتباط آنالین 
بخش گاز دفاتر نمایندگی استان و به روز رسانی سایت نظام 

مهندسی نموده است.
راه اندازی سیستم بی سیم یا وایرلس سازمان، توسعه 
بخش مکانیزه سازمان، تقویت و ارتقا سطح ایمنی مراکز داده 
)دیتاسنتر(، ارتباط هرچه بیشتر با دفاتر نمایندگی برای نصب 
و راه اندازی کارتابل مهندسی نرم افزار بخش گاز، راه اندازی 
اتوماسیون اداری و کاهش مکاتبات کاغذی در بین واحدها و 
سازمان ها و راه اندازی لینك مشتریان سازمان بازرسی و اداره 
کل راه و شهرسازی استان به منظور مشاهده آنالین عملکرد 
و  رایانه  بخش  عملکردهای  دیگر  از  ناظر  مهندسان 
انفورماتیك سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در 

سال 92 بوده است.

فعالیت های بخش گاز

با  همکاری  توان  می  ها  همکاری  این  جمله  از 
برای  تابعه  های  شهرستان  فرمانداری  و  گاز  ادارت 
و  خانگی  گاز  کشی  لوله  نظارت  توسعه  و  بررسی 
 95 و  هزار   27 از  بیش  با  استان  سطح  در  تجاری 
شده،  تایید  پرونده   330 و  هزار   18 شده،  تشکیل 
هشت هزار و 765 پرونده در دست اقدام، 31 هزار و 
و 330  هزار   18 و  شده  بازرسی  دفعات  تعداد   887
پرونده ارسال شده جهت وصل انشعاب و شرکت در 
کارگروه مسکن و حوادث غیرمرقبه استان و معرفی 

نماینده در کلیه کمیته های مربوطه را نام برد.

سایر فعالیت های سازمان
پیگیری و اخذ سند مالکیت ساختمان نظام مهندسی 
با  مکاتبه  و  ساختمان  مالك  از  خوزستان  ساختمان 
در خصوص کاهش مشکالت  مرتبط  سازمان های 
اداری برای احراز نهایی، تعامل شایسته با اداره کل 
سایر  و  استان  بازرسی  سازمان  شهرسازی،  و  راه 
سازمان  های  فعالیت  شرح  با  مرتبط  های  سازمان 
تشکیل  و  خوزستان  ساختمان  مهندسی  نظام 
کمیسیون بانوان و برگزاری انتخابات آن برای اولین 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  اقدامات  از  بار 
خوزستان در نتیجه همکاری با سازمان های تابعه است.

بخش رایانه و انفورماتیک

فراخوان مقاالت علمی فصلنامه پیام مهندسان خوزستان 
باتوجه به انتشار دوره جدید فصلنامه پیام مهندسان بدین وسیله

 از جامعه فهیم و فرهیخته مهندسی ساختمان خوزستان درخواست می گردد 
مقاالت خود را حداکثر در 5 صفحه  A4    در محیط  Word    تایپ و

 به ایمیل  info@nezam-khz.ir    ارسال نمایند.
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مهندسى ساختمان دزفول

همکاران این شماره: - کوروش صالحی، عکس 
امور  ویراستاری،هدیه احمدی
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امور اداری

امور اداري و پرس��نلی در واقع 
مدیریت جنبه هاي انس��اني یک 
س��ازمان  را در بر مي گیرد چرا که 
انس��ان عامل مهمي در رسیدن به 
اهداف سازمان و مدیریت به شمار 
مي رود، تحقیقات امروزه بیانگر این 
واقعیت است که بین نحوه مدیریت 
منابع انساني و رسیدن به اهداف مهم 

سازمان رابطه نزدیکي وجود دارد.
امور اداري و پرسنلی در راستاي 
تحقق اهداف س��ازمان، اهم برنامه 
ریزي خود را بر منابع انس��اني )که 
رکن اساسي و اصلي سازمان است(، 
اجراي صحیح بخشنامه ها، آئین نامه 
ه��ا و ... در چهارچوب مقررات و 

ضوابط قانونی انجام مي دهد. 

امور اداری و پرس��نلی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان خوزستان 
فعالیت هایی را در س��ال 92 انجام 
داده است که می توان به ایجاد واحد 
امور اداری، پیگیری شرح وظایف 
پرسنل، استخدام نیروی متخصص 
جدید سازمان، استفاده از مهندسان 
عضو س��ازمان در قس��مت های 
مختلف ب��ه منظ��ور ارتق��ا بنده 
تخصصی سازمان، استعالم مدرک 
تحصیلی پرسنل سازمان از مراکز 

علمی اشاره کرد.
همچنین این واحد اقدام به ایجاد 
چارت سازمانی جهت ارتقا سطح 
کارایی و عملکرد پرس��نل، ایجاد 
واحد مستقل حراست به منظور ارتقا 
امنیت داخلی و فیزیکی س��ازمان، 
تجهیز ساختمان به موارد ایمنی به 
منظ��ور جلوگی��ری از ح��وادث 
غیرمترقبه و انتظام به امور دبیرخانه 
جه��ت  در  س��ازمان  مرک��زی 
پاس��خگویی به ارب��اب رجوع و 
مکاتبات برون سازمانی کرده است.

در س��ال 92 در بخ��ش امور 
اداری س��ازمان نظ��ام مهندس��ی 
ساختمان خوزس��تان کل حجم 
مکاتب��ات پنج ه��زار و 328 نامه 
وارده، هف��ت ه��زار و 541 نامه 
صادره، 124 نامه وارده به شورای 
انتظامی و 619نامه صادره از این 

شورا بوده است.

واحد کنترل خدمات آزمایشگاهی

صرف  سرشاری  انسانی  و  مادی  منابع  امروزه 
پروژه های عمرانی و صنعتی در تمامی سطوح منطقه   
ای و ملی می شود، با توجه به این که ایران در خط 
کمربند زلزله قرار گرفته است . در مواقع بروز زلزله 

شاهد خسارات مالی و جانی فراوانی می باشیم .
 علت این خسارات نه به دلیل فقدان دانش فنی و 
مهندسی، بلکه می توان به واسطه تساهل و تسامح و 
سطحی نگری اصحاب فن و عدم مهارت کافی و بی-
اطالعی مجریان ساخت نسبت به حساسیت مصالح 

ساختار و زیرساختار دانست. 
از این رو به منظور ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و 
ملی  مقررات  مباحث  رعایت  ضرورت  به  توجه  با 
ساختمان به عنوان مهمترین مرجع قابل اتکاء جهت 
کنترل  آزمایش ها واحد  انجام  وحدت رویه در نحوه 
مهندسی  نظام  سازمان  در  آزمایشگاهی  خدمات 

ساختمان فعال شده است.
نظام  سازمان  آزمایشگاهی  خدمات  کنترل  واحد 
مهندسی ساختمان خوزستان در آبانماه 1392 با هدف 
توجه ویژه به موضوعات ژئوتکنیک، تست بتن، تست 
برداری  گود  سازی  پایدار  و  اصول  وطراحی  جوش 

ساختمانی تشکیل شد.
در کنار این واحد کمیته تخصصی مقاوم سازی نیز به 
منظور بررسی راهکارهای مقاوم سازی اماکن مسکونی 
و تجاری تشکیل گردیدو در حال حاضر این واحد به 
طور مستقل وظیفه امور مربوط به ژئوتکنیک و کنترل 

مقاومت مصالح را پیگیری می کند.
خدمات  کنترل  واحد  اقدامات  مهمترین  از 
کمیته  مرتب جلسات  تشکیل  توان  می  آزمایشگاهی 
مقاوم سازی، پیگیری تقاضای مربوط به ژئوتکنین از 
سوی مالکان ساماندهی شرکت دارای صالحیت، تست 
بتن، جوش و گود برداری، بررسی و نظارت بر عملیات 
انجام شده توسط مهندسان مشاور ژئوتکنیک و همکاری 
با بیش از 11 مهندس مشاور و انجام بیش از یک هزار 
و 575 مورد کنترل آزمایشگاهی توسط مشاوران طرف 

قرار داد را نام برد.

همکاری های سازمان نظام 
مهندسی ساختمان خوزستان با 

سازمان های تابعه
مدیریت  جمله  از  مختلف  های  دستگاه   کلیه 
کیفیت  ارتقاء  هدفشان  دولت  متولیان  و  شهری 
ساختمان و ساخت و ساز است که برای رسیدن به 
این مهم  باید یک سری تعامالت مثبت وخوبی با هم 
داشته باشند تا نهایتا به نتیجه مطلوب برسند، سازمان 
ساز  و  ساخت  نمی تواند  تنهایی  به  مهندسی  نظام 
کشور را به سمت اصولی سازی پیش ببرد و این کار 
سازما ن های  تمامی  همکاری  نیازمند  حیاتی  مهم 
و  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  جمله  از  ذی ربط 
شهرداری ها می باشد و بنابراین  سازمان نظام مهندسی 
تعامالت  گذشته  های  ماه  طی  خوزستان  ساختمان 

زیادی با سازمان های تابعه و مرتبط داشته است.

بررسی عملکرد شورای انتظامی:

 برگزاری 42 جلسه کاری
شوراهای انتظامی در ادارات و سازمان ها  به منظور توسعه 
اخالق حرفه ای وابسته و به منظور ایجاد یا حفظ انتظام 
یا  سوء  گیری  بهره  و  ها  نابسامانی  از  جلوگیری  درونی، 
نامطلوب از اعتبار ارگان مربوطه بوسیله افراد، توسعه اخالق 
حرفه ای، بسط رقابت سالم و نیز رسیدگی به اختالفات فنی 
یا حرفه ای بین اعضاء و اظهار نظر در مورد پرونده های 

تخلفات اعضای تشکیل می گردد.
این  از  نیز  مهندسی  نظام  سازمان 

و  است  نبوده  مستثنی  قاعده 
نظام  سازمان  انتظامی  شورای 
به  رسیدگی  مرجع  مهندسی 
اشخاص  ودعاوی  شکایات 
خصوص  در  وحقوقی  حقیقی 
و  انضباطی  ای  حرفه  تخلفات 
های  وکاردان  مهندسان  انتظامی 
فنی عضو نظام مهندسی استان ویا 
دارندگان پروانه اشتغال می باشد .
کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی 
زیاندیده  کار  صاحب  از  اعم 
ازتخلف دستگاهها وسازمانهای 
یا  دولت  به  وابسته  و  دولتی 

غیردولتی یا نهادهای انقالب اسالمی 
شهرداریها وموسسات عمومی وبطور کلی هر شخصی که 

درمورد هر یک از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه 
اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی انتظامی ویا حرفه 
ای وی داشته باشد می تواند شکایت خود را بطور کتبی وبا 
درج مشخصات وشرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد 
ومدارک مربوط به دبیر خانه نظام مهندسی استان جهت 

بررسی در شورای انتظامی ارسال نماید. 
شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی خوزستان در سال 
92 اقدام به تشکیل 42 جلسه رسیدگی به 
پرونده ها را تشکیل داده است که این 
جلسات منجر به بررسی 179 پرونده و 
صدور 39 حکم از نوع درجه یک، 16 
حکم از نوع درجه دو، دو حکم از نوع 
درجه سه، پنج حکم ار نوع درجه چهار 

شده است.
همچنین پنج مورد رد شکایت، سه 
مورد انصراف از شکایت و 94 مورد 
شورای  در  جریان  حال  در  پرونده 
انتظامی وجود دارد، ساماندهی و ثبت 
آرشیو پرونده های شورای انتظامی در 
سیستم رایانه ای و تشکیل جلسات 
توجیهی برای دفاتر نمایندگی سطح 
اهداف  با  ها  آن  هماهنگی  و  استان 
سازمان از دیگر اقدمات انجام شده در این شورا است.

روابط عمومي به عنوان اصلي ترین حلقه ارتباطي بین 
فرآیند  در  و  است  مردم  با  مدیریت  و  سازمان  حکومت، 
دسترسي مدیران به افکار عمومي و جریان آزاد اطالعات و 
بسط  و  پاسخگویي  و  پرسشگري  اصل  تحقق  ارتباطات 
فرهنگ نظارت مردم بر عملکرد دولتمردان و نهادهاي اجرایي، 
مسئولیتي خطیر دارد، شخصیت یک سازمان یعني آنچه یک 
سازمان را تعریف مي کند، اعتقادات آن را پاسخ مي دهد و 
مقصد سازمان را تعریف مي کندو شاید بهترین تعریف در 
مورد روابط عمومي این باشد: روابط عمومي یعني مدیریت 

شهرت یک سازمان .
و  مدون  عمومي  روابط 
از  یکي  شده  ریزي  برنامه 
ابزارهاي قوي مدیریت افکار 
است، روابط عمومي به عنوان 
اصلي ترین حلقه ارتباط بین 
مسئولیت  کارکنان،  و  مدیران 
دسترسي  فرآیند  در  خطیري 
مدیران و افکار جمعي کارکنان 

دارند.
بدون شک روابط عمومي 
»هنر«  »فن« و  به عنوان یک 

نقش بسزایي در برقراري و تسهیل ارتباط دوسویه بین مدیران 
سازمان و کارکنان دارد، به طوري که امروزه کمتر سازماني را 
مي توان یافت که خود را بي نیاز از روابط عمومي بداند و در 
عین حال موفقیت هاي چشمگیري را در زمینه هاي مورد نظر 

و تحقق اهداف از پیش تعیین شده به دست آورده باشد.
روابط عمومی و ارتباطات سازمان نظام مهندسی ساختمان 
خوزستان در اجرای امور محوله به یک روابط عمومی بسیار 
خوب عمل کرده است، تقویت زیر ساخت ها، تدوین چارت 
سازمانی، افزایش نیروی انسانی و تجهیزات سازمانی، افزایش 
ارتباط با رسانه های گروهی و سایت های تخصصی، استمرار 
مرتب و منظم خبرنامه پیام مهندسان )4 شماره در سال به تیراژ 
4000 نسخه(، برگزاری نخستین همایش استانی مقررات ملی 
ساختمان با حضور مدیران و شهرداران استان )این همایش 
برای نخستین بار از زمان تاسیس سازمان برگزار گردید( از 

فعالیت های روابط عمومی این سازمان در سال 92 است.
ارسال مرتب و منظم آمار و عملکرد سه ماهه سازمان به 

اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از دیگر اقدامات روابط 
عمومی و ارتباطات سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان 
است که این آمار مبنای ارتقا شاخص پیشرفت سازمان در اداره 
کل مقررات ملی ساختمان وزرات راه و شهرسازی محسوب 

می شود.
همچنین این واحد اقدام به راه اندازی واحد رسیدگی به 
شکایات کرده است  که براساس درخواست اداره کل بازرسی 
خوزستان صورت گرفته و توسط واحد انفورماتیک سازمان 

طراحی و اجرا شده است .
واحد رسیدگی به شکایات 
شکایت  مورد   100
شکایات  به  وپاسخگویی 
مربوطه از طریق دریافت پاسخ 
از سوی واحدهای سازمان را 

در سال 92داشته است.
ارتباط واحد روابط عمومی 
و  استان  ادارات  و  سازمان  با 
متخلف،  واحدهای  همچنین 
آموزشی  های  دوره  برگزاری 
ویژه کارشناسان روابط عمومی 
مرکز استان و مسئوالن روابط 
عمومی دفاتر نمایندگی، برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موثر با 
همکاری امور اداری و به منظور فضای مناسب تعامل میان 
کارمندان و مهندسان عضو، عضویت روابط عمومی سازمان در 
شورای هماهنگی روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان کشور، 
پیگیری روابط عمومی با ادارات و سازمان ها بیش از 750 مورد و 
اطالع رسانی از طریق نصب بنر 900مورد و انتشار درسایت 800 

مورد از دیگر اقدامات این واحد است.
ارسال خبر از طریق روابط عمومی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خوزستان به مطبوعات و سایت های خبری در سال 92 
بیش از 300 مورد بوده است و همچنین به منظور ارتباط سازمان 
با سایر ارگان ها و معرفی فعالیت سازمان در سطح استان برنامه 

ریزی انجام شده است.
برگزاری جشن روز مهندس با حضور بیش از سه هزار و 500 
نفر از اعضای سازمان و خانواده های آنان در دو سانس جداگانه و 
ارسال بیش از 950 مورد پیامک به اعضا در مناسبت های مختلف 

توسط این واحد صورت گرفته است.

روابط عمومی و ارتباطات

شورای انتظامی سازمان نظام 
مهندسی مرجع رسیدگی به 
شکایات ودعاوی اشخاص 
حقیقی وحقوقی در خصوص 
تخلفات حرفه ای انضباطی و 
انتظامی مهندسان وکاردان 
های فنی عضو نظام مهندسی 
استان ویا دارندگان پروانه 
اشتغال می باشد 


