
عملکرد واحد عضویت و پروانه اشتغال

رشته
نقشه برقی-تمکانیکی-تعمرانشهرسازيمعماريپایه

جمعترافیکبرداري

۶٧١٣٢٩۶۵۶٠۵١۵٢٨یک

١٠۴۵۴۴٧١۴٨٩٣١٧٠٨١۴دو

٢۵٣٩٧٠٧١۶۵١٠١٩٠١٢۴۴سه

١١٣۵٢۴١٧٠١۴۵٢١١١۶٣٨١۵١٣٠وابسته

١۵۵٩٣٩٣١٨۴٨٣٠١٣٧٠۶٩٢٧٧١۶جمع کل

مهندسی ازآمار اعضاي  سازمان نظام مهندسی ساختمان در هریک از رشته هاي 
1396/10/30تا ابتدا 



نقشه برقی-تمکانیکی-تعمرانشهرسازيمعماريرشته
جمعترافیکبرداري

تمدید و 
13313711087680697تعویض

44157191960146ارتقا

ازآمار تعداد پروانه هاي تمدید ، تعویض شده و ارتقا یافته 
1396/10/30لغایت 1396/01/01



موضوع پروانه

تاریخ
اشخاص حقوقی موضوع مواد

آئین نامه اجرایی15و14
اشخاص حقوقی موضوع تبصره

آئین نامه اجرایی11ماده 4
سازندگان مسکن و ساختمان

حقوقیحقیقی
1396/10/304496617از ابتدا تا 

73---96/10/302تا 96/01/01از 

آمار پروانه هاي اشتغال بکار صادر شده  اشخاص حقوقی

موضوع پروانه

تاریخ
جمعاجراطراحی و نظارت

66---1396/10/3066از ابتدا تا 
9---96/10/309تا 96/01/01از 

آمار پروانه هاي صادره شده دفاتر مهندسی طراحی ساختمان



گزارش عملکرد واحد کنترل ظرفیت 
1396/10/30لغایت 1396/01/01ثبت شده از تاریخقراردادهاي نظارت 

تاسیسات برقی تاسیسات مکانیک    سازهمعماريگرایش

82479372171تعداد

1396/10/30لغایت 1396/01/01از تاریخ نقشه هاي ثبت شده 

تاسیسات برقی تاسیسات مکانیک    سازهمعماريگرایش

541507347125تعداد



جمع کلتاسیساتسازهمعماريگرایش

657129614903443تعداد

1396/10/30لغایت 1396/01/01تاریخاز طراحینقشه هاي ورودي به واحد کنترل 

طراحی گزارش عملکرد واحد کنترل 



تعداد عنوان ردیف

845 ثبت گزارشات پنج مرحله اي 1

114 اعالم تخلف از سوي ناظر  2

8 )بند ب شرایط عمومی قرارداد نظارت(توقف  3

836 )اتمام مدت قرارداد نظارت(صدور نامه توقف  4

309 صدور نامه رفع توقف 5

67 خاتمه قرارداد  6

97 تمدید قرارداد نظارت 7

162 توسعه بنا–ثبت پروژه  8

15 شکوائیه 9

244 بازدیدهاي انجام شده 10

ازگزارش واحد کنترل نظارت 
1396/10/30لغایت 1396/01/01تاریخ 



جمع کل قشمخمیربستکحاجی آبادبندرعباسنام شهر

92538210927541497تعداد

گزارش عملکرد واحد کنترل و بازرسی تاسیسات  
1396/10/30لغایت 1396/01/01از تاریخ 

آمارتعداد تشکیل پرونده گاز در استان

آماد تعداد نامه هاي ارسال به شرکت گاز براي نصب کنتور

جمع کل قشمخمیربستکحاجی آبادبندرعباسنام شهر

959-3565066235تعداد



مار پروانه هاي ناظرین و مجریان لوله کشی گازآ

مجریان لوله کشی گازناظرین لوله کشی گازموضوع

تجربیحقوقیحقیقیمرتبطاصلی

135-10035تعداد



ازشناسنامه فنی و ملکی واحد عملکرد گزارش 
1396/10/30تا 1396/01/01

گردآوري مستندات صدور  عنوان
شناسنامه فنی و ملکی

اسکن دفترچه هاي 
مالحظاتمکانیک خاك

-404209تعداد



شهرردیف
تعداد پرونده هاي 

ارسالی به نظام 
مهندسی

-مجموع واحدهاي آپارتمانی
تجاري-اداري

جمع مساحت پروژه ها
)مترمربع(

5844514682667.86بندرعباس1
88695298671.23قشم2
85808109310.13کیش3
221078038.99رودان4
2011613781.33بندرلنگه5
5242386بستک6
15697064میناب7
7142263حاجی آباد8
9363863.3جاسک9

361012.09پارسیان10
000ابوموسی11

1129057.93مجموع مساحت کل پروژه ها
تعداد مهندسان نقشه بردار عضو 

69سازمان 
تعداد مهندسان نقشه بردار  

31داراي پروانه اشتغال

تعداد مهندسان نقشه بردارآموزش  
30دیده

تعداد مهندسان نقشه بردار 
28فعال

امور تفکیکی آپارتمانها ازواحد عملکرد گزارش 
1396/10/30تا 1396/01/01
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