




)96-97(گزارش واحد کنترل نظارت 
)01/04/97لغایت 01/04/96گزارش از تاریخ (

تعداد عنوان ردیف

ثبت گزارشات پنج مرحله اي 1
135 اعالم تخلف از سوي ناظر  2

56 )بند ب شرایط عمومی قرارداد نظارت(توقف  3

136 )اتمام مدت قرارداد نظارت(صدور نامه توقف  4

208 صدور نامه رفع توقف 5

83 خاتمه قرارداد   6

884 تمدید قرارداد نظارت 7

190 توسعه بنا–ثبت پروژه  8
شکوائیه 9

بازدیدهاي انجام شده 10



نقشه هاي ورودي به واحد کنترل طراحی

9293949596گرایشسال

11591047776893657معماري

16731864145214411296سازه

17021950169216731490تاسیسات

45344861392040073443جمع کل



سال
گرایش

97/04/01لغایت 96/04/01تاریخ از 

2408معماري
1532سازه

1773تاسیسات
5713جمع کل



گزارش عملکرد واحد کنترل و بازرسی تاسیسات 
96/10/30لغایت 96/1/1تاریخ از 

آمارتعداد تشکیل پرونده گاز در استان

9293949596

6737809351134925بندرعباس
743889522453382حاجی آباد

15668103109-بستک
2227---خمیر
9554---قشم

14161825152518071497جمع کل



آماد تعداد نامه هاي ارسال به شرکت گاز براي نصب کنتور

9293949596

224400591356بندرعباس
699789624577506حاجی آباد

122362-بستک
635---خمیر
-9---قشم

92310261206959جمع کل



آمار پروانه هاي ناظرین و مجریان لوله کشی گاز

موضوع

سال
مجریان لوله کشی گازناظرین لوله کشی گاز

تجربیحقوقیحقیقیمرتبطاصلی

928128-2215
938931-3725
949232-4211
959534-199
9610035-135



97/04/01لغایت 96/04/01گزارش عملکرد واحد کنترل و بازرسی تاسیسات از تاریخ 

آمارتعداد تشکیل پرونده گاز در استان

97/04/01تا 96/04/01از تاریخ 

1458بندرعباس
513حاجی آباد

142بستک
7خمیر
85قشم

290پارسیان
2495جمع کل



آماد تعداد نامه هاي ارسال به شرکت گاز براي نصب کنتور

97/04/01تا 96/04/01از تاریخ 

514بندرعباس
585حاجی آباد

92بستک
18خمیر
8قشم

172پارسیان
1389جمع کل



آمار پروانه هاي ناظرین و مجریان لوله کشی گاز

موضوع
سال

مجریان لوله کشی گازناظرین لوله کشی گاز
تجربیحقوقیحقیقیمرتبطاصلی

9642-135



مستندات گردآوري ملکیگزارش واحد شناسنامه فنی و 
ساختمانشناسنامه فنی و ملکی صدور 

97/04/01تا  96/04/01از تاریخ 

شهرردیف
گردآوري مستندات صدور  

شناسنامه فنی و ملکی
اسکن دفترچه هاي مکانیک  

مالحظاتخاك

تعدادتعداد

-562247بندرعباس1



1397/03/31لغایت 1396/04/01،  از تاریخ 1397آمار مجمع عمومی سال 
جمع مساحت پروژه ها 

)مترمربع(
-اداري-مجموع واحدهاي آپارتمانی

تجاري
تعداد پرونده هاي 

ارسالی  به نظام مهندسی شهر ردیف
869341,99 6220 727 بندرعباس 1

3182 14 4 بستک 2
1833 22 4 حاجی آباد 3

5057,73 46 12 جاسک 4
163751,63 1101 115 کیش 5
311022,86 797 111 قشم 6
12114,18 108 17 بندرلنگه 7

9516 84 21 میناب 8
3484,66 28 7 پارسیان 9
8802,66 112 23 رودان 10

0 0 0 ابوموسی 11

1388106,71 ...) آپارتمانی و (جمع مساحت واحدهاي 
ارسالی

33 تعداد مهندسان نقشه بردار  داراي  
پروانه اشتغال 71 تعداد مهندسان نقشه بردار عضو 

سازمان
31 تعداد مهندسان نقشه بردار فعال 32 تعداد مهندسان نقشه بردارآموزش   

دیده



کنترل ظرفیت

تعداد قراردادهاي  نظارت ثبت شده 
97/04/01تا 96/04/01تاریخ از 

نظارت تاسیساتنظارت ساختمان

تاسیسات برقیتاسیسات مکانیکیسازهمعماريگرایش

351483283135تعداد



شدهتعداد نقشه هاي ثبت 
97/04/01تا   96/04/01از تاریخ 

تاسیسات برقیتاسیسات مکانیکیسازهمعماريگرایش
503480341142تعداد



آمار اعضاي  سازمان نظام مهندسی ساختمان در هریک از رشته هاي 
97/04/01مهندسی از ابتدا تا 

رشته
-تعمرانشهرسازيمعماريپایه

نقشه برقی-تمکانیکی
جمعترافیکبرداري

711333666051537یک
1247571158106180984دو
32698981671271001537سه

114326169144811173814464وابسته
166443349383914107127522جمع کل



آمار اعضاي  سازمان نظام مهندسی ساختمان در هریک از رشته هاي مهندسی 
97/04/01لغایت 96/04/01

رشته
-تعمرانشهرسازيمعماريپایه

مکانیکی
-ت

برقی
نقشه 

جمعترافیکبرداري

00200002یک

10201004دو
40084131610154سه

834108124230252وابسته
جمع  

1244196255940412کل



آمار تعداد پروانه هاي تمدید ، تعویض شده و ارتقا یافته 
97/04/01لغایت 96/04/01از 

-تعمرانشهرسازيمعماريرشته
مکانیکی

-ت
برقی

نقشه 
جمعترافیکبرداري

تمدید و 
1590448977460784تعویض

56078192030176ارتقا



) طراح و ناظر(آمار تعداد مهندسین عضو شرکتهاي حقوقی  
97/04/01تا ازابتدا 

رشته
-تمکانیکی-تعمرانشهرسازيمعماريپایه

جمعترافیکنقشه برداريبرقی

31090252700173یک
39182352520184دو
602101432800234سه

13032731038020591جمع کل



آمار تعداد مهندسین عضو دفاتر مهندسی طراحی ساختمان 
97/04/01ابتدا تا از

رشته
جمعترافیکنقشه برداريبرقی-تمکانیکی-تعمرانشهرسازيمعماريپایه

15063121201103یک
1402624112077دو
6013640029سه

جمع 
350102422721209کل



مشاورآمار تعداد مهندسین عضو شرکتهاي مهندسین 
97/04/01ابتدا تا از

رشته
شهرسازمعماريپایه

-تعمراني
مکانیکی

-ت
برقی

نقشه  
جمعترافیکبرداري

160211750059یک
1101818190066دو
12015650038سه

جمع  
39054412900163کل



آمار پروانه هاي اشتغال بکار صادر شده  اشخاص حقوقی

موضوع پروانه

تاریخ

اشخاص حقوقی  
موضوع مواد

آئین نامه  15و14
اجرایی

اشخاص حقوقی  
موضوع تبصره

آئین نامه  11ماده 4
اجرایی

سازندگان مسکن و  
ساختمان

حقوقیحقیقی

97/04/014197715از ابتدا تا 
لغایت  96/04/01از 

97/04/01203111



آمار پروانه هاي صادره شده دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

موضوع پروانه

تاریخ
جمعاجراطراحی و نظارت

74---97/04/0174از ابتدا تا 
لغایت 96/04/01از 

97/04/0114---9



آمار پروانه هاي صادره شده شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی 

موضوع پروانه

تاریخ
جمعطراحی و نظارت

97/04/0188از ابتدا تا 
لغایت 96/04/01از 

97/04/011---



عملکرد مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

:دبیرخانه
 فقره16162(ثبت و ارجاع نامه هاي وارده  از ابتداي سال(

 فقره10125( صدور و ارسال نامه هاي صادره از ابتداي سال(

  فقره125(ثبت و دریافت فاکس هاي وارده(

 فقره480(ارسال فاکس به دوایر مختلف(

فقره1783(ارسال نامه به سایر ادارات و سازمانها از طریق پست به تعداد(

         فقره5250(توزیع نامه بین دوایر سازمان(



:کارگزینی و امور پرسنلی
)فقره234(صدور مجوز اسکان در مهمانسراها •
)فقره90(طبق نظامنامه ) 96سال ( انعقاد قرارداد همکاري پرسنل با سازمان •
)فقره80(خالصه نویسی و انسداد پرونده هاي پرسنلی سنوات قبل •
ثبت وکنترل ورود و خروج پرسنل•
محاسبه تاخیر در ورود، تعجیل در خروج و اعمال آئین نامه حضور و غیاب•
فقره  6انعقاد متمم قرارداد پرسنل به تعداد •
فقره1080صدور ،ثبت وکنترل برگه هاي مرخصی ساعتی پرسنل به تعداد •
فقره656صدور ،ثبت وکنترل برگه هاي مرخصی استحقاقی روزانه پرسنل به تعداد •
فقره226صدور ،ثبت وکنترل برگه هاي ماموریت ساعتی پرسنل به تعداد •
فقره71صدور ، ثبت و کنترل برگه هاي ماموریت روزانه پرسنل به تعداد •
محاسبه اضافه کاري پرسنل در پایان هر ماه•
ارائه آمار ماهیانه تردد پرسنل در پایان هر ماه به تفکیک واحدها•
فقره5968ارسال ایمیل به اعضا و شرکتها و دفاتر از طریق کارتابل به تعداد •



عملکرد روابط عمومی  
تهیه گزارش هاي عملکردي و آماري سازمان به صورت پاور پوینت جهت نمایش در مجمع عمومی هر سال
 96برگزاري مجمع عمومی سال
 برگزاري اولین بازارچه خیریه غذا(برگزاري مراسم روز مهندس در پنجم اسفند ماه هر سال (
 جلسات هیات مدیره(تهیه عکس و گزارش خبري از مراسم سازمان و  جلسات سازمان (
  هماهنگی و توزیع بلیط کنسرت ، تئاتر  براي اعضاي سازمان
شرکت در گردهمایی آموزشی مدیران و کارشناسان روابط عمومی استان ها
طراحی بنرها  با موضوعات مختلف و نصب در تابلو ویژه
تهیه استندهاي مختلف براي همایش ها ومراسم هاي مختلف
بروز رسانی سایت از طریق درج خبر
ارسال پیامک به مناسبت ها و مراسم هاي مختلف به تمامی اعضا
درج مطالب در کانال تلگرامی سازمان
ارسال کارت تبریک عید نوروز به روساي سازمانهاي کشور
تهیه عکس وخبر از مجالس ومراسم هاي مختلف
  چاپ و انتشار خبرنامه داخلی سازمان
 همکاري با کمیته رفاهی و باشگاه مهندسان در امورات رفاهی و...
همکاري مستمر با روزنامه صبح ساحل جهت ارسال اخبار ،آگهی و....



 97طراحی جدید وب سایت سازمان و اضافه کردن بخشهاي جدیدتر به سایت در سال
آذین بندي وبرگزاري جشن بمناسبت ایام دهه فجر و مناسبتهاي مذهبی
 همکاري با هیات تحریریه سازمان در جهت صفحه بندي و گرافیک فصلنامه برکه
توزیع مجالت ونشریات دریافتی از سازمانهاي مختلف بین اعضا
همکاري وآشنایی با روابط عمومی سایر سازمانهاي نظام مهندسی به منظور تبادل نظر واستفاده از تجربیات متقابل
بررسی روزانه سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جهت کسب اخبار واطالعات
مشارکت در برگزاري مراسم هاي مذهبی ،مناسبتهاي ملی، نمایشگاها و...
مدیریت تابلوي اعالنات و به روز کردن مطالب آن
 با تصویر و یا بدون تصویر( ارسال خبر ، گزارش خبري(
 جوابگویی به رسانه ها در مواردي که سوالی مطرح نموده اند
برقرراي تعامل مطلوب و سازنده بین سازمانها ، ادارات مرتبط با سازمان
 تهیه مطالب و مقاله هاي تخصصی جهت چاپ در نشریه برکه
 هماهنگی براي بازدید از نمایشگاه بین المللیbig دبی5
تشکیل جلسات هیئت تحریریه هر هفته در سازمان و پیگیري مصوبات جلسه
 ارسال مجله برکه به سایر استانها
هماهنگی در برگزاري مجامع گروههاي تخصصی سازمان در رشته هاي مختلف
  هماهنگی مصاحبه هاي مطبوعاتی ریاست سازمان
همکاري در برگزاري کالسهاي آموزشی با واحد آموزش و همکاري مستقیم با تمامی واحد هاي سازمانی
پیگیري مصوبات هیات مدیره
  برگزاري مراسم افطاري در مرکز و شهرستانها



کمیته رفاهیعملکرد 
قرارداد با استخرها•
قرارداد با بیمه ایران جهت بیمه تکمیلی درمانی•
قرارداد با باشگاه هاي ورزشی•
برگزاري مسابقه عکاسی با موبایل•
دبیBIG5برگزاري تور •
برگزاري مسابقات جام رمضان•
بازارچه خیریه غذا جهت بیماران سرطانیمهندس و برگزاري برگزاري جشن روز •
مسابقات تنیس خاکیبرگزاري -میز  برگزاري مسابقات تنیس ر وي •
برگزاري مسابقات شطرنج•
اهداي خون در ماه مبارك رمضانبرگزاري •
قرارداد با مراکز ماساژ•
قرارداد با کارواش•
اعضاتهیه بلیط کنسرت براي اعضا و تهیه بلیط تئاتر براي •
)طرح و سازه پایدار(با شرکت هاي مهندسی قرارداد •



با هتل هاي اقامتی در شهرستان قشمقرارداد •
برگزاري مسابقات پینگ پنگ•
قرارداد با بیمه ها جهت بیمه هاي خدمات مهندسی•
ضیافت افطار همه ساله در مرکز استان و شهرستانهابرگزاري •
)بانوان و برادران(برگزاري مسابقات شنا •
تیراندازيبرگزاري مسابقات تیراندازي و تشکیل تیم •
با استخرها در نمایندگی هاي استانهاقرارداد •
اندازي کانال تلگرامی جهت اطالع اعضاراه •
تیم فوتسالتشکیل •
)کالس هاي علمی (تفاهم نامه با موسسه خانه کیفیت ایرانیاناخذ •
یک روزه مخصوص پرسنل سازمان با خانواده به جزیره قشمتور •
وام قرض الحسنه به اعضاي سازماناعطاي •
برگزاري مسابقه دارت•
)بانوان(برگزاري مسابقه آمادگی جسمانی •
هابا رستوران قرارداد •



1397تیرماه 
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