
فعالیت خالصه گزارش
هاي سازمان نظام 

استان مهندسی ساختمان
خراسان رضوي  

ارائه به 1395در سال 
عمومیمجمع 

آئین نامه اجرایی  57ماده ( 
رل قانون نظام مهندسی و کنت

)ساختمان



94و مقایسه آن با آمار مشابه سال 95آمار بازدیدهاي نظارت مضاعف در کل سال 

٩۴جمع سال ٩۵جمع سالژئوتکنیکآتشنشانیمکانیکبرقمعماریسازه 

10941963-492178159140125فروردین 
12912803-554219178183157اردیبهشت

15152533-782211166211145خرداد  
6312531571761327014192682تیر 

6482861591791295814592538مرداد  
6632891582101326615182417شهریور 

6662472211921317015272093مهر  
7312781431891386315422279آبان  
6522701341911696014762665آذر  
7052581581761596815242192دي 
6603001451731617015092010بهمن

70024416215516111015321631اسفند 
957884303319402175173963517406مجموع سال 
94136104393326635492988027806مجموع سال 

%-40	-%-42%-39%-41%-31%-9442نسبت به 95درصد تغییرات 

ماه
رشته
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درصد تخصیص هر رشته از کل نظارت مضاعف انجام شده 

سازه

معماري

برق

مکانیک

آتشنشانی

ژئو فیزیک

سازه معماري برق مکانیک آتشنشانی

95و 94مقایسه تعداد بازدید نظارت مضاعف در هر رشته در سال هاي 

95سال  94سال 



دید
باز

اد 
عد

ت

95و 94مقایسه ماهانه تعداد بازدیدهاي نظارت مضاعف براي سالهاي 

95سال 

94سال 



پرونده هاي تشکیل شده در این سازمان بر اساس مناطق شهرداري  
	
	

سال 

	
	

1منطقه 

	
	

2منطقه 

	
	

3منطقه 

	
	

4منطقه 

	
	

5منطقه 

	
	

6منطقه 

	
	

7منطقه 

	
	

8منطقه 

	
	

9منطقه 

	
	

10منطقه 

	
	

11منطقه 

	
	

12منطقه 

	
	

منطقه 
ثامن

	
	

سایر

مجموع 
پرونده 
هاي 

تشکیل 
شده 

139257311574033493332445483841154800596570581067323
1393450809422265325202404335759594443355683285759
1394221528403233294158253175371283265281561893610
139524661224622424711024325541832536248735623872

روند تشکیل پرونده یه تفکیک مناطق شهرداري و سال تشکیل پرونده در سازمان

١٣٩٢سال 

١٣٩٣سال 

١٣٩۴سال 

١٣٩۵سال 



1395عملکرد واحد کنترل نظارت در سال 
تعداد عنوانردیف 

1029انصراف از نظارت مهندسین1
596پروژه هاي مربوط به توقف عملیات ساختمانی پیگیري2
144هاي مالکینبازدید مربوط به شکواییه3
194مکاتبه اخطار رعایت مسائل ایمنی به مالک و مجري ساختمان 4
132مکاتبه عدم صدور پایانکار 5
875مکاتبه رفع پلمپ6
52مکاتبه ساختمان هاي گروه دال و ویژه7
587مکاتبه ناظران هماهنگ کننده8
567معرفی نماینده مجري9
1651آزاد سازي ظرفیت مجریان10
1289پایانکار بهره برداريگواهی 11
1631پایانکار سفتکاريگواهی 12



1395و 1394هاي ژئو تکنیک بررسی شده در سال مقایسه پرونده 
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فروردین  اردیبھشت خرداد تیر  مرداد شھریور مھر آبان آذر دی  بھمن  اسفند

١٣٩۴سال  ١٣٩۵سال



95استان در سال 27تعداد پرونده هاي ارجاع شده به کارشناسان ماده 

عمران  معماری  مکانیک  برق نقشه برداری

کارشناسانتعداد پرونده هاي ارجاعی به 
پرونده1910تعداد کل 



شتهرتعداد و متراژ پروژه هاي ارجاع شده نظارت به مهندسین ناظر به تفکیک گروه ساختمانی و 

			
	
	

	
الف

	
ب

	
ج 

	
د

	
جمع

1036970042617612503689542840999متراژ  عمران
22978997372034تعداد

1060870962612386451622602121139متراژ  معماري
23995805151838تعداد

1002068674112287411673502092852متراژ  برق
21963798151797تعداد

1102970370112094691348502059049متراژ  مکانیک
24986783141807تعداد

42026280049454381058334149114039متراژ  جمع
9039213383817476تعداد

گروه 
ساختمانی رشته

الف ب  ج د

ع
رب

 م
تر

م

گروه ساختمانی

مانیمتراژ پروژه هاي نظارت ارجاع شده به تفکیک گروه ساخت

٠٫۴۶%

٣٠٫٧٣%

۵٩٫۶٧%

٩٫١۴%
الف
ب 
ج
د

توزیع متراژ پروژه هاي نظارت ارجاع شده در هر گروه ساختمانی



جمع  3پایه  2پایه  1پایه 
22 18 3 1 عمران

23الف 21 1 1 معماري
21 15 4 2 برق
24 16 5 3 مکانیک
978 550 209 219 عمران

995ب 774 170 51 معماري
963 753 110 100 برق
986 669 166 151 مکانیک
997 0 386 611 عمران

805ج 0 546 259 معماري
798 0 396 402 برق
783 0 364 419 مکانیک
37 0 3 34 عمران

15د 0 1 14 معماري
15 0 2 13 برق
14 0 1 13 مکانیک

7476 2816 2367 2293 جمع پایه

پایهرشته و گروه

عمران معماري برق مکانیک

وژه
 پر

داد
تع

پروژه هاي ارجاع شده ارجاع کار به تفکیک پایه در هر رشته

1پایه 

2پایه 

3پایه 

گروه الف گروه ب گروه ج گروه د

وژه
 پر

داد
تع

گروه ساختمانی

انیارجاع شده ارجاع کار به تفکیک پایه در هر گروه ساختمهايپروژه 

1پایه 

2پایه 

3پایه 

تعداد پروژه هاي ارجاع شده در طرح ارجاع کار نظارت در هر گروه ساختمانی 
به تفکیک رشته و پایه 



آمار ماهانه تاسیس و انحالل تشکل هاي حرفه اي مهندسی
دفتر مجري حیدفتر مهندسی طرا

حقیقی
شرکت مجري  

حقوقی
شرکت طراح و ناظر 

حقوقی

انحاللتاسیسانحاللتاسیسانحاللتاسیسانحاللتاسیس

00013000فروردین
00003000اردیبهشت

10002000خرداد
12001011تیر

31002000مرداد
40113000شهریور

20100021مهر
40000100آبان
21001000آذر
01100001دي

30100010بهمن
51000001اسفند
2564215144جمع

اضافه شده در سال 
95192140

نوع 
تشکل

ماه

دفتر مهندسی 
طراحی

دفتر مجري 
حقیقی

مجري حقوقی طراح و ناظر  
حقوقی

داد
تع

ده برآیند تعداد تشکل هاي تاسیس شده و منحل ش



دفتر مهندسی 
طراحی

یدفتر مجري حقیق مجري حقوقی طراح و ناظر حقوقی

هامجموع بررسی پرونده و بازدید از محل تشکل 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 15ماده 8بند 

آمار ماهانه مکاتبات اداري مدیریت تشکل ها

استعالمات مکاتبات با مدیریت ها



معماري شهرسازي عمران مکانیک برق نقشه برداري

95تعداد اعضاء عضو شرکت هاي ناظر حقوقی در پایان سال 

پایه یک پایه دو پایه سه

معماري شهرسازي عمران مکانیک برق نقشه برداري

به تفکیک  95آمار تعداد کل اعضاء ناظران حقوقی درپایان سال 
95و ماقبل 95ورودي در سال 

94از ابتدا تا پایان سال  95ورودي سال 



معماري شهرسازي عمران مکانیک برق نقشه برداري

95تعداد اعضاء دفاتر مهندسی طراحی در پایان سال 

پایه یک پایه دو پایه سه
معماري عمران مکانیک برق

و  95به تفکیک ورودي در سال 95آمار اعضاء دفاتر طراحی در پایان سال 
آنما قبل 

94از ابتدا تا پایان سال  95ورودي سال 



٣٣%

٣٧%

٧%

۴%

١% ١٨%

درصد مهندسین عضو  هر تشکل نسبت به کل اعضاء عضو تشکل هاي حرف اي مهندسی  

دفاتر مهندسی

ناظران حقوقی

مجري انبوه ساز

مجري حقوقی

مجري حقیقی

مهندسین آزاد



ساختماناطالعات مربوط به صدور دفترچه اطالعات 

جمعگروه دگروه جگروه ب

متراژتعدادمتراژتعدادمتراژتعدادمتراژتعداد

27319508812599400115157944سه ماه اول

101113297136212555120293238346145سه ماه دوم

8291567157231150117069240339786سه ماه سوم

112125991219341162360820334527973سه ماه چهارم

3223628056009108615981829271371848جمع

3526656617100100درصد

گروه 
ساختمانی

مقطع زمانی



سه ماه اول سه ماه دوم سه ماه سوم سه ماه چهارم

ربع
ر م

مت

متراژ صدور دفترچه اطالعات ساختمانی در هر سه ماه

سه ماه اول سه ماه دوم سه ماه سوم سه ماه چهارم
داد

تع

تعداد دفترچه اطالعات ساختمانی صادر شده در هر سه ماه



شناسنامه فنی و ملکی ساختمان  اطالعات مربوط به صدور 

جمعگروه دگروه جگروه ب

متراژتعدادمتراژتعدادمتراژتعدادمتراژتعداد

525695812920022902181257187سه ماه اول
8091576153225200838157241354933سه ماه دوم
4452465140203622314261187270348سه ماه سوم

10210872013319889502235307615سه ماه چهارم

27830971955582794611524188441190083جمع
7014100100%%66%26%33درصد

گروه 
ساختمانی

مقطع  
زمانی



سه ماه اول سه ماه دوم سه ماه سوم سه ماه چهارم

ربع
ر م

مت

متراژ صدور شناسنامه ساختمان در هر سه ماه

سه ماه اول سه ماه دوم سه ماه سوم سه ماه چهارم
داد

تع

تعداد شناسنامه ساختمان صادر شده در هر سه ماه



سه ماه اول سه ماه دوم سه ماه سوم سه ماه چهارم

95و 94مقایسه متراژ دفترچه اطالعات ساختمان صادره در سالهاي 

95سال  94سال 

سه ماه اول سه ماه دوم سه ماه سوم سه ماه چهارم

95و 94مقایسه تعداد دفترچه اطالعات ساختمان صادره در سالهاي 

٩۵سال  ٩۴سال 



سه ماه اول سه ماه دوم سه ماه سوم سه ماه چهارم

95و 94مقایسه متراژ شناسنامه ساختمان صادرشده در سالهاي 

94سال  95سال 

سه ماه اول سه ماه دوم سه ماه سوم سه ماه چهارم

95و 94مقایسه تعداد شناسنامه ساختمان صادر شده در سالهاي 

94سال  95سال 



٢٧%

۶۶%

٧%

صادرهدرصد هر گروه ساختمانی از متراژ دفترچه اطالعات ساختمانی 

گروه ب

گروه ج

گروه د

٢۶%

٧٠%

۴%

درصد هر گروه ساختمانی از متراژ شناسنامه ساختمانی صادره

گروه ب

گروه ج

گروه د



متراژ ماهانه مجموع پروانه ساختمانی صادره  در شهرستانهاي استان
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

5769997793951339489910450886417921549464273995792001166452512931244378

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

بع
 مر

متر

متراژ ماهانه مجموع  پروانه صادره درشهرستانهاي استان 



بع
 مر

متر
94و 95مقایسه مجموع متراژ ماهانه پروانه صادره شهرستانهاي استان در سال هاي 

94سال 

95سال 



بجستان
کالت

فریمان
جغتاي

خلیل آباد
رشتخوار
مه والت

جوین
سرخس
بردسکن

چناران
درگز

خواف
تایباد
گناباد
طرقبه
کاشمر

تربت جام
قوچان
شاندیز

تربت حیدریه
سبزوار
نیشابور

متراژ پروانه صادره شهرستانهاي استان خراسان



۴٠%

٢٢%

٣٨%

درصد متراژ ساخت و ساز به تفکیک گروه بندي شهرستانهاي استان

گروه الف

گروه ب

گروه ج و د



مدیریت گاز

اردیبهشتفروردین خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

سی
ازر

د ب
عدا

ت
95و 94روند تغییرات ماهانه تعداد واحد هاي مورد بازرسی نظارت مضاعف گازدر سالهاي 

95سال 

94سال 



اردیبهشتفروردین خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

اب
شع

د ان
عدا

ت
94و 95مقایسه ماهانه مجموع انشعابات مشهد و شهرستانها در سالهاي 

95سال 

94سال 



رشتهردیف
مجموع داراي داراي پروانه اشتغال 

پروانه
بدون پروانه

جمع کل اشتغال
پایه سهپایه دو  یکپایه

3325851557247433685842معماري1
2718195135188187651514702عمران2
1235195242289531شهرسازي3
6686931346270727105417ی تاسیسات مکانیک4
6096611326259658758471تاسیسات برقی5
484986183220403نقشه برداري6
755172239ترافیک  7

164061899935405جمع 

%100%54%46درصد

به تفکیک رشته و پایه1395آمار اعضاء تا پایان سال 

رضويعملکرد بخش معاونت آموزش، پذیرش سازمان نظام مهندسی خراسان گزارش 



سازمان به تفکیک رشته و پایه   تعداد اعضاء کل 

معماری عمران  شھرسازی  تاسیسات 
مکانیکی  تاسیسات برقی  نقشه برداری ترافیک

پایه یک
پایه دوم 
پایه سه 
فاقد پروانه اشتغال



٢٧%

٢۴%

۴٩%

درصد اعضاء داراي پروانه اشتغال بکار در هر پایه  

پایه یک 

پایه دو 

پایه سه 

١٨%

٨٢%

درصد اعضاء به تکفیک جنسیت  

زن 

مرد

۵۴%
۴۶%

درصد اعضاء به تفکیک وضعیت پروانه اشتغال

فاقد پروانه اشتغال 

دارای پروانه اشتغال 



نیشابور
سبزوار

تربت حیدریه
کاشمر
قوچان

تربت جام
گناباد
تایباد
خواف

بردسکن
شاندیز

درگز
سرخس
فریمان
چناران

بجستان
طرقبه

مه والت
رشتخوار

جغتاي
خلیل آباد

جوین
کالت

اشتغالبه تفکیک وضعیت پروانه 95نمودار اعضاء شهرستانهاي استان در پایان سال 

داراي پروانه فاقد پروانه



٢٩%

۶%

٧%
۶%١%

۵١%

درصد اعضاء پروانه دار در هر رشته و کل اعضاء فاقد پروانه در شهرستانهاي استان 

عمران

معماري

برق

مکانیک

سایر رشته ها

فاقد پروانه



رشتهآمار واحد آموزش در زمینه آزمون ورود به حرفه در هر 

تعداد ثبت نام رشته آزمون
درصد قبولیتعداد قبولیکنندگان

237861426)نظارت(عمران 
104611411)اجرا(عمران

912336/3)محاسبات(عمران
4014611تاسیسات مکانیکی

102777/0تاسیسات برقی
681319شهرسازي

10611نقشه برداري
3439ترافیک

000)طراحی(معماري 
1114175/1)نظارت(معماري

613173)اجرا(معماري
769986611جمع کل

ضاء
 اع

داد
تع

هر تعداد ثبت نام کنندگان و تعداد قبولی ها در آزمون ورود به حرفه در
رشته

ندهتعداد ثبت نام کن

تعداد قبولی



٢٣%

۵۶%

١%
۵%

١٣%
١%

١%

درصد تعداد ثبت نام شدگان در آزمون ورود به حرفه در هر رشته

معماري

عمران

شهرسازي

مکانیک

برق

نقشه برداري

ترافیک

۴%

٨٨%

٢%

۵%

١%

٠%
٠%

درصد قبولی ها در آزمون ورود به حرفه در هر رشته

معماري

عمران

شهرسازي

مکانیک

برق

نقشه برداري

ترافیک



95و 94مقایسه وضعیت اعضاء ثبت نام شده و پذیرفته شده در آزمون ورود به حرفه در سال 

درصد قبولیقبولیثبت نام شده 		

13941052010762/10

139576998662/11

+%10-%20-%9427به 95درصد تغییرات 

وضعیت

سال

١٣٩۴سال ١٣٩۵سال

قبولی ثبت نام شده 



		
جمع سه ماهه چهارمسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اول

31324934146تعداد دوره آموزشی
10251344184514745688مجموع شرکت کنندگان

8351272177812215106تعداد قبول شدگان

8195968390شدگاندرصد قبول

دوره زمانی

شرح 

اطالعات آماري دوره هاي آموزشی برگزار شده سازمان در دوره هاي سه ماهه



دوره 
زمانی  شرح 

جمع سه ماهه چهارمسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اول		

27251835105تعداد سمینار 

306528672983404812963مجموع شرکت کنندگان

300199122245866مجموع ساعت سمینار

118778)ساعت( هر سمینار متوسط زمان

اطالعات آماري سمینارهاي برگزار شده در دوره هاي سه ماهه

شرح
دوره زمانی



1395ها و همایش هاي برگزار شده در سال دوره ها، سمینار 
1395برخی از دوره هاي برگزار شده در سال 

اصول حرفه اي خدمات مهندسیبندي و قالب برداريقالبمبانی گود برداري و سازه نگهبان 
بکاگیري استاندارد در معماري پایدار و روشهاي صرفه جویی در انرژيمعماريمصالح و فناوریهاي نوین ساخت  

کانیکی  بازرسی، کنترل و تحویل تاسیسات ماصولتاسیسات بهداشتی تاسیسات گرمایی
هوشمند ساختمان هاییآسانسور و پله برقیدر صرفه جویی انرژي تدابیر

گرا در بافتها معماري زمینهمبانی طراحی بناهاي بلند مرتبههاي بلند مرتبهتاسیسات برقی ساختمان
و گرمروشهاي تهویه سردو برج خنک کنچیلراصول حرفه اي خدمات

سیستم هاي مقام فلزي بتنی طراحی اتصاالت فوالديبهسازي خاك
سازه ها روشهاي تعمیر و مرمت و تقویتبتن ویژه و روشهاي خاص بتن ریزيتحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله

دوره کارورزي اجراسیستم هاي سازه اي بلندمقاوم سازي سازه هاي فوالدي و بتنی 
نکات اجرایی تاسیسات برق مکانیکی  برنامه ریزي و کنترل پروژهنظامفرایند جوشکاري و بازرسی جوش در ساختمان 



1395برخی از سمینار هاي برگزار شده در سال 
اتآشنایی با طراحی و کاربرد مبدل هاي حرارتی صفحه اي در تاسیسهدوره گزارش نویسی و مباحث حقوقی ویژه کارشناسان نظارت عالی1404تن نقش سازه هاي بتنی در توسعه پایدار بر اساس سند چشم انداز ب

مراننهمین کنگره ملی مهندسی ع-ساخت و ساز آینده و توسعه پایداربازرسی پیچ و مهره در سازه هاي فوالديدوره طراحی و نظارت و قطعه شناسی آسانسور وپله برقی

دو ( Bms-smart homeطراحی سیستم هاي خانه هوشمند مراننهمین کنگره ملی مهندسی ع-کسب و کار در صنعت ساختمان 
)دوره

افزار محاسبه و طراحی سیستم روشنایی مکانهاي باز و بسته با نرم
Dialux)پیشرفته(

افزار   محاسبه و طراحی سیستم روشنایی مکانهاي باز و بسته با نرم
)Dialuxدو دوره(21پدافند غیرعامل، مبحثبام هاي سبز و توسعه پذیري آن در ایران)مقدماتی(

یبررسی اصول نوین نورپردازي و تاسیسات الکتریک18کارگاه رعایت جزئیات عایق بندي صوتی بر اساس مبحث اصول و ضوابط طراحی براي معلولین
بتن هفتمین همایش بتن شرق کشور با محوریت موضوعی

و افزودنیها
با استفاده از اینورتر و ACراه اندازي و کنترل دور موتورهاي 

مهندسیسمینار توجیهی ورود به حرفه )دو دوره(درایور

ستم  نکات علمی و اجرایی طراحی، محاسبه و نظارت بر سیسیستم اطفا حریقاخالق حرفه اي مهندسی
هاي گرمایش از کف

ا آشنایی با مسائل حقوقی و حقوق شهري و امور قرارداده
)سبزوار(آشنایی با مسائل حقوقی حرفه مهندسی کارگاه آموزشی ارتینگ)دوره6(

)کارگاه6(دومین جشنواره ملی بتن آشنایی با مسائل حقوقی)تربت جام(آشنایی با مسائل حقوقی حرفه مهندسی 

ا و کارگاه آموزشی بین المللی سیستم کنترل سازه ه)HSE-MS(ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
)دوره2(ایمنی در عملیات ساختمانی جداگرهاي لرزه اي

بررسی پرونده هاي شوراي انتظامی و اخالق مهندسیبازرسی پیچ و مهره در سازه هاي فوالدي)دریهتربت حی(آشنایی با مسائل حقوقی حرفه مهندسی 

همگون سازي حفاظت و توسعه فضاي سبز در عمران و ایمنی در تخریب و گودبرداري
شهرسازي

سیستم هاي راه انداز و کنترل موتورهاي الکتریکی و
سیستمهاي توزیع انرژي



عملکرد واحد پژوهش 
.استمورد309جلساتمصوباتتعدادکهبودهمورد1395،41سالدرآموزشکمیتهجلساتتعداد
ایناز95سالدرکهبودهآموزشکمیتهدرشدهتائیدسمینارهايبهمربوطمصوباتازمورد125تعداد
.استگردیدهبرگزارسمینار116تعداد
.استگردیدهتصویبمصوبه7/5جلسههردرمتوسطبطور

2840کتابخانهمحلدرهاکتابازاستفادهریال1395سالدرکتابخانههايفعالیتعملکردهمچنین
.باشدمیمورد38اعضاءروزانهمراجعاتمتوسطومورد644کتابگرفتنامانتومورد



خدمات مدیریتی
هیأتمحترماعضاءدرصد98حضورباکهباشدمیجلسه95،53سالدرمدیرههیأتجلساتآمار•

.استگردیدهبرگزارمدیره
.باشدمیجلسه95،91سالدررئیسههیأتجلساتتعداد•
.باشدمیجلسه95،3سالدراستاننفرهچهارهیأتجلساتتعداد•



مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات

ار  ثبت نام سمین
توجیهی

ثبت نام افطاري
در باغ ارغوان

رزرو استخر در 
سامانه ورزشی

تکمیل و ارسال 
اظهارنامه 

ایمیل هاي  
فارسی

سامانه اموزش 
مجازي

دریافت نظرات 
کاربران سایت

ان
ربر

 کا
کی

ونی
کتر

ت ال
عالی

د ف
عدا

ت

ه بر اساس زیرساخت و امنیت شبک, آمار ثبت نام الکترونیکی توسط واحد نرم افزار 
نوع فعالیت

٣٧%

٩%

۵۴%

درصد ثبت پرسش و پاسخ کاربران به تفکیک رده 
پاسخگویی  

پرسش و پاسخ از 
ریاست سازمان

پرسش و پاسخ از 
بازرسین سازمان

پیشنهادات و پرسش  
دریافتی از سامانه 
تلفن گویا



تعداد کل تعداد جلساتگروهردیف
مصوبات

مصوبات اقدام  
شده

و مصوبات درحال پیگیري
اقدام نشده

ر میانگین مصوبات د
هر جلسه

/معماري1

/شهرسازي2

/عمران3

/مکانیک4

/برق5

/نقشه برداري6

/ترافیک7
/جمع

تخصصی سازمانآمار جلسات و مصوبات گروههاي 



معماري شهرسازي عمران مکانیک برق نقشه 
برداري

ترافیک

تعداد جلسات به همراه تعداد مصوبات گروه هاي تخصصی

تعداد جلسات

مصوبات اقدام شده

مصوبات درحال 
پیگیري و اقدام 

نشده

٣٠%

٧٠%

درصد مصوبات گروه هاي تخصصی بر اساس اقدام مصوبات

مصوبات اقدام شده

مصوبات درحال پیگیري و 
اقدام نشده



٧%

٢۶%

١١%

١٢%

١٣%

١٨%

١٣%

درصد  جلسات گروه هاي تخصصی سازمان

معماري

شهرسازي

عمران

مکانیک

برق

نقشه برداري

ترافیک



درصد تعداد جلساتکمیسیونردیف
جلسات

تعداد کل 
مصوبات

مصوبات اقدام
شده

ري مصوبات درحال پیگی
و اقدام نشده

ات میانگین مصوب
در هر جلسه

11915961,4آموزش مجازي و نرم افزار1
1714275221,6بازدیدهاي علمی2
16144323202,7مقررات ملی ساختمان3

30268524512,8مقررات ملی3مبحث 4

226603خدمات مهندسی و اشتغال5

225412,5کارآفرینی و صدور خدمات6
20175919403ورزش و رفاه7
98269172,9ایمنی و حفاظت کار8
43204165تنسیق9
6511921,8سیما و منظر10

1171002971121752,5جمع

تخصصی سازمانکمیسیون هاي آمار جلسات و مصوبات 



داد
تع

تعداد جلسات و مصوبات کمیسیون هاي سازمان

تعداد جلسات

مصوبات اقدام شده

ري مصوبات درحال پیگی
و اقدام نشده

٣٩%

۶١%

درصد مصوبات کمیسیون ها بر اساس اقدام مصوبات

مصوبات اقدام شده

مصوبات درحال پیگیري و
اقدام نشده



94با سال 95سال آماري عملکرد گروه هاي تخصصی و کمیسیون ها مقایسه 

تعداد جلسات مصوبات اقدام شده ال مصوبات اقدام نشده یا درح
پیگیري

94و 95مقایسه آمار کلی گروههاي تخصصی سال 

94سال  95سال 

تعداد جلسات مصوبات اقدام شده مصوبات اقدام نشده یا 
درحال پیگیري

94و 95مقایسه آمارکلی کمیسیون ها در سال 

94سال  95سال 



نمایندگان برون سازمانی  

کمیته آموزش شوراي فنی استان تان کیفیت مصالح ساختمانی شوراي فنی اسکمیته کنترلکمیته نظارت شوراي فنی استان

حران و کمیته مشترك نظام مهندسی و شهرداري در زمینه مدیریت ب2017هوشمند سازي مشهد کمیته
پدافند غیر عامل

سازي استان کمیته مناسب

شوراي فنی مکانیکGISکمیسیونکمیته بررسی صالحیت و تعیین پایه انبوه سازان 
شوراي مسکن استان بنیاد مسکن-کارگروه تخصصی تامین مسکن استانشوراي هماهنگی ترافیک استان 

و پله برقی استانکارگروه آسانسورکارگروه اشتغال و کارورزيصادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانیکمیسیون
موزش کارگران ساختمانی و نظارت بیشتر بر عملکرد و آساماندهیر عامل  غیکارگروه راه و شهرسازي و زیر ساختناهی مواصالتی پدافندکارگروه مخاطرات زلزله و لغزش الیه هاي زمین 

آنها 
ایمنی در ساخت و سازهانظارت بر اجراي ضوابطکمیته مشترك ضوابط پارکینگ پیگیري ویژه طرحهاي مهمستاد

کمیته تخصصی تدقیق ضوابطاستانکمیته انرژيکمیته جامعه ایمن استان 
حقوق کودك ساختمان سبزپایولتکمیته فرعی تخریب و آوار برداري

راي آن کمیته شوراي هماهنگی پیشگیري از وقع جرم و نظارت بر اجکمیته فنی شوراي راهبردي نهاد مطالعاتکارگروه سیما و منظر 
شهرستان هاي استان و مشهد  5کمیته فنی کمیسیون ماده 

)کمیسیون طرح تفصیلی(
کمیسیون طرح (شهرستان هاي استان  و مشهد 5کمیسیون ماده 

)تفضیلی
زیر بنایی استانکمیته فنی کارگروه تخصصی امور

انداريطرح هادي شهرهاي استان در استکمیسیون بررسی تغییراتتوسکمیته راهبردي طرح تفضیلی محدوده منفصلتخصصی امور زیر بنایی استان کارگروه
هماهنگی امور زیر بنایی ، شهرسازي و گردشگريکارگروهمسائل شهرسازي استانهم اندیشی)سازمان پارکها و فضاي سبز(7کمیسیون ماده



روابط عمومی

95آمار عملکرد روابط عمومی در زمینه اطالع رسانی در سال 

عملکرد کلی سمینارها ، همایش ها و بازدیدها

انی  مقایسه مجموع عملکرد ماهانه روابط عمومی در زمینه اطالع رس
95و 94در سالهاي 

95سال  94سال 



1395عملکرد دبیرخانه در سال 

تعداد ثبت نامه هاي صادره و وارده

ثبت نامه ھای وارده  ثبت نامه ھای صادره 

29,020
47,183

فاکس نامه 
هاي وارده 

فاکس نامه 
هاي صادره 

ارسال نامه از  
طریق ایمیل

توزیع نامه  
بین دوایر 

داخلی  
سازمان

تایپ نامه 
هاي اداري

ارسال نامه از  
طریق پست

تعداد



شوراي انتظامی  

عملکرد ساالنه شوراي انتظامی در زمینه صدور آرا در هر سه ماه•

رد شکایتتجدید نظرتعداد آرا

35735سه ماهه اول
601559سه ماهه دوم
803139سه ماهه سوم

591647سه ماهه چهارم
23469180جمع

591745میانگین

سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم

داد
تع

عملکرد کمی شوراي انتظامی  

رد شکایت

تجدید نظر

تعداد آرا



تعداد آرا تجدید نظر رد شکایت

داد
تع

95و 94مقایسه عملکرد کمی شوراي انتظامی در سال هاي 

95سال  94سال 



95برگزاري مجمع عمومی سال 



برگزاري سمینار ها 

برگزاري همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیک 

برگزاري سمینار طرح لرزه اي ساختمان هاي فوالدي 



برگزاري جلسات 

محترم انتظامیجلسه مشترك با اعضاي محترم شوراي 

مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازي با مشترك هیأت مدیره برگزاري جلسه 



برگزاري جلسات 

با اعضاي شوراي اسالمیمشترك هیأت مدیره برگزاري جلسه 

با استانداري مشترك هیأت مدیره برگزاري جلسه 



برگزاري جلسات 

با مدیر کل بنیاد مسکنمشترك هیأت مدیره برگزاري جلسه 

هیأت مدیره با شهردار محترم برگزاري جلسه 



برگزاري جلسات 

معاونین استانی با مشترك هیأت مدیره برگزاري جلسه 

کانون کارشناسان استانداردبا مشترك هیأت مدیره برگزاري جلسه 



برگزاری جلسات 

برگزاري جلسه مشترك هیأت مدیره و مدیران استانی 

شوراي عمومی اداريبا مشترك هیأت مدیره برگزاري جلسه 



برگزاری جلسات 

ریاست –ترکان با آقاي مهندس مشترك هیأت مدیره برگزاري جلسه 
محترم شوراي مرکزي 

با آقاي دکتر شیبانیمشترك هیأت مدیره برگزاري جلسه 



نشست خبري



برگزاري جلسات مالقات عمومی



مهندسیدوره توجیهی ورود به حرفه 
)آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان73ماده 27بند (



سپاس فراوان از توجه شمابا 


