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شماره صد و چهارده

سازمان نظاممهندسی ساختمان و
افقهای پیشرو
مهندس فر ج اله رجبی
رئیس دوره هفتم سازمان نظاممهندسی ساختمان

ناگفتــه پیداســت کــه وجــود نیــروی کار ماهــر و
متخصــص که توانایی فرمانپذیــری ،کار تیمی
و نقش ـهخوانی داشــته باشــد تــا چــه انــدازه بــر
ت وســاز مؤثــر اســت.
کیفیــت ساخ 
نتیجــه و خروجــی دانشــگاههای مــا ،مهندســانی هســتند
کــه شــاید از جنبــه تئــوری و نظــری بر موضوعات مســلطاند
ّامــا از جنبــه اجرائــی بــا موضوعــات حــادث شــده در
ً
کارگاههــای ســاختمانی کامــا بیگانهانــد و اینجاســت
کــه ســازمان نظاممهندســی ســاختمان میبایســت
بهصــورت تمــام قــد ایــن نقیصــه را جبــران کــرده و کمــر
همــت بــه بازآمــوزی علمــی فارغالتحصیــان آ کادمیــک
بســته و مقادیــر قابــل توجهــی از هزینــه و انــرژی خــود را
بــه ایــن امــر اختصــاص دهــد .در ایــن خصــوص امیــد
اســت کــه وزارت محتــرم علــوم ،تحقیقــات و ّفنــاوری در
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در ایـــن دو دهـــه علیرغـــم اهتمـــام جـــدی ســـازمان
نظــاممهنـــــدسی ساختـــمـــــان بـــــر افـــزایـــــش کیــفیـــــت
س ــاختمانها و رعایـــت حقـــوق بهرهبـــردار ،مجموعـــه
عواملـــی مانـــع از وصـــول تمـــام و کمـــال بـــه ایـــن هـــدف
عال ــی شـــده اســـت کـــه بـــه اختصـــار بـــه پـــارهای از آنـــان
اش ــاره میگـــردد و امیـــدوارم کـــه در دهـــه ســـوم فعالیـــت
س ــازمان ،ایـــن موانـــع مرتفـــع گـــردد.
ایــن ســازمان بــه دلیــل ماهیــت فعالیــت خــود نا گزیــر بــه
برقــراری تعامــل بــا نهادهــا ،دوائــر و ارگانهــای متعــددی
اســت کــه گاهــی وجــود قوانیــن مــوازی ،متضــاد و
ناهماهنــگ موجــود در هــر یــک از آنهــا ،مانــع دســتیابی
بــه کیفیــت مدنظــر ســازمان نظاممهندســی ســاختمان
شــده اســت کــه امیــدوارم باتوجهبــه در پیــش بــودن
اصــاح قانــون نظاممهندســی و کنتــرل ســاختمان در
مجلــس محتــرم شــورای اســامی ،چنیــن موانعــی نیــز
مرتفــع گــردد و ایــن قوانیــن مــورد بازخوانــی ،اصــاح و
هماهنگســازی قــرار گرفتــه و تمامــی آنهــا در لــوای
قانــون جدیــد مــورد پوشــش قــرار گیــرد.
کار بــردی نبــودن واحدهــا و دروس رشــتههای مهندســی

مرتبــط بــا فعالیــت ســازمان نظاممهندســی ســاختمان
بــا بــازار واقعــی کار نیــز ازجملــه مشــکال تی اســت کــه
ســازمان بــا آن دســت بــه گریبــان اســت.
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دو زمینــه تجدیدنظــر کنــدّ .اول ،ایجــاد یــک تناســب
علمــی ،منطقــی و بــر مبنــای یــک کار کارشناســی مابیــن
ظرفیــت رشــتههای مهندســی و نیازهــای واقعــی بــازار
کار و دوم اصــاح ســرفصلها و واحدهــای درســی
رشــتههای مذکــور بــر مبنــای شــرایط واقعــی حا کــم بــر
صنعــت ســاختمان کشــور کــه ســازمان نظاممهندســی
ســاختمان در هــر دو زمینــه آمــاده همــکاری و تعامــل
اســت.
نا گفتــه پیداســت کــه وجــود نیــروی کار ماهــر و
متخصــص کــه توانایــی فرمانپذیــری ،کار تیمــی و
نقشــهخوانی داشــته باشــد تــا چــه انــدازه بــر کیفیــت
ساختوســاز مؤثــر اســت.

ماهنامه ّفنی و مهندسی شمس

بازنگــری در آزمــونهــای ورود بــه حرفــه و نحــوه
تعیین صالحیت مهندسان طراح ،مهندسان
مجــری و مهندســان ناظــر یعنــی عناصــر اصلــی
یــک ســاخت وســاز مطلــوب ،دغدغــه اصلــی
ســازمان نظاممهندســی ســاختمان اســت.
تــاش مهندســین ســازمان نظاممهندســی ســاختمان
در مرحلــه نظــارت و اجــرا هنگامــی بــه کمــال مطلــوب
و اعــای خــود مــی رســد کــه کارگاه ســاختمانی از وجــود
چنیــن کارگــران صاحــب صالحیــت و متخصصــی
برخــوردار باشــد کــه در ایــن خصــوص امیــد دارم کــه
ســازمان محتــرم ّفنــی و حرفــهای بــا قــدرت و تــوان
مضاعفــی در ایــن عرصــه نقــش خــود را ایفــا کنــد.
بازنگری در آزمون های ورود به حرفه و نحوه تعیین
صالحیــت مهنـــدسان طــــراح ،مهنــــدسان مجــــری و
مهندسان ناظر یعنی عناصر اصلی یک ساخت و ساز
مطلوب ،دغدغه اصلی سازمان نظاممهندسی
ساختمان است که در این زمینه نیاز به همراهی وزارت
ّ
راه و شهرسازی است و عالوه بر این کنترل مقررات ملی
ساختمان در نقشههای اجرائی و کارگاههای ساختمانی،
آن هم با مسئولیت مهندسان واجد صالحیت حرفه ای
و با محوریت و هماهنگی سازمان نظاممهندسی استان
و تهیه و صدور شناسنامه ّفنی و ملکی با مسئولیت
مهندسان مربوطه یعنی مهندسان طراح ،مجری و ناظر

موضوع اصلی سازمان نظاممهندسی ساختمان است.
در این رابطه شورای مرکزی سازمان در حال تدوین
نظامنامه هایی است که وضعیت موجود را سامان
بخشی خواهد نمود.

شــورای م ــرکزی سازم ــان در ح ــال ت ــدوین
نظامنامــههایــی اســت کــه وضعیــت موجــود را
ســامانبخشــی خواهــد نمــود.
از ایــن دســت مــوارد و دغدغههــا بســیار اســت و نکتــه
قابــل توجــه اینجاســت کــه علیرغــم تمامــی مــوارد
مذکــور ،ســازمان نظاممهندســی ســاختمان در دو دهــه
فعالیــت خــود منشــاء خدمــات ارزنــده و شایســتهای
بــوده اســت و در صــورت اصــاح مــوارد گفتــه شــده
قــادر اســت بــا اســتفاده از پتانســیل جامعــه نیــم میلیــون
نفــری خــود کــه همگــی از افــراد تحصیلکــرده ،نخبــه و
متعهدنــد ،نســبت بــه ارتقــای کیفــی صنعــت ســاختمان
کشــور اقــدام نمایــد.

