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تحلیل بازار خدمات مهندسی در سطح کشور
پیشی گرفتن بخش خدمات در ایجاد اشتغال و ثروت در جامعه ،نسبت به بخش هاای صانعت و کشااورزی،
پدیدهای است که طی دهههای اخیر در اکثر کشورهای توسعهیافتاه و درحاالتوساعه تجرباه شاده اسات و
اکنون چند سالی است که سهم اشتغال بخش خدمات در کشور ما هم از سایر بخش ها پیشی گرفتاه و ایان
روند ادامه دارد.
در این میان نقش خدمات فنی و مهندسی در تمامی رشتهها که به دلیل ذاتای باا مقولاه داناش و فنااوری
درآمیخته است و مهمترین عامل در توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور باهحسااب مایآیاد ،ناهتنهاا باا
آسایش و رفاه جامعه عجین گردیده بلکه جامعه امروزی به صورت غیرقابل اجتنابی به استفاده از خدمات فنی
و مهندسی در زندگی و کار خود وابسته گردیده است.
بی شک خدمات مهندسی در زمینه های ساختمان (شهری و روساتایی) ،شهرساازی ،تأسیساات زیار بناایی،
تأسیسات شهری و بینشهری ،کشاورزی ،صنایع و معادن در زمره مهمتارین و ماثثرترین خادمات در باازار
خدمات فنی و مهندسی کشور میباشند.
بازار خدمات فنی و مهندسی در ایران طی سه دهه اخیر روبه رشد بوده است و در سال هاای اخیار باا ورود
ساالنه چند صد هزار فارغالتحصیل رشتههای مهندسی از سطح کاردانی تاا دکتاری ،از ظرفیات قابالتوجاه
منابع انسانی برخوردار شده است؛ بااینکه پنجاه سال از عمر قانون برنامهوبودجه کشور و نظام فنی و اجرایای
گذشته و طی بیست و دو سال اخیر که از عمر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گاذرد و بااوجود
توسعه و عمران کشور و ساخت وسازهای شهری و روستایی که مرهون خدمات فنی و مهندسی و تالشهاای
پیاپی فعالین و بازیگران این عرصه بوده و موقعیت ما را در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه ،در وضعیت
برتر یا حداقل قابل قبولی قرار داده است ،اما باید اذعان نمود که هنوز نواقص و چالشهاای زیاادی در باازار
خدمات فنی و مهندسی ایران به ویژه در حوزه ساختمان و شهرسازی وجود دارد که باید مسئوالن و مادیران
اثرگذار ،با استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای جامعه مهندسی کشور نسبت به رفع آنها اهتمام ورزند.
ناهنجاری های معماری و شهرسازی ،عمر کوتاه ساختمان ها ،فرسودگی بسیاری از بناهای شهری و روستایی،
مقاوم نبودن بخش عمده ای از ساختمان ها در مقابل زلزله ،نارسایی برخی از قوانین و مقررات ،ضعف عملکرد
مدیریتهای دولتی و غیردولتی مرتبط ،کمبها دادن به ارزش خدمات مهندسی ،اساتفاده نکاردن از نقشاه و
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اطالعات مکانی در تصمیم گیری های کالن کشور ،رقابتی نبودن بازار خدمات مهندسی ،عدم ارتباط سازنده
و اثرگذار دوسویه مهندسین و مدیریت های حرفاهای و دولتای ،نااچیز باودن ساهم صادور خادمات فنای و
مهندسی به سایر کشورها و بهرهمندی کم بازار خدمات فنی و مهندسی از نوآوریها و فنااوریهاای جدیاد،
بخشی از چالش ها و مشکالت بازار خدمات فنی و مهندسی در کشور است که بایستی با برنامه ریزی ،درایات
و پشتکار نسبت به کاهش و حل آنها اقدام گردد.
در حوزه صنعت ساختمان ،طی بیست و دو سالی که از تصویب قانون نظاام مهندسای و کنتارل سااختمان
میگذرد ،اگرچه با پیگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان گامهای بلندی در جهت اجرای قانون برداشاته
شده است و تعدادی نظامنامه ،آییننامه و دستورالعمل برای انتظام بخشی به فعالیتهای مهندسین تهیاه و
اجرا گردیده ،تعداد زیادی تفاهمنامه و توافقنامه همکاری با وزارتخانهها ،سازمانها و شرکتهای دولتی مانند
گاز ،برق ،آب و فاضالب ،شهرداریها ،شورای اسالمی شهرها ،بانکها و سازمان ثبت اسناد و امالک و سازمان
مالیاتی امضاء و مبادله گشته و برخی از آنها به اجرا هم درآمده اسات و هماایشهاایی تحات عنااوین روز
مهندس و روز معمار و  ...برگزار گردیدهاناد ،ماعالوصاف تماامی ایان اقادامات مفیاد ،باعا

نگردیاده کاه

رضایتمندی مردم از مهندسان ،مهندسان از کارفرمایان و مثسسات ذیربط به نحو شایستهای فراهم گردد.
در حال حاضر بیتوجهی به اصول علمی ساختوساز و رعایت نکردن استانداردها ،طی سالیان گذشته باعا
شده جامعه امروز ما وارث مجموعه عظیمی از ساختمان ها و بناهایی شود که به سرعت در حال فرسوده شدن
و تبدیل به بافت فرسوده هستند .عمر مفید ساختمان در ایران بنا بر اعالم کارشناسان و مسائوالن حاداکثر
سی سال عنوان شده است که در مقایسه با عمر مفید ساختمان در کشورهای اروپایی که بین  211تاا 251
سال است تفاوت فاحشی دارد .جوانمرگ شدن ساختمانها در سن سی سالگی نهتنها ضررهای هنگفتی باه
مردم تحمیل میکند بلکه باع هدر رفتن سرمایههای ملی نیز هست.

تحلیل اوضاع خدمات مهندسی نقشهبرداری در صنعت ساختمان
به گفته کارشناسان ساالنه  211میلیون مترمربع ساختمان احداث میشود که اگر میانگین بهای تماامشاده
هر مترمربع را  811هزار تومان در نظر بگیریم ،ساالنه  81هزار میلیارد تومان صرف این صنعت خواهد شاد،
این در حالی است که بودجه عمرانی کشور ساالنه کمتر از نصف این مبلغ است؛ با این مقایسه ساده ،میتوان
به گستردگی حجم گردش مالی سرمایههای دولتی و بخش خصوصی در سطح کشور در این حوزه پی بارد،
درحالیکه مهندسان نقشهبردار عمالً از منافع این گاردش سارمایه ساهمی ندارناد لاذا توجاه ویاژه برناماه
سیزدهمین دوره جامعه صنفی مهندسان نقشهبردار ایران «با موضوع محور توسعه فعالیت حرفهای مهندسان
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نقشهبردار در حوزه صنعت ساختمان» در جهت افزایش بهرهمندی اعضا از این بازار و افزایش اشاتغال بارای
مهندسان نقشهبردار تبیین شده است .جامعه صنفی مهندسان نقشهباردار ایاران مایتواناد باا برناماهریازی
هدفمند در جهت افزایش کیفیت این صنعت عظیم و جهتدهی این حجم سرمایه بارای جلاوگیری از هادر
رفتن غیر مهندسی این بودجه کالن گام بردارد؛ بدیهی است که ارمغان این مهم برای هممیهنانمان ،احداث
ساختمانهایی باکیفیت بهتر و در چهارچوب تعاریف مهندسی و در کناار آن کساب ثاروت و رشاد اشاتغال
متخصصین نقشهبردار این مرزوبوم و آبادانی کشور ایران اسالمی است.
مهندسی نقشهبرداری رشته بسیار گستردهای هست و خدمات آن در بخش ساختمان تنها بخش کاوچکی از
تواناییهای فارغالتحصیالن این رشته هست؛ در قانون نظام مهندسی هفت رشته بهعنوان رشتههاای اصالی
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریفشده است و باا توجاه باه نقاش و اهمیات رشاته مهندسای
نقشهبرداری در اجرای دقیق طرح هندسی ساختمان ،شارح وظاایف مهندساان نقشاهباردار در مبحا دوم
مقررات ملی ساختمان پیشبینی شده است؛ اما متأسفانه خدمات نظارتی موضوع ماده  33در برخی استانها
ازجمله استان تهران که منشأ تسری اجرای قوانین از پایتخت بهکل کشور است ،از سوی مرجع صدور پروانه
ساختمان در نظر گرفته نشده و شرح و خدمات و تعرفههای مصاوب در ایان رشاته اجرایای نشاده اسات و
مهندسان نقشهبردار کمترین تأثیر را در مراحل مختلف احداث ساختمان دارند؛ البته قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان و آییننامههای اجرایی آن در هیچ استانی بهطور کامل اجرایی نشده است ولیکن شهرداری
شهر تهران با توجیه جلوگیری از تحمیل هزینه به متقاضیان ساختوساز ،ماده  33را کاه خاطمشای اصالی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است را بهصورت کامل اجرا نمیکند؛ این در حالی است که استفاده
از خدمات رشته نقشهبرداری به بهبود و ارتقای کیفیت ساختوساز و تضمین اجرای دقیاق یاک سااختمان
کمک میکند و باع ترقی چشمگیر عمر مفید سااختمان و نزدیاک شادن آن باه سان متوساط جهاانی و
پیشگیری از مشکالت حقوقی مرتبط با اختالفات ناشی از عدم اجرای هندسی طرحهای مهندسی میشاود و
برخالف تصورات باع

کاهش غیرقابل کتمان هزینههای ساخت وساز خواهد شد و متقاابالً عواقاب ناشای از
تحمیل هزیناههاای گزافای باه سااخت سااختمان

عدم بهکارگیری از خدمات مهندسی در این رشته باع

میشود که گاهی نتایج آن سالها پس از ساخت و بهرهبرداری ،گریبان گیر مالکان ساختمان میشود.
کلید ارتقای کیفیت و تضمین اجرای دقیق یک ساختمان درگرو اجرای دقیق طارح هندسای سااختمان باا
نظارت مهندسان نقشهبردار هنگام احداث سااختمان محقاق مایشاود چراکاه عادم اجارای دقیاق اجازای
ساختمان ،آسیبهای غیرقابل جبرانی به محاسبات طراحی ساختمان وارد میسازد و عالوه بر مخااطرات در
زمان بروز حوادثی مانند زلزله و  ...از عمر مفید ساختمان کاساته باعا باه هادر رفاتن سارمایههاای ملای
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میشود .اهمیت این رشته زمانی پررنگتر میشود که بدانیم قبل از طراحی سااختمان نیااز باه نقشاههاای
دقیقی است که موقعیت هندسی زمین محل ساخت را مشخص کناد و بسایاری از افارادی کاه در صانعت
ساختمان کشور فعال هستند با خسارتهای ناشی از عدم وجود ایان نقشاههاا آشانایی دارناد .عاواملی کاه
نامبرده شد در کاهش هزینههای ساخت و افزایش کیفیت ساختمان و تحول در نظام شهری و سبک زندگی
مردم که بهرهبرداران نهایی از محصول صنعت ساختمان هستند تأثیر شاگرفی دارد کاه باهسارعت خاود را
نمایان میسازد.
پروندههای حقوقی بسیاری در مراجع قضائی به خاطر تعارضاات ملکای در جریاان اسات باهعناوان نموناه،
ساختمان در مکان حقیقی خود ،ساخته نشده است و دچار تجاوز یا لغزندگی در پالکهای مجاور شده است
که این امر ناشی از عدم اجرای صحیح جانمایی ساختمان در محل پالک ثبتی مربوطه است؛ همچنین عادم
نظارت بر حسن اجرای «بر و کف» باع ناهمگونی چهره شهری و تجاوز سااختوساازها باه معاابر عماومی
میشود ،همچنین عدم رعایت ضوابط پارکینگها که ناشی از عدم نظارت نقشهبردار حین احداث سااختمان
ناشی میشود ،منجر به بروز اختالفات متعدد بین مالکاان پارکیناگ شاده اسات باهطاوریکاه بسایاری از
شهروندان با پارکینگهای غیرمفیدی روبرو هستند که قابلیت بهرهبرداری ندارند .عواقب کلیه این معضاالت
بار هزینههای گزاف و در بسیاری موارد غیرقابل جبرانی را بار مالکاان و ساازندگان و باه طباع خریاداران و
بهرهبرداران نهایی از محصول ساختمان وارد میسازد ،مواردی که ناامبارده شاده تنهاا نموناههاای از شارح
خدمات نظارتی در حوزه این رشته است که مغفول مانده است .میتوان با نگاهی نو باا سااماندهی پتانسایل
بسیار باالی مهندسان نقشهبردار که توانایی خود را پیشتر در اماوری کاه باه آنهاا واگذارشاده باه اثباات
رساندهاند ،در جهت منافع ملی کشور استفاده کرد.
رشته نقشهبرداری یک از معدود رشتههای تخصصی هست که طیف بسایار گساتردهای از علاوم را در خاود
جایداده و فارغالتحصیالن این رشته تقریباً در تمامی زمینههای فنی و مهندسی حضور دارند .هیچ سد ،پل،
اتوبان و تونلی ساخته نمیشود مگر اینکه مجموعهای از مهندسان نقشهبردار در مراحل طراحی و اجارای آن
فعالیت داشته باشند؛ همچنین در پیشرفتهترین فنآوریهای روز جهان از طراحی موشک و تجهیزات نظامی
گرفته تا ساخت زیردریایی و هواپیما نقشهبرداران حضور دارند؛ حرکت کشتیها در اقیانوسها بادون وجاود
نقشههای آبراههها تعین مسیرهای آبی و تجهیزات ناوبری میسر نیست و این دو وامدار علم نقشهبارداری در
حوزههای آبنگاری و فتوگرامتری و علوم ماهوارهای هستند؛ امروزه فعالیات در حاوزه کشااورزی ،اکتشااف
معادن و بسیاری صنایع بدون استفاده از علم و تجهیزات مرتبط با این رشته معقوالنه و اقتصادی نیسات؛ در
قرن بیست و یکم احداث ساختمان از بناهای کوچک گرفته تا آسمانخراشهای سر به فلک کشایده بادون
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حضور نقشهبردار عملی نیست؛ بنابراین با توجه به تنوع زمینههای علمی این رشته ،جاای خاالی مجاالت و
سایر رسانههای عمومی در حوزههای علمی ،خبری و تحلیلی و ترویجی به زبان شیرین فارسای دربااره ایان
رشته بهشدت احساس میشود و هر تالشی در این راستا نیازمند حمایت اساتید و فارغالتحصیالن و قلمزنان
و مشوقان و پیشکسوتان و کلیه فعاالن و مسئولین و مدیران این حوزه است.
سهم عمده ساختوساز ساختمانهای بلندمرتبه و سازههای پیشرفته و سبکهای جدیاد معمااری ناوین در
ایران بهویژه در طی دو دهه اخیر وامدار متخصصین نقشهبرداری در حوزه اجرا بوده است بهطوریکه اجرای
چنین سازههایی بدون حضور متخصصین این رشته و با اتکا باه پیشارفتهاای علمای و عملای و تجهیازات
پیشرفته نقشهبرداری در تمامی مراحل اجرا و نظارت بر حسن اجرای طرحها عمالً میسر نبوده و نخواهد بود
و نقش نقشهبرداران در پیشرفت صنعت ساحتمان غیرقابل کتماان اسات .در حاالی ایان اتفااق فرخناده در
سرتاسر میهن اسالمی ایران رخداده است که این نیاز بهطور طبیعی نزد متولیان ساختوساز احساس شده و
از این خدمات مهندسی خود را بیبهره نگذاشتهاند اما الزام بهکارگیری از تخصص مهندساان نقشاهباردار در
این حوزه تقریباً ناچیز است؛ طی دو دهه گذشته خأل موجود بین الزام در استفاده از تخصص نقشهبارداری و
اتفاقی که بهصورت واقعی در اجرای ساختمانهایی که از طراحی خاص و منحصربهفرد برخوردار بودهاند و یا
حضور کارفرمایانی که به اهمیت ارزش حضور نقشهبرداران در افازایش کیفیات و رانادمان پارو ه و کااهش
هزینهها وقف بودهاند بهصورت خودجوش توسط مهندسان نقشهبردار خالق پرشده است.
از طرف دیگر واقعیت این است که مردم ،کارفرمایان ،مراجع ذیربط مانند شهرداریهاا ،شاوراهای اساالمی
شهر ،مدیریتهای ذیربط استانی و ملای در وزارت راه و شهرساازی ،وزارت کشاور و ساایر وزارتخاناههاای
متولی از برخی نارساییها در ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط عموم مهندسان گلهمند هستند ،همانطور
که اشاره شد بخش مهمای از معضاالت موجاود ،از عادم باهکاارگیری پتانسایل باالقوه توانمناد مهندساان
نقشهبرداری در صنعت ساختمان ناشی میشود.
البته مهندسین هم از رفتار یکجانبه و تحکمآمیز سازمانهای دولتی و شهرداریها باا ایان قشار فرهیختاه
جامعه آزردهخاطر شده و از مشارکت ندادن نمایندگان آنان در اتخاذ تصامیماتی کاه باه مقاررات حرفاهای
مهندسان مربوط میشود را بهمنزله تضییع حقوق قانونی و حرفهای خود میدانند.
واقعیت این است که بسیاری از مهندسان نقشهبردار از نمایندگان صنفی و سازمانی در اساتانهاای خاویش
شکوه دارند که چرا در مقام دفاع از حقوق قاانونی و حرفاهای مهندساان در مقابال وزارت راه و شهرساازی،
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وزارت کشور و شهرداریها و سایر نهادهایی که فعالیتهای آنان با حاوزه خادمات مهندسای نقشاهبارداری
تالقی دارد ،کوتاهی کرده است.
انتظار مهندسان نقشهبردار این است که جامعه صنفی مهندسان نقشهبردار ایران بهعنوان تشکل حرفهای باا
برقراری ارتباط مثثر دوجانبه با اعضای خود از ظرفیات آنهاا بارای حال مساائل و پیشابرد و ارتقااء اماور
مهندسین بیشتر و بهتر استفاده کند.
از سوی دیگر ،جامعه صنفی مهندسان نقشهبردار ایران هم متقابالً از مهندسان عضو خود گالیه دارد که چرا
در سروسامان دادن به مسائل جامعه صنفی خود سهم بیشتری به عهده نمیگیرند ،چرا بخش قابلتوجهی از
اعضا در موضوعاتی که به سرنوشت حرفهای آنها مربوط است مشارکت کافی ندارند ،چارا اخاالق حرفاهای
آنطور که شایسته است مراعات نمیشود ،چرا عموم مهندسان در برابر بخش کوچکی از مهندساین کاه در
همایشهای رسمی یا فضاهای مجازی حرمتها را رعایت نمیکنند و باه هتااکی و تهماتزنای باه یکادیگر
میپردازند ،ایستادگی نکرده و آنها را منزوی نمیکنند ،چرا اکثریت مهندسان در فراخوانها و مناسبتهای
مهم نظیر گردهماییها و مجامع عمومی یا انتخابات اعضاء هیئت مدیره و بازرسان جامعه صانفی مهندساان
نقشهبردار ایران و سایر نهادهای مرتبط ،بهطور وسیع شرکت نمیکنند و چرا برخی از مهندسان ،ظرفیتهای
کاری خود برای انجام خدمات فنی و مهندسی را ،غیرمسئوالنه و با دریافت مبالغ ناچیزی به فرصتطلباان و
کاسبان بازار خدمات مهندسی واگذار میکنند .پاسخ باه ایان ساثاالت مایتواناد نقشاه راه جامعاه صانفی
مهندسان نقشهبردار ایران را تبیین نماید.
بنابراین حقیقت تلخ این است که این واقعیتها و نابسامانیها در فضاای کسابوکاار خادمات مهندسای در
حوزه ساختمان در سطح تمام استانها وجود دارد و باید ضمن پذیرش آنها ،باه آسایبشناسای عالماناه و
کارشناسی همه موارد پرداخته و برای هرکدام از آنها ،راهحل مناسب را پیدا کرد و با مشارکت همه ذینفعان
و بخصوص نقشآفرینی مثثر مهندسان نقشهبردار به اجرا درآورد.

جمعبندی و نقشه راه بهبود و توسعه خدمات مهندسی نقشهبرداری
نقشه راه بهبود و توسعه خدمات مهندسی و ارتقای جایگاه جامعه صنفی مهندسان نقشهبردار ایران با تحلیل
آگاهانه و همهجانبه و ارزیابی مسائل ،چالشها ،واقعیتها ،یافتههای کلیدی در قالب «جمعبندی» باه شارح
زیر ارائه میشود که میتواند در یک دوره سهساله به نقطه قابل قبولی برسد:
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 )2رشته نقشهبرداری از بدو تأسیس ساازمان نظاام مهندسای سااختمان هماواره جازو رشاتههاای اصالی
مهندسی در این نهاد محسوب شده ولیکن تاکنون این رشته فاقد مبحثی در فهرسات عنااوین مقاررات
ملی ساختمان بوده است و این فقدان باع عدم بهرهبرداری از خدمات این رشته باهصاورت الازامآور و
کنترلشده در کلیه مراحل طراحی ،نظارت و اجرای ساختمان بوده است .این در حالی است که در تمام
کشورهای پیشرفته و صاحب سبک ،انجام امور زیربنایی بهویژه ساختوساز ساختمان بدون بهرهبارداری
از خدمات رشته اصلی نقشهبرداری غیرقابلتصور است و استفاده از پیشرفتهای تخصصی و حرفهای این
رشته نقش بسیار مثثری در افزایش کیفیت و کمیت ساخت داشته است .اجارای اماور تخصصای بادون
داشتن استاندارد و ضوابط و مقررات مربوطه بیمعناست و جای خالی قوانین با اعمال سالیق متناوع پار
میشود و اختیاری بودن و گزینشی عمل کردن در بهکاارگیری خادمات تخصصای ایان رشاته ناهتنهاا
ثمربخش نیست بلکه با اجرای ناصحیح خدمات مذکور باع بیاعتباری این شااخه تخصصای و کااهش
کیفیت و افزایش هزینهها میشود لذا پیگیری این موضوع در محافل مختلف بهویژه در شاورای تادوین
مقررات ملی ساختمان ،تا تصویب مبحثی تحت عنوان نقشهبرداری در مجموعه قاوانین و مقاررات ملای
ساختمان ضرورت دارد.
 )1در بازار امروز ،ارزشافزوده خدمات مهندسی در اقتصاد ساختمان ،دهها برابر سهمی اسات کاه در حاال
حاضر به مهندسان برمیگردد و این وضعیت غیرعادالنه ،موجب کاهش انگیازه مهندساان بارای توساعه
فناوری و نوآوریهای موردنیاز گردیده است و باع تداوم حیات روشهای منسوخ باهجاای شایوههاای
نوین در عرصههای طراحی و اجرا شده است .از طرفای ساهمی بارای رشاته نقشاهبارداری از خادمات
مهندسی در اقتصاد ساختمانی تعریف نشده است ،لذا مهندسان نقشهباردار انگیازهای بارای فعالیات در
بخشهای مشاوره و اجرا ندارند .مسلماً تعیین حقالزحمه منطقی و متناسب با خدمات مهندسی و ارائاه
شرح خدمات رشته در هر یک از حوزههای متنوع و فرصتهای اشاتغال موجاود در صانعت سااحتمان
میتواند اولین گام برای حضور در بازار و شروع گفتگو با دستاندرکاران حوزه ساختمانی و جزو وظاایف
ذاتی هر مجموعه صنفی باشد .تبیین تعرفه و تعریف شارح خادمات در حاوزههاای یادشاده باا کماک
کارگروههای متشکل از اعضای فعال در حوزه ساختمان میتواناد راهگشاا و از ضاروریات اصالی اهاداف
جامعه صنفی مهندسان نقشهبردار ایران باشد.
 )3کمیتههای تخصصی در هر ساختار صنفی ،بهمانند ستونهای اصلی ساختمان باوده کاه باار مالحظاات
فنی ،تخصصی و توسعه فناوری را بر دوش میکشاند و مناسابتارین درگااه ارتبااطی باا مهندساین و
مناسبترین مسیر ارتباطی با مراکز دانشگاهی و تشکلها و سایر انجمنهای حرفهای در سایر رشاتههاا
میباشند و میتواند نقش بسیار مهمی را توسعه مهندسی در حرفه ،ایفا نمایند.
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متأساافانه در وضااعیت فعلای ،کمیتااههااای تخصصای مغفااول واقااعشااده و کااار آیاای چناادانی ندارنااد.
آسیبشناسی و بازنگری در کمیتههای تخصصی یک ضرورت مهم است که با برنامهریزی مدبرانه محقق
خواهد شد .اگر الزم باشد بایستی با تغییر در اساسنامه ،موانع موجود در تشکیل و گسترش فعالیتهاا و
قدرت اجرایی کمیتههای تخصصی بازنگری شود.
 )4ساختار فعلی جامعه صنفی مهندسان نقشهبردار ایران بهویژه در شعبات و دفاتر نمایندگی استانها فاقاد
کار آیی الزم است و ضروری است در اولاین فرصات سااختار آنهاا باازنگری شاده و از طریاق اصاالح
اساسنامه نسبت به رفع اشکاالت و موانع ساختاری در برگزاری مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره و
هیئت رئیسه در جامعه و شعبات و دفاتر نمایندگی اقدام شود و کار آیی جامعه صنفی در دساتیابی باه
اهداف بهبود یابد.
 )5تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار فعلی خدمات مهندسی ساختمان در اکثر استانها برقرار نیست ،تعداد
فعالین صنفی در حوزه رشته نقشهبرداری در کلیه سطوح تجربی و عالی و سونامی فارغالتحصیالنی کاه
سالیانه از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور خارج میشوند بههیچوجه با حجام فعلای فرصاتهاای
شغلی حوزه ساختوساز در شهرهای کشور همخوانی ندارد .بنابراین توسعه و متنوع سازی خدمات فنای
و مهندسی مانند مدیریت طرح ،پیمانکاری ،مدیریت پیمان ،گسترش دامناه خادمات فنای و مهندسای
حرفهای به محدوده تعمیر ،نگهداری و بهرهبرداری ،بازسازی و ایمنساازی سااختمان و  ...و نقشای کاه
مهندسان نقشهبردار در هر یک از موارد یادشده میتوانند ایفا نمایند ازجمله راهکارهای تعادل بخشی در
مقوله عرضه و تقاضاست.
از طرفی تمرکز مهندسان نقشهبردار در برخی استانها و فقدان حضور آنها در اقصی نقاط دیگر کشاور
میتواند تأثیر منفی در توزیع عادالنه فرصتهای شغلی و یا آغاز به کار ارائاه خادمات ناوین باهصاورت
هدفمند و یکپارچه در ساطح کشاور ایجااد کارده و خاود باه ماانعی بازرگ و عااملی بارای تردیاد در
تصمیمگیری مدیران دولتی در بهکارگیری از خدمات حرفهای رشته مهندسی نقشهبرداری تبدیل شاود
لذا جمعآوری اطالعات کلیه مهندسان نقشهبردار و سااماندهی فعالیاتهاای صانفی باهمنظاور تادوین
سیستم توزیع عادالنه در ساطح کشاور و تنظایم اطالعاات و دادههاای آمااری بارای ارائاه باه مراجاع
سیاستگذاریهای کالن کشور یک ضرورت است.
 )6پیگیری موضوعات تخصصی در هر حوزهای از مجرای رسانههای تخصصای آن رشاته و ارتبااط ماثثر و
تنگاتنگ با حوزههای علمی و آموزشی عالی کشور میسر است و رشته نقشهبرداری هام مساتثنا از ایان
موضوع نیست ،لذا تعامل و ارتباط دوسویه و تنگاتنگ با مثسسات آموزش عالی و همچنین با رسانههای
تخصصی چاپی و الکترونیکی در این حوزه حرکت ارزشمندی است که میتواناد افاقهاای جدیادی در
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عرصههای متنوع این رشته ایجاد نماید و فصل مشترکی میان متخصصان و دستاوردهای ناوین و باهروز
در زمینههای گسترده این رشته تخصصی و افزایش آگاهیهای عمومی فراهم نماید.
 )7امروزه فنآورهای نوین بهسرعت در حال دگرگونی هستند بهطوریکه اغلب مردم  14ساعت شبانهروز با
یکدیگر در ارتباط هستند .بستر اینترنت و شبکه تلفن همراه به کمک فنآوری گوشی تلفان هوشامند،
تبلت و انواع رایانه و نرمافزارهایی برای برقراری راههای ارتباطی نوین و شبکههای اجتماعی در کوتاهتر و
راحتتر کردن ارتباطات نقش مثثری دارند؛ و بدیهی است که این ابزارها باه افازایش بایساابقه تباادل
اطالعات و اخبار انجامیده و ضروری است که جامعه صنفی مهندسان نقشهبردار ایران نیز در این کاوران
اطالعاتی از کلیه بسترهای فوقالذکر در جهت اطالعرسانی و تبیین دیادگاههاا و هامافزایای توانمنادی
اعضا بهرهبرداری نماید .لذا ضرورت گسترش فعالیت رسانهای در این حوزه که در اساسنامه پایشبینای
نشده است ،به ضرورتی که نیازمند صرف وقت و انر ی و هزینههای ابزاری و انساانی نیروهاای متعهاد،
دلسوز و واجد صالحیت علمی و حرفهای است تبدیل شده است.
 )8در شرایط فعلی مسائل صالحیت ،ظرفیت و رتبهبندی بهشدت نابسامان است .شرایط و معیارهای صدور
پروانه صالحیت اشتغال به کار مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی ،پاساخگوی سااختارها و الزاماات
موردنیاز برای فعالین بازار خدمات مهندسی بهخصوص شرکتهای حقوقی نیست و متأسفانه این نقایص
بستر فعالیت شرکتهای حقوقی بدون صالحیت و زمینه واگذاری ظرفیاتهاای سااالنه مهندساین باه
شرکتهای بهاصطالح حقوقی و دفاتر فنی بیهویت و درنهایت امضاء فروشی را فاراهم نماوده اسات .از
طرفی دالیل عدم بهکارگیری پتانسیل مهندسان نقشهبردار در دفااتر فنای و شارکتهاای حقاوقی کاه
دریچه تبادالت مالی خدمات مهندسی در حوزه ساختمان به شمار میروند ،بایستی مورد کنکااش قارار
بگیرد و نسبت به شناخت موانع قانونی یا عرفی موجود در جامعه ،بررسیهاای کارشناسای هماهجانباه
انجام شود و انجام اقدامات مثثر در جهت رفع آنها یک ضرورت مهم است.
 )9جامعه صنفی مهندسان نقشهبردار ایران تاکنون قادر نبوده است که از تمام قابلیتهای مدیریتی موجود
در بین مهندسان عضو برای ارتقای منزلت خود بهرهگیری کنند و از طریاق باهکاارگیری مشاارکت آن
گروه از مدیران عرصه عمران و تولید که کارآمدی خود را در بخشهاای خصوصای و دولتای باه اثباات
رساندهاند ،بهویاژه در ماذاکرات و تعاامالت باا دولات ،شاهرداریهاا ،مجلاس ،قاوه قضاائیه ،مثسساات
سرمایهگذاری بزرگ و سایر سازمانهای دخیل در امور مهندسی و مهندسان استفاده کند .توجه به ایان
بخش مهم از اعضا و همچنین شناسایی و اعطای عضویت افتخاری باه مهندساان نقشاهبارداری کاه در
پستهای مهم و مثثر بخشهای دولتی و خصوصی فعاال هساتند و ایجااد فرصات بارای حضاور افاراد
باتجربه ،دانا ،دارای توانمندی تعامل با وزارتخاناههاای راه و شهرساازی و کشاور و ریاسات جمهاوری و
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مجلس شورای اسالمی و صرف وقت و انر ی الزم در کمیتههای تخصصی و ایجاد انگیزه برای مشاارکت
حداکثری در ایشان میتواند افزایش بهرهوری و کارآمدی و اخذ امتیازات جدیدی بارای جامعاه صانفی
مهندسان نقشهبردار ایران را به ارمغان بیاورد.
 )21بدیهی است که نیل باه اهاداف فاوقالاذکر ،نیازمناد معرفای و شناسااندن خادمات متناوع مهندسای
نقشهبرداری در حوزههای مختلف ساختمان به کلیه متولیان و برنامهریزان و دستاندرکاران این صانعت
گسترده و افزایش سطح آگاهی ایشان در مناسب دولتی و خصوصی در مراتب تصمیمگیاری اسات .لاذا
فراهم آوردن زمینه مشارکت پررنگ اعضا در افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه کشور نسبت به نقش و
جایگاه این رشته در ساختوساز ساختمان یکی از مهمترین امور است تاا باا انتشاار جدیادترین اخباار،
مفاهیم ،تعاریف ،پژوهشها و مقاالت در این حوزه و معرفی کتب ،مثسسات و اسااتید مارتبط در قالاب
نشریات مکتوب و برگزاری همایشهای علمی و پژوهشی و ارتباط مثثر بین دانشگاه و صنعت ساختمان
بتوانند چارچوب علمی و کاربردی مناسبی را در راستای بسترسازی توساعه پایادار در کشاور در عرصاه
نقشهبرداری پدیدآورند.
 )22ظرفیت و قابلیتهای مهندسین در هر استان بهمراتب بیشتر از آن چیزی است که هاماکناون در باازار
مهندسی ایران بکار گرفته میشود و ضرورت دارد که این توانمندی به متقاضیان خادمات مهندسای در
بازارهای بینالمللی بهویژه کشورهای همسایه هم عرضه گردد .با بررسی وضعیت سیاسای و اقتصاادی و
اجتماعی کشورهای همسایه مشخص میشود که زمینههاای فعالیاتهاای گساترده عمرانای در جهات
بازسازی و آبادانی این کشورها محیاست و هرگونه بیتوجهی به زمینههاای باینالمللای خادمات رشاته
نقشهبرداری در این حوزهها فرصت سوزی است .لاذا تشاکیل کمیتاه امکاانسانجی صاادرات خادمات
حرفهای نقشهبرداری در سطح بینالمللی و تدوین سازوکار ورود به ایان باازار اقتصاادی مهام ،ضاروری
است.

چکیده برنامه اجرایی جامعه صنفی مهندسان نقشهبردار ایران
خالصه برنامه اجرایی به شرح زیر برای سه سال آینده جامعاه صانفی مهندساان نقشاهباردار ایاران تادوین
گردیده است که بهعنوان پیشنویس ارائه میگردد تا پس از طرح و بررسی و تکمیل ،به یک سند مصاوب و
قابلاجرا درآید.
الف) اهداف
توسعه و اعتالی مهندسی نقشهبرداری در کشور
12

ارتقاء موقعیت جامعه صنفی مهندسان نقشهبردار ایران در امور شهرسازی و ساختمانسازی
ارتقاء موقعیت جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار ایران در نظام مهندسی های معدن و کشاورزی
تالش و پیگیری جهت تصویب مبحثی تحت عنوان نقشهبرداری در مجموعه قوانین و مقررات ملای
ساختمان
بهرهگیری متوازن از همه اعضا در سرتاسر کشور در امور توسعه و عمران
بسط و گسترش حضور مهندسان نقشاهباردار در چهاارچوب ضاوابط و مقاررات موجاود در حاوزه
ساختمان
تأمین معیشت آبرومند و برازنده شأن مهندسان در قبال عرضه خدمات مهندسی استاندارد
توسعه مشارکت مهندسان و صاحبان حرفهها در اجرای طرحهای عمران و آبادانی
تجدید ساختار جامعه صنفی مهندسان نقشهبردار ایران برای تبدیلشدن به خانه مهندسان
نهادینهسازی اخالق حرفهای و شئون مهندسی بهعنوان یک الزام در تمام فعالیتهای مهندسان
بررسی و پیشنهاد تعرفه در تمامی گرایش های مهندسی نقشه برداری ،بخصوص مواردی که هناوز
تعرفه مشخص ندارد
فرهنگ سازی در جهت مزایا و کاربرد های نقشه و اطالعات مکانی از طریق برگازاری کارگااه هاای
آموزشی ،برگزاری نشست های فصلی و ...
ب) ارزشها
تعهد به توسعه رعایت اخالق حرفهای در فعالیتهای مهندسی
تعهد به توسعه ارتباط و تعامالت با کلیه استانها در سیاستگذاریها
اعتقاد به مثبت اندیشی و مشارکتجویی و بهرهگیری از خرد جمعی
ترویج پاسخگویی ،انتقادپذیری و پذیرفتن صادقانه اشتباهات
استقبال از نوآوری و کاربرد فناوریهای جدید در عرصه مهندسی
ج) راهبردها
ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی طراحی ،اجرا و نظارت در بخش ساختمان و شهرسازی
ارتقاء سطح دانش ،مهارت و کار آیی مهندسان نقشهبردار در حوزه ساختمان
دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفهای مهندسین نقشهبردار عضو
حمایت از برخورداری فعالین صنعت ساختمان از صالحیت و اهلیت حرفهای متناسب
13

تدوین حقالزحمه عادالنه خدمات مهندسی نقشهبرداری در قبال ارائه خادمات طراحای ،نظاارت و
اجرای ساختمان باکیفیت و استاندارد
تدوین حقالزحمه عادالنه خدمات مهندسی نقشهبرداری در سایر حوزههای توسعه حرفهای
حمایت از کاربرد فناوریهای جدید و با بهرهوری باال در فرآیندهای خدمات مهندسی
ترویج بهرهگیری مراجع قضایی ،حل اختالف ،داوری و کارشناسی از خدمات مهندسان عضو
مشارکت دادن هر چه بیشتر مهندساان عضاو در ایفاای وظاایف و افازایش اثاربخش تاالشهاا و
برنامههای مصوب
افزایش رضایتمندی اعضاء جامعه و استفادهکنندگان از خدمات مهندسی اعضای جامعه
حمایت از توسعه اشتغال و کارآفرینی و ایجاد فرصتهای ارائاه خادمات مهندسای در عرصاههاای
جدید و بهویژه صدور خدمات مهندسی
تقویت قانونگرایی و ضرورت برخورد با تخلفات حرفهای بهعنوان تضمین حیثیات حرفاهای عماوم
مهندسان
د) اقدامات اجرایی بلندمدت و کوتاهمدت
فهرست زیر بهعنوان رئوس اقدامات اجرائی بلندمدت برای نیل به اهداف ،ارزشها و راهبردهاا جماعبنادی
شده است؛ از این فهرست ،موارد شماره  2الی  9بهعنوان سرفصل اولویتهای اقدامات کوتاهمدت بارای ساه
سال پیش رو در سیزدهم دوره جامعه صنفی مهندسان نقشهبرداران ایران پیشنهاد میگردد:.
 .2تالش جهت عملیاتی نمودن برنامههای خطمشی مصوب هیئت مدیره و مصوبات مجامع.
 .1تالش برای برقراری روابط عمومی کارآمد و مناسب جهت ارتباط دوسویه ،اثربخش و پویا فیمابین
اعضا ،مخاطبین خدمات حرفهای نقشهبرداری در جامعه و کلیه ارگاانهاا ،ساازمانهاا و نهادهاای
دولتی و رسانههای سمعی ،بصری ،چاپی ،الکترونیکی و شبکههای اجتماعی.
 .3توسعه فعالیت حرفهای مهندسان نقشهبردار در حوزه صنعت ساختمان.
 .4برقراری ساازوکار منطقای بارای تعیاین حاق الزحماه عادالناه در قباال ارائاه خادمات مهندسای
نقشهبرداری در حوزههای مختلف و ارائه راهکارهای قانونی در جهت اجرایی کردن تعرفهها و تبیین
دستورالعملهایی برای نظارت بر حسن اجرای تعرفههای مصوب جامعه و جلوگیری از ارائه خدمات
صوری یا خارج از حدود تعرفههای مصوب.
 .5ساماندهی ساختار کمیتهها و شعبات جامعه صنفی مهندسان نقشهبارداران ایاران در جهات جلاب
مشارکت و همدلی اعضا.
 .6پیگیری الزم در خصوص فراهم نمودن امور رفاهی برای اعضای فعال.
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 .7انجام اقدامات عملیاتی الزم جهت اعتمادسازی و فراهمسازی موقعیت مناسب حرفه نقشاهبارداری
نزد مردم ،جامعه مهندسی و کلیه ذینفعان حوزه خدمات مهندسی.
 .8ارائه خدمات نوین نقشهبرداری در قالب طرحهای آزمایشای رایگاان و محادود باه جهات آشانایی
جامعه مهندسی و کلیه ذینفعان حوزه خدمات مهندسی.
 .9تعامل با سازمان نقشهبرداری کشور ،سازمان جغرافیایی نیروهای مسالح ،ساازمان نظاام مهندسای
ساختمان ،سازمان نظام مهندسی معدن ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،وزارت مسکن و شهرسازی ،شهرداریهاا و
سایر مراجعی که متولی فعالیت رشته مهندسی نقشهبرداری هستند ،در جهت ایجااد فرصاتهاای
جدید اشتغال برای اعضا.
 .21بسترسازی جهت معرفی فناوریهای جدیاد رشاته نقشاهبارداری در حاوزه سااختمان باه جامعاه
مهندسی و کارفرمایان از طریق نشریه ،سایت و ساایر رساانههاای عماومی و تخصصای و برقاراری
مشوقهای مالی و معنوی برای توسعه کاربرد آنها.
 .22تقویت کمیتههای تخصصی باهدف واگذاری تصمیمگیریهای مرتبط به آنها.
 .21بازنگری در ساختار عضویت اعضاای حقیقای و حقاوقی در راساتای جلاوگیری از فعالیات اعضاا و
شرکتهایی که با تعرفههای نامتعارف و غیر مصوب نسبت به ارائه خدمات مهندسی نقشاهبارداری
اقدام مینمایند.
 .23سیاستگذاری در توسعه آموزشهای تخصصی اعضا و برگزاری مستمر دورههای آموزشی رایگاان و
غیر رایگان.
 .24گسترش و توسعه محدوده اثرگذاری و خدماتدهی بهویژه در شعبات و دفاتر نمایندگی استانها.
 .25تعامل سازنده و مستمر با وزارت راه و شهرسازی ،وزارت کشور ،شرکتهای ملی گاز ،تاوانیر و آبفاا
در جهت الزام مسئوالن استانی شرکتها ،شهرداریها و دیگر مراجاع صادور پرواناه سااختمان در
اجرای کامل قانون و مقررات ملی ساختمان.
 .26تعامل با سازمانهای دولتی و خصوصی در جهت آسیبشناسی ،بازنگری ،اصاالح و بهباود نظاماات
ارجاع کار خدمات مهندسی.
 .27بسترسازی در بهکارگیری تمامی راهکارهای (مشاوره ،وکالت و  )...برای حمایت از حقوق صانفی و
حرفهای اعضاء.
 .28تعامل با مراجع قضایی ،حل اخاتالف ،داوری و کارشناسای جهات بهارهگیاری از خادمات فنای و
مهندسین عضو.
 .29راهاندازی ارتباطات شبکهای برای کلیه شعبات و دفاتر نمایندگی استانها.
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