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  بنام خدا

  نظام نامه واحد بازرسی وکنترل نظارت لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی

وشهرسازي فی مابین وزارت راه   13/05/1382ات ملی ساختمان و تفاهمنامه مورخه مقرر 17بر اساس مبحث 

و تجاري  /شی گاز خانگی لوله ک بر طراحی و نظارتن ، وشرکت ملی گاز ایران و آیین نامه هاي مربوط به آ

زمان عضو سا یمهندسان تاسیسات مکانیک طتوس  psi  60شبکه هاي دفنی  صنعتی و عمده و مصارف وعمومی 

در مقررات ملی ساختمان  17گواهی دوره مبحث  نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی داراي پروانه اشتغال و

  .گرفتسطح استان آذربایجانشرقی انجام خواهد 

  صطالحات و تعاریفا -1ماده 

 هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی: هیات مدیره  - 1-1

 مورخ 8205/400به شماره 13/05/1382مورخاجراي تفاهم نامه ه نامه شیو :1 شیوه نامه - 1-2

لوله کشی گاز ساختمانها با فشار یک چهارم پوند پوند بر اینچ مربع  (1385و اصالحیه مهرماه  24/3/84

 ).مترمکعب گاز در ساعت  160وبا مصرف تا 

      56830/420/400ره به شما 06/11/1387شیوه نامه اجراي تفاهم نامه مورخ:  2شیوه نامه  - 1-3

تا  یک چهارم پوند بر اینچ مربعبیشتر ازفشار  با انواع متقاضیان عمده مسکونی و تجاريلوله کشی گاز   (

       ).مترمکعب گاز در ساعت 160از رتبیشمصرف  یا و پوند بر اینچ مربع 60

 بایجان شرقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذر: سازمان  - 1-4

دفترهاي نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی :  یندگینمادفاتر - 1-5

 تابعه ايشهرستانه در 
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سازمان نظام مهندسی ساختمان نظارت لوله کشی گاز واحد بازرسی و کنترل :  استانواحد گاز -1-6

 استان آذربایجان شرقی

 تان آذربایجان شرقی مدیر واحد گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان اس: مدیر واحد گاز  - 1-7

هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت راه وشهرسازي، وازرت صنعت ومعدن و : نفره  هیاٌت چهار - 1-8

 ). 1شیوه نامه  1ماده  (تجارت، شرکت ملی گاز ایران وسازمان نظام مهندسی درهر استان 

و  گاز شرکت هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت راه وشهرسازي،: هیاٌت سه نفره گاز استان  - 1-9

 ). 2شیوه نامه  1ماده ( سازمان نظام مهندسی درهر استان 

  گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی کمیسیون: گاز  کمیسیون -1-10

مهندس داراي پروانه اشتغال تاسیسات مکانیکی معتبر که دوره آموزشی علمی و : مهندس ناظر  -1-11

 .را گذرانده است) ه کشی گاز طبیعی لول ( ساختمان مقررات ملی 17عملی مبحث 

ه راي پروانه اشتغال بکار معتبر پایمهندس تاسیسات مکانیکی دا : مهندس ناظر مصارف عمده -1-12

 .یک اصلی که دوره هاي علمی وعملی نظارت بر لوله کشی گاز مصارف عمده را گذرانده است

 )لوله کشی گاز طبیعی (  مبحث هفده مقررات ملی ساختمان:  17مبحث  -1-13

 شهرستانها مسئول واحد بازرسی و کنترل نظارت لوله کشی گاز دفاتر: مهندس سر ناظر  -1-14

سازمان نظام زرسی و کنترل نظارت لوله کشی گازواحد با گروه مشورتی: مشورتی گروه  -1-15

 مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  شخص حقیقی و یا حقوقی اجرا کننده لوله کشی گاز: مجري -1-16



 - ٤ - 

 کلیات -2ماده 

شرکت گاز در صورت مشاهده اشکال در روند نظارت واجراي لوله کشی گاز موضوع را  ،مطابق شیوه نامه- 2-1

  .تا اقدام گردد داده کتبا به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اطالع

رت متمرکز  به حسابی که صوت بر لوله کشی گاز در سطح استان به نظار کلیه مبالغ از بابت کنترل و- 2-2

اعالم می گردد واریز خواهد  مدیره سازمان با شناسه مربوط به واحد گاز دفتر نمایندگی تعیین و وسط هیاتت

   .شد

 نفر از  4 که شاملبتعداد هفت نفرکمیسیون گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی  - 2-3

یا توسط ( هیات مدیره اعضائ توسط خب نفر منت 3و  این نظام نامه 8-بند اموضوع نفري  4هیات اعضائ 

فنی  که داراي صالحیت  1از رشته مکانیک و عضو سازمان، ترجیحا پایه  )گاز سطح استان  ناظرمهندسین 

ضمنا عضو . دنمی باش) خانگی و مصارف عمده (  گازنظارت و سابقه کار بیش از پنج سال در امر  وتخصصی

  .خواهد بود) نفري 4تعریف شده در هیات (زمانمکانیک هیات مدیره بعنوان نماینده سا

  .مدیر واحد بازرسی بعنوان دبیر و هماهنگ کننده این کمیسیون بوده و فاقد راي میباشد:  1تبصره

اعضـاي سـازمان  حاضـر در    نفـر از   4گـروه مشـورتی گـاز بـا عضـویت وحضـور مدیرواحـدگاز وتعـداد         ـ    4ــ   2

گروه بعنوان بازوي مشورتی واحد گاز عمـل نمـوده و مـواردي از جملـه      و اعضاي ایندرکمیسیون گاز خواهد بود 

ه ، ارائه پیشـنهادات فنـی در مـورد    لن ناظر با بررسی پرونده هاي متشکیبررسی ازعملکرد واحد گاز دفاتر ومهندس

ر نظارت بر لوله کشی گاز و رسیدگی به شکایت و حل اختالفات بـین مجریـان و اربابـان رجـوع و مهندسـین نـاظ      

  .راعهده دار خواهند بود

مکان وزمان کمیسیون گاز در اولین جلسه تعیین خواهد شـد ودر صـورت نیـاز بـا همـاهنگی سـازمان قابـل         2-5

  .تغییر می باشد
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جلسه غیر متوالی اعضـاء کمیسـیون در یکسـال  آن     8جلسه متوالی یا  4در صورت غیبت غیر موجه بیش از  2-6

) عضو علی البـدل انتخـابی مهندسـین نـاظر    ( ایگزین توسط هیات مدیرهعضو مستعفی شناخته شده وعضو ج

  .انتخاب خواهد شد

در صورت غیبت نمایندگان سایر ارگانها موضوع کتبا به اطالع ارگـان مربوطـه مـی رسـد تـا نسـبت بـه         -1تبصره

  .معرفی عضو جایگزین اقدام گردد

  .خواهد بودسازمان  تایید هیات مدیرهگزارش کمیسیون و تشخیص موجه بودن غیبت اعضاء با  -2تبصره

  .کمیسیون موظف است گزارش عملکرد خود را در مواقع درخواست هیات مدیره ارائه نماید -2-7

از تصـویب هیـات رئیسـه در     سپـ هر اقدام وتصمیم گیري کمیسیون که بار مالی براي سازمان داشته باشد  -2-8

  .چهارچوب نظام نامه مالی سازمان خواهد بود

هریک از اعضاء هیات مدیره در صورت تمایل می توانند با اطالع قبلی وبدون حق راي در جلسه کمیسـیون   -2-9

  .شرکت کنند

  شرح وظایف -3ماده 

کنترل نظارت لوله کشی گاز بوده که  و دفاتر نمایندگی داراي واحدي بنام واحد بازرسی و سازمان - 3-1

لوله کشی گاز را بعهده  برارت نظ کنترلبه مهندس ناظر و امرارجاع امر نظارت  ئولیت تشکیل پرونده ومس

  .داشت  خواهند

تصویب و ابالغ می  سازمان مدیره هیاتداراي چارت سازمانی بوده که این امر توسط  واحد گاز سازمان  - 3-2

  . گردد

 ترجیحـا  مکانیـک از بین مهندسـین   مدیره هیات و تصویب پیشنهاد هیات رئیسه با مدیر واحد گاز سازمان -3-3

رل نظـارت لولـه کشـی    تـ مسئولیت بازرسی وکن انتخاب و با رعایت نظام نامه جذب مدیران سازمان عضو یکپایه 
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گاز سطح استان و شهر هاي داراي دفاتر نمایندگی را عهده دار بوده و نحوه توزیـع و تشـخیص تعـداد مهندسـان     

                                                     .الغ صادره از طرف سازمان انجام خواهد گرفتناظر مورد نیاز هر دفتر نمایندگی توسط ایشان و با اب

بـراي  رئـیس سـازمان   را ضـمن همـاهنگی بـا     سرناظرمهندس براي دفاتر نمایندگی  سازمانمدیر واحد گاز -3-4

  .می نمایدمعرفی انتخاب و  بومی و ترجیحا ایه دواز بین مهندسین مکانیک حداقل پ مدت یکسال

مشغول انجام وظیفه بوده و مشکالت و مسـائل فنـی   گی ندهمان دفترنمای زیر نظر رئیس ناظر سرمهندس   -3-5

  .فصل خواهند نمود گاز استان حل وواحد خود را از طریق 

و مـی باشـد   ت مـدیره  اهیـ  تصـویب   اب گاز تعیین و کمیسیونناظر ساالنه توسط  سرمهندس حق الزحمه  -3-6

ابـت مسـئولیت سـر    مهندس سر ناظر مجاز به قبول نظارت پرونده هاي بیشتر از سـهمیه هـاي تعیـین شـده از ب    

  .نخواهد بود  را ناظري

 اسـتان  اعالم کارکرد از طـرف مـدیر واحـد گـاز     تائیدوپس از سطح استانمهندسین ناظرکلیه حق الزحمه  -3-7

  ان به حساب خود مهندس واریز خواهد شدتوسط امور مالی سازم

جهت  گاز تعیین و یسیونتوسط کم هر سال با توجه به پایه مربوطه کارکرد مهندسان ناظر در سقف ریالی -3-8

  .مدیره سازمان پیشنهاد می گردد اجرا به هیات تصویب و

  .اهد بودخوفتر نمایندگی دفاتر نمایندگی با امضاء رئیس د گازکلیه مکاتبات واحد  -3-9

بـر  پرونده هاي متشـکله  و مناسب توزیع عادالنه  دفتر نمایندگی بایستی نسبت به کنترل سرناظر مهندس -3-10

مهندسـان نـاظر    ، انجام نظارت بر عملکرد وحل وفصل مشکالت و مسـایل تخصصـی  مدیره  هیئتاساس مصوبات 

  .در آن دفتر را بر عهده خواهد داشت

هاي گاز بین مهندسـین نـاظر گـاز براسـاس ضـرایب پایـه اي وبـه نسـبت تعـداد           تقسیم و توزیع پرونده -3-11

                         )با تکمیل فرم خود اظهاري(. روزهایی که مهندس می تواند با واحد گاز همکاري نماید خواهد بود

پروانـه اشـتغال    پشت درسآدر شش ماهه دوم هر سال افزایش ظرفیت مهندسین بومی با در نظر گرفتن  -3-12

  .بالمانع است )بیست وپنج درصد( درصد 25میزان  تاگاز وتصویب هیات مدیره اد مدیر واحدنها با پیشنهآبه کار 
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گـر شهرسـتانهاي   از دیعـزام مهندسـین   جهـت ا  ناظر غیربومی در صورت نیاز دفاتر نمایندگی به مهندس -3-13

متناسـب بـا مـدت     ) بیسـت وپـنج درصـد   (درصد  25 تا افزایشبا ن شهرستان آمامور در  استان ظرفیت مهندس

  .اعمال خواهد شداعزام  زمان

تبصره ـ لزوم اعزام مهندس ناظر گاز غیر بومی با هماهنگی مدیر واحد گاز و تایید هیات رییسـه سـازمان خواهـد     

  .بود

هنگی با ریاست ، ضمن هماپس از مراجعه به دفاتر نمایندگی گازاعزامی توسط مدیر واحد نمایندگان  -3-14

گاز ارائه خواهند ود را به مدیر واحد گزارش کتبی خ اقدام ومشکالت  بررسی موارد و نسبت به دفتر نمایندگی

  .نمود

 گازعزامی از طرف مدیر واحد دفاتر نمایندگی موظف به همکاري با نمایندگان ارئیس و هیاٌت اجرایی  -3-15

  .می باشند

 گاز نظارتتعرفه  معادلهزینه  مجاز به اخذ ،ور جبران بخشی از هزینه ها بمنظاستان  گازواحد  مدیر -3-16

شکایت از عملکرد  به رسیدگیجهت  از درخواست کننده یا تعرفه طراحی مصارف عمده  خانگی و 4جیکنتور

توسط اعضاء گروه مشورتی  با ارجاع مدیر واحد گاز متقاضی ورسیدگی به موضوع شکایت .مهندس ناظر می باشد

  . خواهد گرفتنجام ا

روستاهاي  گاز در یدر بازرسی سیستمهاي لوله کشبمنظور جبران بخشی از هزینه هاي مهندسین ناظر -3-17

 مهندستعداد پرونده هاي ارجاعی در  )نیم ( 0.5ضریب ، استانکیلومتر از شهرستانهاي  30بیش از با فاصله 

  . ناظر اعمال می گردد

به شرط داشتن گواهی نامه  معتبر داراي پروانه اشتغال بکار وسازمان ضو مکانیک علیه مهندسین ک -3-18

کار آموزي مربوطه مجاز به فعالیت در واحد بازرسی گاز سازمان در حدود صالحیت خود  و 17گذراندن مبحث 

 ارائهتکمیل و با پشت پروانه اشتغال و قید شده در آدرسمجاز به فعالیت درشهرستان مربوطه با  فقطو می باشد

هر وقت که  متعهد به ارجاع کار به مهندسین ناظر نبوده و در ضمن سازمان و میباشند پیوستی تعهد کتبی
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به پیوست می باشد هد نامه نظارت تعهمکاري با مهندس ناظر را بنماید  صالح بداند می تواند اعالم قطع

  ) 1پیوست شماره(

  .نیز میباشداین ماده شامل این بند  35تبصره هاي بند  -تبصره

  .می باشد مربوطه مسئولیت کلیه لوله کشی هاي نظارت شده مستقیما بعهده مهندس ناظر -3-19

  .خود ونزدیکان درجه یک خود نظارت نمایندعملیات لوله کشی گاز  نمیتوانند بر ناظر مهندسین -3-20

مدیر  و نماینده گازورتی گروه مش گاز عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اعضاي کمیسیون -3-21

از پرونده هاي در دست اجراي شرکتهاي  معتبر صادره از طرف سازمان با ارائه کارت شناسایی یتوانندم گازواحد 

  .نمایند تحویل گازکتبا به مدیر واحد  خود راع قبلی بازدید نموده وگزارش مجري بدون اطال

کتبا به ضمن هماهنگی با مهندس ناظر  نظام نامه را  این 22موضوع بند نیز بایستی  گاز مدیر واحد -3-22

ناظر مربوطه  مهندسرفع نواقص اقدام و بعد از اخذ تاییدیه ازتا شرکت نسبت به نماید اعالم  شرکت مجري

  .اقدام نماید گاز لوله کشیعملیات نسبت به ادامه  تا پس از تایید اندبرس گازمدیر واحد  کتبا به اطالع را مراتب

از تماس  گازمطرح نموده وفنی خود را با مدیر واحد مشکالت  بایستی مسایل و گازمهندسین ناظر واحد  -3-23

  .خودداري نمایند استان مستقیم با مسئولین شرکت گاز

گاز  مدیر واحد با خود راو تخصصی بایستی مسایل و مشکالت فنی دفاتر نمایندگی سرناظر مهندس  -3-24

ارجاع یا عدم ارجاع پرونده نظارت لوله کشی گاز به مهندس ناظر در دفاتر  حل وفصل نمایند و سازمان

 .خواهد بودسازمان  گاز واحد مدیر اخذ مجوز ازنمایندگی با 

مهندسی ساختمان بوده که  در سطح استان به عهده سازمان نظام مهندسین ناظر از رسیدگی به شکایات -3-25

 میگردد که مدیرواحد گاز محول حد بازرسی وکنترل نظارت گاز استانمدیره سازمان به وا هیاتتوسط  این امر

  باطیضطبق آیین نامه انگروه مشورتی  برابربند چهارده این ماده اقدام تاتکمیل پرونده  نیز پس از اخذ شکایات و

نیز مدیره  هیات .دمینماینمدیره گزارش  هیاتبه  جهت تصمیم گیري نتیجه را پیوستی موضوع را رسیدگی و



 - ٩ - 

پیوست (. ارجاع نماید نظام مهندسی استان صالحدید می تواند موضوع را به شوراي انتظامی سازمان صورت در

  ) 3شماره 

شروع نظارت  ساعت نسبت به 48ظرف ـ چنانکه مهندس ناظر تعیین شده توسط نرم افزار تندیس  26ـ 3

سبت به ادامه نظارت اقدام ننماید مدیر واحد گاز ساعت ن 48ارجاعی اقدام ننماید و یا در هر مرحله از نظارت تا 

  .مجاز به تعویض و معرفی مهندس ناظر جدید خواهد بود

ـ چنانچه کارفرمایی خواهان تغییر مهندس ناظر مربوطه باشد بایستی تقاضاي کتبی خود را با ذکر دالیل  27ـ 3

ررسی و در صورت تایید ادله ابرازي  درخواست متقاضی در گروه مشورتی ب. به مدیر واحد گاز ارایه نماید

  .متقاضی، مدیر واحد نسبت به تعیین و معرفی مهندس ناظر جدید اقدام خواهد نمود

ماه از تاریخ تایید سیستم لوله کشی گاز محلی سپري شود و کارفرما نسبت به  6ـ در صورتی که  28ـ  3

راري انشعاب پرونده ي جدیدي با اخذ تعرفه روز از برقراري انشعاب اقدام ننماید درصورت تمایل کارفرما به برق

  . متقاضی تشکیل و با معرفی مهندس ناظر جدید، سیستم لوله کشی مورد بازرسی قرار خواهد گرفت

شهرستان مربوطه  واحد بازرسی گازناظر  مهندسین کارکرد کلی و روساي دفاتر نمایندگی بایستی آمار -3-29

  .نمایند گزارش سازمان گازمدیر واحد  به نهساال ماهانه ورا به تفکیک بصورت 

پرداخت حق الزحمه نظارت مهندسان ناظر منوط به تایید نهایی سیستم لوله کشی گاز اجراء شده  -3-30

  .رداخت خواهد شدپمربوطه بوده که با مد نظر قرار دادن تعداد مراحل نظارت یکجا  ناظر توسط مهندس

  .رم افزار رایانه اي انجام خواهد شدموضوع این بند توسط ن -تبصره  

شمسی از تاریخ تشکیل  ن حداکثر یکسالآی یاهنه یتاییداخذ پرونده و هر فاصله زمانی بین تشکیل -3-31

حق الزحمه در موعد مذکوراتمام کارهاي اجرا شده  عدم اجرا و یا در صورت عدم که تعیین گردیده پرونده

 ادامه نظارت مجدد در خواست در صورت خواهد شد و خاتمه یافته تلقیو پرونده  مهندس ناظر مربوطه پرداخت

  .اخذ خواهد شد ابر با تعرفه روزحق الزحمه برمجدداً  ، طرف مجري پروندهاز



 - ١٠ - 

  .موارد موضوع این بند در نرم افزار رایانه اي اعمال خواهد شد -تبصره

 گازو پس از تایید مدیر واحد ه محاسبه در آخر هر ما در سطح استان گازناظر  کلیه مهندسینکردکار-3-32

   .جهت پرداخت به امور مالی سازمان ارسال خواهد شد

سیستم لوله کشی گاز، صورتجلسه برنظارت بازدید مهندس ناظر از محل بمنظور در اولین مرحله  -3-33

تنظیم  )ل نظارتمرحله او (فرم شروع بکار بعنوان  لوله کشی گاز ناظر و مجري مهندس توسطپیوستی مشاوره 

  .)  2پیوست شماره (   در آن موارد مورد نیاز از نظر فنی درج و به مجري ابالغ میگردد و

خر هر سال با آنوع کار در سه ماهه  عملیات ولوله کشی گاز بر اساس حجم سیستم نظارت بر  تعرفه -3-34

مدیره سازمان اعالم می گردد  یاتهاجرا در اول سال جدید به یب و گاز تهیه و جهت تصو سیونهماهنگی کمی

را به حساب متقاضیان نیز موظف هستند تعرفه اعالم شده اقدام قانونی را معمول دارد ، مدیره سازمان  هیاتتا 

استان با تخصیص شناسه واریزي براي هر یکی از بانکهاي  نزد ف سازمان درربه همین منظور از ط واحدي که

تشکیل پرونده جهت درخواست فیش پرداختی را بهمراه مدارك الزم براي  شد واریز وافتتاح خواهد شهرستان 

مهندس ناظر را  ، گاز نیز بر اساس صالحدید و صالحیت واحدگاز ارائه نمایند ، مهندس ناظر به واحد نظارت 

  .می نماید تعیینتعیین و جهت نظارت 

به حساب آنها واریز خواهد  طریق امور مالی سازمان مهندسان ناظر در سطح استان فقط ازحق الزحمه  - تبصره 

  شد

گاز مجاز به حد تشکیل دهند و وا عضویت گاز پروندهي لوله کشی گاز بایستی در واحد شرکتهاي مجر -35- 3 

 ،بدیهی است فعالیت شرکتهاي مجري بر اساس صالحیت حرفه اياخذ نقشه از شرکتهاي فاقد پرونده نمی باشد

  .خواهد بودمراجع ذیصالح  شده از طرفاعالم 

شرکتهاي مجري بایستی پروانه کسب معتبر بنام مدیر عامل شرکت که توسط اتحادیه مربوطه صادر می  -3-36

  .داشته باشندرا شود 
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مقررات ملی ساختمان را  17دوره مبحث معتبر  بروز ومدیران عامل شرکتهاي مجري بایستی گواهی  -3-37

  .سال صادر میگردد 5براي مدت موزش سازمان ط واحد آداشته باشند این گواهی توس

ابالغ آن از طرف وزارت راه و شهرسازي شرکتهاي مجري و 17  مرحله بازنگري مجدد مبحث در هر - 1تبصره

  .دوره به واحد بازرسی گاز میباشنداین ارایه گواهی  بازآموزي وموظف به گذراندن دوره  ظرف سه ماه

را برابر ضوابط  17ن وظیفه ومسئولیت تشکیل کالس هاي بازنگري مبحث واحد آموزش سازما - 2تبصره

  .ومقررات بعهده دارد

سناد و مدارك ارائه به امضاء تمام ا موظفري مج هايشرکت داراي حق امضاءمدیر عامل یا مدیران فقط  -3-38

  .شده به واحد گاز می باشند 

از شرکت  یک بار فقط به عنوان حق عضویت یگاز مبلغحد جهت تشکیل پرونده شرکت مجري در وا -3-39

مبلغ به بانک جهت درج فیش واریزي  اصل اخذ و مدیره سازمان تصویب و ابالغ می شود هیاتکه توسط  مجري

  .گاز ارائه می گرددحد در پرونده شرکت مجري به وا

به مهندس  فقط مدیران عامل شرکتهاي مجري مجاز هستند جهت حل وفصل مسائل و مشکالت فنی -3-40

  .گاز مراجعه نمایند اظر مربوطه و یا مدیر واحد ن

که توسط پیوستی  باطیضتعیین میزان محرومیت شرکتهاي مجري متخلف براساس آیین نامه ان -3-41

  ) 4پیوست شماره (  . انجام می گیرد می رسد مدیره سازمان هیاتو به تصویب  تنظیمگاز کمیسیون 

دفاتر نمایندگی سازمان  صورت هماهنگ و یکنواخت به تمامیه بوب جهت اجرا باطی مصضین نامه انآی -3-42

  . شهرستانها ابالغ خواهد شددر 

گاز سازمان و دفاتر نمایندگی شهرستانها به حد ابالغ محرومیت شرکتها پس از ثبت توسط دبیرخانه وا -3-43

  .و اعالنات واحد گاز درج خواهد شدفهرست شرکتهاي محروم شده در تابل .شرکتهاي مجري ابالغ خواهد شد 

  .محرومیت شرکت مجري پس از ثبت در دفتر عینا در پرونده شرکت مربوطه درج خواهد شد -3-44
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آن شرکت از همان  رستانی مجاز به فعالیت می باشد که پروانه کسبههر شرکت مجري فقط در ش -3-45

  .صادر شده است شهرستان

مقررات ملی ساختمان و لزوم بازرسی هاي دوساله لوله کشی گاز و با عنایت  22با توجه به ابالغ مبحث  -3-46

حد مدیره سازمان رسیده است ، وا هیاتگاز تهیه وبه تصویب ینکه چک لیستهاي مربوطه توسط کمیسیون به ا

ویب گاز و تص خذ هزینه هایی که به پیشنهاد کمییسیونموظف است نسبت به اجرایی نمودن آن با ا گاز سازمان

  ..مدیره سازمان تعیین میگردد اقدامات الزم را در سطح استان معمول دارد هیات

 و دو شرکت مجري لوله کشی گاز نفر از مهندسان ناظر گاز سالیانه از دودر صورت تصویب هیات مدیره  -3-47

  . به عمل خواهد آمد در مراسم روز مهندسی تقدیر در سطح استان بر گزیده

گاز به  سیونتایید کمیبررسی وگاز و پیشنهاد مدیر واحد  برگزیده بهو شرکت هاي  ناظر مهندسان - تبصره 

  .دنمدیره سازمان معرفی میشو هیات

  اجراي این نظام نامه در سطح استان به عهده مدیر واحد گاز خواهد بود مسئولیت -3-48

 هیاتبه تصویب 01/08/95در مورخه تهیه و تنظیم و پیوست 4 تبصره 11 ،بند 73،  ماده 3این نظام نامه در 

  . رسیده و الزم االجرا می باشد آذربایجان شرقی مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
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 بسمھ تعالی

                                                                                                       

  

               ١پیوست شماره                                                                                                                                                                                                                                    

مان     ی سا د ظام                             سازمان 

ی                                      ن  جا با تان آ   ا

                                 

  تعهد نامه نظارت                                                                        
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تعهـد مـی نمـایم تـا در     ........................ مورخـه  ........................................... داراي پروانـه اشـتغال بـه شـماره     ........................ عضو شماره ........... ................

  :نمایم تجاري و مصارف عمده موارد زیر را رعایت -طراحی و نظارت براجراي سیستم لوله کشی گاز خانگی

  .کلیه ضوابط فنی مربوط به مقررات ملی ساختمان و استانداردهاي شرکت ملی گاز را در نظارتهاي خود رعایت نمایم -1

  .مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از سوء نظارت را شخصا به عهده می گیرم -2

  .مکاري و فعالیت نداشته باشمههیچ گونه ، تجاري ، صنعتی  در هیچ یک از شرکتهاي مجري لوله کشی گاز خانگی -3

تجاري و مصـارف عمـده هـیچ گونـه      /خدمات پس از فروش مصالح و محصوالت مرتبط با لوله کشی گاز خانگی  فروش و ،در زمینه بازاریابی  -4

  .نخواهم داشت یفعالیت

ملـی گـاز ایـران در هـر زمـان مـی توانـد         در صورت انجام هرگونه تخلف ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی و شرکت -5

  .نسبت به تعلیق یا لغو نظارت اینجانب اقدام نماید

تجاري و صنعتی به هر دلیلی توسـط سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان بـه اینجانـب قطـع گـردد           -موقع ارجاع امر بازرسی گاز خانگیهر  -6

  .هیچگونه ادعایی نخواهم داشت

 

  محل امضاء و مھر مھندس ناظر                                           خانھ اسناد رسمیمحل گواھی امضاء در دفتر    
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مھر و امضاء مھندس ناظر                                                                                                                 
                                                                                                              

 
  .مراحل بعدی اجرا را بھ اطالع ناظر رسانده و بدون نظارت وھماھنگی ایشان اقدامی انجام ندھد ، مجری موظف است ضمن رعلیت موارد فوق

  
    

مھر و امضا ء شرکت مجری                                                                                                                                   
 



 - ١٥ - 

 

 به نام خدا

) 3پیوست شماره (  آئین نامه انضباطی ناظرین   

 ردیف شرح توضیحات
 مرحله اول یک ماه محرومیت

 در مراحل بعد انفصال

)بند 6فرم ج مشتمل بر (عدم رعایت تعهد نامه نظارت   
ي با شرکت هامخصوصا بند سوم موضوع عدم همکار  

1 
 

 مرحله اول یک ماه محرومیت
 در صورت تکرار سه ماه محرومیت

  تایید پرونده بدون مراجعه به محل
2 

در مرحله اول اخطار شفاهی در 
صورت تکرار اخطار کتبی با درج در 

 پرونده

 3 عدم رعایت ساعات مجاز در برداشت پرونده و نظارت
 

مقررات ملی 17صی مغایر با مبحث اعمال نظارت شخ طبق نظر کمیته گاز  4 

مرحله اول سه ماه محرومیت در 
مرحله دوم شش ماه محرومیت 

صورت تکرار انفصالدرو  

شئون مهندسی از قبیل ایاب و ذهاب و ارتباط  رفتار خالف عرف و
 مالی با شرکت مجري ویا مالک به هر عنوان

5 

در مرحله اول اخطار کتبی با درج در 
ه بعدي یک ماه پرونده در مرحل

 محرومیت

 6 عدم نظارت پرونده ارجاعی از طرف واحد گاز

در صورت غیر موجه بودن اخطار 
 کتبی با درج در پرونده

 7 عدم حضور در جلسات هماهنگی با دعوت از طرف واحد گاز

تاخیر در مهر و امضاء  –عدم عودت به موقع پرونده هاي نظارتی  اخطار کتبی با درج در پرونده  8 

در مرحله اول اخطار کتبی با درج در 
پرونده در مرحله دوم طبق نظر کمیته 

 گاز

 9 عدم دقت در تکمیل مدارك پرونده 

مرحله اول اخطار کتبی با درج در 
پرونده مرحله دوم یک ماه محرومیت 

 مرحله سوم سه ماه محرومیت

 10 سهل انگاري در کنترل نقشه و تطابق پالن ، ایزومتریک و جداول

اخطار کتبی با درج در پرونده در 
 صورت تکرار ارجاع به کمیته گاز 

 11 عدم رعایت مقررات ابالغی و مصوب واحد گاز 

.محرومیت هاي تعیین شده در این جدول فقط  شامل مهندسین ناظر گاز در واحد بازرسی گاز می باشد  
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 به نام خدا

) 4پیوست شماره ( شرکتهاي مجري آئین نامه انضباطی    

 ردیف شرح توضیحات
 یک ماه محرومیت

 

عدم تشکیل پرونده براي توسعه ویا تغییرات سیستم لوله کشی گاز 
 موجود

1 
 

 یک ماه محرومیت
 یک ماه محرومیت
 یک ماه محرومیت

عدم استفاده از مصالح تایید شده در مرحله اول نظارت - الف  
ییدیه ناظراستفاده از مصالح مصرف شده در سیستم بدون اخذ تا - ب  

استفاده از لوله اتصاالت وشیر آالت غیر استاندارد - ج  

 
2 

اخطار کتبی با درج در پرونده در 
 صورت تکرار سه ماه محرومیت

مغایرت نقشه با آدرس ،کروکی محل ، پالن ومتراژها  ومشخصات جداول -الف  
عدم رعایت اصول نقشه کشی - ب  

3 
 

در مرحله اول یک ماه محرومیت 
تکرار سه ماه  در صورت

 محرومیت

 4 عدم اجراي سیستم طبق دستور کار ناظر

  17سیستم فاقد مانومتر یا عدم تست فشار مطابق مبحث  -الف سه ماه محرومیت
استفاده از لوازم اندازه گیري معیوب و خارج از دامنه کاربرد تست - ب  

5 

ولوله جانشین ...) کن و اصلی ، فرعی، قطع(دستکاري در مانومتر ، شیرها سه ماه محرومیت
 کنتور

6 

مرحله اول شش ماه محرومیت 
 در صورت تکرار انفصال

 7 تزریق هوا و تنظیم فشار تست غیر از ساعات مجاز

اعالم پایانکار به ناظر قبل از مرحله سوم نظارت بدون تکمیل لوله کشی  سه ماه محرومیت
.... ا، هواکش ووسایر ملزومات از قبیل دودکش ، کالهک درچه تامین هو

17طبق مبحث   

8 

در مرحله اول سه ماه محرومیت 
در صورت تکرار شش ماه 

 محرومیت

 9 مهر و امضاء نقشه هایی که شرکت هیچ نقشی در اجراء نداشته است

 یک ماه محرومیت
 

 یک ماه محرومیت

در دورترین (عدم رعایت متراژ واقعی به قصد کاهش سایز لوله کشی  - الف
)نقطه مصرف  

عدم مطابقت متراژ واقعی اجراء سیستم با لوله کشی نقشه ها - ب  

10 

 
 سه ماه محرومیت

  عدم کنترل دودکشها از نظر باز بودن کامل از ابتدا تا انتها در پشت بام -الف
  عدم کنترل قطر داخلی دودکشها متناسب با ظرفیت شیر مصرف - ب
 اطراف آن عدم کنترل فاصله و ارتفاع دودکش از دیوار وموانع - ج

11 
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 ردیف شرح توضیحات
یک ماه محرومیت ودر صورت 

 تکرار سه ماه محرومیت
 12 تعویق نظارت به بیش از چهار مرحله

)بند 13فرم ب شامل (عدم رعایت تعهدنامه مجري  ارجاع به کمیته گاز  13 

سه ماه محرومیت ودر صورت 
 تکرار شش ماه محرومیت

کردن دیوارهاي باالي سقف کاذب حمام ها و عدم کنترل سیمانکاري و دودبند 
سرویس هایی که با دودکش وسائل گاز سوز مشترك هستند در مجاور محل 

 دودکشها  و داکت هایی که دودکش ها از آنها اجرا شده اند

14 

 15 اقدام به لوله کشی قبل از تشکیل پرونده سه ماه محرومیت

ه گاز ارجاع خواهد شددر صورت تکرار بندهاي فوق پرونده به کمیت   16 

 

دریافت نمودم و با ................ آیین نامه انضباطی را در مورخه ................................مدیر عامل شرکت ..................  اینجانب
در .از بعمل آورمآگاهی و علم کامل از مفاد آن متعهد می شوم که نهایت دقت را در رعایت مقررات و اجراي لوله کشی گ

  .غیر اینصورت حق اعتراض نداشته و مطابق مقررات با شرکت برخورد خواهد شد 

  

مهر و امضاء مدیر عامل شرکت             

  


