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سعلی شهریاری مقدمع -رگیج گفرهاد –سعدی نرماشیری -حمدرضا میرشکاریم -مهدی ابراهیم زاده اعضای کمیته فنی گاز:  –هرام آذرکیش ش -با

 رابط سازمان مریم خادمی–رابط هیات مدیره عبدالرحمن ریگی –مهدی تواضعی فر حسین دکالی 

 به نام خدا                                                           

                                            

 در لوله کشی گاز خانگی هات و حدود صالحیتارارجاع نظ

 ساختمانی از نظر محدوده مصرف گاز ساختمان به شرح ذیل است: گروه ساختمانی: گروه

 مترمربع 600دو طبقه با زیربنای تا  –گروه الف( ساختمان یک 

 مترمربع 2000تا  600یک و دو طبقه با زیربنای  –مترمربع 2000طبقه تا زیربنای  5تا  3گروه ب( ساختمان 

 مترمربع 5000تا  2000طبقه با زیربنای  6بع و ساختمان های کمتر از مترمر 5000طبقه تا زیربنای  10تا  6گروه ج( ساختمان 

 مترمربع 5000طبقه با زیربنای بیشتر از  10ساختمان های کمتر از  –طبقه با هر متراژ زیربنا  10های باالی گروه د(ساختمان

  

گروه های  پایه ردیف

 ساختمانی

بررسی و تایید طرح و  طراحی، محاسبه نقشه

 محاسبات

نظارت بر اجرای کار 

 بازرسی

 نوع کنتور

 G4 – G10 G4-G10 G4-G10 ب –الف  3 1

 G4 – G40 G4 – G40 G4 – G40 ج -ب -الف 2 2

 G4 – G100 G4-G100 G4-G100 د-ج-ب-الف 1 3

 (حدود و صالحیت مهندسان ناظر و طراح لوله کشی گاز1جدول

 

 د:نمندرج در جدول زیر می باش مصرف گاز ساختمان به شرحظر محدود گروه های ساختمانی از ن

 هامحدوده مصرف ساختمان نوع ساختمان گروه ساختمانی 

 مترمکعب در ساعت 25تا  مسکونی کوچک 1

 مترمکعب در ساعت 65تا  مسکونی متوسط 2

 مترمکعب در ساعت 160تا  هاهای عمومی، خاص و برجمسکونی بزرگ و ساختمان 3
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 ظرفیت اشتغال به کار مهندسان ناظر گاز:

 تعداد ارجاع کار)واحد( پایه ردیف

1 3 160 

2 2 240 

3 1 320 

 

 ، ظرفیت اشتغال به کار ناظرین گاز در طول یک سال براساس جدول فوق اعالم می گردد که پس از تکمیل سهمیه کلیه اعضا در صورت نیاز

 و با تایید سازمان قابل افزایش می باشد. تعداد ارجاعات کار برای دوره های معین مطابق نظر و اعالم دفتر گاز

 ظرفیت نظارت مهندسان ناظر گاز:

فاقد بیمه کارفرمایی )اعم از دولتی یا خصوصی( به شرط درخواست مهندس تا و برای مهندسان دارای ظرفیت کامل می باشند  ناظرانکلیه 

 درصد سهمیه اضافی نسبت به جدول فوق اضافه خواهد شد.  15

 50سااال به میزان )پس از طی دوره کارآموزی و اخذ صااالحیت مطابق نظامنامه کارآموزی( به مدت یک جدیدالورود کلیه مهندسااان -الف

 هم ردیف خود ارجاع نظارت خواهند داشت.  درصد سایر مهندسان

صره ستان می -تب شهر ساکن  سان ناظر تمام وقت  صورت اولویت ارجاع کار به مهند شد در  ستان از خدمات با شهر نبود بازرس در حوزه 

 شهرستان های مجاور با ارائه درخواست و طی روال قانونی استفاده می شود. مهندسان ناظر 
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 ناظرین: امتیازات و ضوابط انتظامی 

 در جلسات هماهنگی ناظرین دفتر گاز الزامی است در صورت عدم رعایت امتیاز منفی تعلق می گیرد. حضور ناظرین -1

صورت عدم رعایت  -2 ست در صورت منظم الزامی ا صدور تاییدیه به  شات و  سال گزار تحویل گرفتن به موقع پرونده مالکین و ار

 منفی تعلق می گیرد.امتیاز 

 پذیرش کارآموز خصوصهمکاری با دفتر گاز سازمان در -3

رخصی ناظران گاز باید به صورت کتبی یا از طریق سیستم اینترنتی به دفتر گاز اعالم شود و در موعد اعالم شده هیچ کاری م -4

شکال به ناظر ارجاع داده نمی شود. در صورت مرخصی بدون اطالع ناظران گاز   ماه از دوتا  ، در اجرای امر نظارت و تحویل کارو ا

 ارجاع نظارت به بازرس جلوگیری خواهد شد و در صورت تکرار به شورای انتظامی معرفی خواهد گردید.

در صورت عدم پذیرش پرونده توسط ناظر و تکرار مورد تا حداکثر دو بار دفتر گاز مجاز خواهد بود نسبت به عدم ارجاع نظارت  -5

اقدام نماید و در صورت تکرار، بار اول یکماه از ارجاع نظارت جلوگیری و در موارد بعدی به شورای  %10کاهش سهمیه به میزان و 

 انتظامی معرفی خواهد شد یا از سیستم ارجاع خارج خواهد شد.

 تقال نخواهد یافت. ن گاز از ابتدای سال آغاز و تا پایان سال معتبر خواهد بود و به سال آتی انسهمیه ناظرا -6

مهندسین ناظر می بایست در شهر مورد فعالیت خود اقامت داشته باشند مگر آنکه شهر مورد نظر بازرس نداشته باشد و طبق  -7

 نظر سازمان به صورت نیمه وقت و مهمان درآن شهر حضور یابند.

های دیگر و همچنین هرگونه تغییرات در شماره استانجایی محل سکونت خود به شهرستان و بایست هرگونه جابهناظر گاز می -8

 تماس را سریعا به سازمان و دفتر گاز به صورت مکتوب اعالم نماید. 

شتغال به کار  -9 صورت عدم تمدید پروانه ا سه و باالتر(، در  شورای انتظامی)محکومیت درجه  ضویت، رای  و عدم پرداخت حق ع

صوص بازرس، رای سازمان در خ سمانی   کمیته فنی  شد. همچنین بازرس باید توانایی ج ستم ارجاع نظارت حذف خواهد  سی از 

 کافی را داشته باشد. 

فات و... ( در اسارع وقت پاساد دهد مضااعف، شاکواییه، تخل کنترلناظر موظف اسات به کلیه مکاتبات ساازمان ) دفتر گاز،  -10

 گردد.شمول مجازات مطابق نظر کمیته فنی گاز می مدرغیر این صورت 

 


