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هرام آذرکیش ش -عباسعلی شهریاری مقدم-فرهاد گرگیج –سعدی نرماشیری -حمدرضا میرشکاریم -مهدی ابراهیم زاده اعضای کمیته فنی گاز:

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

      به نام خدا                                                      

 حداقل وظایف و تعهدات طراح                                                        

از محل بازدید و سپس نسبت به تهیه  ئه شده از طرف سازمان نظام مهندسی،  ابتدات ارامطراح موظف است بر اساس دستورالعمل تهیه نقشه و فر-1

  نقشه اولیه اقدام کند.

-یبخار -)سیستم جذبی ( رمایشیموتورخانه گرمایشی یا س ل:از قبی ل گازسوز مورد نیاز و نوع آنها محل استقرار و تعداد کلیه وسای، طراح-2

با ذکر استانداردهای ذیربط در پالن معماری ساختمان مشخص را  های صنعتی و ...های گازسوز واحدو دستگاه-گازاجاق-پکیج-شومینه-سونا-آبگرمکن

و هفدهم  همراه با جزئیات الزم و با رعایت کامل مفاد مباحث چهاردهم را کشی های اجرایی شبکه لولهبرآورد نموده و نقشه و مصارف آنها را دقیقاً

جزئیات وجانمائی  تعیین قطر، و همچنینرسم نماید  مندرج در قرارداد فروش گاز و سایر مقررات شرکت ملی گاز و نکات مقررات ملی ساختمان

 هیه نماید.را ت هااجرایی دودکش

 بینی نماید.ایمن و استاندارد لوله کشی گاز را پیش کوتاه، رمسیر عبو -3

 .ات ملی ساختمان مقرر ی بر اساس مبحث هفدهمکشنیاز لولهبرآورد مصرف و تعیین مشخصات فنی لوازم و مصالح مورد محاسبه،  طراحی، -4

 های تاسیسات صنعتی الزامی است.های ساختمان و سالنیزومتریک اجرایی برای تمامی قسمتهای پالن و اتهیه نقشه-5

تحویل نقشه به سازمان استان جهت کنترل اخذ رسید کتبی و  ارائه به مالک و بازدید و تایید توسط ناظر و ارائه نقشه تهیه شده اولیه به ناظر جهت-6

 مالک با ذکر نشانی الزم. یترسیم کروکی محل مورد تقاضا در زیر برگه تقاضاو ثبت و 

ای باشد که در هنگام بروز به گونهباید  هاو محل دقیق وسایل گازسوز و دودکشکشی گاز با در نظر گرفتن نوع و مشخصات طراحی سیستم لوله-7

حداقل  .همچنین تامین هوا از داخل یا خارج ساختمان، مصون از برخورد یا صدمه باشند مترقبه و یا در زمان هجوم افراد برای فرار از محل،وقایع غیر 

 پیش بینی گردد. )در صورت لزوم تامین هوا از خارج ساختمان( سطح منفذ ورود هوا

 .برسدو به حداقل گازرسانی داخل ساختمان کاهش  تعداد وسایل گاز سوز در شبکه -8

با رعایت  به بیرون از ساختمان و تامین هوای احتراق از بیرون ساختمان  گازسوز نتقال کامل محصوالت احتراق وسایلو ا هواپیش بینی تهویه -9

 .صورت بگیرد 17و  14نکات مندرج در مبحث 

 های متعدد به طوری که در شرایط غیر عادی بتوان هر قسمت را جداگانه از مدار خارج نمود.کشی گاز به قسمتتفکیک سیستم لوله-10

 کشی گاز با سایر تاسیسات موجود در محوطه و داخل ساختمان.کنترل هماهنگی شبکه لوله-11

 )تا ابالغ شیوه نامه جدید و تهیه طرح توسط مجری موضوعیت ندارد(.پروانه اشتغال به کار خود.رعایت صالحیت و ظرفیت مطابق با -12

باشد و در مواردی که پیمانکار صالحیت طراحی حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط می (:طراحی نقشه به عهده دفاتر مهندسی یا اشخاص1توضیح )

)تا ابالغ شیوه نامه جدید و تهیه طرح توسط مجری    .تواند طراحی را به عهده گیرده اشتغال به کار خود داشته باشد مینقشه را نیز در پروان

 موضوعیت ندارد(.
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 رابط سازمان مریم خادمی–رابط هیات مدیره عبدالرحمن ریگی –مهدی تواضعی فر حسین دکالی  –

مطابق ضوابط مورد تایید سازمان  در صورتی که دودکش در خارج ساختمان به صورت روکار برای وسیله گازسوز در نظر گرفته شده باشد باید-13

ن دار و یا با محفظه مشخصات محل خروج دودکش از داخل به بیرون ساختمان بروی نقشه ذکر شود و در صورتی که از وسیله گازسوز ف بوده و

 ذکر شود. باید نوع دستگاه در نقشه استفاده شود نیز، احتراق بسته

 د.صورت گیر در حال اجرا در محوطه و داخل ساختمان با سایر تاسیسات موجود و گاز کشیکنترل هماهنگی شبکه لوله-14

شیرآالت و کنترل های  اتصاالت، ل لوله،کشی از قبیمورد نیاز اجرای لوله و لوازم طول لوله )دورترین انشعاب( تعیین، رفبرآورد اولیه میزان مص-15

 به عمل آید.الزم 

 .بطور کامل رعایت گردد سایر الزامات قانونی مربوطه -16

 تایید شود. )در صورتی که در طرح اولیه تغییراتی دیده شود( ناظر توسطو  تهیه گردد نقشه چون ساخت نهایی -17

 

 

 بسمه تعالی

 

هدات  قل وظایف و تع ند .........................  طراحانحدا نب .................................................. فرز جا به رویت این

شرح باال متعهد و پایبند  سخه از آن تحویل اینجانب گردید. اینجانب به کلیه موارد بند ها به  سیده و یک ن ر

 مان برخورد خواهد شد.می باشم و در صورت قصور با بنده مطابق با ضوابط انتظامی ساز

 

 

 

طراح خانوادگی نام و نام  

 انگشت اثر و امضاء و مهر


