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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 ناظر                                        

 پوند بر اینچ مربع:4/1حداقل وظایف و تعهدات مهندس ناظر بر لوله کشی گاز طبیعی با فشار -الف

عایق کاری  تست، لوله کشی، )تجهیزات جوشکاری، ایی و تجهیزات مورد نیاز مجریفنی عوامل اجر و کنترل پروانه مهارت کنترل صالحیت مجری-1

تعویض افراد مذکور و یا توقف کار، جهت  ،اد شاغل در محل پروژهرناظر موظف است درصورت فقدان مدرک صالحیت اف و ضمناًصورت گیرد  و ...(

 ستان گزارش نماید.به سازمان ا

ه اندازی و در صورتی که متقاضی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از نصب کنتور و را ،زتوسط نصاب مجا زهای گاز سونظارت بر نصب دستگاه-2

یک ضمنا قبل از بازرسی مالک موظف است هزینه  به ناظر جهت نظارت بر نصب آنها اعالم نماید. برقراری جریان گاز وسایل مزبور را تهیه و کتباً

 بازدید را واریز کند.نوبت 

ه، حل نصب دریچه تامین هوای احتراق، تهویکه مشخصات و الزامات م نقشه اجرایی چون ساخت را تایید نماید ناظر موظف است فقط در صورتی -3

)عالوه بر مشخصات فنی و ایمنی لوله کشی  .باشد رعایت شده لوله کشیو در زمان  نقشهمطابق مقررات در  ، محل و اندازه دودکش وسایل گاز سوز

 در این مقررات انجام شده باشند( به خود که باید مطابق فصول مربوط

 .ارائه شود مربوطهصنعتی مطابق کاربرگ های تجاری و  کشی گاز خانگی،لهتاییدیه کتبی مبنی بر گواهی صحت بر لو -4

 .صورت گیرد مقررات ملی ساختمانهفدهم مبحث  6-17ی مراحل بر اساس بندهای مربوطه در همهکنترل کیفیت و صدور تاییدیه -5

کشی ( در صورتی که سیستم لوله5مضاء و مهر کاربرگ شماره )و همچنین ا فرم ها و چک لیست های نظارتی های سازمان،تکمیل کلیه کاربرگ -6

 . ناظر باشد گاز مورد تایید

قبل از پوشاندن و پس از رفع اشکاالت باید تاییدیه  ملی ساختمان مقرراتمبحث هفدهم  (4-5-17) توکارطبق مفاد بخشکشی در مورد لوله -7

های الزم قرار گرفته و در صورت مورد آزمایش ملی ساختمان مقرراتمبحث هفدهم  (6-17) سیستم لوله کشی باید طبق مفاد بخش)صادر شود. 

 (تاییدیه آزمایش به وسیله ناظر صادر گردد. عدم وجود نشت،

ناظر تا زمان صدور  باید کلیه مراحل کنترل کار به وسیله ملی ساختمان مقرراتمبحث هفدهم  (3-5-17)بخش  کشی روکار مطابقدر مورد لوله-8

 کشی انجام شود.تاییدیه لوله

ناظر هر چند بار که الزم بداند باید از کار بازدید نموده و از صحت انجام آن اطمینان حاصل نماید و در صورت نیاز به  در حین اجرای لوله کشی،-9

نوبت تعیین  دوی سازمان حق الزحمه اضافی حداکثر طبق نظام نامه توکار ، شیکلوله چهار نوبت برای وروکار  کشیلوله بازدید بیش از سه نوبت برای

 گردد.ی کارشناسی به واحد گاز ارجاع میگردد و بعد از آن برای تعیین تکلیف پرونده برامی

لسه، تحویل مالک یا های مذکور باید طبق صورتجر بیست و چهار ساعته در محل پروژه را ندارد فشار تستحضوامکان ه به اینکه ناظر با توج-10

 که از دخالت پیمانکار در مدت قانونی جلوگیری نمایند. شوندود و متعهد بهره بردار ش

 مقررات ملی ساختمان، قوانین و بخشنامه های اداره کل راه و شهرسازی استان و سازمان نظام استان. 17رعایت کلیه مفاد مبحث 
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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  –

 مربع)فشار قوی(پوند بر اینچ  60الی  2حداقل وظایف و تعهدات ناظر بر لوله کشی گاز طبیعی با فشار -ب

عایق  ،یلوله کش پلی اتیلن، فوالدی وی از قبیل داشتن صالحیت جوشکاری ل صالحیت پیمانکار و کنترل پروانه مهارت فنی عوامل اجرایکنتر-1

یت افراد شاغل در است در صورت فقدان مدارک صالحناظر موظف  ضمناً کنترل تجهیزات مورد نیاز پیمانکار.های گاز سوز و ب دستگاهی و نصکار

 کار با اعالم کتبی به سازمان استان اقدام نماید. توقفافراد مذکور و یا  تعویضمحل پروژه جهت اخراج و 

و پرتو  عایقکاری تست، لوله کشی، )تجهیزات جوشکاری، تجهیزات مصرفی مورد نیاز سیستم لوله کشی گاز کنترل و تایید مشخصات فنی مصالح،-2

به سازمان استان،  و در مواردی که اجناس با استانداردها مغایرت داشته باشد مقررات ملی ساختمان صورت گیرد بر اساس مبحث هفدهم نگاری و ...(

 اعالم گردد. پیمانکار و متقاضی کتباً

از مفسرین و  ،تی و تست پوشش و تزریق گازانجام آزمایش مقاومت و نش ،پلی اتیلن اجرا شده دی وهای فوالایید پرتونگاری لولهبرای ت :توضیح

 ه شود.ها بهره گرفتای نتایج آزمونهواجد شرایط و بررسی کننده هایآزمایشگاه

و دستور توقف کار در صورت انجام شود اقص کار و تخلفات به پیمانکار در حین انجام کار به صورت کتبی در قبال اخذ رسید تذکر معایب و نو-3

 .صورت گیرداز کار  خودداری از رفع مشکل توسط پیمانکار در هر مرحله

 .داده شود گزارش تخلفات انجام شده توسط پیمانکار و متقاضی در حین اجرا و یا پس از اتمام کار به سازمان استان-4

های اصالحی بر اساس ضوابط و مقررات تهیه نقشه ردستو های اجرایی صورت پذیرد،هرگاه در ضمن اجرای لوله کشی الزم باشد تغییری در نقشه-5

 ناظر خواهد رسید.و پس از انجام اصالحات الزم به تایید  شود موجود صادر

نامه های ساخت آنها کنترل و از مناسب بودن و گواهی قرار گیرد  کشی گاز باید قبالً توسط ناظر مورد بررسیمورد استفاده در سیستم لوله مصالح-6

برای اطمینان از مطابقت  در صورتی که ناظر ضروری تشخیص دهد حاصل شود.اطمینان کشی گاز طبق این مقررات آنها برای استفاده در سیستم لوله

 د.های الزم بروی مصالح انجام گیرمصالح با این مقررات باید آزمایش

سال به نفع مالک  5به مدت  ،های ناشی از قصور ناظربرای پوشش مسئولیت محکومیت تضمین کیفیت ناظر )سیستم لوله کشی گاز( یبیمه نامه -7

 جام نگیرد.کشی گاز از جانب مالک انر هیچ گونه تغییری در سیستم لولهمشروط بر اینکه در مدت مذکوگردد. ارائه می بردارو بهره

عالوه بر ارائه بیمه نامه مسئولیت ناظر،پوشش  پوند بر اینچ مربع، 60الی  2های فشار قوی از حمایت از بخش صنایع در لوله کشی به منظور توضیح:

شرکت گاز و شورای مرکزی تدوین و  بیمه تکمیلی تضمین کیفیت در نظر گرفته شده که طی تفاهم نامه ای جداگانه بین وزارت راه و شهرسازی با

 ابالغ خواهد شد.

 ناظر نمی تواند نظارت پروژه ای را تقبل نماید که خود پیمانکار و یا مالک آن نیز می باشد.-8

مبحث هفدهم مقررات  6-12-17فلزی در فواصل مناسب برابر بندهای فوالدی روکار و نصب بست هایزدائی و رنگ آمیزی لولهنظارت بر زنگ-9

 ملی ساختمان صورت گیرد.

و این شیوه نامه تهیه مقررات ملی ساختمان در قالب مبحث هفدهم  ،صالحیتدارای کشی گاز که به وسیله طراح لوله طراحی هایکنترل نقشه-10

 شده است.
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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  –

یک ماه پس از نصب کنتور و راه اندازی و برقراری جریان گاز های گازسوز در صورتی که متقاضی حداکثر ظرف مدت نظارت بر نصب دستگاه-11

 به ناظر اعالم نماید. وسایل مزبور را تهیه و کتباً

حل نصب دریچه تامین هوای احتراق، تهویه، که مشخصات و الزامات م ا تایید نمایدنقشه اجرایی چون ساخت ر ناظر موظف است فقط در صورتی-12

ایمنی لوله کشی  و)عالوه بر مشخصات فنی . ندازه دودکش وسایل گاز سوز مطابق مقررات در نقشه و در زمان لوله کشی رعایت شده باشدمحل و ا

 ت انجام شده باشند(در این مقررا که باید مطابق فصول مربوط به خود

 وله کشی گاز خانگی،تجاری و صنعتی.تاییدیه کتبی مبنی بر گواهی صحت بر ل ارائه-13

 ( در صورتی که سیستم لوله کشی گاز مورد تایید ناظر باشد.5امضاء و مهر کاربرگ شماره )-14

 ساختمان، قوانین و بخشنامه های اداره کل راه و شهرسازی استان و سازمان نظام استان. مقررات ملی 17و رعایت کلیه مفاد مبحث 

 


