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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                                                                                                                    

 ظر لوله کشی گازنا مهندسان کارآموزینظامنامه و ضوابط                           

 هاو نظارت بر لوله کشی گاز ساختمانمتقاضی دریافت صالحیت بازرسی                      

 :شرایط و ضوابط ورود مهندسان تاسیسات مکانیکی

 .کتبی آزمونقبولی در و  گذراندن مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان-1

 (نامه )همراه با اسالید پاورپویت و ..... ماه و ارائه گزارش مکتوب و مصور تحت عنوان پایان 3هرکدام حداقل به مدت  ،کارآموزیدوره  2گذراندن -2

 د پیوست باشد.رمطابق با موا

 روز کارآموزی 30یک ماه و به تعداد حداقل  بازرسی ویژه گروهدر  کارآموزیبررسی و تایید گزارش -3

های تئوری و عملی شده اند جهت درج صالحیت نظارت در لوله کشی گاز در پروانه به اداره کل راه و گذراندن دورهبه ی که موفق نزاکارآمو-4

 گردند.شهرسازی معرفی می

 .گرددنامه ارجاع نظارت تعیین می آیینحدود ظرفیت و صالحیت ناظرین جدید براساس 

ل اول در سا .آیدبعمل می بازدیدم وهای نظارتی به صورت رندها از سوی کمیتهنظارتی آن هایپروژه از ،فعالیت نظارتی ناظرین جدید درسال اول

 .به ناظر ممنوع استواحد و سایر ساختمان های عمومی، خاص و تجاری  9ش از بی یهاساختمان هایپروژهارجاع  ،نظارت

 :مربیان کارورز باید دارای شرایط ذیل باشند -5

 .با حداقل یکسال سابقه نظارت و بازرسی بدون محکومیت انتظامی 2 مهندس مکانیک پایه –الف 

 ماه سابقه نظارت و بازرسی بدون محکومیت انتظامی. 6با حداقل  1مهندس مکانیک پایه  –ب

ای پرداخت نخواهد موزشی کارورزان حق الزحمهآدر تبادل است و به مربی کارورز خارج از ظرفیت و سهمیه مربی کارورز  کارآموزیهای تبصره :دوره

 .زی را نمایندآموموزان موجود در سال تقبل کارآبایست به تعداد کار شد و هر بازرس می

 طبق این نظامنامه در سازمان نظام و کارآموزی 17 استان موظف به گذراندن مجدد مبحثدر  مهندسین انتقالی از شهرهای دیگر برای نظارت گاز-

 مهندسی استان می باشند.
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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  –

 

 شماره:به نام خدا                                                                                                      

  تاریخ:                           فرم گزارش کارآموزی                                                                

 گاز سازمان نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستاناز دفتر 

 به مهندس بازرس )مربی کارورزی( خانم/آقای مهندس ...................................................

 تاریخ معرفی:................................................

 ..... تاریخ شروع کارآموزی:..............................

 تاریخ پایان کارآموزی: ....................................

 مشخصات کارآموز

 نام: ...................................     نام خانوادگی: ....................................

 شماره عضویت: ............................................... 

 اشتغال بکار...................................... پایه ............شماره پروانه 

 مشخصات مربی کارآموزی

 نام: ...................................     نام خانوادگی: ....................................

 شماره عضویت: .............................................. 

 شماره پروانه اشتغال بکار...................................... پایه ............ 

 سابقه نظارت گاز.....................

 مشخصات پروژه

 آدرس:......................................................................................................

 : مسکونی       عمومی        تجاری      خاص      غیرهنوع کاربری

 نوع کنتور ...................

 نوع لوله کشی: روکار       توکار

 تاریخ شروع .......................... تاریخ خاتمه ...........................

 مجری ......................................................

 خالصه گزارش :

 

 

 محل مهر و امضا کارآموز                                                                                                                 

 نظریه مربی کارآموزی:

 محل مهر و امضا مربی کارآموزی                                                                                                                

 

 محل مهر و امضا رییس دفترگاز                                                                                                                           

 برای هر  پروژه این فرم تکمیل گردد.                                                             
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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  –

 

 شماره:          به نام خدا                                                                                                 

  تاریخ:نظریه مربیان کارآموزی                                                                                   

 ات مربیان کارورزیجمع بندی و نقطه نظر

1- 

 

 نام و نام خانوادگی مربی :

 با رعایت موارد ذکرشده کار آموزی نامبرده مورد تایید است/ نیست.

2- 

 خانوادگی مربی :نام و نام 

 با رعایت موارد ذکرشده کار آموزی نامبرده مورد تایید است/ نیست.

3- 

 

 نام و نام خانوادگی مربی :

 با رعایت موارد ذکرشده کار آموزی نامبرده مورد تایید است/ نیست.

4- 

 

 نام و نام خانوادگی مربی :

 نیست.با رعایت موارد ذکرشده کار آموزی نامبرده مورد تایید است/ 

5- 

 

 نام و نام خانوادگی مربی : 

 با رعایت موارد ذکرشده کار آموزی نامبرده مورد تایید است/ نیست.

 ء مربیان: امضا و مهر محل

 

 

 با جمع بندی کلیه نظرات مربیان محترم نامبرده صالحیت بازرسی گاز را دارد /ندارد. نتیجه :

 کمیته بازرسین ویژه 


