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                                                 به نام خدا                                                   

 )مهندسین عضو سازمان( مجریان حقوقی و حقیقی گاز اقل وظایف و تعهداتحد     

 

وژه، یزومتریک پرهای پالن و اد نقشهتاییبررسی، کنترل، مقررات ملی ساختمان: رعایت کامل مفاد مبحث هفدهم  -1

حی در قشه طرانکشی گاز مورد قرارداد و تهیه تم لولهسمشخصات فنی و اجرایی و مصالح استاندارد و اجرای سی

 باشد. صورتی که صالحیت طراحی در پروانه اشتغال بکار مجری درج شده

 (.2انعقاد قرارداد با متقاضی مطابق قرارداد تیپ کاربرگ شماره ) -2

هت اهنگی جکشی به ناظر و هممراجعه به سازمان استان برای اخذ مشخصات ناظر و اعالم شروع عملیات لوله -3

 (.4عملیات اجرایی مطابق کاربرگ شماره )

 اظر.نارت فنی عوامل اجرایی به مهندس ارائه تصاویر پروانه اشتغال به کار پیمانکاری و پروانه مه -4

 معرفی مسئول پروژه دارای صالحیت به ناظر و سازمان استان. -5

ز کشی گاز بر طبق مشخصات فنی مبحث هفدهم ااخذ تاییدیه مصالح و وسایل مورد نیاز اجرای سیستم لوله -6

 مهندس ناظر.

وی طبق قکشی گاز برای کلیه متقاضیان اعم از جزء و عمده با تقاضای اشتراک فشار ضعیف یا فشار اجرای لوله -7

ازمان نظام ارائه شده از س vendor listمبحث هفدهم و استفاده از مصالح با کیفیت مرغوب و استاندارد طبق 

 گردد.مهندسی و شرکت گاز که توسط مالک یا پیمانکار تهیه می

 ضور ناظر.کشی گاز مطابق مبحث هفدهم در حمای  نهایی لولهآز -8

 های فلزی.کاری لولههای فلزی مدفون و تاییدیه عایقارائه گواهی آزمای  پوش  برای قسمت -9

 .*های فشار قوی به ناظرکاری کننده لولهارائه گواهی صالحیت کارگاه عایق -10

 .*ن فشار قویهای پلی اتیلارائه گواهی آزمای  مقاومت جوش لوله -11

بخ  دوم مبحث هفدهم توسط دستگاه  7 – ب -17آزمای  مقاومت و نشتی شبکه فشار قوی باید مطابق  -12

های های معتبر و دارای صالحیت انجام آزمای ای و ثبات فشار و دما توسط مؤسسات و آزمایشگاهفشارسنج وزنه

 یل گردد.ان تحوایید واقع شده و به سازمان استمربوطه و ارائه کلیه مدارک و نتیجه آن که توسط ناظر مورد ت

س ناظر و کشی گاز را براساس نوع و ظرفیت شبکه با نظر مهندپیمانکار موظف است پس از پایان کار سیستم لوله -13

 .ای مصرف پایین(ساعت بر 24فشار به مدت  psi 10مالک تحت فشار قرارداده و تاییدیه ایشان را دریافت نماید. )

 ائه نماید.ایشان دریافت و اراز کشی گاز را کار اجرا و تاییدیه سیستم لولهپیمانکار باید دستورهای ناظر را تا پایان -14
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حداکثر ) خسارت دیده بردارانهای بیمه معتبر به نفع بهرهکشی از شرکتسیستم لولهنامه تضمین کیفیت ارائه بیمه -15

 در موارد زیر:سال بعد از تحویل پروژه(. 5

 اتیلن فشار قوی*.های پلیالف( ارائه گواهی آزمای  مقاومت جوش لوله

 . 10ب( ارائه تعهدنامه کتبی مطابق کاربرگ شماره 

 ج(رعایت کلیه الزامات مقرر در قوانین کار و تامین اجتماعی و ضوابط منبعث از آن.

 نامه امور پیمانکاران.د( طی دوره ایمنی شرح مقرردر آیین

 دارد.نواگذاری تمام یا قسمتی از کار را به اشخاص غیر بدون اطالع و مجوز کتبی ناظر  پیمانکار حق -16

 بکارگیری عوامل اجرایی دارای پروانه مهارت فنی در اجرای کار. -17

 های شرکت ملی گاز.درعایت مفاد سایر مباحث مقررات ملی ساختمان و ضوابط و استاندار -18

ای )پالن و کشی گاز توسط ناظر چهار نسخه نقشه چون ساخت رایانهپیمانکار باید پس از تایید سیستم لوله -19

یک نسخه آن را به واحد گاز سازمان  ،5کاربرگ شماره کشی گاز طبق پیوست ایزومتریک( و دو نسخه پایان کار لوله

 نماید.استان و یک نسخه دیگر به مالک یا نماینده قانونی وی تحویل 

 افت وجه اقدام نماید.نسبت به دری مابین خود و مالکفی پیمانکار موظف است فقط در قالب قرارداد -20

، علمک، گونه دخالت یا دستکاری یا جابجایی تاسیسات انحصاری شرکت گاز اعم از انشعاب گازپیمانکار حق هیچ -21

 کنتور و رگالتور را بدون هماهنگی با شرکت گاز ندارد.

 یمانکار آن است.ای را تقبل کند که خود پهتواند نظارت پروژنمیپیمانکار  -22

ایی را که ها و نصب کالهک استاندارد را کنترل و فضاهپیمانکار موظف است استاندارد و باز بودن مجاری دودک  -23

 کشی گاز حذف نماید.دارای دودک  مناسب نیستند از شبکه لوله

های فشار قوی، آزمای  کشیهای پلی اتیلن انجام شده در لولهها و رلهیپیمانکار موظف است برای تایید پرتونگار -24

های های نتایج آزمونهای واجد شرایط و بررسی کنندهمقاومت و نشتی و تست و ترزیق گاز از مفسرین و آزمایشگاه

 واجد شرایط استفاده نماید.

ینده مالکان ( را تحویل مالک و یا نما17ک مبحث یپیوست پیمانکار در خاتمه کار یک نسخه راهنمای ایمنی ) -25

برداری وه بهرهکشی گاز صنایع به صاحب کار تحویل داده و آن ها را در رابطه با  خطرات گاز و شینموده و در لوله

 تاسیسات گازسوز را کامال راهنمایی نماید. کشی گاز و نصبصحیح از سیستم لوله

 ه.ری متقاضیان عمدبرداهای الزم به منظور بهرهارائه آموزش -26

های ارجاع کار و نظارت ابالغی از سازمان ، مجازات انتظامی جهت نامهنامه و شیوهدر خصوص تخلف از آیین -27

 .متخلفین دیده شده است

 باشد.* موارد ستاره دار جزو وظایف و تعهدات پیمانکاران فشار قوی می

 



 

17 
هرام آذرکیی  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  –

 

 

 

 بسمه تعالی

 

........... ............فرزندد .. ...............ب ...................................رویت اینجانبه حداقل وظایف و تعهدات پیمانکاران 

ایبندد به شرح باال متعهد و پها رسیده و یک نسخه از آن تحویل اینجانب گردید. اینجانب به کلیه موارد بند 

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

 

 

 

مجری خانوادگی نام و نام  

 انگشت اثر و امضاء و مهر

 


