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نظامنامه کارآموزي

مهندسان متقاضی نظارت بر لوله کشی گاز خانگی و تجاري

شرایط برگزاري دوره کارآموزي-1ماده 

مقررات 17ماه از اخذ پروانه اشتغال و پس از قبولی در آزمون مبحث  6را پس از گذشت حداقل هر کار آموز باید دوره کار آموزي -1-1
.ملی ساختمان طی کند 

.گاز ارائه نمایدبازرسیواحد کنترل و هر کارآموز می بایست جهت انجام دوره کارآموزي درخواست خود را به صورت مکتوب به -1-2
طی پروژه60را در قالبدوره6مربی کارآموزي ، تعداد3حداقلمی باشد و الزاماً هر کارآموز باید با نفر6تعداد مربیان کارآموزي -1-3

. کند
.در دستورکار قرار گیرد) ویالیی ، آپارتمانی ، تجاري و عمومی(جهت دوره کارآموزي الزاماً می بایست انواع ساختمانها -1-4

کارآموزينحوه برگزاري -2ماده 

گاز نماید که می بایست بازرسی واحد کنترل وتحویل ورا کامل کرده) فرم پیوست(باید فرم ارزیابی کارآموز مربی کارآموزي-2-1
در صورت قبولی در این مرحله ، کارآموز به اداره کل راه و شهرسازي استان جهت . گاز تایید گرددبازرسیمسئول واحد کنترل و توسط 

.ر پروانه معرفی می گردددرج صالحیت نظارت گاز د

گاز طی بازرسیواحد کنترل و مسئول دوره کارآموزي را مطابق نظر 3در صورتی که کارآموز امتیاز متوسط را کسب نماید باید حداقل -
گاز ، جهت درج صالحیت به اداره کل راه و شهرسازي بازرسی مسئول واحد کنترل و نماید و سپس در صورت تایید مربی کارآموزي و تایید 

. استان معرفی گردد

گاز بازرسیواحد کنترل و مسئول دوره کارآموزي را مطابق نظر 6آموز امتیاز ضعیف کسب نماید می بایست حداقل در صورتیکه کار-
.طی نماید

.شرط قبولی کسب حداقل نمره خوب می باشد-2-1-1
.ملزم به درج نمره در برگه کارآموز خواهد بودمربی کارآموزي-2-2
.گاز تحویل نمایدبازرسیواحد کنترل و فرم کارآموزي را تکمیل و به 60هر کارآموز می بایست حداقل -2-3

مشخصات مربی کارآموزي: 3ماده 

تظامیسابقه نظارت گاز بدون محکومیت انسال 2با حداقل پایه یک و یا پایه دو مکانیک ینمهندسمتقاضیان مربی کارآموزي از -3-1
لیست متقاضیان پس از .دنگاز سازمان ارائه دهبازرسیواحد کنترل و می بایست درخواست خود را به صورت کتبی به می باشند که

افراد داراي صالحیت تعیین و ،بنا به نظر اعضاسپس،شدهارجاع دادهبه زیر گروه تخصصی گازمکانیکتخصصیبررسی توسط گروه
.پس از تایید رئیس سازمان به عنوان مربی کارآموز انتخاب و معرفی می شوند

.هماهنگی جهت برگزاري دوره هاي کار آموزي با مربی کارآموز می باشد-3-2

مدت دوره کارآموزي: 4ماده 

در استان-4-1
.بازدید نمایندپروژه60را در قالبدوره6کارآموزانی که تمایل به گذراندن دوره کارآموزي در داخل استان دارند ، می بایست تعداد 

در خارج از استان-4-2
استان جهت یست ضمن ارائه درخواست به سازمانکارآموزانی که تمایل دارند دوره کارآموزي خود را در خارج استان بگذرانند می با

ساختمان سازمان نظام مهندسی
استان هرمزگان
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نظامنامه کارآموزي

مهندسان متقاضی نظارت بر لوله کشی گاز خانگی و تجاري

، سپس براي آشنایی با روند بازرسی گاز در در خارج از استان بازدید نمایندپروژه50را در قالبدوره5تعدادمعرفی به استان مربوطه،
.پروژه را بازدید نمایند10هرمزگان باید یک مرحله استان
.روز پس از درخواست کارآموز، مربی واجد شرایط را به وي معرفی نمایددهگاز موظف است ظرف مدت بازرسی واحد کنترل و - تبصره

حدود صالحیت ها: 5ماده 

کارآموزانی که دوره هاي تئوري و عملی بازرسی گاز را با موفقیت طی نموده اند، پس از درج صالحیت گاز در پشت پروانه اشتغال -5-1
. گاز سازمان ارائه نمایندبازرسیکنترل و واحدبکار می بایست جهت انجام بازرسی درخواست کتبی خود را به 

که به صورت روکار اجرا می گردند،گروه الف و بخست، تنها مجاز به نظارت ساختمانهايبازرسان گاز جدیدالورود در یکسال ن- 5-2
.باشند
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مهر و امضا کارآموزمهر و امضا مربی کارآموزي                                                                                                     

................................شمارهموزان نظارت لوله کشی گاز توسط مهندسین ناظر آفرم ارزیابی کارسازمان نظام مهندسی ساختمان
................................تاریخاستان هرمزگان

مشخصات کارآموز
:رشته تحصیلی:                                     نام و نام خانوادگی

:تاریخ عضویت:                                                      شماره عضویت سازمان
:تاریخ پروانه اشتغال بکار:                 اشتغال بکارپروانهشماره

:شهر مورد تقاضا براي نظارت
□عمومی□تجاري□مسکونی:  همشخصات پروژ□3پایه□2پایه□1پایه:    پایه نظارتی

□چند واحدي□تک واحدي: تعداد واحد□توکار□روکار :  نوع لوله کشی
:تلفن تماس کارآموز:                                              نام مجري:           نام مالک

□ه هاي توکاربراي پروژماقبل  نهایی□حین اجرا □پیش بازرسی :   مرحله بازرسی

نمره دریافتی مورد سوال ردیف
ضعیف متوسط خوب عالی

) الزاما با شناخت مارك هاي استاندارد موجود در بازار(تشخیص مصالح استاندارد 1
تشخیص انواع جوش و کیفیت آن

) سایزینگ،انتخاب مسیر، همخوانی پالن با ایزومتریک( کنترل نقشه  2
ارتفاع مناسب کنتور و شیرآالت از کف

3

گازسوزفاصله شیر از دستگاه
حداقل فاصله کلکتور از کنتور برق 

حداقل فاصله شیرآالت از کلید و پریز برق
فاصله مرکز لوله جانشین کنتور تا دیوار تمام شده

فواصل استاندارد شیرهاي قطع کن و  قفلی
جهت شیرآالت

نوارپیچی لوله کشی توکار

4
لوله هاي روکاررنگ آمیزي 

عایق کاري لوله در محل برخورد با لوله هاي تاسیسات و سیمهاي برق
استفاده از غالف در هنگام عبور لوله از زیر دیوار برشی و پارکینگ

عایق پیچی لوله در عبور از سقف کاذب
فاصله مناسب بست در لوله کشی روکار

استفاده در داخل و بیرون ساختماننوع بست مورد 5
اجراي صحیح کلکتور و لوله بیرون رفت و شیر قفل کن منازل تک کنتوري

...) بخاري، روشنایی، آبگرمکن و ( الزامات محل نصب وسایل گازسوز  6
استفاده از لوله مناسب دودکش و رعایت فاصله دودکش از کف و سقف ساختمان

7
عایق کاري دودکش در محل داکت

سایز دودکش براي وسایل گارمایشی
کالهک مناسب

کنترل تهویه و هواي تازه
تست فشار لوله ها 

تست دودکش8
تست نوار

الکترود مورد استفاده با توجه به سایز لوله
سانتیمتر10کمتر از عدم استفاده از نیپل هاي جوشی 9

اینچ و باالتر2نظارت بر جوش لوله هاي با سایز 
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بسمه تعالی

................................مهندس خانمسرکار / قايآجناب 

موزي به آجهت گذراندن دوره کار............................. به شماره پروانه اشتغال بکار ............................... مهندسخانم/قايآاحتراما 
.حضورتان معرفی می گردد

موزي ایشان را پس از تایید آگزارش کار) ساختمان هاي مختلف(ده پرون10خواهشمند است پس از بازرسی و نظارت حداقل 
.به دفتر کنترل و نظارت گاز تحویل نمایید

:موزيآتاریخ پایان کار:                                  موزيآتاریخ شروع کار

.بازرسی و نظارت شده است،موزآشماره پرونده هایی که با حضور کار

شماره پروندهردیفشماره پروندهردیفشماره پروندهردیف
11121
21222
31323
41424
51525
61626
71727
81828
91929
102030

:موزآمهر و امضاي مربی کار
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