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ساختمان  سازمان نظام مهندسي

  استان هرمزگان

و شایستگی های ناظرین گاز تحت پوشش دفتر کنترل و بازرسی گاز  صالحیت ها اساس، توزیع عادالنه نظارت بر نظامنامههدف از ارائه این 

 .سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان می باشد

 کنترل و بازرسی گاز در کل استان الزامی است. در دفتر ،آئین نامه پس از تایید هیئت مدیره سازماناجرای این 

  یفرتعا: الف

 :ندرو می رکا به طمربو معانی در یرز تصطالحاا ،نامه منظا ینا در

 4731 هما سفندا بمصو نساختما لکنتر و مهندسی منظا نقانو: نقانو

 4731 هما بهمن بمصو نساختما لکنتر و مهندسی منظا نقانو ییاجرا نامه یینآ:  نامه یینآ

 ( اداری تنظاما) آن پیوست و 4731 لسا بالغیا نساختما ملی راتمقر دوم مبحث: دوم مبحث

 ( وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران47/51/38شیوه نامه اجرایی گاز: شیوه نامه اصالحی اجرای تفاهم نامه مورخ )

  نستاا نساختما مهندسی منظا نمازسا:  نستاا نمازسا

  نستاا نساختما  مهندسی منظا نمازسا همدیر هیئت:  همدیر هیئت

  مهندسی ربکا لشتغاا نهواپر: لشتغاا  نهواپر

  ساختمانی هگارکا در مالک ممقا قائم یا مالک : رکا صاحب

 رکا منجاا روش: ب

 : مقدماتی حلامر. 1

  ءعضاا منا ثبت یندآفر -4-4

  سمهند هر به دموجو قانونی بطاضو فقو زمجا ارجاع کار یندآفر -8-4

 : وژهپر ثبت. 2

 . ددگر می ثبت نتوماسیوا سیستم ،در وژهپر تمشخصا کلیه ، مرحله ینا در

 : انناظر بنتخاا یندآفر. 3

 امتیازرا بر اساس شاخص های  هطمربو انناظر ،جامع سازمان استان  سیستمثبت پروژه در سامانه مدیریت و بازرسی گاز توسط مجری ،   از پس

 و به مجری معرفی می کند. بنتخاا

 . دبو هداخو این نظامنامه 3چارت مندرج در بند  مطابق، هارکا کلی دشگر -4-7
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ساختمان  سازمان نظام مهندسي

  استان هرمزگان

 .  باشد می دوم مبحث 7-41 بند مطابق ،مالی تالدمبا یندآفر -8-7

 ()پرداخت فیش های مربوط به بازرسی توسط مجری یا کارفرما و ارائه رسید به امور مالی ودر نهایت ارسال تاییدیه از امور مالی 

 گبررتکمیلکا طریق از را دخو گیدماآمی بایست  ، گاز از شیوه نامه اجرایی 4و ماده  دوم مبحث 4-4-41 بند فقو حقیقی صشخاا کلیه -7-7

 .گیرند می ارقر بنتخاا یندآفر درتا   باشند دهکر معالا رتنظا تخدما مینهز در نستاا نمازسا با ریهمکا

 لکنتر کلیه لعماا از پس و دشو می تشکیل ربکا دهماآ نمتقاضیا مجموعه ، وژهپر عنو به بسته ،عضاا کل بین از ابتدا ،ناظر بنتخاا ایبر -1-7

 . دگیر می رتصو مجموعه ینا بین از بنتخاا تعملیا، قانونی یها

 :دشو می تعیین یرز یها شاخص به توجه با، متقاضی دنبو ربکا دهماآ

 ودهمحد در وی غالب قامتا و ای حرفه فعالیت تمرکز و اربرقر نستاا نمازسا در نامه یینآ 11 دهما یطاشر مطابق باید متقاضی عضویت -4-1-7

 . باشد هشد زمحر ن،ستاا

 .  باشد رعتباا روز دهپانز قلاحد دارای باید ،( ناظر) متقاضی لشتغاا نهواپر -8-1-7

 . باشد شتهدا باالتر و سه جهدر نتظامیا محکومیت نباید، بنتخاا نماز ،در( ناظر)متقاضی -7-1-7

 . باشد (قانونی جعامر تایید رتصو در) نیاناتو یا حجر فاقد باید( ناظر)متقاضی -1-1-7

 .  باشد دهنکر ئهارا نستاا نمازسا به ،( مرخصی) " رکا لساار معد" ستاخودر ،(ناظر) متقاضی -1-1-7

 : هباقیماند ظرفیت به توجه با ناظر بنتخاا روش .4

 یها لکنتر از پس که یطاشر جدینوا صف در که رتصو بدین.  ستا صف در هباقیماند امتیاز یبند رده سساابر بنتخاا هنحو روش، ینا در

 صف ینتهاا به ابتدا از ترتیب به بنتخاا و دبو هداخو کمتر به بیشتر از امتیاز لویتاو شاخص ترتیب به اتنفر هجایگا، دشو می حاصل قانونی

  . دگیر می رتصو

                                                                     :امتیاز بندی شاخص تعریف -4-1

         

                                                                                                                            1111111  ×  
محدوده امتیاز

1+ مبلغ دریافتی به ریال
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ساختمان  سازمان نظام مهندسي

                               استان هرمزگان

 :انتخاب ناظرامتیاز  تعیین در الزم يمالکها .5

 پایه :اول امتیاز -

 : وژهپر آن ساختمانی وهگر به ناظر لشتغاا نهواپر پایه دنبو یکدنز 

 

 

 

 

 )سابقه کار بازرسی( دوم : شروع فعالیت در بخش بازرسی گاز امتیاز -

 (امتیاز 48حداکثر  -امتیاز 4)هرماه  بر انجام بازرسی گاز و پذیرش اولین پرونده بازرسیاز زمان ارائه درخواست کتبی بازرس به سازمان مبنی 

 امتیاز( 8به ازای هر ارجاع ) ازرسی گاز در پذیرش کارآموزو ب  سوم : همکاری مربیان کارآموز با واحد کنترل امتیاز -

 گیرد.می ارجاع صورت  1به هر مربی کارموز حداکثر * در طول سال مهندسی 

 (  امتیاز 45، حداکثرامتیاز 1هر حضور )در سمینارها و دوره های آموزشیچهارم : حضور بازرسان در جلسات هماهنگی بازرسان و شرکت  امتیاز -

 امتیاز(  1پنجم : تحویل گیری به موقع پرونده مالکین و ارسال گزارشات و صدور تاییدیه بصورت منظم )همکاری مستمر با دفتر()  امتیاز -

 * امتیازهای سوم تا پنجم بصورت ساالنه محاسبه می شود.

 (.دبو هداخو (کشی قرعه) تفاقیا بنتخاا طریق ،از یطاشر حائزین بین لویتاو ترتیب، قفو یطاشر کلیه نشد نیکسا رتصو در)

 :قانونی يکنترلها. 6

 در متقاضی لشتغاا نهواپر پایه با و همچنین نوع کنتور (ساختمانی وهگر) تطبقا ادتعد و بنا یرز نظر از باید وژه،پر:  صالحیت ودحد لکنتر -4-1

 .باشد شتهدا تطابق، رتنظا مینهز

 . نباشد وژهپر نهما مالک ،(  ناظر) متقاضی -8-1

 . نباشد وژهپر آن از بخشی یا متما یمجر ،(  ناظر) متقاضی -7-1

 ادفرا تمایل معد رتصو در ،هست نیز باالتر یها پایه نمهندسا صالحیت در "ب" و "لفا" ساختمانی وهگر یهارکا که  ینا به توجه با :4 نکته

 .باشند دهکر معالا نمازسا بهرا تبامر سایت طریق از " ریهمکا گبررکا" ئهارا و تکمیل حین، قبل از باید ،ها وژهپر گونه ینا منجاا ایبر رمذکو

 از %45انمیز به ،مهندسی لیکسا در ربا دو از بیش ارتکر رتصودر ورزد، عمتناا رکا لقبو از ،هطمربو سمهند ر،کا عجاار از پس چنانچه: 8 نکته

  کاسته خواهد شد.وی امتیاز بازرسی 

 امتیاز نوع کنتور گروه ساختمانی پایه
 G10 455تا  G4 الف و ب 7

 G40 855تا       G4 الف ، ب، ج 8

 G1O0 755تا       G4 الف ، ب، ج، د 4



 

 نهرمزگا نستاا سازمان نظام مهندسی ساختمان گاز رتنظا رکا عجاار منامهنظا

 4 

 

ساختمان  سازمان نظام مهندسي

  استان هرمزگان

 امتیاز 1کسر به ازای هر عدم پاسخگویی )  (کنترل مضاعف گاز، شکوائیه ها، تخلفات و .....: عدم پاسخگویی به مکاتبات سازمان )اعم از 7نکته 

 (در طول یکسال مهندسی

 امتیاز( 41کسر رای صادره از شورای انتظامی ):  1 نکته

 . دشو می منجاا لیهاو ناظر بنتخاا یطاشر و روش با مطابق جایگزین ناظر بنتخاا ناظر تغییر به زنیا رتصو در: 1 نکته

 .ددگر می عجاار لیهاو ناظر به عجاار سامانهاز رجخایا توسعه مصرف گاز  بنا توسعه یها وژهپر:  هتبصر

 )غیر فعال نمودن بازرس(:عدم همکاری با سازمان  :1نکته 

امکان ارجاع بازه در این  .دفتر گاز اعالم گردد تا بازه زمانی تعیین شده در سیستم ثبت شودمرخصی بازرسان گاز می بایست به صورت کتبی به 

و سیستم نسبت ایام مذکور از امتیاز اولیه مهندسان کاسته می شود همچنین به  دادن کار به بازرس به صورت دستی یا اتوماتیک وجود ندارد.

 امتیاز وی اقدام نماید. نسبت به اصالح بایست ضمن غیر فعال نمودن بازرس در این ایاممی

0Eامتیاز پایه : 

N:                                                                                                          تعداد روزهای یک دوره        
N−M

N
  × 0E=E 

:M  مرخصیتعداد روزهای 

بازرس مربوطه  کارکردماه از زمان پیش بازرسی ساختمانی بگذرد و اجرای لوله کشی گاز صورت نپذیرد کار مذکور از 7چنانچه حداکثر: 3نکته 

 خارج خواهد شد.

 .باشندمی د،گرد یم اجرا روکار صورت به که ب و الف گروه یساختمانها نظارت به مجاز تنها نخست، کسالی در دالورودیجد گاز بازرسان:  3نکته 

 امتیاز باقیمانده در هر سال به سال بعد منتقل نمی شود.:  9نکته 
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ساختمان  سازمان نظام مهندسي

 استان هرمزگان

ه 
حل

مر
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 :نمازسا در رتنظا عجاار رکا دشگر .3

 :ناظر بنتخاا رکا دشگر دارنمو -3- 4

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت پروژه توسط مجري در سامانه مديريت و بازرسي گاز

 انتخاب بازرس گازگردش کار 

 شروع

 پرداخت فيش هاي مربوط به بازرسي و ارائه رسيد به امور مالي  

 ثبت تاييديه فيش هاي بازرسي در نرم افزار جامع سازمان توسط امور مالي  

 

 اطالع به ناظر 

 رد پرونده    اعالم پذيرش پرونده 

انجام مرحله پيش بازرسي توسط بازرس ظرف 

 ساعت از زمان پذيرش پرونده  48مدت حداکثر 

 ثبت کليه مراحل بازرسي توسط بازرس در سامانه

 انتخاب ناظر مطابق صالحيت ها و اولويت هاي تعيين شده  

 

محاسبه حق الزحمه بازرسي بازرسان گاز در هر 

 مرحله و اعالم به امور مالي

پرداخت حق الزحمه بازرسي  بازرسان گاز به امور  

 مالي

مراجعه ناظر به سازمان جهت دريافت 

 پرونده هاي بازرسي

 عدم مراجعه ناظر   

ل 
قب

م ت
عد

گ 
بر

ار
 ک

يل
كم

ت

ار
ک
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ساختمان  سازمان نظام مهندسي

  استان هرمزگان

 :ناظر به سانیر عطالا هنحو -8-3

 .دشو می داده عطالا ناظر به یلذ روش سه به ،ناظر بنتخاا از پس -4-8-3

  ارفزا منر طریق از رکادخو رتصو به هکوتا مپیا لساار -

  ارفزا منر طریق از رکادخو رتصو به یمیلا لساار -

  رکادخو رتصو به گویا تلفن ستما طریق از -

 .(دبو هداخو کافی ناظر به عطالا جهت نیز تنهایی به قفو یشهارو از هریک. ) ددگر می ثبت ارفزا منر در قفو یشهارو لساار سیدر

 :ناظر گیدماآ معالا هنحو -7-3

سامانه مدیریت و بازرسی گاز  در دخو شخصی صفحه در را دخو گیدماآمی بایست  ناظر ،ساعت 81 تمد فظر کثراحد، ناظر به معالا از پس

پروژه( نسبت به پذیرش ساعت )از زمان  13و حداکثر ظرف مدت  اعالم نموده و در موعد مقرر جهت تحویل پرونده به سازمان مراجعه نمایند

 انجام پیش بازرسی اقدام نمایند.

 ساعت نمی باشد. 81ان زم وجز تبصره: بدیهی است ایام تعطیل

 . باشد می جاعیار وژهپر از افنصرا منزله به رمقر موعد در پاسخگویی معد -4 نکته

دریافت پرونده ها به  جهت هشد مشخص نماز در لیکن دهنمو گیدماآ معالا تیرنظا وژهپر تقبل جهت بار دوبیش از شخصی چنانچه -8 نکته

  کاسته خواهد شد.وی امتیاز بازرسی  از %45انمیز بهسازمان مراجعه و اقدام به پیش بازرسی ننماید 

 

 

 . باشد می همدیر تهیا راتختیاا از آن در اتتغییر گونه هر و هسیدر همدیر تهیا تصویب به.................................... یخرتا در نامه منظا ینا
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