
 

 سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان

 حوزه مدیریت کنترل و بازرسی گاز شهری
 01-1401 شماره :

 25/04/1401 تاریخ :

 حوزه گاز یه وحدت رویهابالغ
 استان هرمزگان محدوده:

 مسکونی/تجاری/اداری کاربری:

 پوند بر اینچ مربع ¼ فشار:

 بسمه تعالی

شده طی پیرو  سین ناظر گاز در تاریخ مباحث مطرح  شی مهند سات هم اندی با  08/04/1401و مجریان گاز در تاریخ   04/03/1401جل

حضور نائب رئیس اول سازمان، مسؤل حوزه مدیریت و کنترل گاز شهری سازمان، زیرگروه تخصصی گاز وکمیته داوری گاز و با توجه به 

در  جهت ایجاد وحدت رویه 01/05/1401از تاریخ  تبصره 1و  بند 10زیر در  موارد، نجام شده توسط زیرگروه تخصصی گازهای ابررسی

 گردد:ابالغ می استان هرمزگان

 بازرسی الزامیست.حضور مهندس ناظر، مجری و مالک در مرحله پیش - 1

 بازرسی الزامیست.در مرحله پیش کشی گازوجود مصالح، نقشه پالن و ایزومتریک لوله - 2

نقشه و سامانه شروع کار از ناظر به صورت درج در پیشکتبی ، ملزم به دریافت دستور گاز کشیاجرایی لولهمجری جهت شروع عملیات  - 3

 باشد. می

 مصادیق بازرسی مجدد شامل: - 4

 بازرسی )در تعهد مجری(نقشه با نقشه پالن ملک در مرحله پیشعدم مطابقت پیش - 1 - 4

 در تعهد مجری یا مالک(بازرسی )حسب مورد عدم حضور مجری و مالک در مرحله پیش - 2 - 4

 عدم وجود مصالح در محل پروژه در مرحله پیش بازرسی )در تعهد مجری( - 3 - 4

 کشی اجرا شده در مرحله آزمایش ماقبل نهایی/نهایی )در تعهد مجری(ایراد در لوله - 4 - 4

 عدم تائید تست نشتی یا استحکام در مرحله آزمایش ماقبل نهایی/نهایی )درتعهد مجری( - 5 - 4

فراهم نشدن امکان آزمایش ماقبل نهایی/نهایی با وجود هماهنگی قبلی )حسب مورد در تعهد مجری  حضور مهندس ناظر و - 6 - 4

 یا مالک(

 در مرحله آزمایش ماقبل نهایی/نهایی توسط مجری )در تعهد مجری( As-Builtعدم ارائه نقشه صحیح  - 7 - 4

 )در تعهد مالک(ماه از تاریخ تائید نهایی  6گذشت بیش از  - 8 - 4

 در کاربرگ اشکاالت بازرسی و سامانه ثبت نماید. با ذکر جزئیاتت دالیل بازرسی مجدد را بایسمهندس ناظر می - 5

 باشد.کشی گاز مورد تائید نمیمصالح با مشخصات درج شده ناخوانا یا مخدوش، جهت استفاده در پروژه لوله - 6

 ردد.گبه لیست مصالح مورد تائید سازمان اضافه می "آدرین شیمی"نوار و پرایمر با مارک  - 7

دستگاه گازسوز شامل اجاق گاز و آبگرمکن گازی در هر ساختمان الزامیست، در این رابطه پیرو نامه شماره  2اجرای حداقل  - 8

شرکت گاز  21/01/1401مورخ  60/000/818گسازمان نظام مهندسی استان و نامه شماره  20/11/1400مورخ  ص/8196/1400

باشد، ارائه برداری ایمن از آبگرمکن گازی در ملک مورد نظر برقرار نمیجهت نصب و بهرهاستان هرمزگان، در صورتی که شرایط الزم 

 گزارش توجیهی توسط مهندس ناظر گاز جهت درج در پرونده الزامیست.

 .بالمانع استدر واحدهای اداری و تجاری در صورت درخواست کتبی مالک، حذف آبگرمکن گازی  -تبصره         

 ملک وجود ندارد. یک تعداد دستگاه گازسوز در "حداکثر"شرایط فنی و ایمنی الزم، محدودیت در صورت وجود  - 9

 باشند.مهندسین ناظر گاز در صورت عدم حضور در شهر محل بازرسی، ملزم به ارائه مرخصی به سازمان می - 10

 


