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  هدف:هدف:  --11

نظارت نظارت   دفتر کنترل ودفتر کنترل و  ناظر گاز عضوناظر گاز عضو  نناامهندسمهندس  ظرفیت اشتغالظرفیت اشتغالو و   عادالنه نظارت بر اساس صالحیتعادالنه نظارت بر اساس صالحیت  ین نامه توزیعین نامه توزیعییهدف از ارائه این آهدف از ارائه این آ

  می باشد.می باشد.استان بوشهر استان بوشهر   ساختمانساختمان  سازمان نظام مهندسیسازمان نظام مهندسی  و آبفاو آبفا  گازگاز

                      

  دامنه کاربرد:دامنه کاربرد:  --44

و و   در دفتر کنترل و نظارت گازدر دفتر کنترل و نظارت گازشهر شهر نظام مهندسی ساختمان استان بونظام مهندسی ساختمان استان بوت مدیره محترم سازمان ت مدیره محترم سازمان أأیید هییید هیأأاجرای این آیین نامه پس از تاجرای این آیین نامه پس از ت

  الزامی است.الزامی است.  در کل استاندر کل استان  آبفاآبفا

  تعاریف:تعاریف:  --33

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر.  سازمان :سازمان :                33--11

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر.  و آبفاو آبفا  نظارت گازنظارت گاز  دفتر کنترل ودفتر کنترل ودفترگاز : دفترگاز :   44--11

  ..موضوع نظامات اداری موضوع نظامات اداری   از مقررات ملی ساختمان بااز مقررات ملی ساختمان بامبحث دوم مبحث دوم مبحث دوم : مبحث دوم :   11--11

و شهرسازی می باشد که دوره و شهرسازی می باشد که دوره   راهراه  رای پروانه اشتغال بکار از اداره کلرای پروانه اشتغال بکار از اداره کلدادا  ساختمانساختمان  ییسیسات مکانیکسیسات مکانیکأأاز مهندسان تاز مهندسان ت  ::گازگاز  ناظرناظر  00--11

کشی گاز را بر اساس مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان با موفقیت به پایان کشی گاز را بر اساس مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان با موفقیت به پایان های آموزشی علمی و عملی نظارت بر لولههای آموزشی علمی و عملی نظارت بر لوله

  درج شده باشد.درج شده باشد.  صالحیت طراحی، نظارت و بازرسی لوله کشی گازصالحیت طراحی، نظارت و بازرسی لوله کشی گاز  ه اشتغال بکاره اشتغال بکاررسانده و در پروانرسانده و در پروان

ن ناظر گازی که نیمی از ماه در محل کار خود که خارج از شهرستان مقیم وی باشد حضور و ن ناظر گازی که نیمی از ماه در محل کار خود که خارج از شهرستان مقیم وی باشد حضور و اامهندسمهندس  ::ناظرین اقماریناظرین اقماری  00--11

  ان می باشد.(ان می باشد.()اعالم وضعیت اقماری بودن ناظرین به عهده مسئول دفتر نمایندگی هر شهرست)اعالم وضعیت اقماری بودن ناظرین به عهده مسئول دفتر نمایندگی هر شهرستد.د.نننظارت گاز دارنظارت گاز دار

  ناحیه ای که محل سکونت و یا محل کار ناظر در آن واقع شده است.ناحیه ای که محل سکونت و یا محل کار ناظر در آن واقع شده است.  ::ناحیه اقامتناحیه اقامت  66--11

  ناظری که محل سکونت و یا اشتغال او در شهرستان مورد نظر واقع باشد.ناظری که محل سکونت و یا اشتغال او در شهرستان مورد نظر واقع باشد.  ::ناظر مقیمناظر مقیم            77--11

  ( نظارت داشته باشد.( نظارت داشته باشد.: ناظری که در محل دیگری غیر از شهرستان محل اقامت )در یک ناحیه اقامت: ناظری که در محل دیگری غیر از شهرستان محل اقامت )در یک ناحیه اقامتناظر مهمانناظر مهمان          88--33
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  ::نواحی نظارتینواحی نظارتی  --44

  ::استاست  شدهشدهدر این دستورالعمل استان بوشهر به سه ناحیه به شرح زیر تقسیم در این دستورالعمل استان بوشهر به سه ناحیه به شرح زیر تقسیم 

  ناحیه شمالی استان شامل شهرستان های گناوه و دیلم می باشد.ناحیه شمالی استان شامل شهرستان های گناوه و دیلم می باشد.  ناحیه شمالی:ناحیه شمالی:

  ن می باشد. ن می باشد. ناحیه مرکزی استان شامل شهرستان های بوشهر ، تنگستان ، دشتی و دشتستاناحیه مرکزی استان شامل شهرستان های بوشهر ، تنگستان ، دشتی و دشتستا  ناحیه مرکزی:ناحیه مرکزی:

  ناحیه جنوبی استان شامل شهرستان های کنگان ، جم ، دیر و عسلویه می باشد. ناحیه جنوبی استان شامل شهرستان های کنگان ، جم ، دیر و عسلویه می باشد.   ناحیه جنوبی:ناحیه جنوبی:

 ها:ها:  حدود صالحیتحدود صالحیت -55

 حدود صالحیت ناظرین گاز بر اساس جدول زیر تعریف می شود:

ساختمانگروه  پایه  تعداد واحد نوع کنتور 

ب    -الف    1  G4 تا G65  واحد37حداکثر  

ج -ب    -الف  4  G4  تا G100  واحد08حداکثر  

د  -ج   -ب   -الف   3  G4  تا G100 بدون محدودیت 

  

متر 688تا  8گروه الف : ساختمان یک ، دو طبقه با زیربنای   

متر مربع 4888تا  688یک و دو طبقه با زیربنای  –متر مربع 4888تا  8طبقه  با زیربنای  0تا  1گروه ب : ساختمان   

0888تا  4888طبقه با زیربنای  6متر مربع و ساختمانهای کمتر از  0888تا  8طبقه با زیربنای  38تا  6اختمان گروه ج : س  

متر مربع 0888طبقه با زیربنای بیشتر از  38، ساختمانهای کمتر از طبقه با هر متراژ زیربنا 38االی گروه د : ساخمانهای ب  
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 ::  گازگاز  ناظرینناظرین  اشتغالاشتغالظرفیت ظرفیت   --66

در طول یکسال  گاز ناظریناشتغال ظرفیت  ،دوم  مبحث3با توجه به پایه مهندسین ناظر و براساس ضرایب  جدول شماره    6-1

 براساس جدول زیر اعالم می گردد :

 

 پایه نوع کنتور تعداد

368  G4  تاG65 3 

408 G4   تاG100 2 

148 G4   تاG100 1 

 

   درصدد قابدل افدزایش یدا کداهش       48، با توجه به شرایط کاری در استان حداکثر تا د فوقموضوع بن گازناظرین  ظرفیت اشتغال   6-2

 (مبحث دوم 4-1-30می باشد ) موضوع بند 

درصد بده سدهمیه   48نظارت می کنند  شهرستان کیلومتر از مرکز 48ناظرینی که در شهرهایی با فاصله بیش از ظرفیت اشتغال   6-3

 ود را در آن شهرها نظارت نمایند.درصد ظرفیت خ48اینکه حداقل  آنها اضافه می گردد مشروط بر

 .درصد اضافه می گردد 08به تعداد کافی وجود ندارد، به سهمیه ناظرین مهمان مقیم در شهرستان هایی که ناظر   6-4

 د.   ننمایمهمان نظارت  درصد ظرفیت خود را در شهرستان08مبحث دوم( مشروط بر اینکه حداقل  4-1-30)موضوع بند 

 می باشد. مقیم ناظرین با اولویت واگذاری کار :تبصره*

 .بودظرفیت سهمیه کل خواهد  4/3دارند ن گازی که به صورت اقماری فعالیت ظرفیت اشتغال ناظری 6-5

توانندد   و فقط در محل سکونت خود می گیرد یرستان دوم به صورت مهمان تعلق نمبه مهندسان ناظر گاز اقماری، نظارت شه 6-5-1

 اقدام به نظارت نمایند.

 .درصد به سهمیه آن ها اضافه خواهد شد 08تا به ناظرینی که شاغل تمام وقت نیستند، در صورت تصویب هیئت مدیره   6-6
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 :تخصصی گازکمیته  اتامتیاز 6-7

 .خواهد شد ضافهاگاز  یبه پیشنهاد کمیته تخصص صدرد18تا  زیر حداکثربا توجه به موارد  گازین ظرانبه ظرفیت 

 درصد( 0. )حداکثردفتر گاز هماهنگی ناظرینحضور ناظرین در جلسات  -الف 

 درصد( 0ییدیه به صورت منظم. )حداکثرأو ارسال گزارشات و صدور ت به موقع پرونده مالکینگیری تحویل  -ب 

 درصد( 48. )حداکثرپذیرش کارآموزدرو آبفا  گاز همکاری با دفتر -ج

  ت گاز:ت گاز:سایر شرایط نظارسایر شرایط نظار

 .تنها در یک ناحیه اقامت مجاز به فعالیت است هر ناظر  7-1

 .تان ناحیه اقامت خود فعالیت نمایددو شهرس مجاز است درحداکثر  هر ناظر  7-2

خدود   گداز  تکمیل یا تصحیح فرم تمایدل بده نظدارت    به می توانند نسبت (ماه سفنداشهریور و  ) دو بار در سال تنها گازناظرین   7-3

 ام نمایند.اقد

 .نخواهد شدداده ننموده اند ترتیب اثر  تکمیل  به تقاضای ناظرینی که فرم تمایل به نظارت گاز در تاریخ های اعالم شده را   7-4

  ارجداع داده  نداظر در موعد اعالم شده هیچ کاری بده   واعالم شود گاز  به صورت کتبی به دفتر می بایست گاز ناظرین مرخصی   7-5

در صورت مرخصی بدون اطدالع نداظرین گداز و     کاسته خواهد شد. سهمیهاز میزان  34/3معادل  نیز هر ماه مرخصی ءبه ازا .شود نمی

 از سهمیه کسر می شود. 34/4اشکال در اجرای امر نظارت و تحویل کارها 

 34/3واهدد بدود در مدورد کداهش     مجداز خ  گداز  دفتر ،بار 4در صورت عدم پذیرش پرونده توسط ناظر و تکرار مورد تا حداکثر    7-6

 و ایشان نیز از اولویت واگذاری نظارت گاز خارج خواهد شد. اقدام نماید رسهمیه ناظ

واحد در یک  08مگر اینکه یک ساختمان بیش از  ،می باشد کنتور 08در هرشهرستانسقف ماهیانه تعداد کنتور جهت نظارت    7-7

 بلوک نظارت شود.

درصدد افدزایش داده    18تدا  ف ماهیانه تعداد کنتور می تواند به تشخیص رئیس دفتر کنترل و نظارت گداز  : در صورت نیاز سق3تبصره

 شود.

 کنتور می باشد. 18سقف ماهیانه تعداد کنتور برای شهرستان دوم  :4تبصره
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 : شهرستان انتخاب اول ناظرین باید حتماً شهرستان محل اقامت آن ها باشد.1تبصره

 نده در هر سال به سال بعد منتقل نمی شود.سهمیه باقیما   7-8

 اعالم خواهد شد . و ماه هرسال محاسبه از ابتدای فروردین گاز سهمیه ناظرین   7-9

خواهدد  با توجه به شرایط و تعداد ناظرین آن منطقه مختار  مهمان و جدیدالورود دفتر گاز در انتخاب محل فعالیت ناظرین گاز   7-11

 .بود

 ای ناظرینی که اعالم تمایل نموده ولی حق عضویت خود را پرداخت ننموده و یا پروانه اشتغال به کدار خدود را تمدیدد   به فرم ه  7-11

   ننموده اند ترتیب اثر نخواهد شد.

 شهرستان بوشهر نمی تواند به عنوان شهرستان دوم انتخابی ناظرین قرار گیرد. 7-12

 در ناحیه شمالی نیز به عنوان ناظر مهمان نظارت نمایند.ناظرین فعال در ناحیه مرکزی می توانند  7-13

چنانچه تعداد کار نظارت ارجاعی به مهندس ناظر گاز در یک ماه، از ظرفیدت مجداز ماهانده وی بدر مبندای ایدن آئدین نامده و          8-13

 مصوبات هیئت مدیره تجاوز نماید، مطابق مقررات با وی برخورد خواهد شد.
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