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شماره 

يبازنگر هتهيه كنند تاریخ وضعيت   تصویب كننده كنترل كننده 

اءتصویب و اجرصدور براي  1 تخصصی مکانيک گروه كميته تخصصی گاز 20/11/94  سازمان رئيس   

7   از  1صفحه :     NMGP005    :   سند شماره 

 استان بوشهر ساختمان سازمان نظام مهندسیو آبفا : دفتر كنترل ونظارت گاز   بخش تهيه كننده
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استان بوشهر ساختمان سازمان نظام مهندسی  

و آبفا دفتر کنترل ونظارت گاز  
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استان بوشهر ساختمان سازمان نظام مهندسی  

و آبفا دفتر کنترل ونظارت گاز  
 

1شماره بازنگري  :  
 نظام نامه كارآموزي ناظرین گازعنوان سند  : 



 NMGP005شماره سند :  7از   4ه  صفح

 

 تعاريف: -1

      استان بوشهر.و آبفا سازمان نظام مهندسی ساختمان : دفتر كنترل و نظارت گاز دفتر گاز -1-1

نظارت گاز سابقه سال  3 حداقل كهدو  انيکی داراي پایه نظارتی یک وسيسات مکكددار تأ مهندسينمربی كارآموز:  -1-2

 عرفی می شوند.دارند و توسط دفتر گاز م

تمایل به را گذرانده اند و درخواست كتبی  17كه دوره مبحث  انيکیتأسيسات مکكددار  مهندسين: کارآموز -1-3

  خود را به دفتر گاز ارائه نموده اند.نظارت 

 : پروانه اشتغال به كار مهندسين كددار تأسيسات مکانيکی.اشتغال پروانه -1-4

 

 وزی : شرايط برگزاری دوره کارآم -2

باید دوره كارآموزي را پس ازگذشت مکانيک متقاضی جهت فعاليت در امر نظارت لوله كشی گاز،  مهندسين  -1 -2

 د.نكن طی 17آزمون مبحث  ماه از اخذ پروانه اشتغال و پس از قبولی در 6حداقل 

دوره كار آموزي را طی  5تعداد  ،ربیمنفر می باشد و الزاما كار آموز باید با هر  3مربی كارآموزي  مهندسينتعداد  -2-2

 نماید .

انواع ساختمانها )ویالیی، آپارتمانی، تجاري و عمومی( در نظارت دوره كارآموزي الزاماً می بایست انجام جهت   -2-3

 دستور كار قرار گيرد.

بوشهر  در استانت نظارت ، جهداشته اندكه سابقه نظارت گاز انتقالی از سایر استان ها  تأسيسات مکانيکی مهندسين -2-4

 شركت كنند. نيز مصاحبه كميته تخصصی گازدر و  نفر از مربيان طی نموده 2را با  می بایست دوره كارآموزي

 آنهاتوسط كه سابقه نظارت گاز را داشته اند ولی بيش از یکسال از عدم پذیرش پرونده گاز  ناظرین گاز استان بوشهر -2-5

 مصاحبه كميته تخصصی گاز شركت كنند. ی بایست درم گاز  می گذرد، جهت نظارت

درخواست فعاليت در  چنانچهداشته اند، را بقه فعاليت به عنوان مجري گاز كه سا مهندسين كددار تأسيسات مکانيکی -2-6

 می بایست در مصاحبه كميته تخصصی گاز شركت كنند.داشته باشند،  حوزه نظارت گاز 

 

 

 

 



استان بوشهر ساختمان سازمان نظام مهندسی  

و آبفا دفتر کنترل ونظارت گاز  
 

1شماره بازنگري  :  
 نظام نامه كارآموزي ناظرین گازعنوان سند  : 



 NMGP005شماره سند :  7از   5ه  صفح

 

 کار آموزی :دوره ارزشیابی نحوه   - 3

كه پس از  ،نمایدتحویل  گازنظارت دفتر به فرم ارزیابی كارآموز)فرم پيوست( را كامل كرده و  می بایستمربی كارآموز 

با توجه به گردد شركت كرده و می  كميته تخصصی گاز برگزاركه توسط باید در مصاحبه اي كارآموز ، دفتر گاز رئيسد تأیي

 وه زیر عمل می شود:امتياز اخذ شده  مطابق با شي

راه و  كل به اداره اشتغال درج صالحيت نظارت گاز در پروانهجهت  كسب نماید، خوبامتياز  در صورتی كه كارآموزالف : 

 می گردد.شهرسازي استان بوشهر معرفی 

طی نماید و  تر گازكارآموزي را مطابق نظر دف 5كسب كرده باشد باید حداقل  متوسطدر صورتی كه كارآموز امتياز  : ب

به اداره كل  اشتغال نظارت گاز در پروانه جهت درج صالحيت ، دفتر گاز رئيسیيد و تأ یيد مربی كارآموزسپس در صورت تأ

 .هر سازي استان معرفی می گرددراه و ش

در  مجدداًكارآموزي را مطابق نظر دفتر گاز طی نماید و  10كسب نماید، باید  ضعیفامتياز در صورتی كه كارآموز  : ج

 مصاحبه شركت كند.

 100تا  70بين  نمره  :خوبامتياز  3-1-1

 69 تا 50بين  نمره امتياز متوسط: 3-1-2

 49 تا صفربين  نمره :ضعيف امتياز 3-1-3

 كل دوره كارآموزي را طی نماید. مجدداً اگر كارآموز براي بار دوم و بيشتر امتياز ضعيف كسب نماید می بایست 3-1-4

پایانی كارآموز براساس فرم  امتياز % 20. الزم به ذكر است نمره در برگه كارآموز می باشد ملزم به درج آموزكاربی مر  -3-2

 هاي مذكور محاسبه خواهد شد

 به دفتر گاز تحویل نماید.  شده تکميلكه توسط مربی كارآموز فرم كار آموزي را  15آموز می بایست حداقل هر كار -3-3

فریم عکس روي  30ارآموزي، كارآموز موظف است گزارش تصویري از پروژ هاي مورد بازدید، حداقل در پایان ك -3-4

 تهيه و تحویل دفتر گاز نماید. ،یک حلقه سی دي با توضيحات

 برگزار می گردد.كميته تخصصی گاز  ءنفر از اعضا 4در حضور حداقل مصاحبه و آزمون پرسش و پاسخ   -3-5

 به دفتر گاز ارجاع گردد.كارآموز  مربیتوسط  می بایست حداكثر ظرف مدت یک هفته بیتحویل برگه ارزیا -3-6

 

 

 



استان بوشهر ساختمان سازمان نظام مهندسی  

و آبفا دفتر کنترل ونظارت گاز  
 

1شماره بازنگري  :  
 نظام نامه كارآموزي ناظرین گازعنوان سند  : 



 NMGP005شماره سند :  7از   6ه  صفح

 

 :ساير شرايط کارآموزی - 4

 می باشد.وره هاي كارآموزي با خود كارآموز هماهنگی جهت برگزاري د -4-1

    حداقل مدت دوره كارآموزي شش ماه می باشد. -4-2

 استان برگزار می شود.دوره كارآموزي ترجيحاً در مركز   -4-3

   .خواهد بودیکی در پایان شهریور ماه و دیگري در پایان اسفند ماه  دو بار در سال ورود ناظرین جدید  -4-4

 پس از درخواست كارآموز، مربی واجد شرایط را به وي معرفی نماید.هفته  یکدفتر گاز موظف است ظرف مدت  -4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



استان بوشهر ساختمان سازمان نظام مهندسی  

و آبفا دفتر کنترل ونظارت گاز  
 

1شماره بازنگري  :  
 نظام نامه كارآموزي ناظرین گازعنوان سند  : 



 NMGP005شماره سند :  7از   7ه  صفح

 

 

 مهر و امضاء مهندس ناظر

 مشخصات كارآموز
 رشته تحصيلی:       نام خانوادگی:                                                                        نام و 

 تاریخ عضویت:     شماره عضویت سازمان:                                                                   

 تاریخ پروانه اشتغال بکار:                                                شماره پروانه اشتغال بکار:                      

 شهر مورد تقاضا براي نظارت:   

    □عمومی     □تجاري      □ مشخصات پروژه: مسکونی                                           □  3پایه      □ 2پایه      □1پایه نظارتی:  پایه 

 □ چند واحدي       □ تعداد واحد: تک واحدي                                                      □ توكار        □: روكارنوع لوله كشی

 فن تماس كارآموز:تل           نام مالک:                                      نام مجري:                                  پالک ثبتی:                         

 □ دیه نهایی جهت پروژه هاي زیركارأیيصدور ت         □ پایانی       □حين اجرا         □ مرحله بازرسی: اوليه

 ردیف

 
 مورد سوال

 نمره دریافتی

ب
خو

ط 
متوس

ف 
ضعي

 

    نواع جوش و كيفيت آنبا شناخت مارک هاي استاندارد موجود در بازار(، تشخيص ا "تشخيص مصالح استاندارد )الزاما 1

    كنترل نقشه )سایزینگ، انتخاب مسير، همخوانی پالن با ایزومتریک( 2

3 
ارتفاع مناسب  كنتور  و شيرآالت از كف ،  فاصله شير از دستگاه گازسوز ، حداقل فاصله كلکتور از كنتور برق و حداقل 

شين كنتور تا دیوار تمام شده، فواصل استاندارد شيرهاي قطع فاصله شيرآالت از كليد و پریز برق ، فاصله مركز لوله جان

 كن و قفلی ، جهت شيرآالت
   

4 
نوار پيچی  لوله كشی زیركار و رنگ آميزي لوله هاي روكار ، عایق كاري لوله در محل برخورد با لوله هاي تاسيسات و 

رشی و پاركينگ ، عایق پيچی لوله در عبور از سقف سيمهاي برق ،  استفاده از غالف در هنگام عبور لوله از زیر دیوار ب

 كاذب
   

5 
فاصله مناسب بست در لوله كشی روكار ، نوع بست مورد استفاده در داخل و بيرون ساختمان،  اجراي صحيح كلکتور و 

 لوله بيرون رفت و شير قفل كن منازل تک كنتوري
   

    آبگرمکن و...(الزامات محل نصب وسایل گازسوز) بخاري، روشنایی،  6

7 
استفاده از لوله مناسب دودكش و رعایت فاصله دودكش از كف و سقف ساختمان ، عایقکاري دودكش در محل داكت 

 ، سایز دودكش براي وسایل گرمایشی ، كالهک مناسب، كنترل تهویه و هواي تازه
   

    تست فشار لوله ها و تست دودكش و تست نوار 8

سانت 10فاده با توجه به سایز لوله ، عدم استفاده از نيپل هاي جوشی كوتاهتر از الکترود مورد است 9     


