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  َدف:َدف:  --11

ًظبرت ًظبرت   دفتز وٌتزل ٍدفتز وٌتزل ٍ  ًبظز گبس ػضًَبظز گبس ػضَ  ىىببهٌْذسهٌْذس  ظزفیت اضتغبلظزفیت اضتغبلٍ ٍ   یي ًبهِ تَسیغ ػبدالًِ ًظبرت ثز اسبس صالحیتیي ًبهِ تَسیغ ػبدالًِ ًظبرت ثز اسبس صالحیتییّذف اس ارائِ ایي آّذف اس ارائِ ایي آ

  هی ثبضذ.هی ثبضذ.استبى ثَضْز استبى ثَضْز   سبختوبىسبختوبى  سبسهبى ًظبم هٌْذسیسبسهبى ًظبم هٌْذسی  آثفبآثفبٍ ٍ   گبسگبس

                      

  دامىٍ کاربرد:دامىٍ کاربرد:  --22

ٍ ٍ   در دفتز وٌتزل ٍ ًظبرت گبسدر دفتز وٌتزل ٍ ًظبرت گبسًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى ثَضْز ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى ثَضْز ت هذیزُ هحتزم سبسهبى ت هذیزُ هحتزم سبسهبى أأییذ ّیییذ ّیأأاجزای ایي آییي ًبهِ پس اس تاجزای ایي آییي ًبهِ پس اس ت

  الشاهی است.الشاهی است.  در ول استبىدر ول استبى  آثفبآثفب

  تعاریف:تعاریف:  --33

  سبسهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى ثَضْز.سبسهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى ثَضْز.  سازمان :سازمان :                11--33

  سبسهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى ثَضْز.سبسهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى ثَضْز.  ٍ آثفبٍ آثفب  ًظبرت گبسًظبرت گبس  دفتز وٌتزل ٍدفتز وٌتزل ٍدفترگاز : دفترگاز :   22--33

  ..اس همزرات هلی سبختوبى ثب هَضَع ًظبهبت اداری اس همزرات هلی سبختوبى ثب هَضَع ًظبهبت اداری هجحث دٍم هجحث دٍم مبحث ديم : مبحث ديم :   33--33

ٍ ضْزسبسی هی ثبضذ وِ دٍرُ ٍ ضْزسبسی هی ثبضذ وِ دٍرُ   راُراُ  اس ادارُ ولاس ادارُ ول  رای پزٍاًِ اضتغبل ثىبررای پزٍاًِ اضتغبل ثىبردادا  سبختوبىسبختوبى  ییسیسبت هىبًیىسیسبت هىبًیىأأاس هٌْذسبى تاس هٌْذسبى ت  ::گازگاز  واظرواظر  44--33

وطی گبس را ثز اسبس هجحث ّفذّن همزرات هلی سبختوبى ثب هَفمیت ثِ پبیبى وطی گبس را ثز اسبس هجحث ّفذّن همزرات هلی سبختوبى ثب هَفمیت ثِ پبیبى   ّبی آهَسضی ػلوی ٍ ػولی ًظبرت ثز لَلِّبی آهَسضی ػلوی ٍ ػولی ًظبرت ثز لَلِ

  درج ضذُ ثبضذ.درج ضذُ ثبضذ.  صالحیت عزاحی، ًظبرت ٍ ثبسرسی لَلِ وطی گبسصالحیت عزاحی، ًظبرت ٍ ثبسرسی لَلِ وطی گبس  رسبًذُ ٍ در پزٍاًِ اضتغبل ثىبررسبًذُ ٍ در پزٍاًِ اضتغبل ثىبر

ى ًبظز گبسی وِ ًیوی اس هبُ در هحل وبر خَد وِ خبرج اس ضْزستبى همین ٍی ثبضذ حضَر ٍ ى ًبظز گبسی وِ ًیوی اس هبُ در هحل وبر خَد وِ خبرج اس ضْزستبى همین ٍی ثبضذ حضَر ٍ ببهٌْذسهٌْذس  ::واظریه اقماریواظریه اقماری  55--33

  )اػالم ٍضؼیت الوبری ثَدى ًبظزیي ثِ ػْذُ هسئَل دفتز ًوبیٌذگی ّز ضْزستبى هی ثبضذ.()اػالم ٍضؼیت الوبری ثَدى ًبظزیي ثِ ػْذُ هسئَل دفتز ًوبیٌذگی ّز ضْزستبى هی ثبضذ.(ذ.ذ.ًًًظبرت گبس دارًظبرت گبس دار

  ًبحیِ ای وِ هحل سىًَت ٍ یب هحل وبر ًبظز در آى ٍالغ ضذُ است.ًبحیِ ای وِ هحل سىًَت ٍ یب هحل وبر ًبظز در آى ٍالغ ضذُ است.  ::واحیٍ اقامتواحیٍ اقامت  66--33

  ًبظزی وِ هحل سىًَت ٍ یب اضتغبل اٍ در ضْزستبى هَرد ًظز ٍالغ ثبضذ.ًبظزی وِ هحل سىًَت ٍ یب اضتغبل اٍ در ضْزستبى هَرد ًظز ٍالغ ثبضذ.  ::واظر مقیمواظر مقیم            77--33

  : ًبظزی وِ در هحل دیگزی غیز اس ضْزستبى هحل البهت )در یه ًبحیِ البهت( ًظبرت داضتِ ثبضذ.: ًبظزی وِ در هحل دیگزی غیز اس ضْزستبى هحل البهت )در یه ًبحیِ البهت( ًظبرت داضتِ ثبضذ.واظر مُمانواظر مُمان          88--33
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  ::وًاحی وظارتیوًاحی وظارتی  --44

  ::استاست  ضذُضذُتمسین تمسین   در ایي دستَرالؼول استبى ثَضْز ثِ سِ ًبحیِ ثِ ضزح سیزدر ایي دستَرالؼول استبى ثَضْز ثِ سِ ًبحیِ ثِ ضزح سیز

  ًبحیِ ضوبلی استبى ضبهل ضْزستبى ّبی گٌبٍُ ٍ دیلن هی ثبضذ.ًبحیِ ضوبلی استبى ضبهل ضْزستبى ّبی گٌبٍُ ٍ دیلن هی ثبضذ.  ًبحیِ ضوبلی:ًبحیِ ضوبلی:

  ًبحیِ هزوشی استبى ضبهل ضْزستبى ّبی ثَضْز ، تٌگستبى ، دضتی ٍ دضتستبى هی ثبضذ. ًبحیِ هزوشی استبى ضبهل ضْزستبى ّبی ثَضْز ، تٌگستبى ، دضتی ٍ دضتستبى هی ثبضذ.   ًبحیِ هزوشی:ًبحیِ هزوشی:

  ضذ. ضذ. ًبحیِ جٌَثی استبى ضبهل ضْزستبى ّبی وٌگبى ، جن ، دیز ٍ ػسلَیِ هی ثبًبحیِ جٌَثی استبى ضبهل ضْزستبى ّبی وٌگبى ، جن ، دیز ٍ ػسلَیِ هی ثب  ًبحیِ جٌَثی:ًبحیِ جٌَثی:

 َا:َا:  حديد صالحیتحديد صالحیت -55

 حذٍد صالحیت ًبظزیي گبس ثز اسبس جذٍل سیز تؼزیف هی ضَد:

سبختوبىگزٍُ  پبیِ  تؼذاد ٍاحذ ًَع وٌتَر 

ة    -الف    3  G4 تب G65  ٍاحذ17حذاوثز  

ج -ة    -الف  2  G4  تب G100  ٍاحذ40حذاوثز  

د  -ج   -ة   -الف   1  G4  تب G100 ثذٍى هحذٍدیت 

  

هتز 600تب  0ف : سبختوبى یه ، دٍ عجمِ ثب سیزثٌبی گزٍُ ال  

هتز هزثغ 2000تب  600یه ٍ دٍ عجمِ ثب سیزثٌبی  –هتز هزثغ 2000تب  0عجمِ  ثب سیزثٌبی  5تب  3گزٍُ ة : سبختوبى   

5000تب  2000عجمِ ثب سیزثٌبی  6هتز هزثغ ٍ سبختوبًْبی ووتز اس  5000تب  0عجمِ ثب سیزثٌبی  10تب  6گزٍُ ج : سبختوبى   

هتز هزثغ 5000عجمِ ثب سیزثٌبی ثیطتز اس  10، سبختوبًْبی ووتز اس عجمِ ثب ّز هتزاص سیزثٌب 10بالی گزٍُ د : سبخوبًْبی ث  
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 ::  گازگاز  واظریهواظریه  اشتغالاشتغالظرفیت ظرفیت   --66

در عَل یىسبل  گبس ًبظزیياضتغبل ظزفیت  ،دٍم  هجحث1ثب تَجِ ثِ پبیِ هٌْذسیي ًبظز ٍ ثزاسبس ضزایت  جذٍل ضوبرُ    6-1

 ثزاسبس جذٍل سیز اػالم هی گزدد :

 

 پبیِ ًَع وٌتَر تؼذاد

160  G4  تبG65 3 

240 G4   تبG100 2 

320 G4   تبG100 1 

 

   درصدذ لبثدل افدشایص یدب ودبّص       20، ثب تَجِ ثِ ضزایظ وبری در استبى حذاوثز تب هَضَع ثٌذ فَق گبسًبظزیي  ظزفیت اضتغبل   6-2

 (هجحث دٍم 2-3-14هَضَع ثٌذ  هی ثبضذ )

درصذ ثدِ سدْویِ   20ًظبرت هی وٌٌذ  ضْزستبى ویلَهتز اس هزوش 20ًبظزیٌی وِ در ضْزّبیی ثب فبصلِ ثیص اس ظزفیت اضتغبل   6-3

 َد را در آى ضْزّب ًظبرت ًوبیٌذ.درصذ ظزفیت خ20آًْب اضبفِ هی گزدد هطزٍط ثز ایٌىِ حذالل 

 .درصذ اضبفِ هی گزدد 50ثِ تؼذاد وبفی ٍجَد ًذارد، ثِ سْویِ ًبظزیي هْوبى همین در ضْزستبى ّبیی وِ ًبظز   6-4

 ذ.   ٌهْوبى ًظبرت ًوبی درصذ ظزفیت خَد را در ضْزستبى40هجحث دٍم( هطزٍط ثز ایٌىِ حذالل  2-3-14)هَضَع ثٌذ 

 هی ثبضذ. همین ًبظزیي ثب اٍلَیت ٍاگذاری وبر :تجصزُ*

 .ثَدظزفیت سْویِ ول خَاّذ  2/1دارًذ ی وِ ثِ صَرت الوبری فؼبلیت ي گبسظزفیت اضتغبل ًبظزی 6-5

ٍ فمظ در هحل سىًَت خَد هی تَاًٌدذ   گیزد یزستبى دٍم ثِ صَرت هْوبى تؼلك ًوثِ هٌْذسبى ًبظز گبس الوبری، ًظبرت ضْ 6-5-1

 الذام ثِ ًظبرت ًوبیٌذ.

 .درصذ ثِ سْویِ آى ّب اضبفِ خَاّذ ضذ 50تب ئت هذیزُ ثِ ًبظزیٌی وِ ضبغل توبم ٍلت ًیستٌذ، در صَرت تصَیت ّی  6-6
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 :تخصصی گبسوویتِ  اتاهتیبس 6-7

 .خَاّذ ضذ اضبفِگبس  یثِ پیطٌْبد وویتِ تخصص صذرد30تب  سیز حذاوثزثب تَجِ ثِ هَارد  گبسیي ظزبًثِ ظزفیت 

 درصذ( 5. )حذاوثزدفتز گبس ّوبٌّگی ًبظزیيحضَر ًبظزیي در جلسبت  -الف 

 درصذ( 5ییذیِ ثِ صَرت هٌظن. )حذاوثزأٍ ارسبل گشارضبت ٍ صذٍر ت ثِ هَلغ پزًٍذُ هبلىیيگیزی َیل تح -ة 

 درصذ( 20. )حذاوثزپذیزش وبرآهَسدرٍ آثفب  گبس ّوىبری ثب دفتز -ج

  سایر شرایط وظارت گاز:سایر شرایط وظارت گاز:

 .تٌْب در یه ًبحیِ البهت هجبس ثِ فؼبلیت است ّز ًبظز  7-1

 .تبى ًبحیِ البهت خَد فؼبلیت ًوبیذدٍ ضْزس است درهجبس حذاوثز  ّز ًبظز  7-2

خدَد   گدبس  تىویل یب تصحیح فزم توبیدل ثدِ ًظدبرت    ثِ هی تَاًٌذ ًسجت (هبُ سفٌذاضْزیَر ٍ  ) دٍ ثبر در سبل تٌْب گبسًبظزیي   7-3

 الذام ًوبیٌذ.

 .ًخَاّذ ضذدادُ ًٌوَدُ اًذ تزتیت اثز  تىویل  ثِ تمبضبی ًبظزیٌی وِ فزم توبیل ثِ ًظبرت گبس در تبریخ ّبی اػالم ضذُ را   7-4

  ارجدبع دادُ  ًدبظز در هَػذ اػالم ضذُ ّیچ وبری ثدِ   ٍاػالم ضَد گبس  ثِ صَرت وتجی ثِ دفتز هی ثبیست گبس ًبظزیي هزخصی   7-5

الع ًدبظزیي گدبس ٍ   در صَرت هزخصی ثذٍى اعد  وبستِ خَاّذ ضذ. سْویِاس هیشاى  12/1هؼبدل  ًیش ّز هبُ هزخصی ءثِ اسا .ضَد ًوی

 اس سْویِ وسز هی ضَد. 12/2اضىبل در اجزای اهز ًظبرت ٍ تحَیل وبرّب 

 12/1هجدبس خَاّدذ ثدَد در هدَرد ودبّص       گدبس  دفتز ،ثبر 2در صَرت ػذم پذیزش پزًٍذُ تَسظ ًبظز ٍ تىزار هَرد تب حذاوثز    7-6

 س خبرج خَاّذ ضذ.ٍ ایطبى ًیش اس اٍلَیت ٍاگذاری ًظبرت گب الذام ًوبیذ زسْویِ ًبظ

ٍاحذ در یه  40هگز ایٌىِ یه سبختوبى ثیص اس  ،هی ثبضذ وٌتَر 40در ّزضْزستبىسمف هبّیبًِ تؼذاد وٌتَر جْت ًظبرت    7-7

 ثلَن ًظبرت ضَد.

دُ درصدذ افدشایص دا   30تدب  : در صَرت ًیبس سمف هبّیبًِ تؼذاد وٌتَر هی تَاًذ ثِ تطخیص رئیس دفتز وٌتزل ٍ ًظبرت گدبس  1تجصزُ

 ضَد.

 وٌتَر هی ثبضذ. 30سمف هبّیبًِ تؼذاد وٌتَر ثزای ضْزستبى دٍم  :2تجصزُ
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 NMGP006شمارٌ سىد :  9از   8صفحٍ  
 

 

 : ضْزستبى اًتخبة اٍل ًبظزیي ثبیذ حتوبً ضْزستبى هحل البهت آى ّب ثبضذ.3تجصزُ

 سْویِ ثبلیوبًذُ در ّز سبل ثِ سبل ثؼذ هٌتمل ًوی ضَد.   7-8

 اػالم خَاّذ ضذ . ٍ بل هحبسجِهبُ ّزس اس اثتذای فزٍردیي گبس سْویِ ًبظزیي   7-9

خَاّدذ  ثب تَجِ ثِ ضزایظ ٍ تؼذاد ًبظزیي آى هٌغمِ هختبر  هْوبى ٍ جذیذالَرٍد دفتز گبس در اًتخبة هحل فؼبلیت ًبظزیي گبس   7-11

 .ثَد

 ودبر خدَد را توذیدذ   ثِ فزم ّبی ًبظزیٌی وِ اػالم توبیل ًوَدُ ٍلی حك ػضَیت خَد را پزداخت ًٌوَدُ ٍ یب پزٍاًِ اضتغبل ثِ   7-11

   ًٌوَدُ اًذ تزتیت اثز ًخَاّذ ضذ.

 ضْزستبى ثَضْز ًوی تَاًذ ثِ ػٌَاى ضْزستبى دٍم اًتخبثی ًبظزیي لزار گیزد. 7-12

 ًبظزیي فؼبل در ًبحیِ هزوشی هی تَاًٌذ در ًبحیِ ضوبلی ًیش ثِ ػٌَاى ًبظز هْوبى ًظبرت ًوبیٌذ. 7-13



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                        فرم اعالم تمایل هب نظارت گاز                                                                                                                                       
    

 تاى بوشهردفتر گاز سازهاى نظام ههندسی ساختواى اسهحترم  رئیس

 تا سالم ٍ احتشام

ضتِ  ........ دس س..................................................................... تِ تاسیخ اعتثاس  .ایٌجاًة................................................ فشصًذ............................ داسای ضواسُ پشٍاًِ اضتغال تِ کاس...

ساال تاِ    گااص  کِ حق عضَیت سال جاسی خَد سا پشداخت ًوَدُ ام، توایل خَد سا جْت استفادُ اص سْویِ ًظااس          3        2       1پایِ ًظاستی   .............................................

                                                                                                                  ضشح ریل تِ آى ساصهاى اعالم هی داسم.

 شهر         

 

 وضعیت

 

 شهرستاى

 بوشهر

 شهرستاى

 برازجاى

 شهرستاى

 تنگستاى

 شهرستاى

 دشتی

 شهرستاى

 گناوه

 شهرستاى

 دیلن

 شهرستاى

 کنگاى

 شهرستاى

 جن

 شهرستاى

 دیر

 شهرستاى

 عسلویه

           هقین

           ههواى

 

 جنوبی مرکزی         :       شمالی         ناحیه اقامت -                                خیر  ؟   بلی          مایل به نظارت در شهرها و روستاهای تابعه می باشم -

 آدرس محل سکونت:

 ناظر اقماری هستم:   بلی         خیر -                                                                                  آدرس محل کار:

 شماره تلفن همراه و محل کار:

تِ اٍلَیت  هثحث دٍم هقشسا  هلی ساختواى ًسثت 16هَظف است تِ استٌاد هادُ دفتش گاص هی تاضذ ٍ گاص ایي فشم تِ هٌضلِ اعالم توایل جْت استفادُ اص سْویِ ًظاس   :1تبصره 

 تٌذی هٌْذسیي ًاظش اقذام ًوایذ.

 ّشگًَِ جاتجایی هحل سکًَت خَد تِ ضْشستاى ٍ استاى ّای دیگش ٍ ّوچٌیي ّشگًَِ تغییشا  دس ضواسُ تواس سا سشیعا ًجْت دسج دس پشًٍذُ تِهی تایست گاص ًاظش  :2تبصره 

 َى ساصهاى هالک است(سیهااعالعا  اتَ(اعالع تشساًٌذ.

% ظشفیت 40( هطشٍط تِ ایٌکِ حذاقل 2هثحث  2-3-14)هَضَع تٌذ  یاتذ % افضایص هی50 ًاظشیي هْواى سْویِ ضْشستاى ّایی ًاظش هقین تِ تعذاد کافی ٍجَد ًذاسد، دس :3تبصره 

 خَد سا دس آى ضْشستاى ًظاس  کٌٌذ. 

 عالیت ًوایذ.ف تِ صَس  هْواى ًاحیِ اقاهتی دس ضْش دٍمّش ًاظش گاص هجاص است دس یک  :4تبصره 

 گشدد. هْش ٍ اهضاء فشم هزکَس هی تایست دس هحل ساصهاى تکویل ٍ تَسظ ضخص هٌْذس :5تبصره 

سْویِ اقذام ًوایذ ٍ ایطاى ًیض اص اٍلَیت  12/1تاس دفتش گاص هجاص خَاّذ تَد دس هَسد کاّص  2دس صَس  عذم پزیشش پشًٍذُ تَسظ ًاظش ٍ تکشاس هَسد تا حذاکثش  :6تبصره 

 خاسج هی گشدد. سی ًظاس  گاص ٍاگزا

ّش هاُ هشخصی ًیض  ءٍ دس هَعذ اعالم ضذُ ّیچ کاسی تِ ًاظش اسجاع دادُ ًوی ضَد. تِ اصا ًوایذتِ دفتش گاص اعالم  هشخصی خَد سا گاص تایستی تِ صَس  کتثیاظشً :7 تبصره

 .اص هیضاى سْویِ کاستِ خَاّذ ضذ 12/1هعادل 

 اص سْویِ کسش هی ضَد. 12/2الع ًاظشیي گاص ٍ اضکال دس اجشای اهش ًظاس  ٍ تحَیل کاسّا  دس صَس  هشخصی تذٍى اع :8تبصره 

 دادُ ضذ. ًخَاّذ حق عضَیت خَد سا پشداخت ًٌوَدُ ٍ یا پشٍاًِ اضتغال تِ کاس خَد سا توذیذ ًٌوَدُ اًذ تشتیة اثش لیکِ اعالم توایل ًوَدُ  ًٍاظشیٌی تِ فشم ّای  :9تبصره 

 قِ هختاس هی تاضذ.تَجِ ضشایظ ٍ تعذاد ًاظشیي آى هٌغتا هْواى ٍ جذیذالَسٍد  ش گاص دس اًتخاب هحل فعالیت ًاظشیي گاص دفت :11تبصره 

 سایش ضشٍط هغاتق دستَسالعول اسجاع ًظاس  گاص لحاػ خَاّذ ضذ. :11 تبصره

 ًگْذاسی ٍ ًسخِ دیگش تحَیل هٌْذس ًاظش خَاّذ ضذ.کِ یک ًسخِ اصآى دس ساصهاى  دفشم هزکَس هی تایست دس دٍ ًسخِ تْیِ گشد : 12تبصره 

 .: ًاظشیي گاص تٌْا دٍ تاس دس سال )ضْشیَس ٍ اسفٌذ هاُ( هی تَاًٌذ ًسثت تِ تکویل یا تصحیح فشم توایل تِ ًظاس  گاص خَد اقذام ًوایٌذ13تثصشُ 
                                                                                                                                                  

 ًاظش هحل هْش ٍ اهضاء                                                                                                                                                     
 
 

  گاص دفتش سئیسییذ أتهحل .....................................................................................................................گاص:.........................تش دف سئیسًظش 
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