
 عملکرد دفتر اجرایی نظارت تاسیسات برق

 

 تدوین پیش نویس دستورالعمل مجریان تجربی تاسیسات برقی ساختمان -1

اب آنها نام نویسی برقکاران تجربی جهت انتخ از در این دستورالعمل سعی گردیده که تمام جزئیات مربوط به مجریان  تجربی برق عنوان گردد.لذا در این 

رد موا ،ی مجریان با بررسی مسائل پیش رو و همچنین فرم های های طراحی شده مورد نیاز ،به عنوان مجری مورد تایید سازمان و نوع آموزش ها و آزمون ها 

استان  زا برای سامان دهی مجریان تجربی کشور و به یاری خداوند تشریح و پاسخ در خور داده شده است. باشد که این دستورالعمل مقدمه ای گردد الزم

 بوشهر به عنوان پیش قدم در زمینه بکارگیری مجریان تجربی در سطح کشور یاد شود.

 (دشتی دشتستان، گناوه ، جم، کنگان و ) یشهرستانهابوشهر و در   مجریان تجربی برق سامان دهی  -2

 . صورت گرفته استو مصاحبه عملی  تئوری آزمون آموزش، طریقاز  بکارگیری آنهاکه نحوه 

 

 

  مقررات ملی ساختمان شده ایم که در گذشته به آنها  31الزم به ذکر است با بکارگیری مجریان تجربی موفق به اجرای بندهایی از مبحث

 پرداخته نشده است .از جمله

 اجرایباال بردن ضریب ایمنی و حفظ جان کارگران با الزام مالکین به  -

 ابلو برق کارگاهیت

 اجرای سیستم همبندی اصلی و اضافی ساختمان در سطح استان  -

 سیستم زمین ساختمان یاجرای اصول  -
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نمودار مجریان برق استان به تفکیک شهرستانها

مجری موقت برق مجری تجربی برق



 

 اجرایی نمودن سیستم زمین ساختمان -3

                                   تمان با استفاده  هماهنگی و تعامل با شرکت توزیع برق و اداره کل راه و شهرسازی استان در جهت اجرای موثر ارت ساخ -          

 از مجریان و مهندسین برق سازمان

 عقد تفاهم نامه ارت بین شرکت توزیع و سازمان  -         

 بررسی مشکالت اجرایی سیستم ارت -

 تعیین شرایط مجری و بازرس ارت -

 تعیین روش اجرای ارت از ابتدا تا زمان صدور شناسنامه ارت -

 اجرای سیستم ارت مطابق با مقررات ملی ساختمان و الزامات شرکت توزیع -

 یی به مجریان به صورت بر خطوسخگاپ -4

 آموزش مجدد به مجریان در قالب آموزش حضوری و کارگاهی و  همچنین فضای مجازی -5

  است حل  فصل شدهو بررسی  اختالف 44حل مشکالت پدید آمده بین مالکین مجریان و ناظرین که تا کنون بالغ بر  -6

 آشنایی و هماهنگی الزم جهت انجام کارمعرفی مجری به ناظر و بالعکس جهت  -7

 داشت ه بروز رسانی برم بمو نیاز  نداشتتدوین اولیه فرم جدید گزارش پیشرفت فیزیکی شهرداری که از ابتدا تا کنون تغییر  -8

 زیکی مهندسین ناظر برق در استاندرج اسامی مجریان برق به انضمام کد آنها در گزارش پیشرفت فی -9

 

 استاندارد و گروه تخصصی جهت هماهنگی در اجرای تاسیسات برقی آسانسورها انبرگزاری جلسات مشترک با کارشناس -14

نظام های  سازمان رشته تاسیات برق ت مدیرهأهیاعضای   سراسری اجالسو همایش بزرگ مهندسین برق اولین  برگزاری  -11

   در استان بوشهر مهندسی ساختمان کشور


