
١

جمهوري اسالمی ایران

وزارت مسکن و شهرسازي

شیوه نامه اصالحی اجراي تفاهم نامه

)13/5/82مورخ (

»ملی گاز ایرانتوزارت مسکن و شهرسازي و شرک«

1385مهرماه 

معاونت امور مسکن و ساختمان



٢

باسمه تعالی

وزارت مسکن و شهرسازي و شرکت ملی گاز ایران 13/5/82اهم نامه مورخ شیوه نامه اصالحی اجراي تف

:مقدمه

ندسی و کنترل ساختمان و در اجراي مبحث هفدهم مقررات ملی سـاختمان  هقانون نظام م35الی 32و4در اجراي مواد 
به شرح زیر اصالح 24/3/84مورخ 8205/400شیوه نامه شماره ) کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانهاتاسیسات لوله(

هاي حـوزه  بخش لوله کشی گاز ساختمانو از تاریخ ابالغ براي کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل و عوامل مرتبط در 
.باشداالجرا میساختمان الزمشمول مبحث هفدهم مقررات ملی

اصلی این شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت بازرگانی، شرکت ملی گاز ایران، سازمان نظام مهندسی ارکان 
-ساختمان استان، مهندس ناظر ،مجري لوله کشی گاز و متقاضی هستند که وظایف و تعهدات هریک در ارتباط با  لوله

تعریف شده 8تا 1ا طبق فرمهاي پیوست از شماره کشی گاز داخلی ساختمان به شرح زیر تعیین و فرآیند ارتباط آنه
.است

:تعاریف-1ماده 
:کار می رونددر این شیوه نامه کلمات در معانی مربوطه زیر به

پروانه کسب و پیشه: پروانه کسب

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان: سازمان استان

که به نمایندگی از  استان دفتر کنترل و نظارت بر امور لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان : دفتر گاز سازمان
.آن سازمان در ارتباط با امور لوله کشی گاز ساختمانها فعالیت می نماید

شرکت ملی گاز: شرکت گاز

کشـی  ام طراحی یا نظارت یا اجراي لولـه جارائه مدارك مثبته درخصوص ان» سابقه کار مفید « منظور از : سابقه کار مفید
، داراي صـالحیت  تاسیسات مکانیکی داراي پروانه اشـتغال پایـه یـک یـا پایـه دو      مهندس گاز است که به وسیله دو نفر 

.بازرسی و نظارت لوله کشی گاز تایید شده باشد ویا به تایید اتحادیه یا مراجع صدورپروانه کسب برسد
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طراح ، محاسب و تعیین کننده مشخصات فنی و مصالح لوله کشی گاز براي ساختمانهایی اسـت  در این شیوه نامه: طراح
مبحـث هفـدهم و شـرح خـدمات     بیشتر باشد و براسـاس ) G40(مترمکعب در ساعت 65که میزان گاز مصرفی آنها از 

.شده استمهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان ،صالحیت طراحی در پشت پروانه اشتغال آنها درج 

ن مبناي دوره هـاي آموزشـی اسـت کـه محـل      آمبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان است که محتواي : مبحث هفدهم
.د شدهبرگزاري این دوره ها توسط وزارت مسکن و شهرسازي تعیین خوا

.مالک یا نماینده مالک یا مالکین می باشد که متقاضی دریافت انشعاب گاز است: متقاضی

حقیقی، حقوقی و تجربی لوله کشی گازمجریان : مجري

، که پس از دریافـت پروانـه مهـارت فنـی از     ام صنفیظقانون ن2مشمول ماده یحقیقی و حقوقیاشخاص: مجري تجربی
.وزارت کار و امور اجتماعی و گذراندن دوره مبحث هفدهم، پروانه کسب را از اتحادیه صنف دریافت نموده باشند

وزارت مسـکن و شهرسـازي کـه    از 3نیکی داراي حداقل پروانه اشتغال بکار پایه اتاسیسات مکمهندسان : مجري حقیقی
.پس از گذارندن مبحث هفدهم نسبت به اخذ مجوز دفتر مهندسی اقدام نموده باشند

مجریان حقوقی لوله کشی گاز ساختمان شرکتهایی هستند که در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به : مجري حقوقی
ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی آگهی شده و تاسیسـات حرارتـی و برودتـی سـاختمان یـا لولـه کشـی گـاز         
ساختمان جزء اساسنامه شرکت باشد و دو نفر از اعضاي هیات مدیره آن مهندس یا کـاردان فنـی حـداقل داراي پروانـه     

ا با موفقیت گذرانیده و از وزارت مسکن و شهرسازي در رشته تاسیسات مکانیکی باشد که مبحث هفدهم ر3اشتغال پایه 
.پروانه اشتغال به کار با صالحیت طراحی ، نظارت و بازرسی لوله کشی گاز دریافت نموده باشند

شهرسـازي  مهندس ناظر از مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان داراي پروانه اشتغال به کـار از وزارت مسـکن و   : ناظر
مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهماساس آموزشی علمی وعملی نظارت بر لوله کشی گاز را بر می باشد که دوره هاي

.با موفقیت به پایان رسانده و در پروانه اشتغال آنان صالحیت طراحی، نظارت و بازرسی لوله کشی گاز درج شده باشد

رگانی، شرکت ملـی گـاز ایـران و سـازمان     هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازي ،وزارت باز: نفره4هیات 
.در هر استان می باشد و دبیرخانه آن سازمان استان استاستان نظام مهندسی ساختمان 
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شرح وظایف و تعهدات -2ماده

وزارت مسکن و شهرسازي) الف

تدوین روش تعیین توانایی فنی و حرفه اي مجري-1

و ناظرتدوین دوره هاي آموزشی براي طراح، مجري -2

م راهنماي حاوي مقررات ، مشخصات مجریان و قراردادهاي تیپ با لحاظ نمودن حقوق و مسئولیت هاي یتهیه و تنظ-3
طرفهاي قرارداد ، استانداردهاي فنی و مشخصات و ابالغ آنان

اشتغال مهندسان برگزاري آزمون پایان دوره هاي آموزشی و درج صالحیت نظارت و طراحی لوله کشی گاز در پروانه -4
.تاسیسات مکانیکی ساختمان که دوره آموزشی مبحث هفدهم را با موفقیت گذرانده اند

.صدور گواهی پایان دوره براي اشخاصی که موفق به گذراندن دوره آموزشی مبحث هفدهم شده اند-5

قی و حقـوقی لولـه کشـی گـاز     براي مجري حقی» پروانه اشتغال به کار « و » مجوز دفتر مهندسی « صدور و تمدید -6
ساختمان با درج صالحیت نظارت و طراحی لوله کشی گاز در پروانه اشتغال مهندسان تاسیسات مکانیکی سـاختمان کـه   

.دوره آموزشی مبحث هفدهم را با موفقیت گذرانده اند

اعالم فهرست مجریان حقیقی و حقوقی به سازمان استان و شرکت گاز-7

ملکرد سازمان استان و اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در بخـش نظـارت، طراحـی و اجـراي لولـه      نظارت عالیه بر ع-8
کشی گاز

و ابالغ تعرفه حق الزحمه ناظر، پیشنهاد شده از طرف سازمان استان در سه ماهه چهارم هرسـال بـراي سـال    تصویب -9
آتی

موارد مرتبط و اضافه نمودن مصالح استاندارد جدیـد  تهیه فهرست اقالم انواع مصالح استاندارد لوله کشی گاز و سایر-10
مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در فهرست مذکور

برگزاري جلسات با حضور نمایندگان سازمان استان و شرکت گاز به منظور ایجاد همکاري و هماهنگی الزم-11
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وزارت بازرگانی)ب

پروانه مهارت فنی از ادارات کل آموزش فنی و حرفـه اي و گـواهی   اخذ الزام متقاضیان جدید اجراي لوله کشی گاز به -1
گذراندن دوره مبحث هفدهم از سازمان مسکن و شهرسازي استانها قبل از دریافت پروانه کسب و الزام تطبیق لوله کشان 

گاز داراي پروانه کسب با شرایط مذکور

مطابق جدول 3و2، 1صالحیت مجریان تجربی از طریق سندیکاها یا مراجع صدور پروانه کسب در پایه هاي تعیین-2
این شیوه نامه و درج در پروانه کسب آنان با رعایت بند فوق3ماده 1شماره 

ا یـا نـاظران و   ان تجربی ارسالی از سازمان مسکن و شهرسازي یا سازمان اسـتانه یرسیدگی به پرونده هاي تخلف مجر-3
برخورد قانونی با متخلفین

تشویق واحدهاي صنفی لوله کشی گاز به تشکیل اتحادیه یا عضویت در اتحادیه جهت سهولت در اجـراي ایـن شـیوه    -4
نامه و کنترل عملکرد مجریان تجربی

جلوگیري از فعالیت مجري تجربی که پروانه کسب آنان باطل شده است-5

ن تجربی که موفق به اخذ پروانه کسب شده اند به سازمان استانارسال اسامی مجریا-6

سازمان استان)پ

همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي در تدوین مقررات ایمنی و آموزشی در ارتباط با معیارها و اسـتانداردهاي فنـی   -1
طراحی ، اجرا و نظارت لوله کشی گاز ساختمان

برگزاري دوره هاي آموزشی علمی و عملی لوله کشی گاز ساختمان در قالب و شهرسازي درهمکاري با وزارت مسکن-2
همکاري در برگزاري آزمونهاي الزمهمچنین مبحث هفدهم براي ناظر، طراح و مجري واجد شرایط و 

همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي در تهیه و تنظیم راهنماي حاوي مقررات و استانداردهاي فنـی و مشخصـات و   -3
طـرفین  و لحـاظ نمـودن حقـوق و مسـئولیتهاي     و متقاضی اسامی مجریان و همچنین تهیه قراردادهاي تیپ بین مجري 

قرارداد

مجوز دفتر مهندسـی و پروانـه اشـتغال بـه کـار مجریـان       همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي جهت صدور و تمدید -4
حقیقی و حقوقی و صدور گواهی نامه هاي پایان دوره هاي آموزشی

ساختمان اعم از عمران ، معمار و یا مکانیک متناسب با مسئولیت خود جهـت کنتـرل   الزام مهندسان ناظر آموزش و-5
در ساختمانهاي نوساز و اطمینان از رعایت استانداردهاي الزمهیزات گازسوزجدودکشهاي اجرا شده استاندارد براي ت
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معرفی ناظر به مجري و متقاضی-6

دریافت و بررسی گزارشات ارائه شده از طریق ناظر و رسیدگی به تخلفات گزارش شده-7

ی گـاز سـاختمان ،   کنترل و نظارت عالیه بر عملکرد ناظر در بررسی و تایید طرح ها و نظارت مراحل مختلف لوله کش-8
مصالح و وسایل مصرفی ، اجراي لوله کشی ، نصب تجهیزات گازرسانی و نهایتا آزمـایش آنهـا کـه بـه وسـیله مجـري در       

چوب مبحث هفدهم انجام شده استرچها

حق الزحمه ناظر و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازي جهت تصویبتعرفه تعیین -9

با کیفیت مرغوب و رعایت مبحث هفدهم حسب کنترل کار مجري جهت به کارگیري و استفاده از مصالح استاندارد -10
مورد براساس گزارش ناظر یا بازدید موردي

ر رسیده جهت درج در شناسـنامه فنـی و   ظکه به وسیله مجري تهیه شده و به تایید نا» چون اجرا«نگهداري نقشه -11
تحویل یک نسخه به متقاضیملکی ساختمان و

اعالم خاتمه لوله کشی گاز به شرکت گاز جهت تحویل کنتور و سایر تجهیزات انشعاب گاز-12

ثبت و بررسی شکایات واصله علیه طراح ، مجري یا ناظر و اقدام جهت رفع اختالفات ایجاد شده و در صورت لـزوم ،  -13
می یا مراجع حقوقی ذیربطتشکیل پرونده و ارسال پرونده به شوراي انتظا

ایجاد راهکارهاي اندازه گیري رضایت مشترکین از طریق نظرسنجی و تهیـه نمـودار آن جهـت بهبـود و بـاال بـردن       -14
کیفیت کار و لحاظ نمودن مباحث تکریم ارباب رجوع

شرکت گاز استان) ت

زمینه به دفتـر گـاز سـازمان اسـتان جهـت      راهنمایی مجریان قبلی لوله کشی گاز و متقاضیان جدید فعالیت در این -1
تطبیق خود با شرایط این شیوه نامه و جلوگیري از فعالیت مجریان فاقد صالحیت

اعالم مناطق داراي امکان واگذاري اشتراك گاز به سازمان استان-2

ان استان با اطالع در صورت اعالم سازم( قطع گاز مشترکینی که رعایت اصول ایمنی مبحث هفدهم را ننموده باشند -3
)قبلی

.وصل مجدد گاز منوط به رفع معایب فنی و تایید مجدد سازمان استان می باشد: تبصره
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ارسال مقررات ، استانداردها و توصیه هاي فنی و ایمنی جدید گازرسـانی سـاختمان بـه وزارت مسـکن و شهرسـازي      -4
ناظران لوله کشی گازجهت بررسی و ابالغ به سازمانها ، ارگانها و مجریان و 

تحویل کنتور و سایر تجهیزات انشعاب گاز به مجري یا پیمانکار تحت پوشش شرکت گاز پس از اعالم پایان لوله کشی -5
گاز از سوي سازمان استان

اعزام نماینده جهت نظارت بر نصب کنتور و رگالتور و ملحقات مربوطه و همچنـین وصـل و تحویـل جریـان گـاز بـه       -6
.نی که لوله کشی گاز آنها به تایید سازمان استان رسیده استمشترکی

.در صورت مشاهده اشکال در کار ، گزارش کتبی به سازمان استان جهت رفع نقص ارسال خواهد شد: تبصره

ث گاز به وزارت مسکن و شهرسازي یا سازمان استان جهت اقدام الزماعالم فوري گزارش حواد-7

مجري)ث

)3طبق کاربرگ شماره ( اد با متقاضی انقعاد قرارد-1

مراجعه به دفتر گاز سازمان براي اخذ مشخصات ناظر و اعالم زمان شروع عملیات لوله کشی بـه ایشـان و همـاهنگی    -2
جهت بازدید از کار

مان شه هاي اجرایی لوله کشی گاز ساختقپیش بینی ایمن ترین و کوتاهترین مسیر لوله کشی گاز و طراحی و تهیه ن-3
»چون اجرا«و نقشه هاي 

اعـم از  ( پیش بینی تعداد کلیه وسایل گازسوز مورد نیاز و محل استقرار آنهـا طبـق پـالن مبلمـان وسـایل گازسـوز       -4
در نقشه هاي طراحی سـاختمان مشـخص و بـرآورد    ...)پکیج و -شومینه-سونا-آبگرمکن-بخاري-تجهیزات موتورخانه

عیین محل و اندازه دودکشها و دیوارهاي محل قرارگرفتن آنهادقیق مصارف آنها و همچنین ت

باشـد توسـط   G40طراحی و تهیه نقشه هاي اجرایی لوله کشی گاز ساختمانهایی که ظرفیت کنتور آنها بـاالتر از  : تبصره
.مهندسان یا مجریان واجد شرایط انجام خواهد پذیرفت

جزئی و عمده در حد صالحیت ، طبق مبحث هفدهم و تهیـه مصـالح بـا    لوله کشی گاز کلیه متقاضیان اعم از اجراي -5
و چنانچه تهیه مصالح با متقاضی ) در صورتیکه در قرارداد تهیه مصالح به عهده مجري باشد ( کیفیت مرغوب و استاندارد 

باشد مسئولیت تایید کیفیت مصالح مصرفی کماکان به عهده مجري است

مبحث هفدهم و اعالم 2-5-17ساعت مطابق بند 24پوند بر اینچ مربع براي مدت 10ار آزمایش لوله کشی گاز با فش-6
به ناظر جهت بازدید و بازرسی کار و گرفتن تاییدیه ناظر
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و سایر تجهیزات پس از اعالم پایان لوله کشی و تاییـد آن از سـوي سـازمان اسـتان و مراحـل      نصب کنتور و رگالتور -7
یا پیمانکار تحت پوشش شرکت گاز استان اجرا می گردداشتراك پذیري توسط مجري

به متقاضی یـا نماینـدگان   )پیوست یک مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ( تحویل یک نسخه از راهنماي ایمنی -8
آنها ، پس از اتمام لوله کشی گاز

حصـاري شـرکت گـاز اعـم از     انمجري لوله کشی گاز حق هیچگونه دخالت یا دستکاري یا جابجـایی تاسیسـات   : 1تبصره
گی با شرکت گاز و همچنین حق واگذاري کار به عوامل غیر را نداردنانشعاب گاز، علمک ، کنتور و رگالتور را بدون هماه

سـازمان  و تایید ناظر و اعالم پایان کار به دفتـر گـاز   » چون اجرا«بعد از اتمام لوله کشی گاز و تهیه نقشه هاي : 2تبصره 
.نهایتا اعالم به شرکت گاز ، مجري حق هیچگونه تغییر یا توسعه گاز ، بدون هماهنگی با سازمان استان را ندارداستان و 

مهندس ناظر)ح

بررسی و اطمینان از داشتن پروانه اشتغال به کار مجري حقوقی ، مجوز دفتر مهندسی مجري حقیقی یا پروانه کسب -1
مجري) لوله کش و نصاب ( همچنین بررسی پروانه مهارت فنی عوامل اجراییه شده ومجري تجربی متناسب با کار ارائ

اي لوله کشی گاز و محل استقرار وسایل گازسوز طبق چیدمان مبلمانهبررسی و تایید طراحی نقشه -2

از اعـم  ( کنترل و تایید مشخصات فنی مصالح، تجهیزات مورد نیاز لوله کشی گـاز و وسـایل و دسـتگاههاي گازسـوز     -3
مبحث هفدهمسشده براسايخریدار...) پکیج و -شومینه-سونا-آبگرمکن-بخاري-یزات موتور خانههتج

عایت مشخصات فنی و آزمایش نهـایی کـار   رکنترل و راهنمایی مسیر اجراي لوله کشی گاز و نظارت بر نحوه اجرا، با -4
مربوطه و تکمیل شناسنامه فنی و ملکی ساختمانی کار و کنترل فهرست هاي یاجرا شده توسط مجري، تایید نها

مربوط به آنوسایل گازسوز و رعایت استانداردهاي يرا و محل مناسب دودکشهاجقطر و نحوه ابررسی و کنترل -5

نظارت برنصب وسایل گازسوز در صورتیکه متقاضی حداکثر ظرف مدت یکماه پس از نصب کنتور و برقـراري جریـان   -6
ور را تهیه و از طریق دفتر گاز سازمان استان به ناظر جهت نظـارت بـر نصـب آنهـا اعـالم نمایـد در غیـر        گاز، وسایل مزب

اینصورت از تعهد ناظر خارج است

گزارش تخلفات انجام شده توسط مجري و متقاضی در حین انجام و یا پس از اتمام کار-7

متقاضی )ج

م شده در دفتر گاز سازمان استانانتخاب مجري لوله کشی گاز از آخرین لیست اعال-1
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3انعقاد قرارداد با مجري لوله کشی گاز و پرداخت هزینه مربوطه طبق کاربرگ شماره -2

و پرداخت هزینه نظارت به سازمان استان طبـق  4انقعاد قرارداد نظارت بر لوله کشی گاز با ناظر طبق کاربرگ شماره -3
1کاربرگ شماره 

مصالح منقعـد  در صورتیکه با مجري قرارداد بدون تهیه(گازرسانی استاندارد و مرغوب به مجري تهیه و تحویل مصالح -4
)نموده باشد

پرداخت حق اشتراك و بهاي کنتور و رگالتور و سایر ملحقات انشعاب گاز-5

مقرراتی که بعـدا در  رعایت راهنماي ایمنی استفاده از وسایل گازسوز طبق پیوست شماره یک مبحث هفدهم یا سایر -6
این خصوص اعالم گردد

نماینده مالکین موظف می باشد به تعداد واحدها راهنماي ایمنی را تکثیر و تحویـل  ،در ساختمانهاي چند واحده: تبصره
.مالکین واحدها بدهد

شرایط عمومی احراز صالحیت مجري-3ماده
باید منحصرا به وسیله مجري حقیقی داراي مجـوز دفتـر   کلیه عملیات اجرایی لوله کشی گاز در محدوده مبحث هفدهم

مهندسی و مجري حقوقی داراي پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازي و یا مجـري تجربـی داراي پروانـه کسـب از     
.اتحادیه یا مراجع ذیربط در هر استان انجام گیرد

اید و در صورت درخواست فعالیت در اسـتان دیگـر   مجري می تواند در محدوده استان محل دریافت پروانه فعالیت نم-1
باید موضوع را به آگاهی سازمان هر دو استان برساند

کلیه عوامل اجرایی مجري باید داراي پروانه مهارت فنی از اداره کل آموزش فنی و حرفه اي اسـتان باشـند و مجـري    -2
حق بکارگیري عوامل اجرایی بدون پروانه مهارت فنی را ندارد

ریـان  جمرجع رسیدگی به تخلفات مجري حقیقی و حقوقی ، شوراي انتظامی استان و مرجع رسیدگی بـه تخلفـات م  -3
.می باشدیتجربی ، هیات رسیدگی به تخلفات صنفی وابسته به وزارت بازرگان

ی توانند نسبت می تواند به عهده مجري تجربی باشد و باالتر از آن فقط اشخاصی مG40تهیه نقشه تا ظرفیت کنتور -4
.دنبه طراحی و محاسبه اقدام نمایند که داراي پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازي می باش
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:به شرح زیر تقسیم بندي می شوند1مجریان از لحاظ صالحیت فنی طبق جدول شماره 

حدود صالحیت مجریان لوله کشی گاز-1جدول شماره

تجربیحقوقیحقیقیمجري

سال20سال8سال3سال5سال3سال8سال3سابقه کار مفید مجريحداقل

حداقل پایه پروانه اشتغال به کار 
مهندسی یا کاردانی

تاسیسات مکانیکی و مهندس
3مرتبط 

مهندس تاسیسات 
3مکانیکی و مرتبط 

تاسیسات کاردان
------------------------ 3مکانیکی و مرتبط 

مجري بر حداکثر حدود صالحیت
G100تا G65تا G40تا G100تا G100تا G65تا حسب ظرفیت کنتور

مشغول فعالیت بـوده انـد   استانشرکتهایی که قبال با پروانه اشتغال به کار موقت از سازمان مسکن و شهرسازي: 1تبصره
صالحیت و رتبه بندي خواهند مجري تجربی تعیین مجري حقوقی تطبیق دهند همانند چنانچه نتوانند خود را با شرایط 

.شد

شرکتهایی که در جایی به جز اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشند می بایست خـود را بـا   : 2تبصره
.شرایط مجري حقیقی یا حقوقی تطبیق نمایند

می باشد2طبقه بندي صالحیت مهندسین ناظر گاز به شرح جدول شماره -4ماده
حدود صالحیت مهندسان ناظر لوله کشی گاز ساختمان-2شمارهجدول 

پایه پروانه اشتغالردیف

حدود صالحیت در گروه هاي ساختمانی

طراحی،محاسبه و تهیه 
نقشه

بررسی و تایید طرح و 
محاسبات

نظارت بر اجراي کار و 
بازرسی

G65تا G65تا G65تا 3پایه 1

G100تا G100تا G100تا 2حداقل پایه 2
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ود نباشـد  جـ مودر صورتی که مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان به تعداد کافی و در پایـه هـاي مـورد نیـاز     : 1تبصره
آیـین نامـه اجرایـی قـانون از     12مـاده  2میتوان به پیشنهاد سازمان استان و با تایید هیات چهار نفره با رعایـت تبصـره   

یا رشـته هـاي دیگـر، یـا از کاردانهـاي رشـته تاسیسـات        » رشته هاي مرتبط « ساندمهندسان یک پایه پایین تر ، مهن
مکانیکی داراي پروانه اشتغال به ترتیب اولویت پس از گذراندن دوره هاي آموزشی الزم و اخذ صالحیت بـه عنـوان نـاظر    

.استفاده نمود

شیوه ارائه خدمات طراحی ، نظارت و اجراي لوله کشی گاز-5ماده
جریان حقیقی و حقوقی داراي مجوز دفتر مهندسی و پروانه اشـتغال، توسـط وزارت مسـکن و  شهرسـازي و     لیست م-1

.لیست مجریان تجربی داراي پروانه کسب توسط اتحادیه و یا مراجع ذیربط به دفتر گاز سازمان استان ارسال میگردد

درخواست اشتراك گاز مـی نمایـد و در صـورت    1متقاضی با مراجعه به دفتر گاز سازمان استان طبق کاربرگ شماره -2
شـرایط در دفتـر گـاز    امکان واگذاري انشعاب مراتب به ایشان اعالم شده تا از میان آخرین فهرسـت ، مجریـان واجـد    

.با وي قرارداد منقعد نماید3سازمان استان، مجري مورد نظر را انتخاب و طبق کاربرگ شماره 

3طبـق بنـد   در دفتر گاز اسـتان امضـاء و حـق الزحمـه نظـارت را      4کاربرگ شماره متقاضی قرارداد نظارت را طبق-3
.تعرفه مصوب به حساب مربوطه واریز می نماید1کاربرگ شماره 

3مجري پس از عقد قرارداد با متقاضی و قبل از شروع به کار ، شروع عملیات لوله کشی گاز را طبق کاربرگ شـماره  -4
.ن به اطالع ناظر می رسانداز طریق دفتر گاز سازما

.مجري نسبت به تهیه طرح و محاسبات مربوطه اقدام و یک نسخه را جهت بررسی و تایید به ناظر تحویل می دهد-5

ناظر هنگام شروع کار از محل بازدید و مسیر لوله کشی گاز، دودکشها، مصالح و وسایل و تجهیزات مصرفی حمل شده -6
نظـرات  . صالحیت مجري لوله کشی گاز را بررسی و در صورت تایید دستور به ادامه کار می دهـد به پاي کار را کنترل و 

.ناظر در این خصوص براي مجري الزم االجرا است

شی اجرا شـده و صـورت بـرداري از اشـکاالت،     بازدید نموده و ضمن کنترل لوله کرا شده جدر پایان کار، ناظر از کار ا-7
.دن به مجري ابالغ می نمایدموارد را جهت برطرف نمو

Mah
Line

Mah
Line



١٢

ناظر موظف است انجام نظارت را در طی ساعات روز برنامه ریزي نموده و سازمان استان به منظور حفـظ کیفیـت   : تبصره
بـا توجـه بـه اینکـه هـر نـاظر       . (ارت در ماه براي هر ناظر را تعیین و اعالم می نمایدظاجراي کار نظارت، حداکثر تعداد ن

)ه باید از هر کار بازدید نمایدحداقل در سه مرحل

ناظر پس از کنترل و تایید رفع نواقص و اشکاالت، باید سیستم لوله کشی گاز را مورد آزمایش هاي الزم قرارداده و در -8
.تایید نماید2صورت اجراي صحیح ، صحت انجام کار را مطابق کاربرگ شماره 

از جمله نوع مصرف، میـزان مصـرف،   (بحث هفدهم و اطالعات الزم دیگر گزارش تاییدیه باید بیانگر رعایت مفاد م: تبصره
.باشد8به شرح مندرج در پیوست شش مبحث هفدهم و کاربرگ شماره ...) هاي مسکونی مشترك و دتعداد واح

سـازمان  د انجام کار به دفتـر گـاز   یو گواهی تای» چون اجرا « پس از تایید اجراي کار توسط ناظر یک نسخه از نقشه -9
.اعالم گردد5استان تحویل می گردد تا پایان کار به شرکت گاز طبق کاربرگ شماره 

متقاضی باید گواهی شروع و اتمام اجراي عملیات گازرسانی توسط مجري داراي صالحیت را به منظور وصل انشعاب -10
)5و 2یک نسخه از کاربرگ شماره . (به شرکت گاز ارائه نماید

ر و سایر تجهیزات انشعاب گاز به وسیله مجـري یـا   وم پایان کار از طریق دفتر گاز سازمان، کنتور و رگالتپس از اعال-11
.برقرار می گرددجریان گاز نصب شده و با حضور نمایندگان شرکت گاز، شرکت شرکتهاي تحت پوشش 

نقشه اجرایی لوله کشی گاز-6ماده
مبحث هفدهم باشـد کـه   1-1-3-17راح باید حداقل مطابق مشخصات بند نقشه اجرایی ارائه شده به وسیله مجري یا ط

:عینا به شرح زیر تکرار می گردد

اعم از زیرزمین، همکف ( نقشه لوله کشی گاز در پالن محوطه و طبقاتی که در آنها لوله کشی گاز انجام خواهد شد ) الف
)از جمله ارتفاع، قطر، جنس و نوع دودکش ( خصات آن به اضافه محل قرارگیري دودکش ها با ذکر مش) یا طبقات باالتر

نقشه ایزومتریک با ذکر طول و قطر لوله ها بر روي آن) ب

زیربنا یا فضاي مفید ساختمان به مترمربع و مقدار مصرف گاز هریک از وسایل گاز سوزي که بـه ایـن سیسـتم لولـه     ) پ
مترمکعب گاز یا کیلوکالري در ساعت و جمع کل مصرف برحسب( کشی متصل می شود و یا در آینده متصل خواهد شد 

)گاز ساختمان برحسب مترمکعب در ساعت
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مطابق با جدول نمونه پیوست پنج مبحث هفدهم ( فهرست اجناس مصرفی با ذکر استانداردهاي مربوطه و مقدار آن ) ت
.که باید در سمت راست قسمت پایین نقشه آورده شود) مقررات ملی ساختمان

.کوچکتر باشد1:100مقیاس نقشه ها نباید از ) ث

پروانه « مجري حقیقی ،» مجوز دفتر مهندسی«مدارك مورد نیاز جهت صدور و تمدید -7ماده
مجري تجربی لوله کشی گاز» پروانه کسب « مجري حقوقی و » اشتغال به کار 

مجري حقیقی لوله کشی گاز-7-1

تان درخواست کتبی به دفتر گاز سازمان اس-

ارائه کارت عضویت در سازمان استان-

اصل و تصویر مدرك تحصیلی و پروانه اشتغال مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی یا مرتبط و ارائه گـواهی قبـولی دوره   -
)حداقل یک نفر از اعضاي دفتر مهندسی (آموزشی مبحث هفدهم 

)3(تکمیل تعهدنامه مطابق با کاربرگ شماره-

سوابق کاري مرتبطارائه هرگونه -

مجري حقوقی لوله کشی گاز-7-2

درخواست کتبی به دفتر گاز سازمان استان-

اصل و تصویر اساسنامه شرکت که طبق آن، لوله کشی گاز یا تاسیسات حرارتی و برودتـی سـاختمان جـزء فعالیتهـاي     -
.اصلی شرکت باشد

ناصل و تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آ-

ارائه کارت عضویت در سازمان استان یا کانون کاردانهاي فنی ساختمان استان-

اصل و تصویر مدرك تحصیلی و پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی رشته تاسیسات مکانیکی یا مـرتبط و ارائـه گـواهی    -
)حداقل دو نفر از اعضاي هیات مدیره شرکت ( قبولی دوره آموزشی مبحث هفدهم 

4×3تصویر شناسنامه مدیرعامل شرکت همراه با یک قطعه عکس اصل و-

Mah
Line

Mah
Line



١٤

)3(تکمیل تعهدنامه مطابق با کاربرگ شماره -

ارائه هرگونه سوابق کاري مرتبط-

مجریان تجربی لوله کشی گاز-7-3

رت فنی لوله کشی گاز و نصب وسایل گازسوزااصل و تصویر گواهی پایان دوره مبحث هفدهم و پروانه مه-

)3(تکمیل تعهدنامه مطابق با کاربرگ شماره -

)1(مدارك سابقه کار مفید موضوع جدول شماره -

سایر مدارکی که مرجع صدور پروانه کسب اعالم خواهد نمود-

وزارت مسکن و شهرسازي پس از دریافت و بررسی و کنترل مدارك اشخاص حقیقی و -8ماده
نسبت به صـدور پروانـه اشـتغال بـراي مجـري      این شیوه نامه 2-7و 1-7حقوقی موضوع بند

سال خواهد بود و پس از آن مـی  3حقیقی و حقوقی اقدام خواهد نمود مدت اعتبار پروانه فوق 
.وق اقدام نمایدفباید مجري نسبت به تمدید پروانه 

جع صدور پروانه کسب پس از دریافت و بررسی و کنترل مـدارك  اتحادیه و یا سایر مرا-9ماده
این شیوه نامه نسبت به صدور جـواز کسـب بـراي    3-7اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند 

.داین شیوه نامه اقدام نمای) 1(مجري تجربی بر  اساس مقررات خود و جدول شماره 

اینکه مغایر بـا قـانون نظـام مهندسـی و     هرگونه تغییر در مفاد شیوه نامه مشروط به -10ماده
کنترل ساختمان، آیین نامه اجرایی و مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان نباشد، با پیشـنهاد  
سازمان استان و تایید هیات چهارنفره و با تصویب وزارت مسکن و شهرسازي قابل اجرا خواهد 
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