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 تعاليبسمه 

 56830/420/400به شماره  6/11/87نامه مورخ  نامه اجرايي تفاهم شيوه

  وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت نفت

  :   مقدمه

نامه فوق و در جهـت   تفاهم 4قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و تبصره ذيل مادة  35الي  32و  4در اجراي مواد        
كشي گاز انواع متقاضيان عمده مسكوني، تجاري كه ميزان مصرف ساعتي گـاز آنهـا    دهي، طراحي، اجرا و نظارت بر لولهسامان

نامـه مـذكور    پوند بر ايـنچ مربـع كـه موضـوع تفـاهم     ) هارمچيك (4/1متر مكعب درساعت يا فشار گاز بيش از  160بيش از 
بالغ براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل و عوامل مـرتبط در بخـش   نامه اجرايي تدوين و از تاريخ ا اين شيوه ،باشد مي
  .باشد االجرا مي الزم) بخش متقاضيان عمده(ي ساختمان كشي گاز مشمول مبحث هفدهم مقررات ملّ لوله
سـازمان مسـكن و    ،نامه وزارت مسـكن و شهرسـازي و وزارت نفـت و سـاير اركـان مـرتبط بـا آن        اركان اصلي اين شيوه      

هاي گاز استاني، شوراي مركزي سازمان نظام مهندسـي سـاختمان، سـازمان     ي گاز ايران، شركتشهرسازي استان، شركت ملّ
هستندكه وظايف و تعهدات هر يك در ارتباط و متقاضي كشي گاز  مجري لوله ،نظام مهندسي ساختمان استان، مهندس ناظر

  .تعريف شده است) 4(گردشكار آنها طبق پيوست شماره  كشي گاز اماكن به شرح زير تعيين و فرآيند با لوله
  

  :تعاريف ) 1ماده 
 .روند كار مي  نامه عبارات در معاني مربوطه زير به در اين شيوه 

متشكل از نمايندگان وزارت  تفاهم نامه 4نامه براساس تبصره ماده كميته مشترك راهبردي تفاهم: كميته مشترك راهبردي

  .ت نفت و شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمانمسكن و شهرسازي، وزار
 .سازمان مسكن و شهرسازي استان: سازمان مسكن استان 

 .شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان :شوراي مركزي 

 .سازمان نظام مهندسي ساختمان استان :سازمان نظام استان

  .ي گاز ايرانشركت ملّ :شركت گاز

  .گاز استان مربوطهشركت : شركت گاز استان

.هاي تخصصيشخص داراي صالحيت تفسير فيلم راديوگرافي يا آزمايش:  مفسر ذيصالح  
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ي ساختمان است كه محتواي آن بـراي كـاربري گـاز    مبحث هفدهم مقررات ملّ ):بخش متقاضيان عمده(هفدهم مبحث 
     ب درسـاعت يـا فشـار گـاز بـيش از     متـر مكعـ   160طبيعي تحويلي به ساختمانهاي با ميزان مصـرف سـاعتي گـاز بـيش از     

، نظامـات  مبحث دوم مقررات ملّـي سـاختمان   3-2-2با رعايت بند ( پوند بر اينچ مربع تدوين گرديده است) يك چهارم(4/1
 ). 2اداري صفحه 

درخواست گير دريافت انشعاب گاز با ميزان  مالك يا نماينده مالك يا مالكين ساختمانهايي هستند كه پي :متقاضيان عمده 
پونـد بـر ايـنچ مربـع     ) يـك چهـارم  ( 4/1مترمكعب در ساعت و يا فشار گاز مورد تقاضـاي بـيش از    160ساعتي گاز بيش از 

 .باشند مي

متقاضيان عمده كه عقد قرارداد با شركت گـاز اسـتان مربوطـه را انجـام داده و داراي شـماره قـرارداد يـا         :مشتركان عمده
  .باشند اشتراك مي

قوي بـر اسـاس مبحـث     كشي گاز فشار طراح، محاسب و تعيين كننده مصارف، مشخصات فني و مصالح لوله مهندس :طراح
در رشته تأسيسات مكانيكي و داراي صالحيت اصلي كار پايه يك ه و داراي پروانه اشتغال ب) بخش متقاضيان عمده (هفدهم 

  .طراحي در اين زمينه باشد
أسيسات مكانيكي ساختمان كه داراي پروانه اشتغال بـه كـار پايـه يـك اصـلي و      مهندس ناظر از مهندسان ت :مهندس ناظر

  . داراي صالحيت نظارت در اين زمينه باشد
نامه در مواردي الزامي است كه ساختمان فاقد مهندس ناظر تأسيسـات   مهندس ناظر گاز موضوع اين شيوهاستفاده از : تبصره

أسيسات مكانيكي انجـام نظـارت گـاز بـدون دريافـت هزينـه بـر عهـده وي         باشد و در صورت وجود مهندس ناظر تمكانيكي 
 .باشد مي

كشي گاز ساختمان شركتهايي هستند كه در اداره ثبـت شـركتها و مالكيـت صـنعتي بـه ثبـت        مجريان حقوقي لوله: مجري

شد و از وزارت مسكن و كشي گاز ساختمانها جزء اساسنامه شركت با رسيده و تأسيس آن در روزنامه رسمي آگهي شده و لوله
  .باشند  كار با صالحيت اجرا دريافت نمودهه شهرسازي پروانه اشتغال ب

هيأتي مركب از نمايندگان سـازمان مسـكن و شهرسـازي، شـركت گـاز اسـتان و سـازمان نظـام         : نفره گاز استان 3هيأت 

  .باشد استان ميباشد و دبيرخانه آن سازمان مسكن و شهرسازي  مهندسي ساختمان در هر استان مي
 

شرح وظايف و تعهدات ) 2ماده    
 وزارت مسكن و شهرسازي) الف  

 .هاي پايان دوره  هاي آموزشي و آزمون نظارت عاليه بر دوره )1

نظارت عاليه بر عملكرد سازمان نظام استان و اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل در بخش نظارت، طراحي و اجـراي   )2
 .كشي گاز لوله
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منظـور    نامه با حضور نمايندگان وزارت نفت و شوراي مركزي  بـه  ه مشترك راهبردي تفاهمبرگزاري جلسات كميت )3
 .هاي الزم ايجاد همكاري و هماهنگي

 ايرانگاز  يملّشركت   ) ب

ي ساختمان و ضوابط ايمنـي و آموزشـي در ارتبـاط بـا     همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در تدوين مقررات ملّ )1
  .كشي گاز متقاضيان عمده طراحي، اجرا و نظارت بر لولهمعيارها و استانداردهاي فني 

 .همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در تهيه و تنظيم دستورالعمل تعيين صالحيت مجري  )2

 .باشند داراي صالحيت ميكه كشي گاز فشار قوي  اعالم فهرست شركتهاي حقوقي مجري لوله )3

  سازمان مسكن استان) پ
 .هاي پايان دوره مربوطه ييد گواهيأزشي و آزمون پايان دوره و تهاي آمو ييد دورهأنظارت و ت )1

كشي گاز مشتركان عمده در پروانه اشتغال بكار مهندسان تأسيسات مكـانيكي   درج صالحيت نظارت و طراحي لوله )2
 . ساختمان پس از طي مراحل قانوني

 .عمده با درج صالحيت طراحي و اجراكشي گاز مشتركان  لوله انكار براي مجري صدور و تمديد پروانه اشتغال به )3

نامه و ارائه گزارشـات مربوطـه    كنترل و نظارت بر عملكرد سازمان نظام  استان در خصوص اجراي صحيح اين شيوه )4
 .به وزارت مسكن و شهرسازي

  شوراي مركزي  ) ت
قـررات  همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در تدوين ضوابط ايمني و آموزشي در اجراي صحيح مبحث هفدهم م )1

  .ي ساختمانملّ
 .نامه   هاي مرتبط با شيوه همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در تهيه و تنظيم دستورالعمل )2

نامه و ارائه گزارشات مربوطه به وزارت مسكن و  كنترل و بررسي عملكرد سازمانهاي نظام استان در اجراي اين شيوه )3
  .شهرسازي

ي ساختمان بـا  هاي آموزشي مبحث هفدهم مقررات ملّ راي مدرسان دورههاي آموزشي ب ريزي و برگزاري دوره برنامه )4
  .ييديه از وزارت مسكن و شهرسازيأو اخذ تهمكاري شركت گاز 

نشتي و حفاظت / هاي راديوگرافي، بررسي آزمايشات مقاومت هاي آموزشي تفسير فيلم ها و منابع دوره اخذ سرفصل )5
ابـالغ بـه   با همـاهنگي بـا وزارت مسـكن و شهرسـازي و     ركت گاز و هاي گازرساني از ش زدگي شبكه در مقابل زنگ

 .هاي مذكور هاي نظام استان جهت برگزاري دوره سازمان

كشي گاز و ساير موارد مرتبط از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  اخذ فهرست اقالم انواع مصالح استاندارد لوله )6
در با هماهنگي با وزارت مسـكن و شهرسـازي    د تأييد آن مؤسسهنمودن مصالح استاندارد جديد مور  ايران و اضافه

 . غ به سازمان نظام استان جهت اجرافهرست مذكور و ابال

 . انجام اقدامات الزم براي بهنگام نگهداشتن دانش فني و مهارت طراحان، ناظران و مجريان )7
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 .ان برگزار گرددكليه دوره هاي آموزشي در استانها مي بايستي زير نظر شوراي مركزي سازم )8

  سازمان نظام استان  ) ث
) بخش متقاضيان عمده(كشي گاز ساختمان در قالب مبحث هفدهم  هاي آموزشي علمي و عملي لوله برگزاري دوره )1

براي مهندس ناظر، طراح و مجري واجد شرايط و اخذ آزمون پايان دوره با نظارت ) 3(طبق سرفصل پيوست شماره 
  .سازمان مسكن استان

) بخش متقاضيان عمده(ي پايان دوره براي اشخاصي كه موفق به گذراندن دوره آموزشي مبحث هفدهم صدور گواه )2
  . اند و ارائه آن به سازمان مسكن استان جهت تأييد نهايي شده

 .معرفي مهندس ناظر به مجري و متقاضي )3

  . انتشار فهرست كامل مجريان و طراح هاي واجد صالحيت )4
 . راحمهندس ناظر و ط يتأييد امضا )5

 مجريان لوله كشي گازبازآموزي و بهنگام ساختن دانش فني  )6

نشتي و حفاظت در مقابـل  / هاي راديوگرافي، بررسي آزمايشات مقاومت آموزش افراد واجد شرايط براي تفسير فيلم )7
وزارت مسـكن و  هاي گازرساني جهت همكاري الزم بـا مهنـدس نـاظر طبـق سرفصـل ابالغـي از        زدگي شبكه زنگ

بايسـت توسـط شـركت ملّـي گـاز       هاي آموزشي مي ها و منابع دوره سرفصل. با هماهنگي شوراي مركزي شهرسازي
از طريـق شـوراي مركـزي سـازمان نظـام مهندسـي       ييديه وزارت مسكن و شهرسازي أپس از اخذ تايران تدوين و 

  .ساختمان به سازمانهاي نظام استان ابالغ شود
  .طريق مهندس ناظر و رسيدگي به تخلفات گزارش شده دريافت و بررسي گزارشات ارائه شده از )8
  .و ارائه گزارشات مورد درخواست به سازمان مسكن استان مجري و كنترل و نظارت بر عملكرد طراح، مهندس ناظر )9

) 1(كشي گاز به شركت گاز جهت تحويل كنتور و ساير تجهيزات انشعاب گاز طبق پيوست شماره  اعالم خاتمه لوله )10
ـ ييدكارهاي انجـام شـده توسـط مجـري و مهنـدس      أت برايناظر در زمان برقراري جريان گاز دس و اعزام مهن اظر ن

  .پروژه
ثبت و بررسي شكايات واصله عليه طراح ، مهندس ناظر يا مجري و اقدام جهـت رفـع اختالفـات ايجـاد شـده و در       )11

  .ط صورت لزوم تشكيل پرونده وارسال آن به شوراي انتظامي يا مراجع حقوقي ذيرب
گيري رضايت مشتركين از طريق نظرسنجي و تهيـه نمـودار آن جهـت بهبـود و بـاال بـردن        ايجاد راهكارهاي اندازه )12

  .تكريم ارباب رجوع  در راستايكيفيت كار 
 . بوسيله مهندسان ناظر بازرسي ادواري از شبكه داخلي اماكن )13

زمينه صحت انجام وظايف و تعهـدات و اعطـاي    كشي گاز در اخذ تعهد نامه از مهندسان ناظر، طراح و مجريان لوله )14
اجازه به سازمان نظام استان در زمينه عدم ارجاع كار در صورت كشف تخلف تـا زمـان تعيـين تكليـف در مراجـع      

 ). مراجع صالحه(قضائي و انتظامي 
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  شركت گاز استان  ) ج
  .عقد قرارداد با متقاضيان عمده و تخصيص شماره قرارداد و اشتراك )1
 كشي گاز مشتركان عمده به سازمان نظام استان جهت تشكيل پرونده و تطبيـق بـا   يان متقاضي لولهراهنمايي مجر )2

  .نامه و جلوگيري از فعاليت مجريان فاقد صالحيت شرايط اين شيوه
 .اعالم اسامي مناطق داراي امكان واگذاري اشتراك گاز به سازمان نظام استان  )3

  .كشي گاز از سوي سازمان نظام استان برقراري جريان گاز با اعالم خاتمه لوله )4
كشـي گـاز آنهـا بـه تأييـد       اعزام نماينده جهت نظارت بر فرآيند وصل و تحويل جريان گاز به مشتركيني كـه لولـه   )5

  .)با حضور مهندس ناظر(سازمان نظام استان رسيده است 
  .الع ارسال خواهد شددر صورت مشاهده اشكال در كار، گزارش كتبي به سازمان نظام استان جهت اط: تبصره

  .اعالم فهرست شركتهاي عايقكاري گرم و پرتو نگاري مورد به سازمان مسكن استان  )6
 .اعالم فوري گزارش حوادث گاز به سازمان مسكن استان و سازمان نظام استان جهت اطالع )7

عـالم پايـان كـار    تحويل كنتور و ساير تجهيزات انشعاب گاز به مجري يا پيمانكار تحت پوشش شركت گاز پس از ا )8
 .شي گاز از سوي سازمان نظام استانك لوله

  نحوه تعيين صالحيت مهندس طراح و ناظر   ) ح
مهندسان متقاضي صالحيت طراحي و نظارت در صورت احراز شرايط ذيل مي توانند درخواست صـالحيت مـورد تقاضـا را از    

 . سازمان مسكن و شهرسازي استان بنمايند

 . نامه گذرانده و حدنصاب قبولي را كسب نموده باشد شيوه) 3(رفصل پيوست شماره دوره آموزشي مصوب را طبق س )1

 .)3(ارائه گواهينامه گذراندن دوره كارورزي طبق سرفصل پيوست شماره  )2

 .پوند بر اينچ مربع  )يك چهارم(4/1گاز  كشي داشتن حداقل سه سال سابقه طراحي و نظارت براجراي لوله )3

ت چهـار نفـره اسـتاني در هـر     أظرفيتي كه سازمان نظام استان به استناد مصوبه هيـ  تعهد پذيرش دستور كار طبق )4
  ).2(كشي گاز ساختمان مشتركان عمده طبق فرم پيوست  كند و ارائه تعهدنامه نظارت لوله نقطه از استان تعيين مي

 .درجه سه و به باال از شوراي انتظامي نظام مهندسيانتظامي نداشتن محكوميت  )5

ازمان نظام استان مكلف است دارندگان صالحيت را كه به دفعـات مرتكـب تقصـير يـا محكوميـت در زمينـه ارائـه        س: تبصره
  . بازنگري در حدود صالحيتشان به سازمان مسكن و شهرسازي معرفي كنند جهتاند  خدمات خود شده

  ، ناظر و مجريو تعهدات مهندس طراح وظايف  ) خ
 خواهد بود كه بـه امضـاي   7الي 5به شرح پيوست شماره  ، ناظر و مجريطراححداقل وظايف و محدوده صالحيت مهندسان 

ايـن  بوسيله طرفهاي امضاء كننده الزم بدون نياز به اصالح شيوه نامه،  در ادوار زماني ونامه رسيده  كنندگان اين شيوهتدوين 
  . شيوه نامه قابل اصالح و تغيير است
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  :ستاننفره گاز ا 3ت أهيوظايف و محدوده صالحيت   ) د
 .اجرائي نمودن مصوبات ابالغي وزارت مسكن و شهرسازي در استان )1

  .بحث و بررسي در خصوص حل مسائل پيش آمده در استان و ارائه راهكار اجرائي به ذينفع )2
هاي احتمـالي از سـوي متقاضـي، مجـري،      تشكيل جلسه و رسيدگي اوليه به هرگونه مشكالت مطروحه و شكوائيه )3

 .ز و ساير دستگاههاي ذيربطگا  مهندس ناظر، شركت

 14-3و بنـد  ) 1(مـاده   4-1نفره استاني موضـوع بنـد   4هيأت   الزحمه نظارت براي مهندسان ناظر به پيشنهاد حق )4
     .) نظامات اداري(ي ساختمان مبحث دوم مقررات ملّ) 1(فصل ) 3(ماده 

آيـين نامـه    11موضـوع مـاده   استانينفره  4كاري براي مهندسان طراح و ناظر و مجري به هيأت  پيشنهاد ظرفيت )5
 .  اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

   :وظايف مشتركان عمده)     ذ
 .كشي گاز از آخرين ليست اعالم شده در سازمان نظام استان انتخاب مجري لوله .1

  .گها طبق كاربر كشي گاز داراي صالحيت و پرداخت هزينه انعقاد قرارداد با طراح و مجري لوله .2
هـاي منـدرج در    وليتؤمس  با توجه به(طبيعي را هاي ايمني استفاده از گاز  مشترك بايد كليه ضوابط و دستورالعمل .3

  .آورده شده است) پيوست يك ـ راهنماي ايمني(اين ضوابط در . رعايت نمايد) 6ـ 1ـ  17
  .ازمان استانانعقاد قراداد نظارت بر لوله كشي گاز با ناظرين و پرداخت هزينه نظارت به س .4
  .پرداخت حق اشتراك ، بهاي كنتور ، رگوالتور ، پست اختصاصي و ساير ملحقات انشعاب گاز .5
  ).پيوست مبحث هفدهم(رعايت راهنماي ايمني استفاده از وسايل گاز سوز بخش متقاضيان عمده  .6
را تكثير و تحويل مـالكين  نماينده مالكين موظف مي باشد به تعداد واحدها، راهنماي ايمني  در ساختمانهاي عمده، .7

  .واحدها بدهند
در صورتيكه با مجـري قـرارداد بـدون تهيـه مصـالح      (تهيه و تحويل مصالح گازرساني استاندارد و مرغوب به مجري  .8

  ).منعقد نموده باشد

اين طـراح كـه بـه انتخـاب مالـك تعيـين مـي شـود         . براي تهيه نقشه استفاده از طراح واجد صالحيت الزامي است .9
 .اند مجري كار نيز باشد مشروط به آنكه داراي پروانه اشتغال به كار صالحيت مذكور باشدتو مي

  
  دوره هاي آموزشي )3ماده

ناظر لوله كشي گاز موظف به گذرانـدن دوره هـاي آموزشـي مطـابق سرفصـل هـاي اعـالم شـده در          كليه مهندسان طراح و
  .اين تفاهم نامه مي باشند 3پيوست
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ن صالحيت مجرينحوه تعيي  )4ماده  
مجـري حقـوقي داراي پروانـه اشـتغال بـه كـار از وزارت مسـكن        بايـد توسـط    كشي گاز  كليه عمليات اجرايي لوله .1

 .گرددوشهرسازي انجام 

كشي گـاز   د و موضوع شركت لولهنها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باش در اداره ثبت شركتاين مجريان بايستي  .2
 .دساختمانهاي عمده قيد شده باش

بـراي ايـن    فشار ضعيف سال براي10 سال سابقه كار در زمينه اجراي عمليات گازرساني فشار قوي و 3ارائه حداقل  .3
 .شركتها الزامي است

سسه ؤريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا م گواهي صالحيت اجرا از معاونت برنامه شركتهاي حقوقي كه داراي .4
هـاي مـذكور را انجـام     پـروژه گاز براي مجرياني كه در حال حاضر اجـراي   استاندارد و تحقيقات صنعتي و يا شركت

ماه با رعايت اين دستورالعمل و استانداردهاي شـركت گـاز بـه فعاليـت خـود ادمـه دهنـد و در         6ميدهند به مدت 
 .سازمان نظام تشكيل پرونده داده و اقدم به اخذ پروانه اشتغال به كار نمايند

  .نداشتن محكوميت انتظامي .5

كليه عوامـل اجرايـي مجـري بايـد     ارائه مدارك قبولي گذراندن دوره هاي آموزشي مربوطه از سازمان نظام استان و  .6
  . داراي پروانه مهارت فني از مراجع ذيصالح باشند

شـركت  (جوشكاران مجري بايد داراي پروانه صالحيت درخصوص عمليات جوشكاري فشار قوي از مراجع ذيصـالح   .7
  . باشند )استاندارد گاز و يا اداره

تواند در محدوده استان محل دريافت پروانه فعاليت نمايد و در صورت درخواست فعاليت در استان ديگـر   مجري مي .8
 .ييد سازمان نظام هر دو استان بالمانع استأبا ت

 
 برداري نكات قابل توجه در دوره بهره  )5ماده

مسئوليتهاي مندرج در  با توجه به طبيعي راگاز  ستفاده ازهاي ايمني ا مشترك بايد كليه ضوابط و دستورالعمل .1
   .استآورده شده  )پيوست يك ـ راهنماي ايمني(در اين ضوابط .رعايت نمايد) 17-1-6(

  ).پيوست مبحث هفدهم(رعايت راهنماي ايمني استفاده از وسايل گاز سوز بخش متقاضيان عمده  .2
كـم شـدن فضـا و يـا مسـدود و يـا كـم شـدن           كه منجر بـه هرگونه تغيير در ساختمان محل نصب موتورخانه  .3

  .بيني شده براي تأمين هواي مورد نياز احتراق شود، مجاز نيست مسيرهاي پيش
هرگونه تغيير در وسايل و لوازم گازسوز، اعم از اجاق گاز و يا سيستم حرارت مركزي، كه موجب افزايش مصرف  .4

   .بيني اوليه شود، مجاز نيست گاز بيشتر از پيش
كاري در مسيرهاي عبور لولة گاز در داخل و يا خارج از ساختمان بايد با آگاهي از مسيرهاي عبور  هر نوع كنده .5

  .وارد نشود گونه آسيبي لوله و پوشش محافظ روي لوله هيچ  نحوي انجام شود كه به  لولة گاز به
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كـاري، هرگونـه تعميـرات بايـد بـا اطـالع        در صورت صدمه ديدن لولة گاز و يا پوشش روي آن در هنگام كنده .6
  .شركت گاز ناحيه مربوطه انجام شود

. دستكاري شود وجه نبايد  هيچ  ب شده است، بهكنندة فشار گاز كه توسط شركت گاز ناحيه نص كنتور و تنظيم .7
شركت گاز ناحيه اطالع داده   به  در صورت مشاهده هرگونه اشكال در آنها مراتب بايد جهت تعمير و يا سرويس

   .شود
كننـدگان گـاز سـاختمان     وجه نبايد بدون اطالع و هماهنگي كليه مصرف  هيچ  به) بعد از كنتور(شير اصلي گاز  .8

كنندگان و پس از حصول اطمينان كامل از بسته  وصل مجدد گاز بايد با حضور و اطالع كليه مصرف. بسته شود
 براي جلوگيري از بسته شدن اتفاقي اين شير نصب تابلوي هشدار. بودن شير گاز كليه نقاط مصرف، انجام شود

  .دهنده الزم است
كنندة فشار گاز و هواي  شعل موتورخانه و يا حسويژه تغيير در تنظيم م  هرگونه دستكاري در لوازم گازسوز، به .9

  .هاي مجاز انجام شود مشعل، بايد توسط افراد و يا شركت
  .هاي حرارت مركزي مجاز نيست قطع كردن و از مدار خارج نمودن لوازم كنترل و محافظ شعله در سيستم .10
 .منظور اتصال زمين استفاده شود  كشي گاز نبايد به از لوله .11

 
  )  6ماده 

 56830/420/400نامه ابالغي به شماره  توسط كميته مشترك راهبردي تفاهمپيوست،  7به انضمام ماده  6نامه در  ين شيوها 
بين وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت نفت تـدوين شـده اسـت و هرگونـه تفسـير، توسـعه و       منعقده في ما 6/11/87مورخ 
شيوه نامه دفتر امور مقررات ملّي ساختمان وزارت ي و نظارت بر اين يمرجع پاسخگو. باشد دنظر به عهده اين كميته ميتجدي

  .مسكن و شهرسازي مي باشد
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 بسمه تعالي

 برگ تاييديه گازرساني

 

مربــوط بــه ..............................................................بدينوســيله تاييــد مــي گــردد گــاز رســاني ملــك بــا پــالك ثبتــي 

بـــه مـــديريت ...................................فرزنـــد.............................................................مؤسســـه/شـــركت/آقـــاي/انمخـــ

ــل ــنامه ...........................................................................عامـــــ ــماره شناســـــ ــا شـــــ ــماره /بـــــ شـــــ

ــت ــادره ...................................................................................................ثبـــــــــــــــــ صـــــــــــــــــ

  ................................................................................................آدرس به................................كدملي.......................از

توســــط  كــــه................................................................اشــــتراك بــــه شــــماره مالــــك هدنماينــــ/مالــــك

ــركت ــت  ............................................................شــ ــماره ثبــ ــه شــ ــدير  ...........................................بــ ــه مــ بــ

ــاملي ــارت ...................................................................................عــــــــــــ وبــــــــــــــه نظــــــــــــ

پروانــه اشــتغال بــه كــار     شــمارهبا........................................فرزنــد....................................................آقــاي/خــانم

 بــــــــــه....................................................كــــــــــدملي......... ..............................................مهندســــــــــي

ـ   ب ......................................................................................................................آدرس ي سـاختمان  ا رعايت كليـه مقـررات ملّ

  .ماده بهره برداري ميباشدآاجرا گرديده و  ، قاضيان عمدهبخش اول و بخش مت )مبحث هفدهم(

 

 

  ناظر مهندس يشركت مجري                مهر و امضا ينماينده مالك            مهر و امضا/مالك ينام و امضا

 

 

 

استان ساختمان سازمان نظام مهندسي يمهر و امضا  

 

 

 

 

) 1پيوست  (   



10 
 

 ان مشتركين عمده كشي گاز ساختم تعهدنامه نظارت لوله
 

مـــــــدير عامـــــــل شـــــــركت  ..................................................................آقـــــــاي / اينجانـــــــب خـــــــانم 

سازمان نظام مهندسي سـاختمان   ............................................داراي شماره عضويت .........................................................

ــتان  ــماره      ......................................اس ــه ش ــانيكي ب ــته تأسيســات مك ــار مهندســي در رش ــتغال بك ــه اش و پروان

ــاريخ ................................................ ــا ت ــر ت ــت  ..........................................معتب ــا رعاي ــاري در روز   ب ــوابط ج ــه ض كلي

ــورخ  ........................ ــه....................................مـ ــي       از لولـ ــالك ثبتـ ــك پـ ــده در ملـ ــام شـ ــاز انجـ ــي گـ كشـ

ــماره ــع در.  ......................................شــ  .............................................................................................................................واقــ

ــانم   ــه خـــ ــق بـــ ــاي/ متعلـــ ــركت / آقـــ ــرارداد   .................................................شـــ ــماره قـــ داراي شـــ

كــــه مجــــري آن شــــركت  ..............................................و شــــماره اشــــتراك ...........................................................

براسـاس مبحـث   . باشد مي  ...............................................شماره به كارداراي پروانه اشتغال  ...........................................

يديـه صـحت   تأيو  هـاي الزم را بـه عمـل آورده     كنتـرل ) بخش متقاضيان عمده( مقررات ملّي ساختمان هفدهم

متوجه مهندس ناظر است،  فوق الذكركه به موجب مبحث هفدهم  را هايي اجراي كار را صادر نموده و مسئوليت

همچنين به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اجازه مي دهم در صورت كشف هر گونه  .گيرم به عهده مي

) مراجـع صـالحه  (تخلف در مراجـع قضـائي و انتظـامي    انجام وظايف نظارتي تا زمانيكه موارد خالف يا تقصير در

  .رسيدگي شود از ارجاع كار و قبول مسؤوليت نظارت اينجانب خودداري نمايند

   

 مدير عامل شركت :امضاء                                     )مدير عامل(: نام و نام خانوادگي

  : تاريخ
  

  

.شود مهندس ناظر تأييد مي يمهر و امضا  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يو امضامهر   

 
 

 

 

) 2پيوست (   
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  بر اينچ مربع  پوند يك چهارم  كشي گاز با فشار باالتر از سرفصل دوره آموزشي براي مهندسان طراح و ناظر لوله
  

 ساعتسرفصل دورهرديف
 4 هاي فوالديبرآورد مصرف و طراحي شبكه 1

 2 اتيلنهاي پليطراحي شبكه 2

1مقررات فروش عمده گاز براي فشار باالتر از  3
 2 پوند 4

 2 ايستگاههاي تقليل فشار گاز 4

 2 شناخت ابزار دقيق ايستگاهها 5

 2 شناخت مواد و مصالح فوالدي 6

 2 اتيلنشناخت مواد و مصالح پلي 7

 4 هاي گازاجراي شبكه 8

 2 جوشكاري 9

 2 بكه و مستندسازيآزمايشات ش 10

 2 هاراديوگرافي از جوش لوله 11

 4 هاي فوالدي و حفاظت كاتديعايقكاري لوله 12

 4 مهندسي احتراق و تبديل سوخت 13

 2 برداري و ايمنيتزريق گاز به شبكه و بهره 14

 36 جمع كل

1 
بازديد از شـبكه گازرسـاني بـه يـك شـهرك مسـكوني و       

 ايستگاههاي تقليل فشار 
6 

 6 كارورزي 2

 12 جمع كل

  
  
  
  

  )3پيوست( 
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كشي گاز مشتركين عمده كار لوله گردش )4پيوست (  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نمايد متقاضي به شركت گاز استان مراجعه و درخواست اشتراك مي

آيا امكان واگذاري
 انشعاب وجود دارد

به متقاضي اطالع داده
شود مي  

سازمان نظام استان  شركت گاز استان با متقاضي قرارداد منعقد و مشترك را به
كند راهنمايي مي  

دار را  مشترك از آخرين ليست اعالم شده سازمان نظام استان مجري صالحيت
نمايد انتخاب و قرارداد منعقد مي  

مراجعه مجري جهت تشكيل پرونده و اخذ مشخصات مهندس ناظر از سازمان
به آن سازمانمسئول پروژه  نظام استان و معرفي   

هاي اجرايي را جهت كنترل ح نقشهمجري يا طرا
نمايد به مهندس ناظر تحويل مي  

ها جهت تأييد نهايي به سازمان نظام نقشه
گردد استان ارسال مي  

مراتب اجراي كار توسط مجري

اعالم زمان شروع عمليات اجرايي به مهندس ناظر
ع عمليات اجراييكشي گاز از مهندس ناظر قبل از شرو اخذ تأييديه مصالح و وسايل لوله  

صالح ارائه كليه  انتخاب شركت عايقكاري گرم ، پرتونگاري و مفسر فيلم از فهرست شركت هاي مجاز اعالم شده از مراجع ذي
 مستندات پروژه به مهندس ناظر و اخذ تأييديه

پس از اتمام كار  ي الزمها كشي با حضور مهندس ناظر و اخذ تأييديه نشتي و پوشش سيستم لوله/ هاي مقاومت  انجام آزمايش
 و اخذ تأييديه نهايي از مهندس ناظر 

 )As Built(تهيه و ارائه نقشه چون اجرا 

خير

بلي
 

بلي
 

بلي
 

شركت گاز استان با متقاضي قرارداد منعقد و مشترك را به سازمان نظام استان 
كند راهنمايي مي  

دار را  ي صالحيتمشترك از آخرين ليست اعالم شده سازمان نظام استان مجر
نمايد انتخاب و قرارداد منعقد مي  

مراجعه مجري جهت تشكيل پرونده و اخذ مشخصات مهندس ناظر از سازمان
به آن سازمان  نظام استان و معرفي مسئول پروژه  

رفع نقص يا 
 طراحي مجدد

 خير

 خير
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شيوه نامه "خ"حداقل وظايف و تعهدات مهندس طراح موضوع بند   5پيوست شماره   

 
بخـش  (كشـي گـاز بـر اسـاس مبحـث هفـدهم        صـالح لولـه  برآورد مصرف، طراحي، محاسبه و تعيين مشخصات فني و م .1

  ).متقاضيان عمده

 .كشي گاز همراه با جزئيات الزم بر اساس ظرفيت و نقاط مصرف مندرج در قرارداد فروش گاز هاي اجرائي لوله تهيه نقشه .2

 .ثبت هاي تهيه شده به مجري و يا سازمان نظام استان جهت بررسي و ارائه نقشه .3

دودكـش، انطبـاق آن بـا ذكـر      دودكش وسيلة گازسـوز بايـد روي نقشـه ذكـر و در صـورت وجـود       حداقل قطر و ارتفاع .4

   .گردد مشخصات، تأييد

هـواي آن   أمينتـ  گازسوز بايـد  محل نصب هر وسيلة  كشي گاز ساختمان، براي مشخص نمودن در طراحي سيستم لوله .5

در صـورت لـزوم تـأمين هـوا از خـارج از      (وا سـطح منفـذ ورود هـ    لشامل تأمين هوا از داخل يا خارج ساختمان، حـداق 

   .بيني گردد پيش) ساختمان

كاربري مسـكوني   هايي كه با ساختمانهاي عمومي براي  كشي و نصب تجهيزات گازسوز با ضوابط ساختمان مطابقت لوله .6

صورت تأييديه اوليه  ر اينهاي عمومي تغيير كند، د ساختمان  باشند و بعداً كاربري آنها به كشي گاز مي داراي تأييديه لوله

 .از درجه اعتبار ساقط است

   .بيني نشده باشد پيش آنها دار را در محلي قرار دهد كه دودكش براي طراح مجاز نيست وسايل گازسوز دودكش .7

گرفتـه شـده باشـد بايـد      صورت روي كـار بـراي وسـيلة گازسـوز در نظـر       كه دودكش در خارج ساختمان به در صورتي .8

  . نقشه ذكر شود بيرون ساختمان روي  روج دودكش از داخل بهمشخصات محل خ

اي كه در هنگام بروز وقايع غيرمترقبه و يـا در   گونه ها به كشي گاز، وسايل گازسوز و دودكش سيستم لولهطراحي يا نصب  .9

  .زمان هجوم افراد براي فرار از محل، مصون از برخورد يا صدمه باشند

  .حداقل  ضاهاي داخلي بهكاهش تعداد وسايل گازسوز در ف .10

  .بيرون از ساختمان  بيني تهويه كافي و انتقال كامل محصوالت احتراق وسايل گازسوز به پيش .11

كه در شرايط غيرعادي بتوان هر قسمت را جداگانه از مـدار   طوري  هاي متعدد به قسمت كشي گاز به تفكيك سيستم لوله .12

 .خارج نمود

 .ا ساير تاًسيسات موجود در محوطه ساختمانكنترل هماهنگي شبكه لوله كشي گاز ب .13
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شيوه نامه "د"موضوع بند  ناظرحداقل وظايف و تعهدات مهندس   6پيوست شماره   

تجهيـزات  (بررسي پروانه اشتغال به كار مجري، بررسـي پروانـه مهـارت فنـي عوامـل و تجهيـزات اجرايـي مجـري          .1

  ...).جوشكاري، تست، عايقكاري و پرتونگاري و 

 .كشي گاز و ليست مصالح از نظر مقادير ها و محاسبات سيستم لوله و تأييد نقشهكنترل  .2

اسـاس مبحـث هفـدهم     كشي گاز بر كنترل و تأييد مشخصات فني مصالح، تجهيزات مصرفي مورد نياز سيستم لوله .3

  ).بخش اول و بخش متقاضيان عمده(

 ).متقاضيان عمده بخش(هاي انجام شده طبق مقررات مبحث هفدهم  كنترل و تأييد تست .4

براي تأييد پرتونگاريهاي انجام شـده، تسـت مقاومـت نشـتي و تسـت پوشـش از مفسـرين ذيصـالح و بررسـي            :تبصره

 . هاي نتايج آزمونها بهره گرفته شود كننده

 .كشي گاز تا زمان برقراري جريان گاز نظارت و كنترل بر صحت انجام كليه مراحل اجرايي لوله .5

درحين انجام كار و دستور توقف ادامه كار در صورت خودداري از رفع مشكل توسط مجـري  گزارش تخلفات مجري  .6

 .در هر مرحله

 .گزارش تخلفات انجام شده مجري و متقاضي در حين انجام و يا پس از اتمام كار به سازمان نظام استان .7

 موقعيـت  و ابعـاد  تأييد كشي، لهلو سيستم هاي آزمايش انجامو  بر مراحل مختلف اجراي كار تا رفع اشكاالت نظارت .8

 . گيرد مقررات بايد توسط مهندس ناظر صورت تزريق گاز براساس اين و عمليات گازسوز ها، تهويه وسايل دودكش

بررسـي قـرار گرفتـه و     كشـي گـاز بايـد قـبالً توسـط مهنـدس نـاظر مـورد         مصالح مورد استفاده در سيسـتم لولـه   .9

كشـي گـاز طبـق ايـن      استفاده در سيستم لولـه  از مناسب بودن آنها براي هاي ساخت آنها كنترل گردد و گواهينامه

مهندس ناظر ضروري تشخيص دهد، براي اطمينان از مطابقت مصالح با  كه در صورتي. مقررات اطمينان حاصل شود

  .   هاي الزم بر روي مصالح انجام گيرد بايد آزمايش اين مقررات

نمـوده و از صـحت انجـام آن     چند بار كه الزم بداند، بايد از كـار بازديـد  كشي، مهندس ناظر هر در حين اجراي لوله .10

   .اطمينان حاصل نمايد

اصـالحي   هـاي  بايـد نقشـه   هاي اجرايي صـورت گيـرد،   كشي، الزم باشد تغييري در نقشه هرگاه در ضمن اجراي لوله .11

   .تأييد مهندس ناظر برسد براساس مقررات، تهيه و به

اشكاالت، موارد را جهت برطرف  برداري از ر بايد از كار اجراشده بازديد نموده ضمن صورتدر پايان كار، مهندس ناظ .12

        .مجري ابالغ نمايد نمودن آنها به
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هاي الزم قرار گرفتـه و   آزمايش مورد مقررات) 6 -17(كشي طبق مفاد بخش پس از رفع اشكاالت، بايد سيستم لوله .13

          .مهندس ناظر صادر گردد وسيلة به در صورت عدم وجود نشت، تأييدية آزمايش

مهنـدس نـاظر تـا زمـان صـدور       وسيلة  بايد كليه مراحل كنترل كار به) 4 -5 -17(كشي توكار مطابق  در مورد لوله .14

  . كشي انجام شود تأييديه قبل از پوشاندن لوله

دكـش وسـايل   ه و دوتهويـ  كه مشخصات و الزامـات محـل نصـب از نظـر     مهندس ناظر موظف است فقط در صورتي .15

 ايمنـي  و فنـي  مشخصـات  عـالوه بـر  (باشـد   كشي رعايت شـده  گازسوز مطابق اين مقررات در نقشه و در زمان لوله

كشي اجراشـده   نقشة اجرايي و لوله) در اين مقررات انجام شده باشند خود به مربوط بايد مطابق فصول كه كشي لوله

      .را تأييد نمايد

 . ت مهندس براي پوشش محكوميت هاي ناشي از قصور مهندس ناظرارائه بيمه نامه مسؤلي .16

 .مهندس ناظر به صورت همزمان نمي تواند مجري ساختمان نيز باشد .17
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شيوه نامه "ذ"موضوع بند مجري حداقل وظايف و تعهدات   7پيوست شماره   
 

 .انعقاد قرارداد با متقاضي )1

اي تشكيل پرونده و اخذ مشخصات مهندس ناظر و اعـالم زمـان شـروع عمليـات     مراجعه به سازمان نظام استان بر )2

 .مهندس ناظر و هماهنگي جهت نظارت بركار  كشي به لوله

و ارائـه  ) در صورتي كه صالحيت طراحي در پروانـه اشـتغال بـه كـار مجـري درج شـده باشـد       (تهيه نقشه طراحي  )3

 .ي و تأييدهاي تهيه شده به سازمان نظام استان جهت بررس نقشه

بخـش  (كشي گاز بر طبق مشخصات فني مبحث هفدهم  اخذ تأييديه مصالح و وسايل مورد نياز اجراي سيستم لوله )4

  . از مهندس ناظر) متقاضيان عمده

  .الزام به بكارگيري عوامل اجرايي داراي پروانه مهارت فني در اجراي كار )5

  .ان نظام استان ول پروژه داراي صالحيت به مهندس ناظر و سازمؤمعرفي مس )6

  ).بخش متقاضيان عمده(كشي گاز طبق مبحث هفدهم الزام به اجراي لوله )7

  .  به مهندس ناظر و اخذ تأييديه) بخش متقاضيان عمده(ارائه مستندات كليه آزمونهاي مندرج درمبحث هفدهم  )8

 .ماهنگي قبلي مهندس ناظري گاز ايران با هاستاندارد شركت ملّكشي گاز با فشار متناسب طبق  آزمايش نهايي لوله )9

پس از اتمام كار و اخذ تأييديه از مهندس ناظر و سـازمان نظـام اسـتان    ) As Built(تهيه و ارائه نقشه چون اجرا  )10

 .جهت برقراري جريان گاز به اداره گاز ناحيه مربوط

مـده يـا   بـه مشـتركان ع  )) بخـش متقاضـيان عمـده   (پيوست مبحث هفدهم (تحويل يك نسخه از راهنماي ايمني  )11

 .نمايندگان آنها، پس از اتمام لوله كشي گاز

 .ارائه آموزشهاي الزم جهت بهره برداري به متقاضيان عمده )12

 . بيمه معتبر به نفع بهره برداران خسارت ديده از شركتهايكشي  نامه تضمين ايمني سيستم لوله ارائه بيمه )13

 .شدنيز با مانتمجري به صورت همزمان نمي تواند مهندس ناظر ساخ )14

  
 
 
 


