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 مقدمه :

از ، بازرسان گاز و همچنین به طور کلی سیستم گاز رسانی موجود ، در چندین شاخه متناسب با تامین نیاز مالکین ، مجریان گ

 ین استفاده می شود.در جهت تقسیم عادالنه پرونده های گاز بین بازرسشده است که ارتباط با اداره گاز پیاده سازی 

 : ثبت آماده بکاری بازرسان گاز

مراجعه فرمایید سپس سامانه  chb-nezam.irجهت ثبت آماده بکاری توسط بازرسین گاز ابتدا به سایت سازمان به آدرس 

 ارجاع نظارت را انتخاب کنید و مراحل زیر را انجام دهید:

 

 

 

  

 رقمی عضویت 9نام کاربری : شماره 

 کلمه عبور : کدملی + شماره شناسنامه
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در این بخش مسافت محل بازرسی تا شعبه 

اصلی بازرس نمایش داده می شود. لطفا هر 

مسافتی که مایل به انجام کار بازرسی هستید 

 را انتخاب نمایید.

3 

استفاده از این گزینه می توانید مسافت ها  با

 را نسبت به شعبه اصلی خود مشاهده نمایید.

روز هایی که مایل به انجام کار بازرسی هستید 

 را از این بخش انتخاب کنید.

5 
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باشد. فرآیند ارجاع  می پروژه های گاز رسانی به بازرسان واجد شرایط بر اساس ظرفیت بازرسی سیستم  موجود درجهت ارجاع

به سامانه غیر حضوری  گیرد لذا بازرسان موظف اند در ابتدای هر دوره کار بازرسی توسط سازمان نظام مهندسی انجام می

ری ارجاع نظارت هریک به کا کاری گاز رسانی وآماده بهمراجعه و آماده به کاری گازرسانی خود را ثبت نمایند .)آماده به 

 صورت مجزا بایستی ثبت گردد(.

ردد و گا عامم مایابازه زماانی ثبات آمااده باه کااری گازرساانی ، توساط ساازمان نظاام مهندسای از طریا  پیاماک  

ن مهلات زماانی ز پایااس ابازرسان موظف اند در محدوده زمانی اعمم شاده آمااده باه کااری خاود را ثبات نمایناد  و پا

 ، امکان ثبت از طری  سامانه وجود نخواهد داشت .

بارت  دیگر هر یک از باشد . به ع می مسافت های مورد نظربازرسو ثبت  آماده به کاری گازرسانی شامل ثبت روزهای هفته

اند در مسافت های تو می هر بازرس روزهای هفته که بازرس آمادگی حضور در محل بازرسی را دارد بایستی ثبت نماید. 

دهد که در فرآیند  ، بازرسی را انجامباشد بازرسی  مختلف که شامل مسافت های همان محل ، نزدیک ، متوسط و دور می

سافتی را در آماده به کاری چنانچه هر بازرس هر نوع م ثبت آماده به کاری بایستی مسافت های دلخواه خود را انتخاب نماید.

سافت مکان بازرسی بر آن  نوع مسافت خاص قرار نخواهد  گرفت . تشخیص نوع م ، در لیست ارجاع کار در خود ثبت ننماید

ان نظام مهندسی باشد . )شعبه اصلی گازرسانی توسط سازم اساس فاصله  شعبه اصلی بازرس نسبت به مکان بازرسی می

 برای هریک از بازرسان ثبت خواهد شد(.

ت نماوده اناد ی خاود را ثبا، ظرفیت بازرسی بارای کلیاه بازرساانی کاه آمااده باه کاارکاریاتمام مهلت آماده به  پس از

رای روز آماادگی با ، تعادادباازرسباازرس از جملاه پایاه اشات ا  . ایان ظرفیات باا توجاه باه شارایط  شاود ایجاد مای

 . دگرد شود و پس از آن فرآیند ارجاع کار بازرسی آغاز می بازرسی در نظر گرفته می

 ه محاسبه سهمیه بازرسین گازونح

ه در آماده بکاری خود سهمیه بازرسین گاز هر شش ماه یکبار محاسبه می گردد که مسافت ها و مکان های انتخابی بازرس ک

 ثبت کرده است، در این محاسبه نقش دارد. در ادامه به نحوه محاسبه سهمیه ها می پردازیم.

 فرمول محاسبه سهمیه بازرسین

 ین طب  فرمو  زیر محاسبه می گردد:سهمیه بازرس

سهمیه بازرس   = تعداد کار پایه × × حد باال ضریب مسافت × ضریب تعداد روزهای همکاری  ضریب مقیم

 تعداد کار پایه 
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ازمان جهت اعما  این مقدار طب  پایه بازرس گاز مشخص می گردد که هر شش ماه طب  نظر کمیته تخصصی مکانیک س

 در حا  حاضر این پارامتر با مقادیر زیر جایگذاری می گردد: در سیستم اعمم می گردد.

 پرونده 45پایه سه :    پرونده  68پایه دو :    پرونده  90پایه یک : 

 حد باالی ضریب مسافت 

 این ضریب برای هر نوع مسافت متفاوت است که مقادیر زیر برای مسافت ها در نظر گرفته شده است:

 درصد 100دور :   %  75متوسط :   % 50نزدیک :  % 25همان محل : 

ود. به مثا  های زیر طب  آماده بکاری بازرسین ، بیشترین درصد برای اعما  در فرمو  برای بازرس در نظر گرفته می ش

 توجه فرمایید:

   واهد بود. خ%  50اگر بازرسی همان محل و نزدیک را انتخاب کرده باشد ضریب وی برای اعما  در فرمو

(%25<%50) 

 خواهد بود. %75  اگر بازرسی همان محل، نزدیک و متوسط را انتخاب کرده باشد ضریب وی برای اعما  در فرمو 

(25<50<75) 

   هد بود.% خوا 100اگر بازرسی هر چهار مسافت را انتخاب کرده باشد ضریب وی برای اعما  در فرمو 

 خواهد بود. 75ب وی اگر بازرسی مسافت نزدیک و متوسط را انتخاب کرده باشد ضری % 

 و بدین ترتیب برای حالت های مختلف بیشترین درصد در نظر گرفته می شود.

  در نظر گرفته می شود. 120ضریب ایشان نکته : اگر بازرسی فقط مسافت دور را انتخاب کرده باشد % 

 ضریب تعداد روز همکاری 

 خواهد بود :این ضریب طب  آماده بکاری بازرسین یکی از مقادیر زیر 

 0.2دو روز همکاری :     0.1یک روز همکاری : 

  0.6چهار روز همکاری :      0.4سه روز همکاری : 
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 1شش روز همکاری :     0.8پنج روز همکاری : 

 ضریب مقیم 

ن تشوی  فزاینده بعنواابرخی از بازرسین بعنوان بازرس مقیم در شعبه ایی در نظر گرفته می شوند که ممکن است یک ضریب 

 برای ایشان در نظر گرفته شود. برای بازرسین غیر مقیم این ضریب برابر با یک می باشد.

 مان، هفشجان، کیار شعبی که در حا  حاضر دارای بازرس مقیم می باشند عبارتند از : فرخشهر، ارد ، بن، فارسان، سا

 می باشد.%  10و کیار %  20سامان داری ضریب تشویقی و   که شعب ارد ، فارسان

ر نند که الویت ارجاع کاکشعبی که دارای بازرس مقیم هستند ولی ضریب افزایشی ندارند این مزیت را برای بازرس ایجاد می 

 .شعب به بازرسین مقیم استدر آن 

 چندین مثال 

 یم پایه یک به صورت تصویر زیر می باشد :آماده بکاری بازرس غیر مقنید فرض ک .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان طور که مشاهده می کنید این بازرس کلیه روزها و کلیه مسافت ها را انتخاب کرده است پس سهمیه ایشان طب  

 محاسبه زیر بدست می آید :
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   %  100حد باالی ضریب مسافت :     90تعداد کار پایه : 

 1ضریب مقیم :    1ضریب تعداد روزهای همکاری: 

 = سهمیه بازرس 90*  100%* 1*  1=   90  

 فرض کنید آماده بکاری مهندس غیر مقیم پایه دو به صورت زیر می باشد : .2

 

 

 

 

 

 

 

  % 75حد باالی ضریب مسافت :     68تعداد کار پایه : 

 1ضریب مقیم :   0.4ضریب تعداد روزهای همکاری: 

 = سهمیه بازرس 68*  75%* 0.4*   1=  20.4  

 پرونده خواهد بود. 20سهمیه ایشان طب  قاعده گرد کردن معاد  

 فرض کنید آماده بکاری مهندس غیر مقیم پایه سه  به صورت زیر می باشد : .3
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 )چون فقط دور را انتخاب کرده است(  %120حد باالی ضریب مسافت :     45تعداد کار پایه : 

 1ضریب مقیم :   1ضریب تعداد روزهای همکاری: 

 = سهمیه بازرس 45*  120%* 1*   1=  54

 محاسبه سهمیه بازرسان مقیم 

در نظر گرفته  %100ت سهمیه بازرسین مقیم طب  فرمو  ذکر شده می باشد با این تفاوت که پارامتر حد باالی ضریب مساف

 می شود.

کاری خود ثبت کرده باشد % دو روز در هفته را در آماده ب 20ارد  با ضریب تشویقی مقیم شعبه   دوفرض کنید مهندس پایه 

 بنابراین سهمیه ایشان طب  به صورت زیر محاسبه می شود :

 بدون در نظر گرفتن ضریب تشویقی = سهمیه بازرس 68*  1* 0.2   = 13.6

 مقیم = سهمیه نهایی بازرس با ضریب تشویقی  13.6(+   13.6* 20%)=16.32 

 اختصاص سهمیه به هر مسافت 

پس از آنکه ساهمیه کال باازرس محاسابه گردیاد حاا  ایان ساهمیه طبا  ظرایاب زیار باین مساافت هاای انتخاابی 

 بازرس تقسیم می گردد:
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اب کرده باشد، تعداد پرونده می باشد و حالت ردیف یک جدو  فوق را انتخ 90بعنوان مثا  فرض کنید سهمیه بازرسی 

 پرونده هر مسافت ایشان به صورت زیر است :

 0.15  × 90همان محل :  0.2 × 90نزدیک :   0.25 × 90متوسط :    0.4×90دور : 

 و اگر حالت ردیف آخر جدو  فوق را انتخاب کرده باشد :

 0.35 × 90همان محل :   0.65 × 90متوسط : 

 نحوه انتخاب بازرس

 ود:در یک مسافت خاص، ابتدا شرایط زیر برای بازرسین سنجیده می ش در هنگام ارجاع کار به بازرسین

 .پروانه اشت ا  دارای اعتبار است 

 .بیمه بازرس دارای اعتبار است 

 .بازرس آماده بکاری در آن مسافت خاص را دارد 

 (.بازرس در آن مسافت خاص سهمیه دارد.)یعنی هنوز سهمیه آن مسافت تمام نشده است 

  بازرس در سیستم مرخصی ثبت نشده باشد.برای 

  رونده هیچ پرونده ایی در هیچ ناحیه ایی به بازرس ارجاع نشده باشد.تاریخ تقسیم پدر 

  ن روز هفته را ثبت کرده باشد.آماده بکاری آبازرس 

نده به صورت صعودی سپس کلیه بازرسانی که شرایط فوق را دارند انتخاب می شوند و طب  بیشترین درصد سهمیه باقی ما

 مرتب سازی شده و بازرس او  لیست انتخاب می شود.

باشند، بازرسی  15و % 20، %10« %درصد مانده سهمیه » بعنوان مثا  اگر سه بازرس واجد شرایط آن مسافت خاص با 

 است. 20مانده سهمیه وی %درصد خاب می شود که انت

100× 
 تعداد پرونده بازرسی شده آن مسافت خاص

سهمیه کل مسافت خاص
 =درصد مانده سهمیه
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بااه وی کاااری  روزه هاایچ 5شااود تااا بااازه زمااانی ماای نکتااه : وقتاای بااه بازرساای در یااک مسااافت خاااص کااار ارجاااع 

 تعیین شده است.( مکانیک طب  نظر کمیته تخصصی)عدد بازه زمانی  تخصیص داده نمی شود.

 انصراف از کار

از ساهمیه  روناده هاایدر صورتی که بازرسای انصاراخ خاود را از بازرسای تعادادی پروناده اعامم کناد، نصاف تعاداد پ

پروناده از  10اخ بدهاد پروناده باه بازرسای ارجااع شاود ولای ایشاان انصار 20ایشان کسر می گردد. بعنوان مثاا  اگار 

 شان کسر و انصراخ ثبت می شود.سهمیه ای

 

 


