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 سازمان �ظام ��ند�ی سا��مان �یالن
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 �ماره:

 توضیحات زمان انجام مرحله
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 ثبت پیش انجام

 مرکز سایت در نام

 توسط گاز کنترل

 داوطلب

www.controlgas.ir 

 داشتن صورت در

 اول از( الزم شرایط

 پانزدهم لغایت تیر

)تیر  

:شرایط الزم  

 اشتغال مهندسی مکانیک از سازمان نظام مهندسی گیالن(داراي تاریخ اعتبار)داشتن پروانه  -1

 سال براي رشته هاي مرتبط از زمان صدور پروانه اشتغال 2سال براي رشته اصلی و  5/1سپري شدن  -2

 (داراي تاریخ اعتبار) 17داشتن گواهینامه مبحث -3

 توجه:  

 اعتبار دارد.از تاریخ صدور سه سال  17 گواهینامه مبحث -

  و دریافت گواهینامه به قسمت آموزش سازمان نظام مهندسی مراجعه شود. 17جهت آگاهی از نحوه حضور در دوره مبحث -
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 مرکز به مراجعه

 تشکیل جهت

 نام ثبت و پرونده

 نهایی

 لغایت تیر پانزدهم از

مرداد اول  

:پرونده تشکیل نیازجهت مورد مدارك  

 اصل و کپی-کارت ملی -6           اصل و کپی   -پروانه اشتغال(داراي تاریخ اعتبار) -1

 گواهی اشتغال به کار در استان -7     اصل و کپی                          -17گواهینامه مبحث -2

 قطعه1عکس  -8                 صل و کپی         ا -آخرین مدرك تحصیلی -3

 پرینت پیش ثبت نام -9           اصل و کپی                                -شناسنامه  -4

 اصل و کپی    -کارت پایان خدمت -5

ارائه قبض برق یا آب یا گاز یا تلفن منزل مسکونی و پرینت لیست تامین اجتماعی یا خدمات درمانی یا .. مربوط به شش ماه  -10

 ه لیست مذکور پاسخ استعالم از تامین اجتماعی در خصوص سابقه بیمهگذشته و در صورت عدم ارائ

  ماه یکبار براي تمامی اعضاي مرکز که مورد ابهام باشدانجام خواهد شد.  6این موضوع هر  -
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 سرپرستان تعیین

کارآموزي دوره  

 لغایت مرداد اول از

شهریور اول  

:توجه  

 باشد.سرپرست کارآموزي می  2هر کارآموز داراي  -1

 سرپرستان باید داراي حداقل سه سال سابقه نظارت در مرکز باشند. -2

  مرکز دریافت نموده و پس از تکمیل به مرکز تحویل نماید. سایت سرپرست را از تعیین  فرمکارآموز می بایست ابتدا  *

کارآموزي شروع 4 شهریور اول از   

:توجه  

 پروژه گازرسانی به همراه سرپرستان می باشد. 80از حداقل ماه و بازدید   4طول دوره کارآموزي حداقل  -1

  جهت اطالع از آیین نامه کارآموزي به سایت مرکز کنترل ، قسمت بخشنامه ها و دستورالعمل ها مراجعه شود. -2
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 دروره در نام ثبت

17مبحث تکمیلی  
 آبان

:تکمیلی دوره در نام ثبت انجام نحوه  

  از طریق کارتابل نظام مهندسی
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 دوره در شرکت

 آزمون و تکمیلی

 آن

دي یا آذر  

 نتیجه                                 )              100 امتیاز آزمون (از

 قبول                                                          100الی  70     

 و        شهرستان 2نماید در غیر این صورت براي قبولی اخذ  80می باید در مصاحبه نمره باالي                           69الی   50     

دوماه کارآموزي مجدد انجام شود و مجددا مصاحبه شود.                                                                                               

.                       باید اخذ گردد 85ر مصاحبه باالي دو شهرستان با حداقل زمانی دوماه و براي قبولی د                          49الی  30     

  تجدید امتحان دوره تکمیلی                         29صفر  الی     
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 گزارش ارائه شروع

مرکز به کارآموزي  
دوره پایان از پس  

 توجه:

 با توجه به تایید دبیر و یا نماینده کمسیون فنی درخصوص کارآموزي می باشد. -

  جهت اطالع از نحوه تنظیم گزارش کارآموزي به سایت مرکز کنترل تاسیسات مکانیکی بخش آموزش مراجعه شود.  -
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 در حضور شروع

 مرکزکمسیون 

 انجام جهت کنترل

 مصاحبه

 لغایت بهمن اول از

 می اسفند پانزدهم

 با هماهنگی طی بایست

 ارائه و کمسیون دبیر

 نسبت کارآموزي گزارش

 مصاحبه وقت تعیین به

شود اقدام  

 توضیح     نتیجه                     )       100 امتیاز مصاحبه(از

 جذب به عنوان ناظر       قبول                                   100الی  70     

      می شود شهرستان 2ماه که شامل بازدید از حداقل 2تمدید کارآموزي به مدت        مشروط                          69الی    50    

         را 80نمره باالي و مجددا مصاحبه انجام خواهد شد و درصورتی که حدنصاب                                                              

ر مصاحبه سال بعد حضور یابد.دنیاورد  بدست                                                                       

تجدید دوره                   مردود                          49صفر الی        
 

مصاحبه نرسند می بایست الزم بذکر است از اول خرداد به بعد به هیچ عنوان مصاحبه اي انجام نخواهد شد و کسانی که به موقع به 

   .در مصاحبه سال بعد با ثبت نام در دوره تکمیلی و بدون آزمون در مصاحبه شرکت کنند

دوره پایان 9  
 پانزدهم لغایت اول از

 خرداد

 رفع نواقص پرونده -1

 امضاء قرارداد نظارت گاز و ارائه نمونه مهر و امضاء -2

  ارائه شماره حساب (بانک ملت ) به مرکز  -3

.نمود خواهد فعالیت به شروع تجاري و خانگی گاز ناظر عنوان به بعد سال تابستان ابتداي از فوق، مراحل کلیه کردن طی موفقیت با از پس کارآموز   


