
جمهوري اسالمی ایران
ریاست جمهوري

ایرانسازمان ملی استاندارد 

روش اجرایی
نظارت برفرآیند بازرسی ادواري

CNGشیرمخازن جایگاه هايمخازن و

/ ر44/ 226شماره مدرك:

4/3/92:تاریخ تصویب اولیه

- :تجدید نظرشماره0:تجدید نظرتاریخ 

این روش اجرایی  از نوع مدارك برون سازمانی قلمداد شده و تحت کنترل نمی باشد و کلیه کاربران خارج از سازمان الزم است 
قبل از مراجعه به این مدرك نسبت به روزآمد بودن آن از سازمان ملی استاندارد ایران اطمینان حاصل نمایند.



10از 1: صفحهر/226/44: شماره مدرك 
-:نظرتاریخ تجدیدجراییروش ا0: شماره تجدید نظر

CNGنظارت بر فرآیند بازرسی ادواري مخازن و شیر مخازن جایگاه هاي : عنوان 

وضعیت تجدید نظر روش اجرایی
شرح خالصه تغییراتتاریخ تجدید نظرشماره تجدید نظرشماره صفحه

سازمان ملی استاندارد ایران 



10از2:صفحهر/226/44:مدرك شماره
-:نظرتاریخ تجدیدروش اجرایی0:شماره تجدید نظر

CNGهاي نظارت بر فرآیند بازرسی ادواري مخازن و شیر مخازن جایگاه: عنوان 

ـ هدف1
هايجایگاهشیر مخازن مخازن وادواري فرآیند نظارت بر بازرسی تعیین هدف از تدوین این روش اجرایی، 

CNGباشدمیدر سطح کشور١.

ـ دامنه کاربرد2
کاربرد سطح کشوردر CNGهاي جایگاهمخازن و شیر مخازن فرایند نظارت بر کلیه در مورد این روش اجرایی 

. دارد

ـ مسئولیت اجرا3
ت عالیه آن بر عهده نظاروهاادارات کل استاندارد استاناجراي این روش اجرایی بر عهده نظارت برمسئولیت

. می باشدمعاونت نظارت بر اجراي استاندارد 

قوانین و مقررات ذیربطـ 4
هاي بعدي آن و اصالحیهموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانقانون اصالح قوانین و مقررات
 31/4/86ن مورخ 37456ت/68084نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره تصمیم13ماده
کلیه قوانین و مقررات حاکم بر سازمان

1 -Compressed Natural Gas

سازمان ملی استاندارد ایران 



10از 3: صفحهر/226/44:     مدرك شماره
-تجدید نظرتاریخروش اجرایی0: شماره تجدید نظر

CNGنظارت بر فرآیند بازرسی ادواري مخازن و شیر مخازن جایگاه هاي :عنوان

تعاریف- 5
. باشدمنظور سازمان ملی استاندارد ایران می: سازمان1- 5
.باشدمنظور دفتر نظارت براجراي استاندارد خدمات و معیارهاي مصرف انرژي می: دفتر نظارت2- 5
.باشدظور ادارات کل استاندارد استان ها میمن: ادارات کل3- 5
.باشدکنندگان میکنندگان و تولیدمنظور سازمان حمایت مصرف: سازمان حمایت4- 5
.باشدهاي نفتی ایران میمنظور شرکت ملی پخش فرآورده: شرکت ملی پخش5- 5
.باشدمیورده هاي نفتی استان آمنظور شرکت پخش فر:شرکت پخش استان6- 5
.می باشدCNGمنظور انجمن صنفی صنعت : انجمن صنفی7- 5
.می باشداستاندارد سازمان ملی مستقر در مرکزي نظارتکمیته: کمیته مرکزي8- 5
.می باشدکل اداراتمستقر در استانی کمیته نظارت : کمیته استان9- 5
دستورالعمل هاي که بر طبق استو شیر مخازن منظور بازرسی پس از نصب مخازن: بازرسی ادواري10- 5

. شودحیت شده انجام میهاي بازرسی تایید صالمربوطه به صورت ساالنه یا سه ساله توسط شرکت
جهت مخزن وشیر مخزن از سوي اداره کل که4ي است طبق فرم شماره اهیتایید: بازرسی ادواريتاییدیه 11- 5

. صادر می شود
مرکز ملی تایید صالحیت ایران تایید صالحیت شده از سويفنی زرسی منظور شرکت با: شرکت بازرسی12- 5

. که مسئولیت انجام فعالیت بازرسی مخازن و شیر مخازن را بر عهده دارداست
.می باشدCNGمنظور جایگاه: جایگاه13- 5
.اشدمی بCNGجایگاهدر این روش اجرایی منظور از تجهیزات، مخازن و شیر مخازن : تجهیزات14- 5

سازمان ملی استاندارد ایران 



10از 4: صفحهر/226/44:   شماره مدرك 
-:نظراریخ تجدید تروش اجرایی0: شماره تجدید نظر

CNGد بازرسی ادواري مخازن و شیر مخازن جایگاه هاي نظارت بر فرآین:عنوان

شرح اقدامات-6
فرایند بازرسی 1- 6
.از اداره کل، انجام بازرسی را درخواست نماید1مالک جایگاه با تکمیل فرم شماره 1-1- 6
سی ارجاع اداره کل موظف است حداکثر در مدت سه روز تقاضاي بازرسی را به یکی از شرکت هاي بازر1-2- 6

.نماید
روز کاري اقدام به انجام بازرسی نموده و نتایج بازرسی 15شرکت بازرسی موظف است حداکثر در مدت 1-3- 6

. تحویل نمایدجهت اقدامات بعدي اداره کل به2را با تکمیل فرم شماره 
بر را ازن جایگاهها مراحل اجرایی فرآیند بازرسی ادواري مخازن و شیر مخشرکت بازرسی موظف است 1-4- 6

و با توجه به دستور 6792و 9426اساس مصوبات کمیته مرکزي و مطابق با استانداردهاي ملی ایران به شماره 
و تحت نظر اداره 1/8/91مورخ د /223/44به شماره"CNGبازرسی مخازن جایگاه هاي سوخت گیري "العمل

.دهدکل انجام 
.شودمیته مرکزي تعیین وابالغ میهاي بازرسی توسط کهزینه: یادآوري

چنانچه نتایج بازرسی نشان دهنده عدم انطباق مخازن و شیر مخازن جایگاه با ویژگی هاي مندرج در 1-5- 6
و ، براي رفع عدم انطباق به مالک جایگاه2استانداردهاي مربوطه باشد، باید مراتب ضمن انعکاس در فرم شماره 

. فوق اقدام نماید) يها(جایگاه موظف است نسبت به رفع عدم انطباق مالک . اعالم شوداداره کل
، اقدام )ها(شرکت بازرسی موظف است در اسرع وقت پس از اعالم مالک جایگاه مبنی بر رفع عدم انطباق1-6- 6

ه کل ره اداکتباً ب3تایید رفع عدم انطباق، مراتب را با تکمیل فرم شماره /عدم تاییدبه بازرسی مجدد و در صورت
. اعالم نماید

، مجاز به )هاي بازرسیمندرج در چک لیست(هاي عمده و بحرانی رفع عدم انطباقتا مالک جایگاه : یادآوري
.برداري از جایگاه نمی باشدبهره

اقدام 4اداره کل طبق گزارش  شرکت بازرسی نسبت به صدور یا تمدید تاییدیه بازرسی طبق فرم شماره 1-7- 6
.دمی کن

سازمان ملی استاندارد ایران 



10از5: صفحهر/226/44:  شماره مدرك 
-:جدیدنظرتتاریخ روش اجرایی0: شماره تجدید نظر

CNGنظارت بر فرآیند بازرسی ادواري مخازن و شیر مخازن جایگاه هاي :عنوان

میر آنها ، یا تعدر تجهیزات و لزوم تعویض و) مندرج در چک لیست بازرسی(در صورت وجود عدم انطباق 6-1-8
مالک جایگاه می تواند با تایید بازرس ، از تجهیزات سالم جهت تعویض وادامه کار جایگاه استفاده نماید ، بـازرس  

اعـم از نـام   (تجهیزات معیـوب و تعـویض شـده    موظف است در چنین شرایطی مراتب را از طریق درج مشخصات 
و پس از آن 2در فرم شماره ) سایر مشخصات فنی الزمسال ساخت ، سال بهره برداري و تجاري ، شماره سریال ،

. اعالم نماید کل ادارهمراتب را کتباً به 3در فرم شماره 
ضمن گزارش موارد فوق شرکت بازرسی ، ه باشددر صورتی که تجهیزات جایگزین در جایگاه وجود نداشت1-9- 6

نیز موظف به اداره کل . درخواست نمایداداره کل از باید سریعاً قطع موقت انشعاب گاز جایگاه را2در فرم شماره 
بدیهی است پس از . می باشد5طی فرم شماره شرکت گاز استانانعکاس درخواست قطع انشعاب گاز جایگاه به 

استان گازاز شرکت 5و تایید مجدد بازرس، برقراري مجدد انشعاب طی فرم شماره ) ها(رفع کامل عدم انطباق 
. شد درخواست خواهد 

غیر قابل استفاده تشخیص داده شود باید با معیوب، تجهیزاتیبازرسشرکتچنانچه بر اساس نظر1-10- 6
، 4-1- 6مذکور در بند هاي صادره العملو حضور مالک جایگاه و مطابق با استانداردها ودستوراداره کلنظارت 

اعم از نام ( عدوم شده و تجهیزات جایگزین تجهیزات معیوب معدوم شده و سوابق الزم در خصوص تجهیزات م
ثبت و 6در فرم شماره ) تجارتی ، شماره سریال ، سال ساخت ، سال بهره برداري و سایر مشخصات فنی الزم 

.سوابق در بخش هاي ذیربط نگهداري شود
با گزارش شرکت انشعاب گاز جایگاهی که در زمان بازرسی فاقد تائیدیه بازرسی ادواري معتبر باشد، 1-11- 6

).5فرم شماره(بازرسی و تایید اداره کل باید تا اخذ تائیدیه مذکور قطع شود 
مالک جایگاه در موارد تمدید تاییدیه، حداقل دو ماه قبل از انقضاء اعتبار تاییدیه، انجام بازرسی را با 1-12- 6

. از اداره کل درخواست نماید1تکمیل فرم شماره 

سازمان ملی استاندارد ایران 



10از 6: صفحهر/226/44:    شماره مدرك
-: جدیدنظرتتاریخ روش اجرایی0: شماره تجدید نظر

CNGنظارت بر فرآیند بازرسی ادواري مخازن و شیر مخازن جایگاه هاي:عنوان

کمیته مرکزي2- 6
کمیته مرکزيياعضا2-1- 6

یا شرکت ملی پخش CNGته ، مدیر طرح به عنوان رئیس کمیدفتر نظارت کمیته مرکزي مرکب از مدیر کل 
ده سازمان حمایت، نماین، )سازمان مدیریت بحران( ده شرکت ملی گاز ، نماینده وزارت کشور نماین، نماینده وي

به دفتر نظارت براجراي استاندارد خدمات و معیارهاي مصرف انرژي از رئیس گروه مربوطرئیس انجمن صنفی و 
.عنوان دبیر کمیته می باشد 

تشکیل حداقل چهار بار در سال نفر از اعضاء آن رسمیت یافته و 5جلسات کمیته مرکزي با حضور حداقل 2-2- 6
.میگردد

.نفر از اعضاء حاضر نافذ خواهد بود4تصمیمات کمیته مرکزي با تایید حداقل 2-3- 6

کمیته استان 3- 6
کمیته استانياعضا3-1- 6

پخش استان یا شرکتکمیته، مدیر عاملاستاندارد استان به عنوان رئیسکمیته استان مرکب از مدیر کل
سازمان ، نماینده )مدیریت بحران استانسازمان(ماینده استانداري استان نماینده شرکت گاز استان، ننماینده وي،

و ) از مرکزدر صورت وجود در استان و در غیر این صورت (، نماینده انجمن صنفی صنعت، معدن و تجارت استان
.استاندارد استان به عنوان دبیر کمیته می باشدمعاون اجراي 

نفر از اعضاء آن رسمیت یافته و و حداقل چهار بار در سال 5جلسات کمیته استان با حضور حداقل 3-2- 6
.گرددتشکیل می

.نفر از اعضاء حاضر نافذ خواهد بود 4تصمیمات کمیته استان با تایید حداقل 3-3- 6

سازمان ملی استاندارد ایران 



10از 7: صفحهر/226/44:   شماره مدرك 
-:جدیدنظرتتاریخ روش اجرایی0:شماره تجدید نظر

CNGن و شیر مخازن جایگاه هاي نظارت بر فرآیند بازرسی ادواري مخاز:عنوان

وظایف و اختیارات4- 6
کمیته مرکزي 4-1- 6
و تصمیمات ، چک لیستها هادستورالعملروشهاي اجرایی وکمیته مرکزي وظیفه سیاست گذاري، ابالغ4-1-1- 6

. انعکاس آن به مراجع ذیربط را بر عهده داردبرايگزارشات عملکرد ساالنه تاییدشده، و ذاتخا
کمیته مرکزي برحسب ضرورت نسبت به تشکیل جلسات مشترك با اداره کل اقدام و یا با اعزام نماینده 4-1-2- 6

نموده و هماهنگی هاي الزم جهت رعایت کامل مقررات شرکتاجراي فعالیت هانحوه به جلسات آنان در خصوص 
.موضوعه را بعمل آورد 

کمیته استان4-2- 6
نفع استان را جهت اجراي بهتر این روش هاي ذیربط و ذيیفه هماهنگی بین دستگاهوظکمیته استان 4-2-1- 6

.اجرایی برعهده دارد
اداره کل4-3- 6
اداره کل موظف است اطالعات آماري الزم و گزارشات عملکرد جایگاه ها را به صورت سالیانه و طی 4-3-1- 6

ته مرکزي به صورت موردي به کمیته مرکزي اعالم و یا در صورت ضرورت و بنا به تشخیص کمی7فرم شماره 
.نماید 

اداره کل موظف است عنداللزوم از جایگاه بازدید بعمل آورده و گزارش بازدید را در خصوص رعایت 4-3-2- 6
یدیه یشرایط ایمنی، الزامات استاندارد ملی ، عملکرد صحیح جایگاه ، عملکرد صحیح شرکت بازرسی، وجود تا

. ادواري و رعایت سایر مقررات موضوعه کنترل نمایدمعتبر بازرسی
گیري به اداره کل موظف است پیشنهادات الزم جهت بهبود فرآیند بازرسی را تهیه و جهت تصمیم4-3-3- 6

.کمیته مرکزي اعالم نماید
ع آوري اداره کل مسئولیت ابالغ ضوابط و مصوبات کمیته مرکزي، نگهداري سوابق و مستندات ، جم4-3-4- 6

آمار و اطالعات مربوطه در حوزه جغرافیایی استان را بر عهده داشته و باید گزارشات الزم را به صورت ادواري به 
.کمیته مرکزي اعالم نماید

سازمان ملی استاندارد ایران 



10از 8: صفحهر/226/44: شماره مدرك 
-:جدیدنظرتتاریخ روش اجرایی0: شماره تجدید نظر

CNGد بازرسی ادواري مخازن و شیر مخازن جایگاه هاي نظارت بر فرآین:عنوان

انجمن صنفی 4-4- 6
هاي مربوطه در خصوص جمع آوري آمار و استانی با کمیته/ هاي مرکزي انجمن صنفی به عنوان عضو کمیته

.نمایدهمکاري میاستانی / هاي مرکزي اطالعات، نگهداري سوابق و مستندات و ارائه آن به دبیر کمیته

مدارك مرتبط-7
بازرسی نصب وبازسنجی کیفیت فشار باالي –مخازن گاز ":با عنوان9426استاندارد ملی ایران به شماره 1- 7

"نصب شده بر روي خودرو به منظور ذخیره گاز طبیعی به عنوان سوخت
بازرسی –دي بدون درزسیلندر هاي فوال–سیلندر هاي گاز ":با عنوان6792استاندارد ملی ایران به شماره 2- 7

"اي و آزمون دوره
1/8/91مورخ د /223/44به شماره "CNGبازرسی مخازن جایگاه هاي سوخت گیري "دستورالعمل3- 7
سایر استانداردهاي مرتبط4- 7

بایگانی سوابق-8
.سال نگهداري می شود 15کلیه مدارك و سوابق مربوط در شرکت بازرسی و اداره کل به مدت 

گیرندگان نسخ- 9
ها و ریاست سازمان ، معاونت ها و واحد هاي ستادي و استانی و اعضاي کمیته مرکزي و کمیته هاي استان

.پژوهشگاه استاندارد و مرکز ملی تایید صالحیت ایران

سازمان ملی استاندارد ایران 



10از 9: صفحهر/226/44:   شماره مدرك 
-:جدیدنظرتتاریخ روش اجرایی0:شماره تجدید نظر

CNGنظارت بر فرآیند بازرسی ادواري مخازن و شیر مخازن جایگاه هاي :عنوان

ها پیوست-10
ف/226/44-1به شماره "ازرسیدرخواست انجام ب"فرم : 1پیوست 
ف/226/44- 2ا به شماره"گزارش بازرسی اولیه"فرم: 2پیوست 
ف/226/44-3به شماره "گزارش بازرسی نهایی"فرم: 3پیوست 
ف/226/44- 4به شماره"بازرسی ادواري مخازن و شیر مخازنتاییدیهتمدید / صدور"فرم:4پیوست 
ف/226/44- 5به شماره"صل مجدد انشعاب گاز جایگاهو/ تقاضاي قطع "فرم:5پیوست
ف/226/44-6به شماره"معدوم نمودن و جایگزینی تجهیزات"فرم : 6پیوست
ف/226/44- 7به شماره"اداره کلسالیانهگزارش "فرم:7پیوست

مدارك منسوخ و باطل شده-11
.کاربردندارداین بند دراین مدرك

جلسه کمیته تخصصی تدوین روش اجرایی درمورخسی و ششمینیکصد و این روش اجرایی در
.به تصویب رسید4/3/92

سازمان ملی استاندارد ایران 



10از 10: صفحهر/226/44: شماره مدرك 
-:تاریخ تجدیدنظرروش اجرایی0: شماره تجدید نظر

CNGنظارت بر فرآیند بازرسی ادواري مخازن و شیر مخازن جایگاه هاي :عنوان

سازمان ملی استاندارد ایران 



1پیوست 



1از 1: صفحهف/226/44- 1:شماره مدرك 
-: جدیدنظرتتاریخ فرم0: شماره تجدید نظر

CNGدرخواست انجام بازرسی جایگاه : عنوان

...کل استاندارد استاناداره 

با سالم واحترام ، 
به شماره بازرسی ادواري تاییدیهداراي (...به آدرس ...واقع در شهرستان ...مالک جایگاه ...این شرکت / اینجانب 

سه ساله را دارم ، خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات / انجام بازرسی ادواري یک ساله تقاضاي *)...مورخ ...
. الزم مبذول دارند 

مالک جایگاهنام ونام خانوادگی 
)محل مهر و امضاء مالک جایگاه( 

. م گردداین فرم دو ماه قبل از انقضاء اعتبار تاییدیه بازرسی ادواري باید تکمیل و به اداره کل تسلی-1
.تکمیل و ارائه این فرم به منزله تعهد مالک جایگاه به پرداخت کلیه هزینه هاي بازرسی می باشد-2
.مسئولین جایگاه بدون حضور بازرس مجاز به هیچ وجه مجاز به دستکاري تجهیزات نمی باشند-3

در صورت ارائه درخواست تمدید تاییدیه* 

:شماره 
:تاریخ 

ندارد: پیوست 

سازمان ملی استاندارد ایران 



2پیوست 



3از 1: صفحهف/226/44-2:شماره مدرك 
-:جدیدنظرتتاریخ فرم            0:شماره تجدید نظر

گزارش بازرسی اولیه از جایگاه : عنوان

...اداره  کل استاندارد استان
با سالم واحترام ، 

بازرسی بعمل ..........به آدرس..................واقع در شهرستان..............از جایگاه ................بازرس این شرکت در تاریخ 
.آورده ، گزارش زیر را به استحضار میرساند 

جدول پیوست حجدول مشخصات فنی مخازن نصب شده به شر- 1
مخزن نصب شده به شرح جدول پیوستشیرجدول مشخصات فنی - 2
زي و تعمیر آن وجود دارد اگر امکان بازسا، معیوب در صورت وجود مخزن ( ندارد / مخزن معیوب دارد - 3

باشد موارد با و در صورتی که از رده خارج می) (پیوست موارد را با عالمتجدول نتایجستون در 
)مشخص شوند(*) عالمت 

اگر امکان بازسازي و تعمیر آن ، در صورت وجود شیر مخزن معیوب( ندارد / شیر مخزن معیوب دارد - 4
و در صورتی که از رده خارج می باشد موارد )(ت موارد با عالمتجدول پیوسنتایج ستون وجود دارد در

). مشخص شوند(*) با عالمت
مورد تایید نمی باشدمورد تایید می باشد    طی گزارش فوق جایگاه مذکور       - 5

:فنی تاریخ آخرین بازرسی 
: تاریخ بازرسی فعلی 

سه ساله/ یک ساله : نوع بازرسی 
............سه ساله مورخ / یک ساله :بازرسی اولیه بعدي تاریخ و نوع 

....):........در صورت وجود( تعمیر و بازسازي مخازن معیوب تاریخ تقریبی 
) :.......در صورت وجود( مخزنهاي معیوب رشیتاریخ تقریبی تعمیر و بازسازي 

:نام مرکز تعمیر و بازسازي مخزن 
:مخزن نام مرکز تعمیر و بازسازي شیر

نام ونام خانوادگی
امضاء و مهر مدیر عامل شرکت بازرسی 

:تاریخ 
:شماره 
..:پیوست 

سازمان ملی استاندارد ایران 



3از2: صفحهف/226/44- 2:شماره مدرك 
-:جدیدنظرتتاریخ فرم                0: شماره تجدید نظر

گزارش بازرسی اولیه از جایگاه : عنوان 

...جدول مشخصات فنی مخازن نصب شده در جایگاه

نام تجاري ردیف
مخزن

شماره 
سریال

حجم 
مخزن

سال 
ساخت

/ سال نصب
بهره برداري

استاندارد 
ساخت

نتایجنوع نصب 
ایستادهخوابیده 

: تعداد کل مخازن 
: تعداد مخازن سالم 

:تعداد مخازن قابل بازسازي و تعمیر 
:)از رده خارج( تعداد مخازن غیر قابل استفاده 

نوادگی و امضاي مدیر فنینام ونام خانام ونام خانوادگی وا مضاي بازرس

سازمان ملی استاندارد ایران 

:تاریخ 
:ره شما

..:پیوست 



3از 3: صفحهف/226/44- 2:شماره مدرك 
-: جدیدنظرتتاریخ فرم0: شماره تجدید نظر

گزارش بازرسی اولیه از جایگاه : عنوان 

...مخازن نصب شده در جایگاهشیرجدول مشخصات فنی 

/ سال نصبختسال ساشماره سریال نام تجاري شیر ردیف
بهره برداري

نتایجاستاندارد ساخت

: تعداد کل شیر مخزن 
:تعداد شیر مخزن سالم 

:تعداد شیر مخزن قابل بازسازي و تعمیر
)از رده خارج( ر مخزن غیر قابل استفاده تعداد شی

و امضاي مدیر فنینام ونام خانوادگیوا مضاي بازرسادگی ونام خانونام 

سازمان ملی استاندارد ایران 

:تاریخ 
:شماره 
..:پیوست 



3پیوست 



1از 1: صفحهف/226/44-3:شماره مدرك 
-: جدیدنظرتتاریخ فرم                  0: شماره تجدید نظر

ارش بازرسی نهایی از جایگاه گز:عنوان

...اداره  کل استاندارد استان

با سالم و  احترام ، 
.......جایگـاه )و شـیر مخـزن  مخـزن  (مبنی بر گزارش اولیه بازرسی تجهیـزات  ..........مورخ ..........پیرو نامه شماره

بازرسی نهایی از جایگاه فـوق  ..............در تاریخ ، ......................................به آدرس ..................واقع در شهرستان ...
مخـزن و شـیر   فرایند بازرسـی ادواري تایید / عدم تاییدبعمل آمد ، نتیجه بازرسی از نظر این شرکت نشان دهنده 

. مخزن جایگاه می باشد 

امضاء و مهرنام ونام خانوادگی ونام ونام خانوادگی وا مضاي بازرس
عامل شرکت بازرسیمدیر

:تاریخ 
:اره شم

ندارد: پیوست 

سازمان ملی استاندارد ایران 



4پیوست 



1از 1: صفحهف/226/44- 4:شماره مدرك 
-: جدیدنظرتتاریخ فرم             0:شماره تجدید نظر

)مخزنمخزن و شیر(تجهیزاتادواريبازرسیتاییدیهتمدید /صدور:عنوان

6792و 9426بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ...........سه ساله از جایگاه / با انجام بازرسی اولیه یک ساله 
بازرسی تاییدیهتمدید / به این وسیله با صدور ، ...........مورخ...............شماره بازرسی ادواريتاییدیهناد به استو 

ضروریست دو ماه قبل از انقضاي ..موافقت می شود...تا تاریخ آن جایگاه )مخزن و شیر مخزن(تجهیزات ادواري
.سه ساله بعدي اقدام فرمایید/ سی یکساله تاریخ تاییدیه صادره نسبت به درخواست انجام بازر

انجام هرگونه تغییرات و یا عملیات بدون  اطالع شرکت بازرسی کننده و یا سازمان ملی استاندارد، حادثه و یا آتش 
.سوزي باعث ابطال این تاییدیه می گردد

مدیر کل استاندارد استان 

:شماره
:تاریخ صدور

:انقضاءتاریخ

سازمان ملی استاندارد ایران 



5پیوست 



1از 1: صفحهف/226/44-5:  شماره مدرك 
-: جدیدنظرتتاریخفرم                   0: شماره تجدید نظر

گاز جایگاهبوصل مجدد انشعا/ تقاضاي قطع : عنوان

...استان شرکت گاز
با سالم و احترام ، 

به .............در شهرستان واقع ........................از جایگاه ................................به استناد گزارش شرکت بازرسی
) و شیر مخزنمخزن ( از تجهیزات عدم انطباق رفع / عدم انطباقمبنی بر وجود ................................................آدرس

گاه ب گاز آن جایامجدد انشعبرقراري/ انشعاب گاز ، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به قطع آن جایگاه
. اقدام الزم بعمل آورند 

مدیر کل استاندارد استان 

:رونوشت
...به آدرسمالک جایگاه -

:شماره
:تاریخ 

سازمان ملی استاندارد ایران 



6پیوست 



3از 1: صفحهف/226/44- 6:شماره مدرك 

-:جدیدنظرتتاریخ روش اجرایی0: شماره تجدید نظر

)شیر مخزنو زن مخ(جایگزینی تجهیزات  معدوم نمودن و:عنوان

...استان استانداردمحترم مدیر کل

با سالم و احترام ، 
به ...به آدرس ...واقع در شهرستان...نهایی بازرسی از جایگاه به استناد گزارش هاي اولیه وبه این وسیله 

آنها جایگزین و تجهیزات )از رده خارج ( غیر قابل استفاده ) مخزن و شیر مخزن( استحضار میرساند که تجهیزات 
ایفاد میگردد، خواهشمند است دستور اقدام مقتضی و به انضمام صورتجلسه مربوطه هاي پیوست به شرح جدول
. صادر فرمائید 

امضاءونام ونام خانوادگی 
مهر مدیر عامل شرکت بازرسیو 

:شماره
:تاریخ 

سازمان ملی استاندارد ایران 



3از 2: صفحهف/226/44- 6:شماره مدرك 
-:جدیدنظرتتاریخ فرم                   0: شماره تجدید نظر

)مخزن و شیر مخزن(معدوم نمودن و جایگزینی تجهیزات  : عنوان 

و جایگزین)از رده خارج( غیر قابل استفاده مخازن 1- 1جدول 
نام ردیف 

تجاري 
مخزن

وضعیت
مخزن

شماره 
سریال

حجم 
مخزن

سال 
ساخت

/ سال نصب 
بهره برداري 

نتایجاستاندارد ساخت

از رده 
خارج

جایگزین

و امضاي مدیر فنینام ونام خانوادگیوا مضاي بازرسنام ونام خانوادگی 

سازمان ملی استاندارد ایران 

:تاریخ 
:شماره 
:پیوست 



3از 3: صفحهف/226/44-6:شماره مدرك 
-:جدیدنظرتتاریخ فرم                    0:ید نظرشماره تجد

)مخزن و شیر مخزن(معدوم نمودن و جایگزینی تجهیزات  : عنوان 

و جایگزین)ز رده خارجا(شیر مخزن غیرقابل استفاده 2- 1جدول 

نام تجاري ردیف 
شیر مخزن

وضعیت
شیر مخزن

سال شماره سریال 
ساخت

/ سال نصب 
بهره برداري

استاندارد 
ساخت

نتایج

از 
رده 
خارج

جایگزین

نام ونام خانوادگی و امضاي مدیر فنینام ونام خانوادگی وا مضاي بازرس

سازمان ملی استاندارد ایران 

:ریخ تا
:شماره 
:پیوست 



7پیوست 



1از 1: صفحهف/226/44- 7:شماره مدرك 

-:جدیدنظرتتاریخ فرم0: شماره تجدید نظر

سالیانه اداره کل استانگزارش : عنوان

:استانCNGتعداد کل جایگاه هاي 
...سه ساله... یکساله: بازرسی شدهتعداد کل جایگاه هاي

...سه ساله... یکساله:تعداد کل جایگاه هاي تایید شده در بازرسی اولیه
...سه ساله... یکساله:تعداد کل جایگاه هاي تایید نشده در بازرسی اولیه

:تعداد کل جایگاه هایی که تقاضاي قطع انشعاب گاز شده است
:داد کل جایگاه هایی که تقاضاي وصل مجدد انشعاب گاز شده استتع

:خازن از رده خارجمتعداد کل 
:تعداد کل شیر مخازن از رده خارج

مدیر کل استاندارد استان 

:شماره
:تاریخ

سازمان ملی استاندارد ایران 


