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   ها سات برق ساختمانيوه نامه نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسياجراي ش تفاهم نامه

  

  

رئيس هيئت مديره ( نمايندگي آقاي مهندس عادل كاظمي به زنجاناستان توزيع نيروي برق شركت  مابين في تفاهم نامه  اين

نمايندگي  بهسازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان  وكه در اين تفاهم نامه شركت توزيع ناميده مي شود ) و مدير عامل

در راسـتاي اسـتفاده از تـوان    . كـه در ايـن تفـاهم نامـه سـازمان ناميـده مـي شـود         )سازمان رئيس(آقاي مهندس احد محمدي 

 تخصصي مهندسان و مجريان جهت طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات برق داخل كليه اماكن و ايجاد زير سـاخت مناسـب  

اجــراي مصــوبه مــورخ                                 بــا شــرايط بــراي مصــرف بهينــه بــرق و اطمينــان از كــاهش ســطح خطــر مشــتركين و عمــوم جامعــه  

  .ديامضاء و مبادله گرد شوراي فني استان 29/11/92

  

  :  تفاهم نامهموضوع  :1ماده

طبـق  طراحـي و اجـراي اسـتاندارد تاسيسـات بـرق سـاختمانها       اجراي شيوه نامه نظارت بـر  از عبارت است تفاهم نامه موضوع 

   7/6/89مورخ  100/30/46987نامه ابالغي وزير محترم نيرو به شماره نامه  شيوه
  

  :  ءزمان اجرا : 2ماده 

  .خواهد بود 1/1/1393اجراي تفاهم نامه از تاريخ  زمان
  

  :  تفاهم نامه اسناد و مدارك :3ماده 

  : اسناد و مدارك زير است شامل  تفاهم نامه  اين

   شيوه نامه ابالغي منضم به تفاهم نامه -4-1

   شرايط اختصاصي  -4-2
 

  :تعهدات سازمان:  4 ماده

  نامه شيوه 8و ماده  اين تفاهم نامه 10برگزاري دوره آموزشي مربوطه بر اساس ماده  -4-1

  اتوماسيون اداري سيستم از طريق با اولويت زيع به شركت تو تاسيسات برق ساختمان ناظر ، طراح ومعرفي مالكان -4-2

  انشعاب برق به مشتركينتحويل نظارت بر اجراي تاسيسات برق ساختمان پس از نقطه  -4-3

  برق شبكهاعالم نظرصريح در خصوص رعايت حرايم  -4-4
  

  تعهدات شركت توزيع: 5ماده 

  با متقاضيان برق پس از دريافت معرفي از سازمان قبول درخواست، اعالم شرايط تامين برق و مبادله قرارداد -5-1

  بستر اتوماسيون اداريدر اعالم پاسخ به سازمان  -5-2
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  نظارت بر اجراي شبكه برق قبل از نقطه تحويل به مشتركين -5-3

  اعالم نظر صريح در خصوص بالمانع بودن حرايم شبكه برق -5-4

  

   نظارت بر اجرا  : 6ماده 

فروش و خدمات از طرف شركت توزيع به عهده معاونت  اسناد و مدارك تفاهم نامه،طبق سازمان اجراي تعهدات  بر نظارت

  نمايد اجراتفاهم نامه  اساسموظف است كارها را بر نيز  و سازمان مي باشدمشتركين 

  .خواهد بود ني سازماها از طريق امور تفاهم نامه انجام امور،تسريع در هاي الزم جهت  صحت و  گيري پي

  

  محدوده اجراي كار: 7ماده

  .محدوده اجراي تفاهم نامه در استان زنجان مي باشد 

  .مناطق روستايي مشمول تفاهم نامه نمي باشند واقع در در اين مرحله ساختمان هاي: 1تبصره

  

   :حق الزحمه  8ماده 

  .خواهد بود مصوبة هيئت چهار نفره استان 27/4/92حق الزحمه اجراي شيوه نامه مذكور مطابق بند يك صورت جلسة مورخ 

  

  مشموالن طرح : 9ماده 

  .شيوه نامه الزامي مي باشد 19-4اجراي اين تفاهم نامه براي كليه ساختمان هاي مندرج در بند

ت شيوه نامه مراتب از سوي سـازمان و شـرك   19-4به منظور اطالع كليه مالكان گروه هاي ساختماني مندرج در بند : 1تبصره 

  .توزيع به نحو مطلوب اطالع رساني گردد

  

  آموزش :10اده م

با معرفي سازمان و مطابق سرفصل هاي توافق شده حـداقل   1و2و3كار در پايه هاي ه آموزش مهندسين داراي پروانه اشتغال ب

  . ساعت براي هر نفر توسط سازمان برگزار خواهد شد 8

  .مي بايست داراي گواهينامه آموزشي مربوطه باشند 1و2و3ر پايه هاي د كاره كليه مهندسين پروانه اشتغال ب: 1تبصره

  

   حل اختالف :11 ماده

حل اختالف موضوع تفاهم نامه در كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان و شركت توزيع بررسي شـده و در صـورت عـدم    

  .حصول نتيجه مراتب در كميته هماهنگي استان طرح خواهد شد
  

  اهم نامهتفنسخ  :12ماده 
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مـي   تفاهم نامـه  گرديده و به امضاء طرفينتنظيم  مي باشدو سه تبصره  ماده  دوازدهسخه كه مشتمل بر سه ندر تفاهم نامه اين 

  .حكم واحد را دارد  نسخه آنو هر رسد 

  

  

  

  د محمدي      عادل كاظمي                                                                اح                  

  مدير عامل و رئيس هيئت مديره                                                            

  ساختمان استان زنجان   سازمان نظام مهندسي رئيسشركت توزيع نيروي برق استان زنجان                          


