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 به نام خدا
ريــزي  گفــت توجــه جــدي و برنامــهجــرأتتــوان بــه  بــه بحــث توســعه و محوريــت انــسان در امــر توســعه پايــدار، مــي بــا عنايــت

ــان از اركــان مهــم و اساســي توســعه پايــدار هــر جامعــه محــسوب مــي     . گــردد دقيــق در جهــت رشــد و تعــالي كودكــان و نوجوان
شــك د بــود و توجــه و دقــت در حفــظ و ارتقــاي ســطح علمــي آنــان بــي ســازان ايــن كــشور خواهنــچــرا كــه ايــن افــراد، آينــده 
دســتگاه تعلــيم و تربيــت و محــيط آموزشــي . ســت كــه جامعــه را خواهنــد ســاخت انــسانهاي بــزرگ فرداگــامي مهــم در پــرورش

رش باشــد و بــدون ترديــد آمــوزش و پــرودار مــيتــرين و مهمتــرين نقــش را عهــدهبنــايي بــه عنــوان بــستر اصــلي ايــن رونــد، زيــر 
رو در ســايه چنــين بيــنش و  از ايــن. اي روشــن و زنــدگي بهتــر اســت ابــزاري قدرتمنــد بــراي هــدايت جوامــع انــساني بــسوي آينــده

ــراي   ــود ب ــي الزم ب ــسان  فرهنــگ تربيت ــضاهايي ان ــين ف ــه چن ــيدن ب ــه رس ــه و برنام ــاز، نگــاهي ريزبينان ــا از  س ــه كاره ــزي شــده ب ري
هــاي ان نوســازي، توسـعه و تجهيــز مـدارس كـشور بــر آن شـد تــا بـا تهيــه فرمـت      رو سـازم از ايــن. ديـدگاه مهندسـي داشــته باشـيم   

  . هاي فضاهاي آموزش و پرورش انجام وظيفه نمايدكنترلي و نظارتي الزم، در هرچه باالتر بردن كيفيت پروژه
ــوان    ــست حاضــر تحــت عن ــي   "چــك لي ــاختمانهاي آموزش ــژه س ــارتي وي ــست نظ ــك لي ــاري(چ ــور " )معم ــه منظ ب

ــرد ــتورالعمليكنواخــت ك ــده اســت   ن دس ــه ش ــضاهاي آموزشــي تهي ــي در ف ــاي اجراي ــي    . ه ــاء ســطح كيف ــت ارتق ــه اهمي ــر ب نظ
يافتـه ايـن    سـازي رونـد سـاخت، منطقـي اسـت كـه ايـن امـر باعـث اجـراي بهتـر و سـازمان                هـاي آموزشـي و يكـسان      اجراي پـروژه  

   .فضاها خواهد شد

 و تجــارب علمــي هــاي رايــج فعلــي ســاخت و ســاز در ايــرانهــا و دســتورالعملنامــهايــن مجموعــه بــا تكيــه بــر اســتانداردها، آيــين
هــاي مربوطــه و اهتمــام ريـزي انجــام دقيــق رديـف  برنامــهلــذا . گــردآوري شــده اسـت آموزشـي و پرورشــي و مهندســي هوشـمند ،  

بـيش از   را هـا توانـد مـستندات رونـد اجـراي پـروژه      تـرل كيفيـت مـي     تكميـل ايـن چـك ليـست، عـالوه بـر تـضمين كن              موقـع در  به  
ــيش  ــراهم آوردپ ــي . ف ــابراين انتظــار م ــد  بن ــي بتوان ــن الگــوي كنترل ــرار گــرفتن رود كــه اي ــتوركار ق ــا در دس ــه ب ســازي و   در بهين

  .كيفي بخشي فضاهاي آموزشي كشور موثر و مفيد واقع گردد
 و رئــيس ســازمان ومعــاون محتــرم عمرانــي وزيــر ، هــاي جنــاب آقــاي دكتــر رئيــسيهــا و حمايــت جــا دارد از راهنمــاييانتهــادر 

  . كمال قدرداني و تشكر را داشته باشيم,معاون محترم فني و نظارت سازمان، زادهجناب آقاي مهندس ترابي
 و نيـا حـسيني سـيد مهـدي   دانم از تـالش مجدانـه همـه همكـاران محتـرم ايـن دفتـر بـويژه جنـاب آقـاي مهنـدس                همچنين الزم مي  

هـا كـه بـا ارسـال نقطـه نظـرات سـازنده خـود در تكميـل          نيز تمـامي مـديران، معـاونين فنـي و اجرائـي و كارشناسـان محتـرم اسـتان          
  .شوداري ميزو تدوين اين اثر همكاري صميمانه داشتند، سپاسگ

  

  

  محمد دالوريان                                                                                                    
  مديركل دفتر نظارت و هماهنگي اجراي طرحها

              ۱۳۸۹                                                                                                                         مردادماه 



 

ی عا         ه 
  ناظر محترم مهندس

شود ساختمانهایی احداث گردیده که با وجود حضور مهندسین نـاظر داراي دانـش فنـی بـه                  در برخی موارد مشاهده می    

 انتظـارات الزم را  ،نظر درست طراحی و محاسبه شده باشـد        حتی اگر ساختمان مورد    ،دلیل نداشتن الگوي صحیح کنترل    

اجرایـی،   انگاري دستگاه نظارت و یا عدم تسلط ناظر به اصولدر اجرا به دالیلی از جمله سهل    معموالً .کندبرآورده نمی 

بسیاري از مهندسین کشور نه تنها اطالعـات کـاملی   . گردد ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله نیز دچار نقایصی اساسی می        

. کننـد ئل اجرایی معمول ساختمان نیز کوتاهی می       بلکه در مواجهه با غالب مسا      ،پذیري ساختمانها ندارند  در مورد آسیب  

لذا بایستی سطح آگاهی دراطالعات فنی این افراد افزایش یافته و همچنـین مکـانیزمی بـراي اعمـال قاطعیـت اجرایـی و                     

  .ها به درستی تقسیم گردد به طوري که براي مهندس ناظر احقاق حق گردد و مسئولیت،کنترل در نظرگرفته شود

نمائید پس از اتمـام،  اید  و از آن بازدید میاي را که نظارت آنرا برعهده گرفته   کند پروژه ، خاطر نشان می   همکار گرامی 

هرچند پیمانکار محتـرم مـسؤولیت دارد بـا بکـارگیري     . اي از فرزندان عزیز این مرز و بوم خواهد بود        محل تحصیل عده  

صالح مرغـوب، انجـام صـحیح عملیـات اجرائـی،  رعایـت              نیروهاي مجرب و کارآمد، رعایت دقیق نکات فنی، تأمین م         

اي مطلوب را فـراهم آورد، لـیکن        بندي زمینه ساخت مدرسه    زمان جوئی، افزایش سرعت عملیات متناسب با برنامه      صرفه

تـر،  اي مـستحکم  دقت نظر جنابعالی و نظارت کامل و دقیـق بـر تمـامی عملیـات اجرائـی سـبب خواهـد شـد تـا مدرسـه                          

بنابراین خواهشمند است با عنایت به نکات مندرج در این چک لیست و با توجه . تر ساخته شودیباتر و ارزان تر، ز  مناسب

  :به نکات زیر نسبت به تکمیل دفتر پیوست اقدام الزم را مبذول فرمائید

مل لذا با دقت کا . این چک لیست تصویري روشن و مکتوب از روند احداث و اتمام پروژه را نشان خواهد داد                 . 1

  .تمامی سؤاالت آنرا پاسخ داده و تکمیل نمائید

 .در هر بازدید رفع نقایص بازدیدهاي قبلی با دقت مورد توجه قرار گیرد . 2

چنانچه نسبت به رفع نقص یا نقایص قبلی توجه کافی انجام نگرفته باشد، در محل مالحظات ایـن گـزارش نیـز                     . 3

 .گرددتکرار می

اندرکاران ساخت و ساز مدارس، شـاهد احـداث فـضاهاي آموزشـی و تربیتـی        ستامید است با تالش دلسوزانه تمامی د      

سـاز مکتـب توحیـد بـیش از       مناسبی باشیم تا زمینه رشد و تعالی کودکان و نوجوانان این مرز و بوم در سایه تعالیم انسان                 

  .پیش فراهم آید



 

  پيمانكار محترم

اي هستند کـه شـما و همکارانتـان    راه پروژهه  چشم ب.ا هستندآموز در انتظار اتمام زحمات شمکودکان و نوجوانان دانش 

اید، منتظرند هر چه زودتر به پایان رسد و آنگاه با شور و شادي در آن پـا نهـاده تـا    ولیت احداث آنرا به عهده گرفته  ؤمس

از ایـن رو  . تن ایرانـی آبـاد و آزاد آمـاده نماینـد     در این مکان به فراگیري علم و معرفت بپردازند و خـود را بـراي سـاخ              

تـر، زیبـاتر و   تـر، دقیـق  شود و هر چه این پروژه مـستحکم   ساز رشد و توسعه کشور می     حاصل زحمات شما عزیزان زمینه    

آموزان بیشتري در آن به تحصیل خواهند پرداخت و شما از لذت دنیـوي و ثـواب اخـروي آن                تر اجرا شود، دانش   ارزان

  . شویدمند میبهره

باشد و هدف از آن ثبت چگونگی و نحـوه     ینفک پیمان منعقده می   این چک لیست که در اختیار شما قرار گرفته جزء ال          

لـذا خواهـشمند اسـت بـا      . باشـد نظرهاي اعالم شده می   اقدامات انجام گرفته از شروع کار تا خاتمه پروژه به همراه اظهار           

  : نگهداري آن کوشا باشیدتوجه به نکات زیر نسبت به حفظ و

  .چک لیست را در محل کارگاه قرار داده و از آن به عنوان یکی از مدارك اصلی پیمان محافظت فرمایید . 1

در بازدید ناظر، سرناظر و یا هر بازدید کننده محترم دیگر، چک لیست را ارائه دهید تا بـا توجـه بـه مـسؤولیت                         . 2

  .قانونی نظرات خود را در آن منعکس نمایند

 .تذکرات ناظر و سرناظر محترم را به دقت مطالعه و نسبت به رفع نواقص  پروژه در اسرع وقت اقدام نمائید . 3

 .به هنگام تحویل صورت وضعیت قطعی، این چک لیست را به عنوان یکی از مدارك تحویل نمائید . 4

تـوب بـه اداره کـل        مراتب را در اولین فرصت بـه صـورت مک          ، مفقود گردید  لیستچکچنانچه به دالیلی این      . 5

 .باشدصدور المثنی مستلزم بررسی سوابق می. نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور منعکس نمائید

اي مقـاوم و  امید است با رعایت دقیق نکات فنی و مهندسی و نیز با توجه به تذکرات ناظرین محتـرم در سـاخت مدرسـه              

  .وانان در پرتو تعالیم اسالم عزیز فراهم آوریدمناسب کوشا بوده و زمینه را براي تربیت کودکان و نوج

    

ھا                                                                                                                        ی   ی ا  ما ظارت و  ر  ا  د           
د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ا د   ١٣٨٩   ماه 

  

    



ند   ی از    ی  و ند         
  

  

  
  

ی ند یاد  ود    و ه  ود ر   ر ی  و  ش و  ا     م   د ا ا       ا
یا د ه  ن ر وت    ی و ر قدس  ه  ن ر ه و   ا رف د ر  ی  ا ز د ا            ا ی   .  

  
ی ند یاد  ند     و را روع و  ه  ش     ر و م  ام   از       ع         ا

ود ر  ه  ی و  وده، ز د فاده  اا ق سازم           ر   ی  ن عا و ا          با   .  
  

ی ند یاد  خار و آ وی      و ت ر    آ د، ا ا   م    د   اام ر     
م ر د ش   و الت  ما ه  ع  دم ر    از  نا ه و  ح د ی ار ا ع  ی      ا    ا           .  

  
م ال ت ا ھد جام  ی ا و د  بان   وع، از  د ع و  و خ  با  ا ا            ا

ی ت  ھا    دم  د مان   آ ه و با ا و ق  و ا           .  م    
  
 

    ندس   
 

 



ظارت   ی و        عاو  

ھا ی   ی ا  ما ظارت و  ر   ا  د           
   

  
 

  

  
  
  

  

  :مشخصات پروژه
  

  -- --- --- ---- --- --- ------- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ----- --- --- ---- --- --- ---- ---- - :نام پروژه
  

   ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- --- -- --- ---- --- --- ---- - ---- ---- --- --- ---- --- --- - :محل پروژه
  

  - ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- --------- --- --- ---- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---  :شماره قرارداد
  

  - --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ------ ------ ---- --- --- --- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- --  :تاریخ قرارداد
  

  ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- -------- --- --- --- ---- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- --  :مبلغ قرارداد
  

  -- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ------ ---- ---- --- --- ---- --- ------ ---- --- --- ---- - ---- ---- --- --- ---- --- --- ----  :کد پروژه
  

  -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- -------- --- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- --- --- ----  :نوع پروژه
  

  - --- --- ---- --- --- ------ --- --- ---- --- --- ---- -- ---- --------- --- --- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- -- :محل تأمین اعتبار
  

 - -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----- ---- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- ---- --- --- --- :پیمانکار



 

 
 

  فهرست مطالب
   عنوان                                                                                                                       صفحه     

  
 1..................................................................................اکنترل فرآیند نظارت بر اجر: فصل اول 
 4............................................................................معماري و شهرسازيکنترل رعایت ضوابط :  فصل دوم
 5...........................................................کنترل ضوابط معماري در مرحله شروع عملیات ساختمانی : فصل سوم

 5.................................................................................................کنترل نقشه هاي کارگاهی :الف     
 6....................................................................................................... سایت پالن و محوطه: ب      

 7................................................................فونداسیون اجراي مرحله در معماري ضوابط کنترل : فصل چهارم
 8............................................................ستون و سقف اجراي مرحله در معماري ضوابط کنترل:  فصل پنجم
 10..........کاري سفت عملیات و خارجی و داخلی فضاهاي بندي تقسیم اجراي مرحله در معماري ضوابط کنترل:فصل ششم
 13......................................ساختمان نماسازي و کاري نازك عملیات مرحله در معماري اجراي  کنترل:فصل هفتم 

 17..............................................................................مقررات ملی ساختمان اجراي کنترل: فصل هشتم 
 18.........................................................................................حفاظت ساختمانها در مقابل حریق: الف   

 21.................................................: ضوابط اختصاصی راه هاي خروج در تصرف هاي آموزشی ، فرهنگی :ب      
  22........................................................................ضوابط اختصاصی راه هاي خروجی در خوابگاه ها: ج      
 23...........................................................................................................: ضوابط معلولین :د       
 24..............................................................................................انرژي مصرف در جوئی  صرفه:ه      

 26....................................................................................................................:منابع و ماخذ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



عدم تاییدمورد تایید

گزارش وضعیت همجواري محل ساختمان و اعالم  1
شروع عملیات ساختمانی

گزارش تایید ،  تحکیم و پایدارسازي همجواري ها و 2
پایان پی سازي ساختمان

گزارش پایان اسکلت و سقف هاي ساختمان و  3

توضیحات ناظر مربوطه شرح آیتم یف
رد

         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

ساختمان طبق تعريف مندرج در مفاد بند 18-1   مبحث دوم ، جز کداميک از گروههاي ساختماني قرار ميگيرد؟    ( الف  ، ب  ، ج  ، د  )

 در صورتيکه ساختمان از گروه " الف و ب " باشد ، کداميک از گزارشات مرحله ای ناظر مطابق بند 13-7-1 مبحث دوم در پرونده ساختمان موجود ميباشد؟

   اداره كل نوسازي مدارس استان ...........

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       

چك ليست عمليات ""کنترل فرايند نظارت بر اجرا  ""

گزارش پایان اسکلت و سقف هاي ساختمان و  3
اعالم وضعیت مجاري تأسیساتی 

گزارش پایان سفت کاري ساختمان 4

گزارش پایان عملیات تأسیسات مکانیکی و 5
تأسیسات برقی توکار و موتورخانه ساختمان

گزارش پایان عملیات نازك کاري ساختمان6

گزارش پایان عملیات روکار تأسیسات مکانیکی و 7
تأسیسات برقی ساختمان

گزارش پایان عملیات اجراي ساختمان8

9

10

تأیید معاونت اجرائی:

1

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

گزارش وضعیت همجواري محل ساختمان و اعالم  1
شروع عملیات ساختمانی

گزارش تایید تحکیم و پایدارسازي همجواري ها و 2
پایان پی سازي ساختمان

3
گزارش پایان اسکلت و سقف هاي زیرزمین یا  

زیرزمین ها و اعالم وضعیت مجاري و محل هاي  
تأسیسات عمومی و آسانسور ساختمان

توضیحات ناظر مربوطه یف
نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظررد

         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      
امضاء ناظر

  در صورتيکه ساختمان از گروه " ج و د" باشد ، کداميک از گزارشات مرحله اي ناظر مطابق مفاد بند 13-7-1  مبحث دوم در پرونده ساختمان موجود مي 
باشد؟

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

ادامه چك ليست عمليات ""کنترل فرايند نظارت بر اجرا  ""

شرح آیتم

تأسیسات عمومی و آسانسور ساختمان

4
گزارش پایان اسکلت و سقف ها تا طبقه میانی  
ساختمان از روي زمین و اعالم وضعیت مجاري  

تأسیساتی

گزارش پایان اسکلت و سقف هاي ساختما ن تا  5
طبقه آخر آن و اعالم وضعیت مجاري تأسیساتی 

گزارش پایان عملیات سفتکاري ساختمان6

7
گزارش پایان عملیات توکار تأسیسات مکانیکی و    

تأسیسات برقی ساختمان اعم از موتورخانه ، آسانسور،      
تجهیزات و تسهیالت عمومی، برق اضطراري، لوله گذاري،    

لوله کشی گاز و غیره   .

گزارش پایان نماسازي هاي خارجی ساختمان8

گزارش پایان نازك کاري هاي داخلی ساختمان 9

10
گزارش پایان عملیات تأسیسات برقی و تأسیسات 

مکانیکی عمومی ساختمان مانندموتورخانه، 
آسانسور، تابلو هاي برقی ،گاز و غیره

2

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

گزارش پایان عملیات اجرایی ساختمان 11

عملیات اجرائی مطابق برنامه زمان بندي اجرا می شود ؟ 12

13

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

  در صورتيکه ساختمان از گروه " ج و د" باشد ، کداميک از گزارشات مرحله اي ناظر مطابق مفاد بند 13-7-1  مبحث دوم در پرونده ساختمان موجود مي 
باشد؟

         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

یف
شرح آیتمرد

ادامه چك ليست عمليات ""کنترل فرايند نظارت بر اجرا  ""

توضیحات ناظر مربوطه

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

14

15

16

17

18

19

20

3

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کاربري زمین منطبق بر ضوابط شهرسازي و ضوابط     1
طراحی فضاهاي آموزشی است .

آیا حریم هاي الزم از تاسیسات برق ، گاز و ... در 2
نظر گرفته شده است ؟

3
آیا سطح اشغال ساختمان در زمین با ضوابط  

شهرسازي و ضوابط طراحی فضاهاي آموزشی  
سازگاري دارد.

تراکم باال            تراکم متوسط           تراکم کم     محل اجراي ساختمان مطابق ضوابط ناحیه است   .4

         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

یف
رد

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

                                           چك ليست    ""کنترل رعايت ضوابط معماري و شهرسازي   ""

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       

امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتم

آیا تراکم موجود با ضوابط شهرسازي به لحاظ  5
رعایت عرض معابر و ... سازگاري دارد.

آیا ابعاد طرح معماري با زمین و ضوابط عمومی ناظر بر         6
احداث ساختمان منطبق می باشد .

آیا بر و کف زمین و طرح معماري انطباق دارد   .7

آیا کنترل شیب هاي طولی و عرضی زمین با طرح  8
معماري انجام شده است  .

پارکینگ مورد نیاز مطابق ضوابط تامین شده است9

تابلوي مشخصات پروژه در محل مناسب کارگاه    10
نصب شده است.

11

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

4



عدم تاییدمورد تایید

کنترل مدارك مورد نیاز پروژه   ( پالن، نماها، مقاطع،  1
سایت پالن، پالن بام )

کنترل انطباق و هماهنگی پالن معماري با عوامل 2
محیطی و اقلیمی

در صورت مشاهده هرگونه عدم تطابق هماهنگی با طراح پروژه  
الزامی است .

کنترل کلیه مشخصات در پالن همکف و طبقات از  3
نظر کیفی و عملکردي

رعایت اندازه گیري    
رعایت عملکردها  

رعایت استانداردها 
چیدمان فضاها و روابط درونی آنها ، تناسبات   

استفاده از نور و سایه  (جلوگیري از تابش مستقیم آفتاب در اضالع شرق    
و غرب )

مشخص کردن شیب هاي بام، محل ابروها، دودکش ها و داکتها و کولرها،      

توضیحات شرح آیتم یف
رد

چك ليست ""کنترل ضوابط معماري در مرحله شروع عمليات ساختماني ""
                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

الف : کنترل نقشه هاي کارگاهي 

مشخص کردن شیب هاي بام، محل ابروها، دودکش ها و داکتها و کولرها،      
پالن مبلمان (به ویژه سرویسهاي بهداشتی و آشپزخانه     )

مشخص کردن محل مربوط به داکتهاي تأسیساتی مکانیکی و کانالهاي       
کولر  (فضاي احتمالی تأسیساتی) در طبقات

کنترل کلیه مشخصات در نماها 4
رعایت استانداردها 

استفاده صحیح از مصالح ساختمانی در جهت جلوگیري از اتالف انرژي    
انطباق و هماهنگی نما با محیط اطراف    

ارائه دتایلهاي معماري در صورت نیاز 5

پله
نماي ورودي 

مقطع دیوارهاي جانبی به ویژه شمالی و جنوبی    
طراحی نوع و ابعاد دربها، پنجره ها و      ...

انطباق نقشه هاي سازه با معماري 6

فونداسیون 
تیرریزي  

ستون گذاري
محل بادبند ها و دیوارهاي برشی با بازشو ها      

انطباق نقشه هاي تأسیسات با معماري 7

فاضالب
لوله هاي آب سرد و گرم  

سرمایش و گرمایش و تهویه   (کولر )
آتش نشانی    ( مشخص کردن محل استقرار تانکهاي ذخیره آب و     

( F جعبه هاي
گاز

 محل داکت ها

8

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

5



عدم تاییدمورد تایید

آیا عملیات ساختمانی محوطه سازي مطابق ضوابط    1
صورت گرفته است .

2
بررسی و تایید وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزاء     
ساختمانی و محل قرار گیري ساختمانها در سایت طبق     

نقشه با رعایت اندازه ها فواصل و زوایا صورت گرفته است     .

آیا موقعیت ورودیها بر اساس نقشه و دسترسیها و  2
همجواریهاي اطراف صورت گرفته است

ابعاد و اندازه  هاي ورودي طبق نقشه صورت گرفته  4
است .

         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      
         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................
ادامه چك ليست  ""کنترل ضوابط معماري در مرحله شروع عمليات ساختماني ""

 ب : سايت پالن و محوطه       

است .

موقعیت پیاده روها و مسیرهاي دسترسی و کفسازي   5
در محوطه طبق نقشه صورت گرفته است   .

رعایت تراز و شیب بندي محوطه طبق نقشه هاي   6
اجرایی صورت گرفته است .

جزئیات اجرائی معماري ارائه شده در نقشه ها در  7
خصوص موارد فوق صورت گرفته است 

ابعاد و اندازه هاي دیوار محوطه طبق نقشه صورت   8
گرفته است

کیفیت اجرا بر اساس نقشه هاي اجرایی معماري  9
صورت گرفته است

استانداردها و معیارهاي فنی در محوطه سازي   10
رعایت شده است.

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

6



عدم تاییدمورد تایید

شروع عملیات ساختمانی توسط پیمانکار به ناظر به 1
صورت کتبی اعالم شده است .

2
هماهنگی با مهندس ناظر عمران براي عملیات 
تخریب و گودبرداري و تنظیم دستورالعمل هاي     

ضروري انجام گرفته است .

هماهنگی با مهندس ناظر عمران جهت بررسی و  3
نظارت عملیات ساختمانی انجام گرفته است .

4
هماهنگی با مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی و 

برقی براي بررسی عملیات مربوط به احداث 

     چك ليست   ""كنترل ضوابط معماري در مرحله اجراي فونداسيون  ""

یف
توضیحات ناظر مربوطهشرح آیتمرد

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

برقی براي بررسی عملیات مربوط به احداث 4
تأسیسات و تجهیزات مربوطه انجام گرفته است .

در مرحله پی کنی، وضعیت پی کنی با نقشه هاي   5
اجرائی معماري مطابقت دارد؟   

موقعیت مکانی پی ها مطابق نقشه می باشد؟ 6

ارتفاع پی ها مطابق نقشه می باشد؟7

زیر سازي پی انجام شده است؟ 8

اجراي درز انقطاع کنترل شده است؟  9

رعایت اصول ایمنی مبحث   12 مقررات ملی 10
ساختمان در کارگاه به عمل آمده است  .

تأیید معاونت اجرائی:

7

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

شروع عملیات ساختمانی توسط پیمانکار به ناظر به 1
صورت کتبی اعالم شده است.

هماهنگی الزم با مهندس ناظر عمران جهت بررسی  2
و نظارت عملیات ساختمانی انجام گرفته است.

3
هماهنگی الزم با مهندس ناظر تأسیسات مکانیکی   

جهت عبور دودك شها ، داکت ها و رایزرهاي 
تأسیساتی انجام گرفته است

بررسی و تأیید وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی   4
اجزاء سازه باربر انجام گرفته است 

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم یف
توضیحات ناظر مربوطهرد

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

                             چك ليست  ""كنترل ضوابط معماري در مرحله اجراي سقف و ستون  ""

5
بررسی و هماهنگی هاي ضروري و انطباق نقشه 
هاي اجرایی معماري با سازه، در اجراي ستونها  

انجام گرفته است.

6
بررسی و هماهنگی هاي ضروري و انطباق نقشه 
هاي اجرایی معماري با سازه، در اجراي تیرریزي  

سقف ها انجام گرفته است.

7
پیش بینی هاي الزم براي اتصاالت تیغه ها، 

دیواررهاي خارجی و نما به سیستم باربر سازه انجام 
گردیده است.

درز انقطاع مطابق نقشه هاي اجرایی اجرا گردیده   8
است.

ابعاد ستون ها  و ارتفاع تیر ها مطابق نقشه هاي   9
اجرایی صورت گرفته است ؟

آیا محل ستون هاي سازه با نقشه هاي معماري   10
انطباق دارد؟

آیا کنترل کدها و اندازه هاي عناصر اصلی سازه از نظر      11
ارتفاعی مطابق نقشه هاي اجرایی صورت گرفته است ؟    

8

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

آیا اجراي سقف هاي طبقات مطابق مطابق نقشه     12
هاي اجرایی و معماري صورت گرفته است ؟ 

آیا اجراي سقف شیروانی مطابق جزییات ارایه شده   13
در نقشه ها صورت گرفته است ؟

14
آیا زیر سازي ، پوشش نهایی ، اتصاالت و ... سقف 
شیروانی مطابق جزییات ارایه شده صورت گرفته   

است ؟

آیا پیش آمدگی ها بر اساس نقشه هاي مصوب   15
معماري اجرا گردیده است ؟ 

         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

                           ادامه چك ليست   ""كنترل ضوابط معماري در مرحله اجراي سقف و ستون  ""

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       

معماري اجرا گردیده است ؟ 

16

17

18

19

20

21

22

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

9



عدم تاییدمورد تایید

شروع عملیات ساختمانی توسط پیمانکار به ناظر به 1
صورت کتبی اعالم شده است.

2
بررسی و تأیید عملیات سفت کاري ساختمان طبق  

نقشه هاي اجرائی معماري و جزئیات آن انجام  
گرفته است.

3
بررسی و تأیید وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی   
اجزاء ساختمانی بر اساس نقشه هاي اجریی انجام  

گردیده است ؟

کیفیت اجرا براساس نقشه هاي اجرائی معماري و  4
سازه انجام گرفته است

یف
توضیحات ناظر مربوطهرد

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

                                  چك ليست ""كنترل ضوابط معماري در مرحله اجراي تقسيم بندي فضاهاي                               
داخلي و خارجي معماري و عمليات سفت كاري ""

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم

5
هماهنگی ضروري و انطباق نقشه هاي اجرایی معماري،     

سازه و حسب مورد تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی    
با همدیگر انجام گرفته است    

6
هماهنگی الزم در اجراي عملیات مربوط به سیستم     
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی با مهندسان ناظر      
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی انجام شده است   

7
کنترل محل دیوارها و جداکننده ها و ضخامت و نوع   

مصالح آنها مطابق طرح مصوب معماري صورت      
گرفته است؟

8
کنترل بلوکاژ ، ابعاد و اندازه دیوارها و کرسی چینی و 
جداکننده ها مطابق نقشه هاي اجرایی صورت گرفته   

است؟

کنترل زوایا و جداکننده ها و امتداد شاقولی آنها  9
انجام شده است ؟

کنترل کد ارتفاعی پو شش ها و کف سازي و نازك 10
کاري طبقات انجام شده است ؟

نحوه اجراي اتصاالت بین مصالح سفت کاري و  11
نازك کاري طبقات انجام شده است ؟

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

10

تأیید معاونت اجرائی:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل ابعاد و اندازه هاي فضاهاي معماري مطابق با    12
نقشه هاي اجرایی انجام شده است ؟

عایق کاري دیوارهاي زیر زمین و روي کرسی چینی   13
انجام شده است ؟

زیر سازي و عایقکاري سرویسها و بالکنها و 14
آشپزخانه و آبدارخانه و ... انجام شده است ؟

زیر سازي و شیب بندي عایقکاري بام و محل آبروها  15
انجام شده است ؟

         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................
                                ادامه چك ليست  ""كنترل ضوابط معماري در مرحله اجراي تقسيم بندي فضاهاي                             

داخلي و خارجي معماري و عمليات سفت كاري ""
         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       

کنترل پوشش مناسب الیه ها روي یکدیگر ، عدم  16
سوراخ شدگی یا بادکردگی عایق انجام شده است ؟ 

17
باال آمدگی مناسب عایق رطوبتی در محل دیوارها ،     
کانالهاي کولر ، لوله هاي دودکش ، ونتها و ... انجام 

شده است ؟

محل داکتها و دودکشها و  ... ها مطابق با نقشه هاي   18
معماري انجام شده است ؟ 

ابعاد بام ، نورگیرها، بازشوها و داکت ها طبق نقشه  19
معماري انجام شده است ؟ 

20
محل نعل درگاه ها و کنترل مهار آنها و دیوارها و   
چهار چوب هاي باز شوها ها مطابق با نقشه هاي   

اجرایی انجام شده است ؟

کنترل OKB پنجره ها و ابعاد و اندازه بازشوها 21
مطابق با نقشه هاي اجرایی انجام شده است ؟  

کنترل شیب بندي رمپ ها و پشت بام مطابق با    22
نقشه هاي اجرایی انجام شده است ؟

11

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

شیب رمپ و جهت و ابعاد پله ها مطابق با طرح    23
مصوب معماري انجام شده است ؟  

موقعیت و ابعاد واندازه پله ، سنگ پله و چشم پله  24
مطابق با نقشه هاي اجرایی انجام شده است ؟  

اجرا پله ها و یکنواخت بودن اندازه هاي سنگ پله و 25
پیشانی پله و ... به طور صحیح انجام شده است ؟

اجراي دست انداز بام و آبچکان طبق جزئیات و  26
نقشه ارائه شده انجام شده است ؟

                              چك ليست ""كنترل ضوابط معماري در مرحله اجراي تقسيم بندي فضاهاي                                       
داخلي و خارجي معماري و عمليات سفت كاري""

یف
توضیحات ناظر مربوطهرد

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم

27
اجراي پوکه ریزي و شیب بندي آن در  بام و طبقات به      

طور مناسب و  طبق جزئیات و نقشه هاي ارائه شده انجام    
شده است ؟

کنترل مصالح و فراورده هاي ساختمانی سفت کاري انجام     28
شده است ؟

29

30

31

32

33

12

تأیید معاونت اجرائی:             امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

شروع عملیات ساختمانی توسط پیمانکار به ناظر به 1
صورت کتبی اعالم شده است.

2
بررسی و تأیید وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزاء 

ساختمانی، نماسازي، نازك کاري و همچنین کیفیت اجرا براساس 
نقشه هاي اجرائی معماري و جزئیات آن انجام گرفته است .

کنترل نوع  و ابعاد مصالح نازك کاري طبق نقشه و   3
جدول نازك کاري صورت گرفته است.

کلیه تیغه ها طبق نقشه هاي اجرایی معماري و   4
مقررات ملی ساختمان اجرا شده است  .

یف
توضیحات ناظر مربوطهرد

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

 چك ليست ""كنترل اجراي معماري در مرحله عمليات نازك كاري و نماسازي ساختمان  ""

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم

کنترل نوع و ابعاد مصالح نازك کاري دیوار فضاها  5
طبق نقشه و جدول نازك کاري صورت گرفته است  .

کنترل رنگ و بافت و یکنواختی مصالح دیوار فضاها  6
طبق نقشه و جدول نازك کاري صورت گرفته است 

اجراي یکنواخت و صاف و شاقولی و بدون موج  7
سطح نازك کاري صورت گرفته است .

اجراي چفت در محل تغییر مصالح ، لبه قرنیز و دور   8
چهارچوب در ها صورت گرفته است .

گرد گوشه کردن کنج دیوارهاي گچکاري شده به 9
طور صحیح صورت گرفته است .

کنترل نوع و ابعاد مصالح قرنیز فضاها طبق نقشه و   10
جدول نازك کاري صورت گرفته است .

کنترل رنگ و بافت و یکنواختی مصالح قرنیز فضاها  11
طبق نقشه و جدول نازك کاري صورت گرفته است .

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

13

تأیید معاونت اجرائی:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل ارتفاع قرنیز و هماهنگی با کف پنجره ها در 12
فضاها طبق جدول نازك کاري صورت گرفته است  .

صاف و یک دست و شاقولی بودن اجراي قرنیز به  13
طور مناسب صورت گرفته است  .

کنترل نوع و ابعاد مصالح کفسازي  فضاها طبق نقشه   14
و جدول نازك کاري صورت گرفته است .

15
کنترل رنگ و بافت و یکنواختی مصالح کفسازي  

فضاها طبق نقشه و جدول نازك کاري صورت گرفته  
است .

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

  ادامه چك ليست  ""كنترل اجراي معماري در مرحله عمليات نازك كاري و نماسازي ساختمان  ""

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

است .

اجراي صاف و تراز کفسازي با شیب بندي مناسب در  16
فضاها صورت گرفته است .

رعایت جزئیات کفسازي طبق نقشه و جدول نازك  17
کاري صورت گرفته است .

کنترل عایق کاري رطوبتی فضاهاي تر مطابق    18
استاندارد هاي موجود صورت گرفته است ؟ 

19
نحوه کف سازي و کاشیکاري سرویسها و آشپزخانه 

و عایقکاري مربوطه براساس نقشه هاي اجرایی  
معماري و جزئیات آن اجرا شده است  .

اجراي سقف هاي کاذب مطابق نقشه هاي اجرایی و   20
جدول نازك کاري صورت گرفته است ؟

آیا اجراي سقفهاي کاذب به طور یکنواخت و صاف و 21
بدون موج سطح کاذب صورت گرفته است ؟ 

22
آیا کنترل رنگ و بافت و یکنواختی سقف کاذب 

فضاها طبق نقشه و جدول نازك کاري صورت گرفته  
است ؟

14

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

رعایت جزئیات ارائه شده در نقشه معماري و جدول  23
نازك کاري براي موارد فوق انجام شده است  .

کنترل نداشتن درز در محل تالقی دیوار و سقف  24
صورت گرفته است ؟

زیر سازي مناسب سطوح رنگ آمیزي دیوار و سقف   25
، در و پنجره ، نرده انجام شده است .

26
انتخاب رنگ مناسب با توجه به جدول رنگ و  

کاربري و استفاده کننده  و مطابق نظر طراح پروژه   
انجام شده است .

         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      
امضاء ناظر

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

   ادامه چك ليست  ""كنترل اجراي معماري در مرحله عمليات نازك كاري و نماسازي ساختمان  ""

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       

یف
توضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

انجام شده است .

نوع مناسب رنگ و اجراي مناسب نقاشی انجام   27
شده است .

اجراي نماها براساس نقشه هاي اجرایی معماري و  28
جزئیات آن انجام گرفته است.

ابعاد و اندازه سطوح مختلف نما طبق نقشه معماري    29
صورت گرفته است ؟

جنس مصالح بکار رفته در نما طبق نقشه معماري و    30
جدول نازك کاري صورت گرفته است ؟

رنگ و بافت و یکنواختی مصالح نما طبق جدول   31
نازك کاري به طور مناسب صورت گرفته است ؟ 

زیر سازي و اجراي مناسب نما و شاقولی بودن  32
صورت گرفته است ؟

بندکشی و ابزار زنی مصالح نما بنا به مورد به طور   33
مناسب صورت گرفته است ؟ 

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

15



عدم تاییدمورد تایید

رعایت جزئیات ارائه شده در نقشه ها براي موارد  34
فوق صورت گرفته است ؟

نحوه اجراي نماي خرپشته براساس نقشه هاي 35
اجرایی معماري و جزئیات آن اجرا شده است  .

36
مقطع دیوارهاي جانبی  (به ویژه شمالی و جنوبی) 
براساس نقشه هاي اجرایی معماري و جزئیات آن  

اجرا شده است .

موقعیت ابعاد و اندازه پله سنگ و چشمی پله طبق   37
نقشه هاي اجرایی صورت گرفته است ؟

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

  ادامه چك ليست  ""كنترل اجراي معماري در مرحله عمليات نازك كاري و نماسازي ساختمان  ""

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتم یف
رد

یکنواخت بودن اندازه هاي سنگ پله و پیشانی پله به 38
طور مناسب صورت گرفته است ؟ 

39
جزئیات اجرائی پله ( آبچکان – گرد گوشه یا پخ – 
پیش آمدگی کف نسبت به پیشانی و  ... ) صورت 

گرفته است ؟

نوع ، رنگ ، ضخامت و یکپارچه بودن سنگ پله و  40
پیشانی پله به طور مناسب صورت گرفته است ؟ 

اندازه ها و شکل ظاهري و مصالح نرده طبق جزئیات   41
و توضیحات نقشه صورت گرفته است ؟

42
نحوه اجراي نرده و دست انداز ها پله  و  ارتباطات عمودي       
( آسانسور ) براساس نقشه هاي اجرایی معماري و جزئیات      

آن اجرا شده است .

43
نحوه اجرا جزئیات محل درزهاي انبساط و نحوه پوشش      
درزها و داکت ها براساس نقشه هاي اجرایی معماري و     

جزئیات آن اجرا شده است   .

کنترل نوع و ابعاد پنجره ها طبق نقشه هاي پالن و  44
تیپ بندي صورت گرفته است ؟

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:
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عدم تاییدمورد تایید

کنترل باز شدن درب کالسها و فضاهاي عمومی به  45
بیرون طبق نقشه صورت گرفته است ؟ 

کنترل نحوه اتصال درها و پنجره ها و مهار نمودن  46
آنها صورت گرفته است ؟

47
جزیات اجرایی در پوش و سنگ یا ورق گالوانیزه 

کف پنجره (داخلی و خارجی ) به صورت صحیح اجرا 
شده است ؟

نوع شیشه (تلق ) بکار رفته در درب و پنجره طبق  48
نقشه یا مشخصات فنی صورت گرفته است ؟ 

         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:                      

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       

                      اداره كل نوسازي مدارس استان ................

         ادامه چك ليست  ""كنترل اجراي معماري در مرحله عمليات نازك كاري و نماسازي ساختمان  ""

کیفیت دستگیره ها از نظر مرغوبیت و شکل ظاهري  49
بررسی شده است .

رعایت جزئیات ارائه شده در نقشه ها براي بام 50
صورت گرفته است ؟

آبروهاي بام ، ناودانی ها و اتصاالت آن به نحو 51
مناسب اجرا شده است ؟ 

نحوه اجراي دیوار و قرنیز محوطه براساس نقشه  52
هاي اجرایی معماري و جزئیات آن اجرا شده است  .

53

54

55

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:
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عدم تاییدمورد تایید

آیا امکان تردد و استقرار خودروهاي سنگین آتش    1
نشانی در محوطه ساختمان وجود دارد؟    

آیا باالبرهاي آتش نشانی در اطراف ساختمان امکان  2
عملیات دارند؟ 

 نوع پله فرار  :  داخلی دوربست       پله فلزي     خارجی دوربست     آیا ساختمان مجهز به پله فرار می باشد؟3

آیا دربهاي جداکننده پلکان در کلیه طبقات خود    4
بسته شو و بدون قفل و بست می باشد؟ 

اداره كل نوسازي مدارس استان ................

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم یف
توضیحاترد

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:        

چك ليست ""كنترل اجراي مقررات ملي ساختمان  ""
الف : حفاظت ساختمانها در مقابل حريق

آیا را ههاي خروج به مکان هاي امن در داخل بنا یا   5
خارج از بنا هدایت می شوند؟ 

6
آیا تجهیزات نصب شده و اقدامات انجام شده در عملکرد  
درست راه هاي خروج به هنگام حادثه جهت ایمنی جان   

انسانها به طور اصولی طراحی و بکار گرفته شده اند؟   

7
آیا را ههاي دیگري جهت خروج افراد در ساختمان     
ها در صورت قابل استفاده نبودن راه اصلی پیش    

بینی شده است؟ 

8
آیا ساخت ساختمان به گونه اي است که متصرفان فرصت 
کافی جهت خروج از بنا را داشته و در آتش و دودگازهاي     

سمی یا هراس احتمالی محبوس نشوند؟ 

9
آیا خروج ها در مکانهائی طراحی، ساخته و نگهداري می   

شوند که در تمام اوقات و از تمام نقاط بنا راه خروج آزاد و     
بدون مانعی دردسترس باشد؟ 

10
آیا تابلوي راهنماي مسیرهاي خروج در مکان هاي مناسب    

و در معرض دید مستقیم و با نور کافی در طبقات پیش     
بینی شده است؟

آیا انشعابات اخذ شده جهت آب آتشنشانی صحیح  11
می باشد؟

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:

18

     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

آیا سیستم اعالم حریق در ساختمان پیش بینی و  12
راه اندازي شده است؟ 

آیا شبکه آب آتش نشانی در ساختمان اجرا شده  13
است؟ 

14
آیا دوربندي دهلیز پلکان به نحوي می باشد که مانع  

گسترش آتش، دود و گازهاي سمی از طبقه اي به طبقه    
دیگر گردد؟

آیا درهاي جداکننده مقاوم حریق و دودبند می باشد؟   15

اداره كل نوسازي مدارس استان ................

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:        

یف
امضاء ناظرتوضیحاتنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

ادامه چك ليست ""كنترل اجراي مقررات ملي ساختمان ""
الف : حفاظت ساختمانها در مقابل حريق

آیا تابلوي راهنماي طبقات در کلیه طبقات نصب   16
شده است؟ 

آیا پلکان خارجی در بنا اجرا شده است؟  17

18
آیا پلکان خارجی داراي دوربند یا نرده جان پناه محکم با    
ارتفاع مناسب جهت پیشگیري از سقوط متصرفان می    

باشند؟

آیا عرض گذرگاه خروج مطابق ظرفیت خروج در   19
نظر گرفته شده است؟ 

آیا خروج بطور مستقیم یا از طریق تخلیه خروج به 20
معبر عمومی منتهی می گردد؟  

آیا عرض مفید راه پله حداقل 110 سانتیمتر می 21
باشد؟

آیا پلکا نهاي واقع در راه خروج داراي دست انداز     22
می باشند؟

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

19



عدم تاییدمورد تایید

آیا فاصله بین دو راه خروج اصولی می باشد؟  ( برابر 23
با نصف اندازه قطر بزرگ آن طبقه)

آیا ساختمان مجهز به ژنراتور می باشد؟24

آیا ژنراتور بطور اتوماتیک وارد مدار می گردد؟   25

26

امضاء ناظرتوضیحات

اداره كل نوسازي مدارس استان ................
ادامه چك ليست ""كنترل اجراي مقررات ملي ساختمان ""

الف : حفاظت ساختمانها در مقابل حريق
         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       

         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:        

یف
نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

26

27

28

29

30

31

32

33

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

20



عدم تاییدمورد تایید

آیا فضاهاي مورد استفاده کودکان پیش دبستانی و  1
دانش آموزان اول دبستان در تراز تخلیه قرار دارند؟ 

2
آیا فضاهاي مورد استفاده کودکان کالس دوم  

دبستان حداکثر یک طبقه باالتر از تراز تخلیه می   
باشد؟

آیا عرض مفید راهرو هاي دسترسی خروج طبق   3
آئین نامه می باشد؟  

آیا در هر طبقه دو خروجی دور از هم وجود دارد ؟4

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:        

چك ليست ""كنترل اجراي مقررات ملي ساختمان ""
ب: ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های آموزشی ، فرهنگی 

اداره كل نوسازي مدارس استان ................

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم یف
توضیحاترد

آیا طول دسترسی هاي خروج از هر نقطه حداکثر 5
45 متر می باشد؟  

آیا حداکثر ارتفاع چفت و بست پنجره هاي کالس 6
ها 135 سانتیمتر از کف تمام شده می باشد؟ 

آیا کلیه پلکانها و راهرو هاي داخلی و بخش هاي 7
دور بسته به روشنایی اضطراري مجهز می باشند؟  

8

9

10

11

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:

21

     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

آیا در طبقات زیر تراز تخلیه خروج دو خروج دور از 1
هم در دسترس می باشد؟ 

آیا تمام بنا به شبکه بارنده خودکار تایید شده مجهز  2
می باشد؟ 

3
آیا فاصله داخل اتاقها تا راهروي دسترس خروج در شرایط     

عادي حداکثر  23 متر و در صورت مجهز بودن به شبکه     
بارنده خودکار حداکثر    38 متر می باشد ؟  

آیاخوابگاه داراي روشنائی اضطراري می باشد ؟ 4

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:        

چك ليست ""كنترل اجراي مقررات ملي ساختمان ""
ج : ضوابط اختصاصی راه های خروج در خوابگاه ها 

اداره كل نوسازي مدارس استان ................

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم یف
توضیحاترد

آیا سطح کف در دو طرف دربها هم تراز می باشد ؟ 5

آیا راهروهاي دسترس خروج حداقل یک ساعت  6
مقاومت حریق را دارد ؟   

7
حداکثر طول مجاز راهروهاي بن بست  6 متر و در  
صورت مجهز بودن به شبکه بارنده خودکار حداکثر  

15 متر می باشد ؟  

آیا روشنائی اضطراري اجرا شده است ؟8

9
آیا  پله خارجی احداثی ،  از شرایط مناسب   (مطابق  

توضیحات ) برخوردار می باشد ؟   
دیوار مرتبط بنا داراي دو ساعت مقاومت، و از نزدیکترین بنا سه متر        

فاصله دارد ؟ به پشت بام هدایت شده است ؟   
ایجاد نرده و جان پناه محکم و با ارتفاع    .

10

11

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:

22

     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

آیا پیوستگی دسترسی معلولین  ( از فضاي بیرونی 1
مدرسه تا  داخل فضاي آموزشی   )رعایت شده است؟

آیا دسترسی کامل معلول به محوطه سازي رعایت    2
شده است؟

 آیا بازشوها متناسب با نیاز معلولین در نظر گرفته   3
شده است ؟

 آیا حداقل عرض مفید راهروها و رمپ ها در نظر   4
گرفته شده است ؟

         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       
         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:        

چك ليست ""كنترل اجراي مقررات ملي ساختمان ""
د : ضوابط معلولين

اداره كل نوسازي مدارس استان ................

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم یف
توضیحاترد

گرفته شده است ؟

  آیا تجهیزات و مبلمان براي معلولین در نظر گرفته   5
شده است ؟

6
 آیا دسترسیهاي عمودي ساختمان ( 

پله،آسانسور،میله هاي دستگرد )در نظر گرفته شده 
است ؟

7
  آیا فضاهاي بهداشتی ( ابعاد واندازه ها ـ نحوه 

بازشو ـ دسترسی)مورد نیاز معلولین در نظر گرفته   
شده است ؟

  آیا عالیم راهنما براي معلولین در نظر گرفته شده  8
است ؟

9

10

11

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:

23

     امضاء پیمانکار:



زيربناي مفيد ساختمان کدام گزينه را شامل مي گردد.  کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع        بيش از ۱۰۰۰ متر مربع

نياز انرژي محل احداث ساختمان( طبق جدول پ-۳-۱ راهنماي مبحث۱۹ )کدام است.   زياد     متوسط     کم  

نوع عايق کاري حرارتي عناصر ساختمان :

اداره كل نوسازي مدارس استان ................
چك ليست ""كنترل اجراي مقررات ملي ساختمان ""

ه : صرفه جويي در مصرف انرژي
         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       

         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:        
گروه کاربري ساختمان ( طبق جدول پ۲- ۳ راهنماي مبحث ۱۹ )کدام است.  کاربري الف    کاربري ب    کاربري ج    کاربري د

گروه ساختمان از نظر صرفه جويي مصرف انرژي( طبق جدول پ -3-3 راهنماي مبحث19 ) کدام است .  گروه 1   گروه 2    گروه 3   گروه 4

     ديوارهاي پوسته خارجي ساختمان
     ديوارهاي مجاور فضاهاي کنترل نشده

     بام هاي مجاور هواي آزاد

         از داخل      از خارج       همگن      بدون عايق حرارتي           
        از داخل      از خارج       همگن      بدون عايق حرارتي          
       از داخل      از خارج       همگن      بدون عايق حرارتي          

عدم تاییدمورد تایید

آیا روش عایقکاري مورد استفاده یکی از روشهاي  1
ارائه شده در راهنماي اجرایی مبحث  19 است.

آیا عناصر داراي پلهاي حرارتی است.2

3
در صورتی که عایقکاري حرارتی از داخل باشد:

آیا نوع عایق  (مواد معدنی است یا شیمیایی   )معین  
شده است .

معدنی      شیمیایی 

آیا مطابق بند   19-2-1-2 چک لیست انرژي موجود   4
می باشد .

آیا نقشه هاي ساختمان مطابق مفاد    19-2-1-3 در 5
کارگاه موجود می باشد  .

امضاء ناظرتوضیحات

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

24

     بام هاي مجاور هواي آزاد
     سقف ها و کف هاي مجاور فضاهاي کنترل نشده

     ديوارها و کف هاي مجاور خاک
     پنجره ها و درهاي خارجي

       از داخل      از خارج       همگن      بدون عايق حرارتي          
      از داخل      از خارج       همگن      بدون عايق حرارتي         

        از داخل      از خارج       همگن      بدون عايق حرارتي           
از داخل      از خارج       همگن      بدون عايق حرارتي  

یف
نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد



عدم تاییدمورد تایید

آیا از سیستمهاي نوین تهویه در ساختمان استفاده 1
شده است.

آیا جهت گیري ساختمان مناسب با مفاد بند   2-3-19
1-3 مبحث  19 ساختمان می باشد .

آیا ابعاد بازشو ها و جدارهاي نورگذر مناسب با مفاد   3
بند 19-3-3-4 مبحث  19 می باشد .

آیا جانمایی فضاهاي داخلی مطابق با بند   4-3-3-19
3 مبحث  19 می باشد 

امضاء ناظرتوضیحات یف
نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

اداره كل نوسازي مدارس استان ................
چك ليست ""كنترل اجراي مقررات ملي ساختمان ""

ه : صرفه جويي در مصرف انرژي
         نام پروژه :                                              شماره قرارداد:                                         نام پيمانكار:                       

         نام ناظر  :                                                نوبت بازديد:                                          تاريخ بازديد:        

3 مبحث  19 می باشد 

آیا در صورت نیاز براي کنترل میزان تابش آفتاب به  5
به سطوح نور گذر از سایبان استفاده شده است.

شامل نمی شود 

آیا مطابق بند   19-4-3-2 با استفاده از اصول درز 6
بندي اجرا شده است .

7

8

9

10

11

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

25



 26

  مراجع
  

مبحث دوم ، سوم ، چهارم ، (دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ، مقررات ملی ساختمان  .1
 .) هفتم ، دوازدهم ، پانزدهم ، نوزدهم

نشریه (، مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی ) 1388(ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه .2
 ) .55شماره 

برنامه ریزي ( ضوابط طراحی ساختمانهاي آموزشی ، ) 1382(ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه .3
  .232نشریه ) همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی 

قاضی زاده ، بهرام ، اصول و معیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی و پرورشی ، سازمان نوسازي مدارس  .4
   .1372کشور ، 

سازمان نوسازي مدارس کشور ، ویرایش  ضوابط و معیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی ، دفتر فنی ، .5
   .1386سوم 

 ) .1381(سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشور ، جزییات عایقکاري حرارتی در ساختمان  .6
نتایج حاصل از تجربه مدیریتی و اجرایی مدیران سازمان و ادارات کل نوسازي ، توسعه و تجهیز  .7

 .مدارس مدارس استانها 
ایی ناظرین استانها و کارشناسان نظارت عالیه سازمان نوسازي ، توسعه و نتایج حاصل از گزارشات اجر .8

 .تجهیز مدارس کشور 
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