
عدم تاییدمورد تایید

        ارائه طرح جانمایی از سوي پیمانکاران و         1
کنترل آن توسط ناظر

تهیه آب و برق و تلفن موقت درکارگاه 2

       نصب تابلوهاي مربوط به مشخصات           3
پروژه با  ابعاد مشخص 

مشخص کردن حریم کارگاه و اجراي حصارموقت  4

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

چك ليست عمليات   ""تجهيز كارگاه  ""

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
توضیحات ناظر مربوطهشرح آیتمرد

بررسی معارضین موجود و هماهنگی با مسوولین    5
ذیربط جهت نحوه مواجه با آن 

تأمین راه دسترسی موقت  6

احداث محل اسکان نگهبانی 7

احداث محل دفتر کارگاه  با امکانات رفاهی مناسب    8
جهت کارکنان کارفرما 

احداث محل سکونت کارگران با امکانات رفاهی  9

            احداث محل سرویس بهداشتی و            10
حمام به تعداد مورد نیاز 

احداث انبار وسایل ساختمانی11

تأیید معاونت اجرائی:

1

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

            احداث انبار سیمان یا سیلو و رعایت           12
نکات ایمنی در دپوي آن

   احداث محل مناسب جهت دپوي مصالح و نحوه       13
دپو کردن طبق اصول فنی 

ارائه طرح سه بعدي یا ماکت در محل کارگاه  14

تهیه وسایل ایمنی جهت کارکنان (کاله ، کفش، 15
کمربند ایمنی و....)

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

ادامه چك ليست عمليات    ""تجهيز كارگاه  ""

یف
امضاء ناظررد

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

توضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتم

کمربند ایمنی و....)

         تهیه دماسنج و نصب آن در کارگاه جهت       16
کنترل روزانه دماي هوا 

               استقرار ماشین آالت کارگاهی                17
مطابق با حجم پروژه  

18
تهیه زونکن کارگاهی جهت بایگانی صورت جلسات ،    

دستورکارها ، نتایج آزمایشات معرفی سرپرست کارگاه     
،دفترچه گزارش بازدید تحویل زمین و    ....

              تهیه نقشه مجلد در کارگاه و و                19
نصب برنامه زمان بندي  

بیمه تجهیز کارگاه توسط پیمانکار20

بیمه ناشی از حوادث قهریه کارگاه21

تهیه گزارشات روزانه توسط سرپرست کارگاه22

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

2



عدم تاییدمورد تایید

23
بررسی نقشه هاي معماري و سازه اي و تطبیق آن با     
شرایط اجرایی در کارگاه و اعالم نظر در صورت عدم     

مطابقت و وجود اشکاالت اجرایی  

تهیه چک لیست ماشین آالت کارگاهی و تکمیل   24
روزانه و آرشیو آن در محل دفتر کارگاه 

تهیه عکس و فیلم از مراحل مختلف کار مخصوصاً    25
عملیات پنهان جهت مستندات 

تهیه صورت جلسه تجهیز کارگاه با پیمانکار26

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطه

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

ادامه چك ليست عمليات    ""تجهيز كارگاه  ""

نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
شرح آیتمرد

برچیدن کارگاه27

28

29

30

31

32

33

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

3

تأیید معاونت اجرائی:



عدم تاییدمورد تایید

رعایت تأمین نیازهاي اولیه کارکنان در محل کارگاه  1

نصب تابلوهاي هشدار دهنده و ایمنی در محلهاي   2
مختلف کارگاه 

3
رعایت موضوع حفاظت فردي یا افراد براي مقابله با خطرات 
ناشی از کار شامل : کاله ایمنی، عینک جوشکاري، کفش و   

پوتین حفاظتی، کمربند ایمنی و سایر وسایل ایمنی 

4
رعایت استفاده از افراد مجرب و آموزش دیده جهت   

بکارگیري ابزار و ماشین آالت و بازدید فنی کلیه قسمتهاي      
دستگاه

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
رد

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

چك ليست عمليات   "" ايمني كارگاه  ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

امضاء ناظر توضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتم

دستگاه

5
رعایت نکات ایمنی جهت جلوگیري از سقوط افراد به     

کمک محصور شدن مکانهاي خطرناك از قبیل   : پلکانها،  
سطوح شیبدار، اطراف سقفها و دیوارهاي باز  

6
رعایت نکات ایمنی جهت جلوگیري از حریق، سوختگی و برق 
گرفتگی از قبیل استفاده از کابلهاي مناسب جهت انشعابات  

برق کارگاهی و اجراي ارت در محلهاي مورد نیاز 

رعایت نصب جعبه کمکهاي اولیه  و کپسول اطفاء  7
حریق متناسب با نوع کار در محل کارگاه   

رعایت سالم بودن تمامی اجزاي باالبرها و ظرفیت 8
مجاز آنها (کلیه باالبرها باید بطور مناسب مهار شوند)

رعایت استفاده از نردبانهاي ایمن و سالم در کارگاه9

رعایت نکات ایمنی اجراي داربست: شامل جایگاه،  10
اجزاي نگهدارنده ، تکیه گاهها، اتصاالت

رعایت احداث راه پله موقت با عرض حداقل یک   11
متر و پهناي کف  25 و ارتفاع 22 سانتیمتر

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:      امضاء پیمانکار:

4



عدم تاییدمورد تایید

رعایت نکات ایمنی در حین تخریب اجزاي 12
ساختمان با توجه به مراحل تخریب 

    رعایت نکات ایمنی در هنگام خاکبرداري و      13
خاکریزي و تسطیح زمین و  ...

رعایت اجراي ایمن سازه هاي فوالدي14

عدم استفاده از زنجیر جهت حمل تیر آهن و سایر 15
اجزاي فلزي

امضاء ناظرنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

ادامه چك ليست عمليات    "" ايمني كارگاه  ""

توضیحات ناظر مربوطه

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

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
شرح آیتمرد

اجزاي فلزي

رعایت نکات ایمنی در انبار کردن مناسب مصالح و   16
جلوگیري از انباشته کردن مصالح قابل اشتعال 

رعایت استفاده از قالبهاي مناسب و کنترل استحکام آنها   17
جهت جلوگیري از فرو ریختن قالبهاي بتن ریزي    

رعایت موارد ایمنی در هنگام حفر چاه 18

19

20

21

22

5

تأیید معاونت اجرائی:             امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

دریافت مجوزهاي مورد نیاز و پروانه ساخت  1

2
بررسی معارضین واقع در کارگاه  با توجه استعالمات    

صورت  گرفته  از مراجع ذي ربط و مشخص کردن محل       
محل دقیق آنها با سونداژ   

کنترل رعایت حریم هاي الزم ساختمان از 3
تاسیسات برق ، گاز و ...

            آماده کردن وسایل مورد نیاز جهت              4
انجام عملیات ساختمانی

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

چك ليست عمليات   ""آماده سازي قبل از پي كني  ""

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
توضیحات ناظر مربوطهشرح آیتم یف

رد

انجام عملیات ساختمانی

           بوته کنی و برداشتن عوارض مزاحم             5
و تسطیح نسبی

کنترل کف و تطابق با ضوابط شهرداري 6

صحت استقرار ساختمان نسبت به پالن مجموعه 7

بررسی احتمال وجود قنات ، چاه و معارضهاي دیگر 8

تعیین بنچمارك و کنترل آن توسط گروه نقشه 9
برداري و تثبیت آن تا پایان کار

صحت پالن پی کنی شامل ابعاد و زوایا 10

تعیین رقوم نقاط مختلف زمین در کنجها نسبت به   11
بنچمارك احیا شده

6

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

میخکوبی آکسها جهت کنترل بعدي 12

گمانه زنی به تعداد مشخص جهت تشخیص  13
وضعیت خاك

برداشت از توپوگرافی زمین و مقایسه آن با نقشه   14
سایت و تهیه لیست کوپاژ

15

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

ادامه چك ليست عمليات    ""آماده سازي قبل از پي كني  ""

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

16

17

18

19

20

21

22

     امضاء پیمانکار:

7

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:



عدم تاییدمورد تایید

             کنترل نقشه هاي معماري با سازه             1
  از لحاظ ابعاد و اندازه

 بررسی آزمایش خاك جهت تعیین و کنترل مقاومت    2
خاك در نظر گرفته شده با وضع موجود 

بررسی نیاز به اصالحات نقشه  پی سازي3

بررسی وضعیت ساختمانهاي مجاور و اجراي سازه  4
نگهبان قبل از شروع عملیات

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

چك ليست عمليات   ""پي كني ""

یف
توضیحات ناظر مربوطهرد شرح آیتم

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

نگهبان قبل از شروع عملیات

کنترل ابعاد و زوایاي پی کنی و گچ ریزي و مشخص  5
نمودن محل خاکبرداري 

       اعالم گزارش برخورد با قنات ، قبر و  ... و        6
  پیش بینی هاي الزم

          پیش بینی زهکشی در مواقع برخورد           7
   با آبهاي زیرزمینی 

کنترل تراز و رگالژ کف پی در رقوم مختلف 8

تسطیح و رگالژ کف و بدنه پی کنی در صورت نیاز9

      انطباق فاصله حمل مواد حاصل از عملیات         10
خاکی با برآورد اولیه

تنظیم صورتجلسه پی کنی و خاکبرداري و نوع خاك11

8

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

     کنترل وسایل و تجهیزات  مورد نیاز         1
(بتونیر،پیمانه و ...)

کنترل خاك از لحاظ هوازدگی و دور کردن خاکهاي 2
اطراف از محل  پی 

کنترل مصالح مورد نیاز  (شن، ماسه، آب و سیمان )3

کنترل عیار سیمان4

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر توضیحات ناظر مربوطهشرح آیتم

چك ليست عمليات   ""بتن مگر ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
رد

بررسی آکسها ، رقوم و کد ارتفاعی طبق نقشه 5

کنترل ساخت بتن و نحوه بتن ریزي6

         کنترل ضخامت وکنترل زمان ساخت               7
بتن تا زمان  اجرا 

کنترل سطح بتن مگر از نظر تراز بودن 8

       کنترل نگه داري  وعمل آوري بتن ریخته         9
شده تا اجراي عملیات

کنترل نگه داري و عمل آوري بتن ریخته شده تا 10
اجراي عملیات بعدي

11

تأیید معاونت اجرائی:

9

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل صالحیت عوامل اجرایی 1

               کنترل قالب ها و تطابق آن با                 2
مشخصات فنی و برآورد 

              کنترل کیفیت مصالح قالب بندي               3
(عدم انحنا،استحکام ،سوراخ و...)

کنترل ابعاد قالب بندي و تطبیق با نقشه 4

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
رد

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

چك ليست عمليات   ""قالب بندي ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

امضاء ناظر توضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتم

         شاقولی و ریسمانی و تراز بودن قالبها            5
 وکنترل کد کف قالب

            کنترل آکس و کد ارتفاعی ، جانمایی            6
   قالبها طبق نقشه 

کنترل عدم وجود درز بین قطعات  قالب بندي7

کنترل اجراي روغن کاري سطح داخلی قالب8

کنترل گونیا بودن قالب در تقاطعها و کنجها9

کنترل فاصله قالب با آرماتور  (کاور طرفین)10

               کنترل پوشش بتنی آرماتور در                  11
قسمت تحتانی و فوقانی

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:      امضاء پیمانکار:

10



عدم تاییدمورد تایید

کنترل تمیز بودن داخل قالب و محکم بودن قالبها 12

کنترل استحکام پشت بندها13

مشخص کردن محل قطع بتن بر روي قالب ها   14
وکنترل صاف بودن  راستاي مشخص شده 

کنترل نهایی قالب بندي با توجه به آیین نامه و  15
بررسی آماده بودن آن جهت بتن ریزي 

امضاء ناظرنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

ادامه چك ليست عمليات    ""قالب بندي ""

توضیحات ناظر مربوطه

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

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
شرح آیتمرد

بررسی آماده بودن آن جهت بتن ریزي 

16

17

18

19

20

21

22

11

تأیید معاونت اجرائی:             امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

1
 بررسی کارخانه سازنده میلگردها  ( تهیه میلگردهاي از 

کاخانجات معتبر و عدم استفاده از میلگرد هاي خارجی نا   
مرغوب همچنین و ارد نشدن هرگونه بولت و صفحات          

پرسی به کارگاه )

کنترل گواهینامه فنی میلگردهاي رسیده به کارگاه   2
(در صورت نیاز آزمایش مجدد از میلگردها   )

کنترل نحوه حمل ونقل و عدم صدمه رسیدن به  3
میلگردها هنگام تخلیه 

4
کنترل محل دپو و نگهداري میلگردها    ( نزدیکی آن به محل    
شاپینگ و عدم قرارگیري در مسیر حتی المکان استقرار     

آن تا زمان برچیدن کارگاه و   ... )

یف
توضیحات ناظر مربوطهشرح آیتمرد

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

چك ليست عمليات   ""آرماتوربندي ""

آن تا زمان برچیدن کارگاه و   ... )

5
کنترل نحوه انبار کردن     (جلوگیري از زنگ زدگی،خمیدگی   

بیش از حد ،جلوگیري از تماس با خاك ،جداسازي بر      
حسب نوع ، شکل و قطر  )

کنترل نحوه نگهداري میلگردها     (جلوگیري از زنگ زدگی   6
،کثیف شدن و صدمات شیمیایی، مکانیکی یا تغییر شکل  )

کنترل صالحیت عوامل اجرایی  (آرماتوربندها )7

مطابقت نوع میلگرد مصرفی با نقشه   (کلیه سایز ها)8

کنترل وضعیت ظاهري میلگردها    (زنگ زدگی و پوسیدگی و  9
آلودگی هاي نفتی )  بررسی نمیز کردن آنها   

تایید اندازه برش میلگرد ها  (شارپینگ)10

تایید نحوه خم و برش میلگردها     (برش با وسایل مکانیکی     11
یا روشهاي دیگر مشخص شده توسط دستگاه نظارت   )

تأیید معاونت اجرائی:

12

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

               تأیید دماي خم کردن میلگردها               12
(مقررات ملی ساختمان  )

 بررسی عدم وجود ترك در میلگردها 13

تأیید سیم آرماتوربندي از نظر نوع ، نمره و  14
پوسیدگی و...

تایید بتن مگر در فونداسیون و قالب بندي قبل از  15
آرماتورگذاري 

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

یف
شرح آیتمرد

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
توضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

ادامه چك ليست عمليات    ""آرماتوربندي ""

امضاء ناظر

آرماتورگذاري 

بررسی تمییز  بودن روي بتن مگر از هرگونه آلودگی  16
و خاك و نخاله

کنترل جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمه ها و خرکها17

کنترل فاصله خاموتها  (آرایش مطابق نقشه  )18

کنترل فاصله طولی میلگردها و نحوه قرارگیري آنها 19

20
ثابت کردن میلگردهاي انتظار طبق آکس     (اجراي خاموتها  
در داخل پی - کنترل طول مهاري در زوایاي  90 درجه و 

زوایاي دیگر در تقاطع ها 

کنترل طول و زوایاي قالبها   (طول قالب بر اساس آیین   21
نامه ، رعایت خم انتهایی با زاویه    135 درجه در خاموتها)

کنترل اجراي ضوابط وصله میلگردها 22

13

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل محل، قطر و طول بولتها و ثابت نگه داشتن  23
آنها در جانمایی خود

کنترل گونیاها و تقاطع میلگردها 24

         کنترل سایز و طول میلگردهاي انتظار و          25
ثابت کردن آنها طبق آکس 

کنترل اجراي  بست آرماتوربندي و استحکام آنها 26

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

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

یف
شرح آیتمرد

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

ادامه چك ليست عمليات    ""آرماتوربندي ""

امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطه

کنترل اجراي پوشش میلگردها  (کاور) طبق نقشه 27

کنترل فاصله شبکه هاي باال و پایین در آرماتوربندي  28
دال بتنی و شمشیري راه پله

29
کنترل نهایی   (فاصله میلگردها، اورلپ ،خم ها ، زوایا و  

تعداد ، تقویتی ها و آرایش خاموتها و قرار گرفتن آنها طبق    
نقشه ) قبل از بتن ریزي  

30

31

32

33

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

14

تأیید معاونت اجرائی:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل وضعیت مصالح شن، ماسه، سیمان، آب و   1
انجام آزمایشات مربوطه وکنترل آن با آیین نامه   

کنترل اندازه سنگ دانه ها وبررسی محدودیت      2
دانه بندي سنگها

کنترل نحوه دپوي مصالح و تفکیک شدن آنها   3
مطابقت آن با آیین نامه  

کنترل وسایل پیمانه یا توزین بر اساس طرح اختالط4

یف
توضیحات ناظر مربوطهشرح آیتمرد

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

چك ليست عمليات   ""بتن ريزي ""

کنترل وسایل بتن ریزي (بتونیر، دو عدد ویبراتور، 5
شوتهاي بتن ریزي و میکسرها )

بررسی طرح اختالط بتن و میزان اسالمپ و زمان    6
بارگیري بتن و کنترل آن با آیین نامه 

بررسی نیاز به مواد افزودنی و درصد آنها طبق اعالم   7
نظر آزمایشگاه 

کنترل درجه حرارت هوا جهت بتن ریزي8

بررسی صالحیت عوامل اجرایی 9

کنترل استحکام قالب ها و میلگرد قبل از بتن ریزي  10
و نایلون کشی در صورت نیاز ورعایت نکات ایمنی

             بررسی نحوه حمل بتن و فاصله آن             11
   تا محل بتن ریزي 

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

15



عدم تاییدمورد تایید

              عالمت گذاري و پیش بینی محل                 12
قطع بتن  روي قالب ها

اجراي تمهیدات الزم براي محل درزهاي اجرایی  13
بتن (محل قطع بتن )

بررسی نحوه بتن ریزي طبق اصول فنی از نظر جدا نشدن دانه 14
ها و نحوه ویبره زدن (ارتفاع بتن ریزي و فاصله ویبره زدن )

کنترل ارتفاع بتن ریزي و تراز روي آن در ستونها و 15
نحوه ویبره زدن آن وتمیز کردن روي سطوح

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

ادامه چك ليست عمليات    ""بتن ريزي ""

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

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

نحوه ویبره زدن آن وتمیز کردن روي سطوح

نمونه گیري از بتن توسط آزمایشگاه و نحوه  16
نگهداري آن در کارگاه

کنترل بتن ریزي در هواي گرم و در صورت نیاز 17
خنک کردن مصالح  

پیش بینی وسایل گرم کردن آب و مصالح هنگام   بتن     18
ریزي در هواي سرد و نگهداري آن بعد از بتن ریزي      

تأمین پوشش گرم جهت جلوگیري از یخ زدگی در  19
هواي سرد براي بتن و بالعکس آن براي هواي گرم

بررسی و اخذ تدابیر الزم جهت قطع بتن و مشخص  20
کردن محل قطع مطابق با آیین نامه    

کنترل کاور مناسب روي سطح  بتن  (پی و سقف )21

نگهداري بتن و عمل آوري بتن و بازکردن قالب ها 22
طبق مبحث   9

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

16



عدم تاییدمورد تایید

کنترل ایجاد پاشنه در کرسی نسبت به دیوار1

کنترل قفل و بند و کله و راسته بودن آجرها وزنجاب نمودن       2
ومرطوب نگه داشتن آجرکاري به مدت     3 روز

بررسی ارتفاع کرسی نسبت به سنگ دو تیشه3

کنترل تراز کرسی نسبت به سنگ دو تیشه4

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

چك ليست عمليات   ""کرسی چينی ""

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
توضیحات ناظر مربوطهشرح آیتمرد

کنترل ضخامت دوغاب ریزي پشت سنگ دو تیشه 5

بررسی مرغوبیت سنگ دو تیشه با توجه به جنس و  6
ضخامت آن 

شاقولی بودن سنگ دو تیشه7

تماس کامل سنگ دو تیشه در درزهاي قائم 8

کنترل تماس سنگ با دوغاب پشت آن جهت 9
گیرایی بهتر

فارسی بر کردن سنگ در زوایا10

کنترل نوع مالت  ودوغاب مصرفی و عیار سیمان  11

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

17



عدم تاییدمورد تایید

مرغوبیت آجر فشاري مصرفی  12

پیش بینی محل عبور لوله هاي تأسیسات 13

         کنترل مبحث  8 مقررات ملی ساختمان             14
(بیرون زدگی از پی )

تهیه صورت جلسه در خصوص ابعاد صورت گرفته15

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

نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتم

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

ادامه چك ليست عمليات    ""کرسی چينی ""

امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطه یف
رد

16

17

18

19

20

21

22

18

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل مالت زیرعایق رطوبتی  1

کنترل زیرسازي محل عایق کاري در سطوح افقی و   2
قائم از لحاظ خشک بودن، تمیز بودن و صاف بودن 

      برگشت عایق رطوبتی افقی روي سطح            3
قائم کرسی بدون قطع آن

     کنترل عایق رطوبتی از لحاظ نوع، جنس           4
و سالم و صاف بودن

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
توضیحات ناظر مربوطهشرح آیتم یف

رد

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

چك ليست عمليات   ""عايق كاري روي كرسي ""

و سالم و صاف بودن

کنترل پوشش عایق رطوبتی به میزان حداقل   10 5
سانتیمتر در محل اتصال 

6
زدودن گل جوشکاري و تائیدیه جوشها پاي ستون واجراي  

عایق کاري تا ارتفاع مورد نیاز یا اجراي بتن کم عیار در    
پاي ستون تا ارتفاع الزم.

کنترل عدم وجود مواد آهکی در زیر عایق رطوبتی  7

حفاظت سطح عایق رطوبتی  ( پالستر سیمانی) 8
جهت اجراي عملیات بعدي

عدم  عایقکاري محل شناژهاي قائم 9

10

11

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

19

تأیید معاونت اجرائی:



عدم تاییدمورد تایید

         تمیزکاري محل کف سازي از هر گونه             1
نخاله هاي ساختمانی

مشخص شدن محل تامین مخلوط جهت خاکریزي    2

رعایت الیه خاك ریزي (15 سانتی متر ) به همراه 3
آبپاشی و کوبیدگی

کنترل ضخامت مخلوط ریزي تا ارتفاع مورد نیاز و    4
صورتجلسه آن (ارتفاع و فاصله محل  )

نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهرد

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

چك ليست عمليات   ""بلوكاژ ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

صورتجلسه آن (ارتفاع و فاصله محل  )

عدم وجود ریشه هاي گیاهی در بستر خاك زیر 5
بلوکاژ

کیفیت و رعایت حداقل اندازه سنگ بلوکاژ6

دست چین کردن سنگهاي  بلوکاژ7

مایل بودن سنگهاي  بلوکاژ 8

تراز بودن سطح بلوکاژ و رعایت کد ارتفاعی9

رعایت فاصله سنگها بلوکاژ با قیر گونی10

شن ریزي روي بلوکاژ11

تأیید معاونت اجرائی:

20

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

اجراي بتن ریزي بلوکاژ و کنترل کیفیت آن     12

عمل آوري و نگهداري بتن بعد از بتن ریزي13

14

15

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
رد

چك ليست عمليات   ""بلوكاژ ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

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

امضاء ناظرنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتم توضیحات ناظر مربوطه

16

17

18

19

20

21

22

21

تأیید معاونت اجرائی:     امضاء پیمانکار:             امضاي سرناظر:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل موارد ایمنی و بهداشت کارگاه و اکیپ هاي  1
اجرایی

کنترل کیفی و ابعادي آهن آالت پاي کار و مطابقت آن با نقشه    2
هاي اجرایی (در صورت نیاز به آزمایشگاه ارجاع گردد

3
کنترل خصوصیات پیچ و مهره و واشرها ها اعم از هندسی ،    
مکانیکی و شیمیایی وتایید محل نگه داري آن   (در اتصاالت 

پیچ و مهره اي )

کنترل ابزارات آالت جهت اجراي اسکلت اعم از 4
دستگاه هاي جوش و....

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

چك ليست عمليات   ""اسكلت فلزي ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

کنترل مهارت اکیپهاي اسکلت کار و درصورت نیاز  5
بررسی مدارك مربوطه و تست از آنها  

6
کنترل نوع و کیفیت  الکترودها ومطابقت آن با نفشه      (در 
صورت عدم لحاظ در نقشه داراي نفوذ کافی و قدرت   

اتصال و ذوب مناسب باشد )

کنترل برش کاري ،خمکاري ،سوراخکاري و کونیک کردن و     7
مطابقت آن با مبحث 10 و11 مقررات ملی ساختمان

کنترل ابعاد ، ضخامت صفحات اتصال،صفحات بادبند ،  8
صفحات تکیه گاهی ،لچکیها ،سخت کننده ها

           بررسی عملیات زنگ زدایی قبل از              9
شروع هرگونه عملیات اجرایی

کنترل عملیات اجراي ضد زنگ10

11
کنترل عاري بودن هر گونه آلودگی اعم از زنگ زدگی ،ضد      

زنگ ،مواد روغنی  در محل جوشکاري واطراف آن طبق   
مباحث 10 و11 مقررات ملی 

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

22



عدم تاییدمورد تایید

کنترل  محیط جوشکاري  از لحاظ دما و وزش باد    12
مطابق با مبحث    11 مقررات ملی ساختمان  

کنترل طول  و بعدجوش در کلیه اتصاالت و مطابقت  13
آن با نقشه هاي اجرایی

کنترل زدودن گل جوش در کلیه اتصاالت جوشی14

15
کنترل پالس اول جوشکاري درجوشهاي نفوذي  جهت شروع پالس 
بعدي جوش(عدم گل جوش ،جواب دادن تست جوش پالس اول   

و پیش گرمایش قبل از پالس بعدي)

ادامه چك ليست عمليات    ""اسكلت فلزي ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

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

و پیش گرمایش قبل از پالس بعدي)

پیش بینی به حداقل رساندن جوشهاي سر باال و 16
اجراي آن به صورت افقی

کنترل جوشهاي برگشتی در ورقهاي اتصال و 17
نشیمنگاه ها

کنترل ساخت ستون  وتیرها از نظر تابیدگی و 18
خمیدگی و.....

کنترل کد نبشی هاي نشیمن در پلها ، راه پله ها ، 19
دستکها ، OKBپنجره ها و ....

بررسی  فاصله ، صفحات اتصال و تقویتی و تکیه 20
گاههاي طبقات بر روي ستون ها

کنترل محل نصب صفحات بادبند روي ستون ها و  21
کنترل گونیایی آن

22
بررسی چشمی جوشها اتصاالت  (عدم ترك سطحی ،یکپارچگی 

الیه هاي جوش بین فلز جوش ومبنا ،حصول سطح مقطع مورد نظر 
جوش ،عدم گودافتادگی و آندرکات ،عدم تخلخلهاي سوزنی

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

23



عدم تاییدمورد تایید

 انجام آزمایشات تست جوش در صورت نیاز و  23
بررسی نتایج تست جوش اتصاالت

کنترل ساب کف ستونها24

کنترل بولت ها و  اطمینان از اینکه داراي طول کافی 25
رزوه  بعد از مهره پس از نصب باشد 

کنترل  نصب بیس پلیتها در جانمایی خود جهت جلوگیري هر   26
کونه مشکل بیرون زرگی ستون از آکس پلیت  نصب ستون   

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

ادامه چك ليست عمليات    ""اسكلت فلزي ""

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

کنترل تراز ارتفاعی بیس پلیت ها27

هواگیري بیس پلیتها  توسط مالت گروت 28

نصب نبشی آکس بندي پاي ستونها29

 بیرون آوردن شابلونهاي موقت محل بیس پلیت  30

کنترل حفاظتهاي ایمنی جهت برپایی اسکلت31

بررسی شرایط جوي و پیش بینی تدابیر الزم جهت 32
برپایی اسکلت

33
بررسی شرایط محیطی جهت برپایی اسکلت      ( تیر برق ،    
ساختمانهخاي مجاور ، درختان و  ....) و تدابیر الزم جهت   

رویایی  با معارضین 

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

24

تأیید معاونت اجرائی:



عدم تاییدمورد تایید

مستقر کردن ستونها به صورت پایدار تا زمان نصب   34
کامل تیرها و اتصاالت 

کنترل اتصاالت و جوشکاري اتصاالت پاي ستون35

کنترل استقرار ستونها از نظر شاغولی و هم راستا 36
بودن آنها

کنترل پلها و حمالها  و تیرها از لحاظ فرم و ابعاد37

ادامه چك ليست عمليات    ""اسكلت فلزي ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

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

نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهشرح آیتمرد

کنترل خال جوشها که الکترود مصرفی در آنها  با  38
شرایط جوش اصلی اجرا گردد

کنترل فاصله پلها از ستونها39

بررسی فاصله محل اتصال  (در صورت نیاز از پر کننده مجاز  40
طبق مبحث 11 مقررات ملی ساختمان  استفاده گردد.)

              کنترل صفحات اصلی و تقویتی                41
تیرها و شرایط جوشکاري

کنترل دتایلهاي اجرایی اتصاالت تیر به ستون و 42
بررسی عدم انحراف محور قائم تیرها 

       کنترل سایز  و فاصله زبانه جوشکاري           43
تیرهاي پوششی

کنترل میل مهار بر اساس نقشه ها  44

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

25

تأیید معاونت اجرائی:



عدم تاییدمورد تایید

بررسی و کنترل جوشکاري طبقه و اجاره کاري 45
درطبقات باالتر

کنترل و بررسی زمان نصب بادبندها  (قبل از اجراي 46
سقف ها

کنترل اجراي بادبندها  و محل تالقی آنها از محور   47
خنثی  و رعایت طول آزاد خمش

کنترل صفحات اتصال بادبندها در محل تقاطع و  48
اجراي فیلر و لقمه ها

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

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

ادامه چك ليست عمليات    ""اسكلت فلزي ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

کنترل اتصال دستکها به ستون از محل تقاطع دیوار  49
و ستون طبق مشخصات فنی  

بررسی اجراي ساپورت دیوار توسط میلگرد در  50
ستونها طبق آیین نامه  

سنگ زدن و صاف کردن صفحات اتصال وعدم تاب 51
و خم آنها

کنترل  گام و طول رزوه  بولتها  و  پیچها به طوري 52
که حداقل یک دندانه کامل از مهره بیرون باشد   

    بررسی هم محوري سوراخ  و پیچها در        53
اتصاالت پیچ و مهره اي 

بررسی و بازدید چشمی جوشها54

کنترل گزارش آزمایشگاه جوشکاري 55

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

26

تأیید معاونت اجرائی:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل شیب مناسب، طول  و عرض شمشیري ها 1

              کنترل اجراي فونداسیون جهت                2
تکیه گاه شمشیري پله

       کنترل اتصاالت و نحوه اجرا برش گیرها          3
و میل مهار طبق نقشه   

    کنترل اجراي صحیح تیرهاي حمال و اتصال        4
آنها به شمشیري هاي پله

شرح آیتم یف
توضیحات ناظر مربوطهرد

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

چك ليست عمليات   ""تيرريزي پله ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

آنها به شمشیري هاي پله

کنترل قرار گیري تیرهاي حمال بر روي شناژهاي افقی در       5
تراز پاگرد و مهارآنها به شناژ     ( ساختمانهاي ماسونري   )

      کنترل اجراي دال بتنی یا سقف کامپوزیت         6
  طبق مشخصات فنی  

کنترل حتی االمکلن اجرا نشدن طاق ضربی وسقف  7
تیرچه بلوك در شمشیري پله ها

کنترل مناسب شمشیریها و مهار تیرهاي رفت   8
وبرگشت در محل چشمه پله به یکدیگر 

کنترل چشمه پله طبق نقشه 9

10

11

27

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:      امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

                کنترل ساخت خرپاي تیرچه                  1
(مخصوصاً نوع میلگرد مصرفی )

کنترل سایز و طول میلگردها طبق نقشه 2

کنترل عرض ناودانی مورد نظر جهت ساخت تیرچه     3
با توجه به نقشه

کنترل فاصله خرپاها و ابعاد تیرچه شامل ارتفاع خرپا و فاصله 4
آرماتورهاي طولی و نحوه قرارگیري خرپاها طبق نقشه 

یف
توضیحات ناظر مربوطهشرح آیتمرد

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

چك ليست عمليات ""تيرچه بلوك ""

کنترل  میلگردهاي قسمت انتهایی تیرچه تا  بعد   5
بتن ریزي تیرچه کامالً عاري از بتن باشد.

         کنترل بلوك از نظر ساخت ، مصالح ،             6
ابعاد و نگهداري آن 

کنترل  دانه بندي مصالح جهت ساخت تیرچه   7

کنترل عیار بتن تیرچه ها و دانه بندي جهت ساختن   8
بتن تیرچه

ساخت حوضچه جهت نگهداري تیرچه ها  9

کنترل آرماتوربندي شناژ روي دیوار و تیرهاي بتنی 10

عدم استفاده از تیرچه هاي معیوب 11

28

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل  قرار گرفتن میلگردهاي  سر تیرچه در داخل    12
شناژها و یا تیرها

کنترل نحوه اجراي تیرچه در هر دهانه مطابق نقشه  13

کنترل تکیه گاه هاي تیرچه مطابق مشخصات فنی14

کنترل عدم شکستگی بلوکها در حین اجرا 15

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

یف
توضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

ادامه چك ليست عمليات ""تيرچه بلوك ""

امضاء ناظر

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

تمهیدات الزم جهت جلوگیري از نفوذ بتن به داخل    16
بلوکها

محل عبور لوله ها و دودکشها، داکتها، در صورت نیاز     17
و تقویت اطراف محل تعبیه شده 

پیش بینی محل عبور لوله هاي تأسیسات و برق18

کنترل کالفهاي میانی19

کنترل تکیه گاههاي موقت جهت بتن ریزي  20

کنترل شمع ها ، گوه ها و قالب بندي 21

اجراي زیرسازي مناسب و کوبیده شده جهت زیر   22
تکیه گاه شمعها

29

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

پیش بینی تکیه گاه مناسب جهت شمع ها23

کنترل خیز منفی سقف24

کنترل أرماتوربندي سقف25

رعایت میلگرد هاي برشی و میلگرد هاي منفی26

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

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

ادامه چك ليست عمليات ""تيرچه بلوك ""

امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر یف
رد

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
شرح آیتم

اجراي میلگردهاي حرارتی دردو جهت بدون27
هیچگونه انحنا

   رعایت عرض تاي بیم هاو میلگرد گذاري28
واجراي سنجاقک

       کنترل عاري بودن محل هاي بتن ریزي29
از هرگونه زائد

           کنترل پوشش الزم براي تیرها قبل30
از بتن ریزي سقف

کنترل بتن ریزي سقف از لحاظ نحوه تخلیه ، ارتفاع31
بتن ریزي ، ویبره زدن و .....

کنترل یکپارچگی بتن تیرها و سقف32

رعایت قطع بتن ریزي در امتداد تیرچه و در وسط33
بلوك انجام شده باشد

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

30



عدم تاییدمورد تایید

کنترل در نگه داري  وعمل آوري بتن  34

                 کنترل زمان و نحوه  باز کردن شمع ها و             35
           قالبها بر اساس آیین نامه

36

37

امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتم

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

ادامه چك ليست عمليات "" تيرچه بلوك ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
رد

38

39

40

41

42

43

44

31

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل نوع؛ کیفیت و محل تهیه آجر 1

بررسی رگ اول آجرچینی و کنترل آن با نقشه2

کنترل وضعیت شاقولی و ریسمانی بودن آجر3

همزمان چیدن کل سطح آجرکاري 4

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

چك ليست عمليات   ""آجركاري ""

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
توضیحات ناظر مربوطهشرح آیتم یف

رد

کنترل ضخامت درز افقی و قائم آجرکاري 5

کیفیت نوع مالت مصرفی و عیار سیمان  6

کنترل زنجاب کردن آجرها به مقدار کافی 7

         کنترل هشتگیري آجرها در محل تقاطع            8
 دیوارها تیغه 11 سانتی

کنترل ضخامت دیوار طبق نقشه اجرائی  9

دوغاب ریزي روي آجرکاري در ارتفاعات مناسب 10

یکی بودن ضخامت آجر پشت کار با آجر نما 11

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

32



عدم تاییدمورد تایید

اتصال دیوارها با شناژ قائم توسط میلگردهاي افقی  12
و رعایت فاصله طبق نقشه 

اتصال محل تقاطع دیوارها در ارتفاع مشخص   13
توسط دستکها

کنترل اجراي الریزها در صورت الزم14

کنترل محل صحیح پنجره و دربها 15

ادامه چك ليست عمليات    ""آجركاري ""

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

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

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

کنترل تراز زیر نعل درگاهی و بالشتکهاي آن16

کنترل ارتفاع تمام شده آجرکاري و تراز روي آن17

کنترل بند تو خالی و کیفیت نوع مالت بندکشی 18

در نظر گرفتن مهاررگ انتهائی  (عدم خشکه چینی)19

اجراي میلگردهاي میانی در ترازهاي     (1/2،1/3،2/3 ) 20
ومهارآنها در داخل شناژهاي قائم 

مرطوب نگه داشتن آجرکاري به مدت   3روز21

عدم عبور لوله هاي تاسیساتی با قطر بیش از1/6 22
عرض شناژ افقی (ساختمانهاي ماسونري )

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

33



عدم تاییدمورد تایید

قرار دادن مفتول به فاصله هاي  50 سانتیمتري 23
جهت آجر نما به پشت کار در نماهاي غیر هم زمان 

24

25

26

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

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

ادامه چك ليست عمليات    ""آجركاري ""

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

27

28

29

30

31

32

33

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

34



عدم تاییدمورد تایید

کنترل اندازه پروفیل نعل درگاهی طبق نقشه طبق   1
نقشه

کنترل تکیه گاه مناسب براي نعل درگاه 2

تراز بودن نعل درگاهی3

رعایت فاصله دو پروفیل4

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
توضیحات ناظر مربوطهشرح آیتم یف

رد

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

چك ليست عمليات   ""نعل درگاهي پنجره و درب ها  ""

رعایت مهار دو پروفیل به یکدیگر 5

حفاظت در مقابل زنگ زدگی 6

اندازه بستر تکیه گاه پروفیل از ارتفاع تیرآهن کمتر 7
نباشد

مهار نعل درگاهی  به سقف 8

همتراز بودن نعل درگاهی ها (خصوصاٌ آنهایی که در 9
یک نگاه با هم دیده می شوند  .)

10

11

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

35

تأیید معاونت اجرائی:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل وتأیید اجراي لوله کشی ها از جانب ناظرین 1
محترم تاسیسات برقی و مکانیکی  

بررسی لوله هاي عبوري از کف جهت مشخص  2
کردن کد ارتفاعی (با اعمال استانداردها)

3
تقسیم بندي کف طبق اصول فنی و اجراي کرم بندي در     
نواحی مشخصه  (در بام و سرویسها جهت شیب مناسب   

طبق آیین نامه )

 اجراي بتن سبک  با پوکه مناسب طبق مشخصات    4

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

چك ليست عمليات   ""زيرسازي كف ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهشرح آیتمرد نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

اجراي مالت ماسه سیمان و لیسه اي نمودن آن  5

اجراي مناسب کف خواب آب روها در بام  و      6
کفشور ها در سرویسها

کنترل دریچه ها و داکتها در بام7

کنترل محل عبور لوله هاي بخاري و تأسیسات روي  8
پشت بام

اجراي باکس مناسب دور کانال ها در بام  (اجراي 9
تیغه چینی)

اجراي ماهیچه بتنی حد فاصل سطوح افقی و قائم  10
جهت جلوگیري از شکستگی عایق 

11

تأیید معاونت اجرائی:

36

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

بررسی شیبب بندي انجام شده وکنترل عدم هر 1
گونه خرابی در سطح

تمیز کردن سطح قبل از عایق کاري به طوري که از  2
هر گونه گرد وخاك و رطوبت  عاري باشد

کنترل جنس قیر و گونی و بررسی سالم بودن گونی3

کنترل صالحیت عوامل اجرایی قبل از شروع عملیات 4

امضاء ناظرشرح آیتم توضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

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

چك ليست عمليات   ""عايق كاري و آسفالت پشت بام ""

یف
رد

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

5
اجراي صحیح آسفالت نرم به ضخامت تقریبی      2 سانتیمتر  
جهت آماده شدن دو الیه قیرگونی   (در صورت عدم اجراي  

اندود ماسه و سیمان )

6
کنترل درجه حرارت محیط و قیر هنگام ریختن در محل    
(درجه حرارت محیط نباید از   4 درجه و درجه حرارت قیر   

نباید از  177 درجه بیشتر شود  )

          رعایت استفاده از قیر مناسب با توجه             7
 به شرایط آب و هوایی

کنترل میزان قیر مصرفی جهت اجراي عایق کاري   8

شروع قیرگونی از محل کف خوابها و رایزر ها و  9
رعایت پوشش گونی

اجراي صحیح الیه هاي گونی در جهت عمود بر یکدیگر و      10
عایق کاري در دست اندازها، دریچه ها و داکتها 

کنترل اورلپ ها در قیرگونی11

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

37



عدم تاییدمورد تایید

اجراي قشر نهائی قیر با ضخامت الزم جهت  12
حفاظت از قیرگونی

کنترل محل  تهیه آسفالت و مطابقت آن با   13
مشخصات فنی 

کنترل  حرارت آسفالت زمان ریختن 14

عدم تخلیه آسفالت از کامیون به منظور حفظ درجه   15
حرارات

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

ادامه چك ليست عمليات    ""عايق كاري و آسفالت پشت بام ""

توضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم یف
رد

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

امضاء ناظر

حرارات

مناسب بودن درصد قیر آسفالت 16

کنترل نسبی میزان تراکم آسفالت جهت به حداقل  17
رساندن تخلخل

اجراي قشر مناسب آسفالت روي قیرگونی طبق   18
اصول فنی

کنترل مشخصات فنی عایق پیش ساخته   (جنس، 19
ضخامت، کارخانه سازنده و ...)

داشتن بیمه نامه و ضمانت نامه معتبر و تحویل آن    20
در زمان تحویل موقت به دستگاه بهره بردار  

اجراي پرایمر قبل از اجراي عایق پیش ساخته 21

کنترل کیفیت نصب عایق پیش ساخته  (رعایت 22
اورلب، شروع عایق کاري، نحوه قرارگیري و ...)

38

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

        کنترل اجراي عایق پیش ساخته در محل            23
اجراي کف خوابها

24

25

26

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

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكار:                       

ادامه چك ليست عمليات    ""عايق كاري و آسفالت پشت بام ""

      نام ناظر  :                                                                                                        تاريخ بازديد:                      

یف
امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

27

28

29

30

31

32

33

39

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

            کنترل درجه حرارت محیط در زمان              1
اجراي بتن  قرنیز

تهیه قالب مناسب و در نظر گرفتن آبچکان با  2
ضخامت مناسب 

کنترل محل استقرار قالبها و روغن کاري آنها 3

کنترل کیفیت دانه بندي و عیار سیمان4

یف
توضیحات ناظر مربوطهرد

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم

چك ليست عمليات   ""قرنيز روي ديوارها ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

کنترل اجراي شیب مناسب در قرنیزهاي یک طرفه و   5
دو طرفه مطابق نقشه  

             کنترل اجراي بتن ریزي و نحوه                 6
ویبره نمودن آن (دستی)

کنترل درز انبساط قرنیز7

    کنترل لیسه اي کردن بموقع قرنیز جهت     8
پیوستگی با بتن ریزي

نگهداري و عمل آوري بتن قرنیز9

10

11

40

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

        کنترل درجه حرارت محیط به منظور             1
جلوگیري از یخ زدگی

              کنترل عیار گچ با خاك رس و                2
مرغوبیت مصالح مصرفی  

کنترل شمشه گیري دیوارها به فواصل 1 متري  (هم 3
باد بودن آنها در طول کار)

کنترل سطوح بتنی که نیاز دارد قبل از اندود گچ 4
وخاك با مالت ماسه سیمان لکه گیري شود  .

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

امضاء ناظر

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

نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
توضیحات ناظر مربوطه یف

رد

چك ليست عمليات   ""اندود گچ و خاك ""

شرح آیتم

وخاك با مالت ماسه سیمان لکه گیري شود  .

کنترل رطوبت سطوح قبل از اجراي گچ وخاك5

         کنترل شمشه کشی و صاف و شاقولی           6
اجرا شدن سطح گچ وخاك

کنترل اجراي سقف کاذب در صورتی که در سقف از 7
بلوکهاي پلی استایرن استفاده شده باشد.

کنترل شمشه گیري در سقفهاي تیرچه و بلوك8

           کنترل ضخامت گچ و خاك سقف               و  9
بدنه طبق مشخصات  

       کنترل چفتها در محل تغییر جنس مصالح           10
و اطراف چهارچوبها

           کنترل پر بودن پشت چهارچوبها با              11
مالت ماسه و سیمان  

            امضاي سرناظر:

41

تأیید معاونت اجرائی:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل محل نصب کلید وپریز در ارتفاع مناسب  12

              کنترل محل کنجها و نبشی ها                 13
(شاقولی اجرا شدن آنها)

کنترل پر کردن سر لوله هاي برق جهت جلوگیري از 14
مسدود شدن 

کنترل اجراي توري مرغی روي سطوح بتنی       15
(تیرها وستونها)

شرح آیتم

ادامه چك ليست عمليات    ""اندود گچ و خاك ""

یف
رد

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

امضاء ناظر

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

نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      
توضیحات ناظر مربوطه

(تیرها وستونها)

کنترل ادامه داشتن توري مرغی در ناحیه تالقی   16
ستون و دیوار

کنترل اجراي شبکه مش در سطوح دیوارهاي برشی  17
قبل از اجراي اندود گچ وخاك

         کنترل استفاده از گچ گبتون در تیرها             18
در قسمت سقف

19

20

21

22

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:

42

     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل کیفیت پروفیلهاي مصرفی با مشخصات فنی  1

2
کنترل ساخت صحیح درب و پنجره مطابق با نقشه ها         

 ( اجراي برش ها ، زهوار ، فاصله مناسب بین حفاظ و     
پنجره و رعایت کوچک بودن سطح شیشه خور   )

کنترل اجراي ضد زنگ قبل از نصب3

4
کنترل وضعیت چهارچوب نسبت به دیوار   ( همباد بودن ،  
عدم پیچیدگی ، قرار گرفتن زاویه   90 درجه با دیوارهاي  
45 درجه کالسها و نحوه قرارگیري صحیح بازشوها و

یف
نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

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

چك ليست عمليات   ""چارچوبهاي درب و پنجره  ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

امضاء ناظرتوضیحات ناظر مربوطه

45 درجه کالسها و نحوه قرارگیري صحیح بازشوها و4
کنترل ابعاد کتیبه باالي درب     )

کارگزاري صحیح و شاقولی بودن کالفها، دربها و 5
پنجره ها و گیرایی کامل آنها به دیوار 

همترازي چهارچوبها و پنجره ها مطابق با کدهاي   6
ارتفاعی ( در یک خط تراز قرارگرفتن  )

دوغاب ریزي مناسب داخل چهارچوب ها و مهار   7
مناسب جهت جلوگیري از انحناء برداشتن آن  

تمییز کردن کامل چهارچوبها 8

9

10

11

تأیید معاونت اجرائی:

43

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل کیفیت سنگ طبق مشخصات فنی   ( جنس ، 1
رنگ ، ضخامت و نداشتن تخلخل و رگه و ....)

کنترل ابعاد سنگ بر اساس نقشه ها و نحوه دپو 2
کردن سنگ ها

کنترل صالحیت عوامل اجرایی 3

کنترل اجراي اسکوپ نمودن آنها ( استفاده از سیم 4
گالوانیزه ویا چسباندن قطعات فلزي )

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم

چك ليست عمليات   ""سنگ كاري ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

توضیحات ناظر مربوطه یف
رد

گالوانیزه ویا چسباندن قطعات فلزي )

کنترل کیفیت مصالح مصرفی مطابق با مشخصات      5
فنی ( ماسه ، سیمان ورعایت نسبت آب به سیمان )

کنترل وبررسی اجراي زیرسازي مناسب 6

کنترل اجراي ابزارهاي سنگی در صورت نیاز ( کف 7
پنجره ها ، کف پله ها وسنگهاي نبش )

کنترل ورعایت شاقولی ، تراز و ریسمانی ، گونیا 8
بودن سنگ ها

کنترل هم بادبودن سنگ با گچ کاري بدنه9

کنترل تمیز کاري وبند کشی سطوح سنگ کاري10

کنترل ارتفاع سنگ کاري وهماهنگی با کف پنجره ها11

تأیید معاونت اجرائی:

44

            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل ورعایت هارمونی بودن رنگ سنگ ها 12

             کنترل اجراي سنگ سکوي معلم                 13
طبق مشخصات فنی  

14

15

ادامه چك ليست عمليات    ""سنگ كاري ""

امضاء ناظر

      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
رد

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       

توضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتم

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

16

17

18

19

20

21

22

تأیید معاونت اجرائی:             امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:

45



عدم تاییدمورد تایید

کنترل کیفیت فرش کف طبق مشخصات فنی  ( نوع، 1
رنگ، جنس ، ضخامت ، نداشتن تخلخل و ابعاد  )

کنترل زیرسازي انجام شده و تمییزکاري آن2

3
کنترل کیفیت مالت مصرفی   (ماسه ، سیمان، آب  و  
حداکثر زمان مصرف از زمان ساخت رعایت نسبت    

آب وسیمان )

کنترل اجراي دلیل و رعایت شیب مناسب در  4
محلهاي شیب دار و رعایت بند الزم  (2 میلی متر   )

چك ليست عمليات   ""موزائيك و سنگ فرش ""

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر توضیحات ناظر مربوطهشرح آیتم

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

یف
رد

محلهاي شیب دار و رعایت بند الزم  (2 میلی متر   )

کنترل ریسمانی و تراز بودن سطح  فرش کف و هم 5
تراز بودن بندها

کنترل آبپاشی  و عدم تردد بعد از اجراي فرش کف6

              کنترل آبپاشی مجدد و تمیزکاري                7
 قبل از  دوغاب ریزي

کنترل دوغاب ریزي و تمییزکاري و اجراي      8
بندکشی هاي مورد نیاز 

              کنترل ساب زدن و پاکیزه کردن              9
فرش کف در صورت نیاز

کنترل تراز بودن ، هم امتداد بودن بندها بین  10
فضاهاي ارتباطی

11

تأیید معاونت اجرائی:
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            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل کیفیت کاشی و مطابقت آن با مشخصات فنی   1
(رنگ، ابعاد، ضخامت ، جنس ...)

کنترل صالحیت عوامل اجرایی 2

کنترل محل عبور لوله هاي تاسیسات و اجراي توري  3
مرغی در محل هاي مورد نیاز   

کنترل محل نصب وسایل تأسیسات طبق نقشه  4

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

نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر

یف
رد

چك ليست عمليات   ""كاشي كاري ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

توضیحات ناظر مربوطه امضاء ناظرشرح آیتم

کنترل کیفیت اجراي کاشی کاري (ریسمانی، 5
شاقولی، تراز، هم امتداد بودن بندها و ...)

کنترل کنج و گونیایی بودن کاشی ها6

کنترل کیفیت دوغاب (ماسه و سیمان و آب و رعایت  7
نسبت آب به سیمان) و نحوه دوغاب ریزي

     کنترل برداشتن خمیر گل رس و تمیز کاري      8
سطوح و بندها

کنترل اجراي دوغاب ریزي و تمیزکاري نهایی 9
(پرداخت نمودن بندها)

10

11

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

کنترل کیفیت گچ مصرفی و نحوه دپوي آنها 1

کنترل صالحیت عوامل اجرایی قبل از اجرا 2

کنترل سطوح گچ وخاك و تمیزکاري آن قبل از 3
اجراي گچ کاري

کنترل کیفیت اجراي سفیدکاري (مسطح بودن  4
سطوح ، شاقولی بودن ، نبشها و کنجها )

توضیحات ناظر مربوطه

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

چك ليست عمليات   ""سفيدكاري ""

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم یف
رد

سطوح ، شاقولی بودن ، نبشها و کنجها )

کنترل اجراي گرد کردن نبش ها  و کنج ها و 5
نداشتن موج در سطوح گچ کاري 

ایجاد محیط مناسب جهت گچ کاري در فصل سرما   6

اجراي چفت دور چهارچوب ها ، باالي سنگ کاري 7
ها و کاشی و محل تالقی سقف و دیوار 

پرکردن سر لوله هاي برق جهت جلوگیري از 8
مسدود شدن 

9

10

11

48

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کنترل  کف سازي و شیب بندي  و مالت روي آن  1
درطبقه همکف دیگر طبقات

بررسی سیمانکاري و عایقکاري دیوارهاي اطراف حداقل 30 سانتی متر 2
عایق دیوار از روي کفسازي ( مطابق نقشه هاي اجرایی )

تمییز کردن سطحی که باید قیرگونی شود ( فاقد 3
هرگونه گچ ، آهک و مواد زائد   )

4
کنترل محل گودي و لوله فاضالب توالت ازلحاظ آببندي و  

فاصله با دیوار مجاور و همسطح بودن سطح باالیی سیفون ها 
با سطح سیمانکاري

یف
توضیحات ناظر مربوطهنتیجه کنترل کیفیت توسط ناظرشرح آیتمرد

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

چك ليست عمليات   ""عايق كاري كف و ديوار سرويس ها ""

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

امضاء ناظر

با سطح سیمانکاري

کنترل کیفیت و اجراي دو الیه قیر و یک الیه گونی   5
ویا مطابق با نقشه هاي اجرایی  

        محافظت سطح عایقکاري تامرحله بعدي           6
( اجراي پالستر سیمانی )

7

8

9

10

11
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تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

کترل ابعاد کتیبه ها (در صورت بزرگ بودن به 1
بخشهاي کوچکتر تقسیم شود.)

2 )                      کنترل کیفیت شیشه
ضخامت، جنس، رنگ و ابعاد  )

کنترل اجراي زهوار و پیچهاي مربوطه 3

کنترل استفاده از بتونه یا چسب سیلیکون جهت 4
پرکردن فاصله بین شیشه وزهوار

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم

چك ليست عمليات   ""شيشه، قفل، لوال و يراق آالت ""

یف
توضیحات ناظر مربوطهرد

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

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

پرکردن فاصله بین شیشه وزهوار

             کیفیت قفل دربهاي چوبی و فلزي             5
(طبق مشخصات فنی   )

کیفیت دستگیره ها از نظر مرغوبیت، ساخت، جنس  6
و نصب آن ( طبق مشخصات فنی   )

       کنترل نصب قفل ها و راحتی باز و بست            7
و قفل و باز آن

8

9

10

11
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تأیید معاونت اجرائی:             امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:



عدم تاییدمورد تایید

برچیدن کارگاه1

      نظافت و خارج کردن مصالح و ضایعات          2
مصالح و ماشین آالت  

          نظافت نهایی درب، پنجره، شیشه،           3
سرویسها و کفها

آماده شدن جهت تحویل موقت شامل وصل نمودن    4
آب، برق، فاضالب بطور دائمی

توضیحات ناظر مربوطه

      نام پروژه :                                               شماره قرارداد:                                    نام پيمانكـار:                       
      نام ناظـر  :                                                نوبت بازديــد:                                    تاريخ بازديد:                      

چك ليست عمليات   "" آماده شدن جهت تحويل موقت  ""

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

امضاء ناظر نتیجه کنترل کیفیت توسط ناظر شرح آیتم یف
رد

آب، برق، فاضالب بطور دائمی4

کنترل کلیه موارد قید شده جهت تحویل 5

تهیه ازبیلت6

تهیه صورت جلسه تحویل موقت 7

8

9

10

11
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تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:     امضاء پیمانکار:
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