
عدم تاییدمورد تایید

گزارش وضعیت همجواري محل ساختمان و اعالم1
شروع عملیات ساختمانی

گزارش تایید ،  تحکیم و پایدارسازي همجواري ها و2
پایان پی سازي ساختمان

گزارش پایان اسکلت و سقف هاي ساختمان و3

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 و3
اعالم وضعیت مجاري تأسیساتی 

گزارش پایان سفت کاري ساختمان 4

گزارش پایان عملیات تأسیسات مکانیکی و5
تأسیسات برقی توکار و موتورخانه ساختمان

گزارش پایان عملیات نازك کاري ساختمان6

گزارش پایان عملیات روکار تأسیسات مکانیکی و7
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 اعالم1
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 از3
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 به1
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 و3
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 احداث4
تأسیسات و تجهیزات مربوطه انجام گرفته است .

در مرحله پی کنی، وضعیت پی کنی با نقشه هاي5
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:

Mehdi
Rectangle



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
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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:
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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:
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عدم تاییدمورد تایید

شیب رمپ و جهت و ابعاد پله ها مطابق با طرح23
مصوب معماري انجام شده است ؟  

موقعیت و ابعاد واندازه پله ، سنگ پله و چشم پله24
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 و26
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:
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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:
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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:
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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:
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عدم تاییدمورد تایید

رعایت جزئیات ارائه شده در نقشه ها براي موارد34
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 طبق37
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 و40
پیشانی پله به طور مناسب صورت گرفته است ؟ 

اندازه ها و شکل ظاهري و مصالح نرده طبق جزئیات41
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 و44
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 آتش1
نشانی در محوطه ساختمان وجود دارد؟    

آیا باالبرهاي آتش نشانی در اطراف ساختمان امکان2
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 خود4
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 یا5
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 صحیح11
می باشد؟

تأیید معاونت اجرائی:            امضاي سرناظر:

18

     امضاء پیمانکار:

Mehdi
Rectangle



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
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