بسمه تعالی

شیوه نامه گردش امور مدارس غیر دولتی
-1اخذ تاییدیه فرم استقرار از آموزش و پرورش شهرستان و مناطق در خصوص کلیه مدارس
جدید التاسیس و دایر مطابق فرم الف(به درخواست های فاقد تاییدیه فوق ،هیچگونه
ترتیب اثری داده نخواهد شد)
 -2هماهنگی با کارشناس غیر دولتی اداره کل نوسازی مدارس جهت بازدید فضا و تکمیل
فرم ب
-3اخذ تاییدیه استحکام بنا و ایمنی فضا از سوی شرکت مشاور ذیصالح و دریافت اعالم نظر
قطعی شرکت مشاور مطابق فرم ج-چک لیست های های پیشنهادی در سامانه بارگذاری
گردید.
-4تعیین ظرفیت از سوی اداره کل نوسازی مدارس مازندران و صدور مجوز نهایی
مالحظات:
 -1تعیین ظرفیت بر اساس فایل نقشه های معماری ساختمان و محوطه در فرمت نرمافزار اتوکد بوده و موسس می
بایست توسط شرکت مشاور تهیه نماید.
-2بازدید اولیه و تعییت ظرفیت حدودی توسط کارشناسان غیر دولتی اداره کل نوسازی صرفاً جهت آگاهی موسس بوده
و موسس با فرض امکان رد و یا تایید فضا در مراحل بعدی و یا امکان ضرورت اصالحات مورد نیاز ،اقدام به هزینه و
پیگیری سایر فرایندهای قانونی نموده و درصورت عدم رفع نواقص وفق نظر شرکت مشاور صدور مجوز ،هیچگونه
ادعایی نخواهد داشت.
-3درصورتیکه فضای معرفی شده بر اساس نظر مشاور دیصالح نیازمند مقاوم سازی باشد ،با توجه به رضایت موسس
در خصوص انجام این عمل ،اخذ تاییدیه نقشه های مقاوم سازی از سوی این اداره کل الزامی بوده و انجام عملیات
اجرایی می بایست با نظارت این دستگاه صورت گیرد .ضمناً قبل از شروع عملیات اجرایی ،اخذ پروانه ساختمانی از
شهرداری و نیز انجام بیمه مسئولیت ناظر توسط موسس ضروری می باشد.

-4در خصوص احداث مدارس و یا مراکز غیر دولتی ،بازدید اولیه کارشناس معماری دفتر فنی اداره کل الزامی بوده و در
صورت تایید اولیه ،تهیه نقشه های اجرایی از سوی شرکت مشاور ذیصالح بر عهده موسس خواهد بود .سایر توضیحات
همانند بند  3این شیوه نامه ،قبل از شروع عملیات اجرایی ضروری خواهد بود.
 -5موسس مکلف است ،ضمن مطالعه ایین نامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی و دستور العمل اجرایی مرتبط و نیز
ضابطه  697را با دقت مطالعه نموده ،سپس نسبت به انتخاب ملک و یا زمین اقدام نماید.
-6این اداره کل در خصوص نحوه عقد قرارداد و تعیین حق الزحمه موسس با شرکت های مشاور ذیصالح با تخصص
اشاره شده در دستور العمل اجرایی ،هیچگونه دخالتی نداشته و موسس بر اساس صالحدید خود ،مختار به انتخاب
شرکت مشاور بوده و پرداخت هزینه بر اساس توافق طرفین و طبق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد بود.

