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صورتجلسه کنترل و تائید فنی
مدارس غیر دولتی احداثی

به نام خدا

به ا ستناد درخوا ست اولیه احداث مدر سه غیردولتي  ..........................................................................................واقع در شهر ستان ...........................
به نام موسس(ین)  ...................................................................و بنا به درخواست شماره  .................................مورخ  ...............................موسس(ین)
مبني بر پایان کار و ارجاع معاونت فني اداره کل نو سازی مدارس مازندران ،جل سه تحویل موقت پروژه در تاریخ  ......................ساعت ..................
با حضور اعضاء ذیل تشكیل گردید .پس از بازدید از پروژه و بررسي اعضاء کمیسیون ،دستگاه نظارت تائید مي نماید:


کلیت ساختمان منطبق با نقشههای تهیه شده توسط شرکت مهندسین مشاور  ................................................که به تائید و مهر دفترفني
اداره کل نوسازی مدارس مازندران رسیده است ،اجرا شده و بهرهبرداری از فضا با کاربری آموزشي بالمانع ميباشد 



و ضعیت اجرای ساختمان با نق شه های تهیه شده تو سط شرکت مهند سین م شاور  ................................................که به تائید و مهر
دفترفني اداره کل نو سازی مدارس مازندران ر سیده ،منطبق نی ست و مي باید نق شه های ا صالحي تهیه و به تائید دفتر فني اداره کل
رسانده شود و سپس مورد بررسي قرار گیرد 

همچنین اعضاء کمیسیون پس از بازدید از کلیه قسمتهای قابل رویت و پس از تائید دستگاه نظارت مبني بر رعایت ضوابط و مقررات قانوني و
استانداردهای فني و نیز تشخیص قابل بهره برداری بودن پروژه ،گواهي مي نمایند:
 نواقصي مشاهده نشد و پروژه بدون عیب و نقص قابل بهره برداری است.
 نواقصي به شرح فهرست ذیل مـشاهده و مقـرر گردیـد ظـرف مدت

روز از این تاریخ ،نواقص مذکور توسـط پیمانكـار و

موسس(ین) رفـع و پـس از بازدیـد مجـدد ،گواهي رفع نقص صادر گردد.
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ناظر ساختماني:

موسس(ین):

نواقص تاسیساتي

ناظر تاسیسات مكانیكي:

ناظر تاسیسات برقي:

امضاء و مهر:
واحد شناسنامه فني :

نقشه های چون ساخت (  ) as Builtساختمان و محوطه تحویل شده است 
شناسنامه فني تحویل شده است 

پیمانكار:
امضاء و مهر:

واحد مدارس غیردولتي:

سرناظر:

پیرو بازدید مورخ  ................................از کارهای باقي مانده و نواقص مدرسه غیر دولتي ..........................................................................................

گواهی رفع نقص

گواهي مي گردد کلیه نواقص فوقالذکر رفع گردیده است.
ناظر ساختماني:

سرناظر:

ناظر تاسیسات برقي:

ناظر تاسیسات مكانیكي:

واحد مدارس غیردولتي:

