فرم بازدید از فضاهای آموزشی،

F1126 - 1

تاریخ تنظیم:

پرورشی و ورزشی تخریبی یا نیازمند
بازدید کننده:

بهسازی
نام فضا:
شهرستان:

کاربری فضا:
ناحیه/منطقه:

کد پستی:

روستا:

کد فضا:

نام مدیر مدرسه:

نشانی:
آیا مدرسه دایر است؟
بله ○ خیر ○

آموزشی ○ پرورشی ○ ورزشی ○ سایر ○ ........................

شماره تماس مدیر مدرسه:
جنسیت :پسرانه ○ دخترانه ○ مختلط ○

در صورت دایر
بودن مدرسه:

مساحت زمین:

تعداد دانش آموز:

مقطع تحصیلی :دبستان ○ متوسطه اول ○ متوسطه دوم نظری ○ فنی و حرفه ای ○ کارودانش ○ استثنائی ○
تعداد ساختمان و کاربری:

مساحت اعیانی:

در صورتی که درخواست بازدید مربوط به ساختمان باشد

کاربری ساختمان:

مساحت ساختمان:

وضعیت ساختمان :در حال استفاده ○ بالاستفاده ○

تعداد طبقات:

سیستم سازه :کانکس سیار □ پیش ساخته ثابت □ خشت خام و چینه گلی □ چوبی □ الرده ای (چوب و گل) □ خشت پخته و مالت گل یا سایر مالتها □
آجر و مالت سیمانی یا سایر مالتها □ بلوک و مالت سیمانی یا سایر مالتها □ بنائی با شناژ افقی □ ماسونری با شناژهای افقی و قائم □ اسکلت بتنی □
اسکلت فلزی □ سایر انواع سازه یا ترکیبی از سیستمهای مختلف سازهای □ (توصیف شود):
سال ساخت:

ضخامت دیوارها:

جنس مصالح دیوارها:

نوع سازه سقف:

مشاهدات توصیفی در خصوص وضعیت کلی ساختمان و مواردی که بازدید به موجب آن درخواست شده است:

سیستم گرمایش ساختمان :بخاری هیزمی و  □ ...بخاری نفتی □ بخاری گازی □ بخاری هرمتیک □ کوره هوای گرم □ اسپلیت گرمایشی □ پکیج و رادیاتور □
موتورخانه و رادیاتور □ فن کوئل □ سایر سیستمهای گرمایشی □ (توصیف شود):
در صورتی که درخواست بازدید مربوط به مواردی غیر از ساختمان باشد ( محوطه سازی ،دیوارکشی و ) ...

مشاهدات توصیفی در خصوص مواردی که بازدید به موجب آن درخواست شده است:

بر اساس جمع بندی نهائی ،ساختمان نیازمند ( تخریب و بازسازی ○ تکمیل کارهای نیمه کاره ○ مقاوم سازی ○ بهسازی و تعمیرات ○ ) است
در صورت نیاز مدرسه به تخریب و
بازسازی ،نیازمند احداث چه فضائی است؟

جنسیت :پسرانه ○ دخترانه ○ مختلط ○

تعداد دانش آموز:

تعداد کالس:

مقطع تحصیلی :دبستان ○ متوسطه اول ○ متوسطه دوم نظری ○ فنی و حرفه ای ○ کارودانش ○ استثنائی ○

برآورد حدودی هزینه اقدام به موارد پیشنهادی:

ماه

میلیون ریال تخمین حدودی مدت زمان الزم برای انجام کار:

سایر توضیحات در صورت لزوم:

تعداد مناسبی عکس که به خوبی نشان دهنده جزئیات مسائل و مشکالت و نیز وضعیت کلی فضا باشد گرفته و ضمیمه شود
مدیر مدرسه:

نماینده آموزش و پرورش:

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:

بازدید کننده:

معاون مربوطه:

ثبت دبیرخانه:

دبیرخانه  -ثبت
ارجاع به معاون مربوطه

