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  دستورالعمل ارزيابي ايمني ساختمان: عنوان

 
 827121/00-8001 : دستورالعملشماره 

و  ستيز طیمحدفتر امور بهداشت، ايمني، :  واحد  مسئول

 یانرژ

 : واحد همكار

 سازمان های تابعه

 و وابسته

 22/5/42: تاريخ تصويب 

 18112001 :شماره تماس

 ایمنی ساختمان ها :حوزه کاربرد

مديرکل امور بهداشت، :  تصويب کننده

 (HSEE)ايمني، محیط زيست و انرژی 

 دارد: پیوست

 :تاريخ تجديد نظر سال 7:  دستورالعملمدت اعتبار 

 لدستورالعم

 :مقدمه

در یک نگاه اجماایی  . دنباش یم یا ژهیوایمنی نیازمند توجه  نظر نقطهاز با توجه تمرکز باالی جمعیت  ی اداریها ساختمان

های کاری ایمنی به نظر برسند کاه در نن کارمنادان در شارایط دماایی مناسا        اداری محیط  یها ساختمانممکن است 

 طاور  باه   (BLS)نمریکاا  ایااالت متحاده   یی است که بر اساس اطالعات اداره کاار  باشند، این در حا مشغول به فعاییت می

 دهنده تکاناین نمار  .شوند دچار سوانح و جراحات کاری می این کشوردر  ساختمان اداری 088888متوسط ساالنه حدود 

 . باشد ها می نمایانگر باال بودن سطح مخاطرات در این محیط

های مختلفی از قبیل پارکینگ، نسانسور، موتورخانه، انباار، ساردخانه، سااین     داری از قسمتهای ا طورمعمول ساختمان به

هرکدام دارای مخاطرات بعضا می تواند سطح ریسک باالیی داشته باشد و از این رو شده است که  غذاخوری و غیره تشکیل

 . رد بازرسی قرار گیرندای مو ت دورهصور الزم است بهبوده و به خود  های ایمنی مختص نامه و نیین

 131 /8 /11ماور    0/08 1188به شماره نامه  131 /8 /1 نامه هیئت محترم وزیران در جلسه  تصوی  5پیرو ردیف 

بارداری از کلیاه تیهیازات و تسسیساات      رعایت ایزامی ضوابط ایمنی در بهرهموضوع  نشانی و امور ایمنی با  در بخش نتش

و حس  تسکید مقام عایی وزارت در نامه شماره  1قانون مدیریت خدمات کشوری 5ماده  های موضوع تحت مایکیت دستگاه

باا   همچناین ، "هاای ساتادی وزارت   ضرورت افزایش ضری  ایمنی ساختمان"با موضوع  131 /13/3مور   181115/08

ایان دساتورایعمل   ه، های موجود در این زمین های اداری کشور و حساسیت نمده در ساختمان توجه به سوابق حوادث پیش

کامال احتماال    صورت بهتوان  اینکه نمی وجود با. تدوین گردیده است ها ننمخاطرات و مدیریت  موقع بهشناسایی  باهدف

 که یدرصورت. تواند نقش کاهنده ایفا نماید وقوع حوادث را به صفر رساند، ییکن رعایت بعضی از نکات ایمنی و حفاظتی می

  .پیشگیری خواهند بود شناسایی و برطرف شوند، بسیاری از سوانح و جراحات قابل وقعم بههای محیط کار  ریسک

 

                                                 
1- Bureau of Labor Statistics 

ها، مؤسسات دویتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردویتی ، شرکتهای دویتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون  کلیه وزارتخانه :دستگاه اجرائي  - 1

های دویتی،  بانک مرکزی، بانکها و بیمه ران،بر ننها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ای

 .شوند دستگاه اجرائی نامیده می
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 تعاريف و اصطالحات

 وزارت صنعت، معدن و تیارت :وزارت

 وزارت صنعت، معدن و تیارت و انرژی زیست یطبهداشت، ایمنی، محامور دفتر  :HSEEدفتر امور 

ی تابعه و وابسته و بخش صنعت، ها سازماندر  و انرژی زیست یطمح بهداشت، ایمنی،امور تشکیالت مرتبط  :HSEEامور 

 معدن و تیارت

، (زرگباعم از کوچک، متوسط و ) عیکه در امور مرتبط با صنا یواحدها یتمام :بخش صنعت، معدن و تجارت

صنعت، معدن و  توزارتیار، واردکنندگان با میوز  ،یصنف یو واحدها ها یهاتحادمعدن کاران، اصناف،  دکنندگان،یتوی

 .باشند یم تیوزارتخانه مذکور مشغول به فعای فیوظا یتیارت و در راستا

 ، مراکز، دفاتر و ادارات کل مستقل ها معاونتشامل میموعه  وزارت صنعت، معدن و تیارت یستاد یواحدها هیکل :ستاد

اساس  بر ایقانون  موج  بهکه وابسته ی ها دستگاهو  ها صندوق، مؤسسات، ها شرکتها،  کلیه سازمان :سازمان وابسته

 .گردند یممحسوب  صنعت، معدن و تیارت وزارت یرمیموعهزاساسنامه مصوب 

 ها صنعت، معدن و تیارت استان یها سازمان هیکل :سازمان تابعه

 .گیرد یقرار م تابعهصنعت، معدن و تیارت جنوب استان کرمان نیز در گروه  سازمان :تذکر

راهنمای جامعی است که در نن نحوه  :HSEE و انرژی زيست یطبهداشت، ايمني، محت برنامه جامع مديري

ی واحدهاافزایی و کاهش مخاطرات موجود در  در جهت همی تابعه و وابسته ها سازمانهای  یتمسئوی، وظایف و همکاری

 (31/  /18مور    152/08 11شماره ابالغ ) .شده است ینتدو  معدنی جهت نیل به اهداف عایی وزارت و صنعتی

تحت پوشش وزارت است که  یها تییسو، ها درمانگاه ی اداری، مسکونی، انبارها،ها منظور کلیه ساختمان:  ساختمان

 . باشند می

ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی الزم ایرعایه در طراحی، نظارت و اجرای  میموعه :مقررات ملي ساختمان

از ساختمان  یبردار بهرهی ، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و عملیات ساختمانی اعم از تخر

 .است شده هیتهمناس ، نسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی  یده بهرهایمنی،  نیتسمکه با هدف  باشد یم

 انارژی،  هاای  حامل نابع وم رفتن دست از کارکنان، نسی  به منیر که نشده ریزی برنامه رویداد هر از عبارت است :حادثه

  .گردد زیست محیط یا و تسسیسات /تیهیزات به صدمه

در حین ای که  قانون تسمین اجتماعی، حادثه ناشی از کار عبارت است از حادثه 08بر اساس ماده :حادثه ناشي از کار

شده در  می اوقاتی است که بیمهوظیفه تما مقصود از حین انیام. افتد شده اتفاق می وظیفه و به سب  نن برای بیمه انیام

ها و محوطه نن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مسمور  کارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمان

شده از منزل به کارگاه و بایعکس جزو این اوقات محسوب  ونمد بیمه ضمناً تمام اوقات رفت. شود به انیام کاری می

 .شود می

 .تواند باعث افزایش احتمال بروز حادثه گردد های ایمن انیام کار، که می هرگونه عملی خارج از رویه :ناايمن اعمال

های  تواند احتمال بروز حادثه را افزایش دهد مانند حفاظ بندی و سیستم هرگونه شرایط محیطی که می :شرايط ناايمن

 .معیوب و غیرههشدار دهنده نامناس ، شرایط محیطی خطرناك، تیهیزات 

توان به پیامدهای انسانی، هدر رفت منابع و  از نن جمله می. ای است که حادثه در پی داشته است نتییه :پیامد حادثه

 .زیست و غیره اشاره نمود های انرژی، نسی  به تیهیزات یا اموال، محیط حامل

شود و از این رو معموالً از یحاظ  طرحی میمکانی است که برای عملکرد مداوم کامپیوترهای یک سازمان : اتاق سرور
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 .ای داشته باشد شده باید شرایط کنترل شرایط دمایی، پاکیزگی و رطوبت می

 حوزه یها دستورایعملو  قوانین اجرای بر نظارت ،یده سازمان ،یزیر برنامه رسمی مرجع :ايمنيهای تخصصي  کمیته

 .دباش یمو بخش  ، وابستهتابعه یها سازمان در ایمنی

و ( سوی دیگر پیمان، کارفرما است)امضاء کننده پیمان است  یسو کیشخص حقیقی یا حقوقی است که  :پیمانکار

های قانونی پیمانکار،  نمایندگان و جانشین. اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارك پیمان، به عهده گرفته است

 .باشند در حکم پیمانکار می

بهداشت، ایمنی،  ، نماینده امور(وی تام ایختیار نمایندهیا ) متشکل از ریاست سازمان گروهی :ساختمان ايمني تهیکم

ی ها لیپتانستواند از  باالترین مقام سازمان بر حس  نیاز می. می باشد، مدیر ساختمان (HSEE)محیط زیست و انرژی 

  .کمیته استفاده نماید درحراست و غیره نیز خدمات،  ،ساتیتسس پشتیبانی،واحد  سایر واحدها مانند

کمیته ایمنی ساختمان مسئوییت ارزیابی وضعیت ایمنی ساختمان،  زیر نظرافرادی هستند که   میموعه :تیم ارزياب

 .باشند یمرا عهده دارا  به کمیته ی خطرات و ارائه راهکارهای کنتریی پیشنهادیبند تیاویو
 

 

 :  هدف

، شناسایی مخاطرات و ارزیابی وضعیت ایمنیوبی مدون و نظام مند جهت هدف از تدوین این دستورایعمل تهیه چارچ

 .باشد میها  ساختمان در ها ننمدیریت 

 

 :دامنه شمول

، ساتاد شاامل   ،قاانون خادمات کشاوری    5تحت مایکیات وزارت، موضاوع مااده    های  ساختمانکلیه در این دستورایعمل 

 . االجرا است الزم ، وابستهتابعه یها سازمان

 

 :  وظايفشرح 

 یبناد  تیا اویو اعام از شناساایی مخااطرات، ارزیاابی ریساک     دساتورایعمل،   ایان اجارای  نظارت بر حسن مسئوییت  - 

ی موجاود  ها رتیمغاجهت انیام اقدامات اصالحی و رفع  یزیر برنامه همچنین ، ارائه راهکارهای اصالحی ومخاطرات

 .باشد می باالترین مقام سازمان عهدهبر  ها ساختماندر 

الزم است کمیته  ،و شناسایی اقدامات اصالحی مورد نیاز ساختمان مدیریت مخاطرات منظور بهالترین مقام سازمان با -1

 .نماید لرا دنبا کمیته ایمنی ساختماندهد و اجرای مصوبات تشکیل را  و تیم ارزیاب ایمنی ساختمان

 ساختمان، با نظر کارشناسان کمیته و  سطح ریسک بر اساسفواصل زمانی برگزاری جلسات کمیته ایمنی ساختمان،  -1

 .گردد یمتعیین  تایید باالترین مقام سازمان

 و واحادهای مختلاف   سااختمان  کمیتاه ایمنای  گ ، همکاری تنگاتنها ساختماننظر به اینکه در شناسایی مخاطرات  -1

 .باشد یم دار عهدهرا  ، از این رو باالترین مقام سازمان وظیفه بسترسازی و تسهیل همکاریباشد یم ریناپذ اجتناب

و باه تاییاد    امضاشاده  HSEEنماینده امور  ،توسط مدیر ساختمان اقدامات اصالحی ایمنی ساختمان یلسهتصورفرم  -5
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 اقدامات اصالحی

کمیته ایمنی ساختمان به منظور بهبود وضعیت ایمنی ساختمان، در جلسه ای مخاطرات و راهکارهای کنتریی پیشنهادی از طرف تیم  
کلیه تصمیم های اتخاذشده مطابق برنامه زمانی  . ارزیاب را بررسی نموده و در خصوص اقدامات اصالحی تصمیم گیری می نماید

 .ثبت و مسئول پی گیری امور تعیین می گردد( 1-پیوست)تعیین شده در قای  فرم صورت جلسه اقدامات اصالحی ایمنی ساختمان 

 وضعیت ایمنی ساختمان  ارزیابی تجزیه وتحلیل

و نظرات کارشناسی و تخصصی، مخاطرات کلیه قسمت های ساختمان  را (  -پیوست)تیم ارزیاب با بهره گیری از چک ییست ها 
این تیم موظف است گزارش خود را به  همراه راهکارهای کنتریی  . شناسایی و بر حس  میزان ریسک اویویت بندی می نماید

به منظور تدوین گزارش می توان از قای  ارائه شده  . پیشنهادی مطابق برنامه زمانی تعیین به کمیته ایمنی ساختمان تحویل  نماید
 .استفاده نمود 1-درپیوست

 تشکیل کمیته ایمنی ساختمان و تیم ارزیابی

به منظور مدیریت مخاطرات ساختمان و شناسایی اقدامات اصالحی مورد نیاز، الزم است کمیته ایمنی ساختمان باالترین مقام سازمان 
 .دهد و اجرای مصوبات کمیته ایمنی ساختمان را دنبال نمایدو تیم ارزیاب را تشکیل 

 .گردد یمو بایگانی  می رسدباالترین مقام سازمان 

 

ابالغی مقام عایی  HSEEمدیریت منطبق با محدوده کاری و شرح وظایف برنامه جامع  این دستورایعملاجرائی  -ساختار نظارتی :تذکر

 .باشد یم 880 با شماره ثبتی  31/  /18مور    152/08 11وزارت در نامه شماره 

 :اجرايي و فرآيند انجام کار سازوکار

 

 اصالح و بازنگری

 .میسر خواهد بودوزارت   HSEEاداره کل  اصالح و بازنگری این دستورایعمل بنا به تشخیص

 

 مستندات 

 کار بهداشتحفاظت و  نامه نیین - 

 ی و خدمات ایمنی تهران، معاونت پیشگیری از حریقنشان نتشتمهیدات ایمنی، سازمان  ستیی چک -1

 .1/1/51قانون تسمین اجتماعی مصوب مور   08ماده  -1

گانه مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت امور مسکن و سااختمان، ویارایش    ودو ستیبمباحث  -1

 .131 سال 
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نشانی و خدمات ایمنی کرج، حوزه معاونت نماوزش و   ها در مقابل حریق، سازمان نتش حفاظت ساختمان دستورایعمل -5

 .138 پیشگیری، سال 

نشانی و خدمات ایمنای مشاهد، حاوزه معاونات      های تیاری، سازمان نتش نشانی ساختمان دستورایعمل ایمنی و نتش -0

 .100 ماه  نموزش و پیشگیری، بهمن

نشانی و خادمات ایمنای شاهرداری مشاهد، حاوزه معاونات        ل تسسیسات اطفاء و اعالم حریق، سازمان نتشدستورایعم -2

 .131 نموزش و پیشگیری، تیرماه 

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، واحاد   سازمان نتشها در برابر حریق و حوادث،  دستورایعمل ایمنی ساختمان -0

 .138 پیشگیری و حفاظت، 

ملّای   اسااس مباحاث مقاررات    امااکن بار   کلیاه  برق تسسیسات استاندارد اجرای ی نظارت  بر طراحی ونامه اجرای شیوه -3

 شهرساازی، ساازمان   و مسکن وزارت ساختمان ملّی مقررات امور همکاری دفتر نیرو، با اجرایی وزارت مقررات و ساختمان

 کشور ساختمان مهندسی نظام

 138 خدمات ایمنی تهران،  نشانی و ایمنی، سازمان نتش تمهیدات ییست چک -8 

 از پیشاگیری  و حفاظت تهران، معاونت شهر ایمنی خدمات و نشانی نتش معماری، سازمان ایمنی عمل مالك ضوابط -  

 131 حریق، 

 1- National fire protection association codes and standards (NFPA Standard), 1883. 

 1- Stairways and Ladders, A Guide to OSHA Rules, OSHA 1 11- 1R 1881. 

 1- Deaths and Injuries Involving. 

 5- Elevators and Escalators, Michael McCann, PhD, CIH, CPWR – The Center for Construction 

Research and Training, September 18 1. 

 0-  Workplace Inspection Checklist for Office Environments, (www.whscc.nl.ca). 

 2- OHS Workplace Inspection Checklist Office Areas, The University Of Melbourne,  

 0-  18 5. (Http://www.Pb.Unimelb.Edu.Au/Ehs/) 

 3- OSHA Self-Inspection Checklist 

18- Traffic & Parking Safety Checklist, www.safeagritourism.com/Resources 

1 - A Guide to Office Safety and Health, Occupational Safety and Health Division, North Carolina 

Department of Labor, 1880. 

 

 

http://www.pb.unimelb.edu.au/Ehs/
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  8-پیوست

ی هااا قساامتکااز مخاااطرات ی حاضاار بااا هاادف شناسااایی مخاااطرات ساااختمان و باارنوردی کلاای از تمرهااا سااتیی چاک 

هاای عماومی تواناایی شناساایی کلیاه       سات یی چاک از  کادام  چیها بادیهی اسات کاه    . است شده نیتدومختلف ساختمان 

 نیتار  عیشاا راهنماایی جهات شناساایی بخشای از      عناوان  باه نیاز صارفاً    هاا  سات یی چاک مخاطرات را نداشاته و بهتارین   

مخااطرات   تار  یجزئا شناساایی   باهادف در صاورت نیااز    شاود  یما پیشانهاد   رو نیا ازا. قارار گیرناد   مورداساتفاده خطرات 

جاداول  باه شارح    سات یی چاک ارائاه شاده در   ترتیا  موضاوعات   . اساتفاده شاود   تر یتخصصی ها ستیی چکهر بخش از 

 .باشد یم لیذ

 

 ترتیب موضوعات مورد ارزيابي رديف

 برق 8

 حریق 2

 روشنایی 7

های اوییه کمک/شرایط اضطراری 2  

 سطوح 5

 تابلوها و عالئم ایمنی 0

 سایر 1

 

راهنمای شناسایی مخاطرات ساختمان به پیوست ارائاه   عنوان بهدسته    های حاضر در  ستیی چکسئواالت در میموعه 

 .گردیده است

 سؤالتعداد  ستیل چکعنوان  رديف

 18 های اداری ایمنی در محیط  

 15 پله ایمنی راه 1

 0  ایمنی نسانسور 1

 15 ایزرایمنی ر 1

 18 ایمنی انبار 5

 11 ایمنی موتورخانه 0

 11 ایمنی پارکینگ  2

 11 ایمنی نشپزخانه 0

 15 بام ایمنی پشت 3

 10 های اقامتی ایمنی در سوئیت 8 

 05 ها ایمنی در بیمارستان و درمانگاه   
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 ساختمان اداریچک لیست ایمنی در 

 مالحظات وضعیت موارد رديف

 لوبنامط مطلوب

 برق

    ؟نیا نوع سیم ها بر حس  کار و مورد استفاده انتخاب شده اند  

    قفل می باشد؟نیا تمام تابلوهای  1

    نیا سیستم ارتینگ تابلو برق ها مناس  است؟ 1

    نیا دستورایعمل کار با تیهیزات ایکتریکی وجود دارد؟ 1

    نترل است؟نیا در اتاق های برق بسته می باشد و تحت ک 5

    نیا المپ ها بخوبی به سقف متصل شده اند؟ 0

 حريق

    در ساختمان وجود دارد؟( اعالم حریق)نیا سیستمهای هشدار صوتی  2

    نیا از نشکارسازهای مناس  حریق استفاده می شود؟نیا سیستم اطفا حریق در ساختمان وجود دارد؟  0

      با خطرات موجود انتخاب شده و در حایت عملیاتی نگهداری می شوند؟نیا خاموش کننده های دستی متناس 3

    نیا کپسویهای اطفاء حریق دستی در محلهای مشخص طوری نص  شده اند که به نسانی قابل دسترس باشند؟ 8 

    بصورت ساییانه سرویس می شوند؟ و نیا خاموش کننده های حریق دستی دارای تاریخ انقضاء هستند    

    میاور تابلو اصلی برق نص  شده است؟(  CO1)کیلویی دی اکسید کربن  0نیا خاموش کننده  1 

    بسته است؟( Firebox)درب جعبه های فایر باکس در طبقات وجود دارد؟ نیا  1 

    ....(کوپلینگ، طول مناس  شلنگ و)نیا فایرباکس های از یحاظ قطعات داخل کامل هستند؟نماده بکار است؟  1 

    نیا مواد قابل احتراق و زبایه ها بخوبی کنترل می شوند؟ 5 

 روشنايي

 0  نیا روشنایی مناس  است؟    

    ؟نیا روشنایی اضطراری عمل می کند 2 

    نیا از المپ های متناس  با کار استفاده می شود؟ 0 
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 کمک های اولیه/شرايط اضطراری

    طراری وجود دارد؟نیا دستورایعمل شرایط اض 3 

 سطوح

    نیا سطوح حرکت افراد تمیز، عاری از نشغال و خشک است؟ .  18

    قسمت های خطرناك بخوبی حفاظ گذرای شده اند؟  1

    صورت می پذیرد؟نیا تیهیزات اضافی از محیط جمع نوری می شوند؟ط کلی مناس  نیا ضبط و رب 11

    برنمدگی و وسورا  شدگی است؟نیا کف ساختمان عاری از هرگونه  11

    نیا کف ساختمان یغزنده می باشد؟ 11

 تابلوها و عالئم ايمني

15  نص  شده است؟شدارهای مربوط به خطرات ایکتریکی نیا عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

10   نص  شده است؟شدارهای مربوط به فرار اضطراری عالئم، برچس  ها، موانع و هنیا    

12  شدارهای مربوط به ورود به مکان های ممنوعه و یا پر خطر نص  شده است؟عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

10   پوسترها و عالیم ایمنی در ساختمان نص  شده است؟سایر نیا    

13  نیا تابلو راهنما در خصوص عدم استفاده از نسانسور در شرایط حریق در ساختمان نص  شده است؟    

18  یا تابلو و شماره های اضطراری تماس در هنگام شرایط اضطراری نسانسور نص  شده است؟ن    
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 ایمنی راه پلهچک لیست 

 توضیحات وضعیت موارد رديف

 نامطلوب مطلوب

 برق

    نیا تیهیزات برق دار از طریق موانع، سپرهای حفاظتی و عایق ها محافظت می شوند؟ 8

    ز سیم کشی های موقت استفاده می شود؟نیا ا 2

    نیا المپ ها بخوبی به سقف متصل شده اند؟ 1

 حريق

    نیا در ساختمان راه پله اضطراری وجود دارد؟ نیا قابل استفاده می باشد؟ .5  1

    دربهای نتش بصورت خودکار بسته می شوند؟نیا در پلکان اضطراری  .0  5

    ها شنیده می شود؟ حریق در پلهنژیر  صدای نیا .0 0

    نص  شده است؟ "سیگار نکشید" نیا تابلو .2  2

    نیا در مواد قابل اشتعال و انفیار در راه پله انباشت شده است؟ .0  0

 روشنايي

3  نیا روشنایی مناس  است؟    

    ؟نیا روشنایی اضطراری عمل می کند 8 

   سطوح

    دارا می باشند؟تحکام کافی داشته و تحمل فشار و سنگینی بارهای عادی را کلیه پلکانها ، سکوها و پاگردها اسنیا    

    نمی کند؟متر تیاوز  2/1اختالف سطح بین دو پاگرد از نیا  1 

    تعبیه شده است؟در تمام طول پلکانها یک فاصله عمودی نزاد در حدود قد انسان باید نیا  1 

     نمی باشد؟سانتیمتر کمتر  11 و برنمدگی نن از عرض هر پله بدون محاسبه حاشیهنیا  1 

    می باشد؟سانتیمتر  18تا  1 پله بین هر ارتفاع  نیا 5 

    می باشند؟مساوی  ارتفاععرض مساوی و   های یک پلکان دارای پلهنیا کلیه  0 

    می شوند؟های مخصوص پلکان حفاظت  کلیه پلکانها از طرف پرتگاه بوسیله نردهنیا  2 
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    ؟باشدنمی سانتیمتر کمتر  25های پلکان از یبه هر پله از  ارتفاع نردهنیا  0 

    *سانتی متر می باشد؟ 55نیا عرض پله ها حداقل  3 

    *جاییکه پله ها به راههای خروجی منتهی می شوند، نیا مانع هشداری کافی برای ترافیک وجود دارد؟ 18

    *ارای یبه های ایمن، شبرنگ و نج های الستیکی هستند؟نیا راه پله های داخلی د  1

    نیا عرض پلکان بر اساس مقررات ملی ساختمان متناس  با بار جمعیت ساختمان می باشد؟ 

 تابلوها و عالئم ايمني

11  نص  شده است؟شدارهای مربوط به خطرات ایکتریکی نیا عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

11   نص  شده است؟شدارهای مربوط به فرار اضطراری برچس  ها، موانع و هعالئم، نیا    

11  نیا تابلو راهنما در خصوص عدم استفاده از نسانسور در شرایط حریق در ساختمان نص  شده است؟    

15  نیا عالئم ش  تاب جهت فرار در شرایط اضطراری و نور کم نص  شده است؟    
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 سورآسانایمنی  یستل چک

 توضیحات وضعیت موارد رديف

 نامطلوب مطلوب

    است؟ شده نص بازرسی  های یگواهاست و مدارك موجود است؟ نیا  شده انیامبازرسی فنی بر روی نسانسورها نیا   

    است؟ صاف کامالً ( اتاقک ورودی جلویی سطح) نسانسور چاه داخلی سطوح نیا 1

    ایستد و اختالف سطح ندارد؟ یم نیا نسانسورها در سطح طبقات 1

    کند؟ یمنیا سنسورهای درب و نسانسور به طور مناسبی کار  1

    را دارد؟ نسانسور عملکرد برای کافی مکانیکی مقاومت نسانسور وسقف جانبی دیوارهای نیا 5

    است؟ شده نص  سقف و دارای دیواری محکمربا ای ویژه اتاق در مربوط و تیهیزات محرکه سیستم نیا 0

    ؟باشد یمو دریچه  درب شدن بسته به منوط نسانسور عملکرد نیا 2

    است؟ گردیده نص  پودری کننده خاموش یک و کربن یداکسدی  کننده خاموش یک نسانسور موتورخانه درب جن  0

    نیا وسایل ارتباطی داخل نسانسور وجود دارد؟ 3

    *است؟ شده نص فن برای مواقع اضطراری نیا در نسانسور شماره تل  8 

    افتد؟ یمنیا نسانسور در هنگام حریق از کار    

    است؟ شده نص واضح و خوانا  صورت به "از نسانسور استفاده نکنید یسوز نتشدر زمان "نیا تابلوی .15 1 

    ؟گیرد یم صورت مناس  طور به تهویه نیا 1 

    نماید؟ یمین تسمژنراتور برق نسانسور را  نیا در زمان قطع برق، دیزل 1 

    باشد؟ یمنیا نسانسور به سیستم نیات اضطراری برای زمان ای قطع برق مییز  5 

    شود؟ یمایمن نظافت  صورت بهمرت   طور به نسانسورنیا چاه  0 
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 7رایزرهاایمنی  یستل چک

 توضیحات وضعیت موارد رديف

 نامطلوب مطلوب

 برق

    ؟شود یمموقت استفاده  های کشی یمسنیا از  8

    ؟اند شدهبه سقف متصل  یخوب به ها المپنیا  2

    ی نب وجود دارد؟ها یویه وهای برق  یمسنیا امکان اتصال  1

    های حامل جریان برق وجود دارد؟ یمباسنیا امکان برخورد اتفاقی  1

    عبور نموده است؟نیا سیم ارت ساختمان از مسیر ایمنی  5

    نیا کابل متصل به صاعقه گیر در ساختمان از مسیر ایمنی عبور نموده است؟ 0

    کار تعمیرات در محوطه رایزرها وجود دارد؟ انیامنیا فضای ایمن برای  2

    نیا امکان ریخته شدن ضایعات اداری در رایزرها وجود دارد؟ 0

 حريق

    ل در محوطه رایزرها انباشت شده است؟نیا در مواد قابل اشتعا .3  3

    نیا احتمال تیمع گازهای خطرناك در محیط رایزرها وجود دارد؟ .18 8 

    شود؟ یمحریق در رایزرها شنیده نژیر  صدای نیا .2   

    شود؟ یمنیا تهویه کافی در رایزرها انیام  . 1 1 

    ف رایزرها وجود دارد؟نیا دسترسی مناسبی به تیهیزات اطفا حریق در محوطه اطرا .11 1 

 روشنايي

 1   مناس  است؟محوطه داخل رایزر نیا روشنایی    

برای مواقع  قوه چراغکند؟ نیا تیهیزات روشنایی دستی ایمن مانند  یمدر این قسمت عمل  نیا روشنایی اضطراری 5 

 اضطراری در دسترس است؟

   

 

 

                                                 
3
 - Riser 
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   سطوح

    ؟باشند یمدارا و تحمل فشار و سنگینی بارهای عادی را  کلیه سکوها استحکام کافی داشتهنیا  0 

    نیا در هنگام انیام کار در رایزر امکان سقوط از ارتفاع وجود دارد؟ 2 

    ؟شوند یمهای مخصوص پلکان حفاظت  نرده یلهوس بهاز طرف پرتگاه  سکوهاکلیه نیا  0 

    باشد؟ یمنیا در رایزر در طبقات مختلف قفل  3 

    نمایند؟ یمنیا نیروهای خدماتی از محوطه رایزرها به  برای نگهداری وسایل استفاده  18

    نیا در صورت سم پاشی امکان اتصال برق در محوطه رایزرها وجود دارد؟  1

 تابلوها و عالئم ايمني

11   ،است؟ شده نص شدارهای مربوط به خطرات ایکتریکی ، موانع و هها برچس نیا عالئم    

11   است؟ شده نص شدارهای مربوط به عدم اجازه ورود افراد ، موانع و هها برچس عالئم، نیا    

11   است؟ شده نص جهت فرار در شرایط اضطراری و نور کم  تاب ش نیا عالئم    

15   است؟ شده نص  "سیگار نکشید"نیا تابلو    
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 انبارچک لیست ایمنی 

 تتوضیحا وضعیت موارد رديف

 نامطلوب مطلوب

 برق

    است؟منطبق با استانداردهای ایمنی  انبارسانی رسیستم برق نیا   

    گرفته اند؟ ی ایمن قرارایانبار درج تابلوهای برق ازنیا  1

    نیا تیهیزات برق دار از طریق موانع، سپرهای حفاظتی و عایق ها محافظت می شوند؟ 1

    ت استفاده می شود؟نیا از سیم کشی های موق 1

    نیا المپ ها بخوبی به سقف متصل شده اند؟ 5

 حريق

    در انبار وجود دارد؟( اعالم حریق)نیا سیستمهای هشدار صوتی  0

    نیا سیستم اطفا حریق در انبار وجود دارد؟ نیا از نشکارسازهای مناس  حریق استفاده می شود؟ 2

    تناس  با خطرات موجود انتخاب شده و در حایت عملیاتی نگهداری می شوند؟نیا خاموش کننده های دستی م 0

    نیا کپسویهای اطفاء حریق دستی در محلهای مشخص طوری نص  شده اند که به نسانی قابل دسترس باشند؟ 3

     نیا خاموش کننده های حریق دستی دارای تاریخ انقضاء هستند و بصورت ساییانه سرویس می شوند؟ 8 

    میاور تابلو اصلی برق نص  شده است؟(  CO1)کیلویی دی اکسید کربن  0نیا خاموش کننده    

    بسته است؟( Firebox)درب جعبه های فایر باکس قایبت دسترسی به انبار دارد؟ نیا  1 

    ....(مناس  شلنگ وکوپلینگ، طول )نیا فایرباکس های از یحاظ قطعات داخل کامل هستند؟ نماده بکار است؟  1 

    نیا مواد قابل احتراق و زبایه ها بخوبی کنترل می شوند؟ 1 

    استفاده شده است؟ "سیگار کشیدن ممنوع"نیا در داخل انبار از تابلوی  5 

    ؟حریق مقاوم باشد زیزیه و برابر در شده است کهمصایحی ساخته  ساختمان انبار ازنیا  0 

    شده است؟بار به نسبت وسعت نن برحس  مورد، دستگاههای هواکش نص  درداخل اننیا  2 

    می شود؟بطور مرت  چک  رطوبت انبار درجه حرارت ونیا  0 
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 روشنايي

 3  نیا روشنایی مناس  است؟    

    ؟نیا روشنایی اضطراری عمل می کند 18

    نیا از المپ های متناس  با کار استفاده می شود؟  1

 کمک های اولیه/يط اضطراریشرا

    نیا دستورایعمل شرایط اضطراری وجود دارد؟ 11

 سطوح

    نیا سطوح حرکت افراد تمیز، عاری از نشغال و خشک است؟ 11

    قسمت های خطرناك بخوبی حفاظ گذرای شده اند؟ 11

    نوری می شوند؟ صورت می پذیرد؟نیا تیهیزات اضافی از محیط جمعط کلی مناس  نیا ضبط و رب 15

    نیا کف ساختمان عاری از هرگونه برنمدگی و وسورا  شدگی است؟ 10

    نیا کف ساختمان یغزنده می باشد؟ 12

 تابلوها و عالئم ايمني

10  نص  شده است؟شدارهای مربوط به خطرات ایکتریکی نیا عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

13   نص  شده است؟شدارهای مربوط به فرار اضطراری و هعالئم، برچس  ها، موانع نیا    

18  شدارهای مربوط به ورود به مکان های ممنوعه و یا پر خطر نص  شده است؟عالئم، برچس  ها، موانع و ه    
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 موتورخانهچک لیست ایمنی 

 توضیحات وضعیت موارد رديف

 نامطلوب مطلوب

 برق

    خانه وجود دارد؟نیا برق اضطراری در موتور  

    نیا بازرسی سیم ها برای اطمینان از سایم بودن انیام می شود؟ 1

    ؟نیا نوع سیم ها بر حس  کار و مورد استفاده انتخاب شده اند 1

    نیا از سیم کشی های موقت استفاده می شود؟ 1

    نیا در موتور خانه سیستم سیم کشی غیر اصویی دیده می شود؟ 5

    نیا دستورایعمل کار با تیهیزات ایکتریکی وجود دارد؟ 0

    نیا تمام مسیر شبکه اتصال به زمین، تیهیزات دائمی و پیوسته می باشد؟ 2

    یهز به سیستم ارت می باشند؟نیا تمام تابلوهای برق م 0

    ارد؟نیا امکان برقراری ارتباط تلفنی از محوطه موتورخانه با سایر قسمت ها وجود د 3

    نیا امکان اییاد اتصایی نب با برق در محوطه موتورخانه وجود دارد؟  8 

    نیا در صورت نیاز از تیهیزات حفاظت فردی مانند دستکش و غیره استفاده می شود؟   

    نیا ابزارهای دستی مورد استفاده از ایمنی ایکتریکی کافی برخوردار می باشند؟ 1 

    نیا امکان برخورد اتفاقی با تیهیزات برق دار وجود دارد؟ 1 

    نیا چاه ارت در وضعیت مناسبی قرار دارد؟ 1 

 حريق

    وجود دارد؟موتورخانه در ( اعالم حریق)نیا سیستمهای هشدار صوتی  1 

    ستفاده می شود؟نیا سیستم اطفا حریق در موتورخانه وجود دارد؟ نیا از نشکارسازهای مناس  حریق ا 5 

    نیا خاموش کننده های دستی متناس  با خطرات موجود انتخاب شده و در حایت عملیاتی نگهداری می شوند؟ 0 

    نیا کپسویهای اطفاء حریق دستی در محلهای مشخص طوری نص  شده اند که به نسانی قابل دسترس باشند؟ 2 

    تاریخ انقضاء هستند و بصورت ساییانه سرویس می شوند؟ نیا خاموش کننده های حریق دستی دارای  0 

    میاور تابلو اصلی برق نص  شده است؟(  CO1)کیلویی دی اکسید کربن  0نیا خاموش کننده  3 
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    بسته است؟( Firebox)نیا فایر باکس در طبقات وجود دارد؟ درب جعبه های  18

    ....(کوپلینگ، طول مناس  شلنگ و)امل هستند؟نماده بکار است؟ نیا فایرباکس های از یحاظ قطعات داخل ک  1

    نیا مواد قابل احتراق و زبایه ها بخوبی کنترل می شوند؟ 11

    شده است؟ص  موتورخانه نشماره تلفن های نتش نشانی باخط درشت وخوانا درداخل نیا  11

    استفاده شده است؟ "سیگار کشیدن ممنوع"نیا در داخل انبار از تابلوی  11

    شده است؟  هوای تازه تامین می شود؟نص   به نسبت وسعت نن دستگاههای هواکشموتورخانه درداخل نیا  15

    است؟ گردیده نص  موتورخانه در گازی دتکتور 10

 روشنايي

12  نیا روشنایی مناس  است؟    

    ؟نیا روشنایی اضطراری عمل می کند 10

    قوه در اداره تاسیسات و موتور خانه به تعداد کافی وجود دارد؟ نیا چراغ 13

 کمک های اولیه/شرايط اضطراری

    است؟ ساختمان اجراء سازمان شده تسیید های نقشه مطابق مناس  محل در خانه موتورنیا  18

 و کشای  برق و مسیر نب و سوخت باطارت قطع شیرهای به دستیابی چگونگی و سوخت انتقال مسیر که خانه موتور نقشهنیا   1

 در کاه  نن از خاارج  مکان دیگاری  نیز و موتورخانه های دیواره از یکی روی بر دهد می نشان بوضوح را خانه موتور کلیدهای

 است؟ گردیده نص  ، باشد دسترسی و دید معرض در کامال اضطراری مواقع

   

    نیا هرگونه نشتی نب، بخار و سوخت ثبت می شود؟ 11

    های فنی نگهداری می شود؟نیا گواهی های بازرسی   11

    نیا بویلرها و نب گرم کن ها بصورت منظم سرویس می شوند؟ 11

    نیا درجه ها و فشار سنج ها به صورت دوره ای مورد بررسی و کاییبراسیون قرار می گیرند؟ 15

    سات نص  شده است؟نیا جعبه کمک های اوییه در موتورخانه و اداره تاسی 10

    نیا موارد کمک های اوییه به طور مرتبط بررسی و از یحاظ تاریخ و کیفیت مورد بازبینی قرار می گیرند؟ 12
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 سطوح

    نیا سطوح حرکت افراد تمیز، عاری از نشغال و خشک است؟ 11

    قسمت های خطرناك بخوبی حفاظ گذرای شده اند؟ 11

    صورت می پذیرد؟نیا تیهیزات اضافی از محیط جمع نوری می شوند؟ط کلی مناس  ربنیا ضبط و  15

    نیا کف ساختمان عاری از هرگونه برنمدگی و وسورا  شدگی است؟ 10

    نیا کف ساختمان یغزنده می باشد؟ 12

 تابلوها و عالئم ايمني

10  نص  شده است؟ایکتریکی  شدارهای مربوط به خطراتنیا عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

13   نص  شده است؟شدارهای مربوط به فرار اضطراری عالئم، برچس  ها، موانع و هنیا    

18  شدارهای مربوط به ورود به مکان های ممنوعه و یا پر خطر نص  شده است؟عالئم، برچس  ها، موانع و ه    
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 ساختمانچک لیست ایمنی پارکینگ 

 توضیحات وضعیت موارد رديف

 نامطلوب مطلوب

 برق

   نیا برق اضطراری در پارکینگ وجود دارد؟    

    نیا بازرسی سیم ها برای اطمینان از سایم بودن انیام می شود؟ 1

    ؟نیا نوع سیم ها بر حس  کار و مورد استفاده انتخاب شده اند 1

    می شود؟استفاده یا غیر اصویی نیا از سیم کشی های موقت  1

    یهز به سیستم ارت می باشند؟نیا تمام تابلوهای برق م 5

    نیا در شرایط اضطراری امکان برقراری ارتباط تلفنی از محوطه  پارکینگ با سایر قسمت ها وجود دارد؟  0

    نیا امکان اییاد اتصایی نب با برق در محوطه پارکینگ وجود دارد؟ 2

    فاقی با تیهیزات برق دار وجود دارد؟نیا امکان برخورد ات 0

 حريق

3   وجود دارد؟ پارکینگدر ( اعالم حریق)نیا سیستمهای هشدار صوتی    

    وجود دارد؟ نیا از نشکارسازهای مناس  حریق استفاده می شود؟نیا سیستم اطفا حریق در  8 

    ه و در حایت عملیاتی نگهداری می شوند؟نیا خاموش کننده های دستی متناس  با خطرات موجود انتخاب شد   

    نیا کپسویهای اطفاء حریق دستی در محلهای مشخص طوری نص  شده اند که به نسانی قابل دسترس باشند؟ 1 

    نیا خاموش کننده های حریق دستی دارای تاریخ انقضاء هستند و بصورت ساییانه سرویس می شوند؟  1 

    میاور تابلو اصلی برق نص  شده است؟(  CO1)لویی دی اکسید کربن کی 0نیا خاموش کننده  1 

    بسته است؟( Firebox)نیا فایر باکس در طبقات وجود دارد؟ درب جعبه های  5 

    ....(کوپلینگ، طول مناس  شلنگ و)نیا فایرباکس های از یحاظ قطعات داخل کامل هستند؟نماده بکار است؟  0 

    احتراق و زبایه ها بخوبی کنترل می شوند؟ نیا مواد قابل 2 

    نیا فواصل استاندارد میان خودروهای پارك شده رعایت می شود؟ 0 

    شده است؟ص  ن پارکینگشماره تلفن های نتش نشانی باخط درشت وخوانا درداخل نیا  3 
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    ت؟استفاده شده اس "سیگار کشیدن ممنوع"از تابلوی  پارکینگ نیا در داخل 18

    شده است؟  هوای تازه تامین می شود؟نص   به نسبت وسعت نن دستگاههای هواکش پارکینگدرداخل نیا   1

    نیا متناس  با ظرفیت در تمام طبقات خودرو پارك شده است؟  11

 روشنايي

11  نیا روشنایی مناس  است؟    

    ؟نیا روشنایی اضطراری عمل می کند 11

 کمک های اولیه/شرايط اضطراری

    نیا دستورایعمل شرایط اضطراری وجود دارد؟ 15

 سطوح

10  نیا راههای حرکت افراد در شرایط فیزیکی خوبی قرار دارد؟    

12  ؟نیا راههای حرکت افراد، راهها و پارکینگ از یخ و برف عاری هستند    

 تابلوها و عالئم ايمني

10   ،نص  شده است؟...( تصادف، مکان سیستم نب نتش نشانی و )خطرات ترافیکی مربوط به نیا عالئم، برچس  ها    

13  نص  شده است؟شدارهای مربوط به خطرات ایکتریکی نیا عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

18   نص  شده است؟شدارهای مربوط به فرار اضطراری عالئم، برچس  ها، موانع و هنیا    

1   شدارهای مربوط به ورود به مکان های ممنوعه و یا پر خطر نص  شده است؟ع و هعالئم، برچس  ها، موان    

11  نیا مکان های میاز و غیر میاز به انیام پارك خوردو نشانه گذاری شده است؟    

11  نیا در سر پیچ ها یا ماکن هایی که امکان دید محدو است از عالئم و نینه های محدب استفاده شده است؟    

11  نیا کف پارکینگ خط کشی شده است؟    

 

 
  



16 
 

 چک لیست ایمنی آشپزخانه

 توضیحات وضعیت موارد رديف

 نامطلوب مطلوب

 برق

    نیا نوع سیم ها بر حس  کار و مورد استفاده انتخاب شده اند؟  

    است؟نیا سیم کشی ها مناس  است؟ نیا از سیم کشی های غیر استاندارد و موقت استفاده نشده  1

    هستنند؟ نقص بدون پذیرایی های ساین و انبارها و رستوران در پریزها و برق کابل کشی سیستمهای کلیهنیا  1

    نیا شواهدی از گرمای بیش از حد سیم های برقی، فیوزهای پریده،  قطع کننده های جریان یا پارگی عایق وجود دارد؟ 1

    پزخانه به سیستم ارت میهز می باشند؟نیا تمام وسایل برقی موجود در نش 5

    نیا تمام تابلوهای برق میهز به سیستم ارت می باشند؟ 0

    نیا امکان اییاد اتصایی نب با برق در محوطه وجود دارد؟ 2

    نیا امکان برخورد اتفاقی با تیهیزات برق دار وجود دارد؟ 0

    ایکتریکی کافی برخوردار می باشند؟نیا ابزارهای دستی مورد استفاده از ایمنی  3

    نیا برق اضطراری در نشپزخانه وجود دارد؟ 8 

 حريق

     وجود دارد؟( اعالم حریق)نیا سیستمهای هشدار صوتی    

    نیا سیستم اطفا حریق در وجود دارد؟ نیا از نشکارسازهای مناس  حریق استفاده می شود؟ 1 

    تی متناس  با خطرات موجود انتخاب شده و در حایت عملیاتی نگهداری می شوند؟نیا خاموش کننده های دس 1 

    نیا کپسویهای اطفاء حریق دستی در محلهای مشخص طوری نص  شده اند که به نسانی قابل دسترس باشند؟ 1 

    شوند؟ نیا خاموش کننده های حریق دستی دارای تاریخ انقضاء هستند و بصورت ساییانه سرویس می  5 

    میاور تابلو اصلی برق نص  شده است؟(  CO1)کیلویی دی اکسید کربن  0نیا خاموش کننده  0 

    بسته است؟( Firebox)نیا فایر باکس وجود دارد؟ درب جعبه های  2 

    ...(.کوپلینگ، طول مناس  شلنگ و)نیا فایرباکس های از یحاظ قطعات داخل کامل هستند؟نماده بکار است؟  0 

    نیا مواد قابل احتراق و زبایه ها بخوبی کنترل می شوند؟ 3 
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    شده است؟  هوای تازه تامین می شود؟نص   به نسبت وسعت نن دستگاههای هواکشنیا  18

 روشنايي

1   نیا روشنایی مناس  است؟    

    ؟نیا روشنایی اضطراری عمل می کند 11

    کار استفاده می شود؟ نیا از المپ های متناس  با 11

 کمک های اولیه/شرايط اضطراری

    نیا در نشپزخانه جعبه کمک های اوییه وجود دارد؟ 11

    نیا مسیرهای خروج اضطراری در دسترس می باشند؟ 15

    نیا دستورایعمل شرایط اضطراری وجود دارد؟ 10

 سطوح

    ؟نیا کابلهای تلفن دور از کف زمین قرار دارند 12

    نیا کف ساین نشپزخانه یغزنده است؟ 10

    نیا سیستم فاضالب طوری طراحی شده است که نب روی سطوح جمع نشوند؟ 13

    نیا راههای حرکت افراد در شرایط فیزیکی خوبی قرار دارد؟ 18

 تابلوها و عالئم ايمني

1   نص  شده است؟یکتریکی شدارهای مربوط به خطرات انیا عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

11  نص  شده است؟شدارهای مربوط به خطرات نشپزخانه، سردخانه و انبار ها نیا عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

11   نص  شده است؟شدارهای مربوط به فرار اضطراری عالئم، برچس  ها، موانع و هنیا    

11  د به مکان های ممنوعه و یا پر خطر نص  شده است؟شدارهای مربوط به وروعالئم، برچس  ها، موانع و ه    
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 پشت بامچک لیست ایمنی 

 توضیحات وضعیت موارد رديف

 نامطلوب مطلوب

 برق

    نیا برق گیر در برج ها، ساختمانهای بلند و مناره ها نص  شده است؟  

    نیا نوع سیم ها بر حس  کار و مورد استفاده انتخاب شده اند؟ 1

    نیا سیم کشی ها مناس  است؟ نیا از سیم کشی های غیر استاندارد و موقت استفاده نشده است؟ 1

    نیا شواهدی از گرمای بیش از حد سیم های برقی، فیوزهای پریده،  قطع کننده های جریان یا پارگی عایق وجود دارد؟ 1

    شند؟نیا تمام وسایل برقی موجود  به سیستم ارت میهز می با 5

    نیا تمام تابلوهای برق میهز به سیستم ارت می باشند؟ 0

    نیا امکان اییاد اتصایی نب با برق در محوطه وجود دارد؟ 2

    نیا امکان برخورد اتفاقی با تیهیزات برق دار وجود دارد؟ 0

 حريق

    ایت عملیاتی نگهداری می شوند؟نیا خاموش کننده های دستی متناس  با خطرات موجود انتخاب شده و در ح 3

    نیا کپسویهای اطفاء حریق دستی در محلهای مشخص طوری نص  شده اند که به نسانی قابل دسترس باشند؟ 8 

    نیا خاموش کننده های حریق دستی دارای تاریخ انقضاء هستند و بصورت ساییانه سرویس می شوند؟    

    میاور تابلو اصلی برق نص  شده است؟(  CO1)اکسید کربن کیلویی دی  0نیا خاموش کننده  1 

    بسته است؟( Firebox)نیا فایر باکس وجود دارد؟ درب جعبه های  1 

    ....(کوپلینگ، طول مناس  شلنگ و)نیا فایرباکس های از یحاظ قطعات داخل کامل هستند؟نماده بکار است؟  1 

    ا بخوبی کنترل می شوند؟نیا مواد قابل احتراق و زبایه ه 5 

 روشنايي

 0  نیا روشنایی مناس  است؟    

    ؟نیا روشنایی اضطراری عمل می کند 2 

 سطوح
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 0  نیا راههای حرکت افراد در شرایط فیزیکی خوبی قرار دارد؟    

 3  ؟نیا راههای حرکت افراد، راهها و پارکینگ از یخ و برف عاری هستند    

 م ايمنيتابلوها و عالئ

18  نص  شده است؟شدارهای مربوط به خطرات ایکتریکی نیا عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

1   نص  شده است؟شدارهای مربوط به خطرات نشپزخانه، سردخانه و انبار ها نیا عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

11   نص  شده است؟شدارهای مربوط به فرار اضطراری عالئم، برچس  ها، موانع و هنیا    

11  شدارهای مربوط به ورود به مکان های ممنوعه و یا پر خطر نص  شده است؟عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

 ساير

11   جلوگیری از سقوط افراد مناس  است؟ منظور به بام پشتی اطراف ها حفاظنیا ارتفاع    

15   ود؟ش یمجلوگیری  بام پشتنیا از ورود افراد متفرقه به    
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 ایمنی در سوئیت های اقامتی یستل چک

 مالحظات وضعیت موارد رديف

 نامطلوب مطلوب

 برق

    یراستاندارد و موقت استفاده نشده است؟غهای  کشی یمسها مناس  است؟ نیا از  کشی یمسنیا   

ده های جریان یا پارگی عایق وجود نیا شواهدی از گرمای بیش از حد سیم های برقی، فیوزهای پریده،  قطع کنن 1

 دارد؟

   

    نیا تمام وسایل برقی موجود در نشپزخانه به سیستم ارت میهز می باشند؟ 1

    نیا تمام تابلوهای برق میهز به سیستم ارت می باشند؟ 1

    نیا امکان اییاد اتصایی نب با برق در محوطه وجود دارد؟ 5

    ا تیهیزات برق دار وجود دارد؟نیا امکان برخورد اتفاقی ب 0

    نیا همه تیهیزات ایکتریکی دارای سیم ارت هستند؟ 2

نیا پرسنل در خصوص نحوه صحیص نظافت و استفاده ایمن از تیهیازات ایکتریکای و نحاوه گازارش خرابای هاا        0

 نموزش دیده اند؟

   

 حريق

3   وجود دارد؟( اعالم حریق)نیا سیستمهای هشدار صوتی    

    نیا سیستم اطفا حریق در وجود دارد؟ نیا از نشکارسازهای مناس  حریق استفاده می شود؟ 8 

    نیا خاموش کننده های دستی متناس  با خطرات موجود انتخاب شده و در حایت عملیاتی نگهداری می شوند؟   

    به نسانی قابل دسترس باشند؟نیا کپسویهای اطفاء حریق دستی در محلهای مشخص طوری نص  شده اند که  1 

    نیا خاموش کننده های حریق دستی دارای تاریخ انقضاء هستند و بصورت ساییانه سرویس می شوند؟  1 

    میاور تابلو اصلی برق نص  شده است؟(  CO1)کیلویی دی اکسید کربن  0نیا خاموش کننده  1 

    بسته است؟( Firebox)نیا فایر باکس وجود دارد؟ درب جعبه های  5 

    ....(کوپلینگ، طول مناس  شلنگ و)نیا فایرباکس های از یحاظ قطعات داخل کامل هستند؟نماده بکار است؟  0 

    نیا مواد قابل احتراق و زبایه ها بخوبی کنترل می شوند؟ 2 

    ود؟شده است؟  هوای تازه تامین می شنص   به نسبت وسعت نن دستگاههای هواکشنیا  0 
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 روشنايي

    نیا محیط سوئیت دارای روشنایی کافی می باشد؟ 3 

    نیا از المپ های متناس  با کار استفاده می شود؟ 18

    نیا روشنایی اضطراری عمل می کند؟  1

 کمک های اولیه/شرايط اضطراری

    نیا دستورایعمل شرایط اضطراری وجود دارد؟ 11

    ضطراری در دسترس می باشند؟نیا مسیرهای خروج ا 11

    نیا راه پله فرار از پشت بام تا طبقه همکف امتداد دارد و در مسیر نن هیچ در بسته ایی وجود ندارد؟ 11

    نیا روشنایی اضطراری در مسیر پله فرار نص  شده است؟ 11

    نیا در سوییت جعبه کمک های اوییه وجود دارد؟ 15

 سطوح

    ربط کلی مناس  می باشد؟ نیا ضبط و 10

    نیا سقف فاقد درز، شکاف، ترك خوردگی بوده و رنگ نمیزی شده به رنگ روشن، سایم و تمیز می باشد؟ 12

     نیا کف ساختمان یغزنده می باشد؟ 10

 تابلوها و عالئم ايمني

13  ده است؟نص  ششدارهای مربوط به خطرات ایکتریکی نیا عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

18   نص  شده است؟شدارهای مربوط به فرار اضطراری عالئم، برچس  ها، موانع و هنیا    

1   شدارهای مربوط به ورود به مکان های ممنوعه و یا پر خطر نص  شده است؟عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

11   پوسترها و عالیم ایمنی در ساختمان نص  شده است؟سایر نیا    

11  نیا تابلو راهنما در خصوص عدم استفاده از نسانسور در شرایط حریق در ساختمان نص  شده است؟    

11  نیا تابلو و شماره های اضطراری تماس در هنگام شرایط اضطراری نسانسور نص  شده است؟    

 ساير

    در وضعیت ایمن هستند؟( مبلمان)نیا اثاثیه .  15

    ناس  جهت کار با مواد شیمیایی تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد؟نیا تیهیزات حفاظت فردی م .1 10

    نیا سیستم تهویه مناسبی در ساختمان برقرار است؟ .1 12

    سانتی متر می باشند؟ 8  نیا بایکن اتاق ها دارای نرده به ارتفاع حداقل  .1 10
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 و درمانگاه ها چک لیست ایمنی در بیمارستان

 مالحظات وضعیت موارد رديف

 نامطلوب مطلوب

 برق

 استاندارد های ایمنی ساخت درمانگاه    نیا موارد منع کاربرد المپ نویز در واحدهای تشخیصی و درمانی رعایت می شود؟  

    نیا سیم کشی ها مناس  است؟ نیا از سیم کشی های غیر استاندارد و موقت استفاده نشده است؟ 1

بیش از حد سیم های برقی، فیوزهای پریده،  قطع کننده های جریان یا پارگی عایق وجود  نیا شواهدی از گرمای 1

 دارد؟

   

    نیا تمام وسایل برقی موجود به سیستم ارت میهز می باشند؟ 1

    نیا تمام تابلوهای برق میهز به سیستم ارت می باشند؟ 5

    ارد؟نیا امکان اییاد اتصایی نب با برق در محوطه وجود د 0

    نیا امکان برخورد اتفاقی با تیهیزات برق دار وجود دارد؟ 2

    نیا همه تیهیزات ایکتریکی دارای سیم ارت هستند؟ 0

نیا پرسنل در خصوص نحوه صحیص نظافت و استفاده ایمن از تیهیازات ایکتریکای و نحاوه گازارش خرابای هاا        3

 نموزش دیده اند؟

   

 حريق

 8   وجود دارد؟( اعالم حریق)هشدار صوتی نیا سیستمهای    

    نیا سیستم اطفا حریق در وجود دارد؟ نیا از نشکارسازهای مناس  حریق استفاده می شود؟   

    نیا خاموش کننده های دستی متناس  با خطرات موجود انتخاب شده و در حایت عملیاتی نگهداری می شوند؟ 1 

    ی در محلهای مشخص طوری نص  شده اند که به نسانی قابل دسترس باشند؟نیا کپسویهای اطفاء حریق دست 1 

    نیا خاموش کننده های حریق دستی دارای تاریخ انقضاء هستند و بصورت ساییانه سرویس می شوند؟  1 

    میاور تابلو اصلی برق نص  شده است؟(  CO1)کیلویی دی اکسید کربن  0نیا خاموش کننده  5 

    بسته است؟( Firebox)فایر باکس وجود دارد؟ درب جعبه های نیا  0 

    ....(کوپلینگ، طول مناس  شلنگ و)نیا فایرباکس های از یحاظ قطعات داخل کامل هستند؟نماده بکار است؟  2 

    نیا مواد قابل احتراق و زبایه ها بخوبی کنترل می شوند؟ 0 
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    شده است؟  هوای تازه تامین می شود؟نص   کشبه نسبت وسعت نن دستگاههای هوانیا  3 

 استاندارد های ایمنی ساخت درمانگاه   وجود دارد؟( Kg1مترمربع یک کپسول   58به ازاء حداقل هر )نیا در اتاق های اشعه وسایل سیستم اطفاء حریق 18

 روشنايي

1   نیا روشنایی مناس  است؟    

    ؟نیا روشنایی اضطراری عمل می کند 11

    نیا از المپ های متناس  با کار استفاده می شود؟ 11

 کمک های اولیه/شرايط اضطراری

    نیا وضعیت ایمنی موتورخانه بر حس  چک ییست تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است؟ 11

    نیا دستورایعمل شرایط اضطراری وجود دارد؟ 15

    ؟نیا مسئویین کمک های اوییه معین شده اند 10

 سطوح

    نیا سطوح حرکت افراد تمیز، عاری از نشغال و خشک است؟ .5 12

    قسمت های خطرناك بخوبی حفاظ گذرای شده اند؟ 10

    صورت می پذیرد؟نیا تیهیزات اضافی از محیط جمع نوری می شوند؟ط کلی مناس  نیا ضبط و رب 13

      شدگی است؟نیا کف ساختمان عاری از هرگونه برنمدگی و وسورا 18

    نیا کف ساختمان یغزنده می باشد؟  1

    قسمت های خطرناك بخوبی حفاظ گذرای شده اند؟ 11

    نیا هرگونه نشتی در کف در اسرع وقت گزارش داده می شود؟ 13

 تابلوها و عالئم ايمني

18  ده است؟نص  ششدارهای مربوط به خطرات ایکتریکی نیا عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

1    وزارت بهداشت   نص  شده است؟شدارهای مربوط به فرار اضطراری عالئم، برچس  ها، موانع و هنیا 

11  شدارهای مربوط به ورود به مکان های ممنوعه و یا پر خطر نص  شده است؟عالئم، برچس  ها، موانع و ه    

11   است؟پوسترها و عالیم ایمنی در ساختمان نص  شده سایر نیا    

11  نیا تابلو راهنما در خصوص عدم استفاده از نسانسور در شرایط حریق در ساختمان نص  شده است؟    

15  نیا تابلو و شماره های اضطراری تماس در هنگام شرایط اضطراری نسانسور نص  شده است؟    
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 ساير

وجود ( دستگاه OFFو ONگ با سیستم چراغ هماهن) نیا در کلیه اتاق های اشعه نص  عالئم هشدار دهنده 10

 دارد؟

 استاندارد های ایمنی ساخت درمانگاه  

 استاندارد های ایمنی ساخت درمانگاه   نیا در مواجهه با اشعه وسائل حفاظت فردی و شیلدهای حفاظتی به تفکیک اعضاء بدن وجود دارد؟ 12

 استاندارد های ایمنی ساخت درمانگاه   شد؟نیا سیستم تهویه، گرمایش و سرمایش ساختمان مناس  می با .0 10

 بازرسی بهداشت حرفه ای در بیمارستان وزارت بهداشت   نیا تیهیزات حفاظت فردی مناس  جهت کار با مواد شیمیایی تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد؟ 13

نموزش دیده ( روپوش گان، ماسک، حفاظ چشم، دستکش، کفش و)نیا پرسنل جهت استفاده از وسایل حفاظتی 58

 اند؟

 بازرسی بهداشت حرفه ای در بیمارستان وزارت بهداشت  

 بازرسی بهداشت حرفه ای در بیمارستان وزارت بهداشت   نیا پوسترهای هشدار دهنده جهت استفاده از وسایل حفاظتی متناس  با واحدهای مختلف وجود دارد؟  5

 بازرسی بهداشت حرفه ای در بیمارستان وزارت بهداشت   ذخیره سازی و دفع بهداشتی مواد شیمیایی نموزش دیده اند؟نیا همه پرسنل در خصوص نحوه استفاده،  51

 بازرسی بهداشت حرفه ای در بیمارستان وزارت بهداشت   نیا در انبار مواد شیمیایی هر نوع از مواد و ترکیبات در محل مخصوص خودشان نگهداری می شوند؟  51

 بازرسی بهداشت حرفه ای در بیمارستان وزارت بهداشت   رسنل شاغل اطالعات الزم را در خصوص شرایط اضطراری دارند؟نیا پ .2 51

نیا در نزدیکی انبار یا محل استفاده مواد شیمیایی امکاناتی نظیر دوش های شستشوی چشم در نظر گرفته شده  55

 است؟ 

 بهداشتبازرسی بهداشت حرفه ای در بیمارستان وزارت   

 بازرسی بهداشت حرفه ای در بیمارستان وزارت بهداشت   نیا دستورایعمل ایمنی کار با تیهیزات بیمارستان تهیه شده و در اختیار پرسنل قرار گرفته است؟  50

 بهداشتبازرسی بهداشت حرفه ای در بیمارستان وزارت    نیا تیهیزات، کاال ها و اتصاالت به صورت دوره ای چک می شود؟ 52

 بازرسی بهداشت حرفه ای در بیمارستان وزارت بهداشت   نیا سطل زبایه مخصوص سرسوزن در بخش ها تهیه شده و برچس  گذاری شده اند؟  50

 بهداشتنیین نامه تاسیس وزارت    ؟می شود جدا نیفضاهای طرف از متر یسانت 18 ارتفاع به یحفاظ لهیبوس( قرمز خط) عمل اتاق بخش نیا ورودی 53

 استاندارد های ایمنی ساخت درمانگاه   نیا دیوارهای سرویس بهداشتی ، تی شویی و نبدارخانه تا زیر سقف ، کاشی، سنگ یا سرامیک می باشد؟ 08

 خت درمانگاهاستاندارد های ایمنی سا   نیا سقف فاقد درز، شکاف، ترك خوردگی بوده و رنگ نمیزی شده به رنگ روشن، سایم و تمیز می باشد؟  0

 و روشن رنگ به )فرج و خلل بدون)قلیص و مقاوم جنس از کف از متریسانت 08  حداقل تا ارتفاع وارهاینیا د 01

 می باشد؟ یضدعفون شستشو و قابل

 نیین نامه تاسیس وزارت بهداشت  

 ین نامه تاسیس وزارت بهداشتنی   ؟باشد می ضدزنگ یمیس توری و حفاظ به میهز اتاق ها باز شو های پنیره هینیا کل 01

 نیین نامه تاسیس وزارت بهداشت   باشد؟ می رونیب از بازشدن قابل مخصوص دیدارای کل بخشها حمام و توایت نیا قفل 01

 رمانگاهاستاندارد های ایمنی ساخت د   متر از جنس سنگ یا سرامیک تهیه شده است؟  /1نیا ساین انتظار در بخش کار با اشعه تا ارتفاع  05
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   وضعیت ایمنی ساختمانگزارش 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

شت، دفتر امور   زیست و ارنژي ایمنی، محیطبهدا

 ...................: کد فرم

 ...................:   اريخت

 ................... :بازرس ...................:موقعیت ................... :.مکان

 راهنمای تدوین گزارش: 2ت پیوس
 ی مختلف ساختمانها قسمتدر و راهکارهای پیشنهادی  مغايرت های ايمني : 8جدول

 

 

 

 راهکار پیشنهادی پیامدهای احتمالي  شده مشاهدهی ها رتيغام مکان  دقیق بازرسي رديف

1   
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   وضعیت ایمنی ساختمانگزارش 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ش دفتر امور   زیست و ارنژي ایمنی، محیطت، بهدا

 ...................: کد فرم

 ...................:   اريخت

 ................... :بازرس ...................:موقعیت ................... :.مکان

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی مختلف ساختمان ها قسمتنمايش آماری تمرکز مخاطرات در : 2جدول

 رديف
مورد موضوع ) لیست چک

 (ارزيابي

 تطابق

 (تعداد)

عدم 

 تطابق

 (تعداد)

درصد 

عدم 

 تطابق

 مالحظات

       

1      

1      

1      

5      
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 فرم صورتجلسه اقدامات اصالحی ایمنی ساختمان:  7-پیوست

 :تاريخ جلسه :نام ساختمان :نام سازمان

 :غلتعداد افراد شا :شماره تماس  :مدير ساختمان

 :نشاني :تعداد طبقات

 

 شرح موضوع

/ واحد

شخص 

 اقدام کننده

شخص / واحد

 کننده پیگیری

مهلت 

 اقدام
 نتیجه

اقدامات 

 شده انجام
     

موارد در 

دست 

 اقدام

     

مصوبات 

 جديد
     

 امضاء
 HSEEنماينده امور  مدير ساختمان

االختیار  نماينده تام)رئیس سازمان 

 (وی
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