
 
تا و تان و ب گاه  ش و  ها يدر خوابگاه ها، مهمانسراها، غذاخور يو بهداشت  يمنيا يبازرس يستچك ل  ندا

 شوراي بهداشت، ايمني و محيط زيست  دانشگاه يآشپزخانه ها
  

  دانشگاه خانه هايخوابگاه ها، مهمانسراها، غذاخوري ها و آشپزدر و بهداشتي  ايمني  بازرسيچك ليست 
  

  تاريخ:  تكميل شده توسط:
  :اطالعات تماس  :خوابگاه/ساختمان

  
مي تواند از  OSHAدارد استان الزاماتبر مبناي  رعايت موازين بهداشتيو  يمنناا يطشرا ييشناسا يشده برا يزيبرنامه ر يدوره ا يها يبازرس

به  دستورالعمل افت ايناين چك ليست بر مبناي دستورالعمل ابالغي (براي دريعملكرد ايمن و صحيح در فضاهاي دانشگاه اطمينان حاصل نمايد. 
دانشگاه به  HSEي شوراي مراجعه فرماييد.) از سو www.usb.ac.ir/hseصفحه آيين نامه ها و دستورالعمل ها در سامانه ايمني دانشگاه به آدرس 

ذكور كمال لعمل مواحدهاي مربوط با موضوع ذكر شده تودوين گرديده است، لذا خواهشمند است در تكميل و حفظ اين سند بر مبناي دستورا
 بناي زمانميست بر لن و بلوچستان پيشنهاد مي كند كه اين چك دانشگاه سيستادقت را رعايت فرماييد. شوراي بهداشت، ايمني و محيط زيست 

براي  دد.گاني گردر دو نسخه تكميل شده و يك نسخه از آن تحويل شوراي ايمني و نسخه دوم در واحد مربوطه باي سه ماه يكباربندي هر 
  رماييد.شوراي بهداشت، ايمني و محيط زيست دانشگاه تماس حاصل ف اطالعات بيشتر مي توانيد با

  
 نامرتبط خير  بله   مستندسازي

 واصالح شده  يقبل يها يمشخص شده در بازرس يها يافتهآيا ساختمان مورد بازديد قرار گرفته و .  1
     ؟شده است و ثبت اصالحات انجام

اي بر دوره هاي ايمني الزم خوابگاه ها، آشپزخانه، سالن هاي غذاخوري و مهمانسراهادر  شاغل. اعضاي 2
 امانهدر س دوره هاي آموزشيبراي اطالع از دوره هاي الزم  به صفحه  موقعيت شغلي خود را گذرانده اند.

  ايمني رجوع شود.
   

 نامرتبط خير  بله   حريق، برق و وسايل گازسوزايمني 
خاموش  موقعيتمنطبق بر استاندارد مربوطه نظير  ،آيا پيش بيني هاي الزم در خصوص ايمني حريق. 3

     است؟ بررسي شده و در دسترسآتش، زنگ هشدار  هاي كننده

     در فضاهاي مربوطه مي باشد. دستورالعمل بهداشت ايمنيآيا سن بنا متناسب با . 4
ن . آيا تمهيدات الزم در خصوص ايمني برق  صورت پذيرفته است؟ (سيم كشي، ارتينگ، كليد حفاظت جا5

       و...)

     تمهيدات الزم در خصوص ايمني وسايل گاز سوز صورت پذيرفته است؟. آيا 6
     آيا سيستم هاي تهويه و روشنايي مطابق با دستورالعمل مي باشد؟. 7

 نامرتبط خير  بله   بهداشت محيط
     آيا موارد بهداشتي در خوابگاه ها مطابق با دستورالعمل رعايت شده است؟. 8
     هداشتي در ساختمان آشپزخانه و طبخ غذا مطابق با دستورالعمل رعايت شده است؟آيا موارد ب. 9

     آيا موارد بهداشتي در سالن هاي غذاخوري مطابق با دستورالعمل رعايت شده است؟. 10
     آيا موارد بهداشتي در مهمانسراهاي دانشگاه مطابق با دستورالعمل رعايت شده است؟. 11
مام ) حا فضاي در نظر گرفته شده براي اسكان دانشجو/افراد (تعداد اتاق، تخت، سرويس بهداشتي و آي. 12

     متناسب با تعداد ساكنين مي باشد؟

) وجود نترل حشرات موذي و جوندگان (مطابق بر الزامات دستورالعمل مربوطهبرنامه مدوني براي كآيا . 13
     دارد؟

     د دارد؟به تعداد كافي وجو، اقالم ضروري در كيف امدادياوليه و امدادي بر مبناي آيا كيف كمك هاي . 14
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  ياضاف يها ي و يافتهنظرات، اقدام اصالح
  )يهاولاجراي /  يخ(تار ياضاف يها يافته و ي، اقدامات اصالحثبت گردد نظر (ها)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


