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 بندي هر مانبناي زدر فضاهاي دانشگاه اطمينان حاصل نمايد. دانشگاه سيستان و بلوچستان پيشنهاد مي كند كه اين چك ليست بر م و صحيح

  .ايگاني گرددبوطه بنيم سال (سالي دوبار) در دو نسخه تكميل شده و يك نسخه از آن تحويل شوراي ايمني و نسخه دوم در دانشكده/واحد مر
   
  نظرات/ تاريخ انجام اصالحات  نامرتبط خير  بله   ي. ايمني عموم1
       محل كار تميز و منظم است. .1
كف زمين، راهروها و مسير ها تميز است، مسيرهاي  .2

     خروجي بدون هيچ مانعي است.
  

       سطوح زمين بدون هيچ لغزندگي است. .3
(به  ديستناز نقص ن يروها و رمپ ها عار يادهراه پله ها، پ .4

پوسيدگي در موكت و  كنده شدن سنگ فرش، عنوان مثال
  ).يا فرش

   

  

نور و روشنايي در تمامي فضاهاي كاري به مقدار مطبوع و  . 5
     كافي است.

  

مسير تخليه و درب هاي اضطراري مشخص شده و عالئم  .6
     آن در ديدرس همه افراد قرار دارد.

  

پساب  خطرناك و يرغ يمياييتمام ظروف، از جمله مواد ش .7
برچسب گذاري شده  يتجارنام  يا يميايي، با نام كامل شها

پايين خطرناك،  يمياييمواد ش يساز يرهذخ ي.(برااست
  )*صفحه را مشاهده كنيد

   

  

       متر فضاي خالي براي پنل هاي برق وجود دارد؟ 1 .8
من و به ز هستند يخوب يطدر شرا پريزهابرق و  يكابل ها .9

     متصل شده اند.
  

سيم هاي رابط، سه راهي ها و نوارهاي برق پيچ نخورده و  .10
     هيچ سيم رابط دائمي مورد استفاده قرار نگرفته است؟

  

مواد قابل  از ا متر قابل حمل حداقل يبرق يها يبخار .11
     (به عنوان مثال كاغذ).فاصله داشته باشند احتراق 

  

  جدول در صفحه بعد ادامه دارد.
 يشگاهيماآز يزرسبا يستل چكشوند، الزم است كه شما  يم يرهذخ يمعمول يراز مقاد بيش موجود در محل كار يميايياگر مواد ش* 

 .يدكن يلتكم هر سه ماه يكباررا به صورت 
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  .ادامه جدول از صفحه قبل
به شكل  وتمامي تجهيزات و ماشين آالت تميز بوده  .12

      .صحيح كار مي كنند
  

به منظور الت ميزان تهويه موجود با توجه به ماشن آآيا  .13
جلوگيري از اثر ماندگاري حرارت و گازهاي توليد شده، 

  ؟مناسب است
    

  

 دستگاه ها مشخص شده يرو يتوقف اضطرار يها يچسوئ . 14
      .كنند يكار م يمناسب وضعيتو در  )عموما با رنگ قرمز(

  

و در  نصب بودهدستگاه ها  يرو هاي مكانيكي ظمحاف . 15
مانند محافظ دستگاه ( .كنند يكار م يمناسب وضعيت

  )برش كاغذ
    

  

  نظرات/ تاريخ انجام اصالحات   نامرتبط خير   بله   . آتش و حريق2
مسير تخليه و درب هاي اضطراري مشخص شده و عالئم  .1

      آن در ديدرس همه افراد قرار دارد.
  

در  زنگ هشدارو  آتش هاي خاموش كننده موقعيت .2
      دسترس است؟

  

راه پله  ب(به عنوان مثال در يآتش نشانمخصوص  يدرها .3
به  ينكهشوند مگر ا ي) بسته نگه داشته مي اظطراريها
  .شده اندمجهز  يكاتومات درب بند يلهوس

    

  

تيمتري بدور از آبفشان سان 50تمامي لوازم در حد فاصل  .4
      ) قرار گرفته است؟sprinklersهاي حريق (

  

مدون در تاريخ مورد كپسول هاي آتش نشاني به شكل  . 5
      شارژ مي گردند. نظر

  

ها و از آن حوي مسدود نبوده نبه هيچ راهروها و راه پله ها  .6
      شود. ياستفاده نمو انبار لوازم  ينگهدار يبرا

  

  نظرات/ تاريخ انجام اصالحات   نامرتبط خير   بله   زمين لرزه. 3
، كشوهاي ايستاده، لوازم يقفسه ها ،كتاب يقفسه ها .1

انبار و  ي، قفسه هاي لباسها ه، قفسي چوبيقفسه ها
توسط  يواربه د متر 5/1از  يشموارد مشابه با ارتفاع ب

  .مهاربند به ديوار متصل شده اند

    

  

قابل حمل در برابر حركت با  يزاتتجه ياآالت  ينماش .2
 يگرمناسب د يلوسا يا قفل چرخ يرها،استفاده از زنج

  هستند. يمناثابت شده و نسبت به زمين لرزه 
    

  

محل در  ياو  ييينپا يبزرگ در قفسه هاو  ينسنگ ياءاش .3
      .انبار گردندمخصوص  يها

  

  جدول در صفحه بعد ادامه دارد
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  ادامه جدول از صفحه قبل
و آسيب پذير  شوك حساسبا ارزش كه در برابر  يزاتتجه .4

و ظروف  يا يانهرا يها يسكد ابزارها، هستند، مانند
 ياو  ؟شوند يم يرهقفل شده ذخ يها ينتدر كاب يا يشهش

ي تمهيدها آن يزشاز ر يريجلوگ يصورت برا ينا يردر غ
  .شده اند سازي يمنا درنظر گرفته شده ويا

    

  

مشخص  يرهايمس -پر از وسايلفضاهاي شلوغ و همه  . 5
      ؟دارند يدر مواقع اضطرار يهتخل يبراشده اي 

  

       آيا درب هاي قفسه ها مجهز به قفل يا چفت بند هستند؟ .6
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