
 

 

  كارگاه هاي صنعتيي چك ليست ايمن
 FS/SP-F36/0 :كد مدرك

 
 4از   1صفحه 

 
 

 تاريخ بازديد :  نام بازديد كننده:  نام ايستگاه:

 كارگاهمشخصات 

 تعداد پرسنل: نوع سازه :  :كارگاهنام 

 :قسمت اداريمساحت  سال ساخت:  منطقه شهرداري:

 :قسمت كارگاهيمساحت   :كارگاهكاربري   تعداد طبقات:

 :كارگاهتلفن  شماره همراه:  :مسئولنام 

 :كارگاهآدرس 

 

 وضعيت راههاي خروج اضطراري 

 خير بله داراي حداقل دو خروج مجزا و دور از هم مي باشد؟ كارگاهآيا هر طبقه از 

 خير بله آيا حداقل يكي از پلكانهاي خروج تا باالترين طبقه ساختمان (پشت بام) امتداد دارد؟

 خير بله داراي نشانگر طبقه و عالئم خروج اضطرار مي باشند؟ كارگاهآيا راههاي خروج عمومي و اضطراري 

 خير بله آيا مسير خروج در تمام اوقات خالي از موانع و اجسام مزاحم (ميز، صندلي، سطل آشغال و ...) مي باشد؟

 خير بله عمل آمده است؟آيا تمهيدات الزم جهت غير لغزنده بودن پلكانها به 

سانتي متر با شبكه داخلي پوشيده و جانپناه پرتگاهها با ارتفاع حداقل  80آيا رعايت حفاظ (نرده) پلكان ها با ارتفاع حداقل 

 سانتي متر شده است؟ 110

 خير بله

 خير بله آيا فضايي جهت تجمع امن در نظر گرفته شده است؟

 خودكارتجهيزات اعالم حريق دستي و 

 خير بله مي باشد؟آژير) فعال  –(شستي  آيا ساختمان مجهز به سيستم اعالم حريق دستي

 خير بله آيا ساختمان داراي سيستم خودكار كشف و هشدار حريق مي باشد؟

 خير بله آيا سيستم خودكار كشف و هشدار حريق ساختمان به گونه ايست كه تمامي مكان ها را تحت پوشش قرار دهد؟

آيا پنل مركزي ( صفحه نمايشگر حريق) در نزديك ورودي ساختمان ، در اتاق نگهباني ساختمان يا در البي داراي امكانات 
 اطفاء حريق نصب شده است ؟

 خير بله
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 تجهيزات خاموش كننده هاي دستي

 خير بله به خاموش كننده هاي دستي ( كپسول آتش نشاني ) مجهز مي باشد؟  كارگاهآيا 

 خير بله تعداد و توزيع خاموش كننده هاي دستي، متناسب يا زيربناي ساختمان مي باشد؟آيا 

 خير بله آيا نوع و محل  نصب خاموش كننده ها، متناسب با كاربري مكان نصب شده مي باشد؟

 خير بله آيا خاموش كننده هاي موجود در محل داراي اعتبار مي باشند؟

 تجهيزات اطفايي آبي ثابت

 خير بله مجهز به سيستم تر ( جعبه فايرباكس يا هوزريل) فعال و قابل بهره برداري مي باشد؟ كارگاهآيا 

 خير بله آيا مكان نصب جعبه هاي آتش نشاني در معرض ديد قرار دارند؟  

 خير بله آيا تعداد و چيدمان جعبه هاي آتش نشاني به نحوي است كه تمام مكان ها را تحت پوشش قرار دهد؟ 

 خير بله آيا جعبه هاي آتش نشاني ، متصل به منبع ذخيره اختصاصي آب آتش نشاني مي باشند؟

 خير بله آيا مخزن آب آتش نشاني در پشت بام به صورت فني (شاسي بندي و تسمه كشي) اجرا شده است؟
 خير بله آيا ساختمان مجهز به سيستم خشك آتش نشاني قابل بهره برداري مي باشد؟

 خير بله امتداد دارد؟ نقاط كارگاهآيا سيستم خشك در تمامي 

 خير بله وجود دارد؟ كارگاهآيا امكان حضور خودروهاي آتش نشاني در تمامي ساعات شبانه روز تا مجاورت شير خشك ورودي 

آتش نشاني  آيا رعايت عرض و ارتفاع مناسب و تحمل فشار جك جهت ورود و استقرار خودروهاي سنگين و باالبرهاي
 شده است؟

 خير بله

 : كارگاهچك ليست ايمني انبار 

 خير بله متر داراي دو راه خروج دور از هم مي باشند؟ 15آيا انبارهاي با طول دسترس خروج بيش از 

   تردد در بين قفسه هاي انبار به سهولت امكان پذير مي باشد؟ آيا 

 خير بله انبار در برابر حريق استقامت دارند؟آيا مصالح استفاده شده در ديوار،سقف و كف 

 خير بله آيا انبار داراي تهويه مناسب و متناسب با وسعت بنا و حجم كاالها مي باشد؟

 خير بله آيا در چينش كاالها رعايت فاصله ايمن و استاندارد تا ديوارها ، سقف و منابع روشنايي يا حرارتي شده است؟

 خير بله حرارت و داراي حباب و توري در انبار استفاده شده است؟آيا از المپهاي بدون 

 خير بله آيا انبار مجهز به يكي از سيستم هاي اعالم يا اطفاء حريق دستي مي باشد؟

 :باالبرچك ليست ايمني 

 خير بله مي باشد؟ كارگاه داراي باالبرآيا 

 خير بله مي باشد؟باالبر داراي حفاظ جلوگيري از سقوط آيا كابين 



 

 

  كارگاه هاي صنعتيي چك ليست ايمن
 FS/SP-F36/0 :كد مدرك

 
 4از   3صفحه 

 
 

 خير بله ؟باالبر داراي سنسور چشمي در زير آن مي باشدآيا 

 خير بله اجراشده داراي تاييديه استاندارد مي باشد؟ باالبرآيا 

 چك ليست ايمني موتورخانه ساختمان :

 خير بله داراي موتورخانه مجزا ( خارج از ساختمان) مي باشد؟ كارگاهآيا 

   (بويلر، ديگ بخار، ايستگاه گاز) طبق اصول ايمني و استاندارد مي باشد؟آيا جانمايي موتورخانه 

 خير بله آيا موتورخانه داراي درب خروج اضطراري مي باشد؟

 خير بله آيا درب فلزي و آستانه زير درب براي موتورخانه در نظر گرفته شده است؟

 خير بله گرفته شده است؟آيا تهويه مناسب به تناسب وسعت و حجم موتورخانه در نظر 

 خير بله آيا موتورخانه مجهز به يكي از سيستم هاي اعالم يا اطفاء حريق دستي يا خودكار مي باشد؟

 خير بله آيا موتورخانه مجهز به خاموش كننده دستي مي باشد؟

 خير بله آيا كابل هاي برق خارج از شعاع حرارتي لوله هاي بخار يا آب داغ قرار دارند؟

 خير بله آيا فضاي موتورخانه عاري از هرگونه كاال يا اجناس مستعمل و غير ضرري مي باشد؟

 خير بله داراي ژنراتور برق اضطراري مي باشد؟ كارگاهآيا 

 خير بله آيا ژنراتور برق اضطراري به نحو مناسبي در جاي خود محكم شده است؟

 خير بله مناسب تعبيه شده است؟آيا منبع سوخت ژنراتور برق اضطراري در مكان 

 چك ليست آموزش ايمني كاركنان :

 خير بله داراي مسئول يا مشاور ايمني و آتش نشاني مي باشد؟ كارگاهآيا 

 داراي مسئول ايمني و آتش نشاني مي باشد. مشخصات نامبرده را قيد نماييد: كارگاهدر صورتي كه 

 نام پدر:  نام خانوادگي: نام

 همراه:تلفن  سن:

 سابقه خدمت: سمت فعلي:  تحصيالت:
 

 زياد متوسط                   كم                        ندارد                  ميزان آشنايي با آموزشهاي امدادي و اطفايي :

به صورت دوره اي مورد بازبيني مسئول يا مشاور ايمني و آتش نشاني  كارگاهآيا تاسيسات و تجهيزات امدادي و اطفايي 
 قرار مي گيرد؟

 خير بله

 آموزشهاي الزم در خصوص مقابله با حريق و حوادث و بكارگيري تجهيزات اطفايي راگذرانده اند؟ كارگاهآيا كاركنان 
 

 خير بله



 

 

  كارگاه هاي صنعتيي چك ليست ايمن
 FS/SP-F36/0 :كد مدرك

 
 4از   4صفحه 

 
 

 : كارگاهچك ليست عمومي 
 خير بله جهت ورود خودروهاي عملياتي مناسب مي باشد؟آيا دسترسي ، خيابان هاي اطراف 

 وجود دارد؟ در صورت لزوم نشاني آنها را قيد كنيد. كارگاهچه تعداد درب ورود و خروج اصلي به 

 خير بله آيا فضاسازي الزم جهت تردد معلولين صورت پذيرفته است (رمپ ويژه معلولين، باالبر يا آسانسور ويلچربر و ...)؟

 خير بله با مصالح مقاوم در برابر حرارت عايق بندي شده است؟ كارگاهآيا ستون هاي اصلي و فلزي 

 خير بله متر ) شير هيدرانت شهري نصب شده است؟ 300( حداكثر  كارگاهآيا در محدوده 

 خير بله در مجاورت پمپ بنزين يا ساير مراكز پرخطر قرار دارد؟ كارگاهآيا 

 خير بله متر از ساختمان كارگاه تا ديوار دور) صورت گرفته است؟ 5ايمني و آتش نشاني (حداقل آيا رعايت حريم 

 خير بله آيا حريم كارگاه در تمامي مواقع خالي از اجسام مزاحم مي باشد؟

 خير بله داراي بيمه آتش سوزي مي باشد؟ كارگاهايا 

 خير بله فلزي) مي باشد؟ آيا اجراي سازه ساختمان به صورت فني (اسكلت بتوني يا

 خير بله سال مي باشد (تاريخي يا ميراثي) ؟ 40آيا سازه ساختمان داراي قدمت بيش از 

 خير بله آيا در ساختمان تاكنون آتش سوزي يا حادثه اي رخ داده است؟
 در صورت وقوع حادثه علت آن را قيد نماييد:

 نحوه مقابله و كنترل آن را قيد نماييد.

 كپي از نقشه كارگاه با جانمايي تمامي دستگاه ها و تجهيزات كارگاه از مالك آن تهيه گردد.يك 

 تماس حاصل نماييد. مديريت ايمني و پيشگيري 37366975در صورت وجود هرگونه سوال با شماره 
  توضيحات: 

  
 

 

 


