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 تبریخ ثبزدیذ :  ًبم ثبزدیذ کٌٌذُ: 

 مشخصات ساختمان

 تعذاد پرسٌل: ًَع سبزُ :  ًبم سبختوبى:

 هسبحت زیرثٌب: هسبحت زهیي : سبل سبخت:  هٌطمِ ضْرداری:

  کبرثری سبختوبى  :  تعذاد طجمبت:

 تلفي سبختوبى: ضوبرُ ّوراُ:  : هذیر، ضْردار یب هسئَل هرثَطًِبم 

 آدرس سبختوبى :

 وضعیت راههای خروج اضطراری 

 خیر ثلِ آیب ّر طجمِ از سبختوبى دارای حذالل دٍ خرٍج هجسا ٍ دٍر از ّن هی ثبضذ؟

 خیر ثلِ دارد؟آیب حذالل یکی از پلکبًْبی خرٍج تب ثبالتریي طجمِ سبختوبى )پطت ثبم( اهتذاد 

 خیر ثلِ آیب راّْبی خرٍج عوَهی ٍ اضطراری سبختوبى دارای ًطبًگر طجمِ ٍ عالئن خرٍج اضطرار هی ثبضٌذ؟

 خیر ثلِ آیب هسیر خرٍج در توبم اٍلبت خبلی از هَاًع ٍ اجسبم هساحن )هیس، صٌذلی، سطل آضغبل ٍ ...( هی ثبضذ؟

 خیر ثلِ پلکبًْب ثِ عول آهذُ است؟آیب توْیذات الزم جْت غیر لغسًذُ ثَدى 

سبًتی  118سبًتی هتر ثب ضجکِ داخلی پَضیذُ ٍ جبًپٌبُ پرتگبّْب ثب ارتفبع حذالل  08آیب رعبیت حفبظ )ًردُ( پلکبى ّب ثب ارتفبع حذالل 

 هتر ضذُ است؟

 خیر ثلِ

 تجهیسات اعالم حریك دستی و خودکار

 خیر ثلِ هی ثبضذ؟آشیر( فعبل  –)ضستی  دستیآیب سبختوبى هجْس ثِ سیستن اعالم حریك 

 خیر ثلِ آیب سبختوبى دارای سیستن خَدکبر کطف ٍ ّطذار حریك هی ثبضذ؟

 خیر ثلِ آیب سیستن خَدکبر کطف ٍ ّطذار حریك سبختوبى ثِ گًَِ ایست کِ توبهی هکبى ّب را تحت پَضص لرار دّذ؟

ٍرٍدی سبختوبى ، در اتبق ًگْجبًی سبختوبى یب در الثی دارای اهکبًبت اطفبء حریك آیب پٌل هرکسی ) صفحِ ًوبیطگر حریك( در ًسدیک 

 ًصت ضذُ است ؟

 خیر ثلِ

 تجهیسات خاموش کننذه های دستی

 خیر ثلِ آیب سبختوبى  ثِ خبهَش کٌٌذُ ّبی دستی ) کپسَل آتص ًطبًی ( هجْس هی ثبضذ؟
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 خیر ثلِ یب زیرثٌبی سبختوبى هی ثبضذ؟آیب تعذاد ٍ تَزیع خبهَش کٌٌذُ ّبی دستی، هتٌبست 

 خیر ثلِ آیب ًَع ٍ هحل  ًصت خبهَش کٌٌذُ ّب، هتٌبست ثب کبرثری هکبى ًصت ضذُ هی ثبضذ؟

 خیر ثلِ آیب خبهَش کٌٌذُ ّبی هَجَد در هحل دارای اعتجبر هی ثبضٌذ؟

 تجهیسات اطفایی آبی ثابت

 خیر ثلِ یب َّزریل( فعبل ٍ لبثل ثْرُ ثرداری هی ثبضذ؟آیب سبختوبى هجْس ثِ سیستن تر ) جعجِ فبیرثبکس 

 خیر ثلِ آیب هکبى ًصت جعجِ ّبی آتص ًطبًی در هعرض دیذ لرار دارًذ؟  

 خیر ثلِ آیب تعذاد ٍ چیذهبى جعجِ ّبی آتص ًطبًی ثِ ًحَی است کِ توبم هکبى ّب را تحت پَضص لرار دّذ؟ 

 خیر ثلِ رخیرُ اختصبصی آة آتص ًطبًی هی ثبضٌذ؟آیب جعجِ ّبی آتص ًطبًی ، هتصل ثِ هٌجع 

 خیر ثلِ آیب هخسى آة آتص ًطبًی در پطت ثبم ثِ صَرت فٌی )ضبسی ثٌذی ٍ تسوِ کطی( اجرا ضذُ است؟

 خیر ثلِ آیب سبختوبى هجْس ثِ سیستن خطک آتص ًطبًی لبثل ثْرُ ثرداری هی ثبضذ؟

 خیر ثلِ آیب سیستن خطک در توبهی طجمبت اهتذاد دارد؟

 خیر ثلِ آیب اهکبى حضَر خَدرٍّبی آتص ًطبًی در توبهی سبعبت ضجبًِ رٍز تب هجبٍرت ضیر خطک ٍرٍدی سبختوبى ٍجَد دارد؟

آیب رعبیت عرض ٍ ارتفبع هٌبست ٍ تحول فطبر جک جْت ٍرٍد ٍ استمرار خَدرٍّبی سٌگیي ٍ ثبالثرّبی آتص ًطبًی 

 ضذُ است؟

 خیر ثلِ

 انبار ساختمان :چک لیست ایمنی 

 خیز ثلِ هتز دارای دٍ راُ خزٍج دٍر اس ّن هی ثبؽٌذ؟ 15آیب اًجبرّبی ثب عَل دعتزط خزٍج ثیؼ اس 

 خیز ثلِ آیب هصبلح اعتفبدُ ؽذُ در دیَار،عمف ٍ وف اًجبر در ثزاثز حزیك اعتمبهت دارًذ؟

 خیز ثلِ هی ثبؽذ؟آیب اًجبر دارای تَْیِ هٌبعت ٍ هتٌبعت ثب ٍعؼت ثٌب ٍ حدن وبالّب 

 خیز ثلِ آیب در چیٌؼ وبالّب رػبیت فبصلِ ایوي ٍ اعتبًذارد تب دیَارّب ، عمف ٍ هٌبثغ رٍؽٌبیی یب حزارتی ؽذُ اعت؟

 خیز ثلِ آیب اس الهپْبی ثذٍى حزارت ٍ دارای حجبة ٍ تَری در اًجبر اعتفبدُ ؽذُ اعت؟

 خیز ثلِ اعفبء حزیك دعتی هی ثبؽذ؟آیب اًجبر هدْش ثِ یىی اس عیغتن ّبی اػالم یب 

 چک لیست ایمنی آسانسور در ساختمان :

 خیز ثلِ آیب آعبًغَر هتصل ثِ ثزق ا ضغزاری هی ثبؽذ؟

 خیز ثلِ آیب وبثیي آعبًغَر هدْش ثِ سًگ اػالم خغز یب تلفي هی ثبؽذ؟

 خیز ثلِ آیب عیغتن تَْیِ ٍ رٍؽٌبیی آعبًغَر فؼبل اعت؟

 خیز ثلِ ثِ سًگ خغز اضبفِ ثبر هی ثبؽذ؟ آیب آعبًغَر هدْش

 خیز ثلِ آیب آعبًغَر هدْش ثِ لفل ضذ عمَط هی ثبؽذ؟
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 خیز ثلِ آیب آعبًغَر دارای لزارداد تؼویز ٍ ًگْذاری هی ثبؽذ؟

 خیز ثلِ آیب آعبًغَر دارای ثیوِ حَادث هی ثبؽذ؟

 خیز ثلِ اهتذاد دارد؟آیب آعبًغَر تب پبییي تزیي عجمِ عبختوبى )رٍی فًَذاعیَى( 

 خیز ثلِ هی ثبؽذ؟ CO2آیب تبثلَ ثزق آعبًغَر دارای خبهَػ وٌٌذُ 

 خیز ثلِ آیب آعبًغَر اخزاؽذُ دارای تبییذیِ اعتبًذارد هی ثبؽذ؟

 چک لیست ایمنی تأسیسات برق ساختمان، سیم برق کامپیوتر و میسها :

 خیز ثلِ ػجَر اس داخل داوت( هی ثبؽذ؟آیب ثزق وؾی ّبی رٍوبر عبختوبى اس خٌظ وبثل )یب 

 خیز ثلِ آیب در هحَعِ ّبی رٍثبس عبختوبى اس ولیذ ٍ پزیشّبی درپَػ دار )ثبراًی( اعتفبدُ ؽذُ اعت؟

 خیز ثلِ آیب توبهی ولیذ ٍ پزیشّب عبلن ٍ ثی ًیبس اس تزهین هی ثبؽٌذ؟

 خیز ثلِ فبضالة( اعتفبدُ ؽذُ اعت؟آیب اس داوت ّبی هدشا خْت تبعیغبت ثزلی ٍهىبًیىی ) گبس، آة، 

 خیز ثلِ آیب اس عین ٍ راثظ اعتبًذارد خْت وبثل ثزق تدْیشات وبهپیَتزّب اعتفبدُ ؽذُ اعت؟

 خیز ثلِ آیب چیذهبى وبثل ثزق وبهپیَتزّب ثِ گًَِ ای اعت وِ در هغیز تزدد افزاد لزار ًگیزد؟

 خیز ثلِ خَدوبر هی ثبؽذ؟آیب اتبق عزٍر عبختوبى هدْش ثِ عیغتن اػالم حزیك 

 چک لیست ایمنی گاز و سیستم گرمایشی ساختمان :

 خیز ثلِ آیب ؽیلٌگ ّبی گبس ثخبری یب اخبق ّب دارای ثغت هٌبعت ٍ هغتحىن هی ثبؽٌذ؟

 خیز ثلِ (؟15cmآیب لغز لَلِ دٍدوؼ آثگزهىي دیَاری یب پىیح ّب اعتبًذارد هی ثبؽذ )

 خیز ثلِ ایوي هی ثبؽذ؟ آیب دٍدوؼ ثخبری درٍى اتبلْب

 خیز ثلِ آیب دٍدوؼ ّب در پؾت ثبم دارای والّه ایوي هی ثبؽٌذ؟

 خیز ثلِ آیب رػبیت حذالل یه هتز ارتفبع خْت دٍدوؼ ّب در پؾت ثبم ؽذُ اعت؟

 خیز ثلِ آیب اًؾؼبة ٍرٍدی گبس عبختوبى هدْش ثِ ؽیز لغغ وي گبس حغبط ثِ سلشلِ هی ثبؽذ؟

 موتورخانه ساختمان :چک لیست ایمنی 

 خیز ثلِ آیب عبختوبى دارای هَتَرخبًِ هدشا ) خبرج اس عبختوبى( هی ثبؽذ؟

 خیز ثلِ آیب هَتَرخبًِ دارای درة خزٍج اضغزاری هی ثبؽذ؟

 خیز ثلِ آیب درة فلشی ٍ آعتبًِ سیز درة ثزای هَتَرخبًِ در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت؟

 خیز ثلِ حدن هَتَرخبًِ در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت؟آیب تَْیِ هٌبعت ثِ تٌبعت ٍعؼت ٍ 

 خیز ثلِ آیب هَتَرخبًِ هدْش ثِ یىی اس عیغتن ّبی اػالم یب اعفبء حزیك دعتی یب خَدوبر هی ثبؽذ؟
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 خیز ثلِ آیب هَتَرخبًِ هدْش ثِ خبهَػ وٌٌذُ دعتی هی ثبؽذ؟

 خیز ثلِ لزار دارًذ؟آیب وبثل ّبی ثزق خبرج اس ؽؼبع حزارتی لَلِ ّبی ثخبر یب آة داؽ 

 خیز ثلِ آیب فضبی هَتَرخبًِ ػبری اس ّزگًَِ وبال یب اخٌبط هغتؼول ٍ غیز ضزری هی ثبؽذ؟

 خیز ثلِ آیب عبختوبى دارای صًزاتَر ثزق اضغزاری هی ثبؽذ؟

 خیز ثلِ آیب صًزاتَر ثزق اضغزاری ثِ ًحَ هٌبعجی در خبی خَد هحىن ؽذُ اعت؟

 خیز ثلِ ثزق اضغزاری در هىبى هٌبعت تؼجیِ ؽذُ اعت؟آیب هٌجغ عَخت صًزاتَر 

 چک لیست آموزش ایمنی کارکنان :

 خیز ثلِ آیب عبختوبى دارای هغئَل یب هؾبٍر ایوٌی ٍ آتؼ ًؾبًی هی ثبؽذ؟

 در صَرتی وِ عبختوبى دارای هغئَل ایوٌی ٍ آتؼ ًؾبًی هی ثبؽذ. هؾخصبت ًبهجزدُ را لیذ ًوبییذ:

 ًبم پذر:  خبًَادگی:ًبم  ًبم

 تلفي ّوزاُ: عي:

 عبثمِ خذهت: عوت فؼلی:  تحصیالت:

 سیبد هتَعظ                   ون                        ًذارد                  هیشاى آؽٌبیی ثب آهَسؽْبی اهذادی ٍ اعفبیی :

هَرد ثبسثیٌی هغئَل یب هؾبٍر ایوٌی ٍ آتؼ آیب تبعیغبت ٍ تدْیشات اهذادی ٍ اعفبیی عبختوبى ثِ صَرت دٍرُ ای 

 ًؾبًی لزار هی گیزد؟

 خیز ثلِ

 خیز ثلِ آیب وبروٌبى عبختوبى آهَسؽْبی السم در خصَؿ همبثلِ ثب حزیك ٍ حَادث ٍ ثىبرگیزی تدْیشات اعفبیی راگذراًذُ اًذ؟

همبثلِ ثب حزیك ٍ حَادث احتوبلی تؾىیل آیب اس هیبى وبروٌبى عبختوبى، وویتِ ایوٌی )ثب تَاًبیی ٍ آهَسػ هزتجظ( خْت 

 ؽذُ اعت؟

 خیز ثلِ

 چک لیست عمومی ساختمان :

 خیز ثلِ ًفز ظزفیت، دارای حذالل دٍدرة دٍر اس ّن هی ثبؽذ؟ 55آیب عبلي اختوبػبت عبختوبى ثب ثیؼ اس 

 خیز ثلِ آیب درة عبلي اختوبػبت ثیزٍى ثبسؽَ هی ثبؽذ؟

 خیز ثلِ گًَِ ای اعت وِ در صَرت ؽىغت یب ریشػ، هؼبثز ػوَهی هَرد تْذیذ لزار هی گیزد؟آیب ًوبی ؽیؾِ ای عبختوبى ثِ 

 خیز ثلِ آیب پبرویٌگ ّبی هحصَر ٍ ثغتِ دارای عبهبًِ اعفبء حزیك اتَهبتیه )عیغتن اعپزیٌىلز( هی ثبؽٌذ؟

 آًْب را لیذ وٌیذ.چِ تؼذاد درة ٍرٍد ٍ خزٍج اصلی ثِ عبختوبى ٍخَد دارد؟ در صَرت لشٍم ًؾبًی 

 خیز ثلِ آیب فضبعبسی السم خْت تزدد هؼلَلیي صَرت پذیزفتِ اعت )رهپ ٍیضُ هؼلَلیي، ثبالثز یب آعبًغَر ٍیلچزثز ٍ ...(؟

 خیز ثلِ آیب عتَى ّبی اصلی ٍ فلشی عبختوبى ثب هصبلح همبٍم در ثزاثز حزارت ػبیك ثٌذی ؽذُ اعت؟

 خیز ثلِ هتز ( ؽیز ّیذراًت ؽْزی ًصت ؽذُ اعت؟ 355آیب در هحذٍدُ عبختوبى ) حذاوثز 

 خیز ثلِ آیب عبختوبى در هدبٍرت پوپ ثٌشیي یب عبیز هزاوش پزخغز لزار دارد؟
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 خیز ثلِ ایب عبختوبى دارای ثیوِ آتؼ عَسی هی ثبؽذ؟

 خیز ثلِ آیب اخزای عبسُ عبختوبى ثِ صَرت فٌی )اعىلت ثتًَی یب فلشی( هی ثبؽذ؟

 خیز ثلِ عبل هی ثبؽذ )تبریخی یب هیزاثی( ؟ 45عبختوبى دارای لذهت ثیؼ اس آیب عبسُ 

 خیز ثلِ آیب در عبختوبى تبوٌَى آتؼ عَسی یب حبدثِ ای رخ دادُ اعت؟

 در صَرت ٍلَع حبدثِ ػلت آى را لیذ ًوبییذ:

 ًحَُ همبثلِ ٍ وٌتزل آى را لیذ ًوبییذ.

 هذیزیت ایوٌی ٍ پیؾگیزیوبط حبصل ًوبییذ. ت 37366375در صَرت ٍخَد ّزگًَِ عَال ثب ؽوبرُ 

  تَضیحبت:

  
 

 
 


