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 ًبم ثبظزیس وٌٌسُ: تبضید ثبظزیس :

 هطرصبت هطوع زضهبًی

 تؼساز پطسٌل: ًَع هطوع زضهبًی : ًبم هطوع زضهبًی:

 هسبحت ظیطثٌب: هسبحت ظهیي :  سبل سبذت: هٌطمِ ضْطزاضی:

 ظطفیت پصیطش ثیوبض: تؼساز ترت: ًَع سبظُ  : تؼساز طجمبت:

 هطوع زضهبًی: تلفي  ضوبضُ ّوطاُ: : هطاوع زضهبًیًبم ضئیس 

 ضوبضُ ّوطاُ :  : هطاوع زضهبًیًبم هسئَل ایوٌی ٍ ثْساضت 

 تلفي ّوطاُ: : هطاوع زضهبًیًبم ضاثط ایوٌی 

 : هطاوع زضهبًیآزضس 

 ـ ٍضؼیت ضاّْبی ذطٍج اضططاضی 1: 

 ذیط ثلِ ، هٌطمِ حفبظت ضسُ ای ٍجَز زاضز؟ هطاوع زضهبًیآیب زض ّط طجمِ اظ سبذتوبى 

 ذیط ثلِ زاضای زست ون زٍ زستطس ذطٍج هی ثبضس؟  هطاوع زضهبًیآیب ّط فضب یب سَئیت ثستطی هَجَز زض 

 ذیط ثلِ زض ّط طجمِ اظ سبذتوبى ًمطِ هطرص اظ ضاُ ّبی ذطٍج ، زض هؼطض زیس حبضطاى زض سبذتوبى ًصت ضسُ است؟آیب 

 ذیط ثلِ است؟آیب زض ّط طجمِ ، حَظُ ثٌسی هٌبست زض هسیط ذطٍج ثؼول آهسُ 

 ذیط ثلِ آیب زض ّط طجمِ زضّبی هَجَز زض هسیط ذطٍج ، ذَز ثستِ ضَ هی ثبضٌس؟

 ذیط ثلِ آیب زضّبی هَجَز زض هسیط ذطٍج اظ ًَع زٍ لٌگِ لَالیی یب وطَیی افمی ٍ هَافك ذطٍج ثبظ هی ضًَس؟

 ذیط ثلِ هی ضًَس؟ آیب زضّبی هَجَز زض هسیط ذطٍج ثسٍى استفبزُ اظ ولیس یب ّطگًَِ وَضطی ثبظ

 ذیط ثلِ آیب هسیط ذطٍج زض توبم اٍلبت ذبلی اظ هَاًغ ٍ اجسبم هعاحن )ًیوىت ،صٌسلی، ثطاًىبضز،سطل آضغبل ٍ...( هی ثبضٌس؟

 ذیط ثلِ زاضای ًطبًگط طجمِ ٍ ػالئن ذطٍج اضططاض هی ثبضٌس؟ هطاوع زضهبًیآیب ضاّْبی ذطٍج ػوَهی ٍ اضططاضی 

هتطی ٍ ػالئن ذطٍج اضططاض زض اضتفبع ًین هتطی اظ وف ظهیي ًصت  5/1ضٍی زیَاض زض اضتفبع آیب ًطبًگط طجمبت ثط 

 ضسُ اًس؟

 ذیط ثلِ

 ذیط ثلِ آیب ػالئن ذطٍج اضططاض لبثلیت زیس زض تبضیىی )ضت ًوب( زاضًس؟

 ذیط ثلِ زاضای ًَض وبفی ، هساٍم ٍ پیَستِ جْت تبهیي ضٍضٌبیی هی ثبضس؟ هطاوع زضهبًیآیب ضاُ ّبی ذطٍج 

 ذیط ثلِ زاضای غًطاتَض ثطق اضططاضی هی ثبضٌس؟ هطاوع زضهبًیآیب 

 ذیط ثلِ ثبًیِ پس اظ لطغ ثطق اصلی( 10آیب غًطاتَض ثطق اضططاضی ثِ طَض ذَزوبض ٍ ثسٍى ٍاسطِ ٍاضز هساض هی ضَز؟ ) حساوثط 

 ذیط ثلِ زاضای حسالل زٍ ذطٍج هجعا ٍ زٍض اظ ّن هی ثبضس؟ هطاوع زضهبًیآیب ّط طجمِ اظ 

 ذیط ثلِ آیب اجعاء تطىیل زٌّسُ پلىبى اظ هصبلح همبٍم زض ثطاثط حطاضت سبذتِ ضسُ اًس؟

 ذیط ثلِ آیب پلىبًْب زاضای زضة جسا وٌٌسُ ضاُ پلِ اظ طجمبت هی ثبضٌس؟

 ذیط ثلِ پلِ اظ طجمبت اظ ًَع همبٍم زض ثطاثط حطاضت )حسالل یه سبػت همبٍهت( سبذتِ ضسُ اًس؟آیب زضة جساوٌٌسُ ضاُ 

 ذیط ثلِ آیب زٍضثٌسی پلىبى ذطٍج ثِ ًحَی هی ثبضس وِ هبًغ ٍضٍز حطیك ٍ هحصَالت آى ثِ زاذل ضاُ پلِ ضَز؟

 ذیط ثلِ آیب توْیسات الظم جْت غیط لغعًسُ ثَزى پلىبًْب ثِ ػول آهسُ است؟

سبًتی هتط ثب ضجىِ زاذلی پَضیسُ ٍ جبًپٌبُ پطتگبّْب ثب اضتفبع  80آیب ضػبیت حفبظ )ًطزُ( پلىبى ّب ثب اضتفبع حسالل 

 سبًتی هتط ضسُ است؟ 110حسالل 

 ذیط ثلِ

 ذیط ثلِ آیب حسالل یىی اظ پلىبًْبی ذطٍج تب ثبالتطیي طجمِ سبذتوبى )پطت ثبم( اهتساز زاضز؟
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 ذیط ثلِ ، هٌتْی ثِ یه فضبی آظاز ) هحَطِ ثبظ ، ذیبثبى یب هؼجط ػوَهی ( هی ضًَس؟ آیب ضاّْبی ذطٍج

آیب تؼساز ٍ ػطض پلىبًْبی ذطٍج اظ ّط طجمِ سبذتوبى ثب تؼساز ٍ ػطض ذطٍجی ّب ثِ ثیطٍى اظ سبذتوبى هطبثمت 

 زاضز؟ 

 ذیط ثلِ

 تجْیعات ثبضًسُ ذَزوبض 

 ذیط ثلِ ذَزوبض )اسپطیٌىلط( هی ثبضس؟آیب سبذتوبى هجْع ثِ ضجىِ ثبضًسُ 

 ذیط ثلِ آیب ضجىِ ثبضًسُ ذَزوبض فؼبل ٍ لبثل ثْطُ ثطزاضی هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب ضجىِ ثبضًسُ ذَزوبض توبهی طجمبت ٍ هىبى ّبی هَضز ًیبظ ضا تحت پَضص لطاض هی زّس؟ 

 ذیط ثلِ هی ثبضس؟آیب ضجىِ ثبضًسُ ذَزوبض ثِ هٌجغ شذیطُ آة اذتصبصی آتص ًطبًی هتصل 

 تجْیعات اػالم حطیك زستی ٍ ذَزوبض 

 ذیط ثلِ هجْع ثِ سیستن اػالم حطیك زستی هی ثبضس؟ هطاوع زضهبًیآیب سبذتوبى 

 ذیط ثلِ آیب سیستن اػالم حطیك زستی فؼبل هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب سبذتوبى زاضای سیستن ذَزوبض وطف ٍ ّطساض حطیك هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ ذَزوبض وطف ٍ ّطساض حطیك سبذتوبى ، فؼبل هی ثبضس؟آیب سیستن 

 ذیط ثلِ آیب سیستن ذَزوبض وطف ٍ ّطساض حطیك سبذتوبى ثِ گًَِ ایست وِ توبهی هىبى ّب ضا تحت پَضص لطاض زّس؟ 

 ذیط ثلِ آیب آغیط سیستن ّطساض حطیك زض ّوِ طجمبت ٍ هىبى ّب لبثل زضن ٍ ضٌیسى هی ثبضس؟

هطوعی ) صفحِ ًوبیطگط حطیك( زض ًعزیه ٍضٍزی سبذتوبى ، زض اتبق ًگْجبًی سبذتوبى یب زض الثی زاضای آیب پٌل 

 اهىبًبت اطفبء حطیك ًصت ضسُ است ؟

 ذیط ثلِ

 تجْیعات ذبهَش وٌٌسُ ّبی زستی 

 ذیط ثلِ ثِ ذبهَش وٌٌسُ ّبی زستی ) وپسَل آتص ًطبًی ( هجْع هی ثبضس؟ هطاوع زضهبًیآیب سبذتوبى 

 ذیط ثلِ هی ثبضس؟ هطاوع زضهبًیآیب تؼساز ٍ تَظیغ ذبهَش وٌٌسُ ّبی زستی، هتٌبست یب ظیطثٌبی 

 ذیط ثلِ آیب ًَع ٍ هحل  ًصت ذبهَش وٌٌسُ ّب، هتٌبست ثب وبضثطی هىبى ًصت ضسُ هی ثبضس؟

 ذیط ثلِ آیب ذبهَش وٌٌسُ ّبی هَجَز زض هحل زاضای اػتجبض هی ثبضٌس؟

 تجْیعات اطفبیی آثی ثبثت 

 ذیط ثلِ هجْع ثِ سیستن تط ) جؼجِ فبیطثبوس یب َّظضیل( هی ثبضس؟ هطاوع زضهبًیآیب سبذتوبى 

 ذیط ثلِ آیب هىبى ًصت جؼجِ ّبی آتص ًطبًی زض هؼطض زیس لطاض زاضًس؟

 ذیط ثلِ لطاض زّس؟آیب تؼساز ٍ چیسهبى جؼجِ ّبی آتص ًطبًی ثِ ًحَی است وِ توبم هىبى ّب ضا تحت پَضص 

 ذیط ثلِ آیب جؼجِ ّبی آتص ًطبًی فؼبل ٍ لبثل ثْطُ ثطزاضی ّستٌس؟

 ذیط ثلِ آیب جؼجِ ّبی آتص ًطبًی ، هتصل ثِ هٌجغ شذیطُ اذتصبصی آة آتص ًطبًی هی ثبضٌس؟

 ذیط ثلِ هجْع ثِ سیستن ذطه آتص ًطبًی هی ثبضس؟ هطاوع زضهبًیآیب سبذتوبى 

 ذیط ثلِ ًطبًی زاضای اتصبالت وبهل ٍ لبثل ثْطُ ثطزاضی هی ثبضس؟آیب سیستن ذطه آتص 

 ذیط ثلِ آیب سیستن ذطه اظ ّوىف سبذتوبى تب آذطیي طجمِ اهتساز زاضز؟

آیب اهىبى حضَض ذَزضٍّبی آتص ًطبًی زض توبهی سبػبت ضجبًِ ضٍظ تب هجبٍضت ضیط ذطه ٍضٍزی سبذتوبى ٍجَز 

 زاضز؟

 ذیط ثلِ

 ذیط ثلِ اضتفبع هٌبست جْت ٍضٍز ٍ استمطاض ذَزضٍّبی سٌگیي آتص ًطبًی ضسُ است؟آیب ضػبیت ػطض ٍ 
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 چک لیست ایمنی موتورخانه مرکس 

 خیز ثلِ آیب سبختوبى دارای هَتَرخبًِ هجشا ) خبرج اس سبختوبى هزوش ( هی ثبضذ؟

 خیز ثلِ آیب هَتَرخبًِ دارای درة خزٍج اضطزاری هی ثبضذ؟

 خیز ثلِ آستبًِ سیز درة ثزای هَتَرخبًِ در ًظز گزفتِ ضذُ است؟آیب درة فلشی ٍ 

 خیز ثلِ آیب تَْیِ هٌبست ثِ تٌبست حجن هَتَرخبًِ در ًظز گزفتِ ضذُ است؟

 خیز ثلِ آیب هَتَرخبًِ هجْش ثِ یىی اس سیستن ّبی اػالم یب اطفبء حزیك دستی یب خَدوبر هی ثبضذ؟

 خیز ثلِ دستی هی ثبضذ؟ آیب هَتَرخبًِ هجْش ثِ خبهَش وٌٌذُ

 خیز ثلِ آیب صًزاتَر ثزق اضطزاری ثِ ًحَ هٌبسجی در جبی خَد هحىن ضذُ است؟

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

  چک لیست ایمنی انبار مرکس  

 خیز ثلِ آیب هزوش دارای اًجبر هی ثبضذ؟

 خیز ثلِ دارای درة خزٍج اضطزاری )ثیص اس یه درة( هی ثبضذ؟آیب اًجبر 

 خیز ثلِ آیب هػبلح استفبدُ ضذُ در دیَار،سمف ٍ وف اًجبر در ثزاثز حزیك استمبهت دارًذ؟

 خیز ثلِ آیب اًجبر دارای تَْیِ هٌبست ٍ هتٌبست ثب حجن وبال هی ثبضذ؟

 خیز ثلِ تب دیَارّب ، سمف ٍ هٌبثغ رٍضٌبیی یب حزارتی ضذُ است؟آیب در چیٌص وبالّب رػبیت فبغلِ ایوي ٍ استبًذارد 

 خیز ثلِ آیب اس الهپْبی چسجیذُ ثِ سمف ٍ دارای حجبة ٍ تَری در اًجبر استفبدُ ضذُ است؟

 خیز ثلِ آیب اًجبر هجْش ثِ یىی اس سیستن ّبی اػالم یب اطفبء حزیك دستی هی ثبضذ؟

 خیز ثلِ دستی هی ثبضذ؟آیب اًجبر هجْش ثِ خبهَش وٌٌذُ 

  چک لیست ایمنی آشپسخانه مرکس  

 خیز ثلِ آیب هزوش دارای آضپشخبًِ هی ثبضذ؟

 خیز ثلِ آیب آضپشخبًِ دارای درة خزٍج اضطزاری )ثیص اس یه درة( هی ثبضذ؟

 خیز ثلِ آیب هػبلح استفبدُ ضذُ در دیَار،سمف ٍ وف آضپشخبًِ در ثزاثز حزیك استمبهت دارًذ؟

 خیز ثلِ آیب سیستن تَْیِ آضپشخبًِ هتٌبست ثب هسبحت آضپشخبًِ هی ثبضذ؟

 خیز ثلِ آیب اجبلْبی خَران پشی هجْش ثِ دستگبُ تزهَوَپل هی ثبضٌذ؟

رػبیت حذالل یه هتز ثب هَاد لبثل اضتؼبل  آیب سیلٌذر گبس ٍ دستگبُ ّبی دارای ضؼلِ ثبس در جبی هٌبست

 لزار گزفتِ اًذ؟

 خیز ثلِ

 خیز ثلِ آضپشخبًِ هجْش ثِ وپسَل آتص ًطبًی هی ثبضذ؟ آیب

 خیز ثلِ آیب آضپشخبًِ هجْش ثِ یىی اس سیستن ّبی اػالم یب اطفبء حزیك دستی یب خَدوبر هی ثبضذ؟
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 چک لیست آموزش ایمنی مرکس 

 خیز ثلِ آیب هزوش دارای هسئَل یب هطبٍر ایوٌی ٍ آتص ًطبًی هی ثبضذ؟

 خیز ثلِ تجْیشات اهذادی ٍ اطفبیی هزوش ثِ غَرت دٍرُ ای هَرد ثبسثیٌی هسئَل یب هطبٍر ایوٌی ٍ آتص ًطبًی لزار هی گیزد؟آیب تبسیسبت ٍ 

 خیز ثلِ آیب وبروٌبى هزوش آهَسضْبی السم در خػَظ همبثلِ ثب حزیك ٍ حَادث ٍ ثىبر گیزی تجْیشات اطفبیی را گذراًذُ اًذ؟

 خیز ثلِ وویتِ ایوٌی)ثب تَاًبیی ٍ آهَسش هزتجط(جْت همبثلِ ثب حزیك ٍ حَادث تطىیل ضذُ است؟آیب اس هیبى وبروٌبى هزوش، 

 چک لیست ایمنی کتابخانه مرکس 

 خیز ثلِ  ایب خبهَش وٌٌذُ ّب دردستزس ٍدیذ استفبدُ وٌٌذگبى اسوتبثخبًِ هیجبضذ؟

 خیز ثلِ  ایب طزساستفبدُ اسخبهَش وٌٌذُ ّب ثزرٍی اًْب ثزچست ضذُ است؟

 خیز ثلِ  ایب پزسٌل وتبثخبًِ آهَسش همذهبتی اطفبء حزیك را دیذُ اًذ؟

 خیز ثلِ ایب سبختوبى وتبثخبًِ ػالٍُ ثز درّبی هؼوَلی،درّبی خزٍج اضطزاری ّن دارد؟

 خیز ثلِ  ایب درة خزٍج اضطزاری ثب ػالئن ّطذار دٌّذُ هطخع گزدیذُ است؟

 خیز ثلِ  هیجبضذ؟ایب درة خزٍج اضطزاری لفل 

 خیز ثلِ ایب وف ، دیَار ٍ سمف وتبثخبًِ اسهػبلح غیزاضتؼبل )هػبلح ثٌبیی( سبختِ ضذُ است؟

 خیز ثلِ  ایب درهحیط وتبثخبًِ تبثلَّبی سیگبروطیذى هوٌَع ًػت ضذُ است؟

 خیز ثلِ هزثغ سیزثٌب (هتز 1ًسخِ وتبة  111ایب فضبی وتبثخبًِ هتٌبست ثب تؼذاد وتب ثْب هیجبضذ؟)ثِ اسای ّز 

 خیز ثلِ  ایب ارتفبع لفسِ ّبی وتبة تب سمف وتبثخبًِ اهتذاد یبفتِ است؟

 خیز ثلِ  ایب اهىبى توبس وتبثْب یب هَاد لبثل اضتؼبل ثب الهپْبی سمفی یب دیَاری هیجبضذ؟

 خیر ثلِ  ایب الهپْبی استفبدُ ضذُ دروتبثخبًِ دارای حجبة یب طَری هیجبضذ؟

 ذیط ثلِ ایب رلِ یبسَئیچی ثؼذاسوٌتَرثزق جْت لطغ اتَهبتیه درسهبى اتػب ل ثزق ًػت ضذُ است؟  

 :هطاوع زضهبًیاطالػبت ػوَهی  

  زاضای هسئَل یب هطبٍض ایوٌی ٍ آتص ًطبًی هی ثبضس لطفب هطرصبت ًبهجطزُ ضا لیس ًوبییس: هطاوع زضهبًیزض صَضتی وِ 

  ّوطاُ:تلفي  ًبم،ًبم ذبًَازگی:

 توبیل ثِ جصة ٍ ثىبضگیطی چٌیي فطزی زاضز؟ هطاوع زضهبًیزض صَضت ػسم ٍجَز هسئَل یب هطبٍض ایوٌی ، آیب هسیطیت 

  یه ًفط ثِ ػٌَاى ضاثط سبظهبى آتص ًطبًی هؼطفی ضَز: هطاوع زضهبًیلطفب اظ ططف هسیطیت 

 تبضید تَلس : ضوبضُ ضٌبسٌبهِ: ًبم پسض: ًبم : 

 سبثمِ ذسهت: فؼلی:سوت  تحصیالت:

 هیعاى آضٌبیی ثب آهَظضْبی اهسازی ٍ اطفبیی :

 ٍجَز زاضز؟ زض صَضت لعٍم ًطبًی آًْب ضا لیس وٌیس. هطاوع زضهبًیچِ تؼساز زضة ٍضٍز ٍ ذطٍج اصلی ثِ 

 ذیط ثلِ هتط ( ضیط ّیسضاًت ضْطی ًصت ضسُ است؟ 000) حساوثط  هطاوع زضهبًیآیب زض هحسٍزُ سبذتوبى 

 ذیط ثلِ زض هجبٍضت پوپ ثٌعیي یب سبیط هطاوع پطذطط لطاض زاضز؟ هطاوع زضهبًیآیب سبذتوبى 



 
 

 فرم چک لیست ایمنی مراکس درمانی سطح شهر شیراز
کد مدرک:            
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 5از  5صفحه: 

 
 ذیط ثلِ زاضای ثیوِ آتص سَظی هی ثبضس؟ هطاوع زضهبًیایب 

  لطاض زاضز؟ هطاوع زضهبًیآضپعذبًِ )آثساضذبًِ( زض وسام طجمِ اظ 

 ذیط ثلِ یه هطتجِ( جوغ آٍضی هی ضًَس؟ سبػت 88آیب ظثبلِ ّب ثِ صَضت هٌظن ٍ وَتبُ هست )حساوثط 

 ذیط ثلِ آیب ظثبلِ ّب زض هىبًی ون ذطط )اظ ًظط استؼساز حطیك ٍ سطایت ثِ اهبوي هجبٍض( جوغ آٍضی هی ضًَس؟

 ذیط ثلِ ثِ زلیل لسهت سبظُ جعٍ آثبض تبضیری ٍ هیطاثی هی ثبضس؟ هطاوع زضهبًیآیب 

 ذیط ثلِ  تبوٌَى آتص سَظی یب حبزثِ ای ضخ زازُ است؟ هطاوع زضهبًیآیب زض 

  زض صَضت ٍلَع حبزثِ ػلت آى ضا لیس ًوبییس.

 ًحَُ همبثلِ ٍ وٌتطل آى ضا لیس ًوبییس.

  ضا لیس ًوبییس. هطاوع زضهبًیتؼساز وپسَل ّبی آتص ًطبًی 

  تبضید پبیبى ضبضغ وپسَلْب چِ ظهبًی هیجبضس؟

 هسیطیت ایوٌی ٍ پیطگیطیوبس حبصل ًوبییس. ت 07066975زض صَضت ٍجَز ّطگًَِ سَال ثب ضوبضُ 

 تَضیحبت:

 

 

 

 

 

 

 
 

 


