اولین جشنواره شهر ایمن با مشارکت شهروندان

هدف جشنواره:
– ارتقاء ایمنی شهری
– ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی شهروندان
– تحقق اهداف طرح شهر ایمن
– ایجاد انگیزه در کسب آموزش های ایمنی
– توسعه شهری در راستای رعایت اصول و ضوابط ایمنی
– تحقق اهداف مدیریت بحران وپدافند غیر عامل
محورهای جشنواره:
 -1انتخاب ادارات برتر در حوزه ایمنی و پیشگیری
 -2انتخاب مراکز آموزشی برتر در حوزه ایمنی و پیشگیری
 -3انتخاب مراکز درمانی برتر در حوزه ایمنی و پیشگیری
 -4انتخاب هتل ها و مراکز اقامتی در حوزه ایمنی و پیشگیری
 -5انتخاب کارخانه و کارگاههای برتردر حوزه ایمنی و پیشگیری
 -6انتخاب مناطق برتر شهرداری در حوزه ایمنی و پیشگیری
 -7انتخاب مجتمع های تجاری برتر در حوزه های ایمنی و پیشگیری
 -8انتخاب شهروند برتر در حوزه ایمنی و پیشگیری

آدرس دبیرخانه جشنواره :شیراز بلوار زینبیه-ابتدای خیابان آستانه -سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز
تلفکس**** 071 - 37025 :کد پستی7138995995 :
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راهنمای تکمیل فرم شرکت در جشنواره شهر ایمن
تبصره:

 -1دوره های آموزشی و همایش های مرتبط با ایمنی  ،بحران و پدافند غیر عامل مالک محاسبه امتیاز قرار می
گیرد
 -2امتیاز میزان آشنایی کارکنان و تعداد دوره های ایمنی برگزار شده بر اساس گواهینامه های قابل ارائه محاسبه
می گردد.
 -3امتیاز داشتن واحد ایمنی بر اساس ارائه ابالغ رسمی سازمانی محاسبه می شود
 -4امتیاز گواهینامه OHSASبر اساس ارائه گواهینامه محاسبه می گردد
 -5امتیاز داشتن سیستم های اعالم حریق شامل سیستم های فعال و درحال بهره برداری می باشد
 -6امتیاز تعداد -ارتفاع -محل نصب و نوع خاموش کننده مناسب بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره9424-1
(پیوست)محاسبه می گردد.
 -7امتیاز رعایت مباحث ایمنی در ساختمان بر اساس جمع امتیاز چک لیست های پیوست محاسبه می گردد
 -8امتیاز داشتن گواهینامه استاندارد آسانسور بر اساس ارائه گواهینامه استاندارد و ارائه قرارداد و ارائه چک لیست
ماهانه مهمور به مهر شرکت معتبر محاسبه می گردد
 -9در صورت یک طبقه بودن ساختمان و عدم نیاز به آسانسورامتیاز مربوطه به شاخص رعایت مباحث ایمنی در
ساختمان اضافه خواهد گردید.
 -10امتیاز عضویت در جمعیت آتش نشانان داوطلب بر اساس مدت عضویت و گذراندن دوره آموزش عمومی
محاسبه می گردد.
 -11امتیاز رعایت ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز بر اساس جمع امتیاز چک لیست های پیوست محاسبه می
گردد
 -12امتیاز میزان حضور در همایش های ایمنی با ارائه گواهینامه حضور محاسبه می گردد.
 -13امتیاز داشتن مسئول ایمنی و کمیته بهداشت و حفاظت کار بر اساس داشتن ابالغ رسمی سازمانی و ارائه
گزارش عملکرد محاسبه می گردد
 -14ارسال چک لیست های تکمیل شده مربوط به هر بخش جشنواره و فرم مشخصات شرکت کنندگان(پیوست) در
جشنواره پس از تایید باالترین مقام به صورت فیزیکی به دبیر خانه جشنواره الزامی می باشد.
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 -1راهنمای تکمیل فرم جشنواره ادارات برتر در حوزه ایمنی و پیشگیری
 -1میزان آشنایی کارکنان با مسائل ایمنی در زمان بروز آتش سوزی و زلزله (بر اساس ارائه گواهینامه آموزشی)

 1 -تا  20در صد کارکنان

 1امتیاز

 21 -تا  40در صد کارکنان

 2امتیاز

 40 -تا  60درصد کارکنان

 3امتیاز

 61 -تا  80درصد کارکنان

 4امتیاز

 81 -تا  100درصد کارکنان

 5امتیاز

 -2تعداد دوره های ایمنی برگزارشده( :بر اساس ارائه گواهینامه آموزشی)

به ازای هردوره  . /5امتیاز و حداکثر  5امتیاز
 -3داشتن واحد ایمنی در ادارات( :با ارائه ابالغ رسمی)

داشتن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ( با ابالغ رسمی) و ارائه گزارش فعالیت کمیته

 5امتیاز

داشتن مسئول ایمنی در اداره با ارائه گزارش فعالیت های انجام شده و ابالغ رسمی

 3امتیاز

 -4داشتن گواهینامه OHSAS

 5امتیاز

 -5داشتن سیستم اعالن حریق

 15امتیاز

 -6داشتن تجهیزات اطفاء حریق:

 -سیستم تر

 3امتیاز

 -سیستم خشک

 3امتیاز

 -خاموش کننده آتش نشانی

 9امتیاز

تبصره :تعداد و نوع خاموش کننده ها می بایست با مساحت ساختمان ،نوع کاربری متناسب باشد و در ارتفاع
مناسب نصب گردد.
تعداد مناسب

 4امتیاز

نوع خاموش کننده مناسب بر اساس کاربری

 3امتیاز

محل نصب

 1امتیاز
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 1امتیاز

ارتفاع نصب

 -7داشتن گواهینامه استاندارد آسانسور و بازدید ماهانه

-داشتن گواهینامه استاندارد دارای اعتبار

 1امتیاز

 -بازدید دوره ای ماهانه آسانسور

 1امتیاز

-مجهز بودن آسانسور به سیستم Black out

 1امتیاز

 -8رعایت مباحث ایمنی در ساختمان ادارای و ساختمان ها:

درصورت کسب حداقل  50امتیازاز چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد:
آسانسور دار
 51تا  60امتیاز

 2امتیاز

بدون آسانسور
2امتیاز

 61تا  70امتیاز

 4امتیاز

 4امتیاز

 71تا  80امتیاز

 6امتیاز

 7امتیاز

 81تا  90امتیاز

 8امتیاز

 10امتیاز

 91تا  100امتیاز

 10امتیاز

 13امتیاز

 -9عضویت کارکنان در جمعیت آتش نشانان داوطلب:

تبصره :عضویت و گذراندن دوره عمومی آتش نشانان داوطلب
 10تا  40درصد کارکنان

 1امتیاز

 41تا  70در صد کارکنان

 2امتیاز

 70تا  100درصد کارکنان

 3امتیاز

 -10وجود خاموش کننده در خودروهای اداری
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امتیاز بر اساس وجود خاموش کننده در خودروهای اداری به نسبت کل خودروهای محاسبه می گردد
 5 -1تا  30درصد

 2امتیاز 2+

 31 -2تا  60در صد

 4امتیاز 2 +

 61 -3تا  100در صد

 6امتیاز 2 +

آشنایی رانندگان با نحوه کار با خاموش کننده

 2امتیاز

 -11رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز

در صورت کسب حداقل  50امتیاز از چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد.
1امتیاز

 51تا  60امتیاز
 61تا  70امتیاز

 2امتیاز

 71تا  80امتیاز

3امتیاز

 81تا  90امتیاز

 4امتیاز
 5امتیاز

 91تا  100امتیاز
 -12نصب عالئم و تابلوهای ایمنی و تعیین محل تجمع ایمن

تعیین محل های ت جمع ایمن

 3امتیاز

نصب عالئم مناسب با ساختمان

 7امتیاز

 -13میزان حضور کارکنان در همایش های ایمنی (ارائه گواهینامه)

هر همایش  1امتیاز

و حداکثر  3امتیاز

 -14رعایت اصول ایمنی در انبارداری:

 -رعایت جدا سازی کاال و مواد

 2امتیاز

 -رعایت چینش صحیح کاال و مواد در ارتفاع مناسب وبا قفسه بندی مناسب

 3امتیاز

 -2راهنمای تکمیل فرم جشنواره مراکز آموزشی برتر در حوزه ایمنی و پیشگیری
-1میزان آشنایی کارکنان با مسائل ایمنی (گواهینامه شرکت دوره)
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 1 -تا  20در صد کارکنان

 2امتیاز

 21 -تا  40در صد کارکنان

 4امتیاز

 40 -تا  60درصد کارکنان

 6امتیاز

 61 -تا  80درصد کارکنان

 8امتیاز

 81 -تا  100درصد کارکنان

 10امتیاز

-2تعداد بازدید از ایستگاه های آتش نشانی و یا حضور آتش نشانان در مدرسه

به ازای هر بازدید طی  2سال گذشته

 3امتیاز و حداکثر

 15امتیاز

 -3مربی بهداشت دارای گواهینامه آشنایی با مسائل ایمنی

داشتن مربی بهداشت
-داشتن گواهینامه مرتبط با ایمنی

 3امتیاز
 5امتیاز

 -4داشتن سیستم اعالن حریق

 5امتیاز

-5داشتن سیستم های اطفاء حریق

 10امتیاز

 2امتیاز

 سیستم تر -سیستم خشک

 2امتیاز

 -خاموش کننده آتش نشانی

 6امتیاز

تبصره :تعداد و نوع خاموش کننده ها می باست با مساحت ساختمان ،نوع کاربری متناسب باشد و در ارتفاع
مناسب نصب گردد.
تعداد مناسب

 2امتیاز

نوع خاموش کننده مناسب بر اساس کاربری

 2امتیاز

محل نصب

 1امتیاز

ارتفاع نصب

 1امتیاز

-6رعایت مباحث ایمنی در ساختمان ادارای و ساختمان ها:

درصورت کسب حداقل  50امتیازاز چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد:

 51تا  60امتیاز

 3امتیاز
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 61تا  70امتیاز

 6امتیاز

 71تا  80امتیاز

 9امتیاز

 81تا  90امتیاز

 12امتیاز
 15امتیاز

 91تا  100امتیاز
 -7عضویت کارکنان در جمعیت آتش نشانان داوطلب:

تبصره :عضویت و گذراندن دوره عمومی آتش نشانان داوطلب
 10تا  40درصد کارکنان

 1امتیاز

 41تا  70در صد کارکنان

 2امتیاز

 70تا  100درصد کارکنان

 3امتیاز

 -8عضویت دانش آموزان در جمعیت آتش نشانان داوطلب (گذراندن دوره عمومی)

 1تا  10درصد دانش آموزان

 1امتیاز

 10تا  40در صد دانش آموزان

 2امتیاز

 41تا  70درصد دانش آموزان

 3امتیاز

 70تا  100درصد دانش آموزان

 4امتیاز

 -9رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز

در صورت کسب حداقل  50امتیاز از چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد.
 51تا  60امتیاز

 2امتیاز

 61تا  70امتیاز

 4امتیاز

 71تا  80امتیاز

 6امتیاز

 81تا  90امتیاز

 8امتیاز

 91تا  100امتیاز

 10امتیاز
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 -10نصب عالئم و تابلوهای ایمنی و تعیین محل تجمع ایمن

تعیین محل های تجمع ایمن

 5امتیاز

نصب عالئم مناسب با ساختمان

 5امتیاز

-11میزان حضور کارکنان در همایش های ایمنی( ارائه گواهینامه و مستندات)

هر همایش  2امتیاز

و حداکثر  10امتیاز

 -3راهنمای تکمیل فرم جشنواره مراکز درمانی برتر در حوزه ایمنی و پیشگیری:
-1میزان آشنایی کارکنان با مسائل ایمنی در زمان بروز آتش سوزی و زلزله

 1 -تا  20در صد کارکنان

 1امتیاز

 21 -تا  40در صد کارکنان

 2امتیاز

 40 -تا  60درصد کارکنان

 3امتیاز

 61 -تا  80درصد کارکنان

 4امتیاز

 81 -تا  100درصد کارکنان

 5امتیاز

-2تعداد دوره های ایمنی برگزارشده:

به ازای هردوره  ./5امتیاز و حداکثر  5امتیاز
-3داشتن واحد ایمنی در ادارات:

داشتن کمیته حفاظت فن و بهداشت کار ( با ابالغ رسمی) و ارائه گزارش فعالیت کمیته

 5امتیاز

داشتن مسئول ایمنی در اداره با ارائه گزارش فعالیت های انجام شده و ابالغ رسمی

 3امتیاز

-4داشتن گواهینامه OHSAS

 5امتیاز

-5داشتن سیستم اعالن حریق

 15امتیاز

-6داشتن تجهیزات اطفاء حریق:

 -سیستم تر

 3امتیاز

 -سیستم خشک

 3امتیاز

 -خاموش کننده آتش نشانی

 9امتیاز
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تبصره :تعداد و نوع خاموش کننده ها می باست با مساحت ساختمان ،نوع کاربری متناسب باشد و در ارتفاع
مناسب نصب گردد.
 4امتیاز

تعداد مناسب
نوع خاموش کننده مناسب بر اساس کاربری

 3امتیاز

محل نصب

 1امتیاز

ارتفاع نصب

 1امتیاز

-7داشتن گواهینامه استاندارد آسانسور و بازدید ماهانه

-داشتن گواهینامه استاندارد دارای اعتبار

 2امتیاز

 -بازدید دوره ای ماهانه آسانسور

 1امتیاز

 -مجهز بودن آسانسور به سیستم BLackout

 2امتیاز

 -8رعایت مباحث ایمنی در ساختمان ادارای و ساختمان ها:

درصورت کسب حداقل  50امتیازاز چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد:
آسانسور دار
 51تا  60امتیاز

 2امتیاز

بدون آسانسور

2امتیاز

 61تا  70امتیاز

 4امتیاز

 4امتیاز

 71تا  80امتیاز

 6امتیاز

 9امتیاز

 81تا  90امتیاز

 8امتیاز

 12امتیاز

91تا  100امتیاز

 10امتیاز

 15امتیاز

-9عضویت کارکنان در جمعیت آتش نشانان داوطلب:

 10تا  40درصد کارکنان

 1امتیاز

 41تا  70در صد کارکنان

 2امتیاز

71تا  100درصد کارکنان

 3امتیاز
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-10وجود خاموش کننده در خودروهای اداری

امتیاز بر اساس وجود خاموش کننده در خودروهای اداری به نسبت کل خودروهای محاسبه می گردد
 10تا  30در صد

 1امتیاز  2+امتیاز آشنایی با نحوه کار

 31تا  60درصد

 2امتیاز  2 +امتیاز آشنایی با نحوه کار
 3امتیاز  2 +امتیاز آشنایی با نحوه کار

 61تا  100درصد

 -11رعایت نکات ایمنی در موتور خانه – آشپزخانه -خشکشوئی

درصورت کسب حداقل  50امتیازاز چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد:
2امتیاز

 60تا  70امتیاز
 71تا  80امتیاز

 4امتیاز

 81تا  90امتیاز

 6امتیاز
 8امتیاز

91تا  100امتیاز
-12رعایت اصول ایمنی در انبارداری:

 -رعایت جدا سازی کاال و مواد

 3امتیاز

 -رعایت چینش صحیح کاال و مواد در ارتفاع مناسب وبا قفسه بندی مناسب

 4امتیاز

-13نصب عالئم و تابلوهای ایمنی و تعیین محل تجمع ایمن

تعیین محل های تجمع ایمن

 1امتیاز

نصب عالئم مناسب با ساختمان

 4امتیاز

 -14میزان حضور کارکنان در همایش های ایمنی

هر همایش  1امتیاز

و حداکثر  3امتیاز

-15دفع ایمنی پسماند:

-رعایت ایمنی در محل نگهداری زباله ها

 2امتیاز

10

 1امتیاز

-جدا سازی مواد جهت جلوگیری از بروز حریق

-4راهنمای تکمیل فرم جشنوار ه هتل ها و مراکز اقامتی برتر در حوزه ایمنی و پیشگیری
-1میزان آشنایی کارکنان با مسائل ایمنی در زمان بروز آتش سوزی و زلزله

 1 -تا  20در صدکارکنان

 1امتیاز

 21 -تا  40در صد کارکنان

 2امتیاز

 40 -تا  60درصد کارکنان

 3امتیاز

 61 -تا  80درصد کارکنان

 4امتیاز

 81 -تا  100درصد کارکنان

 5امتیاز

-2داشتن واحد ایمنی :

داشتن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ( با ابالغ رسمی) و ارائه گزارش فعالیت کمیته

 5امتیاز

داشتن مسئول ایمنی در اداره با ارائه گزارش فعالیت های انجام شده و ابالغ رسمی

 5امتیاز
 15امتیاز

 -3داشتن سیستم اعالن حریق
-4داشتن سیستم اطفاءحریق( تر وخشک) اسپیرنکر و خاموش کننده

 -سیستم تر

 3امتیاز

 -سیستم خشک

 3امتیاز

 -سیستم اسپیرینکر

 3امتیاز

 -خاموش کننده آتش نشانی

 6امتیاز

تبصره :تعداد و نوع خاموش کننده ها می باست با مساحت ساختمان ،نوع کاربری متناسب باشد و در ارتفاع
مناسب نصب گردد.
تعداد مناسب

 3امتیاز

نوع خاموش کننده مناسب بر اساس کاربری

 1امتیاز

محل نصب

 1امتیاز

ارتفاع نصب

 1امتیاز

-5داشتن گواهینامه استاندارد آسانسور و بازدید ماهانه
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-داشتن گواهینامه استاندارد دارای اعتبار

 2امتیاز

 -بازدید دوره ای ماهانه آسانسور

 1امتیاز

-مجهز بودن آسانسور به سیستم BLackout

 2امتیاز

-6رعایت مباحث ایمنی در ساختمان ادارای و ساختمان ها:

درصورت کسب حداقل  50امتیازاز چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد:
آسانسور دار
 51تا  60امتیاز

بدون آسانسور

2امتیاز

 2امتیاز

 61تا  70امتیاز

 4امتیاز

 4امتیاز

 71تا  80امتیاز

 6امتیاز

 9امتیاز

 81تا  90امتیاز

 8امتیاز

 21امتیاز

 91تا  100امتیاز

 15امتیاز

 10امتیاز

-7رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز

در صورت کسب حداقل  50امتیاز از چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد.
 51تا  60امتیاز

 5امتیاز

 61تا  70امتیاز

 7امتیاز

 71تا  80امتیاز

 10امتیاز

 81تا  90امتیاز

 12امتیاز

91تا  100امتیاز

 15امتیاز

 -8نصب عالئم و تابلوهای ایمنی و تعیین محل تجمع ایمن

تعیین محل های تجمع ایمن

 3امتیاز

نصب عالئم مناسب با ساختمان

 7امتیاز
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 -9تعداد مانورهای برگزار شده جهت بررسی وضعیت ایمنی در مواقع بحران

به ازای هر مانور

 2/5امتیاز

-10رعایت اصول ایمنی در انبارداری:

 -رعایت جدا سازی کاال و مواد

 4امتیاز

 -رعایت چینش صحیح کاال و مواد در ارتفاع مناسب وبا قفسه بندی مناسب

 6امتیاز

 -امتیاز بندی شاخص های کارخانه و کار گاه ها

-5راهنمای تکمیل فرم جشنوار ه کارخانه ها و کارگاههای برتر در حوزه ایمنی و پیشگیری
 -1میزان آشنایی کارکنان با مسائل ایمنی در زمان بروز آتش سوزی و زلزله

 1 -تا  20در صد کارکنان

 1امتیاز

 21 -تا  40در صد کارکنان

 2امتیاز

 40 -تا  60درصد کارکنان

 3امتیاز

 61 -تا  80درصد کارکنان

 4امتیاز

 81 -تا  100درصد کارکنان

 5امتیاز

-2تعداد دوره های ایمنی برگزارشده:

به ازای هردوره  ./5امتیاز و حداکثر  5امتیاز
 -3داشتن واحد ایمنی یا مسئول ایمنی

مسئول ایمنی یا کمیته ایمنی با ارائه گزرش عملکرد یک ساله
 -4داشتن سیستم اعالن حریق

 5امتیاز
 15امتیاز

-5داشتن تجهیزات اطفاء حریق:

 -سیستم تر

 6امتیاز

 -خاموش کننده آتش نشانی

 9امتیاز

تبصره :تعداد و نوع خاموش کننده ها می باست با مساحت ساختمان ،نوع کاربری متناسب باشد و در ارتفاع
مناسب نصب گردد.
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تعداد مناسب

 4امتیاز

نوع خاموش کننده مناسب بر اساس کاربری

 3امتیاز

محل نصب

 1امتیاز

ارتف اع نصب

 1امتیاز

-6رعایت مباحث ایمنی در ساختمان ادارای و ساختمان ها:

درصورت کسب حداقل  50امتیازاز چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گر
 51تا  60امتیاز

2امتیاز

 61تا  70امتیاز

 4امتیاز

 71تا  80امتیاز

 6امتیاز

 81تا  90امتیاز

 8امتیاز

91تا  100امتیاز

 10امتیاز

-7عضویت کارکنان در جمعیت آتش نشانان داوطلب:

تبصره :عضویت و گذراندن دوره عمومی آتش نشانان داوطلب
 10تا  40درصد کارکنان

 1امتیاز

 41تا  70در صد کارکنان

 2امتیاز

 70تا  100درصد کارکنان

 3امتیاز

-8رعایت اصول ایمنی در انبارداری:

 -رعایت جدا سازی کاال و مواد

 4امتیاز

 -رعایت چینش صحیح کاال و مواد در ارتفاع مناسب وبا قفسه بندی مناسب

 6امتیاز

 -9میزان حادثه در کارخانه یا کارگاه

بدون حادثه در پنج سال گذشته

 10امتیاز
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یک حادثه

 7امتیاز

دو حادثه

 4امتیاز

از سه حادثه بیشتر

 0امتیاز

 -10میزان استفاده کارکنان از تجهیزات ایمنی فردی

استفاده از کفش ایمنی و لباس کار

 4امتیاز

استفاده ازتجهیزات متناسب با نوع کارشامل(کاله،عینک،گوشی،ماسک

 3امتیاز

 -11میزان ایمنی دستگاهها

 5امتیاز

ایمن بودن تمامی دستگاهها

تبصره :ایمن بودن دستگاهها ،شامل:سیستم های حفاظت از پرسنل در حین کار
معتبر بودن برند وشرکت سازنده دستگاه
-12نصب عالئم و تابلوهای ایمنی و تعیین محل تجمع ایمن

تعیین محل های تجمع ایمن

 3امتیاز

نصب عالئم مناسب با ساختمان

 7امتیاز

-6راهنمای تکمیل فرم جشنوار ه مناطق برتر شهرداری در حوزه ایمنی و پیشگیری
-1میزان آشنایی کارکنان با مسائل ایمنی در زمان بروز آتش سوزی و زلزله

 1 -تا  20در صد کارکنان

 1امتیاز

 21 -تا  40در صد کارکنان

 2امتیاز

 40 -تا  60درصد کارکنان

 3امتیاز

 61 -تا  80درصد کارکنان

 4امتیاز

 81 -تا  100درصد کارکنان

 5امتیاز

-2تعداد دوره های ایمنی برگزارشده:

به ازای هردوره  ./5امتیاز و حداکثر  5امتیاز
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-3داشتن واحد ایمنی در ادارات:

داشتن کمیته حفاظت فن و بهداشت کار ( با ابالغ رسمی) و ارائه گزارش فعالیت کمیته

 2امتیاز

داشتن مسئول ایمنی در اداره با ارائه گزارش فعالیت های انجام شده و ابالغ رسمی

 2امتیاز
 15امتیاز

 -4داشتن سیستم اعالن حریق
-5داشتن تجهیزات اطفاء حریق:

 3امتیاز

سیست م تر
 -سیستم خشک

 3امتیاز

 -خاموش کننده آتش نشانی

 9امتیاز

تبصره :تعداد و نوع خاموش کننده ها می باست با مساحت ساختمان ،نوع کاربری متناسب باشد و در ارتفاع
مناسب نصب گردد.
تعداد مناسب

 4امتیاز

نوع خاموش کننده مناسب بر اساس کاربری

 3امتیاز

محل نصب

 1امتیاز

ارتفاع نصب

 1امتیاز

-6رعایت مباحث ایمنی در ساختمان ادارای و ساختمان ها:

درصورت کسب حداقل  50امتیازاز چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد:
آسانسور دار
 51تا  60امتیاز

 2امتیاز

بدون آسانسور
 2امتیاز

 61تا  70امتیاز

 4امتیاز

 4امتیاز

 71تا  80امتیاز

 6امتیاز

 7امتیاز

 81تا  90امتیاز

 8امتیاز

 10امتیاز

91تا  100امتیاز

 10امتیاز

 13امتیاز

 -7عضویت کارکنان در جمعیت آتش نشانان داوطلب:

تبصره :عضویت و گذراندن دوره عمومی آتش نشانان داوطلب
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 10تا  40درصدکارکنان

 1امتیاز

 41تا  70در صدکارکنان

 2امتیاز

 70تا  100درصدکارکنان

 3امتیاز

-8وجود خاموش کننده در خودروهای اداری

امتیاز بر اساس وجود خاموش کننده در خودروهای اداری به نسبت کل خودروهای محاسبه می گردد
 10تا  30در صد

 1امتیاز 2 +امتیاز جهت آشنایی با نحوه کار

 31تا  60درصد

 2امتیاز 2 +امتیاز جهت آشنایی با نحوه کار

61تا  100درصد

 3امتیاز 2 +امتیاز جهت آشنایی با نحوه کار

-9رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز

در صورت کسب حداقل  50امتیاز از چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد.
 51تا  60امتیاز

 1امتیاز

 61تا  70امتیاز

 2امتیاز

 71تا  80امتیاز

 3امتیاز

 81تا  90امتیاز

 4امتیاز

91تا  100امتیاز

 5امتیاز

-10نصب عالئم و تابلوهای ایمنی و تعیین محل تجمع ایمن

تعیین محل های تجمع ایمن

 3امتیاز

نصب عالئم مناسب با ساختمان

 7امتیاز

-11میزان حضور کارکنان در همایش های ایمنی

هر همایش  1امتیاز

و حداکثر  5امتیاز

-12رعایت اصول ایمنی در انبارداری:
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 -رعایت جدا سازی کاال و مواد

 2امتیاز

 -رعایت چینش صحیح کاال و مواد در ارتفاع مناسب وبا قفسه بندی مناسب

 3امتیاز

 -13میزان همکاری با سازمان آتش نشانی در خصوص رفع نا ایمنی های منطقه طی یک سال گذشته

تبصره :امتیاز براساس پاسخ به مکاتبه های سازمان آتش نشانی به شرح ذیل محاسبه می گردد
پاسخ به  50درصد مکاتبات

 5امتیاز

پاسخ به  70درصد مکاتبات

 7امتیاز
 10امتیاز

پاسخ به بیش از  80درصد مکاتبات
-14داشتن گواهینامه استاندارد آسانسور و بازدید ماهانه

-داشتن گواهینامه استاندارد دارای اعتبار

 1امتیاز

 -بازدید دوره ای ماهانه آسانسور

 1امتیاز

 -مجهز بودن آسانسور به سیستم BLackout

 1امتیاز

تبصره :در صورت یک طبقه بودن ساختمان و عدم نیاز به آسانسورامتیاز مربوطه به شاخص رعایت مباحث ایمنی
در ساختمان اضافه خواهد گردید.

-7راهنمای تکمیل فرم جشنوار ه مجتمع های تجاری برتر در حوزه ایمنی و پیشگیری
-1میزان آشنایی کسبه با مسائل ایمنی در زمان بروز آتش سوزی و زلزله

 1 -تا  20در صد کسبه

 1امتیاز

 21 -تا  40در صد کسبه

 2امتیاز

 40 -تا  60درصدکسبه

 3امتیاز

 61 -تا  80درصدکسبه

 4امتیاز

 81 -تا  100درصدکسبه

 5امتیاز

 -2میزان حضور مدیران مجتمع در دوره های آموزش ایمنی
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حداکثر  5امتیاز

هر دوره  2/5امتیاز

 -3داشتن مسئول ایمنی و پرسنل ایمنی

 5امتیاز

مسئول ایمنی یا کمیته ایمنی با ارائه گزرش عملکرد یک ساله
 -4میزان آشنایی نگهبانان مجتمع با مسائل ایمنی و اطفائ حریق

بر اساس تعداد نگهبانان مجتمع که دارای گواهینامه و مهارت باشند به نسبت کل نگهبانان محاسبه می گردد.
 1امتیاز

به ازای هر  10درصد
 -5رعایت مباحث ایمنی در ساختمان

درصورت کسب حداقل  50امتیازاز چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد:
بدون آسانسور
 51تا  60امتیاز

 2امتیاز

 61تا  70امتیاز

آسانسور دار

 2امتیاز

 7امتیاز

 4امتیاز

 71تا  80امتیاز

 10امتیاز

 9امتیاز

 81تا  90امتیاز

 15امتیاز

 12امتیاز

91تا  100امتیاز

 20امتیاز

 15امتیاز

 -6داشتن سیستم اعالن حریق

 15امتیاز

-7داشتن تجهیزات اطفاء حریق:

 -سیستم تر

 3امتیاز

 -سیستم خشک

 3امتیاز

 -سیستم اسپیرینکر

 3امتیاز

 -خاموش کننده آتش نشانی

 6امتیاز

تبصره :تعداد و نوع خاموش کننده ها می باست با مساحت ساختمان ،نوع کاربری متناسب باشد و در ارتفاع
مناسب نصب گردد.
تعداد مناسب

 3امتیاز
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نوع خاموش کننده مناسب بر اساس کاربری

 1امتیاز

محل نصب

 1امتیاز

ارتفاع نصب

 1امتیاز

-8رعایت اصول ایمنی در انبارداری:
 -رعایت جدا سازی کاال و مواد

 4امتیاز

 -رعایت چینش صحیح کاال و مواد در ارتفاع مناسب وبا قفسه بندی مناسب

 6امتیاز

-9رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز

در صورت کسب حداقل  50امتیاز از چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد.
 51تا  60امتیاز

 1امتیاز

 61تا  70امتیاز

 2امتیاز

 71تا  80امتیاز

 3امتیاز

 81تا  90امتیاز

 4امتیاز

91تا  100امتیاز

 5امتیاز

-10نصب عالئم و تابلوهای ایمنی و تعیین محل تجمع ایمن

تعیین محل های تجمع ایمن

 3امتیاز

نصب عالئم مناسب با ساختمان

 7امتیاز

-11داشتن گواهینامه استاندارد آسانسور و بازدید ماهانه

-داشتن گواهینامه استاندارد دارای اعتبار

 2امتیاز

 -بازدید دوره ای ماهانه آسانسور

 1امتیاز

(براساس قرارداد و ارائه چک لیست ماهانه مهمور به مهر شرکت معتبر)
 -مجهز بودن آسانسور به سیستم BLackout

 2امتیاز
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-8راهنمای تکمیل فرم جشنوار ه شهروند برتر در حوزه ایمنی و پیشگیری
 -1تعداد دوره های ایمنی گذارنده (گواهینامه)

 2امتیاز

به ازای هر دوره دارای گواهینامه معتبر

 -2میزان آشنایی شهروند با مسائل ایمنی در زمان بروز آتش سوزی و زلزله(شرکت در آزمون)

بر اساس نمره آزمون از  15نمره
 -3عضویت در جمعیت آتش نشانان داوطلب(به ازای هر سال عضویت)

عضویت به ازای هر سال عضویت عادی

 1امتیاز

به ازای هر سال عضویت فعال

 2امتیاز

حداکثر امتیاز

امتیاز می باشد

10

-4میزان حضور شهروند در همایش های ایمنی
حضور در هر همایش

 2امتیاز

حداکثر

 10امتیاز

-5داشتن خاموش کننده در منزل و یا خودرو

داشتن خاموش کننده در منزل و یا خودرو

 3امتیاز

داشتن خاموش کننده در منزل و یا خودرو و آشنایی با نحوه کار با خاموش کننده

 5امتیاز

-6رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز

در صورت کسب حداقل  50امتیاز از چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد.
 51تا  60امتیاز

2امتیاز

 61تا  70امتیاز

 4امتیاز

 71تا  80امتیاز

 6امتیاز
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 81تا  90امتیاز

 8امتیاز

91تا  100امتیاز

 10امتیاز

-7رعایت مباحث ایمنی در ساختمان ادارای و ساختمان ها:

درصورت کسب حداقل  50امتیازاز چک لیست مربوطه امتیاز بندی به صورت ذیل محاسبه می گردد:
 51تا  60امتیاز

 2امتیاز

 61تا  70امتیاز

 4امتیاز

 71تا  80امتیاز

 6امتیاز

 81تا  90امتیاز

 8امتیاز

 91تا  100امتیاز

 10امتیاز

 -8ارائه تحقیق علمی در خصوص مسائل ایمنی شهری تا تاریخ تعیین شده

به ازای ارائه هر تحقیق علمی مورد تأئید در کارگروه سازمان آتش نشانی  10امتیاز و حداکثر امتیاز  30امتیاز
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