
  :مدرسه :مدرسه :مدرسه :مدرسه :مدرسه
  : بازدید کننده                          :سال                             :نام مرکزبهداشتی                 :             نام شهرستان         :                     نام دانشگاه

  و بهداشت محیط مدرسه  بررسی وضعیت ایمنی
  1  )بلی- 2خیر  - 1هیچ وسیله گرمایشی وجود ندارد  - 0(سیستم گرمایشی مدرسه بصورت مستمر موردبازدیدو رفع نقص میشود؟ آیا          

  ؟گردد می نکات ایمنی به طور کامل رعایتو دوسایل گرمایشی به خصوص بخاري هاي مدرسه داراي آرم استاندارد بوده و گاز حاصل از سوخت دستگاه هاي مولد حرارت به خارج کالس هدایت شوآیا          
  )بلی- 2خیر  - 1هیچ وسیله گرمایشی وجود ندارد  -0(

2  

خیر -1ندارد  هیچ وسیله اي وجود- 0(. وجود داشته باشد) متر فاصله از سطح زمین 5/1(به تعداد کافی بر اساس حجم مدرسه و در مکان مناسب بویژه کپسول آتشنشانی  اطفاء حریق اعالم و وسایلآیا          
  )بلی- 2

3  

  4  )بلی- 2خیر  - 1هیچ وسیله اي وجود ندارد  -0(؟ .باشدسالیانه می وسایل اطفاء حریق داراي تاریخ معتبر شارژ آیا          
  5  )بلی- 2خیر  - 1( آیا کارکنان مدرسه مهارت استفاده از وسایل اطفاي حریق را دارند؟          
  6  )بلی-2خیر  -1هیچ مکانی ندارد  - 0(خارج از ساختمان کالس هاي مدرسه است؟آیا محل نگهداري سوخت مدرسه در           
  7  )بلی-2خیر  -1(  تعمیر و نگهداري می شود و این موارد همگی سالم هستند؟   مورد بازبینی وها  المپبرق، کلید و پریزها و  سیستمآیا           
  8  )بلی-2خیر  -1هیچ جعبه کمک اولیه وجود ندارد  -0(باشد؟آیا جعبه کمک هاي اولیه داراي تجهیزات کامل می           
  9  )بلی-2خیر  - 1(ارائه گردیده است؟و دانش آموزان  آیا آموزش کمک هاي اولیه در مدرسه به مسئولین          
  10  )بلی- 2خیر  - 1هیچ مکانی ندارد  - 0(است؟ دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه حسب مورد تهیه و در محل مناسب نصب شدهآیا          

ر گاز و پست هاي فشار قوي برق و امثالهم در داخل و آیا اقدامات الزم جهت ایمن سازي محیط مدرسه نظیر جلوگیري از نصب آنتن هاي مخابرات و موبایل، جلوگیري از نصب ایستگاه هاي تقلیل فشا          
  )بلی- 2خیر  - 1( موارد غیر ایمن در نزدیکی و داخل مدرسه انجام گرفته است؟نزدیکی مدرسه و پیشگیري از سایر 

11  

  12  )بلی-2خیر  -1هیچ مکانی ندارد  -0(آیامکان هاي خطرآفرین مانند راه پله ها،طبقات فوقانی، پشت بام ازنرده وحفاظ مناسب برخوداراست؟          
  13  )دووبیشترراه فراردارد-2یک راه فراردارد  - 1هیچ راه فراري ندارد  - 0(؟  هر ساختمان وجود دارد و به راحتی دانش آموزان به آن دسترسی دارندحداقل دو راه فرار براي مواقع اضطراري در آیا          

آموزش هردو - 3آموزش اولیاي مدرسه -2آموزش دانش آموزان - 1 هیچکس آموزش ندیده -0(و اولیاي مدرسه داده شده است؟ آموزان و بهداشت و فرار درمواقع اضطراري به دانش آیاآموزش هاي ایمنی          
  )گروه

14  

  15  )بلی- 2خیر  - 1هیچ مکانی ندارد  - 0(آیاازوسایل ومحیط ورزشی استاندارد ومناسب براي ساعات ورزش وتفریح دانش اموزان استفاده می شود؟           
  16  )بلی- 2خیر  - 1هیچ مکانی ندارد  -0(آسیب زاوبرنده می باشد؟آیامحل بازي دانش آموزان عاري ازهرگونه مانع ووسایل           

داردمکان - 3موادغذایی غیربهداشتی  -داردمکان بهداشتی-2دارد مکان وموادغدایی هردو غیربهداشتی  -1هیچ مکانی ندارد -0(وجوددارد؟)مکان وموادغذایی(آیا پایگاه تغذیه بهداشتی           
  )دارد مکان وموادغذابی هردوبهداشتی-4موادغذایی بهداشتی -غیربهداشتی

17  

آب بهداشتی -داردمکان غیربهداشتی-3آب غیربهداشتی - داردمکان بهداشتی-2دارد مکان وآب هردو غیربهداشتی  - 1هیچ مکانی ندارد -0(وجوددارد؟)مکان وآب(آیا آب آشامیدنی سالم و بهداشتی           
  )دارد مکان وآب هردوبهداشتی-4

18  

- دارد توالت غیربهداشتی-3دستشویی غیربهداشتی - دارد توالت بهداشتی-2دارد توالت ودستشویی هردو غیربهداشتی  - 1هیچ مکانی ندارد -0(وجوددارد؟)توالت ودستشویی(سرویس بهداشتی آیا           
  )دارد توالت ودستشویی هردوبهداشتی- 4دستشویی بهداشتی 

19  

  20  ندارد - 4دارد غیر بهداشتی         -3دارد بهداشتی ناقص            - 2بهداشتی کامل          دارد -1آیا سیستم فاضالب دارد؟                
  21  ندارد -4مشترك است                -3دارد با تجهیزات ناقص         -2دارد با تجهیزات کامل       -1آیا اطاق بهداشت دارد؟                   
  22  ندارد -4مشترك است                 -3دارد با آموزش ناقص            - 2دارد با آموزش کامل         -1      آیا مراقب بهداشت دارد؟           
  23  ندارد -4مشترك است                 - 3دارد با آموزش ناقص            - 2دارد با آموزش کامل         - 1آیا مربی ورزش دارد؟                      
  24  نفتی بخاري تعداد          
  25  تعداد  کپسول حریق          



 



     

                      :عبل                                 :ًبم هزکشثْذاؽتی                               :     ًبم ؽْزعتبى:                                                  ًبم داًؾگبُ

   وبهداشت محیط مدارسبررسی وضعیت ایمنی

 1 (ثلی-2خیز  -1ّیچ ٍعیلِ گزهبیؾی ٍجَد ًذارد  -0) عیغتن گزهبیؾی هذرعِ ثقَرت هغتوز هَردثبسدیذٍ رفع ًمـ هیؾَد؟آیب     

 
   

 
ًكبت ایوٌی ثِ ٍ ٍعبیل گزهبیؾی ثِ خقَؿ ثخبری ّبی هذرعِ دارای آرم اعتبًذارد ثَدُ ٍ گبس حبفل اس عَخت دعتگبُ ّبی هَلذ حزارت ثِ خبرج کالط ّذایت ؽَدآیب

 (ثلی-2خیز  -1ّیچ ٍعیلِ گزهبیؾی ٍجَد ًذارد  -0)؟ گزدد هیطَر کبهل رعبیت

2 

 
   

 
ّیچ -0). ٍجَد داؽتِ ثبؽذ ( هتز فبفلِ اس عطح سهیي5/1) ثِ تعذاد کبفی ثز اعبط حجن هذرعِ ٍ در هكبى هٌبعت ثَیضُ کپغَل آتؾٌؾبًی  اطفبء حزیك اعالم ٍٍعبیلآیب

 (ثلی-2خیز  -1ٍعیلِ ای ٍجَد ًذارد 

3 

 4 (ثلی-2خیز  -1ّیچ ٍعیلِ ای ٍجَد ًذارد  -0)؟ .ثبؽذعبلیبًِ هی ٍعبیل اطفبء حزیك دارای تبریخ هعتجز ؽبرص آیب     

 5 (ثلی-2خیز  -1 )آیب کبرکٌبى هذرعِ هْبرت اعتفبدُ اس ٍعبیل اطفبی حزیك را دارًذ؟     

 6 (ثلی-2خیز  -1ّیچ هكبًی ًذارد  -0)آیب هحل ًگْذاری عَخت هذرعِ در خبرج اس عبختوبى کالط ّبی هذرعِ اعت؟     

 7 (ثلی-2خیز  -1  )تعویز ٍ ًگْذاری هی ؽَد ٍ ایي هَارد ّوگی عبلن ّغتٌذ؟   هَرد ثبسثیٌی ٍ ّب الهپ ثزق، کلیذ ٍ پزیشّب ٍ عیغتنآیب      

 8 (ثلی-2خیز  -1ّیچ جعجِ کوک اٍلیِ ٍجَد ًذارد  -0)آیب جعجِ کوک ّبی اٍلیِ دارای تجْیشات کبهل هی ثبؽذ؟     

 9 (ثلی-2خیز  -1)آیب آهَسػ کوک ّبی اٍلیِ در هذرعِ ثِ هغئَلیي ارائِ گزدیذُ اعت؟     

 10 (ثلی-2خیز  -1  )ایب آهَسػ کوک ّبی اٍلیِ در هذرعِ ثِ داًؼ آهَساى ارائِ گزدیذُ اعت؟     

 11 (ثلی-2خیز  -1ّیچ هكبًی ًذارد  -0) اعت؟دعتَرالعول ایوٌی کبر در آسهبیؾگبُ حغت هَرد تْیِ ٍ در هحل هٌبعت ًقت ؽذُآیب     

 
   

 
آیب الذاهبت السم جْت ایوي عبسی هحیط هذرعِ ًظیز جلَگیزی اس ًقت آًتي ّبی هخبثزات ٍ هَثبیل، جلَگیزی اس ًقت ایغتگبُ ّبی تملیل فؾبر گبس ٍ پغت ّبی فؾبر 

 (ثلی-2خیز  -1 )لَی ثزق ٍ اهثبلْن در داخل ٍ ًشدیكی هذرعِ ٍ پیؾگیزی اس عبیز هَارد غیز ایوي در ًشدیكی ٍ داخل هذرعِ اًجبم گزفتِ اعت؟

12 

 13 (ثلی-2خیز  -1ّیچ هكبًی ًذارد  -0)آیبهكبى ّبی خطزآفزیي هبًٌذ راُ پلِ ّب،طجمبت فَلبًی، پؾت ثبم اسًزدُ ٍحفبظ هٌبعت ثزخَداراعت؟     

 
   

 
-2یک راُ فزاردارد  -1ّیچ راُ فزاری ًذارد  -0)؟  حذالل دٍ راُ فزار ثزای هَالع اضطزاری در ّز عبختوبى ٍجَد دارد ٍ ثِ راحتی داًؼ آهَساى ثِ آى دعتزعی دارًذآیب

 (دٍٍثیؾتزراُ فزاردارد

14 

 
   

 
آهَسػ -2آهَسػ داًؼ آهَساى -1ّیچكظ آهَسػ ًذیذُ  -0)ٍ اٍلیبی هذرعِ دادُ ؽذُ اعت؟ آهَساى ٍ ثْذاؽت ٍ فزار درهَالع اضطزاری ثِ داًؼ آیبآهَسػ ّبی ایوٌی

 (آهَسػ ّزدٍ گزٍُ-3اٍلیبی هذرعِ 

15 

 16 (ثلی-2خیز  -1ّیچ هكبًی ًذارد  -0)آیباسٍعبیل ٍهحیط ٍرسؽی اعتبًذارد ٍهٌبعت ثزای عبعبت ٍرسػ ٍتفزیح داًؼ اهَساى اعتفبدُ هی ؽَد؟      

 17 (ثلی-2خیز  -1ّیچ هكبًی ًذارد  -0)آیبهحل ثبسی داًؼ آهَساى عبری اسّزگًَِ هبًع ٍٍعبیل آعیت ساٍثزًذُ هی ثبؽذ؟     

 
   

 
هَادغذایی -داردهكبى ثْذاؽتی-2دارد هكبى ٍهَادغذایی ّزدٍ غیزثْذاؽتی  -1ّیچ هكبًی ًذارد -0)ٍجَددارد؟(هكبى ٍهَادغذایی)آیب پبیگبُ تغذیِ ثْذاؽتی 

 (دارد هكبى ٍهَادغذاثی ّزدٍثْذاؽتی-4هَادغذایی ثْذاؽتی -داردهكبى غیزثْذاؽتی-3غیزثْذاؽتی 

18 

 
   

 
-3آة غیزثْذاؽتی -داردهكبى ثْذاؽتی-2دارد هكبى ٍآة ّزدٍ غیزثْذاؽتی  -1ّیچ هكبًی ًذارد -0)ٍجَددارد؟(هكبى ٍآة)آیب آة آؽبهیذًی عبلن ٍ ثْذاؽتی 

 (دارد هكبى ٍآة ّزدٍثْذاؽتی-4آة ثْذاؽتی -داردهكبى غیزثْذاؽتی

19 

 
   

 
دعتؾَیی غیزثْذاؽتی -دارد تَالت ثْذاؽتی-2دارد تَالت ٍدعتؾَیی ّزدٍ غیزثْذاؽتی  -1ّیچ هكبًی ًذارد -0)ٍجَددارد؟(تَالت ٍدعتؾَیی)آیب عزٍیظ ثْذاؽتی 

 (دارد تَالت ٍدعتؾَیی ّزدٍثْذاؽتی-4دعتؾَیی ثْذاؽتی -دارد تَالت غیزثْذاؽتی-3

20 
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