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  آئين نامه بهداشت محيط مدارس1ماده      آيا پله هاي مشرف به پرتگاه در مدرسه لغزنده نبوده و ايمن مي باشد؟ 1

  دارسآئين نامه بهداشت محيط م10ماده      آيا پله هاي مشرف به پرتگاه به نرده محافظ مناسب مجهز است؟ 2

و  cm 30و حداقل عرض آن  cm 18آيا حداكثر ارتفاع پله در مدرسه   3
  مي باشد؟ m 30/1طول آن حداقل 

  آئين نامه بهداشت محيط مدارس11ماده       

آيا كليه ارتفاعها كه به پرتگاه ختم مي شود با نرده هاي حفاظتي مناسب   4
  محافظت شده است؟

  مقررات بهداشت حرفه اي      

ره هاي طبقات فوقاني مشرف به پرتگاه عالوه برموارد فوق دارايآيا پنج 5
  نرده محافظ يا كتيبه ثابت مي باشد؟ 

  آئين نامه بهداشت محيط مدارس13ماده     

  آئين نامه بهداشت محيط مدارس13ماده         آيا عدم استفاده از جام شيشه بزرگ براي پنجره ها رعايت مي گردد؟  6

  آئين نامه بهداشت محيط مدارس14ماده      ان خردسال در طبقات پايين ترساختمان قرار دارد؟آيا كالس دانش آموز 7

  آئين نامه بهداشت محيط مدارس15ماده      آيا كالس ها فاقد بالكن يا تراس مي باشد؟ 8

آيا بجاري يا وسيله گرم كننده طوري نصب شده كه خطرآتش سوزي 9
  ) رمايشي مركزي ارجح مي باشداستفاده از سيستم گ(وجود ندارد؟ 

  آئين نامه بهداشت محيط مدارس23ماده     

آيا مدرسه درصورت بهره مندبودن ازسيستم لوله كشي گاز داراي وسايل   10
  گرمايشي گازسوز مركزي استاندارد مي باشد؟

  مقررات بهداشت حرفه اي      

  بهداشت محيط مدارسآئين نامه 24ماده      آيا تجهيزات اطفاي حريق وجود دارد؟ 11

  مقررات بهداشت حرفه اي        آيا استفاده از بخاريهاي برقي در كالسها ممنوع شده است؟  12

درمدرسه براي مواقع اضطراري وجودداردكه ) حداقل دوراه(آيا راههاي فرار  13
قابل دسترسي ورويـت بـوده وحتـي المقـدور     ازهرنقطه از داخل ساختمان 

اجزاي سازه آن مقاوم دربرابرحريـق مـي باشـد ومـانعي درسـه راه خـروج       
  نيست؟

  آئين نامه بهداشت محيط مدارس24ماده       
  

  و مقررات بهداشت حرفه اي

  مقررات بهداشت حرفه اي     آيا تاريخ شارژ كپسول هاي اطفاي حريق به روز مي باشد؟ 14

محل نصب كپسولها ي اطفاي حريق مناسب مي باشدوبا توجه به نوعآيا 15
  ؟) متر فاصله از سطح زمين 5/1محل نصب (حريق انتخاب گرديده 

  مقررات بهداشت حرفه اي    

آيا تابلوهاي هشداردهنده ايمني ، تعيين مسيرهاي فراروراههاي خروج   16
  اضطراري وامثالهم درمدرسه وجوددارد؟

  شت حرفه ايمقررات بهدا      

 آيا ضوابط دررابطه با تعدادطبقات مدرسه به شرح ذيل رعايت شده است ؟ 17
براي دبستان ودوره راهنمايي حداكثرتادوطبقه بدون احتساب  - 

  زيرزمين 
 براي دبيرستان حداكثرسه  طبقه بدون احتساب زيرزمين - 
براي دبيرستان ومدارس فني حداكثرتاچهارطبقه بدون احتساب  - 

  زيرزمين

آئين نامه بهداشت محيط 2ماده 2تبصره     
  مدارس

  آئين نامه بهداشت محيط مدارس5ماده     آيا كف كالسها ، راهروها وپله هامقاوم ، مسطح وبدون درزوشيب آن 18



 
 

  مناسب بوده و لغزنده نمي باشد؟

آيا آموزش ايمني و انجام مانورو بهداشت و فرار درمواقع اضطراري به 19
  اولياء مدرسه داده شده است؟دانش آموزان و 

  مقررات بهداشت حرفه اي    

آيا اقدامات الزم جهت ايمن سازي محيط مدرسه نظيرجلـوگيري از نصـب     20
آنتن هاي مخابرات و موبايل ، جلـوگيري از نصـب ايسـتگاه تقليـل فشـار      
ــالهم در داخــل و نزديــك مدرســه    ــرق و امث ــوي ب گازوپســتهاي فشــار ق

د ايمن درنزديكـي و داخـل مدرسـه انجـام گرفتـه      وپيشگيري از ساير موار
  است؟ 

  مقررات بهداشت حرفه اي      

  مقررات بهداشت حرفه اي        آيا جعبه كمكهاي اوليه در مدرسه وجود دارد؟  21


