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 ، مصداق ندارد -، اصالح درمحل +×، خير √راهنماي تكميل فرم: بلي 

دسته  شاخصهايارزيابي تاريخ ارزيابي مالحظات
        بندي

آيا مديريت/نگهبان خوابگاه دوره آشنايي با كمكهاي         
 اوليه را گذرانده است؟
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آيا مديريت/نگهبان خوابگاه دوره آشنايي با نحوه         
 اطفاي حريق را گذرانده است؟

 آيا خوابگاه داراي رابط بهداشتي دانشجويي است؟        
جعبه كمكهاي اوليه با ظرفيت مناسب و اقالم مورد         

 نياز موجود است؟
 آيا خوابگاه داراي آسانسور است؟        
آيا براي آسانسور دوره كنترل كيفي معتبر صادر شده         

 است؟
 آسانسور داراي نقص برقي يا سازهاي نميباشد؟        
 پلهها از نظر عرض و ارتفاع استاندارد هستند؟         
 راه پله داراي نرده مناسب ميباشد؟        
-آياوسايالضافيومستعملوغيرقابلمصرفازمحيطخارجمي        

 شوند؟
 آيادرهاوپنجرههامطابقبااستانداردهايبهداشتيميباشد؟        
 آياازايمنبودنشيرهايگازوسايروسايالطمينانحاصلميشود؟        
آيا منشور بهداشتي دانشجويي تهيه شده و دانشجوها         

از آن اطالع دارند؟در معرض ديد عموم نصب شده 
 است؟

آيا وظايف خدمات به نيروهاي خدمه ابالغ شده و در         
 معرض ديد عموم نصب شده است؟

آيا پيامها و دستورالعملهاي بهداشتي مناسب در         
 محيط خوابگاه وجود دارد؟

آيا نحوه بيان شكايات دانشجويان از وضعيت بهداشتي         
 در معرض ديد عموم نصب شده است؟

كف قابل شستشو، بدون فرورفتگي، داراي شيب         
 مناسب و تميز ميباشد؟

 و 
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 سقف صاف و بدون ترك خوردگي ميباشد؟         
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ديوار بدون فرورفتگي و داراي رنگ آميزي مناسب         
 ميباشد؟

روشنايي (مصنوعي/طبيعي) به نحوي تامين شده         
 است كه باعث ناراحتي چشم نشود؟

 كپسول اطفا حريق مناسب وجود دارد؟        
آيا تاريخ كنترل كپسولها و نحوه استفاده از آن بر         

 روي كپسول اطفاي حريق نصب شده است؟
آيا پالن خوابگاه و نحوه خروج در شرايط اضطراري در         

 معرض ديد عموم نصب شده است؟
شماره تماسهاي ضروري در تابلوي اعالنات خوابگاه         

 درج شده است؟
 تهويه مناسب است؟        
 پنجرهها مجهز به طوري سيمي ضد زنگ ميباشند؟        
 درها و پنجرهها سالم و تميز ميباشند؟        
در هر اتاق كمد، تخت و ميز و صندلي، قفسه كتاب به         

 تعداد كافي، سالم و مناسب وجود دارد؟
مساحت هر اتاق متناسب با تعداد افراد ساكن در اتاق         

 ميباشد؟ (چند مترمربع به ازاي هر نفر)
 پنجره اتاق داراي پرده مناسب و تميز ميباشد؟        
سمپاشي به نحو مطلوب صورت گرفته است و         

 هيچگونه حشرهاي مشاهده نميشود؟
تهويه به نحوي صورت ميگيرد كه هميشه هواي         

 داخل توالت و دستشويي سالم و عاري از بو باشد؟
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 وسايل نور و روشنايي بدون نقص ميباشد؟        
 كف سالم، بدون ترك خوردگي و شيب مناسب است؟        
 سقف بدون ترك خوردگي بوده و تميز است؟        
ديوارها از مصالح مقاوم، قابل شستشو ساخته شدهاند         

 و تميز هستند؟
در و پنجرهها و شيشهها سالم و مجهز به توري سيمي         

 مناسب هستند؟
 شير برداشت آب و شلنگ سالم و بدون نقص هستند؟        
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كاسه توالت از انواع صاف از جنس كاشي يا سراميك         
 كه همواره تميز باشد تهيه شده است؟

گندزدايي سرويس بهداشتي به صورت روزانه انجام         
 ميشود؟

سيستم فاضالب (ار حيث گرفتگي، سالم بودن         
مجاري، وجود سيفون، درپوش ورودي و ...) بهداشتي 

 است؟
سطل زباله قابل شستشو، درب دار و داراي كيسه زباله         

 وجود دارد؟
تعداد توالتها و دستشوييها متناسب با جمعيت         

 است؟
كف بدون ترك خوردگي، تميز و داراي شيب مناسب         

 است؟

ام
حم

 

 سقف تميز، بدون ترك خوردگي و بهداشتي است؟        
ديوارها از مصالح مقاوم به رطوبت، قابل شستشو         

 ساخته شده و تميز است؟
از وسايل روشنايي مناسب و بدون نقص برخوردار         

 است؟
 دوش و شير آب سالم و بدون چكه ميباشند؟        
 تهويه مناسب و مطلوب دارد؟        
 گندزدايي به صورت روزانه انجام ميشود؟        
سطل زباله قابل شستشو، درب دار و داراي كيسه زباله         

 وجود دارد؟
 تعداد حمامها متناسب با جمعيت است؟        
سيستم فاضالب (ار حيث گرفتگي، سالم بودن         

مجاري، وجود سيفون، درپوش ورودي و ...) بهداشتي 
 است؟

 

 سقف بدون ترك و تميز است؟        
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 كف بدون فرورفتگي، قابل شستشو و تميز است؟        
ديوار از مصالح مناسب، قابل شستشو ساخته شده و         

 تميز است؟
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 تهويه مناسب بوده و هواي آشپزخانه مطبوع است؟        
 پنجرهها داراي توري سيمي مناسب هستند؟        
 وسايل روشنايي كافي و بدون نقص هستند؟        
سطل زباله مناسب (دربدار، قابل شستشو و         

گندزدايي و داراي كيسه زباله) براي تفكيك زباله تر و 
 خشك وجود دارد؟

 شيرهاي آب سالم و بدون چكه هستند؟        
 مجراي فاضالب بهداشتي است؟        
 گندزدايي به صورت روزانه انجام ميشود؟        
 وسايل پخت و پز سالم و تميز هستند؟        
 يخچال به تعداد كافي وجود دارد و تميز ميباشد؟        
 ظرفشويي به تعداد كافي و تميز و سالم وجود دارد؟        
آب سردكن به تعداد مناسب وجود دارد و بهداشتي         

 است؟
سطل/كانتينرهاي مخصوص زباله، داراي درپوش و         

 تميز براي زباله وجود دارند؟
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 تفكيك زباله تر/خشك انجام ميشود؟        
انبار موقت جمع آوري زباله مناسب، قابل شستشو و         

 داراي شيب مناسب وجود دارد؟
انبار موقت زباله به صورت روزانه تميز و گندزدايي         

 ميشود؟
ريخت و پاش، تلنبار زابله در اطراف انبار موقت زباله         

 وجود ندارد؟
تعداد سطل زباله و ظرفيت انبار موقت زباله متناسب         

 با حجم زباله توليدي ميباشد؟
 نتيجه ارزيابي كلي:
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