
 

 درمان و آموزش پسشكي وزارت بهداشت،

 .....................داوشگاٌ علًم پسشكي ي خذمات بُذاشتي درماوي

 :مركز بهداشتي درماني                                         معايوت امًر بُذاشتي                                                          :شبكه بهداشت و درمان/ مركز      

 :كذ فرم    مرداوٍ    بازرسي بُذاشتي آرایشگاٌ:عىًان چك ليست                                                  

 مذیریت/مشخصات محل تصذي 

 :                                                   تعذاد كارگر*                                              :ٌشمارٌ پريوذ*                              :وًع فعاليت صىفي*

                                                 :عرض جغرافيایي*                                          :طًل جغرافيائي*                              :شمارٌ تلفه َمراٌ*

 (:متر مربع)مترا ژ                          :                                                                        رقمي 10كذ پستي 

                 

 :آدرس *

 

 مذیر /مشخصات متصذي

 :                                                                   وام*
          

 :                                                وام خاوًادگي*
          

 :                           كذ ملي*
          

 

 بُذاشت فردي

 مًارد مشمًل بازرسي                             بلي                           خير
 تاریخ بازدیذ ايل بازدیذ ديم بازدیذ سًم يضعيت كىترلي

 ردیف /    / /    / /    / بحراوي غيربحراوي

ٚ تٙفسی  تب سٔبٖ ٞبی ٚاٌیز  ثیٕبری ٕٔٙٛػیت وبر دروبروٙبٖ ٔجتال ثٝ آیب 

 ثٟجٛدی رػبیت ٔی ٌزدد؟
     1 

     2  آیب ٕٔٙٛػیت فزٚش ٚ ػزضٝ ٔحصٛالت دخب٘ی رػبیت ٔی ٌزدد؟

      3 آیب ٕٔٙٛػیت استؼٕبَ دخب٘یبت تٛسظ پزسُٙ رػبیت ٔی ٌزدد؟

      4 آیب ٕٔٙٛػیت استؼٕبَ دخب٘یبت ثب اثشار ٔٙبست اعالع رسب٘ی ػٕٛٔی ٔی ٌزدد؟

 5      ؟وبروٙبٖ اعالػبت وبفی در ٔٛرد رٚش ضستطٛی دست ثب آة ٚ صبثٖٛ را دار٘ذآیب 

دٖٚ ِه ٚ پبرٌی، ٚ ٚسبیُ حفبظت فزدی  ةوبروٙبٖ ٍٞٙبْ وبر اس رٚپٛش تٕیش آیب 

 ؟ ٔتٙبست ثب ٘ٛع فؼبِیت  استفبدٜ ٔی ٕ٘بیٙذ
     6 

در صٛرت ٚجٛد )وبروٙبٖ  دارای ٚسبیُ ٘ظبفت، ضستطٛ ٚ استحٕبْ اختصبصیآیب 

 ؟ٔی ثبضٙذ (حٕبْ
     7 

      8 ؟وبروٙبٖ دارای ٔحُ ٔطخص ثزای ٍٟ٘ذاری ٚسبیُ ضخصی ٔی ثبضٙذآیب 

      9 آیب رٚش ضستطٛی دست ثٝ صٛرت ٔصٛر در ٔحُ ٘صت ضذٜ است؟

      10 آیب ٕٞٝ ی وبروٙبٖ ٔطَٕٛ دارای وبرت ثٟذاضت ٔؼتجز ٔی ثبضٙذ؟

 :تؼذاد وبروٙبٖ ٔطَٕٛ فبلذ وبرت ثٟذاضت ٔؼتجز
     11 

اس  آیب ٕٞٝ ی وبروٙبٖ ٔطَٕٛ، دارای ٌٛاٞی ٘بٔٝ ٔؼتجز پبیبٖ دٚرٜ ی آٔٛسضی

 آٔٛسضٍبٜ ثٟذاضت اصٙبف ٔی ثبضٙذ؟
     12 

  :تؼذاد وبروٙبٖ ٔطَٕٛ فبلذ ٌٛاٞی ٘بٔٝ ٔؼتجز دٚرٜ آٔٛسضی ثٟذاضت اصٙبف
 
 
 
 
 
 

 

    13 

 

 

 

 

 



 

 درمان و آموزش پسشكي وزارت بهداشت،

 .....................داوشگاٌ علًم پسشكي ي خذمات بُذاشتي درماوي

 :مركز بهداشتي درماني                                         معايوت امًر بُذاشتي                                                          :شبكه بهداشت و درمان/ مركز      

 بُذاشت ابسار ي تجُيسات

 مًارد مشمًل بازرسي                             بلي                           خير

بازدیذ  يضعيت كىترلي

 سًم

 تاریخ بازدیذ ايل بازدیذ ديم

غيربحرا

 وي

 ردیف /    / /    / /    / بحراوي

     14  آیب ضستطٛ ٚ ٌٙذسدایی اثشار ٚ ٚسبیّی وٝ یه ثبر ٔصزف ٘یستٙذ ا٘جبْ ٔی ٌزدد؟

 استفبدٜ  (safety box) آیب ثزای دفغ پسٕب٘ذٞبی اجسبْ تیش ٚ ثز٘ذٜ اس جؼجٝ ایٕٗ

 ٔی ٌزدد؟
     15 

ثٟذاضتی دارای پزٚا٘ٝ سبخت یب ٔجٛس ٚرٚد   ٔٛاد ٚ آیب ٔٛاد لبثُ استفبدٜ ٔب٘ٙذ رً٘

 اس ٚسارت ٔی ثبضٙذ؟ 
     16 

     17  دارای تبریخ اػتجبر ٔی ثبضذ؟ ثٟذاضتی آیب ٔٛاد لبثُ استفبدٜ ٔب٘ٙذ رً٘  ٚ ٔٛاد

آیب لفسٝ، ٚیتزیٗ ٚ وطٛٞبی ٔٛرد استفبدٜ لبثُ ٘ظبفت ٚ سبِٓ ثٛدٜ ٚ ظزٚف ثب 

 پٛضص ٔٙبست ٍٟ٘ذاری ضذٜ ٚ تٕیش ٔی ثبضٙذ؟
     18 

      20 آیب صٙذِی ٞب ٚ ٘یٕىت ٞب سبِٓ ٚ تٕیش ٞستٙذ؟

آیب سیٙه ثزای ضست ٚ ضٛی دست ٚ اثشار ٚ تجٟیشات ٔجٟش ثٝ صبثٖٛ ٔبیغ ٚ دستٕبَ 

 وبغذی ٚجٛد دارد؟
     21 

ٔجٟش ثٝ  در صٛرت ٚجٛد سیٙه ضستطٛی سز ثزای ٔطتزیبٖ،  آیب  سیٙه تٕییش ٚ

 آة ٌزْ ٚ سزد است؟ 
     22 

      23 آیب  در صٛرت ٘یبس  ثزای ٔطتزیبٖ اس حِٛٝ اختصبصی استفبدٜ ٔی ٌزدد؟ 

آیب ٔٛاد ٌٙذسدا ٚ ضذػفٛ٘ی وٙٙذٜ ٔٛرد استفبدٜ دارای پزٚا٘ٝ سبخت یب ٔجٛس ٚرٚد   

 اس ٚسارت ٔی ثبضٙذ؟ 
     24 

      25 دارد؟ ٚجٛد ٔحُ در السْ ساتیتجٝ ثب ٜیاَٚی ٞب وٕه جؼجٝ ایآ

      26 آیب ٔبِه، ٔذیز یب ٔتصذی خٛدوٙتزِی ٚ خٛد اظٟبری ثٟذاضتی را ا٘جبْ ٔی دٞذ؟

ثز اسبس دستٛراِؼُٕ خٛد وٙتزِی ٚ خٛد اظٟبری ثٟذاضتی ا٘جبْ ضذٜ ی ثزدار ٕ٘ٛ٘ٝآیب 

 است؟
     27 

ثز اسبس دستٛراِؼُٕ خٛد وٙتزِی ٚ خٛد اظٟبری ثٟذاضتی در ٔحُ ی ثزدار ٕ٘ٛ٘ٝآیب ٘تبیج 

 ٔٛجٛد است؟
     28 

 بُذاشت ساختمان

 مًارد مشمًل بازرسي                             بلي                           خير

بازدیذ  يضعيت كىترلي

 سًم

 تاریخ بازدیذ ايل بازدیذ ديم

غيربح

 راوي

 ردیف /    / /    / /    / بحراوي

      29 د؟ثبشی ْ دارای ٚیژٌی ٞبی السْ یآثزسبٖ ضجىٝ داخّی ایآ

ٚاحذ ثٝ ٔٙظٛر ا٘غجبق ثب ٔٛاسیٗ ثٟذاضتی ثٝ   یب ثبسسبسی ٞبی ػٕذٜ در سبخت ٞبی٘مطٝآیب       30 

 

 

 

 

 

 



 

 درمان و آموزش پسشكي وزارت بهداشت،

 .....................داوشگاٌ علًم پسشكي ي خذمات بُذاشتي درماوي
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 تعداد موارد غیر بحراني تعداد موارد بحراني تاریخ بازرسي

   

   

   

 

 تبییذ ٚسارت رسیذٜ است؟

      31 دارای ٚیژٌی ٞبی السْ ٔی ثبضذ؟ فبضالة دفغ ٚی آٚر جٕغ ستٓیس ایآ

      32 آیب سیستٓ ٔذیزیت پسٕب٘ذ دارای ٚیژٌی ٞبی السْ ٔی ثبضذ؟

      33 آیب تٕٟیذات السْ ثزای وٙتزَ حطزات ٚ جٛ٘ذٌبٖ ٔٛرد تبییذ است؟

 دارای ٚیژٌی ٞبی السْ ٔی(  در صٛرت ٚجٛد) یثٟذاضتی ٞب سیسزٚ طیضزا ٚ تیٚضغ  ایآ

 ثبضذ؟
     34 

      35 در صٛرت ٚجٛد اتبق استزاحت، اس فضبی وبر ٔجشا  ٚ دارای ضزایظ ثٟذاضتی ٔی ثبضذ؟ ایآ

 دارای ٚیژٌی ٞبی السْ ٔی ٔٛرد استفبدٜ  حٕبْ طیضزا ٚ تیٚضغ در صٛرت ٚجٛد حٕبْ  ایآ

 ثبضذ؟
     36 

      37 ثبضذ؟ی ْٔیشاٖ صذا در ٔحُ ٔغبثك ضٛاثظ  ایآ

      38  سبِٗ لبثُ ٘ظبفت ٔی ثبضذ؟  ا وفیآ

 ثذٖٚ سبِٓ،ی وبش ا ینیسزاْ سًٙ، جٙس اس  ٔحُ  رٚضٛیی ٚ سزضٛیی  ٚارید پٛضص ایآ

 ؟ٔی ثبضذی ضىستً ٚ درس
     39 

      40 دیٛار سبِٗ لبثُ ٘ظبفت ٔی ثبضذ ؟ پٛضص ایآ

      41 سبِٓ ٚ تٕیش ٔی ثبضذ؟  سمف ایآ

      42 است؟ی ديیپٛس ٚ یسدي سً٘ ثذٖٚ ٚ سبِٓ ٔمبْٚ، جٙس اس رٞبد ایآ

      43 است؟ی ديیپٛس ٚ یسدي سً٘ ثذٖٚ ٚ سبِٓ ٔمبْٚ، جٙس اس ٞب پٙجزٜ ایآ

      45 آیب دٔب ٚ رعٛثت ٔحُ ٔغبثك ضٛاثظ ٔی ثبضذ؟

      46 ثبضذ؟ ْیٔغبثك ضٛاثظ  ٔحیظ رٚضٙبیی ایآ

      47 ثبضذ ؟ ْی ٔغبثك ضٛاثظ ٜیتٟٛ تیٚضغ ایآ

 ثبسرسی

 

 ٔطخصبت تبئیذ وٙٙذٌبٖ

 سْٛ دْٚ اَٚ

 ٘بْ،٘بْ خب٘ٛادٌی ٚ أضبء ثبسرس ثٟذاضت ٔحیظ
   



 

 درمان و آموزش پسشكي وزارت بهداشت،

 .....................داوشگاٌ علًم پسشكي ي خذمات بُذاشتي درماوي

 :مركز بهداشتي درماني                                         معايوت امًر بُذاشتي                                                          :شبكه بهداشت و درمان/ مركز      

 

 

٘بْ،٘بْ خب٘ٛادٌی ٚ أضبء وبرضٙبس ٔسئَٛ 

 ضٟزستبٖ/ ثٟذاضت ٔحیظ استبٖ 

   

٘بْ،٘بْ خب٘ٛادٌی ٚ أضبء رئیس ٔزوش ثٟذاضت 

 ضٟزستبٖ/استبٖ

   


