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تاریخ بازًگری دٍم 96/7/15 :
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عضَیت ..................................... :
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 ................................................................................................................................................................تلفي  ......................................:شوارُ ّوراُ .............................................. :
.
هٌطقِ شْرداری  ................ :آدرس :
هالکیت ساختواى  :شخصی  استیجاری 
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صبح 

عصر

صبح ٍ عصر

تعذاد تابلَ ................. :

عٌاٍیي تابلَ.................................................... :

رٍزّای فعالیت ................................. :

( تَضیحات  :اهتیاز ّر یک ازهَارد عالهت زدُ شذُ با ّن جوع ٍ در ستَى اهتیاز هکتسبِ قیذ هی شَد ).
محًر فضبی فیشیکی
ردیف
1

2

3

شبخص ارسیببی

در صَرت اختالف سطح دستزسی تِ دفتز وار  ،استفادُ اس آساًسَر ،
تاالتز  ،پلِ هٌاسة ٍ یا سطح ضیة دار اهىاى پذیز است ؟

امتیبس

وحًٌ ارسیببی ي امتیبس دَی

مکتسبٍ

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس
در صَرت بلی :

 ٍخَد آساًسَر تا ؾزض ٍرٍدی حذالل  95ساًتیوتز 5 اهتیاس ٍخَد پلِ تا طَل حذالل  110ساًتیوتز تا ًزدُ ووىی سوت دیَار ٍ حفاظ  ،ؾزض  30ساًتیوتز ٍ ارتفاؼحذاوثز  17/5ساًتیوتز 5 اهتیاس
 سطح ضیة دار تا ضیة ووتز اس  15درخِ ( 8درصذ) ًسثت تِ سطح افك  ،لغشًذُ ًثَدى  ،دارا تَدى حفاظ ٍیا دستگیزُ هٌاسة  5 اهتیاس 
تَضیحات  -:در صَرت لزارداضتي در طثمِ ّوىف  20اهتیاس هی گیزد .

آیا ؾزض درب ٍرٍدی دفتز وار استاًذارد است؟ (خْت ٍرٍد ٍ خزٍج
آساى تیوار تا صٌذلی چزخذار )

تلی  3 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس
در صَرت بلی  :تاالی 120ساًتیوتز 2 اهتیاس 120-100 -ساًتیوتز 1 اهتیاس
سیز  100ساًتیوتز  صفز اهتیاس 

آیا فضایی تزای اطالؾات ٍ پذیزش ٍخَد دارد؟

تلی  3 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس
در صَرت بلی  :سیستن هىاًیشُ  2 اهتیاس  -غیزهىاًیشُ  صفز اهتیاس 
تلی  3 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

4

آیا فضای هٌاسثی تزای تایگاًی پزًٍذُ ّا ٍخَد دارد؟

در صَرت بلی  :هستمل  2اهتیاس  -هطتزن 1 اهتیاس
تایگاًی هىاًیشُ  2 اهتیاس  -تایگاًی غیزهىاًیشُ  صفز اهتیاس 

1

تًضیحبت

5
6
7

آیا دفتز وار دارای آتذارخاًِ هی تاضذ ؟

تلی  2 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس
در صَرت بلی  :هستمل  2 اهتیاس

آیا دفتز وار دارای سالي اًتػار هی تاضذ ؟

تلی  3 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس
در صَرت بلی  12 :هتزهزتؽ  2 اهتیاس  -ووتز اس  12هتزهزتؽ  صفز اهتیاس 

آیا دفتز وار دارای اتاق هطاٍرُ هی تاضذ ؟

-

خیز صفز اهتیاس
تلِ 5 اهتیاس
در صَرت بلی  :حذالل  12هتزهزتؽ 2 اهتیاس

هطتزن  1 اهتیاس 

سیز  12هتزهزتؽ  صفز اهتیاس 

تلی  5 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس

8

در صَرت بلی :

 ٍخَد سزٍیس فزًگی  1 اهتیاس فالش تاًه  1 اهتیاس  -تَْیِ هٌاسة  1 اهتیاس واضیىاری دیَارّا تا سیز سمف  1 اهتیاس واسِ تَالت سالن ٍ تذٍ ى تزن خَردگی  1 اهتیاس هایؽ صاتَى  1 اهتیاس ٍ -خَد ضیز آب گزم ٍ سزد در تَالت  1 اهتیاس سطل ستالِ درب دار پذالی دارای ویسِ ستالِ  1 اهتیاس -رٍضَیی هدْش تِ آب گزم ٍ سزد  1 اهتیاس  -حَلِ واغذی 1 اهتیاس 

سزٍیس تْذاضتی لاتل دستزس خْت تیواراى ٍخَد دارد؟

تلی  2 اهتیاس  -خیز صفز اهتیاس

9

در صَرت بلی :

 حَضچِ تی هٌاسة  1 اهتیاس  -هحل آٍیختي تی 1 اهتیاس واضیىاری دیَارّا تا سیز سمف  1 اهتیاس ٍخَد ضیز آب گزم ٍ سزد  1 اهتیاس  -تَْیِ هٌاسة  1اهتیاس ٍخَد وف ضَی تا ضیة هٌاسة  1 اهتیاس تَضیحات  (:در صَرت داضتي تی ضَی پزتاتل  5اهتیاس هی گیزد ).

آیا هحل تی ضَیی ٍخَد دارد؟

10

تلی 5 اهتیاس  -خیز صفز اهتیاس
تَضیحات :ووتزیي فضای هَرد ًیاس  30هتزهزتؽ هی تاضذ.

هساحت ول فضای دفتز وار طثك استاًذارد آئیي ًاهِ هی تاضذ؟

یبس محًر فضبی فیشیکی 81
حذاکثز امت

امتیبس مکتسبٍ

امتیبس

محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذیمزاجؼیه
ردیف

شبخص ارسیببی

امتیبس

وحًٌ ارسیببی ي امتیبس دَی

مکتسبٍ

11

آیا پزٍاًِ فؿالیت در هؿزض دیذ هزاخؿیي ًصة گزدیذُ است؟

تلی  10 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس

12

آیا ساؾات فؿالیت دفتز وار در هؿزض دیذ هزاخؿیي ًصة گزدیذُ است؟

در صَرت بلی  :هعتبر بَدى پرٍاًِ فعالیت  10 اهتیاز 
تلی  10 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس

2

تًضیحبت

13

آیا تؿزفِ ّای هصَب در هؿزض دیذ هزاخؿیي ًصة گزدیذُ است؟

تلی  15 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس

14

آیا تؿزفِ ّای هصَب اتالغی رؾایت هی گزدد ؟

تلی 20 اهتیاس  -خیز صفز اهتیاس

15

آیا طزح اًطثاق تا هَاسیي ضزؾی ٍ اخاللی در دفتزوار رؾایت هی ضَد؟

تلی  10 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس
تَضیحات  :حفع حزین اهي در سهاى ارائِ خذهات-ارائِ خذهات تَسط فزد ّوگي یا حضَر فزد ّوگي یا
هحزم تیهار در سهاى ارائِ خذهات

16

آیا صٌذلیْای سالن ٍ لاتل ضستطَ تِ تؿذاد وافی در سالي اًتػار ٍخَد
دارد؟

تلی  5 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس

17

آیا سالي اًتػار هدْش تِ دستگاُ آتسزدوي ٍ لیَاى یىثار هصزف هی تاضذ؟

تلی  5 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس

18

آیا در لثال خذهات اًدام ضذُ ٍ اخذ ٍخِ  ،صَرتحساب تِ تیوار تحَیل
هی گزدد؟

تلی  5 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس
در صَرت بلی  :هىاًیشُ  5 اهتیاس  -غیزهىاًیشُ  صفز اهتیاس 

19

آیا خشٍات ٍ پَستزّای آهَسضی تزای راٌّوایی ٍ آگاّی تیواراى در
دفتز وار ٍخَد دارد؟ (تْذاضتی – درهاًی)

تلی  10 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

20

آیا پَستز هٌطَر حمَق تیوار ًصة گزدیذُ است؟

تلی  5 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس
یبس محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذیمزاجؼیه  110امتیبس
حذاکثز امت

امتیبس مکتسبٍ

محًر ویزيی اوسبوی
ف
ردی

شبخص ارسیببی

امتیبس

وحًٌ ارسیببی ي امتیبس دَی

مکتسبٍ

تًضیحبت

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

آیا پزًٍذُ پزسٌلی تزای واروٌاى تطىیل ضذُ است ؟

در صَرت بلی :

هذرن تحصیلی ٍ پزٍاًِ هؿتثز پزسٌل  2 اهتیاس سَاتك خذهتی پزسٌل  2 اهتیاس -لزارداد تیي پزسٌل ٍ هزوش  2 اهتیاس 

21

22

تلی  5 اهتیاس  -خیز صفز اهتیاس

آیا فؿالیت پزسٌل تا رضتِ تحصیلی آًاى هطاتمت دارد ؟

یبس محًر ویزيی اوسبوی  16امتیبس
حذاکثز امت

امتیبس مکتسبٍ
پشکی
محًر تجُیشات س
ردیف

شبخص ارسیببی

تدْیشات هَرد ًیاس ٍخَد دارد ؟
23

امتیبس

وحيٌ ارسیببی ي امتیبس دَی

مکتسبٍ

حذاوثز 10اهتیاس
 لذسٌح  2 اهتیاسً -وَدارّای السم  2 اهتیاس

 تزاسٍ  2 اهتیاس -هتز  2 اهتیاس

3

 -دستگاُ فطار سٌح 2 اهتیاس

تًضیحبت

24

حذاوثز  20اهتیاس
تَضیحاتً :ػز گزٍُ ارسیاب

آیا تدْیشات هَخَد سالن ٍ ایوي ٍ آهادُ ارائِ خذهات هی تاضٌذ ؟
امتیبس مکتسبٍ

ردیف

شبخص ارسیببی

پشکی  30امتیبس
حذاکثز امتیبس محًر تجُیشات س
امتیبس

وحًٌ ارسیببی ي امتیبس دَی

مکتسبٍ

25

آیا سیستن اطفای حزیك هٌاسة ٍ دارای ضارص مؾتثز ٍخَد دارد ؟
( تِ اسای ّز  50هتزهزتؽ یه وپسَل  4ویلَگزهی )

تلی  10 اهتیاس

 -خیز  صفز اهتیاس

26

آیا سیستن ّای تزٍدتی  /حزارتی دفتز وار هٌاسة است ؟
( درخِ حزارت  25-20تاهیي گزدد ) .

تلی  10 اهتیاس

خیز  صفز اهتیاس

-

تًضیحبت

یبس محًر تجُیشات غیز پششکی(تبسیسبتی  ،حفبظتی  ،ایمىی )  20امتیبس
حذاکثز امت

امتیبس مکتسبٍ

محًر رػبیت مقزرات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجزایی ابالؽ شذٌ
ردیف

شبخص ارسیببی

امتیبس

وحًٌ ارسیببی ي امتیبس دَی

مکتسبٍ

تًضیحبت

تاتلَ دفتز وار هطاتك تا آئیي ًاهِ تاتلَ ٍ سزًسخِ ٍ هْز هَسسات
پشضىی ٍ پیزاپشضىی ساسهاى ًػام پشضىی هی تاضذ ؟

حذاوثز  10اهتیاس
 رؾایت اًذاسُ ٍ تؿذاد تاتلَ (  50×70cmحذاوثز  1تاتلَ )  4 اهتیاس رؾایت ؾٌاٍیي هٌذرج در تاتلَ  4 اهتیاس -ؾذم ٍخَد تثلیغات غیز هداس تز رٍی تاتلَ  2 اهتیاس 

سزًسخِ دفتز وار هطاتك تا آئیي ًاهِ تاتلَ ٍ سزًسخِ ٍ هْز هَسسات
پشضىی ٍ پیزاپشضىی ساسهاى ًػام پشضىی هی تاضذ؟

حذاوثز  10اهتیاس
 رؾایت هفاد هٌذرج در سزًسخِ  5 اهتیاس -ؾذم ٍخَد تثلیغات غیز هداس تز رٍی سزًسخِ  5 اهتیاس

29

هْز وارضٌاس هطاتك تا آئیي ًاهِ تاتلَ ٍ سزًسخِ ٍ هْز هَسسات
پشضىی ٍ پیزاپشضىی ساسهاى ًػام پشضىی هی تاضذ ؟

تلی  10 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس
( رؾایت هفاد هٌذرج در هْز )

30

ّزگًَِ خاتدایی  ،اًتمال ٍ یا تؿطیلی دفتز وار تا اطالؼ هؿاًٍت درهاى
صَرت هی گیزد؟

تلی  10 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس

31

تخلف اس ضزح ٍغایف ٍخَد ًذارد ؟ ( استفادُ اس ًزم افشارّای رصین
درهاًی  ،دریافت تؿزفِ یىدا  ،تدَیش دارٍ ٍ درخَاست آسهایطات
یواراى خشء ضزح ٍغایف ًنی تاضذ).
ولیٌیىی ٍ پاراولیٌیىی تزای ب

تلی  10 اهتیاس -خیز صفز اهتیاس

32

ؾذم استفادُ اس تزاوت تثلیغاتی غیز هداس ٍ اًتطار هماالتی وِ خٌثِ
تثلیغاتی گوزاُ وٌٌذُ دارد؟

33

آیا تخطٌاهِ ّا ٍ دستَرالؿول ّای اتالـ ضذُ تِ طَر هٌػن ًگْذاری
هی ضَد ؟

27

28

تلی  5اهتیاس -خیز  صفز اهتیاس
تلی  5 اهتیاس  -خیز صفز اهتیاس

4



یبس محًر رػبیت مقزرات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجزایی  60امتیبس
حذاکثز امت

امتیبس مکتسبٍ

محًر مذارک پششکی ي اطالع رسبوی
ردیف

شبخص ارسیببی

امتیبس

وحًٌ ارسیببی ي امتیبس دَی

مکتسبٍ

تًضیحبت

حذاوثز  20اهتیاس ( لضاٍت گزٍُ ارسیاب )

34

پزًٍذُ ضاهل :
هطخصات واهل تیوار  ،ثثت دیذ ارسیاتی آًتزٍ پَهتزیه  ،ثثت ارسیاتی تیَضیویایی ،ثثت تساهذ ٍ یاد آهذ هصزف ،
ثثت هطخصات رصین غذایی  ،ثثت ًتیدِ ًْایی

ًحَُ تىویل پزًٍذُ تیواراى واهل است ؟
35

آیا سهاى ًگْذاری اسٌاد ٍ هذارن پشضىی در دفتزوار تا ملزرات ٍ لَاًیي
رسوی هزتَطِ اًطثاق دارد ؟

تلی 

 5اهتیاس  -خیز 

صفز اهتیاس

36

آیا رایاًِ تا اهىاى دستزسی تِ ایٌتزًت ٍ چاپگز در دفتز وار ٍخَد دارد؟

تلی 

 5اهتیاس  -خیز 

صفز اهتیاس

حذاکثز امتیبس محي ر مذارک پششکی ي اطالع رسبوی

امتیبس مکتسبٍ

30

امتیبس

محًر بُذاشت
ردیف

شبخص ارسیببی

امتیبس

وحًٌ ارسیببی ي امتیبس دَی

مکتسبٍ

37

آیا سمف دفتز وار سالن ٍ رًگ آهیشی ضذُ هی تاضذ ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

38

آیا دیَارّای دفتز وار اس خٌس هكاٍم ٍ لاتل ضستطَ ،صاف ٍ تذٍى درس
ٍ ضىاف هی تاضذ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

39

آیا دیَارّای فضاّای دفتز وار دارای لزًیش هٌاسة تا حذالل ارتفاؼ 10
ساًتی هتز هی تاضذ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

40

آیاوف دفتز وار اس خٌس هماٍم ٍ لاتل شستطَ ،تذٍى درس ٍ ضىاف هی
تاضذ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

41

آیا در ٍ پٌدزُ ّای دفتز وار سالن  ،لاتل ضستطَ ٍ رًگ آهیشی ضذُ
هی تاضذ ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

42

ضستص هی
ٍ
آیا پٌدزُ ّای تاسضَ دارای تَریْای سالن ٍ ضذ سًگ ٍ لاتل
تاضذ ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

43

ٍضؿیت تَْیِ دفتز وار هطلَب است ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

44

ٍضؿیت ًَر دفتز وار هٌاسة است ؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

آیا پَضص واروٌاى هٌاسة هی تاضذ؟ ( لثاس ،وفص ،هاسه )

تزخیحاً رًگْای رٍضي (هتٌاسة تا ًَؼ وار)  3 اهتیاس
تویشی ٍ تْذاضت  5 اهتیاس
هاسه هٌاسة تا ًَؼ وار  2 اهتیاس 

45

5

تًضیحبت

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

46

در صَرت بلی :

آیا رٍضَیی در اتاق هطاٍرُ ٍخَد دارد ؟

 اطزاف واضی واری ضذُ در اتؿاد 1/5*1هتز  2 اهتیاس هایؽ صاتَى  2 اهتیاس ضیز آب گزم ٍ سزد 2 اهتیاس -حَلِ واغذی 2 اهتیاس 

47

آیا سطل ّای ستالِ درب دار تا ویسِ ستالِ تِ تؿذاد وافی در دفتزوار
ٍخَد دارد؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

48

آیا دستَرالؿول هوٌَؾیت استؿوال دخاًیات در اهاوي ؾوَهی ًصة
گزدیذُ ٍ رؾایت هی گزدد؟

تلی  5 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

49

آیا ٍضؿیت تدْیشات اس ًػز تْذاضتی هٌاسة است ؟

تلی  10 اهتیاس  -خیز  صفز اهتیاس

50

آیا تْذاضت ًٍػافت ؾوَهی در دفتز وار رؾایت هی گزدد ؟ ( ًوای
غاّزی ولیِ فضاّا )

حذاوثز  10اهتیاس ( لضاٍت گزٍُ ارسیاب )
حذاکثز امتیبس محًر بُذاشت

امتیبس مکتسبٍ

93

امتیبس

در صَرت استفادُ از تجْیسات تکویلی ًام آى قیذ گردد :
......................................................................................................... ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................
.................................................................. ..................................... ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................
................................................................................... ................................................................................................................................................................. .....................................................................................

6

فزم جمغ بىذی امتیبسات محًرَبی ػملکزدی دفتزکبر تغذیٍ
ردیف

حذاکثز امتیبس

وبم محًر ارسیببی ػملکزد

1

محًر فضبی فیشیکی

81

2

محًر رػبیت حقًق بیمبر ي رضبیتمىذی مزاجؼیه

110

3

محًر ویزيی اوسبوی

16

4

محًر تجُیشات پششکی

30

5

محًر تجُیشات غیز پششکی

20

6

محًر رػبیت مقزرات قبوًوی ي بخشىبمٍ َبی اجزایی ابالؽ شذٌ

60

7

محًر مذارک پششکی ي اطالع رسبنی

30

8

محًر بُذاشت

93

امتیبس مکستبٍ

440

جمغ کل

تًضیحبت :
............................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...........................................................................................................
................................................................. ............................................................................................................................. ......................................................................................... .............................................................................................................................
........................................................................................ ............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................ ................................................................... ............................................................................................................................. .......................................................................................................................................................
اسدیذ کىىذٌ :
وبم ي وبم خبوًادگی ي امضبء کبرشىبس ة

وبم ي وبم خبوًادگی ي امضبء کبرشىبس ببسدیذ کىىذٌ :

وبم ي وبم خبوًادگی ي مُز ي امضبء کبرشىبس مسئًل دفتزکبر :

7

