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مقدمه
خوابگاه دانشجويي بدلیل حضور نخبگان جامعه در این محیط و رسالت خطیر جامعه دانشگاهی در تولید علم و پرورش
متخصصان و فرهیختگان تاثیر ويژهاي در ارتقاء نشاط معنوي  ،حفظ آرامش روحي و جسمي  ،توسعه فكر و انديشه ،
اعتالي شخصيت و افزايش كيفيت تحصيلي دارد؛  همچنین ایجاد  محیط ایمن وسالم  در خوابگاه از اهمیت مضاعفی
برخوردار است  .شایان ذکر است اثرات و تبعات ناشي از حوادث مختلف در خوابگاه  هرساله خسارات جبران ناپذيري
را برجاي ميگذارد ،شناسايي انواع حادثه و عرصههاي پيشگيري از آن ،اعمال مديريت علمي و نحوه صحيح مقابله با
عوارض ناشي از حوادث،نقش بسیار مهمی در کاهش میزان  خسارت  دارد،ضمن آنكه با اتخاذ تدابير و تمهيدات مناسب
ميتوان از بروز بسياري ازمشکالت و  حوادث نظيرآتشسوزي ،خودكشي و ...جلوگيري كرد.
پيشبيني موارد ايمني دراماکن دانشجویی از جمله خوابگاهها  .غذا خوریها و اشپزخانه ها ،ساختمان هاو کارگاه های
آموزشی  بهعنوان يك ضرورت مطرح بوده و لزوم تدوين دستورالعمل براي پيگيري اين موضوع اجتناب ناپذير ميباشد؛بر
این اساس طبق برنامه راهبردی و عملیاتی اداره کل دانشجویی و با لحاظ برنامه ها و قوانین ومقررات حاکم بر اماکن
دانشجویی دستورالعمل نظارت و ایمن سازی اماکن دانشجویی ،آموزشی تنظیم گردیده ا ست  مجموعه جداول مشتمل
بر  9معیارایمن سازی می باشد که در ذیل معیار شاخص ها قرار دارد  و شاخص ها نیز به پارامترتقسیم بندی می شود
نکته قابل توجه این است که  9معیار مذکور معرف اصول اصلی ایمن سازی  ومصون سازی اماکن دانشجویی است که
در مجموعه پیش رو تقدیم می شود .
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جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

اهداف دستور العمل نظارت و ایمن سازی اماکن دانشجویی ،آموزشی

اهداف

 )1حفظ سالمت و صيانت از سرمايه هاي ارزشمند انساني
 )2پيشگيري ممكن از بروز حوادث فردي و جمعي با انجام اقدامات ايمني و احتياطي
 )3آمادگي الزم هنگام حوادث با افزايش آگاهي و مهيا نمودن الزامات و امكانات
 )4سازمان دهي و تعيين وظايف براي افراد جهت انجام اقدامات الزم قبل،حين وپس از حادثه
 )5حساس سازي كليه مسئولين نسبت به اهميت امر ايمن سازي اماكن آموزشي و دانشجويي
)6نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات خوابگاهی                 
)7نظارت بر امور بهداشتی تهیه و طبخ و توزیع غذا    
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جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

به منظور دستيابي وتحقق اهداف ياد شده الزم است مراکز دانشگاهی كميتههايي تحت عنوان «كميته نظارت وایمن
سازی  اماكن دانشجویی ،آموزشی  » تشكيل دهند .
اعضا كميته نظارت و ایمن سازی اماكن دانشجويي وآموزشي
رياست دانشگاه يا نماينده تاماالختيار ايشان بهعنوان مسئول كميته

معاون مالی و اداری دانشگاه بهعنوان دبير كميته
معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه
معاون آموزشي دانشگاه
کارشناس حراست دانشگاه
دانشگاه کارشناس امور دانشجویی
تعيين وابالغ شرح وظايف هر يك از اعضاي كميته به عهده مسئول كميته است.
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شرح وظايف كميته

 )1بررسي وضعيت موجود اماكن دانشجويي وآموزشی  از نظررعايت شاخصهاي ايمني
 )2سياست گذاري  ،برنامه ريزي و ایجاد هماهنگی جهت رفع نواقص فني و ايمني ،مقاوم سازي و ارتقاي سطح ايمني
اماكن دانشجویی و آموزشی  ،ضمن در نظر گرفتن اولويت مكاني و زماني با استفاده از نظر كارشناسان و مشاوران سازمان

هاي ذيربط و مهندسان دفتر فني دانشگاه  /دانشكده
 )3برنامه ريزي وتالش جهت تامين منابع مالي مورد نياز
 )4برنامه ريزي و پيگيري تهيه شناسنامه فني و ايمني اماكن دانشجويي وآموزشي و به روز كردن اطالعات
 )5تهيه وابالغ دستورالعمل در  خصوص رعايت شاخص هاي ايمني
 )6كنترل ،نظارت وارزيابي كمي وكيفي روند اقدامات و فعاليتها
 )7برنامهريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي همهجانبه ايمني و مديريت بحران   پدافند غیر عامل  براي كاركنان و
دانشجويان درهر ترم (باهمكاري مراكز و سازمانهاي ذيصالح)
 )8بررسي و تعيين وضعيت موجود خوابگاه هاي دانشجويي از نظر ايمني همه جانبه (برق ،گاز ،فضا  ،سیستم اطفاء حریق
شارژ کپسولهای آتش نشانی )
) 9برنامه ريزي و پي گيري جهت ارتقاي سطح ايمني و مقاوم سازي ساختمان خوابگاه ها با استفاده از نظرات كارشناسان
ذيربط و برآورد اعتبار مورد نياز و انعكاس آن به كميته ايمن سازي اماكن دانشجويي و آموزشي
 )10ايجاد ،حفظ و افزايش مستمر آمادگي براي ايفاي نقش آني وانجام تعهدات در حوادث غير مترقبه.
 )11تشكيل تيمهاي امداد و نجات با تركيب دانشجويان و كاركنان و پيگيري آموزشهاي الزم به آنها.
 )12اطالعرساني (گفتاري و نوشتاري) درخصوص ايمني ،حوادث و امداد و نجات خوابگاهها.
 )13اعالم آدرس و كروكي خوابگاهها و غذاخوريها به سازمان آتشنشاني و فوريتهاي پزشكي به منظور سهولت در
خدمات رساني هنگام بروز حوادث.
 )14تهيه فرم «ثبت و گزارش وقايع به مراجع ذيربط» با درج مواردي از قبيل علت حادثه  ،ميزان خسارت وارده   ،تاريخ
وساعت وقوع حادثه  ،تجزيه وتحليل وقوع حادثه به منظور بهبود روشها وسياستهاي موجود
 )15برنامهريزي ،پيشبيني و اقدامات الزم جهت تأمين نياز هنگام قطع شدن آب ،برق ،گاز؛ از قبيل :منبع آب شرب ،
برق اضطراري ،مشعلهاي دوگانهسوز با استفاده از نظرات كارشناسان امر.
 )16پيگيري تهيه چك ليست بازديد توسط  کمیته  نظارت  بر  اماکن  دانشجویی و اموزشی  به منظور كنترل ايمني
و بازديدهاي دورهاي بر اساس نياز (روزانه ،هفتگي ،ماهانه) و بازبيني نهايي چك ليستها جهت رفع مشكالت و نواقص .و
ارسال چک لیست بازید به  ستاد مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای
 )17برنامه ريزي واقدام جهت نصب پله اضطراري وايجاد يا اصالح خروجيهاي اضطراري براي خوابگاهها.
 )18بررسي سيستمهاي سانترال (مركزي) آب ،برق ،گاز و تلفن و رفع نواقص آنها همچنين جلوگيري از امكان
آسيبهاي عمدي يا احتمالي و ايجاد شرايط الزم تا در صورت نياز امكان قطع سريع سيستم مقدور باشد.
 )19پيگيري بيمه يا تكميل بيمه حوادث دانشجويان و خوابگاهها.
)20پیگیری در خصوص نصب سیستم دوربین های مدار بسته
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معیار شماره 1

نوع معیار  :کمیته و نظارت
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جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی
رديف

معيار

شاخص

پارامترهاي تعيين
امتياز شاخص

معیار سنجش

1

کمیته
نظارت

.1معرفی اعضای کمیته
نظارت

*

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

1

کمیته
نظارت

.2برنامه ریزی برای
بازدید های دوره ای

*

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

1

کمیته
نظارت

.3تهیه چک لیست
بازدیدها به منظور
کنترل ایمنی

*

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

1

کمیته
نظارت

 -4بازبینی نهایی چک
لیستها جهت رفع
نواقص

*

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

1

کمیته
نظارت

 - 5تهیه شناسنامه
فنی و ایمنی ساختمان
باتایید کارشناسان
ذیربط

*

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

تاریخ انجام

امتیاز

                 توضیح در خصوص بیان علت مواردی که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

سمت
نام و نام
خانوادگی
محل امضا
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رئیس دانشکده /
آموزشکده

معاون
مالی

معاون
دانشجویی

معاون یا کارشناس
مسئولدانشجویی

مسئول
حراست

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

معیار شماره 2

نوع معیار  :ایمن سازی و
تجهیزات
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جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

رديف

معيار

شاخص

پارامترهاي تعيين
امتياز شاخص

2

-1سیاست گذاری جهت ایجاد
ایمن
هماهنگی رفع نواقص فنی و
سازی و
تجهیزات ایمنی

2

-2بررسی وضعیت موجود
ایمن
اماکن دانشجویی ،آموزشی
سازی و
تجهیزات ازنظرشاخصهایایمنی

2

-3بررسی و تعیین وضعیت موجود .1شارژونصب کپسول انجام شده است.
ایمن
درحال اجرامی باشد.
خوابگاه های دانشجویی از نظر
آتش نشانی
سازی و
درحال پیگیری می باشد.
تجهیزات ایمنی همه جانبه( برق ،گاز )... ،
هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

*

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

.1شناساییاماکن
خاص در حوادث غیر
مترقبه
(افزایش آمادگی برای
ایفای نقش آنی و انجام
تعهدات درحوادث غیر
مترقبه)

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

 .2نصب جعبه
کمک های اولیه

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

 .3ایجاد مشعل
دوگانه سوز

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

 .4تهیه ژنراتور برق

 .5سیستم سانترال
مرکزی آب
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معیار سنجش

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است
انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

تاریخ انجام

امتیاز

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

رديف

معيار

شاخص

پارامترهاي تعيين
امتياز شاخص

معیار سنجش

2

ایمن سازی
و تجهیزات

 .4برنامه ریزی
و اقدام جهت
خروجی های
اضطراری

-1نصب پله
اضطراری

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

2

ایمن سازی
و تجهیزات

-5پیگیری و
نصب سیتم
دوربین مدار
بسته

*

تاریخ انجام

امتیاز

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

توضیح در خصوص بیان علت مواردی که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

سمت

رئیس دانشکده /
آموزشکده

معاون
مالی

معاون
دانشجویی

معاون یا کارشناس
مسئولدانشجویی

مسئول
حراست

نام و نام
خانوادگی
محل امضا
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معیارشماره 3 :

نوع معیار  :ایمن سازی و رفاهی
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جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

رديف

معيار

شاخص

پارامترهاي تعيين
امتياز شاخص

معیار سنجش

3

ایمن سازی و
رفاهی

برنامه ریزی و پیش
بینی و اقدامات الزم
درجهت تامین نیاز
هنگام قطع آب ،
برق  ،گاز )....

-1تجهیز اماکن به منبع
ذخیره آب

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

-2تهیه ژنراتور برق
انجام شده است.

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

-3ایجاد مشعل دوگانه
سوز

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

-4ایجاد سیستم سانترال
مرکزی
-5و......

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

3

ایمن سازی و
رفاهی

-2بررسی وضعیت
سیستم سرمایشی و
گرمایشی

-1بررسی نحوه تامین
سرما یا گرمای کافی
در فضا

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

3

ایمن سازی و
رفاهی

-3بررسی وضعیت
سیستم روشنایی و
برق کشی

-2بررسی ایمن بودن
وسایل سرما و گرماساز

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

-3بررسی وضعیت
تاسیسات ( لوله کشی و)..

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

.1بررسی روشنایی
مورد نیاز

.2بررسی ایمنی
سیم کشی ها

.3بررسی وضعیت کلید
و پریز ها

16

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است
انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است
انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

تاریخ انجام

امتیاز

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

معیارشماره 4 :

نوع معیار  :آموزش و ایمن سازی

17

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

رديف معيار

شاخص

پارامترهاي تعيين
امتياز شاخص

معیار سنجش

4

آموزش
و ایمن
سازی

.1برنامه ریزی جهت
برگزاری دوره های
آموزشی همه جانبه

.1برگزاری دوره های
مدیریت بحران

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

4

آموزش
و ایمن
سازی

-2اطالع رسانی
گفتاری و نوشتاری
درخصوص ایمنی
درحوادث و امداد
و نجات

.2برگزاری دوره های
پدافند غیرعامل
.3برگزاری دوره های
امداد و نجات

.4برگزاری دوره های
اطفا حریق
.1تشکیل تیم امداد
و نجات

تاریخ انجام

امتیاز

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است
انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است
انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است
انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

.2اطالع رسانی با نصب
تراکت آموزشی و ....

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

.3تهیه تجهیزات مورد نیاز
برای فضای آموزشی و
کمک آموزشی

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

                 توضیح در خصوص بیان علت مواردی که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است :
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

سمت
نام و نام
خانوادگی
محل امضا

18

رئیس دانشکده /
آموزشکده

معاون
مالی

معاون
دانشجویی

معاون یا کارشناس
مسئولدانشجویی

مسئول
حراست

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

معیارشماره 5 :

نوع معیار  :ایمن سازی و بهداشت

19

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

رديف

معيار

شاخص

پارامترهاي تعيين
امتياز شاخص

5

ایمن سازی .1نظارت
و بهداشت براموربهداشتی
ساختمان های
خوابگاه  ،سلف
سرویس و...

.1رعایت بهداشت فردی
درخوابگاه
.2رعایت بهداشت در
سرویسهای بهداشتی
عمومی در خوابگاه
.3نظارت بر بهداشت
محیطی سلف سرویسها

5

ایمن سازی -1نظارت برامور
و بهداشت بهداشتی نحوه
طبخ وسرو غذا

.1نظارت بربهداشت و
سالمت مواد غذایی
.2کنترل بهداشت
درمحل طبخ غذا
.3کنترل بهداشت در
نحوه ی سرو غذا

تاریخ
انجام

معیار سنجش

امتیاز

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

   توضیح در خصوص بیان علت مواردی که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

سمت
نام و نام
خانوادگی
محل امضا

20

رئیس دانشکده /
آموزشکده

معاون
مالی

معاون
دانشجویی

معاون یا کارشناس
مسئولدانشجویی

مسئول
حراست

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

معیارشماره 6 :

  نوع معیار  :نظارت و کنترل

21

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

رديف

معيار

6

نظارت و
کنترل

شاخص
-1ارزیابی
(كمي و كيفي)
روند اقدامات و
فعالیت ها

پارامترهاي تعيين
امتياز شاخص

معیار سنجش

.1هماهنگی با
مسئولین جهت بازدید
اماکن دانشجویی (
خوابگاه ،سلف سرویس
و)...

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

تاریخ انجام

امتیاز

.2اجرای دستورالعمل انجام شده است.
ها در اماکن دانشجویی درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
( خوابگاه ،سلف
هیچ اقدامی صورت نگرفته است
سرویس و)...
.3تهیه دفاتر ثبت
گزارش وقایع روزانه

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

    توضیح در خصوص بیان علت مواردی که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

سمت
نام و نام
خانوادگی
محل امضا

22

رئیس دانشکده /
آموزشکده

معاون
مالی

معاون
دانشجویی

معاون یا کارشناس
مسئولدانشجویی

مسئول
حراست

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

رديف

پارامترهاي تعيين
امتياز شاخص

معيار

شاخص

6

نظارت و
کنترل

-2نظارت
برخوابگاه ها

6

انظارت و
کنترل

 -3نظارت برسلف  .1بازدید جهت بررسی
رعایت مسائل بهداشتی
سرویسها

.1حضورمشاور یا
سرپرست در خوابگاه

معیار سنجش

تاریخ انجام

امتیاز

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
.2تهیه فرم بازدید
خوابگاه و تکمیل و ارسال درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است
.3برنامه ریزی جهت
بازدید از خوابگاه

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

      توضیح در خصوص بیان علت مواردی که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

سمت

رئیس دانشکده /
آموزشکده

معاون
مالی

معاون
دانشجویی

معاون یا کارشناس
مسئولدانشجویی

مسئول
حراست

نام و نام
خانوادگی
محل امضا

23

24

معیارشماره 7 :

نوع معیار  :هماهنگی با سازمانها

25

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی
پارامترهاي تعيين
امتياز شاخص

رديف

معيار

شاخص

7

هماهنگی
با سازمانها

-1پیگیری یا
تکمیل بیمه حوادث
دانشجویان

*

معیار سنجش

تاریخ
انجام

امتیاز

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

7

هماهنگی
با سازمانها

 .2ایجاد بیمه
حوادث برای اماکن

*

نجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

7

هماهنگی
با سازمانها

.3تهیه شناسنامه
فنی ساختمان ( با
تایید کارشناسان
ذیربط )

*

نجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

7

هماهنگی
با سازمانها

 .4برنامه ریزی
جهت رفع نواقص
فنی و ایمنی زیر
نظر کارشناسان
مربوطه سازمانها

*

نجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

7

هماهنگی
با سازمانها

اعالم آدرس
و کروکی به
سازمانهای آتش
نشانی و هالل احمر

*

نجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

      توضیح در خصوص بیان علت مواردی که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

سمت
نام و نام
خانوادگی
محل امضا

26

رئیس دانشکده /
آموزشکده

معاون
مالی

معاون
دانشجویی

معاون یا کارشناس
مسئولدانشجویی

مسئول
حراست

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

معیارشماره 8 :
نوع معیار  :مالی

27

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

رديف

معيار

شاخص

7

مالی

 -1برنامه ریزی و
تالش جهت تامین
منابع مالی مورد
نیاز

7

مالی

 .2برآورد هزینه
ایمنی سازی

7

مالی

.3درخواست
تامین اعتبار

پارامترهاي تعيين امتياز
شاخص
*

*

تاریخ
انجام

معیار سنجش

امتیاز

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است
نجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

.1درخصوص به ارزش (ريال) نجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
.......................
درحال پیگیری می باشد.
به منظور ........
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

     توضیح در خصوص بیان علت مواردی که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

سمت
نام و نام
خانوادگی
محل امضا

28

رئیس دانشکده /
آموزشکده

معاون
مالی

معاون
دانشجویی

معاون یا کارشناس
مسئولدانشجویی

مسئول
حراست

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

معیارشماره ... :

نوع معیار  :طرح های ابتکاری
و نوآورانه

29

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

رديف

30

معيار

شاخص

پارامترهاي تعيين
امتياز شاخص

معیار سنجش

1

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

2

نجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

3

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

4

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

5

انجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

6

نجام شده است.
درحال اجرامی باشد.
درحال پیگیری می باشد.
هیچ اقدامی صورت نگرفته است

تاریخ
انجام

امتیاز

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

تقویم اجرایی و زمانبندی فعالیتها

ردیف

شاخص

مراحل اجرا

مسئول یا مسئولین
پیگیری

شروع زمان اجرا

پایان زمان اجرا

31

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

تقویم اجرایی و زمانبندی فعالیتها

شاخص

ردیف

مراحل اجرا

مسئول یا مسئولین
پیگیری

شروع زمان اجرا

پایان زمان اجرا

     توضیح در خصوص بیان علت مواردی که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

سمت
نام و نام
خانوادگی
محل امضا

32

رئیس دانشکده /
آموزشکده

معاون
مالی

معاون
دانشجویی

معاون یا کارشناس
مسئولدانشجویی

مسئول
حراست

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

تقویم اجرایی و زمانبندی فعالیتها

شاخص

ردیف

مراحل اجرا

مسئول یا مسئولین
پیگیری

شروع زمان اجرا

پایان زمان اجرا

     توضیح در خصوص بیان علت مواردی که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

سمت

رئیس دانشکده /
آموزشکده

معاون
مالی

معاون
دانشجویی

معاون یا کارشناس
مسئولدانشجویی

مسئول
حراست

نام و نام
خانوادگی
محل امضا

33

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

تقویم اجرایی و زمانبندی فعالیتها

شاخص

ردیف

مراحل اجرا

مسئول یا مسئولین
پیگیری

شروع زمان اجرا

پایان زمان اجرا

     توضیح در خصوص بیان علت مواردی که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

سمت
نام و نام
خانوادگی
محل امضا
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رئیس دانشکده /
آموزشکده

معاون
مالی

معاون
دانشجویی

معاون یا کارشناس
مسئولدانشجویی

مسئول
حراست

جدول شاخص های کنترل و نظارت بر ایمن سازی اماکن دانشجویی  ،آموزشی

تقویم اجرایی و زمانبندی فعالیتها

شاخص

ردیف

مراحل اجرا

مسئول یا مسئولین
پیگیری

شروع زمان اجرا

پایان زمان اجرا

     توضیح در خصوص بیان علت مواردی که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

سمت

رئیس دانشکده /
آموزشکده

معاون
مالی

معاون
دانشجویی

معاون یا کارشناس
مسئولدانشجویی

مسئول
حراست

نام و نام
خانوادگی
محل امضا
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