چک لیست خود اظهاری ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت خوابگاه توسط مسئول  /ناظمه
خوابگاه ( صفحه )1
تاریخ ارزیابی:

نام محل مورد ارزیابی :

نام ارزیاب :

تعداد دانشجوی استفاده کننده :
نام مسئول تمیزکاری :
حداکثر امتیاز

سمت و امضای ارزیاب :
مسئولین تمیزکاری راس ساعت  8:30کار خود را در طبقه مبدا آغاز کرده اند و در
پایان ساعت کاری (ساعت  ،)13کار را به مسئول مربوطه تحویل داده اند . .
مسئولین تمیز کاری وسایل و مواد تمیزکاری را در محل مناسبی نگهداری می

نظارت بر عملکرد مسئولین تمیزکاری

کنند 
مسئولین تمیزکاری  ،محلول پاک کننده و ضدعفونی کننده را مطابق دستورالعمل
استاندارد نظافت بکار می برند 
امتیاز کنونی

آبکشی سطوح به روش کنترل شده انجام شده است بگونه ای که تجهیزات موجود
در محل دچار خسارت نگردد .



سطوحی مثل پشت و زیر اجاق گاز و یخچال و قرنیزها عاری از چربی است  .
شیرآالت و سینک ها و کف سرویس ها طبق دستورالعمل گندزدایی شده است .

سطل ها تخلیه شده و مجهز به کیسه تمیز می باشد 
تی ها باالتر از سطح زمین نگهداری و خشک می گردد  .
مخزن صابون مایع خالی نیست 
منتقل شده است  .
درب سطل های زباله  1100لیتری راس ساعت  10بسته شده است  .
سطل های  1100لیتری با درب بسته بطور منظم در کنار محوطه قرار داده شده

نظارت بر

وضعیت جمع آوری و دفع پسماند

حداکثر امتیاز

زباله ها در فاصله زمانی  9تا  9:30به داخل سطل های  1100لیتری داخل محوطه

است  .
امتیاز کنونی

جداره داخلی و خارجی سطل های زباله عاری از چربی است  .
سطل های پدالی دربدار به طور صحیح بهره برداری و نگهداری شده است  .

چک لیست خود اظهاری ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت خوابگاه توسط مسئول  /ناظمه
خوابگاه (صفحه )2
حداکثر امتیاز

عدم وجود تجهیزات بدون استفاده یا خراب در محل  .

نظارت بر

نظم ظاهری مکان

عدم وجود نشتی در تاسیسات آب مثل چکه کردن شیرهای خراب  .
عدم خرابی سیفون سرویس های بهداشتی  .
امتیاز کنونی

عدم خرابی هواکش ها  .
راهروهای منظم  :عدم وجود جعبه ها  ،تخت های اضافی  ،دمپایی و کفش های
پراکنده در راهروها که باعث ایجاد وقفه در جریان عملیات تمیزکاری گردد .
مخاطراتی مثل شیشه های شکسته  ،سیم های آویزان و  ...وجود ندارد  .

هر مورد حداکثر  2امتیاز
امتیاز کل( حداکثر ) 40 :
امتیاز کل کنونی :
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

