
های دانشجوییمقررات بهداشتی اسکان دانشجویان در خوابگاه  

 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه
 

 

 هابهداشت روان ساکنین خوابگاه سالمت جسمانی و نیتأمموجب در زندگی گروهی مقررات بهداشتی رعایت 

خوابگاه را با جدیت رعایت رالعمل مقررات بهداشتی دسجتو رود انتظار میلذا از دانشجوویان متتر    ،گرددیم

 نمایند.

 :بهداشت روانی 

رعایت  خود هایاتاقیهمبرای ،فظ ،قوق  را همراه تلفن با مکالمه و مطالعه اسججترا،ت، تاسججاع .1

 کنید.

 روانی بلوغ دهندهنشان ساعات این در سکوت رعایت که باشدمی 7 الی 22 ساعت از اسجترا،ت  سجاعت  

 .است دانشوویان

لباس و...(  خوراکی،)از گذاشتن لواز  جانبیضروری است  مطالعه، در سالنبرای ،فظ نظم و آرامش  .2

 را مرتب نمایند. د و پس از خروج میز و صندلی خودیخودداری کندر متل سالن مطالعه 

 . خودداری نمایید داًیاکاز استعمال دخانیات  .3

ثانیه یک نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات جان  ۸طبق تتقیقات سجازمان جهانی بهداشجت در هر   

 .دندهخود را از دست می

 :بهداشت فردی 

و در صورت  در انتخاب نوع ذذا دقت ،کندیشما کمک م جسمانیسالمت  سالم به مصجر  ذذاهای  .4

تا ،د های مطمئن اطمینان ،اصججل مرمایید. ها از رسججتورانتهیه ذذاهای آماده نسججبت به خرید آن

 .امکان سعی کنید از مصر  ذذاهای آماده خودداری نمایید

 و مرتب کامالً را خود شجخصی  وسجایل  و لواز  بایسجتی  مرد هر گروهی، زندگی شجرای   به توجه با  .5

 کند. جلوگیری اتاق در نظمیبی و ریختگیهمبه از و داده قرار مشخصی مکان در منظم

و  دناختصججاصججی باشجج و ... ی و بهداشججتی شججیآرالواز  ، (،وله،لیف ،کیسججه ،ما )لواز  اسججتتما   .6

 .دکننندانشوویان از لواز  شخصی یکدیگر استفاده 

 ها ودر شستشوی ملتفه .استنظامت لواز  شجخصی )پتو، بالش، ملتفه و... ( بر عهده خود دانشوو   .7

پوسججتی و واگیردار جلوگیری  یهایماریبشججیوع ها از موقع آنبا شججسججتن به وخود دقت  یهالباس

 .کنید

تمیز و پس از اسجتتما ، تما  لواز  شجخصجی خود را جمع کرده و ،ما  را برای استفاده نفر بعدی     .۸

 مرتب تتویل دهید.

دانشوویان باید نظامت شخصی خود  ،از سیفون و هواکش استفاده شود ،تماًدر سجرویس بهداشتی   .9

 .نندیز بودن سرویس بهداشتی اطمینان ،اصل کنموده و قبل از خروج از تمرا رعایت 

ا،تمال گرمتگی و ورود ،شججرات  برای جلوگیری ازیی توری ماضججالب ،ما  و آشججنزخانه جاجابهاز  .11

 اکیداً خودداری نمایید.موذی 
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 ها:بهداشت محیط خوابگاه 

ها برای استفاده بهداشتی و ،ما  سیسرو ،آشنزخانه ،تیسا، عمومی شامل سالن مطالعه یهامکان  .11

ها بسجیار  این مکانمطلوب از بهداشجت و نگهداری   ،نظامترعایت اسجت   هر وا،د عمو  دانشجوویان 

 .،ائز اهمیت است

 ،داقل و اتاق جاروی به اقدا  هفته هر است ضروری است، دانشوویان عهده بر هااتاق داخل نظامت .12

 .دنشو تمیز و جاجابه هااتاق وسایل سایر و هاکتاب باریک هفته دو

 ود.تعویض هوا و تهویه مطبوع اقدا  شدر ساعاتی از روز نسبت باز گذاشتن پنوره اتاق جهت  .13

 هایارمیباز بروز  پودر مناسبدر هنگا  استفاده از لباسشویی با رعایت موارد بهداشتی و استفاده از  .14

 .پیشگیری نماییدها و همچنین آسیب به اموال عمومی خوابگاه

 داخلتشک و... در مشاعات  ،کتاب کارتن چمدان، مثلوسجایل اضامی و شخصی خود   قرار دادناز   .15

 خودداری کنید. جداً هاوا،د

و  شونددر یخچال نگهداری  یبرای ،فظ بهداشجت مواد ذذایی ضجروری است مواد ذذایی ماسدشدن   .16

بصورت شسته ها، مواد اولیه مانند )میوه و سجبزیوات برای جلوگیری از ورود آلودگی به داخل یخچال

 د. نخچال نگهداری شودر ی

 هب یخچال باید همواره بسجججترد کهیطوربه نگیرد؛بیش از ظرمیجت یخچال مواد ذذایی در آن قرار   .17

 باشد. 

 بارکی یلذا الز  است ماه است؛های داخلی یخچال بر عهده دانشوویان داشجتن قسجمت  اکیزه نگهپ .1۸

 د.انوا  شووا،د  توس  دانشوویان ساکنیخچال خاموش و نظامت آن 

مواد ذذایی آماده و همچنین و ذذاهای مانده  زدهکنکی هاوهیم ،ظرو  خالی ،ی پالستیکنگهداراز  .19

 د.در یخچال پرهیز شو بدون درب ظرو ساالد و ترشی در  مانندمصر  

 ها ممنوع است.ی ،یوانات خانگی در داخل خوابگاهنگهدار  .21

 .،شرات موزی و بوی نامطبوع جلوگیری کنید ،هاکروبیموقع ظرو  از تومع مبا شستن به .21

 زیبامکان مرتب و  مناسب، جلوه ظاهری شاهدبا رعایت بهداشجت عمومی عالوه بر ،فظ بهداشجت    

 خواهید بود.

های قابل بازیامت، نان خشک و زباله تر سه سطل برای زباله دقت نمایید. هازباله درسجت  تفکیکدر  .22

از ریختن نان خشک و پسماندهای خشک در سطل زباله تر اسجت.   مخصجو  جداگانه تعبیه شجده  

 خودداری شود.

دانشجوویان بایستی مواد   .شجود توسج  دانشجوویان نظامت    ماهانهو کشجوهای آشجنزخانه    هانتیکاب .23

 درکابینت نگهداری نمایند. دربسته در ظرو ذذایی خود را 

 و انتشار میکروب، مربوط میزان آلودگیگاز بیشترین با توجه به طبخ ذذاهای گوناگون بر روی اجاق .24

 تمیز و نظامت گردد.دانشوو  پس از هر بار استفاده توس  ، ضروری استباشدمی این قسمتبه 
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هر ی وا،د خود را طبق برنامه و نوبت هازبالهو رشجد ،شرات موذی   هایماریبپیشجگیری از   باهد  .25

 به بیرون از ساختمان منتقل کنید.شب 

مور ای با هماهنگی ادورهی هایپاشسممتی  و  نظامت باو...  ساس کنترل ،شراتی از قبیل سوسک، .26

سریع به مسئولین خوابگاه و پیگیری موضوع  گزارش صورت مشاهده، در است. ریپذامکانیی دانشوو

 اثربخش باشد. تواندیم

وسایل شخصی و  کردنجمعنسبت به ، دانشوویان باید هادر خوابگاه یپاشعملیات سم انوا درزمان 

 .ی اقدا  کنندمواد ذذای

 
 انعنوبهیکی از دانشجویان واحد ضروری است الذکر در زندگی گروهی خوابگاهی با توجه به اهمیت رعایت موارد فوق

 .برنامه نظافت و هماهنگی با مسئولین به دفتر سرپرستی خوابگاه معرفی گردد بر حسن انجام ناظرنماینده 

شوند تقدیر خواهد شد و در صورت عدم  نمونه معرفیواحد پایان ترم از اعضای واحدی که از سوی سرپرست به عنوان  در

 یاندانشجو همه عهده بر شده وارد خسارات و نظافت هایهزینه جبران مسئولیتیت موارد مندرج در منشور بهداشتی، رعا

 .باشدمی واحد در ساکن

به  ؤثرمی شنهادهایپی بهداشتی خوابگاه را با رویکرد سازنده و همراه با هایینارسامشکالت و خواهشمند است 
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