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اهتمام داشته و در صورت عدم رعايت موارد ابالغي برابر مقررات رفتار خواهد شد.دانشجويان محترم : نسبت به رعايت اين دستورالعمل       

به عهده دانشجويان  يخچال) "(خصوصايا واحد اسكان دانشجويي و وسايل موجود در آنآئين نامه اسكان خوابگاههاي دانشجويي توسط وزارت بهداشت رعايت بهداشت محيط و نظافت اتاق  ٤٠ماده  ٢استناد تبصره  با

  .ساكنان اتاق يا واحد خواهد بود 

 و خوابگاه نظم و ترتيب در اتاق رعايت

   .جا و زير و اطراف آن تميز شود جابه ها و ساير وسايل اتاقروزانه اقدام به جاروي فرش و موكت و حداقل هر دو هفته يكبار كتاب است نظافت و نظم وسايل شخصي داخل اتاق ها برعهده خود دانشجويان است. ضروري .١
  فضاي راهرو قرارگرفتن كفش ها و دمپايي ها در محل مناسب و پراكنده نبودن در .٢
 با امكانات موجود در مكان هاي در نظرگرفته شده و مرتب بودن فضاي كمدهاو وسايل قراردادن منظم لباس ها  .٣

                                                                                        و خوابگاه ات و جوندگان موذي به داخل اتاقاز جلب حشر رييجلوگ

   دراتاق موجود وسايل تشوپ زيرين قسمتهاي بودن پاكيزه اتاقها وكف سطوح برروي موادغذايي ذرات باقيمانده نبودن .١
  )نباشد نايلوني هاي كيسه داخل موادغذايي اينگونه(محكم ادربب پالستيكي ويا فلزي درظروف وغيره ماكاروني برنج، مانندحبوبات،غالت، خشك موادغذايي نگهداري .٢
  ).دبايستي سريعاً نسبت به شستشوي ظروف كثيف خود اقدام نموده، از نگهداري ظروف شسته نشده به ويژه در طي شب در داخل خوابگاه خودداري شودانشجويان مي(كمدها داخل زيرتختهاويا اتاقها، داخل نشده شسته ظروف نبودن .٣
  اتاق به ازورود قبل ...و كفشها ساك، چمدان، مانند ميشوند آورده اتاق داخل به ازبيرون كه وسايلي تمامي تميزنمودن .٤
  .آوري اكيداً خودداري نموده، در حفظ نظافت خوابگاه خود كوشا باشيدهاي جمعبراي جلوگيري از تجمع و تكثير حشرات و جوندگان، از ريخت و پاش زباله در اطراف سطل .٥

  رعايت بهداشت فردي 

   وراهروها اتاق رفضايد نكردن وآويزان قارچي ازانتشاربيماريهاي جلوگيري براي درنورآفتابدر صورت امكان   استحمام وسايل كردن خشك .١
  حوله، تيغ، دمپايي، روسري، كاله، لباس، وسايل خواب اختصاصي  وليف، حمام كيسه مانند شخصي لوازماز مشترك استفاده عدم .٢
  تخت يو رو ركنادر  ياو  قتاو در ا هنشد شسته يها رابجوو  ها سلبا ادنند ارقر .٣
  .براي جلوگيري از ايجاد گرفتگي در مجاري دفع فاضالب خوابگاه، از شستن موهاي خود در دستشويي خوابگاه خودداري نماييد .٤
 .باشد مي وي بعهده آن نظافت و است دانشجو شخصي وسايل. .  و ملحفه،  تشك، بالش ، پتوتوسط دانشجو جهت شستشو به خشكشويي فرستاده شوند. ها و پتوها هر چند وقت يكبار ملحفه .٥

  

  



٢ 
 

  جلوگيري از تكثير عوامل بيماري زا و حساسيت 

  نظافت عايتر با كخاو  دگراز  قتاو ا ها دهپر دنبو ريعا .١
  ها هپنجر دنكر زبا طريقاز  قتاا خلدا ايهو مناسب تهويه با ها قتاا يفضادر  كدرا ايهوو  طوبتر نشد جمعاز  يجلوگير .٢
  هبگااخو محيطو  قتادر ا تخانيااز د دننكر دهستفاا .٣
  هبگااخو محيطو  قتاا خل.در دا..و  بكتا يجا يا جاكفشي انعنو به....و   دهفرسو چوبي يها جعبه، مقواي اضافي، چوبي تقطعا جملهاز  ضافيا سايلو هرگونه ادنند ارقر .٤
  .به حشرات و جوندگان، مسئول و يا ناظمه خوابگاه را در جريان بگذارنددانشجويان بايستي در صورت بروز بيماريهاي واگيردار و يا آلودگي محيط خوابگاه  .٥
  باشد. يزنده در داخل خوابگاه نم واناتيانواع ح ريسگ، گربه، پرندگان، خزندگان و سا يانسان و دام، دانشجو مجاز به نگهدار نيب يها يمارياز انتقال ب يريبه منظور جلوگ .٦

          محيط شتابهدو  يمنيا تنكا عايتر

  از ريختن نان خشك و پسماندهاي خشك مانند: كاغذ، پالستيك و شيشه در سطل زباله ترخودداري شود. .١
صداي راديو وتلويزي ...و  ... يوراد حداز  بيش ايصد مانند اصدو  سر دننكر ديجاو ا مشآرا حفظ .٢ صدا و بلند نمودن بيش از حد  سر و  ساكنان خوابگاه گردد (از قبيل ايجاد  سايش  سلب آ سبب   با مكالمه،  وناز ايجاد هرگونه مزاحمت كه 

  .) جداً خودداري شود وهررا يا قتادر ا تلفن با بلند ايصد
  . بستدرب آن را  انبتو  كه پالستيكي كيسه يادرب دار  سطلدر  پسمانددادن  ارقر .٣
   مسئولين به....و   اتحشر اعنوا دجوو ،زگا ب،فاضالآب،  ق،بر مانند هبگااخوو  قتادر ا يمنيو ا شتيابهد يها نقص موقع به سانير عطالا .٤
  ...)و شفر ش،كفپو ار،يودرب، د( قتاا خلدا اتتجهيز به ننرساند سيبو آ قتاا مسئوالنه ارينگهد .٥
  ).بايستي از آشپزخانه عمومي براي طبخ غذا استفاده كننددانشجويان حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارند و مي( قتاو  ...در ا زگا، برقي قجاا ،پزو  پخت سايلاز و دهستفاا معد .٦
  .هاي آن را خاموش كنندكنند حتماً شعلههاي گاز در آشپزخانه استفاده نميدر زماني كه دانشجويان از اجاق .٧
  .داخل اين مجاري جداً خودداري شوده كند، بكه در مجاري فاضالب گرفتگي ايجاد مي از ورود مواد و وسايلي .٨
 .يرهاي آب باز گذاشته نشود و با بستن صحيح شير از چكه كردن آن جلوگيري به عمل آيدش  .٩

 مرتفع بعدي  مراجعه در بهداشت رابط يا ناظم توسط شده ذكر نقض موارد و گردد همكاري ايشان با يخچالها و اتاقها بهداشتي نظارت و بازديد جهت است الزم دارد بهداشت رابط خوابگاهي هر اينكه به توجه با *

 .گردد

 

  .سالمتي جامعه دانشجويي موفق باشيدبا توجه به مسئوليت خطير خود با رعايت بهداشت خوابگاهها در امر حفظ و ارتقاء سطح “ پيام آوران بهداشت در خوابگاههاي دانشجويي”در پايان اميدواريم شما دانشجويان 

  

  

  

  


