
                         

 

                                  

 

 در سراهای دانشجویی محترم دانشجویانمقررات بهداشتی اسکان 

به عهده   اتاق یا واحد اسکان دانشجوئی و وسایل موجود در آنبا توجه به اینکه رعایت بهداشت محیط و ن

 وییدانشج یدانشجویان ساکن آن اتاق یا واحد می باشد و نحوه نظارت بر آن به عهده اداره امور سراها

به شرح  دستورالعمل مقررات بهداشتی اسکان دانشجویان در سراهای دانشجوییباشد، ها( می)خوابگاه

                                                                                                                                         گردد:ذیل ارائه می

 

ندانشگاه شهید مدنی آذربایجا  

 معاونت دانشجویی

اداره سراهای دانشجویی                                                 

 مدیریت امور دانشجویی

 

 

نامه بر اجرای آیین سرا )خوابگاه(دانشجویان موظفند بهداشت عمومی و فردی را در خوابگاه رعایت نمایند و سرپرست  .1

 بهداشتی نظارت دارد.

و مرکز بهداشت را نادیده  سراهانامه بهداشتی را رعایت ننماید و تذکرات مسئولین در صورتیکه دانشجویی موارد آیین .2

 بگیرد؛ طبق تصمیم مسئولین خوابگاه ، اسکان خوابگاه از وی سلب خواهد شد.

ها بر عهده خود دانشجویان است. ضروری است هر روز اقددا  بده شستشدوی    نظافت و نظم وسایل شخصی داخل اتاق .3

 اجها و سایر وسایل اتاق جابهها و حداقل هر هفته یکبار کتابانه، اجاق گاز و جاروی اتاقخکف آشپزبهداشتی، سرویس

 و زیر و اطراف آن تمیز شود.

 باشد.پتو، بالش، تشک، ملحفه و ... وسایل شخصی دانشجو است و نظافت آن بعهده وی می .4

 هداری شود.مواد غذایی مانند برنج، روغن، قند و چای در ظروف دربسته نگ .5

دانشجویان بایستی سریعاً نسبت به شستشوی ظروف کثیف خود اقدا  نموده، از نگهداری ظروف شسته نشده به ویدهه   .6

 در طی شب در داخل اتاق یا آشپزخانه خودداری نمایند.

هدا و  اخل اتاقهای مندرس و کهنه، مقوا و کارتن اضافی در داز نگهداری هر گونه وسایل اضافه مانند: تشک ابری و بالش .7

 ها خودداری شود.سها و ترااطراف و زیر تخت

 دهند. دانشجویان نباید بیش از ظرفیت یخچال مواد غذایی در آن قرار .8

 های کپک زده در یخچال پرهیز شود.از نگهداری پالستیک و ظروف خالی و میوه .9

باشد و از نگهداری مواد غذایی پخته و خا  آمداده  های داخلی یخچال بر عهده دانشجویان میپاکیزه نگهداشتن قسمت .11

یکبدار یخچدال   دو هفته مصرف مانند: ساالد و ترشی در ظروف بدون درب در یخچال جدا پرهیز شود. لذا الز  است هر 

 و نظافت آن انجا  گردد.بررسی 

 دداری شود.از ریختن نان خشک و پسماندهای خشک مانند: کاغذ، پالستیک و شیشه در سطل زباله تر خو .11

 پاکسازی و نظافت شود.دو هفته ها و کشوهای آشپزخانه و کمدها هر کابینت .12

از نگهداری سیب زمینی و پیاز داخل یخچال پرهیز نموده، به منظور جلوگیری از جوانه زدن و سبز شدن این محصوالت  .13

 در هنگا  خرید میزان مصرف هفتگی لحاظ گردد.

 آشپزخانه به دلیل احتمال گرفتگی و ورود حشرات موذی جدا پرهیز شود. حما  و جایی توری فاضالباز جابه .14

 هر دو هفته یکبار اقدا  به شستشوی روبالشی و روتختی با آب گر  و شوینده مناسب گردد. .15

 وا و تهویه مطبوع اقدا  شود.هاعاتی از روز نسبت به باز گذاشتن پنجره اتاق جهت جابجایی در س .16

 های عمومی خودداری کنند.ها و سایر مکانها و سایر لواز  شخصی خود در حما اسدانشجویان از گذاشتن لب .17

 هر اتاق یا واحد باید یک نفر نماینده داشته باشد. .18

 باید مشخص و در دیوار نصب گردد. برنامه نظافتی هر اتاق یا واحد .19

 ه و چک لیست نظافتی را تکمیل نماید.ها بازدید کردسرپرست هر شیفت موظف است بصورت روزانه از داخل واحدها و اتاق .21

                                                                                                           


