
 :متقاضی هاي اتاق اعالم فرم

 

 هاي اتاق پرینت تکمیل شده ي فرم ارزیابی تعیین بهداشتی، نمونه اتاق متقاضیان رود می انتظار
به  97 اردیبهشت 5 لغایت فروردین 20 تاریخ از را (تمام صفحات) بهداشتی لحاظ به نمونه

 تحویل دهند. و یا کارشناسان بهداشت اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه مسئولین خوابگاهها

، در دو نوبت توسط کارشناسان و مدیران دانشگاه شده معرفی هاي اتاق از است ذکر شایان 
 به اطاق حداکثریک خوابگاهی ساختمان هر از, بازرسی گروه تایید صورت در. (آمد عمل به بازدید
 .)شد خواهد معرفی نمونه عنوان

 .آید می عمل به تقدیر جوایز اهداء با برگزیدگان از ها، خوابگاه هفته مراسم در 
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 فرم خود ارزیابی

 باشد. باشد که به شرح ذیل میانتخاب اتاق نمونه میاین جدول به منظور خود ارزیابی دانشجویان براي 

 اتاق:    نام و نام خانوادگی:                           شماره دانشجویی:                        نام خوابگاه:                      شماره 
 کمی نسبتاً زیاد بسیار زیاد معیارها ردیف

 رعایت نظم و ترتیب در اتاق

١ 
آراستگی و چیدمان مناسب (تعبیه محل مناسب جهت نگهداري ظروف تمیز، 

  )؛ ... قفسه کتاب، و جانمایی درست وسایل که امکان سقوط آن ها نباشد و

٢ 
قرار گرفتن کفش ها و دمپایی ها در محل مناسب و پراکنده نبودن در فضاي 

 راهرو؛

٣ 
نظر گرفته شده و مرتب بودن فضاي هاي در  قرار دادن منظم لباس ها در مکان

 کمدها؛

 جلوگیري از جلب حشرات و جوندگان موذي به داخل اتاق ها

 نبودن باقیمانده ذرات مواد غذایی بر روي سطوح و کف اتاق ها؛ ٤

  پاکیزه بودن قسمت هاي زیرین و پشت وسایل موجود در اتاق؛ ٥

٦ 

حبوبات، غالت، برنج، ماکارونی و غیره در نگهداري مواد غذایی خشک مانند 
ظروف فلزي و یا پالستیکی با درب محکـم (ایـن گونه مواد غذایی داخل 

 کیسه هاي نایلونی نباشد)؛

 نبودن ظروف شسته نشده داخل اتاق ها، زیر تخت ها و یا داخل کمدها؛ ٧

٨ 
شوند مانند  آورده میتمیز نمودن تمامی وسایلی که از بیرون به داخل اتاق 

 چمدان، ساك، کفش ها و ... (قبل از ورود به اتاق)؛

 رعایت بهداشت فردي

٩ 
خشک کردن وسایل استحمام در نور آفتاب براي جلوگیري از انتشار بیماري هاي 

 در فضاي اتاق و راهروها؛ قارچی و آویزان نکردن

١٠ 
حمام و لیف، حوله، تیغ، دمپایی،  عدم استفاده مشترك از لوازم شخصی مانند کیسه

 روسري، کاله، لباس، وسایل خواب اختصاصی

 پاکیزه بودن ملحفه، روبالشی و پتو ؛ ١١

 هاي شسته نشده در اتاق و یا در کنار و روي تخت؛ها و جورابقرار ندادن لباس ١٢

 روش صحیح نگهداري مواد غذایی

 حداقل هر دو هفته یک بار؛تمیز کردن و نظافت داخل یخچال  ١٣

١٤ 
نگهداري باقیمانده کنسروهاي باز شده (تن ماهی، رب گوجه و ...) داخـل ظـروف 

  اي تمیـز و در داخل یخچال؛ شیـشه

ها در کنار مواد غذایی پخته  ها و سبزي قرار ندادن مواد غذایی شسته نشده مانند میوه ١٥



  سریع مواد غذایی کپک زده از یخجال؛یا شسته شده در یخچال و خارج کردن 

١٦ 
هاي رنگ روشن براي نگهداري مواد غذایی در یخچال و استفاده  استفاده از کیسه
  هاي سیاه رنگ بازیافتی؛ نکردن  از کیسه

 جلوگیري از تکثیر عوامل بیماري زا و حساسیت زا

 ؛ عاري بودن پرده ها و اتاق از گرد و خاك با رعایت نظافت ١٧

 جلوگیري از جمع شدن رطوبت هواي راکد و بوي نامطبوع در فضاي اتاق  ١٨

  استفاده نکردن از دخانیات در اتاق و محیط خوابگاه؛ ١٩

٢٠ 
هاي  قرار ندادن هرگونه وسایل اضافی از جمله قطعات چوبی، مقواي اضافی، جعبه

در داخل اتاق و در اطراف  کفشی یا جاي کتاب و... چوبی فرسوده و... به عنوان جا
 ها؛ تخت

 رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط

٢١ 
حفظ آرامش و ایجاد نکردن سر و صدا ( مانند صداي بیش از حد رادیو 

 و...، مکالمه با صداي بلند با تلفن در اتاق یا راهروها و ...؛
 قراردادن پسماند در سطل درب دار یا کیسه پالستیکی که بتوان درب آن را بست؛  ٢٢

٢٣ 
رسانی به موقع نقص هاي بهداشتی و ایمنی در اتاق و خوابگاه مانند برق، آب،  اطالع

  فاضالب، گاز، وجود انواع حشرات و... به مسئولین؛

٢٤ 
نگهداري مسئوالنه اتاق و آسیب نرساندن به تجهیزات داخل اتاق (درب و دیوار، 

 کفپوش، فرش و ...)؛ 

  عدم استفاده از  وسایل پخت و پز و اجاق برقی، گازي و .... در اتاق  ٢٥

 استفاده از کیسه زباله در سطل هاي زباله ٢٦

 تفکیک زباله هاي خشک و تر از هم  ٢٧

 خالقیت و نوآوري 
 ساماندهی و ابتکار از منظر سالمت ٢٨

 دلپذیر نمودن فضاي اتاق  ٢٩

 رعایت نکات ایمنی  ٣٠
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