
دانشکده پزشکی جهرم

عنوان  : ارائه خوابگاه مناسب به دانشجویان پزشکی 

مقدمه :       دانشگاه ودانشجویان از محورهای توسعه ، فرهنگی واجتماعی کشور محسوب می شوند وخوابگاه دانشجویی به عنوان 

خانه دوم دانشجو اهمیت ویژه ای در ارتقاءنشاط معنوی ،حفظ آرامش روحی وجسمی ،توسعه فکر واندیشه ، اعتالی شخصیت 
وافزایش کمیت تحصیلی دانشجویان دارد .به منظور تسهیل وبهبود زندگی در خوابگاههای دانشجویی تدوین مقررات امنیت 
وقانونمند نمودن سکونت دانشجویان امری ضروری است .لذا مدیریت امور خوابگاهها می کوشند تا فضایی مناسب به منظور 
اسکان دانشجویان واجد شرایط با هدف تامین نیازهای فرهنگی ، رفاهی ، بهداشت روانی وجسمی وامور فوق برنامه برای 

دانشجویان عزیز در نظر بگیرد

اصطالحات : 

روتیشن : ناظمه  خوابگاه قبل از شروع هر ترم تحصیلی طبق هماهنگی انجام شده با شورای صنفی روتیشن بندی دانشجویان انجام می 
گردد ومحل اسکان دانشجویان مشخص می گردد .

ناظم وناظمه فنی : فردی است که در خوابگاهها به صورت شبانه روزی مستقر ومسئولیت مدیریت خوابگاهها به ایشان محول می گردد 
.

فرآیند حضور وغیاب :حضور وغیاب دانشجویان طبق ساعات تعیین شده به صورت منظم در شبها توسط ناظم فنی مستقر در خوابگاهها 
انجام می پذیرد 

نگهبان خوابگاه : فردی است که از طرف حراست دانشگاه متولی امنیت خوابگاه می باشد 

تاسیسات خوابگاه : واحدی است که به صورت شبانه روزی در خوابگاه مستقر وامور مربوط به تاسیسات خوابگاه را انجام می دهد .

اهداف :  

ارائه خوابگاه مناسب وباکیفیت به دانشجویان پزشکی  

تامین وسایل رفاهی وملزومات اتاق دانشجو 

ایجاد امنیت در خوابگاهها 



شرح وظایف :

اجرای مفاد آیین نامه اسکان –نحوه اداره ومقررات عمومی خوابگاهها   -۱
غربالگری دانشجویان از نظر روحی ،جسمی  استعدادی ومعرفی آنها به خوابگاهها جهت اسکان ایشان  -۲

کنتل دقیق ورود وخروج دانشجویان ساکن در خوابگاه پزشکی وکنترل ورود وخروج مهمان دانشجو وغیر دانشجو در خوابگاه  -۳
تخصیص اتاق دانشجو به همراه وسایل رفاهی موجود در اتاق وتنظیم صورت جلسه اموال تحویلی به دانشجو  -۴

فرآیند :  نام نویسی دانشجویان نزد ناظمه خوابگاه –در نظر گرفتن شرایط اعالم شده از سوی مشاوره وآموزش – طبقه بندی 
دانشجویان از نظر سال ورود ورشته – تایید نهایی امور خوابگاهها - تحویل اتاق به دانشجو 

روش انجان کار : 

قبل از شروع هر ترم روتیشن بندی خوابگاهها توسط ناظمه خوابگاه وشورای صنفی با نظارت امور خوابگاهها به صورت دستی 
انجام شده این روتیشن بندی براساس ورودی های قدیم به جدید ودر نظر گرفتن یک سری اولویت ها از جمله نظر بخش مشاوره 

، استعداد درخشان ومسافت راه ونظر سنجی دانشجویان انجام می پذیرد .

استفاده از نتایج :   

در نهایت گزارش کارها توسط امور خوابگاهها به مدیر دانشجویی ومعاون دانشجویی ارائه می گردد ونقاط ضعف وقوت مشخص 
تا در برنامه ریزی بعدی مد نظر قرار گیرد .

  

پایش : 

تمام کارها ی انجام شده وگزارشات با حضور ناظمین خوابگاه ومسئول خوابگاه ومدیر دانشجویی ومعاون دانشجویی در کمیته اسکان 
مطرح ومورد ارزیابی قرار می گیرد . 

تصویب یرنامه :

برنامه های انجام شده در کمیته اسکان طرح وبه تصویب می رسد .


