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  ذیهغاداره ت

  ارتقای آشپزخانه مرکزی ◄

 ها و ارتقای بهداشتصندوق رفاه دانشجویان مبنی بر صنعتی شدن آشپزخانه در سال جاری با توجه به ابالغیه

حمایت مالی صندوق که با بازسازی و ارتقای آشپزخانه مرکزی ها، معاونت دانشجویی دانشگاه ایالم نسبت به آن

ی نقشهطراحی بازو پس از  1399بهار  ابتدایاز صورت پذیرفت،  چهار میلیارد ریال رفاه و دانشگاه ایالم با اعتبار

 :های زیر را انجام داده استآشپزخانه، فعالیت

 مترمربع 78تغيير کاربری و تجهيز سالن مخصوص ظرفشویی به مساحت  . 1
باشد. با توجه به از قسمت پخت و پز میآشپزخانه مرکزی، جداسازی سالن ظرفشویی  یمجموعهیکی از اقدامات بهداشتی در 

ای )خارج از های قبل این دو قسمت از هم تفکیک نشده بود، لذا در ابتدای کار نسبت به اختصاص سالن جداگانهاینکه در سال

 78حت با جابجایی انبار مرکزی سالنی به مسا برای دستیبابی به این مهم،آشپزخانه( برای شستشوی ظروف اقدام گردید. فضای 

و اقداماتی از قبیل سرامیک کردن کف و دیوارها، تعبیه دو پنجره بزرگ و تهویه مناسب، ایجاد کانال  نمودهمترمربع را بازسازی کامل 

ی بعد، با حمایت صندوق رفاه . الزم به ذکر است که در مرحلهشدهای استیل انجام کابینتنصب فاضالب، برق کشی مناسب و 

 انجام خواهد شد. اتوماتیکظرفشویی و سیخ شور های  ماشین با سالن ظرفشوییجهت تجهیز زم اقدامات الدانشجویی 

 مواد غذاییو رعایت بهداشت سازی دسترسیمرکزی آشپزخانه در راستای بهينه یابی و جابجایی انبار. مکان2
 ی مرسوم از قبیل بازرسی روزانه و امور انبارگردانیهابه انبار و سایر فعالیت غذایی با توجه به اینکه در گذشته، ورود و خروج مواد

 . احداث گردید های مستقلی برای انبارو خروجی گرفت، با جابجایی انبار مرکزی  ورودیاز یک ورودی صورت می

بندی گيری گوشت، مرغ، ماهی و شستشو و بستهسازی و سيخ. جداسازی و تجهيز فضاهای الزم برای آماده3

 مترمربع( 7ای )هر یک به مساحت بندی و ایجاد چهار اتاقک شيشهات با پارتيشنميوه و سبزیج
 اما بسیار مهم از نظر بهداشتی های روزمرهیکی از مواردی که در بحث ارتقای آشپزخانه مرکزی مدنظر قرار گرفت، جداسازی فعالیت

 کامالًای منظور، چهار اتاقک شیشه برای اینگیری مواد پروتئینی و سبزیجات و ماهی از یکدیگر بود که سازی و سیخاز قبیل آماده

ها به طور جداگانه مجهز به تخته گوشت، کابینت و مترمربع( احداث گردید. هر یک از این اتاقک 7مستقل )هر یک به مساحت 

 باشند. میاستیل سینک 

 ی مناسبص پُخت کباب با تهویه. جداسازی و ایجاد اتاق مخصو4
ی مناسب اتاق مخصوص پخت کباب با تهویهراه اندازی یک با توجه به دمای باال و ایجاد دود زیاد در حین پخت هرگونه کباب، 

 از الزامات آشپزخانه ی مرکزی دانشگاه تشخیص داده شد. های صنعتی قوی()استفاده از هواکش
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 های آشپزخانههای خاکی منتهی به ورودیمسيرها و خيابانکاری سازی و بتُن. محوطه5
غیربهداشتی در حین رفت و آمد و بارگیری غذاها جهت ارسال به سراهای دانشجویی بودند که به مسیرهای خاکی یکی از عوامل 

 ها اقدام گردید.، نسبت به بتن کاری آنآشپزخانه منظور ارتقای بهداشت

 کشی آشپزخانهنایی و برقميرات اساسی سيستم روش. تع6
عملیات بهسازی آن انجام شد در راستای مدیریت سبز و کاهش مصرف برق، کشی آشپزخانه، با توجه به قدیمی بودن سیستم برق

 روشنایی آشپزخانه و پایین آمدن مصرف انرژی اقدام گردید. میزان های کم مصرف نسبت به باال رفتنو با استفاده از المپ

 های جدیدهای قدیمی و تعبيه هواکشکليه کانال. تعویض 7
 های قدیمیکلیه کانال به همین دلیل، یکی از مشکالت اساسی در آشپزخانه مرکزی، عدم تهویه مناسب درحین پخت غذا بود. 

 دید. گر سیستم تهویه ی آشپزخانه بطور کامل نوسازی های جدیدهواکشنصب کشی جدید و کانال باحذف و  آشپزخانه مرکزی

 بام آشپزخانه مرکزی با ساخت و نصب پله فلزیی امکان دسترسی به پشتر. برقرا8
با ساخت و نصب پله فلزی، بود که آن به پشت بام  و دسترسی مرکزی، عدم وجود پلهرستوران ساختمان اساسی یکی از مشکالت 

  این مشکل مرتفع گردید.

 های ميانی آشپزخانهستونکاری . رنگ آميزی و نوسازی دیوارها و کاشی9
های خاص وجود دارد که در این مدت نسبت آمیزی در زمانبا توجه به آمار باالی پخت و پز در آشپزخانه مرکزی، نیاز مبرم به رنگ

 .گردیدهای میانی اقدام کاری ستوندیوارها و کاشیترمیم آمیزی و به رنگ

 

 

 تفکيک رستوران های ویژه ی اساتيد، کارکنان آقایان و خواهران  ◄

 یهای ویژه پرسنل دانشگاه در سه بخش ویژهرستوران در پاسخ به درخواست مکرر اساتید و کارکنان ارجمند، 

  تفکیک و تجهیز گردید. ، کارکنان آقا و کارکنان خانماساتید
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 قبل از بازسازی –آشپزخانه مرکزی 
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 ای(های شيشهبندی اتاقدر حال بازسازی )تخریب دیوار و شروع پارتيشن –آشپزخانه مرکزی 
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 ای(های شيشهدر حال بازسازی )پارتيشن بندی اتاق –آشپزخانه مرکزی 
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 ای(های شيشهدر حال بازسازی )نصب شيشه های سکوریت اتاق –آشپزخانه مرکزی 
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 اتاق مخصوص ظرفشویی( تخریب دیوار جهتدر حال بازسازی ) –آشپزخانه مرکزی 
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 در حال بازسازی )نصب سراميک دیوارهای اتاق مخصوص ظرفشویی( –آشپزخانه مرکزی 
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 ظرفشویی(های گالوانيزه و تعبيه دو پنجره جدید مخصوص اتاق )ساخت کانالدر حال بازسازی  –آشپزخانه مرکزی 
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 آميزی آشپزخانه(در حال بازسازی )رنگ –آشپزخانه مرکزی 
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 محوطه سازی مسيرهای منتهی به آشپزخانه مرکزی 
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 پس از بازسازی –آشپزخانه مرکزی 

 آب هدایت کانال تعبیه و یوارهاد سرامیک تکمیل: ظرفشویی مخصوص اتاق 

 
 های آشپزخانه مرکزیکاری ستونسنگ
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 ای و نصب تابلوها(های شيشهپس از بازسازی )اتاق –آشپزخانه مرکزی 
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 ی هر بخش(پس از بازسازی )نصب تابلوهای ویژه –آشپزخانه مرکزی 
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 پس از بازسازی )رنگ آميزی آشپزخانه مرکزی( –آشپزخانه مرکزی 

 
 

 پزمناسب جهت قرارگيری دستگاه کباب کانال کشی مجزا با تهویه
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 ها()کانال کشی مجزا با تهویه مناسب جهت قرارگيری دستگاه کباب پز و اجاقپس از بازسازی  –آشپزخانه مرکزی 
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 های آشپزخانههای خاکی منتهی به ورودیسازی و بتُن کاری مسيرها و خيابانمحوطه
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 فلزیبرقرای امکان دسترسی به پشت بام آشپزخانه مرکزی با ساخت و نصب پله 
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 اندازی رستوران اساتيدراه
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 اداره سراهای دانشجویی
 

 نصب دوربين در ورودی سراهای دانشجویی ◄
با توجه به اهمیت امنیت دانشجویان در سراهای دانشجویی و حذف حضور و غیاب دستی در آینده، نسبت به نصب دوربین در 

 گردید.درب ورودی سراها اقدام 

 با ساخت و نصب پله فلزی سرای شهيد مطهریی امکان دسترسی به پشت بام ربرقرا ◄
نسبت به نوسازی، بهسازی و ارتقای سرای شهید مطهری اقدام گردید و در سال جاری نیز ساخت و نصب پله  1398در تابستان 

 انجام گردید. جهت دسترسی به پشت بام آن فلزی

 سراهای خواهران پارتيشن بندی گيت پردیس ◄
رئیس  وعتف وزارت  دانشجویی محترممعاون دکتر صدیقی )جناب آقای با حضور  98افتتاح پردیس سراهای خواهران در سال 

گردید. تا حدودی تجهیز ( انجام شد. ساختمان ورودی پردیس در دو طبقه ساخته شده است که در سال قبل دانشجویان سازمان امور

به عنوان اتاق انتظار جهت  نیز استقرار سرپرستان و بخشی به منظوردر سه ماهه نخست امسال پارتیشن بندی ورودی همکف اما 

و راه  . در ضمن سیستم سرمایشی گیت نیز در طول این مدت تکمیلانجام شدهای محترم دانشجویان ی مهمانان و خانوادهاستفاده

 گردید. اندازی

 ی پردیس سراهای برادران )به همراه محوطه سازی ورودی(ساخت و نصب در ورود ◄
شروع و امسال در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه، ساخت و نصب درب  98طراحی در ورودی پردیس سراهای برادران از سال 

 باشد.ورودی انجام و در حال حاضر، محوطه سازی ورودی و دیوارکشی آن نیز در دست انجام می

 کليه سراهاضدعفونی  ◄
ی کاری خود انجام داده است که یک های مختلفی در حوزهاز ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور، معاونت دانشجویی فعالیت

ضدعفونی سراها و راه اندازی کمیته مداخله در بحران و برگزاری جلسات منظم و اضطراری در زمان بحران، انجام بخش از آن، 

بوده است. در حال حاضر، با  نظارت بر رعایت اصول بهداشتی در مجموعه ساختمان های این معاونت و های دانشجوییرستوران

همچنان در دستور  و پیروی کلیه پرسنل و دانشجویان از دستورالعمل های بهداشتی اسکان دانشجویان تحصیالت تکمیلی، ضدعفونی

 کار این معاونت قرار دارد.

 سرویس کليه کولرها ◄
های گذشته، وجود بیماری کرونا در کشور، نظم تقویم آموزشی را از روال عادی خود خارج کرده و با توجه به سالبر خالف 

باش کامل بسر برده و آمادگی خود را برای اسکان های دانشجویی، حوزه معاونت دانشجویی در آمادهاحتمال از سرگیری فعالیت

کولرها در ایام گرم سال و  و تعمیر . لذا سرویسحفظ کرده استنی و دانشگاه( دانشجویان در هر زمان )بر اساس مصوبات استا

 .انجام شده استاین معاونت  توسط نیروهای تأسیساتیهای دیگر قسمت
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 های بهداشتی()بر اساس پروتکل اسکان دانشجویان تحصيالت تکميلی در سراها ◄
های اسکان دانشجویان تحصیالت تکمیلی که دروس عملی و فعالیت امکانبر اساس مصوبات کمیته مداخله در بحران دانشگاه، 

های عملی مرتبط با پایان نامه/رساله داشتند، میسر گردید. لذا در حال حاضر، سراهای الغدیر و دانش فعال بوده و بر اساس پروتکل

 بهداشتی، نسبت به اسکان دانشجویان اقدام شده است.

 

 

 انشجویینصب دوربين در ورودی سراهای د
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 با ساخت و نصب پله فلزی سرای شهيد مطهریی امکان دسترسی به پشت بام ربرقرا

    
 

 پارتيشن بندی گيت پردیس سراهای خواهران
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 در حال تکميل ... – ساخت و نصب درب ورودی پردیس سراهای برادران )به همراه محوطه سازی ورودی(
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 دانشجوییاداره رفاه 
 

 های وامهای مستمر در پرداخت کليههای دانشجویی و پيگيریثبت درخواست وام ◄

 

 دانشگاه ایالم - 1398پرداخت تسهيالت دانشجویی نيمسال دوم 

 نوع تسهيالت تعداد دانشجو وضعيت ليست ریالمبلغ به 

 وام تحصيلی 411 پرداخت شده 2119300000

 شهریه شبانه 160 "     " 1917500000

 ضروری روزانه 124 "     " 594200000

 ودیعه مسکن 1 "     " 60000000

 وام ازدواج 5 "     " 100000000

 وام ویژه دکتری )ضروری( 10 "     " 90000000

 وام تغذیه 204 در دست اقدام 532440000

 وام ویژه دکتری )بانک توسعه( 22 پرداخت شده 462000000

 وام ویژه دکتری )صندوق( 114 در دست اقدام 4104000000

 جمع ليست 1051 ................. 9979440000

 

 پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی نيمسال گذشتهو نهایی کردن  ◄

 98-99ریال مربوط به فعالیت نیمسال اول  000/437/311نفر به  مبلغ  155پرداخت حق الزحمه کاردانشجویی 

 

 غيرحضوریانجام امور مربوط به تسویه حساب و صدور دفترچه اقساط به صورت حضوری و  ◄

 1398 ماه نفر از دانشجویان از بهمن 378صدور دفترچه اقساط برای  انجام تسویه حساب و
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 اداره تربیت بدنی
 

 دختران  یسراها یسپرد در سواریدوچرخه پیست احداث ◄
و در جهت توسعه فضاهای ورزشی سراهای دانشجویی، پیست با توجه به درخواست دانشجویان 

 احداث گردید. 1399مترمربع در بهار  1500سواری پردیس سراهای دختران در زمینی به مساحت دوچرخه
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 دختران یسراها یسپرد در ساحلی والیبال زمینیک قطعه  احداث ◄
دانشجویی، زمین والیبال ساحلی پردیس سراهای دختران در به منظور توسعه فضاهای ورزشی سراهای 

 احداث گردید. 1399مترمربع در بهار  200زمینی به مساحت 

 
 

 

 برادران یسراها یسپرد در ساحلی والیبال زمینیک قطعه  احداث ◄
به منظور توسعه فضاهای ورزشی سراهای دانشجویی و با توجه به درخواست دانشجویان، زمین والیبال 

 احداث گردید. 1399مترمربع در بهار  200در زمینی به مساحت  برادرانساحلی پردیس سراهای 
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 مرکز بهداشت، درمان و مشاوره
 

 دانشگاه ورودی در سنجیتب ◄
های بهداشتی و نظارتی به فراگیر شدن کرونا ویروس و اهمیت اجرای پروتکلبا شروع سال جدید و 

به همت مرکز بهداشت دانشگاه  ،ابتال به کرونا ویروس در محیط دانشگاهی منظور کاهش و جلوگیری از شیوع و

انجام سنجی و پایش سالمت بصورت روزانه و تمام وقت توسط این مرکز در مقابل در ورودی دانشگاه تست تب

 .شد
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 دی ویتامین قرص توزیع ◄
با هدف افزایش سطح سالمت جسمی کارکنان و دانشجویان به صورت ماهانه در محل در این بخش 

 .ورودی دانشگاه اقدام به توزیع قرص ویتامین دی توسط مرکز بهداشت انجام پذیرفت

 

 یانسالمت دانشجو یشپا ◄
دانشگاه طرح پایش سالمت دانشجویان برای دو دسته از دانشجویان با شروع فعالیت های اداری و آموزشی 

 :در دستور کار مرکز بهداشت به صورت زیر قرار گرفت ابگاهیساکن خوابگاه و غیر خو

برای آن دسته از دانشجویانی که ساکن خوابگاه هستند با مراجعه حضوری به مرکز و در دست داشتن 

، زیابی بیماری کرونا وزارت بهداشتسکونت و ثبت نام در سامانه خود ارگواهی سالمت از شبکه بهداشت محل 

 .های دانشجویی صادر گردیدگواهی حضور در خوابگاه

زارت بهداشت و تکمیل برای بقیه دانشجویان با در دست داشتن پرینت ثبت نام در سامانه خود ارزیابی و

ورودی دانشگاه، مجوز حضور در دانشگاه برای شخص  و تایید کارشناس مرکز در فرم تاییدیه سالمت دانشجویان

 .صادر گردید

 
 

 تلفنی مشاوره ◄
با فراگیر شدن کرونا ویروس و عدم دسترسی حضوری به مرکز بهداشت، درمان و مشاوره جهت خدمات 

مشاوره و اهمیت کنترل بهداشت روان، طرح مشاوره تلفنی در دستور کار این مرکز قرار گرفت که قابلیت دسترسی 
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ه طیف را امکان پذیر نمود. شایان به خدمات مشاوره ای برای دانشجویان، اساتید، کارکنان و خانواده های این س

 .ذکر است که میزان رضایتمندی و گستره زمانی این طرح در سطح باالیی بود

 
 

 یپزشک و خدمات پرستار یزیتو ◄
در این بخش به صورت روزانه خدمات پرستاری از قبیل مشاوره در خصوص افزایش سالمت جسمی، 

گرفت و دو روز در  سنجی و ... توسط پرستار مرکز انجام میتست قند خون ، فشار خون ، قد و وزن بینایی 

 می شود.هفته ویزیت پزشک برای عموم دانشجویان و کارکنان و اساتید از ساعت یازده الی سیزده انجام 

 

 دانشجویان به دانشگاهی و وابگاهیخ محیط در بهداشتی هایپروتکل رعایت آموزش ◄
دروسی که نیاز مبرم به حضور دانشجویان طبق مصوبه های ستاد بحران با شروع فعالیت آزمایشگاه ها و 

و معاونت آموزشی دانشگاه و اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط های خوابگاهی و دانشگاهی، 

آموزش این پروتکل ها توسط کارشناس بهداشت و مسولین مرکز در دستور کار قرار گرفت که بدون استثنا تمامی 

 های تحصیالت تکمیلی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.یان دورهدانشجو
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 و اثرات آن در نوجوانان و جوانان یاداعت کتابچه توزیع و یهته ◄
گیری از مصرف دخانیات در نوجوانان نان و جوانان به مناسبت هفته پیشکتابچه اعتیاد و اثرات آن در نوجوا

فرشته چراغی مشاور مرکز مشاوره دانشگاه تهیه شد و در کانال های دانشگاه و و جوانان توسط سرکار خانم 

  .سایت های خبری مرتبط منتشر شد

 
 



 دانشگاه ایالم                                               1399 بهار                                گزارش عملکرد معاونت دانشجویی

36   

 

 بمانیم خانه در # دانشجویی کمپین استانی جشنوارهبرگزاری  ◄
با هدف  1398در راستای اجرای تفاهم نامه منعقده بین وزارت کشور و سازمان امور دانشجویان در سال 

در خانه بمانیم با موضوع #کمپین دانشجویی جشنواره استانی  ها، های اجتماعی در دانشگاهکنترل کاهش آسیب

یلم کوتاه، موشن گرافی، پوستر و ،ف، پادکست خاطره و شعر  در بخش های  آوری، همدلی و نشاطافزایش تاب

 برگزار شد.عکس برای دانشجویان کارکنان و اساتید دانشگاه های استان 

آثار در بخش های مختلف برای جشنواره ارسال شد که طی غربالگری های اولیه توسط  135تعداد 

ت داوران، أاثر طبق نظر هی 65اثر برای داوران مرتبط با هر بخش ارسال گردید که از بین این  65متخصصین تعداد 

 اثر شایسته تقدیر را دریافت کردند  7اثر مقام برگزیده و  11تعداد 
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 ویروس کرونا خصوص در آموزشی رهایبروشو توزیع ◄
ابتال به کرونا  با فراگیر شدن کرونا ویروس و اهمیت آموزش به منظور کاهش و جلوگیری از شیوع و

محیط دانشگاهی به همت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه بروشور هایی در خصوص کرونا ویروس در 

  .ویروس تهیه و در کانال ها و سایت های مجازی دانشگاه منتشر شد
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 بهداشتی هایپروتکل رعایت خصوص در ییدانشجو یتعهدنامه حضور در سراها اخذ ◄
، تورالعمل های ابالغی مرکز بهداشتپروتکل های بهداشتی  و کلیه دسبا توجه به تاکید و الزام بر رعایت 

توسط دانشجویان ساکن سراهای دانشجویی، فرم تعهد نامه توسط دانشجویان تکمیل و به سرپرستان خوابگاهی 

 .تحویل داده شد

 
 

 مشاورین معرفی و نالینآ یهاشرکت در کارگاه ◄
زارت نالینی که توسط دفتر مشاوره و سالمت وآهای در کارگاهدانشگاه ایالم  بهداشتمشاورین مرکز 

بصورت مجازی  ،ی مشاورین مراکز مشاوره دانشگاهی کل کشور برگزار گردیدعلوم تحقیقات و فناوری ویژه

 شرکت نمودند.
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 ویروس کرونا موضوع با گرافیپوستر و موشن یعو توز یهته ◄
فراگیر شدن کرونا ویروس و اهمیت به آموزش به منظور کاهش و جلوگیری از شیوع و ابتال و همچنین با 

افزایش تاب آوری، همدلی و نشاط به همت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره پوسترو موشن گرافی هایی با 

د. شایان ذکر است در کانال ها و سایت های خبری دانشگاه منتشر گردی محوریت کرونا ویروس طراحی شد و

که چندین اثر از پوسترها و موشن گرافی های ارسالی به وزارت جهت شرکت در گام اول کمپین در خانه بمانیم 

   معرفی شدند. و از سوی دفتر مشاوره و سالمت کشوری برگزیده
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 سام سامانه اندازی راه و نصب ◄
پرونده های مشاوره به صورت الکترونیکی این سامانه طی ابالغیه دفتر مشاوره و سالمت در خصوص ثبت 

پرونده  بهامکان دسترسی آسان و طبقه بندی شده به  کارشناسان مرکز باشد که نصب و در حال راه اندازی می

 دهد.های مشاوره می

 

 بهداشت وزارت خوداظهاری سامانه در نام ثبت ◄
های با پیگیری مرکز بهداشت درمان و مشاوره و مکاتبه های اداری و آموزشی دانشگاهبا شروع ادامه فعالیت

انسانی کلیه کارکنان ملزم به ثبت نام در سامانه خوداظهاری وزارت بهداشت شده و  یبین مرکز و معاونت نیرو

 .پیامک نتیجه ثبت نام را به مرکز ارائه  نموده اند
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 دانشجویی سراهای خدماتی یهایروو ن انسرپرست با جلسه ◄
در این بخش به همت کارشناس بهداشت مرکز بهداشت درمان و مشاوره جلساتی با سرپرستان و نیروهای 

خدماتی سراهای دانشجویی برگزار گردید که در این جلسه دستورالعمل پیشگیری و کنترل کروناویروس در این 

بالینی افراد مبتال، راه های پیشگیری از اماکن ابالغ گردید و راه های انتقال، دوره پنهان و سرایت بیماری عالئم 

ه،الزام استفاده از ماسک و بیماری، در صورت بروز هر یک از عالئم مشکوک ایزوله شدن فرد در اتاق جداگان

روش های تهیه محلول گندضدایی محیط و سطوح توضیح داده شد و فایل های  آموزشی تهیه شده  ،دستکش

شد و  از جمله مقررات عمومی ابالغ شده توسط کارشناس بهداشت به شرح توسط مرکز برای سرپرستان ارسال 

 باشد:زیر می

 خوابگاه عمومی های مکان در نفر سه از بیش تجمع ممنوعیت  

 خوابگاه خارج از کننده مالقات و مهمان پذیرش عدم  

 خوابگاهی محیط در دخانیات استعمال عدم 

 آشپزخانه در ظروف کردن رها از دانشجویان خودداری  

 هاراهرو و عمومی های مکان در همراه تلفن با مکالمه ممنوعیت  

 دانشکده دانشگاه، مارستان،بی در حضور برای جز به خوابگاه در حاضر دانشجویان خروج ممنوعیت 

 ... و
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 بهداشتی های پروتکل رعایت منظور به دانشجویی سراهای از بازدید ◄
ابتال به کرونا  اهمیت آموزش به منظور کاهش و جلوگیری از شیوع وبا فراگیر شدن کرونا ویروس و 

هایی توسط کارشناس بهداشت از سراهای دانشجویی فعال در دانشگاه انجام بازدیدویروس در محیط دانشگاهی 

پذیرفت که در این بخش میزان رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله ضد عفونی کردن مرتب قسمت هایی نظیر 

مقررات  نرده ها، دستگیره ها، میزها، صندلی ها و نقاطی در تماس تمامی افراد بوده، استفاده از ماسک و دستکش و

 شد.اه ها بازرسی سراهای دانشجویی و سرپرستان خوابگعمومی ابالغ شده به 
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  یکارشناس یاندانشجو سنجیتب ◄
با توجه به طوالنی شدن محدودیت های اعمال شده توسط ستاد پیشگیری از کرونا و ستاد بحران دانشگاه 

م شده از طرف و با توجه به برنامه زمانی اعال و وجود وسایل دانشجویان کارشناسی در خوابگاه های دانشجویی

برای تحویل وسایل به دانشجویان خوابگاهی و اهمیت پیشگیری  امور سراهای دانشجویی(معاونت دانشجویی )

و کنترل کرونا ویروس طرح پایش سالمت و تست تب سنجی از دانشجویان مراجعه کننده جهت تحویل وسایل 

درمان و مشاوره قرار گرفت. در این بخش به صورت روزانه  کار مرکز بهداشت، در سراهای دانشجویی در دستور

دانشجویان و تمام وقت در گیت ورودی سراهای دانشجویی تب سنجی و پایش سالمت توسط مسوول مرکز از 

 .انجام پذیرفت و خانواده های آنان

 

 


