
 

 

 

 

قزوين دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی   

 معاونت پژوهشی

  دانشكدة بهداشت

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

 عنوان:

۵۹در سال  دانشگاه علوم پزشكی قزوين وضعیت بهداشت محیط خوابگاه های تعیین  

 استاد راهنما:

محمد مهدی امام جمعهدكتر   

 مجری / مجريان

 سیده سمیرا افضلی

 نیلوفر احمدی

 پیام حیدری

 

 

 

 

 



 
 چکیده     

واجتماعی کشور محسوب می شوندوخوابگاه دانشجویی دانشگاه ها ومراکز پژوهشی و دانشجو از محورهای توسعه علمی،فرهنگی : مقدمه 

به عنوان خانه دوم دانشجو اهمیت ویژه ای درارتقاء نشاط معنوی ،حفظ آرامش روحی وجسمی،توسعه فکرواندیشه،اعتالی شخصیت وافزایش 

 کیفیت تحصیلی دانشجویان دارد.

 
 انجام شد. دانشگاه علوم پزشکی قزوینوضعیت بهداشت محیط خوابگاه های تعیین :مطالعه به منظور بررسی هدف

 
انجام شد.پس ازتدوین چک لیست  مناسب ،بازدید  از وضعیت بهداشت محیط   ۵۹۳۱این مطالعه توصیفی تحلیلی  در سال مواد وروش کار: 

مع ی بهداشتی،حمام،سیستم جخوابگاه  دخترانه و پسرانه علوم پزشکی قزوین انجام شد. ، بازدید از اتاق هاو راهروها،آشپزخانه ،سرویس ها ۶

سازمان   SPSS16اوری زباله ،سالن توزیع غذا،سالن ورزش ،نمازخانه  انجام گرفت. درپایان اطالعات گرداوری شده به کمک نرم افزار 
 دهی شد.

 

 ۵سالن توزیع غذا، ۹خانه،نماز ۶حمام ، ۵۱۱سرویس بهداشتی ، ۵۹۱راهرو، ۹۹آشپزخانه، ۶۵اتاق، ۹۵۹بازدید  انجام شده، ۶۶۵ از : یافته ها
مورد سیستم جمع آوری زباله مورد بررسی قرار گرفت که  برای هر کدام فرم پرسشنامه  با سواالت  متفاوت  پاسخ داده  ۶سالن ورزش و 

 سوال پاسخ داده شد است. ۵۹۱۳۱شد که مجموعا به 

خوابگاه ،شدیدا همکاری دانشجو با خوابگاه احساس میشود.چه در در یک نتیجه گیری کلی برای  بهداشتی تر شدن بحث و نتیجه گیری: 

مساله بهداشت فردی و چه در مسائل جمعی.آموزش و آشنایی دانشجویان با مقررات بهداشتی خوابگاه و همچنین نظارت بر عملکرد آنان 

بگاه می تواند در یک نظر سنجی فصلی از همچنین خوامی تواند گامی اساسی در بهبود  و عملکرد بهداشتی تر شدن خوابگاه ها باشد.

  دانشجویان  بخواهد راهکار های خود را در جهت داشتن خوابگاهی بهتر ارائه دهند. در گامی فراتر با انتخاب  دانشجویان ناظر بر بهداشت 

 اشد.انسانی نظارت مستقیم داشته ب به صورت داوطلبانه   در هر طبقه   و یا واحد از خوابگاه ،بر جزئی ترین مسایل بهداشتی ساختمانی و

 : بهداشت محیط خوابگاه/ وضعیت بهداشتی اتاق در خوابگاهها/ وضعیت بهداشت آشپزخانه  در خوابگاههاه های کلیدیژوا

 

 

 

 

 


