
 اداره امور خوابگاه ها

یکی از مهمترین خدمات ارائه شده از سوی دانشگاهها به دانشجویان غیربومی 

خوابگاه می باشد. خوابگاه محیطی است که دانشجوی غیربومی ضمن پرداختن به 

آموزش در آنجا زندگی می کند. به دلیل اهمیتی که دوران دانشجویی دارد و به لحاظ 

شخصیت افراد می گذارد ایام سکونت در خوابگاه یکی از تأثیری که محیط بر 

مهمترین ایام زندگی دانشجو است ، ایامی که گاهی پایه گذار شخصیت آینده 

دانشجو می شود. تأمین رفاه دانشجویان در خوابگاه مستلزم مشارکت جدی و 

ز امور مسئوالنه آنان در اداره امور خوابگاهها است. این مشارکت می تواند بسیاری ا

 . قابل اجرا در خوابگاهها را به نفع دانشجویان مشخص نماید

 

 ساختمانهای خوابگاهی

باب خوابگاه است و به طور متوسط سالیانه  9دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای 

 نفر دانشجو اسکان می دهد. 0333

، 1کرمانی فازمیالد، (باب خوابگاه داخل دانشگاه  4محل اسکان دانشجویان دختر در 

باب  0و محل اسکان دانشجویان پسر در  )، شهید میرباقری2کرمانی فاز

باب خوابگاه)شهید خرازی و شهید  2( در سطح شهر ودانش خوابگاه)کوثر، جی و 

 ردانی پور( در داخل دانشگاه می باشد.

پسر در خوابگاه کوثر و دختر در  PHDدانشجویان رشته های تخصصی رزیدنت و 

     ه شهید میرباقری اسکان دارند.خوابگا

     



 مدیریت خوابگاهها     

 

 

 

 پذیرش و معرفی دانشجویان واجد شرایط به خوابگاه  -

 تامین امکانات رفاهی  -

 پیگیری امور عمرانی ، تاسیساتی و خدماتی خوابگاهها  -

 نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران  -

 انجام امور مربوط به صنوف فعال در خوابگاهها  -

توسعه ارتباط و مشارکت مستقیم دانشجویان به عنوان گیرنده اصلی  -

 خدمات در جهت لزوم شناسایی و پیگیری نیاز های آنها 

 انجام نظرسنجی و نیاز سنجی دوره ای از دانشجویان  -

جمع آوری پیشنهادات ، انتقادات ، گزارشات ، اولویت بندی و رفع  -

 نیازهای اساسی 

 بازنگری روال انجام امور و بهینه سازی فرایندها  -

  اطالع رسانی به دانشجویان و بخش های مختلف دانشگاه -

-  

 مسئول خوابگاه

 

 اسکان دانشجویان معرفی شده از اداره  -

 رغ التحصیل صدور تسویه حساب با دانشجویان فا -

 کنترل غیبت و تاخیر دانشجویان  -



پیگیری در جهت رفع مشکالت موجود در خوابگاه اعم از  -

 رفاهی ، تاسیساتی و مشکالت شخصی دانشجویان 

 جابجایی اتاق و خوابگاه ابرای دانشجویان متقاضی جابجایی  -

نظارت بر حسن انجام کار خدمات ، صنوف فعال در خوابگاه ،  -

 مخابرات ، انتظامات 

 

 های  خواهران خوابگاهشب مسئول         
 

 

 انجام حضور و غیاب شبانه دانشجویان  -

 ثبت و گزارش کلیه غیبت ها  -

گزارش مشکالت موجود اعم از رفاهی ، تاسیساتی و ... رفع  -

 مواردی که در ساعات شب مقدور است 

توضیح : کلیه غیبت ها و تاخیر دانشجویان دختر در سه نوبت 

ماه از طریق تماس تلفنی به اطالع خانواده دانشجویان  در

 رسانده شود. 

 

 انتظامات خوابگاهها :

 

             



 کنترل ورود و خروج دانشجویان  -

 کنترل و رویت کارت خوابگاه  -

 کنترل ورود میهمان و افراد متفرقه به خوابگاه  -




