
 ((تولیدملی،حمایت از کار وسرماهی اریانی)) سال     3193گزارش عملکرد سال 

 10/8/93   اترخی: ماه(آبان ) عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی گزارشعنوان:

د:   گاه اهی دانشجویی 56568تهیه و توزعی -3 شرح رویدا ی اناهر و شام و صبحاهن رد سلف اه و خواب  .رپس غذا

دبازدی -2  .مورد توسط کارشناسان مدرییت دانشجویی 58د منظم از وعده اهی شام و صبحاهن دانشجویان و سلف هب تعدا

گاه اه و سلف سرویس اه توسط واحد اتوماسیون تغذهی -1 گاه اهی تحویل غذا رد خواب  .پیگیری و عیب یابی روزاهن دست

یی آرذماه  و قرار دادن آن رد  -4  .سایت تغذهی جهت رزرو دانشجویان تهیه و میظنت ربانهم غذا

  .میظنت صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد رد آبان ماه و ارجاع هب امور مالی -5

 10/8/93اترخی: ماه( )آبانعنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب

د:     شرح رویدا

د عملکرد ردیف   تعدا

مجتمع امکلون 3
 نفر 25200 دایاب و ذاهب دانشجویان 

مجتمع گلدشت 2
 نفر 22340 ایاب و ذاهب دانشجویان 

 مورد  30 ایاب و ذاهب ادعیه و مراسمات مذهبی  1

 مورد 34 ایاب و ذاهب کارگاه اه ، سمیناراه، بازدیداه، کرسی اهی آزاداندیشی و جشن اه 4

گاه 35 ایاب و ذاهب کارورزی دانشجویان  5  دست

 مورد  1 ازعام دانشجو هب کارخانجات داخل استان ایاب و ذاهب کارورزی  6

 مورد 20 ایاب و ذاهب ورزشی دانشجویان 7

 مورد 3 ایاب و ذاهب  اردواهی دانشجویی 8
 

 

 

 

 



 10/8/93اترخی:      ماه( )آبان عنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امور رافهی

د:    شرح رویدا

عملکرد ردیف
د    تعدا

 نفر 304 دانشجویانفرم میزان بدهی  و،ثبت واسکن تعهد محضری  ر مجوز از صندوق رافهصدو 3

 نفر 12 ارسال فرم میزان بدهی افرغ التحصیالن هب صندوق رافه 2

 نفر  29  صندوق رافهثبت تعهد محضری رد سیستم  یکپارهچ 1

گان 4  فرن 14 و تسوهی حساب دانشجویی رپداخت اینترنتی بدهی دانش آموخت

تحصیلی  رپداخت  5
 میلیون تومان223 نیمسال اولوام 

 تومانمیلیون   5/6 نیمسال اول وام مسکن رپداخت  6
 

گاه  10/8/93اترخی:       ماه(آبان ) اه عنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امورخواب

د: ش   رح رویدا
د شرح ردیف د شرح ردیف تعدا  تعدا
کالت اتسیساتی 3  جلد91 تحویل روزانهم 8 مورد572 رفع مش
کالت ساختمانی 2  مورد327 ربگزاری نماز جماعت 9 مورد46 رفع مش
 مورد26 ربگزاری مراسمات  30 مورد325 مهمان 1
 مورد32 اردواه 33 مورد3787 تماس خارج شهری 4
گاه 32 مورد3428 تماس ردون شهری 5  وردم 46 بازدید مسئولین از خواب
گاه   IT بازدید کارشناسان 31 ساعتit 692ی ساعت کار 6  مورد26 خواب
گاه 34 ساعت280 ساعت کاری کتابخاهن 7 د دانشجویان ساکن خواب  نفر3063 تعدا

 واقعی مهم آبان ماه: 

گاه-3  اه. تحویل سهمیه مواد شوینده هب خواب

زی رادیاتور کلیه -2 گاراه اندا  اه. هخواب

گاهها تهیه ونصب بنر-1   .ربانهم زمانبندی سرویسهای ایاب وذاهب رد کلیه خواب



گاه گلستان،دستشویی واحد  6تخریب وبازسازی مسیر افضالب راه آب آشپزخاهن واحد  -4 گاه گلدیس ، حمام سوم طبقه علوم خواب گاه آزادگان 2بلوک 31خواب خواب

گاه رپدیس امکل 1،دستشویی واحد گاه مطهری،حمام طبقه سوم خواب شتی طبقه خواب گاه بوعلی. 3بلوک 2وند ورفع کیپی سرویس اهی بهدا  خواب

گاه کیس ااتق  -5 تعمیر یک دست
it.گاه رپدیس امکلوند گاه گلدیس وتعویض کیس کاویپمرت ااتق سررپستی خواب گاه مطهری ،رپینتر ااتق سررپستی خواب  خواب

گاه آزادگان ویک عدد هب خوا 4عدد کمدفلزی 29تحویل  -6 همچنین تحویل جاکفشی هب ردب هب خواب
گاه گلدیس  گاب داهی  هخواب م هب تعدا  عدد.30بوعلی وگلدیس ره کدا

گاه گلدیس.  -7  تعویض شناور منبع ذخیره آب خواب

زی واریلس بلوک  -9 گاه مطهری.2نصب وراه ندا  خواب

ری ونصب-30 گاه گلستان4خریدا   .رپده جهت سوئیت خواب
کان-33 گاه رپدیس امکلوند هبن دو نفر ازدانشجویا لغو مجوز اس  موارد انضباطی.عدم رعایت دلیل  خواب

گاه     اه: مراسمات ونشستهای خواب

کمیل وتوسل.  -3
 ربگزاری دعای 

 ربگزاری جلسه حلقه صالحین و شورای راهبردی. -2
 اه کریمی ژناد وقهرمانی وحاج آاق حاتمی. خانمجلسه مشاوره توسط -1

گاه گلدیس.جلسه رپسش وپاسخ مسئولین معاونت دان -4  شجویی فرهنگی با دانشجویان خواب

 


