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

 10/9/93   اترخی: ماه( )آرذ عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی گزارشعنوان:

د:     شرح رویدا

گاه اهی دانشجویی 39991تهیه و توزعی  -3 ی اناهر و شام و صبحاهن رد سلف اه و خواب  .رپس غذا
دبازد -2  .مورد توسط کارشناسان مدرییت دانشجویی 13ید 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 دی ماه  با توهج هب ایام -3 گاه اه و ایام تعطیل و قرار دادن آن رد سایت تغذهی جهت رزرو دانشجویان تهیه و میظنت ربانهم غذا  .امتحاانت دانشجویان و شیپ ینیب توزعی وعده اناهر رد خواب

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

 10/9/93 اترخی: ماه( آرذ)عنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب

د عملکرد ردیف      تعدا

مجتمع امکلوند 3
 نفر23300 ایاب و ذاهب دانشجویان 

مجتمع گلدشت  2
 نفر23650 ایاب و ذاهب دانشجویان 

 دمور3 ایاب و ذاهب ادعیه و مراسمات مذهبی 1
گاه35 ایاب و ذاهب کارورزی دانشجویان  ) مینی بوس( 3  دست
 مورد 3 ایاب و ذاهب کارگاه اه ، سمیناراه، بازدیداه، کرسی اهی آزاداندیشی و جشن اه 5
 مورد  1 ایاب و ذاهب کارورزی ازعام دانشجو هب کارخانجات داخل استان 6
 مورد 36 ایاب و ذاهب ورزشی دانشجویان 3

 

 10/9/93اترخی:      ماه( آرذ) عنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امور رافهی

د  عملکرد ردیف  تعدا

 نفر99 نصدور مجوز از صندوق رافه ،ثبت واسکن تعهد محضری و فرم میزان بدهی دانشجویا 3

 نفر33 ارسال فرم میزان بدهی افرغ التحصیالن هب صندوق رافه 2

 نفر10 ثبت تعهد محضری رد سیستم  یکپارهچ صندوق رافه 1

گان و تسوهی حساب دانشجویی 3  نفر33 رپداخت اینترنتی بدهی دانش آموخت
 



گاه  10/9/93اترخی:       ماه( آرذ) اه عنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امورخواب

د شرح ردیف د شرح ردیف تعدا  تعدا
کالت اتسیساتی 3  مورد333 ربگزاری نماز جماعت 9 مورد339 رفع مش
کالت ساختمانی 2  مورد23 ربگزاری مراسمات  30 مورد39 رفع مش
 - اردواه 33 مورد300 مهمان 1
گاه 32 مورد3993 تماس خارج شهری 3  مورد35 بازدید مسئولین از خواب
گاه   IT بازدید کارشناسان 31 مورد3239 تماس ردون شهری 5  مورد33 خواب
 ساعت333 ساعت کاری رتبیت بدنی 33 ساعتIT 563 ساعت کار 6
گاه 35 ساعت293 کاری کتابخاهن ساعت 3 د دانشجویان ساکن خواب  نفر3053  تعدا
    جلد319 تحویل روزانهم 9

 ماه:واقعی مهم آرذ       

گاه -3  اه. تحویل سهمیه مواد شوینده هب خواب

د  -2 گاه گلستان هب تعدا  .عدد3نصب طبقه جهت کمد اهی دیواری سوئیت خواب

گاه رپینتر و ک  -1 گاه بوعلی تعمیر یک دست  یس خواب

گاه مطهری.3شارژنمودن -3  عدد کبسول آتشنشانی خواب

گاه آزادگا-5 گاه بوعلی ،لوهل کشی منبع کوئیل دار ونصب دو عدد مشعل ربای موتورخاهن خواب گاه گلدیس.تعمیر پمپ سیرکوالتور آب سیستم موتورخاهن خواب  ن  و تعویض دیگ موتورخاهن خواب

د-6 گ30شارژ نمودن تعدا گاه رپدیس امکلوند.م ال ای دی   اه المپدست  وجود رد خواب

گاه رپدیس امکلوند و  2تحویل --3  عدد کمد فلزی چهار ردب  ربای ااتقها  2عدد کمد جهت کتابخاهن خواب

د  -9 گاه رپدیس امکلوند هب تعدا ر 20تعویض نمودن کپسولهای گاز خالی خواب گاه .لیتر گازوئیل هب اتنکر ذخیره  33500عدد و تخلیه  مقدا  گازوئیل خواب

گاه   اه: مراسمات ونشستهای خواب

کمیل وتوسل -3
 .ربگزاری نشست حلقه صالحین,  ربگزاری دعای 

 جلسه مشاوره با خانم کریمی ژناد.ربگزاری کالس آموزش قرآن توسط خانم ردیکوند -2
گاه گلستان-5  .جلسه رپسش وپاسخ مسئولین معاونت دانشجویی فرهنگی با دانشجویان خواب

 


