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

 10/33/93   اترخی: ماه( بهمن) عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی گزارش:عنوان
 شرح رویداد:

 پرس غذای ناهار و شام و صبحانه در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی. 36243تهیه و توزیع  -1
 مورد توسط کارشناسان مدیریت دانشجویی. 22وعده های شام و صبحانه دانشجویان و سلف به تعدادبازدید منظم از  -2

 پیگیری و عیب یابی روزانه دستگاه های تحویل غذا در خوابگاه ها و سلف سرویس ها توسط واحد اتوماسیون تغذیه.    -3

 تغذیه جهت رزرو دانشجویان.نظیم برنامه غذایی اسفند ماه و قرار دادن آن در سایت تتهیه و  -6

 تنظیم صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد در بهمن و ارجاع به امور مالی.  -5

 . 21-22د در نیمسال تحصیلی وعدد کارت تغذیه برای دانشجویان جدید الور 222صدور آنی  -4
 

 10/33/93 اترخی: ماه( بهمن)گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب:عنوان
 

  تعداد عملکرد یفرد
 نفر 10311 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 1

 نفر 15111 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

 مورد  1 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی  3

 مورد 3 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 4

 دستگاه 15 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  5

  مورد 2 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 6

 
 10/31/93     اترخی: ماه( بهمن) گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امور رافهی:عنوان

 
 تعداد  عملکرد ردیف

 نفر111 دانشجویان هد محضریصدور مجوز از صندوق رفاه ،ثبت واسکن تع 1

 نفر 21 تسویه حساب دانشجوییو سال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاهار و اسکنثبت ، 1

 نفر5  خت اینترنتی بدهی دانش آموختگان پردا 3

 نفر 5 ثبت نام دانشجویان ورودی بهمن ماه 4

  نفر23 به صندوق رفاه آن ،تهیه وارسال سندوام خرید کاال  ثبت نام متقاضیان 5

 

 

 

 



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

گاهگزارش عملکرد مد:عنوان  10/33/93      اترخی: ماه(بهمن ) اه رییت دانشجویی رد واحد امورخواب
 

 تعداد شرح ردیف تعداد شرح ردیف

 جلد116 تحویل روزنامه 0 مورد341 رفع مشکالت تاسیساتی 1

 مورد00 برگزاری نماز جماعت 9 مورد31 رفع مشکالت ساختمانی 2

 مورد10 برگزاری مراسمات  11 مورد123 مهمان 3

 1 اردوها 11 مورد1510 تماس خارج شهری 4

 مورد22 بازدید مسئولین از خوابگاه 12 مورد1155 تماس درون شهری 5

 مورد19 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  13 ساعتIT 456ساعت کاری  6

 نفر1196 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 14 ساعت221 ساعت کاری کتابخانه 1

  ماه:وقایع مهم بهمن 

 ها. هتحویل سهمیه مواد شوینده به خوابگا 

 نفر126اسکان دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم به تعداد 

 عدد.33نشانی خوابگاهها به تعداد سولهای آتششارژکپ. 

 نصب وایر لس جدید درit ت آنتن دهی سوئیت خوابگاه گلستانجه 

 .رفع مشکل موتورخانه با نصب دو دستگاه دیگ ویک منبع انبساط در خوابگاه مطهری 

 لیترجهت منبع خوابگاه 4222لیتر گازوئیل در منبع ذخیره گازوئیل خوابگاه پردیس کمالوند ومقدار16222دار تخلیه مق

 اینچ تیغه ای روی آن2ن نصب فلکه وهمچنی آزادگان

 .آغاز عملیات حصار کشی دیوار بین زمین فوتبال و محوطه خوابگاه مطهری 

 شتی جهت سرپرستی خوابگاه مطهریداساخت آشپزخانه وسرویس به 

 چنین درب اتوماتیک خوابگاه تعمیر یک دستگاه یخچال خوابگاه گلدیس ویک دستگاه آبسردکن خوابگاه گلستان ه

 کمالوند. سپردی

 ها: نشستهای خوابگاه مراسمات و 
 .برگزاری نشست حلقه صالحین -1

 .جلسه مشاوره با خانم کریمی نژاد -2
 


