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

 10/30/93   اترخی: ماه(دی ) عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی گزارش:عنوان

د:     شرح رویدا

گاه اهی  39991تهیه و توزعی  -3 ی اناهر و شام و صبحاهن رد سلف اه و خواب  دانشجوییرپس غذا

د -2  مورد توسط کارشناسان مدرییت دانشجویی 13بازدید 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

گاهها با توهج هب ایام امتحاانت دانشجویان  وسلف سرویس اه  ردتوزعی وعده اناهر  -3  خواب

یی بهمن ماه و قرار دادن آن رد سایت تغذهی جهت رزرو دانشجویان -5  تهیه و میظنت ربانهم غذا

 میظنت صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد رد دیماه و ارجاع هب امور مالی  -6

 ه رد مسالال اولااگشنتهیه وتوزعی فرم نظر سنجی دانشجویان از وضعیت تغذهی د -3

 

 10/30/93 اترخی: ماه(دی )گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب:عنوان

د دعملکر ردیف     تعدا

مجتمع امکلوند 3
 نفر39200 ایاب و ذاهب دانشجویان 

مجتمع گلدشت  2
 نفر36100 ایاب و ذاهب دانشجویان 

 مورد3 ایاب و ذاهب ادعیه و مراسمات مذهبی 1
گاه33 ایاب و ذاهب کارورزی دانشجویان  ) مینی بوس( 3  دست

 

 

 

 

 

 

 



 ((لی،حمایت از کار وسرماهی اریانیتولیدم )) سال     3193گزارش عملکرد سال 

 10/30/93     اترخی: ماه( دی) گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امور رافهی:عنوان

د:    شرح رویدا

د  عملکرد ردیف  تعدا

 نفر 30 وارسال فرم میزان بدهی افرغ التحصیالن هب صندوق رافه صدور مجوز از صندوق رافه 3
 نفر 39 ورپداخت اینترمتی بدهی دانشجویان وتسوهی حلاباصالح اطالعات  2
 نفر 20   2تهیه سند و ارسال سند وام تبصره  1
 نفر  29 تعهد محضری دانشجویان رد ره رپونده ومشخصاتثبت  اسکن  3

 

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

گاهگزارش عملکرد مد:عنوان  10/30/93      اترخی: ماه(دی ) اه رییت دانشجویی رد واحد امورخواب

د:ش      رح رویدا

گاه -3  اه. تحویل سهمیه مواد شوینده هب خواب

ر  -2 گاه  مخزنرد  لیتر گازوئیل5500تخلیه مقدا  رپدیس امکلوند .گازوئیل خواب
گاه آزادگان . -1 گاه امکلوند هب خواب  ااقتنل اتنکر آب بال استفاده خواب

کا نمره  -3 گاه رپدیس امکلوند .داخل محوهط  آب ربروی ورودی36نصب نمودن پولی  خواب

گاه رپدیس امکلوند . 5نصب نمودن یک بلوک  -5  رپه رادیاتور جهت ااتق سررپستی خواب

گاه  -6 گاه رپدیس امکلوند وگلدیس .تعمیردو دست  یخچال خواب

گاه مخزن  -3 گاه مطهری .3000نصب یک دست ره کوئیلی جهت موتور خاهن خواب  لیتری دوجدا

گاه مطهری . -9  نصب ردز گیر ربای کلیه پنجره اه وملدود نمودن ردیچه کولراهی خواب

گاه مطهری . -9  رفع لکشم سردی آب رادیاتوراه وحمامهای خواب

 .3بلوک  3و1اری اینترمت رپ سرعت جهت واحداهی ربقر  -30

گاه مطهری وزمین ورزش . -33  شروع عملیات حصار کشی جهت خواب

 

 تعداد شرح ردیف
 مورد309 رفع مشکالت تاسیساتی 3
 مورد29 رفع مشکالت ساختمانی 2
 مورد32 مهمان 1
 مورد3152 تماس خارج شهری 3
 مورد3235 تماس درون شهری 5
 ساعت IT 639ساعت کار 6
 ساعت109 ساعت کاری کتابخانه 3
 جلد353 تحویل روزنامه 9
 مورد303 برگزاری نماز جماعت 9
 مورد2 برگزاری مراسمات  30
 مورد3 اردوها 33
 مورد30 بازدید مسئولین از خوابگاه 32
 مورد25 خوابگاه IT  بازدید کارشناسان  31
 ساعت312 کاری تربیت بدنیساعت  33

35 
 3056      تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه

 نفر

 


