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

 13/1/93   اترخی: خرداد ماه() عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی گزارشعنوان:

 شرح رویداد:   

گاه اهی دانشجویی44744تهیه و توزعی  -3  .رپس غذای اناهر و شام و صبحاهن رد سلف اه و خواب

کاف رد نیب دانشجویان معتکف 484ه و توزعی تهی  -2  .رپس غذا و میوه و دسر جهت مراسم رپفیض اعت

گاه سراب کهمان 44تهیه و توزعی  -1  .رپس غذا رد محل اردوی تفریحی دانشجویان رد تفرج

 .تهیه و میظنت ربانهم غذایی تیر ماه  و قرار دادن آن رد سایت تغذهی جهت رزرو دانشجویان -4

  . وور  وعیتت شرتت ررف قرارداد ردتیر ماه و اراا   ه اوور ماییمیظنت -4

 13/1/93اترخی: ماه( )خردادعنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب

 شرح رویداد:    

د عملکرد ردیف   تعدا
تمع امکلوند 3

مج
 نفر 39844 ایاب و ذاهب دانشجویان 

تمع گلدشتایاب و ذاهب دانشجویان  2
مج

 نفر 37344 
 وورد  1 ایاب و ذاهب ادعیه و مراسما  مذهبی  1
 وورد 2 ایاب و ذاهب کارگاه اه ، سمیناراه، بازدیداه، کرسی اهی آزاداندیشی و جشن اه 4
گاه 34 ایاب و ذاهب کارورزی دانشجویان  4  دست
 وورد 8 ایاب و ذاهب ورزشی دانشجویان 6
 وورد 3 دانشجویی ایاب و ذاهب  اردواهی 7

 
 13/1/93اترخی:      ماه( )خرداد عنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد اوور رافهی

 شرح رویداد:  

 تعداد  عملکرد ردیف

 وورد44 صدور مجوز از صندوق رافه 3
 وورد8 ثبت واسکن تعهد محضری دانشجویان 2
 وورد4 تسوهی حساب دانشجویی 1
 وورد34 العا  دانشجوییاصالح اط  4
 وورد7 اسکن وارسال فرم میزان بدهی افرغ التحصیالن 4

 
 



گاه  13/1/93اترخی:       )خرداد ماه( اه عنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد اوورخواب

        رح رویداد:   ش 

کال  اتسیساتی 3 گاه 9 وورد164 رفع مش د دانشجویان ساکن خواب  نفر998 تعدا
کال  ساختمانی 2  وورد98 ربگزاری نماز جماعت 34 وورد44 رفع مش
 وورد37 ربگزاری مراسما   33 وورد89 مهمان 1
 وورد4 اردواه 32 وورد3422 تماس خارج شهری 4
گاه 31 وورد961 تماس ردون شهری 4  وورد14 بازدید مسئولین از خواب
گاه   ITبازدید کارشناسان  34 ساعتIT 493ساعت کاری  6  وورد34 خواب
 ساعت396 ساعت کاری رتبیت بدنی 34 ساعت424 ساعت کاری تتابخاهن 7
  الد313 تحویل روزانهم 8

 واقعی مهم خرداد ماه:    

گاه-3  اه. تحویل وواد شوینده  ه کلیه خواب

د -2 گاهها.41خریداری وتوزعی تعدا گاهی  ه مناسبت هفته خواب  عدد فلش نیب دانشجویان خواب

گاه بوعلی.تعو-1  یض یک عدد ووتور کولر و یک عدد رتووستا  جداری ووتورخاهن خواب

گاه مطهری،آزادگان ورپدیس امکلوند.-4  نصب توری جهت پنجره کلیه واحداه،ااتقها وسالن اهی خواب

گاههای مطهری و رپدیس امکلوند  ه منظور دفع حشرا  واانوران ووذی. -4  ریختن گوگرد رد ارراف ساختمان خواب

گاه  I  tiکیس کاویپمرت ااتق سررپستی و دو عدد ووس کاویپمرت ااتق  POWERتعویض نمودن  -6  رپدیس امکلوند. خواب

د  -7 گاه رپدیس امکلوند توسط شرتت رپسی گاز. 34رپ کردن تعدا  عدد از کپسولهای گاز خواب

گاه گلستان. -8  ااقتنل سالن مطالعه طبقه همکف  ه سالن رتبیت بدنی ردخواب

گاه      اه: مراسما  ونشستهای خواب

یل وتوسل. -3
کم
 ربگزاری دعای 

 شرتت رد السه حلقه صالحین. -2

 ربگزاری السا  مشاوره توسط خانمها:بسطامی و زعزیی .-1

 


