عنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی (مهر ماه)

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

اترخی93/7/10 :

 -3صدور آنی  193عدد کارت تغذیه برای دانشجویان جدید الورود.
-2تهیه و توزیع  62226پرس غذای ناهار و شام و صبحانه در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی.
 -1بازدید منظم از وعده های شام و صبحانه دانشجویان و سلف به تعداد 330مورد توسط کارشناسان مدیریت دانشجویی.
 -2پذیرایی از دانشجویان جدید الورود در اردوی توجیهی مورخه 93 /7/6و تهیه و توزیع  70پرس ناهار جهت اردوی دانشجویی دفتر نهاد رهبری در
مورخه 93/7/22
 -3پیگیری و عیب یابی روزانه دستگاه های تحویل غذا در خوابگاه ها و سلف سرویس ها توسط واحد اتوماسیون تغذیه.
 -6برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت طرف قرارداد واحد طبخ و توزیع غذایی دانشجویی جهت ارائه بهتر ومطلوب تر خدمات به دانشجویان.
 -7تهیه و تنظیم برنامه غذایی آبان ماه و قرار دادن آن در سایت تغذیه جهت رزرو دانشجویان.
 -2تنظیم صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد در مهرماه و ارجاع به امور مالی.

عنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحدایاب و ذاهب(مهر ماه)

اترخی93/7/10:
تعداد

ردیف عملکرد
3

ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند

 21360نفر

2

ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت

 39230نفر

1

ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی

 3مورد

2

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

3

ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان

 33دستگاه

6

ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان

 37مورد

7

ایاب و ذهاب اردوهای دانشجویی

 2مورد

عنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحدامور رافهی (مهر ماه)
ردیف

اترخی93/7/10 :
عملکرد

تعداد

3

صدور مجوز از صندوق رفاه

 12نفر

2

ثبت واسکن تعهد محضری دانشجویان

 260نفر

1

تسویه حساب دانشجویی واسکن فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن

 20نفر

2

پرداخت اینترنتی بدهی دانش آموختگان

3

ثبت نام دانشجویان نیمسال اول متقاضی وام تحصیلی ومسکن

3230نفر

6

ثبت نام بیمه خدمات درمانی وصدور دفترچه بیمه

362نفر

7

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

 620نفر

 7نفر

عنوان:گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحدامورخواب گاهاه (مهر ماه)
وقایع مهم مهرماه:
-3تحویل سهمیه مواد شوینده به خوابگاهها.
-2قطع آب وبرق کولرهای کلیه خوابگاهها

 -1پذیرش واسکان تعداد 232نفر دانشجوی جدیدالورود وتعداد21نفردانشجوی انتقالی
ومهمان در خوابگاهها.
-2خریداری تعداد  20دستگاه جاروبرقی جهت خوابگاهها.

-3تخلیه سالن ها ی ورزشی خوابگاه پردیس کمالوند وگلدیس وسوئیت خوابگاه گلستان
وتبدیل آن به اتاق جهت استفاده دانشجویان جدیدالورود.
-6تحویل سه دستگاه یخچال به خوابگاه گلدیس وگازگیری دودستگاه یخچال بوعلی.
-7رسوب زدایی موتورخانه خوابگاه گلدیس وبوعلی.

-2شکافتن وبازسازی کف حمام ودستشویی واحد1خوابگاه مطهری.

-9تعویض فن دودستگاه کیس اتاقitخوابگاه مطهری همچنین ویندوز اتاق سرپرستی.
 -30نصب شیر وفلکه یک اینچ همچنین تعویض دوعدد پمپ سیرکوالتور سیستم وآب
مصرفی  ،موتورخانه خوابگاه بوعلی.
-33سمپاشی خوابگاه بوعلی.
مراسمات ونشستهای خوابگاهها:
 -3برگزاری دعای کمیل وتوسل.

اترخی93/7/10 :
شرح

تعداد

ردیف
3

رفع مشکالت تاسیساتی

696مورد

2

رفع مشکالت ساختمانی

72مورد

1

مهمان

329مورد

2

تماس خارج شهری

3772مورد

3

تماس درون شهری

927مورد

6

ساعت کاری IT

309ساعت

7

ساعت کاری کتابخانه

122ساعت

2

تحویل روزنامه

-

9

برگزاری نماز جماعت

336مورد

30

برگزاری مراسمات

12مورد

33

اردوها

2مورد

32

بازدید مسئولین از خوابگاه

32مورد

31

بازدید کارشناسان  ITخوابگاه

17مورد

32

ساعت کاری تربیت بدنی

322ساعت

33

تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه

3066نفر

 -2برگزاری جلسه حلقه صالحین و شورای راهبردی.

-1جلسه مشاوره توسط خانمهها کریمی نژاد وبسطامی.

-2جلسه پرسش وپاسخ مسئولین معاونت دانشجویی فرهنگی با دانشجویان خوابگاه بوعلی وآزادگان.

