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

 

 13/5/93   اترخی: ماه( مرداد) عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی گزارش:عنوان

د:     شرح رویدا

ی افطاری و سحری 1045تهیه و توزعی  -3 گاه اهی دانشجوییرپس غذا    .رد سلف اه و خواب

گاه اهی دانشجویی با توهج هب ایام ماه مبارک رمضاننظارت  -2  .و کنترل رتشیب رب توزعی غذا رد خواب

کار -1 ری شده توسط پیمان  .نظارت و کنترل رب مواد اولیه خریدا

ی شهریورتهی  -1  .و قرار دادن آن رد سایت تغذهی جهت رزرو دانشجویانماه  ه و میظنت ربانهم غذا

   .ماه و ارجاع هب امور مالی شهریوررف قرارداد ردمیظنت صورت وضعیت شرکت ط  -1

 

 

 13/5/93اترخی: ماه( )مردادگزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب:عنوان

د:       شرح رویدا

 

 

 

 

 

د ملکردع  ردیف  تعدا

 مورد  1 ایاب و ذاهب ادعیه و مراسمات مذهبی  3

گاه 1 ایاب و ذاهب کارورزی دانشجویان  ) مینی بوس( 2  دست

 



 13/0/93    اترخی: (مردادماه) گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امور رافهی:عنوان

د:    شرح رویدا

د  عملکرد ردیف  تعدا

 مورد04 صدور مجوز از صندوق رافه 3

 مورد22 اسکن  فرم میزان بدهی افرغ التحصیالن وارسال آن هب صندوق رافه 2

 مورد22 تسوهی حساب دانشجویی  1

 مورد2 وام ودیعه مسکن هب صندوق رافه  ارسال  0
 

 

گاهگزارش عملکرد مد:عنوان  13/5/93      اترخی: ماه( )مرداد اه رییت دانشجویی رد واحد امورخواب

د:ش      رح رویدا

د شرح ردیف  تعدا

کال 3  مورد24 ت اتیسساییرفع مش
کالت ساختمانی 2  مورد39 رفع مش
 مورد31 مهمان 1
 مورد234 تماس خارج شهری 0
 مورد345 تماس ردون شهری 5
 ساعتIT 322 ساعت کار 1
 ساعت337 ساعت کاری کتابخاهن 7



 - تحویل روزانهم 2
 - ربگزاری نماز جماعت 9
 مورد1 ربگزاری مراسمات  34
 - ردواها 33
گاه 32  مورد5 بازدید مسئولین از خواب
گاه IT بازدید کارشناسان  31  - خواب
 ساعت04 ساعت کاری رتبیت بدنی 30
گاه 35 د دانشجویان ساکن خواب  نفر321 تعدا

 ماه:واقعی مهم مرداد

گاه هبتحویل مواد شوینده -3  اه. خواب

گاه گلستان . -2 گاه کولر خواب  تعویض موتور یک دست

گاه گلستان هب دلیل چکه آب.-1  تخریب وتعمیر سقف دیتشویی خواب

گاه     اه: مراسمات ونشستهای خواب

کمیل وتوسل. -3
 ربگزاری دعای 

 .ربگزاری مراسم شبهای قدر -2
 

 


