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 13/6/93   اترخی: ماه( شهریور) عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی گزارش:عنوان

د:     شرح رویدا

ی اناهر و ش 32233تهیه و توزعی  -3 گاهرپس غذا  اهی دانشجویی. ام و صبحاهن رد سلف اه و خواب
تحصیلی  -2

کار جدید سلف سرویس جهت سال   .93-92تعیین و معرفی پیمان

کار جدید سلف سرویس رد محل دفتر مدریامور دانشجویی  -1   .ربگزاری جلسه توجیهی پیمان

یی مهرماه  و قرار دادن آن رد سایت تغذهی جهت رزرو دانشجویان. -4  تهیه و میظنت ربانهم غذا

 قرارداد رد مردادماه و ارجاع هب امور مالی.  میظنت صورت وضعیت شرکت طرف -5

  

 13/6/93اترخی: ماه( )شهریورگزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب:عنوان

د:     شرح رویدا

د عملکرد ردیف   تعدا

مجتمع امکلوند 
 نفر 31111 ایاب و ذاهب دانشجویان 

مجتمع گلدشت  
 نفر 6011 ایاب و ذاهب دانشجویان 

 مورد 3 ایاب و ذاهب ادعیه و مراسمات مذهبی 
گاه 32 ایاب و ذاهب کارورزی دانشجویان  ) مینی بوس(   دست

 

 

 

 



 13/6/93     اترخی: ماه( )شهریور گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امور رافهی:عنوان

د:    شرح رویدا

د  عملکرد ردیف  تعدا

 مورد41 صدور مجوز از صندوق رافه 3

 مورد5 ثبت واسکن تعهد محضری دانشجویان 2

 مورد19 افرغ التحصیالن واسکن فرم میزان بدهی تسوهی حساب دانشجویی 1

گان 4  مورد4 رپداخت اینترنتی بدهی دانش آموخت
 

 

گاهرییت دانشجویی رد واحگزارش عملکرد مد:عنوان  13/6/93      اترخی: ماه( )شهریور اه د امورخواب

د:ش      رح رویدا
د شرح ردیف  تعدا
کالت اتسیساتی 3  مورد259 رفع مش
کالت ساختمانی 2  مورد15 رفع مش
 مورد55 مهمان 1
 مورد511 تماس خارج شهری 4
 مورد445 تماس ردون شهری 5
 ساعتIT 391 ساعت کار 6
 ساعت310 کاری کتابخاهن ساعت 7
 - تحویل روزانهم 0
 - ربگزاری نماز جماعت 9
 مورد3 ربگزاری مراسمات  31



 - اردواه 33
گاه 32  مورد21 بازدید مسئولین از خواب
گاه   IT بازدید کارشناسان 31  مورد31 خواب
 ساعت51 ساعت کاری رتبیت بدنی 34
گاه 35 د دانشجویان ساکن خواب  نفر 676  تعدا

   

 ماه:واقعی مهم شهریور

گاه سهمیه تحویل-3  اه. مواد شوینده هب خواب

گاه-2  اه سمپاشی کلیه خواب

گاه بوعلی . -1  تعویض یک عدد موتور وپمپ کولر خواب

گاه یخچال -4 گاه بوعلی.32تحویل  دو دست  فوت هب خواب

گاه-5  .توسط نیروی اتسیسات مطهری سرویس کامل موتورخاهن خواب

گاه مطهری.7شارژ-6  عدد کبسول آتشنشانی خواب

گاه     اه: مراسمات ونشستهای خواب

کمیل.  -3
 ربگزاری دعای 

 


