
 )) سال حماهس سیاسی،حماهس اقتصادی((    2931گزارش عملکرد سال 

 93/8/31اترخی:    ماه(آبان گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی ):عنوان

د:      شرح رویدا

ی صبحاهن، اناهر ، شام رد سلف اه و 31329تهیه و توزعی   -2 گاهرپس غذا  ی دانشجویی. اه  خواب

گاههای کارت خوان ردیافت غذا رد  ابیتشپنی و -1 گاهعیب یابی دست  .اه خواب

گاهنظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی رب وعده اهی اناهر و  شام   -9 د اه خواب شت فردی کارکنان هب تعدا شت رب محیط سلف سرویس و بهدا  مورد 12و کارشناسان بهدا

یی آرذ ماه  و  -3  قرار دادن آن رد سایت تغذهی جهت رزرو دانشجویان.تهیه و میظنت ربانهم غذا

یی دانشجویان. -5 یی وعده اهی غذا  تالش مستمر رد جهت ارتقاء ارزش غذا

 میظنت صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد ردآبانماه و ارجاع هب امور مالی.  -2

کار ربارب با مفاد قراردا  -2 ری شده توسط پیمان  د.نظارت و کنترل مواد اولیه خریدا

 )) حماهس سیاسی ،حماهس اقتصادی((    2931گزارش عملکرد سال 

 93/8/31اترخی:  ماه(آبان گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب)عنوان:

د:       شرح رویدا

 تیر ماه عملکرد ردیف

مجتمع امکلوند 2
 نفر 13933 ایاب و ذاهب دانشجویان 

مجتمع گلدشت 1
 نفر 12833 ایاب و ذاهب دانشجویان 

 مورد  23 ایاب و ذاهب ادعیه و مراسمات مذهبی  9

 مورد 25 ایاب و ذاهب کارگاه اه ، سمیناراه، بازدیداه، کرسی اهی آزاداندیشی و جشن اه 3

گاه 22 ایاب و ذاهب کارورزی دانشجویان  5  دست

 ردمو 29 ایاب و ذاهب ورزشی دانشجویان 2
 

 



 )) حماهس سیاسی ،حماهس اقتصادی((    2931گزارش عملکرد سال 

 93/8/31اترخی:     ماه(آبان گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امور رافهی)عنوان:

د:        شرح رویدا

 
د  عملکرد ردیف  تعدا

تحصیلی ،م 2
تحصیلی ورزی نمرات( صدور مجوز از صندوق رافه )گواهی موقت ،اتئیدهی 

 نفر 31 درک 
 نفر 21 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی افرغ التحصیالن هب صندوق رافه وتسوهی حساب دانشجویی 1
 نفر23 تعهد انهم محضری دانشجویان رد رپونده الکترونیکیو ثبت اسکن  9
 مورد8 افرغ التحصیالن  بدهی اينترنتی رپداخت 3

 عدد232 هب دانشجویان متقاضی خدمات ردمانی هچ بیمهتحویل دفتر 5

تحصیلی ومسکن 2
 نفر2129 رپداخت وام 

 

گاهعنوان:  93/8/31اترخی:      ماه(آبان اه) گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امورخواب

د شرح ردیف  تعدا

کالت اتسیساتی 2  مورد332 رفع مش

کالت ساختمانی 1  مورد 53 رفع مش

 نفر 222 مهمان 9

 مورد2833 تماس خارج شهری 3

 مورد2522 تماس ردون شهری 5

 ساعت592 ای  تی   ساعت کاری  2

 ساعت 138 ساعت کاری کتابخاهن 2

 جلد3 تحویل روزانهم 8

 مورد 229 جماعت ربگزاری نماز 3

گاه 23  مورد32 بازدید مسئولین از خواب

گاه   ایتی  بازدید کارشناسان 22  مورد 99 خواب

گاه 21 د دانشجویان ساکن خواب  نفر2213 تعدا

د:     واقعی مهم مهر ماه:     شرح رویدا

گاه-2  اه. تحویل سهمیه مواد شوینده هب خواب

گاه-1 تکمیل شناسناهم کلیه خواب
گاهاه وارسال    اه. هب امور خواب

گاهسمپاشی  -9  اهی گلستان، آزادگان، وبوعلی. خواب

د-3 ری وتحویل تعدا گاه گلستان  32خریدا گاه المپ اضطراری جهت خواب دست

گاه بوعلی و یک عدد كمد  گاه گیرنده داتیجیل تلوزییون جهت خواب وبوعلی، یک دست

عدد جاکفشی ودو 23فرهچ دستشویی ،عدد  22سطل زباهل ،عدد2چهارردب فلزی ، 

گاه گلدیس.  عدد طناب آپارتمانی جهت خواب

گاه مطهری، میکروفون ااتق سررپستی ویک -5 گاه تغذهی ورتدد خواب تعمیر ونصب دست

گاه گلدیس. گاه کیس خواب  دست

گاه گلدیس.  22رپه فوالدی جهت واحد  13تعویض ونصب رادیاتور-2  خواب



 

گاه گلدیس  23د ب کف آشپزخاهن واحآتخریب و بازسازی راه -2 کار. وتعمیر مجدد آربو ااتق لباسشویی خواب گاه بوعلی توسط پیمان   خواب

گاهنشستهای  جلسات و       اه: خواب

گاه -2  گلدیس.ربگزاری جلسه رپسش وپاسخ مدریان امور دانشجویی وفرهنگی وکارشناسان مربوهط رد خواب

 .وحاج آاق پاینده اد وکشکولیکریمی ژنمشاوره توسط خانمها: ربگزاری جلسات -9 -1

 .ربگزاری جلسات تفسیر قرآن توسط خانم ردیکوند-3

گاه آزادگان ومطهری ربگزاری جلسه حلقه صالحین-5  .رد خواب

 


