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 93/3/31اترخی:    ماه(آرذگزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی ):عنوان

د:شر      ح رویدا

گاه اهی دانشجویی. 02333تهیه و توزعی   -2 ی صبحاهن، اناهر و شام رد سلف اه و خواب  رپس غذا

گاهها.ابیتشپنی و ع  -1 گاههای کارت خوان ردیافت غذا رد خواب  یب یابی دست

ش  -9 شت رب محیط سلف سرویس و بهدا گاهها و کارشناسان بهدا دنظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی رب وعده اهی اناهر و  شام  خواب  مورد. 93ت فردی کارکنان هب تعدا

یی دیماه و قرار د -3  ادن آن رد سایت تغذهی جهت رزرو دانشجویان با رد نظر گرفتن ایام امتحاانت دانشجویان رد نیمسال اول. تهیه و میظنت ربانهم غذا

یی دانشجویان. -0 یی وعده اهی غذا  تالش مستمر رد جهت ارتقاء ارزش غذا

 میظنت صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد ردآرذماه و ارجاع هب امور مالی.  -6

کار ربارب با مفاد قرارداد.نظارت و کنترل مواد اولی  -7 ری شده توسط پیمان  ه خریدا

 

 03/9/99اترخی:  ماه(رذآگزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب)عنوان:

       

 تیر ماه عملکرد ردیف

مجتمع امکلوند ایاب 2
 نفر 10033 و ذاهب دانشجویان 

مجتمع گلدشت 1
 نفر 10333 ایاب و ذاهب دانشجویان 

 مورد  7 ایاب و ذاهب ادعیه و مراسمات مذهبی  9

 مورد 6 ایاب و ذاهب کارگاه اه ، سمیناراه، بازدیداه، کرسی اهی آزاداندیشی و جشن اه 3

گاهد 27 ایاب و ذاهب کارورزی دانشجویان  0  ست

 مورد 23 ایاب و ذاهب ورزشی دانشجویان 6

 مورد 6 ایاب و ذاهب کارورزی ازعام دانشجو هب کارخانجات داخل استان 7
 

 
 



 93/3/31اترخی:     ماه(رذآگزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امور رافهی)عنوان:

عملکرد دیف
د    تعدا

تحصیلی ورزی نمرات(  2
تحصیلی ،مدرک 

 نفر 03 صدور مجوز از صندوق رافه )گواهی موقت ،اتئیدهی 
 نفر 0 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی افرغ التحصیالن هب صندوق رافه وتسوهی حساب دانشجویی 1
 نفر233 تعهد انهم محضری دانشجویان رد رپونده الکترونیکیو ثبت اسکن  9

 مورد9 افرغ التحصیالن  بدهی اينترنتی رپداخت 3

 نفر0 ثبت انم دانشجویان متقاضی وام ودیعه مسکن 0

 نفر22 ضروری دانشجویان الیگوردزرپداخت وام  6
 

 

 

گاهعنوان:  93/3/31اترخی:      ماه(رذآاه) گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امورخواب

د شرح ردیف  تعدا

کالت اتسیساتی 2  مورد339 رفع مش

کالت ساختمانی 1  مورد79 رفع مش

 نفر 230 مهمان 9

 مورد1329 تماس خارج شهری 3

 مورد2023 ریتماس ردون شه  0

 ساعتIT 613ساعت کاری  6

 ساعت 923 ساعت کاری کتابخاهن 7

 - تحویل روزانهم 0

 مورد 220 ربگزاری نماز جماعت 3

گاه 23  مورد33 بازدید مسئولین از خواب

گاه   ITبازدید کارشناسان  22  مورد 17 خواب

گاه 21 د دانشجویان ساکن خواب  نفر2211 تعدا

د:    ماه:آرذ عی مهمواقشرح رویدا

گاه-1  اه. تحویل سهمیه مواد شوینده هب خواب

د-9 گاه گلستان وبوعلی هب تعدا  تخته. 85وشتسشی فرشهای خواب

گاه مطهری. -0 گاه هیتر ربقی جهت نگهبانی خواب  تحویل یک دست

د تعوی -4 گاه رپدیس امکلوند عدد کپسول 91ض ورپ نمودن تعدا  .گاز خواب

ری وتحویل -8 گاه رپدیس امکلوند جهت م جعبه کمکهای اولیهاقالخریدا  .خواب

گاه جاروربقی دوتعمیر -6 گاه  دست گاه گلدیسرپدیس امکلوند وخواب همچنین  خواب
گاه بوعلی گاه ماشین لباسشویی خواب  .یک دست

گاه کیس کاویپمرت ااتق -7 گاه گلدیس.ITتعمیر یک دست  خواب

گاه آزادگردش آبگرم تعمیر پمپ -5 گاه مطهری گان وموتورخاهن خواب  .تعویض علمک گاز موتورخاهن خواب

گاه گلدیس 5واحد  رتاسب آتخریب و بازسازی راه -9 گاه بوعلی دوم تخریب کف حمامهای طبقه، خواب نصب تهوهی جهت دستشویی و  خواب

گاه رپدیس امکلوند  .طبقه چهارم خواب

گاهنشستهای  جلسات و  اه: خواب

گاه آزادگان ،عسکری وآاقیان:حاج آاق رمضانی احمد پوریان ،ادکریمی ژنخانمها: مشاوره توسط ربگزاری جلسات -1  .ومطهری ،گلدیسرد خواب

گاه آزادگان ومطهری ربگزاری جلسه حلقه صالحین--9  .رد خواب

 


