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 93/23/31:   اترخی ماه(دی گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی ):عنوان

د:     یدا  شرح رو

گاه اهی دانشجویی. 92391تهیه و توزعی   -2 اناهر ، شام رد سلف اه و خواب ی صبحاهن،   رپس غذا

گاهها.ابیتشپنی و ع  -1 یافت غذا رد خواب ی کارت خوان رد گاهها ست یابی د  یب 

ش  -9 شت رب محیط سلف سرویس و بهدا شناسان بهدا گاهها و کار شناسان امور دانشجویی رب وعده اهی اناهر و  شام  خواب تقیم کار س دنظارت مستمر و م  مورد. 64ت فردی کارکنان هب تعدا

اناهر عالوه رب سلف سرویس اه -6 ی  انت دانشجویان . توزعی وعده  یام امتحا گاه اه با توهج هب ا  ردکلیه خواب

یان.  -5 یی بهمن ماه و قرار دادن آن رد سایت تغذهی جهت رزرو دانشجو انهم غذا  تهیه و میظنت رب

یان. -4 یی دانشجو ی غذا یی وعده اه  تالش مستمر رد جهت ارتقاء ارزش غذا

 ارجاع هب امور مالی. میظنت صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد رددیماه و  -7

کار ربارب با مفاد قرارداد. -8 ری شده توسط پیمان یدا  نظارت و کنترل مواد اولیه خر
 

 93/23/31اترخی:  ماه(دی گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب)عنوان:

 ردیف  
د د عملکر دا  تع

لوند 2 جتمع امک م
و ذاهب دانشجویان   نفر 19433 ایاب 

جتمع گلدشت 1 م
و ذاهب دانشجویان   نفر 23633 ایاب 

شی دانشجویان 9 ورز و ذاهب   مورد 9 ایاب 

ورزی دانشجویان  5 و ذاهب کار ه 25 ایاب  گا  دست
 

 

 



 93/23/31:    اترخی ماه(دی گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امور رافهی)عنوان:

د:   ح رویدا  شر
د ردیف د  عملکر  تعدا

مرات(  2 ورزی ن تحصیلی 
تحصیلی ،مدرک 

ت ،اتئیدهی  ه )گواهی موق ق راف و ور مجوز از صند  نفر 53 صد
سوهی حساب دانشجویی 1 وت ه  ق راف و بدهی افرغ التحصیالن هب صند و ارسال فرم میزان  ت ،اسکن   نفر 43 ثب
ونیکی 9 ه الکتر وند رد رپ عهد انهم محضری دانشجویان  ت ت  و ثب  نفر53 اسکن 
لتحصیالن  6 بدهی افرغ ا  مورد7 رپداخت اينترنتی 

ال ارسال سند 5 ه وام خرید کا ق راف و  نفر293 هب صند
 

 

 

گاهعنوان:  93/23/31  اترخی:  ماه(دی اه) گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امورخواب

 تعداد شرح ردیف

 مورد945 رفع مشکالت تاسیساتی 1

 مورد96 رفع مشکالت ساختمانی 2

 نفر 56 مهمان 3

 مورد2873 تماس خارج شهری 4

 مورد2933 تماس درون شهری 5

 ساعتIT 678ساعت کاری  6

 ساعت 163 ساعت کاری کتابخانه 7

 - تحویل روزنامه 8

 مورد 83 برگزاری نماز جماعت 9

 مورد64 بازدید مسئولین از خوابگاه 11

ITبازدید کارشناسان  11  ردمو 17 خوابگاه   

 نفر2228 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 12

د:    ح رویدا  شر

گاه-2  اه. تحویل سهمیه مواد شوینده هب خواب

ر-1 د23433تخلیه مقدا همچنین رپنمودن تعدا
بسول 27لیتر گازوئیل رد مخزن گازوئیل  ک

لوند گاه رپدیس امک  .گاز جهت خواب

گاه رپد-9 فن جهت خواب گاه  ست یک د  یس امکلوند.نصب 

گاه گلستان.-6 گاه ماشین لباسشویی جهت خواب ست هس د ری ونصب  یدا  خر

گاه گلدیس و نصب -5 اتق سررپستی ونگهبانی خواب سیار جهت ا مپ اضطراری  ال گاه  ست تحویل دو د

مربوهط.  کنتور گاز توسط اداره 

گاه آزادگان وتعویض کنترل افز-4 .وتعمیر پمپ موتورخاهن خواب  فیوز مینیاتوری

گاه بوعلی.-7 گاه یخچال خواب ست یک د  تعمیر 

 ت و ا گاهنشستهای  جلس ب گاه آزادگان ربگزاری جلسه حلقه صالحین                                                        اه: خوا  .رد خواب


