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 93/22/91اتزخی:    ماه(بهمه گزازش عملکرد مدرییت دانشجىیی رد واحد تغرهی ):ننىا ع 

د:      شسح زویدا

ی صبحاهن، اناهز 92119تهیو و تىشعی   -2 گاه اهی دانشجىیی.  ورپس غرا  ضام رد سلف اه و خىاب

گاهها.ابیتشپنی  -1 گاههای کازت خىان ردیافت غرا رد خىاب  و عیب یابی دست

ش  -9 شت رب محیط سلف سسویس و بهدا گاهها و کازشناسان بهدا ت صردی نظازت مستمر و مستقیم کازشناسان امىز دانشجىیی رب وعده اهی اناهز و  ضام  خىاب

د  مىزد. 99کازکنان هب تعدا

یی اسفند ماه و -4  ضراز دادن آن رد سایت تغرهی جهت زشزو دانشجىیان.  تهیو و میظنت ربانهم غرا

یی دانشجىیان. -1 یی وعده اهی غرا  تالش مستمر رد جهت ازتقاء ازشش غرا

 میظنت صىزت وضعیت شسکت طرف ضرازداد ردبهمه ماه و ازجاع هب امىز مالی.  -6

کاز ربارب با مفاد ضرا  -7 زی شده تىسط پیمان  زداد.نظازت و کنتسل مىاد اولیو خریدا

 عدد کازت تغرهی جهت دانشجىیان وزودی نیمسال دوم.113صدوز آنی -8

 

 

 

 

 



 

 )) حماهس سیاسی ،حماهس اقتصادی((    2991گزازش عملکرد سال 

 93/22/91اتزخی:  ماه(بهمه گزازش عملکرد مدرییت دانشجىیی رد واحد ایاب و ذاهب)عنىان:

د:    شسح زویدا

 ٍمه مبيب عملکشد سدیف

 وفش 01322 ایبة َ رٌبة داوشجُیبن مجتمع کمبلُوذ 1

 وفش 18422 ایبة َ رٌبة داوشجُیبن مجتمع گلذشت 0

 مُسد  1 ایبة َ رٌبة ادعیً َ مشاسمبت مزٌبی   3

ایبة َ رٌبة کبسگبي ٌب ، سممیىبسٌب، ببصدیمذٌب، کشسمی ٌمبا اصاداوذیشمی َ       4

 جشه ٌب

 مُسد 8

 دستگبي 16 داوشجُیبن  ایبة َ رٌبة کبسَسصا  5

 مُسد 5 ایبة َ رٌبة َسصشی داوشجُیبن 6
 

 )) حماهس سیاسی ،حماهس اقتصادی((    2991گزازش عملکرد سال 

 93/22/91اتزخی:     (بهمه ماهگزازش عملکرد مدرییت دانشجىیی رد واحد امىز زافهی)عنىان:

د:    شسح زویدا
 تعذاد  عملکشد سدیف

 وفش 45 جُص اص صىذَق سفبي )گُاٌی مُقت ،تبئیذیً تحصیلی ،مذسک تحصیلی َسیض ومشات(  صذَس م 1

ثبت ،اسکه َ اسسمب  فمشم میمضان بمذٌی فمبسح التحصمیصن بمً صمىذَق سفمبي َت مُیً   مبة             0

 داوشجُیی

 وفش 62

 وفش122 اسکه َ ثبت تعٍذ وبمً محضشا داوشجُیبن دس پشَوذي الکتشَویکی 3

 مُسد130 تي بذٌی فبسح التحصیصن  پشداخت ايىتشو 4

 وفش3 سیب 06022222بمبلغ بً صىذَق سفبي َدیعً م کهَام  اسسب  سىذ 5

 وفش57 سیب 123834522بمبلغ بً صىذَق سفبي م که َام اسسب  سىذ 6

 وفش1162 سیب 3058168432بمبلغ بً صىذَق سفبي تحصیلی َام اسسب  سىذ 7

 وفش1 سیب 17833222بمبلغ بً صىذَق سفبي شٍشیً َام اسسب  سىذ 8

 وفش89 سیب 322416668بمبلغ بً صىذَق سفبي ضشَسا َام اسسب  سىذ 9
 

 



 )) حماهس سیاسی ،حماهس اقتصادی((    2991گزازش عملکرد سال 

 

گاهعنىان:  93/22/91  اتزخی:  ماه(بهمه اه) گزازش عملکرد مدرییت دانشجىیی رد واحد امىزخىاب

 ماه:بهمه  عی مهمواق

گاه-2  اه. تحىیل سهمیو مىاد شىینده هب خىاب

د-1 کان تعدا گاههانفر دانشجىی جد211پرریش واس لىزود رد خىاب  .یدا

لىزود نیمسال دوم ردربانهم سیستم جامغ اتىماسیىن  -9 ثبت مشخصات دانشجىیان جدیدا

 .دااگشنهی
 تعذاد ششح سدیف

 مُسد397 سفع مشکصت تبسی بتی 1

 مُسد32 سفع مشکصت سبختمبوی 0

 وفش 78 مٍمبن 3

 مُسد1986 تمبط خبسج شٍشا 4

 مُسد1901 تمبط دسَن شٍشا 5

 سبعتIT 446سبعت کبسا  6

 سبعت 011 سبعت کبسا کتببخبوً 7

 - تحُیل سَصوبمً 8

 مُسد 92 سا ومبص جمبعتبشگضا 9

 مُسد30 ببصدیذ م ئُلیه اص خُابگبي 12

 مُسد 18 خُابگبي   اا تیببصدیذ کبسشىبسبن  11

 وفش1143 تعذاد داوشجُیبن سبکه خُابگبي 10

د-4 گاهها هب تعدا  .عدد92ضازژکبسىلهای آتشنطانی خىاب

گاه مشعل -1 گاه رپدیس امکلىندگاشوئیل سىشتعىیض ونصب دو دست  .جهت خىاب

گاه گلدیستخریب وباشساشی زاه آب افضالب پ -6  .شت ساختمان خىاب

گاه گلدیس26نصب دو عدد حفاظ تخت جهت تختهای واحد-7  .خىاب

گاه آشادگان 9/1رپه فىالدی جهت واحد 24تعىیص ونصب زادیاتىز -8  .خىاب

گاه آشادگان 1/2نصب هشیش جهت پنجره ساله واحد-9  .خىاب

گاه آعدد تحىیل یک -23  .2/1شادگان جهت واحدتخت دو نفره ویک عدد تخت یک نفره هب خىاب

گاه رپدیس امکلىند-22 شتی طبقو دوم خىاب گاه فه جهت مىتىزخاهن وسسویس بهدا زی ونصب دو دست  .خریدا

 گاه  اه: جلسات و نشستهای خىاب

 گاه گلستان. با دانشجىیان ربگزازی جلسو رپسص وپاسخ مدری امىز دانشجىیی بهمراه کازشناسان دانشجىیی وصرهنگی  خىاب

 گاه  ات مطاوزه با حضىز خانمها بابامراد وشازعیربگزازی جلس  .گلدیسرد خىاب


