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

 13/21/31اترخی:    ماه( اسفندگزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی ):عنوان

 شرح رویداد:    

 پرس غذای صبحانه، ناهار وشام در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی. 92413تهیه و توزیع   -2

 .نفر953دانشجویان اعزامی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان شمالی،مازندران و مرکزی به مناطق جنگی به تعداد پذیرایی از-1

ت نظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی بر وعده های ناهار و  شام  خوابگاهها و کارشناسان بهداشت بر محیط سلف سرویس و بهداش -9

 ورد.م 12فردی کارکنان به تعداد

 .پشتیبانی و عیب یابی دستگاههای کارت خوان دریافت غذا در خوابگاهها-4

 و قرار دادن آن در سایت تغذیه جهت رزرو دانشجویان. 2939تهیه و تنظیم برنامه غذایی فروردین ماه سال -5

 تالش مستمر در جهت ارتقاء ارزش غذایی وعده های غذایی دانشجویان. -3

 رکت طرف قرارداد دراسفند ماه و ارجاع به امور مالی. تنظیم صورت وضعیت ش -2

 نظارت و کنترل مواد اولیه خریداری شده توسط پیمانکار برابر با مفاد قرارداد. -8

  .درجهت ارتقا سطح رضایتمندی دانشجویان در زمینه امورتغذیه39تهیه برنامه راهبردی سال-3

 

 13/21/31اترخی:  ماه( اسفندگزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب)عنوان:

 اسفند ماه عملکرد ردیف

 نفر 19133 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 2

 نفر 23333 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 1

 مورد  4 ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی ایاب و  9

 مورد 25 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 4

 دستگاه 22 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  5

 مورد 25 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 3
 

 

 13/21/31اترخی:     (ماه اسفندگزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امور رافهی)عنوان:

 
 تعداد  عملکرد ردیف 

 نفر 43 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(  2

 نفر 58 هی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجوییثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بد 1

 نفر43 اسکن و ثبت تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکی 9

 مورد5 پرداخت اینترنتی بدهی فارغ التحصیالن  4

 نفر83 به صندوق رفاه ضروریوام  ارسال سند 5

 نفر1 به صندوق رفاه ودیعه مسکن وام ارسال سند 3

 



 

گاهعنوان:  13/21/31   اترخی: ماه( اسفنداه) گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امورخواب

 تعداد شرح ردیف

 مورد123 رفع مشکالت تاسیساتی 2

 مورد12 الت ساختمانیرفع مشک 1

 نفر238 مهمان 9

 مورد1393 تماس خارج شهری 4

 مورد313 تماس درون شهری 5

 ساعتIT 144ساعت کاری  3

 ساعت 131 ساعت کاری کتابخانه 2

 - تحویل روزنامه 8

 مورد 39 برگزاری نماز جماعت 3

 مورد98 بازدید مسئولین از خوابگاه 23

 مورد 13 خوابگاه   ITسان بازدید کارشنا 22

 نفر2253 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 21

 ماه: اسفند یع مهموقا

 ها. تحویل سهمیه مواد شوینده به خوابگاه -2

 سمپاشی کلیه خوابگاهها.-1

، برق وگاز کلیه خوابگاهها در ایام تعطیالت آب خاموش نمودن موتورخانه،قطع کنتور-9

 نوروزی. 

 کبسول گاز جهت خوابگاه پردیس کمالوند.28تعداد پر نمودن-4

 لیتر15333تخلیه گازوئیل مورد نیاز خوابگاه پردیس کمالوند به مخزن مربوطه به مقدار-5

 لباسشویی های خوابگاه گلستان. ماشین ساخت ونصب دو عددچهار پایه جهت راه اندازی-3

 اه پردیس کمالوند.          خوابگاه بوعلی به خوابگ LCDاینچ  43انتقال تلویزیون -2

   

  تعمیر دو دستگاه جاروبرقی خوابگاه گلدیس همچنین یک دستگاه کیس خوابگاه.-8

 تحویل دادن دوعدد گوشی تلفن تکنوتل به خوابگاه گلدیس. -3

 تحویل دادن الکترو پمپ سه فاز سیرکوالتور موتورخانه خوابگاه گلدیس از تعمیرگاه. -23

 ها: خوابگاه جلسات و نشستهای 

برگزاری جلسه پرسش وپاسخ مدیر امور دانشجویی بهمراه کارشناسان دانشجویی -2

 وفرهنگی با دانشجویان خوابگاه پردیس کمالوند.

برگزاری جلسات مشاوره با حضور خانمها بابامراد ،زارعی و نیکنام در خوابگاه -1

 گلدیس،آزادگان ومطهری.

  ی دانشجویان جدیدالورورد با مقررات خوابگاهی.      برگزاری جلسه توجیهی جهت آشنای-9


