
 ((اقتصادی ،حماهس سیاسیحماهس ))     3192گزارش عملکرد سال 

 13/3/92اترخی:     )فروردین ماه(اهب رییت دانشجویی رد واحد امور ایاب وذ:گزارش عملکرد مدعنوان

د:    شرح رویدا

 

 

 

 تعداد  عملکرد ردیف

 نفر 9319 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 3
 نفر 0299 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2
 مورد  8 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی  1
 مورد 3 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 4
 دستگاه 31 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان   1
 مورد 3 ایاب و ذهاب  اردوهای جهادی   0
 مورد 7 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 7

 13/3/92   اترخی: ماه( فروردین) عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی گزارش:عنوان

د:      شرح رویدا

 

 

 

 

 

 

 13/3/92 اترخی: )فروردین ماه(یت دانشجویی رد واحد امور رهایی:گزارش عملکرد مدریعنوان

 تعداد  عملکرد ردیف

 نفر19  ،مدرک تحصیلی وریز نمرات( )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی صدور مجوز از صندوق رفاه 3

 نفر 33 تسویه حساب دانشجوییو ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه و اسکنثبت ، 2

 نفر7 در پرونده الکترونیکی دانشجویان هد نامه محضریثبت واسکن تع 1

 

 
 
 

ی اناهر، 21031یه و توزعی ته  -3 گاهشام و صبحاهن رد سلف اه و  رپس غذا  دانشجویی.اهی  خواب

گاههای کارت خوان ردیافت غذا رد  ابیتشپنی و عیب -2 گاهیابی دست  .اه خواب

شت فردی  -1 شت رب محیط سلف سرویس و بهدا گاهها و کارشناسان بهدا نظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی رب وعده اهی شام خواب

د   مورد.18کارکنان هب تعدا

یی اردتشهبی  و قرار دادن آن  -4  رد سایت تغذهی جهت رزرو دانشجویان.تهیه و میظنت ربانهم غذا

یی دانشجویان. -1 یی وعده اهی غذا  تالش مستمر رد جهت ارتقاء ارزش غذا

 میظنت صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد رد فروردین ماه  و ارجاع هب امور مالی.  -0

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



 اقتصادی(()) حماهس سیاسی ،حماهس     3192گزارش عملکرد سال 

گاهعنوان  13/3/92اترخی:      )فروردین ماه(اه :گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امورخواب

د:   ش   رح رویدا

 ماه: فروردین واقعی مهم         

گاه-3  اه. تحویل سهمیه مواد شوینده هب خواب

گاه بوعلی.-2 گاه آبسردکن خواب  تعمیر یک دست

گاه-1 . سرویس کولراهی خواب زی  اه توسط اتسیسات، جهت راه اندا

گاه         اه: مراسمات و نشستهای خواب

 اق آرزومند، حاج آاق فقیهی و خانمها کریمی ژناد وقهرمانی ربگزاری جلسات مشاوره توسط حاج آ-3

 ربگزاری نشست حلقه صالحین.-2

 جلسه تفسیر قرآن توسط خانم ردیکوند.-1

گاه-4 گاه جلسه مدری امور دانشجویی ورئیس اداره امور خواب گاه گلستان ردخصوص هفته خواب  اه. اه با سررپستان خواب

 

 تعداد شرح ردیف
 مورد298 رفع مشکالت تاسیساتی 3
 مورد30 رفع مشکالت ساختمانی 2
 نفر72 مهمان 1
 مورد747 تماس خارج شهری 4
 وردم831 تماس درون شهری 1
 ساعتIT 214 ساعت کاری 0
 ساعت390 ساعت کاری کتابخانه 7
 جلد19 تحویل روزنامه 8
 نوبت 12 برگزاری نماز جماعت 9
 مورد41 برگزاری مراسمات  39
 مورد3 اردوها 33
 مورد 17 بازدید مسئولین از خوابگاه 32
 مورد30 خوابگاه itبازدید کارشناسان  31
 نفر3999 اکن خوابگاهتعداد دانشجویان س 34

 


