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

 31/3/92تبسیخ:    هبُ( خشد اد:گضاسش ػولکشد هذیشیت داًطجَیی دس ٍاحذ تغزیِ )عنوان

 شرح رویداد:    
 داًطجَیی. ی  ّب خَاثگبُضبم دس سلف ّب ٍ ٍپشس غزای صجحبًِ، ًبّبس 34706تْیِ ٍ تَصیغ  -1

  .ػالٍُ ثش سلف سشٍیس ثب تَجِ ثِ ایبم اهتحبًبت داًطجَیبى ّب خَاثگبُضبم دس ٍ  صجحبًِ، ًبّبستَصیغ ٍػذُ ّبی  -2

 .ّب خَاثگبُپطتیجبًی ٍ ػیت یبثی دستگبّْبی کبست خَاى دسیبفت غزا دس  -3

هحیط سلف سشٍیس ٍ ٍ کبسضٌبسبى ثْذاضت ثش  ّب خَاثگبًُظبست هستوش ٍ هستقین کبسضٌبسبى اهَس داًطجَیی ثش ٍػذُ ّبی ضبم  -4

 هَسد.52ثْذاضت فشدی کبسکٌبى ثِ تؼذاد 

 تْیِ ٍ تٌظین ثشًبهِ غزایی تیشهبُ ثب تَجِ ثِ ضشٍع هبُ هجبسک سهضبى  ٍ قشاس دادى آى دس سبیت تغزیِ جْت سصسٍ داًطجَیبى. -5

 تالش هستوش دس جْت استقبء اسصش غزایی ٍػذُ ّبی غزایی داًطجَیبى. -6

 ضشکت طشف قشاسداد دس خشداد هبُ  ٍ اسجبع ثِ اهَس هبلی.  تٌظین صَست ٍضؼیت -7

 ًظبست ٍ کٌتشل هَاد اٍلیِ خشیذاسی ضذُ تَسط پیوبًکبس ثشاثش ثب هفبد قشاسداد. -8

 

 31/3/92تبسیخ:  هبُ( خشداد:گضاسش ػولکشد هذیشیت داًطجَیی دس ٍاحذ ایبة ٍ رّبة)عنوان

 شرح رویداد:  

 تعداد عملکرد   ردیف

 ًفس28 صدٍز هجَش اش صٌدٍق زفاُ )گَاّی هَقت ،تائیدیِ تحصیلی ،هدزک تحصیلی ٍزیص ًوسات(  1

 ًفس 14 ثبت ،اسکي ٍ ازسال فسم هیصاى بدّی فازغ التحصیالى بِ صٌدٍق زفاُ ٍتسَیِ حساب داًشجَیی 2

 ًفس3 ی داًشجَیاى دز پسًٍدُ الکتسًٍیکیثبت ٍاسکي تعْد ًاهِ هحضس 3

 ًفس102 تْیِ ٍ تٌظین ٍ ازسال سٌد ٍام ضسٍزی بِ صٌدٍق زفاُ 4

 هَزد 6 پسداخت بدّی ایٌتسًتی فازغ التحصیالى  5
 

 

 31/3/92تبسیخ:     هبُ( خشدادی):گضاسش ػولکشد هذیشیت داًطجَیی دس ٍاحذ اهَس سفبّعنوان

   شرح رویداد:

 تعداد عملکرد   ردیف

 ًفس 21200 ایاب ٍ ذّاب داًشجَیاى هجتوع کوالًَد 1

 ًفس 18300 ایاب ٍ ذّاب داًشجَیاى هجتوع گلدشت 2

 هَزد3 ایاب ٍ ذّاب ادعیِ ٍ هساسوات هرّبی   3

 هَزد 7 ایاب ٍ ذّاب کازگاُ ّا ، سویٌازّا، باشدیدّا، کسسی ّای آشاداًدیشی ٍ جشي ّا 4

 دستگاُ 14 ایاب ٍ ذّاب کازٍزشی داًشجَیاى  5

 هَزد 5 ایاب ٍ ذّاب ٍزششی داًشجَیاى 6

 هَزد 1 ایاب ٍ ذّاب کازٍزشی اعصام داًشجَ بِ کازخاًجات داخل استاى 7
 

 

 

 
 

 



 31/3/92تبسیخ:      ّب)خشدادهبُ( :گضاسش ػولکشد هذیشیت داًطجَیی دس ٍاحذ اهَسخَاثگبُعنوان

    شرح رویداد:

 تعداد شرح ردیف

 هَسد268 سفغ هطکالت تبسیسبتی 1

 هَسد31 سفغ هطکالت سبختوبًی 2

 ًفش68 هْوبى 3

 دهَس1484 توبس خبسج ضْشی 4

 هَسد1199 توبس دسٍى ضْشی 5

 سبػتIT 390سبػت کبسی  6

 سبػت199 سبػت کبسی کتبثخبًِ 7

 جلذ100 تحَیل سٍصًبهِ 8

 ًَثت74 ثشگضاسی ًوبص جوبػت 9

 هَسد 43 ثبصدیذ هسئَلیي اص خَاثگبُ 10

 هَسد18 خَاثگبُ   ITثبصدیذ کبسضٌبسبى  11

 ًفش1086 تؼذاد داًطجَیبى سبکي خَاثگبُ 12

 وقایع مهم خرداد ماه:       
 ّب. تحَیل سْویِ هَاد ضَیٌذُ ثِ خَاثگبُ-1 
 سوپبضی خَاثگبُ هطْشی تَسط داًطجَیبى ثْذاضت هحیط داًطگبُ.-2
دستگبُ تَصیغ غزا  ، یک دستگبُ جبسٍثشقی ٍیک دستگبُ کیس ٍیک دستگبُ جبسٍثشقی خَاثگبُ هطْشی تؼویش تلفي کبستی ،-3

 خَاثگبُ ثَػلی. دستگبُ یخچبل ٍیک  خَاثگبُ گلذیس
ٍضیش خَدکبس تبًکش آة خَاثگبُ ثَػلی ّوچٌیي تؼَیض کٌتَسّبی ثشق خَاثگبُ  1تؼَیض َّاکص سشٍیسْبی ثْذاضتی ثلَک-4

 .ػذد24ثِ تؼذاد گلذیس ًٍصت کٌتَسّبی دیجیتبل
  کَلش. تسوِ ػذد11ػذد هَتَس کَلش خَاثگبُ ثَػلی یک ػذد خَاثگبُ گلذیس ّوچٌیي تؼَیض2تؼَیض  -5
 ػذد کجسَل گبص تَسط ضشکت پشسی گبص.21پش ًوَدى تؼذاد-6
 ّبی گلذیس، گلستبى ٍهطْشی ثِ هجتوغ کوبلًَذ تَسط ٍاحذ اهیي اهَال. اًتقبل اهَال اسقبطی اص خَاثگبُ-7
 

 ها: مراسمات و نشستهای خوابگاه
 ثشگضاسی جلسبت هطبٍسُ ثب حضَس خبًن کشیوی ًژاد. -1
 تفسیش قشآى تَسط خبًن دسیکًَذ. ثشگضاسی جلسِ -2


 


