
 

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

 03/7/29تاریخ:    ماه( مهرعنوان:گزارش عملکرد مدیریت دانشجویی در واحد تغذیه )
 شرح رویداد:    

 پرس غذای صبحانه، ناهار ، شام در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی. 17294تهیه و توزیع   -1

 ب یابی دستگاههای کارت خوان دریافت غذا در خوابگاهها.پشتیبانی و عی -2

خوابگاهها و کارشناسان بهداشت ر دانشجویی بر وعده های ناهار و شام نظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امو -3

 .مورد 22بر محیط سلف سرویس و بهداشت فردی کارکنان به تعداد

 ادن آن در سایت تغذیه جهت رزرو دانشجویان.و قرار دو تنظیم برنامه غذایی آبان ماه  تهیه -1

 تالش مستمر در جهت ارتقاء ارزش غذایی وعده های غذایی دانشجویان. -5

 تنظیم صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد درشهریورماه و ارجاع به امور مالی.  -6

 نظارت و کنترل مواد اولیه خریداری شده توسط پیمانکار برابر با مفاد قرارداد. -9

 .عدد115 صدور کارت تغذیه برای دانشجویان جدید الورود به تعداد -2

 

 03/7/29تاریخ:  ماه(مهرعنوان:گزارش عملکرد مدیریت دانشجویی در واحد ایاب و ذهاب)
      شرح رویداد:  

 تیر ماه عملکرد ردیف

 نفر 33533 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 4

 نفر 22933 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

 مورد  9 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی  3

 مورد 3 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 1

 دستگاه 49 دانشجویان  ایاب و ذهاب کارورزی 5

 مورد 21 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 6
 

 

 

 

 

 

 



 )) حماهس سیاسی ،حماهس اقتصادی((    2931گزارش عملکرد سال 
 03/7/29تاریخ:     ماه(مهرعنوان:گزارش عملکرد مدیریت دانشجویی در واحد امور رفاهی)

   شرح رویداد:
 

 تعداد  عملکرد ردیف

 نفر 56 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(   1

 نفر 49 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 9

 نفر 43 تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکیو ثبت اسکن  0

 مورد16 فارغ التحصیالن  بدهی اینترنتی پرداخت 4

 نفر147 اخذ مدارک متقاضیان جهت تمدید وصدور اولیه دفتر چه بیمه 6

 نفر523 ثبت نام دانشجویان جدید الورود 5

 

 03/7/29تاریخ:      ماه(مهرها) ت دانشجویی در واحد امورخوابگاهعنوان:گزارش عملکرد مدیری
    شرح رویداد:

 وقایع مهم مهر ماه:     
 ها. سهمیه مواد شوینده به خوابگاه تحویل-4

 ها. راه اندازی سیستم گرمایشی در کلیه خوابگاهسرویس و  -2
نفر دانشجوی جدید الورود در  236پذیرش واسکان تعداد-3

 های برادران وخواهران. خوابگاه
نفر دانشجوی پرستاری وپزشکی از 49انتقال واسکان تعداد -1

 ه بوعلی.خوابگاه پردیس کمالوند به خوابگا
تعمیر وراه اندازی سوئیت جدید در طبقه همکف بلوک  -5
دستگاه یخچال فریزر  2خوابگاه مطهری وتجهیزآن با 3

دستگاه 2، عدد کمد فلزی6دستگاه اجاق گاز،1فوت ، 42
عدد چوب لباسی کنار 43طبقه، 2عدد تخت  43، جاروبرقی

  عدد سطل زباله. 9 و تختی
عدد اجاق گاز به خوابگاه گلدیس ، سه دستگاه ماشین لباسشویی، 5یخچال، یک دستگاه جاروبرقی وخریداری وتحویل یک دستگاه -6

طبقه جهت خوابگاه گلستان، یک دستگاه جاروبرقی ویک عدد اجاق گاز جهت خوابگاه 2یک دستگاه جارو برقی ویک عدد تخت 
 . عدد میز وصندلی جهت سالن مطالعه خوابگاه مطهری23آزادگان و

 عددکپسول آتشنشانی خوابگاه مطهری.2پرنمودن  عدد از کپسولهای گاز خوابگاه پردیس کمالوند و 24ض وپر نمودن تعداد تعوی-9
 تعمیر یک دستگاه یخچال خوابگاه مطهری ویک دستگاه خوابگاه گلدیس ،سه دستگاه جارو برقی خوابگاه پردیس کمالوند.-2
 خوابگاه گلدیس.ITعلی ومودم سیستم های تعمیر یک دستگاه کیس کامپیوتر خوابگاه بو -7

 خوابگاه آزادگان وراه آب طبقه سوم خوابگاه گلستان.2بلوک 43تخریب وبازسازی کف توالت واحد -43
                               ایزوگام پشت بام خوابگاه پردیس کمالوند.-44

 ها: خوابگاهنشستهای  جلسات و
 مدیران امور دانشجویی وفرهنگی وکارشناسان مربوطه در خوابگاه بوعلی وآزادگان. برگزاری جلسه پرسش وپاسخ-4
 های خواهران توسط سرپرست. برگزاری جلسه توجیهی جهت دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه-2
 .برگزاری جلسات مشاوره توسط خانمها: احمد پوریان،کریمی نژاد ،رهسپار،کریمیان مجد وکشکولی-3
 جلسات تفسیر قرآن توسط خانم دریکوندبرگزاری -1

 تعداد شرح ردیف

 مورد487 رفع مشکالت تاسیساتی 1

 مورد 56 رفع مشکالت ساختمانی 9

 نفر 168 مهمان 0

 مورد1869 تماس خارج شهری 4

 مورد1003 تماس درون شهری 6

 ساعت IT 656ساعت کاری  5

 ساعت 981 ساعت کاری کتابخانه 7

 جلد 7 تحویل روزنامه 8

 مورد 88 برگزاری نماز جماعت 2

 مورد 07 بازدید مسئولین از خوابگاه 13

 مورد 94 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  11

 نفر1115 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 19

 


