
 

 )) حماسه سیاسی ،حماسه اقتصادی((    2931گزارش عملکرد سال 
 13/6/29تاریخ:    ماه( شهریور:گزارش عملکرد مدیریت دانشجویی در واحد تغذیه )عنوان

 

 شرح رویداد:    
 پرس غذای صبحانه، ناهار ، شام در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی. 19462 تهیه و توزیع -1

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

نظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی بر وعده های شام  خوابگاهها و کارشناسان بهداشت بر  -3

  .محیط سلف سرویس و بهداشت فردی کارکنان

 رزرو دانشجویان. ماه  و قرار دادن آن در سایت تغذیه جهتمهرتهیه و تنظیم برنامه غذایی  -4

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

 و ارجاع به امور مالی.  تیرتنظیم صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد در -6

 نظارت و کنترل مواد اولیه خریداری شده توسط پیمانکار برابر با مفاد قرارداد. -7

 13/6/29تاریخ:  ماه(شهریورجویی در واحد ایاب و ذهاب):گزارش عملکرد مدیریت دانشعنوان
 شرح رویداد:  

       

 تیر ماه عملکرد ردیف

 نفر 39200 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 3

 نفر 2600 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت  9

 دستگاه 31 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  ) مینی بوس( 1

 

 13/6/29تاریخ:     ماه(شهریورارش عملکرد مدیریت دانشجویی در واحد امور رفاهی):گزعنوان
 

   شرح رویداد:
 تعداد  عملکرد ردیف

 نفر300 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(  3

 نفر 16 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 9

 نفر32 ثبت واسکن تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکی 1

 مورد90 پرداخت بدهی اینترنتی فارغ التحصیالن  1

 

 



 13/6/29تاریخ:      ماه(شهریورها) ابگاه:گزارش عملکرد مدیریت دانشجویی در واحد امورخوعنوان
    شرح رویداد:

 تعداد شرح ردیف

 مورد992 رفع مشکالت تاسیساتی 3

 مورد92 رفع مشکالت ساختمانی 9

 نفر 31 مهمان 1

 مورد123 تماس خارج شهری 1

 مورد 291 تماس درون شهری 2

 ساعتIT 303ساعت کاری  6

 ساعت11 ساعت کاری کتابخانه 3

 - تحویل روزنامه 8

 نوبت 1 برگزاری نماز جماعت 2

 مورد31 بازدید مسئولین از خوابگاه 30

 مورد 39 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  33

 نفر 328 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 39

 ماه: شهریوروقایع مهم       

 تحویل سهمیه مواد شوینده به خوابگاهها.-1 

 وتورخانه خوابگاهها توسط تاسیسات جهت بازگشایی خوابگاهها.سرویس وراه اندازی م-2

 نفر از دانشجویان بسیج در خوابگاه بوعلی به مدت یک هفته.6اسکان تعداد-3

 خوابگاه گلدیس. 11و14تعمیر توالت واحدهای -4

 تعمیر یک دستگاه آبسردکن خوابگاه بوعلی وتعویض موتور یک دستگاه کولر خوابگاه.-5

 


