
 )) سال اقتصاد وفرهنگ با زعم ملی ومدرییت جهادی((    3131گزارش عملکرد سال 

 3131/ 8/ 13اترخی:       اه(آبان م)امور تغذهیدانشجویی رد واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

د:  شرح رویدا
 . یینشجودا یصبحانه، ناهار ، شام در سلف ها و خوابگاه ها یپرس غذا03003  عیو توز هیته .3

 .در وعده ناهار  یشرکت کننده در کارگاه نقش تفکر در زندگ انینفر از دانشجو 301از  ییرایپذ .2

 ارتیز یدعا ضیشرکت کننده در مراسم پرف انیاز پرسنل و دانشجو ییرایپرس صبحانه گرم جهت پذ233 هیته .1

 .عاشورا 

ناهار و  شام  خوابگاهها و کارشناسان بهداشت بر  یوعده هابر  ییکارشناسان امور دانشجو مینظارت مستمر و مستق .0

 .مورد  28به تعداد  سیکارکنان سلف سرو یو بهداشت فرد طیمح

دانشکده جهت  نیا انیدانشجو هیتغذ تیگزارش از وضع هیاز دانشکده بروجرد و ته هیکارشناسان امور تغذ دیبازد .1

 .واحد نیدر ا یرفع نواقص و مشکالت احتمال

 غذا در خوابگاهها. افتیکارت خوان در یدستگاهها یابی بیو ع یبانیشتپ .6

 . انیجهت رزرو دانشجو هیتغذ تیدر سا 31آذرماه  سال ییبرنامه غذا میو تنظ هیته .0

 .یشرکت طرف قرارداد درآبانماه و ارجاع به امور مال تیصورت وضع میتنظ .8
 

 13/8/31اترخی:  (آبان ماهدانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب) امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

د:    شرح رویدا

 

       

 

 

 موارد عملکرد ردیف

 نفر 42200 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 3

 نفر 39900 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

 مورد  14  ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی ایاب و 1

 مورد 21 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 0

 دستگاه 15  ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان 1

 دستگاه icm  3 ایاب و ذهاب دانشجویان دوره 6

 مورد 20 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 0

 

 13/8/31اترخی:     (آبان ماهدانشجویی رد واحد امور رافهی)امور عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

د:   شرح رویدا

 تعداد  عملکرد ردیف

 نفر63 قت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات( صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی مو 3

 نفر 31 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 2

 نفر 21 تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکیو ثبت اسکن  1

 نفر 313 ریال038336213پرداخت وام ضروری به مبلغ 0

 نفر 06 ریال 333213333به مبلغ مسکن پرداخت وام  1

 نفر 1 ریال 321333333 به مبلغ ودیعه مسکن پرداخت وام  6

 نفر 3363 ریال 1131303333به مبلغ تحصیلی  پرداخت وام 
 



 )) سال اقتصاد وفرهنگ با زعم ملی ومدرییت جهادی((    3131گزارش عملکرد سال 

گاه امور  کرد مدرییتعنوان:گزارش عمل   13/8/31اترخی:      ماه(آبان اه) دانشجویی رد واحد امورخواب

     ماه: آبان  واقعي مهم

 ها. تحویل سهمیه مواد شوینده به خوابگاه-3

 خوابگاهها شامل:  ازیاقالم مورد ن یداریخر-2

،  زیعدد، رخت آو32ییسبد ظرفشوعدد، 32 ی: جاکفشیخوابگاه مطهر -2-3

بسته، چاه 8ریدرزگ کعدد،ی ونیزیعدد، آنتن تلو0عدد، فرچه 8سطل زباله کوچک 

 عدد.6بست 

 .ییعدد فرچه دستشو 0عدد سطل زباله کوچک ،  0:سیخوابگاه گلد-2-2

 .سیخوابگاه گلد 30و  3واحد  یداخل یشدن خطها کطرفهیرفع مشکل از -1

 کمالوند. سیگاز خوابگاه پرد یعدد  کپسولها 23د وپر نمودن تعدا ضیتعو-0

   کمالوند. سیطبقه دوم خوابگاه پرد یاجاق گازها یباال یاز رسوبات چرب یریجهت جلوگ ینومینصب ورق آلوم-1

     .یجهت سالن مطالعه خوابگاه مطهر شهیقطعه ش 1نصب -6

 خوابگاهها شامل: زاتیتجه ریتعم-0

  سیوابگاه گلدخ یدستگاه جارو برقیک  -0-3

 یخوابگاه مطهر خچالیدستگاه  کی-0-2

 کمالوند سیخوابگاه پرد خچالیدستگاه  کیموتور  ضیتعو-0-1

 کمالوند سی( خوابگاه پردیدو دستگاه پمپ آب )خط ریتعم-0-0

 خوابگاه آزادگان. 1مشعل شماره ریپمپ ، کنترل فاز پمپ ها و تعم ریتعم-0-1

 تعداد شرح ردیف

 مورد101 رفع مشکالت تاسیساتی 3

 مورد 18 رفع مشکالت ساختمانی 2

 نفر 63 مهمان 1

 مورد3812 تماس خارج شهری 0

 مورد3103 تماس درون شهری 1

 مورد 10 ولین از خوابگاهبازدید مسئ 6

 مورد 23 خوابگاه itبازدید کارشناسان  0

 نفر3381 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 8

 

 13/8/31اترخی:  ماه(آبان دانشجویی رد واحد مشاوره و راهنمایی)امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

د:     شرح رویدا

 

 تعداد عملکرد ردیف

 مورد 3 برگزاری کارگاه آموزشی 3

 مورد11 انجام مشاوره فردی 2

 مورد20 جلسات مشاوره در خوابگاههابرگزاری  1

 


