گزارش عملکرد سال  (( 3131سال اقتصاد وفرهنگ با زعم ملی ومدرییت جهادی))
عنوان:گزارش عملکرد مدرییت امور دانشجویی رد واحد امور تغذهی(آرذ ماه)

اترخی3131 /3 /13 :

شرح رویدا د:
-3تهیه و توزعی 76864رپس غذا ی صبحاهن ،اناهر  ،شام رد سلف اه و خواب گاه اهی دانشجویی.

-2تهیه و توزعی 783رپس اناهر و شام جهت ربگزاری جلسه اخالقی و مسابقات قرآن و عترت بسیج دانشجویی رد مورهخ اهی 21و 31/3/24
-1نظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی رب وعده اهی اناهر و شام خواب گاهها و کارشناسان بهداشت رب محیط و بهداشت فردی کارکنان سلف سرویس هب تعدا د  28مورد.
-7بازدید کارشناسان امور تغذهی از دادکشنه الیگوردز و تهیه گزارش از وضعیت تغذهی دانشجویان این دادکشنه جهت رفع نواقص و مش کالت احتمالی رد این واحد.
-5ابیتشپنی و عیب یابی دست گاههای کارت خوان ردیافت غذا رد خواب گاهها.

تح
-6تهیه و میظنت ربانهم غذا یی دیماه با توهج هب ایام امتحاانت نیمسال اول سال صیل  31-37و قرار دادن رد سایت تغذهی جهت رزرو دانشجویان.

 -4میظنت صورت وضعیت ش کرت طرف قرارداد ردآرذماه و ارجاع هب امور مالی.
عنوان:گزارش عملکرد مدرییت امور دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب(آرذ ماه)
ردیف
1

اترخی31/3/13 :
عملکرد

ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند

 نفر

2

ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت

 1نفر



ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی

 مورد



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



ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان

1دستگاه

6

ایاب و ذهاب دانشجویان دوره ICM

دستگاه



ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان

 مورد

8

ایاب و ذهاب کارورزی اعزام دانشجو به کارخانجات داخل استان

 مورد

عنوان:گزارش عملکرد مدرییت اموردانشجویی رد واحد امور رافهی(آرذ ماه)
ردیف

موارد

اترخی31/3/13 :
عملکرد

تعداد

3

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

 73نفر

2

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

 33نفر

1

اسکن و ثبت تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکی

 25نفر

7

ارسال سند وام ودیعه مسکن به مبلغ  25333333ریال

5

توزیع کارت بیمه حوادث به تفکیک دانشکده ها

ا نفر
 2431نفر

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

عنوان:گزارش عملکرد مدرییت امور دانشجویی رد واحد امورخواب گاهاه(آرذ ماه)

اترخی31/3/13 :
ردیف

 وقایع مهم آذر ماه:
.3تحویل سهمیه مواد شوینده به خوابگاهها.
.2تعویض یک دستگاه کیس سرپرستی خوابگاه پردیس کمالوند.
.1خریداری وتحویل سه دستگاه محافظ یخچال جهت خوابگاه
پردیس کمالوند.
.7نصب 7قطعه آینه جهت حمامهای خوابگاه پردیس کمالوند.

تعداد

شرح

3

رفع مشکالت تاسیساتی

137مورد

2

رفع مشکالت ساختمانی

 18مورد

1

مهمان

 43نفر

7

تماس خارج شهری

 3383مورد

5

تماس درون شهری

 3838مورد

6

بازدید مسئولین از خوابگاه

 53مورد

4

بازدید کارشناسان  ITخوابگاه

 24مورد

8

تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه

 3342نفر

.5تحویل یک عدد میکروفن به خوابگاه گلدیس.
.6خریداری  7عدد قفل آویز برای درب بلوکهای خوابگاه مطهری.
.4تعمیر یک دستگاه یخچال خوابگاه گلدیس و دستگاه ماشین لباسشویی مطهری.
.8پر کردن  27عدد کبسول گاز و تحویل  2عدد سیلندر پرسی گاز و یک عدد رگالتور به خوابگاه پردیس کمالوند.
.3نصب  2عدد ترموستات دیگ بخار  ،تعمیر سه دستگاه مشعل ونصب دو عدد چشمی مشعل جهت موتورخانه خوابگاه پردیس کمالوند.

.33
.33

تعمیروجوشکاری لوالی5عدد درب فلزی حمام خوابگاه گلستان به علت پوسیدگی.
بازسازی سقف محوطه پشت خوابگاه گلستان ،تخریب وبازسازی راه اب حمام واحد  1گلدیس وکنده کاری وسفیدکاری سالن

مطالعه خوابگاه بوعلی به متراژ7متر مربع.

.32
.31

تخلیه23333لیتر گازوئیل به مخزن خوابگاه پردیس کمالوند طی 2مرحله.
تعویض فلکه وشیرآالت موتورخانه خوابگاه آزادگان.

نشستهای خوابگاه
-3نشست مدیر امور دانشجویی وکارشناسان حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی با دانشجویان در خوابگاههای بوعلی ،گلستان وگلدیس.
-2برگزاری 2جلسه حلقه های صالحین در نمازخانه خوابگاه مطهری.

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

عنوان:گزارش عملکرد مدرییت امور دانشجویی رد واحد مشاوره و راهنمایی(آرذ ماه)
شرح رویداد:

اترخی31/3/13 :

ردیف
3
2

عملکرد

تعداد

انجام مشاوره فردی

 33مورد

برگزاری جلسات مشاوره در خوابگاهها

27مورد

