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

 3131/ 13/33اترخی:       (ماهبهمن )امور تغذهیدانشجویی رد واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت
 شرح رویداد:

 انشجویی. شام در سلف ها و خوابگاه های د و پرس غذای صبحانه، ناهار14343تهیه و توزیع  -3

 .در مجتمع دانشگاهی گلدشت33/33/31پرس غذا در وعده ناهار در کارگاه یک روزه ازدواج در مورخه  311تهیه و توزیع -2

پرس غذا در وعده های صبحانه، ناهار ، شام در اردوی ورزشی دانشجویان اعزامی به مسابقات فوتسال 03تهیه و توزیع -1

 .دانشگاهی در خزرآباد

مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی بر وعده های ناهار و  شام  خوابگاهها و کارشناسان بهداشت بر محیط نظارت   -4

 .مورد  20و بهداشت فردی کارکنان سلف سرویس به تعداد 

 پشتیبانی و عیب یابی دستگاههای کارت خوان دریافت غذا در خوابگاهها.-1

 ان جدید الورود.عدد کارت تغذیه جهت دانشجوی374صدور -0

 دانشجویان.  و قرار دادن در سایت تغذیه جهت رزرو  31-34 یسال تحصیل تهیه و تنظیم برنامه غذایی اسفند ماه  -7

 تنظیم صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد دردیماه و ارجاع به امور مالی. -8

 

 3131/ 13/33 اترخی:      (ماه بهمن دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب) امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

 موارد عملکرد ردیف   

 نفر 22033 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 3
 نفر 23333 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2
 مورد  3 و مراسمات مذهبی ایاب و ذهاب ادعیه  1
 مورد 7 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 4
 دستگاه 31 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  1
 دستگاهicm  3 ایاب و ذهاب دانشجویان دوره 0
 مورد 3 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 7

 

 3131/ 13/33اترخی:       (ماه بهمن دانشجویی رد واحد امور رافهی)امور عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

 تعداد  عملکرد ردیف
 نفر 11 دیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات( صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائی 3
 نفر  83 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 2
 نفر  11 اسکن و ثبت تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکی 1

 

 

 

 



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

گاه امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت  3131/ 13/33اترخی:       (ماه)بهمن اه دانشجویی رد واحد امورخواب

 ماه:   بهمن وقایع مهم     

 .خوابگاهها هیبه کل ندهیمواد شو هیسهم لیتحو-3

 ینفر دانشجو 343و اسکان تعداد رشیپذ-2

و  یانتقال ینفر دانشجو33دوم و مسالین دالورودیجد

 .مهمان در خوابگاهها

ومقررات  نینابا قو ییآشنا یهیجلسه توج یبرگزار-1

دوم  مسالین دودالوریجد انیجهت دانشجو یخوابگاه

 .بگاههااتوسط سرپرست خو

کابل  یداکت کش نیکمالوند همچن سیجهت خوبگاه پرد رلسیوا چیدستگاه سو4 یزی،نصب وبرنامه ر یداریخر-4

 .برق وکابل شبکه 

 الورود. دیجد انیبوفه و کتابخانه خوابگاه جهت اتاق دانشجو یفضا زیوتجه یکاربر رییتغ-1

خوابگاه  یاتاق استراحت  دفتر سرپرست یو نصب کمد برا دیبوفه وکتابخانه جد جادیجهت ا شنینصب پارت-0

 .گلستان

عدد کوبلنگ جهت موتورخانه 23و  یعددچشم2، یلیعدد رله مشعل گازوئ4،  یدو عدد پمپ خط یداریخر-7

 .دستگاه مشعل موتورخانه خوابگاه  کی ریتعم نیکمالوند همچن سیخوابگاه پرد

 3 خچالیدستگاه 3 نیکمالوند همچن سیگلستان وپرد یعدد تخت دوطبقه جهت خوابگاهها32ونصب  یداریخر-8
 .جهت خوابگاه گلستان یعدد کمد فلز1و  فوت

تخته فرش  2انتقال  همچنین جهت نمازخانه  یمتر0تخته فرش 1 لیموکت نمازخانه خوابگاه آزادگان وتحو ضیتعو-3

 .از خوابگاه آزادگان  به خوابگاه گلستان یمتر 32

خوابگاه  خچالیدستگاه  کیو یخوابگاه بوعل یدستگاه جاروبرق کیو ییلباسشو نیدو دستگاه ماش ریتعم -33

 .کمالوند سیپرد

به مخزن  لیگازوئ تریل21333هیکمالوند و تخل سیگاز خوابگاه پرد لندریعدد  س 22وپر نمودن تعداد  ضیتعو-33

 .خوابگاه 

 عدد. 13خوابگاه ها به تعداد یآتش نشان یشارژ کپسولها-32

 .سیعدد سطل زباله جهت خوابگاه گلد4 لیوتحو یداریخر-31

 .کمالوند سیموتورخانه خوابگاه پرد یلوله ها یزینگ آمر-34
 

 تعداد شرح ردیف
 مورد 234 رفع مشکالت تاسیساتی 3
 مورد20 رفع مشکالت ساختمانی 2
 نفر310 مهمان 1
 مورد 3343 تماس خارج شهری 4
 مورد 3044 تماس درون شهری 1
 مورد   28 بازدید مسئولین از خوابگاه 0
 مورد  13 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  7
 نفر   328 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 8



 

 3131/ 13/33اترخی:       اه(م بهمندانشجویی رد واحد مشاوره و راهنمایی)امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 
 شرح رویداد:   

 جلسه مشاوره در خوابگاهها توسط کارشناسان مشاوره2 یبرگزار-3

 یوشورا  جی،بس یانجمن اسالم رانیحوزه و دب نیدو نشست سرپرست واحد مشاوره  با کارشناسان  ا یبرگزار-2

 به منظور بهبود  روند عملکرد  واحد مشاوره. یصنف

 

 

د:  عکس رویدا

گاهصب  کمد ن   گاه گلستان ونصب پارتیشن جهت بوهف  وکتابخاهن  خواب  جهت واحد سررپستی  خواب

  

  


