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

عنوان:گزارش عملکرد مدرییت امور دانشجویی رد واحد امور تغذهی(بهمن ماه)

اترخی3131 /33/13 :

شرح رویداد:
-3تهیه و توزیع 14343پرس غذای صبحانه ،ناهار و شام در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی.
-2تهیه و توزیع  311پرس غذا در وعده ناهار در کارگاه یک روزه ازدواج در مورخه 31/33/33در مجتمع دانشگاهی گلدشت.
-1تهیه و توزیع 03پرس غذا در وعده های صبحانه ،ناهار  ،شام در اردوی ورزشی دانشجویان اعزامی به مسابقات فوتسال
دانشگاهی در خزرآباد.
 -4نظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی بر وعده های ناهار و شام خوابگاهها و کارشناسان بهداشت بر محیط
و بهداشت فردی کارکنان سلف سرویس به تعداد  20مورد.
-1پشتیبانی و عیب یابی دستگاههای کارت خوان دریافت غذا در خوابگاهها.
-0صدور 374عدد کارت تغذیه جهت دانشجویان جدید الورود.
 -7تهیه و تنظیم برنامه غذایی اسفند ماه سال تحصیلی  31-34و قرار دادن در سایت تغذیه جهت رزرو دانشجویان.
 -8تنظیم صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد دردیماه و ارجاع به امور مالی.

عنوان:گزارش عملکرد مدرییت امور دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب(بهمن ماه)
ردیف

اترخی3131 /33/13 :
موارد

عملکرد

3

ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند

 22033نفر

2

ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت

 23333نفر

1

ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی

 3مورد

4

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

 7مورد

1

ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان

 31دستگاه

0

ایاب و ذهاب دانشجویان دوره icm

3دستگاه

7

ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان

 3مورد

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

اترخی3131 /33/13 :
عملکرد

تعداد

3

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

 11نفر

2

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

 83نفر

1

اسکن و ثبت تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکی

 11نفر

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

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

اترخی3131 /33/13 :
شرح

ردیف

تعداد

3

رفع مشکالت تاسیساتی

 234مورد

2

رفع مشکالت ساختمانی

20مورد

1

مهمان

310نفر

جدیدالورود نیمسال دوم و33نفر دانشجوی انتقالی و

4

تماس خارج شهری

 3343مورد

1

تماس درون شهری

 3044مورد

مهمان در خوابگاهها.
-1برگزاری جلسه توجیهی آشنایی با قوانین ومقررات

0

بازدید مسئولین از خوابگاه

 28مورد

7

بازدید کارشناسان  ITخوابگاه

 13مورد

خوابگاهی جهت دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم

8

تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه

 328نفر

 وقایع مهم بهمن ماه:
-3تحویل سهمیه مواد شوینده به کلیه خوابگاهها.
-2پذیرش و اسکان تعداد 343نفر دانشجوی

توسط سرپرست خوابگاهها.

-4خریداری ،نصب وبرنامه ریزی 4دستگاه سویچ وایرلس جهت خوبگاه پردیس کمالوند همچنین داکت کشی کابل
برق وکابل شبکه .
-1تغییر کاربری وتجهیز فضای بوفه و کتابخانه خوابگاه جهت اتاق دانشجویان جدید الورود.
-0نصب پارتیشن جهت ایجاد بوفه وکتابخانه جدید و نصب کمد برای اتاق استراحت دفتر سرپرستی خوابگاه
گلستان.
-7خریداری دو عدد پمپ خطی 4 ،عدد رله مشعل گازوئیلی 2،عددچشمی و 23عدد کوبلنگ جهت موتورخانه
خوابگاه پردیس کمالوند همچنین تعمیر یک دستگاه مشعل موتورخانه خوابگاه .
-8خریداری ونصب 32عدد تخت دوطبقه جهت خوابگاههای گلستان وپردیس کمالوند همچنین 3دستگاه یخچال 3
فوت و 1عدد کمد فلزی جهت خوابگاه گلستان.
-3تعویض موکت نمازخانه خوابگاه آزادگان وتحویل 1تخته فرش 0متری جهت نمازخانه همچنین انتقال  2تخته فرش
 32متری از خوابگاه آزادگان به خوابگاه گلستان.
 -33تعمیر دو دستگاه ماشین لباسشویی ویک دستگاه جاروبرقی خوابگاه بوعلی ویک دستگاه یخچال خوابگاه
پردیس کمالوند.
-33تعویض وپر نمودن تعداد  22عدد سیلندر گاز خوابگاه پردیس کمالوند و تخلیه21333لیتر گازوئیل به مخزن
خوابگاه .
-32شارژ کپسولهای آتش نشانی خوابگاه ها به تعداد 13عدد.
-31خریداری وتحویل 4عدد سطل زباله جهت خوابگاه گلدیس.
-34رنگ آمیزی لوله های موتورخانه خوابگاه پردیس کمالوند.

عکس رویدا د:
نصب کمد جهت واحد سررپستی خواب گاه گلستان ونصب پارتیشن جهت بوهف وکتابخاهن خواب گاه

عنوان:گزارش عملکرد مدرییت امور دانشجویی رد واحد مشاوره و راهنمایی(بهمن ماه)

اترخی3131 /33/13 :

شرح رویداد:
-3برگزاری 2جلسه مشاوره در خوابگاهها توسط کارشناسان مشاوره
-2برگزاری دو نشست سرپرست واحد مشاوره با کارشناسان این حوزه و دبیران انجمن اسالمی ،بسیج وشورای
صنفی به منظور بهبود روند عملکرد واحد مشاوره.

