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

 3131/ 13/33اترخی:       (ماه دی)امور تغذهیدانشجویی رد واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

د:  شرح رویدا

گاه اه یرپس غذا 76864  عیو توز هی ته -3  یی.شجودان  یصبحاهن، اناهر ، شام رد سلف اه و خواب

 24/3/31و 21 یرد مورهخ اه ییدانشجو جی و مسابقات قرآن و عترت بس  یجلسه اخالق  ی رپس اناهر و شام جهت ربگزار783 عیو توز هی ته -2

شت رب مح  یرب وعده اه ییکارشناسان امور دانشجو می نظارت مستمر و مستق -1 گاهها و کارشناسان بهدا شت فرد طی اناهر و  شام  خواب د  سی نان سلف سروکارک  یو بهدا  .مورد  28هب تعدا

کالت احتمال  نی ا انیدانشجو هیتغذ تی گزارش از وضع  هی و ته  گوردزی از دادکشنه ال  هیکارشناسان امور تغذ دیبازد-7  .واحد نی رد ا یدادکشنه جهت رفع نواقص و مش

گاهها یاب ی بی و ع  ین ابیتشپ-5 گاهها افتیکارت خوان رد یدست  .غذا رد خواب

ص  مسالی امتحاانت ن  امیبا توهج هب ا ماهی د ییربانهم غذا  و میظنت هی ته -6
تح

 .انیجهت رزرو دانشجو هیتغذ تی و قرار دادن رد سا 31-37 لی اول سال 

 ی.شرکت طرف قرارداد ردآرذماه  و ارجاع هب امور مال  تی صورت وضع  میظنت -4

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

 03/03/90اترخی:  (ماه  دیدانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب) امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت
د:    شرح رویدا

 

       

 

 

 

 موارد عملکرد ردیف

 نفر 16133 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 3

 نفر 17633 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

 دستگاه 35 ان ایاب و ذهاب کارورزی دانشجوی 1

 دستگاه icm  1ایاب و ذهاب دانشجویان دوره  7

 مورد 25 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 5

 مورد 2 ایاب و ذهاب کارورزی اعزام دانشجو به کارخانجات داخل استان 6

 13/33/31اترخی:     (ماه دیدانشجویی رد واحد امور رافهی)امور عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

 تعداد  عملکرد ردیف    

 نفر 36 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(  1

 نفر 13 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 2

 نفر 333 اسکن و ثبت تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکی 3
 



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

گاه امور  عملکرد مدرییتعنوان:گزارش   13/33/31اترخی:      ()دیماهاه دانشجویی رد واحد امورخواب

 ماه:  دی  واقعی مهم     

گاه-1  اه. تحویل سهمیه مواد شوینده هب خواب

گاه رپد لی گازوئ  تری ل 22222هی تخل -2   .امکلوند سی هب مخزن خواب

گاه ک  دو ری تعم -3 گاه رپد سی دست  .امکلوند  سی خواب

گاه رپد یعدد پمپ خط  2 رونصبی تعم -4 الکتروپمپ  ضی امکلوند و تعو سی متوخاهن خواب

گاه آزادگان کیری هس افز موتورخاهن هب الکترو پمپ تک افز و تعم  گاه پمپ موتورخاهن خواب  .دست

گاه جارو ربق  کی ری تعم -5 گاه گلد یدست همچن  سی خواب
گاه ج کی نی  گاه بوعل  خچالی و  یارو ربق دست  .یخواب

ریخر-6 گاه ه  لی وتحو ی دا گاهها یجهت نگهبان  یربق  تری هس دست  .وامکلوند سی ،گلد یمطهر یخواب

گاهها وارسال هب مد ییوارسال ساعات کار دانشجو ی آور جع-7  .ییامور دانشجو تی ریرد خوب

گاهها هب سررپستان  خواب  نی قوان  آموزش-8 گاهگاه خوارهان دادکشنه پلدخترومقررات نحوه اداره خواب  .نشستهای خواب

 تعداد شرح ردیف

 مورد 133 رفع مشکالت تاسیساتی 3

 مورد 76 رفع مشکالت ساختمانی 2

 نفر 43 مهمان 1

 مورد 3155 تماس خارج شهری 7

 مورد 3263 تماس درون شهری 5

 مورد   71 مسئولین از خوابگاه بازدید 6

ITبازدید کارشناسان  4  مورد   12 خوابگاه   

 نفر   3343 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 8

 13/33/31اترخی:  ماه(دی دانشجویی رد واحد مشاوره و راهنمایی)امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

 

 
 تعداد دعملکر ردیف

مورد 5 انجام مشاوره فردی 3  

مورد 2 برگزاری جلسات مشاوره در خوابگاهها 2  

 


