
 )) سال اقتصاد وفرهنگ با زعم ملی ومدرییت جهادی((    3131گزارش عملکرد سال 
 3131/ 93/39تاریخ:       (ماهاسفند)امور تغذیهدانشجویی در واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

 شرح رویداد:

 .ییانشجود یصبحانه، ناهار و شام در سلف ها و خوابگاه ها یپرس غذا18353  عیو توز هیته-3

 نفر. 3353به تعداد  یو مرکز شمالی مازندران ، خراسان ینور استان ها انیو استقبال از کاروان راه یرایپذ-9

و بهداشت  طیناهار و  شام  خوابگاهها و کارشناسان بهداشت   بر مح یبر وعده ها ییکارشناسان امور دانشجو مینظارت مستمر و مستق  -1

 مورد.  92به تعداد  سیکارکنان سلف سرو یفرد

 و پرسنل مطابق مفاد قرارداد. انیدانشجو یغذا عیطبخ و توز هیتغذ یمناقصه  یبا برنده  یهیجلسه توج-4

 غذا در خوابگاهها. افتیکارت خوان در یدستگاهها یابی بیو ع یبانیپشت-8

 . انیزرو دانشجوجهت ر هیتغذ تیو قرار دادن در سا 34ماه  نیفرورد ییبرنامه غذا میو تنظ هیته -2

 .یشرکت طرف قرارداد دراسفندماه و ارجاع به امور مال تیصورت وضع میتنظ -7

 

 

 93/39/31تاریخ:  (ماه  اسفنددانشجویی در واحد ایاب و ذهاب) امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

 ح رویداد:شر  
 

 

       

 

 

 

 

 موارد عملکرد ردیف

 نفر 13733 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 3

 نفر 95233 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 9

 مورد  1 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی   1

 مورد 95 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 4

 دستگاه 38 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  8

 دستگاه icm  1ایاب و ذهاب دانشجویان دوره  2

 مورد 38 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 7

 

 

 93/39/31تاریخ:   (ماه اسفنددانشجویی در واحد امور رفاهی)امور عنوان:گزارش عملکرد مدیریت 

 

 شرح رویداد:  

 

     

 

 

 تعداد  عملکرد ردیف

 نفر 73 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(  3

 نفر 82 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 9

 نفر 38 اسکن و ثبت تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکی 1

 نفر3387 ریال  4933548333به مبلغ تحصیلی  پرداخت وام 4

 رنف 3 ریال 2983333پرداخت وام ضروری به مبلغ 8

 نفر 78 ریال   918398333به مبلغ مسکن پرداخت وام  2

 نفر 317 ریال 134331333پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی بمبلغ 7

 

 

 

 



 

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

 93/39/31:     تاریخ (اسفند ماه)اه دانشجویی در واحد امورخوابگاه امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

     ماه:  اسفند وقایع مهم

 خوابگاهها. هیبه کل ندهیماهانه مواد شو هیسهم لیتحو-3

 امیخوابگاهها در ا هینمودن موتورخانه،قطع کنتور آب، برق وگاز کل خاموش-9

 .ینوروز التیتعط

دوم در نرم افزار صندوق  مسالین یخوابگاه انیدانشجو هیلمشخصات ک ثبت-1

 .رفاه

 .سیخوابگاه گلد ونیزیدستگاه محافظ جهت تلو کی لیوتحو یداریخر-4

 .سیوگلد یگلستان، بوعل یخوابگاه ها یسمپاش-8

دستگاه  کیو یخوابگاه بوعل ییلباسشو نیوماش خچالیدستگاه  کی ریتعم-2

 .کمالوند سیخوابگاه پرد ییلباسشو نیماش

 .سیارشد خوابگاه گلد انیجهت دانشجو 93واحد نترنتیا یدستگاه مودم و راه انداز کیونصب  یداریخر-7

 تعداد شرح ردیف

 مورد 134 رفع مشکالت تاسیساتی 3

 مورد 19 رفع مشکالت ساختمانی 9

 نفر 31 مهمان 1

 مورد  3572 تماس خارج شهری 4

 مورد  3813 تماس درون شهری 8

 مورد   14 بازدید مسئولین از خوابگاه 2

 مورد  32 خوابگاه   ITناسان بازدید کارش 7

 نفر    3338 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 5

 

 

 93/39/31تاریخ:  (اسفند ماهنمایی)دانشجویی در واحد مشاوره و راهامور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت 

 

 شرح رویداد:   

 

 ".انیاد دگاهیخانواده از د لیتشک"با موضوع انیدانشجو ژهیجلسه کارگاه مشاوره و کی یبرگزار-3

 .جلسه مشاوره در خوابگاهها توسط کارشناسان مربوطه34 یبرگزار-9

 .مرکز مشاوره نیراجعوم دالورودیجد انینرم افزار فرابر وثبت مشخصات دانشجو نصب-1
 

 


